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WSTĘP
Prusowie nigdy nie mieli dla siebie dobrego klimatu, od zawsze ich temat
pozostawał niepoprawny politycznie i w historii. Na obecną chwilę wogóle nie
ma i nie istnieje w statystykach jakakolwiek świadomość, że w polskim
społeczeństwie żyje conajmniej cztery miliony potomków Prusów. Często
kiedy przedstawiałem się, jestem potomkiem Prusów, jednocześnie dodając,
nie jestem Niemcem. Tracono mowę z wielkiego zdziwienia. Z kolei, konia z
rzędem temu kto chciałby się przyznać, że jest Prusem kiedy wszędzie się
głosi, Prusowie to poganie i okrutni barbarzyńcy. Trudno przy głoszeniu takiej
opinii przyznawać się do takiej tożsamości. I to też jest powodem, że
Prusowie z pruskich nazwisk zrezygnowali i wśród nich jest tak wiele polskich
nazwisk.
O eksterminacji tego nielicznego ludu pozostaje wielka cisza jak również, że
Rzym w XIII-tym wieku był inicjatorem niemieckiej Chrześcijańskiej Krucjaty
na Prusy. Do dzisiejszego dnia kler uważa, że los jaki Prusów spotkał jest taki
na jaki sobie zasłużyli. Nawet gdyby tak miało być, to czy trzeba było w imię
wiary mordować a kobiety z dziećmi sprzedawać do niewoli. Gdzie w Rzymie
było Boskie prawo miłosierdzia. W każdym dniu człowiek jest pełen wiary, jak
nie w siebie to jak się powszechnie mówi, jak trwoga to do Boga. Całkiem jest
możliwym, że ludzie bez wiary by powariowali. Dlatego Wiara dla człowieka
jest czymś niezbędnym jest koniecznością. Bóg jest jeden. Każda cywilizacja
konfabuluje nową religię i ustanawia nowe Boskie prawo. Instytucje religijne
w imię Boga wymagają pełnego ludzkiego posłuszeństwa i uzurpurują sobie
prawo do dysponowania i kierowaniem człowieka życiem. Ale nie tylko, w
przeszłości również w imię wiary pozbawiano życia, tak jak się to stało z
Prusami.
Każda nowo napisana historia o Prusach niczym się nie różni od tej
napisanej przed wiekami, wszystko jak na zamówienie i bez zmian.
Powszechne jest motto “co niewygodne staje się niewiarygodne”. Istnieje
polityczny, religijny, historyczny i naukowy beton i nie ma nawet mowy, żeby
prawdziwa Prusów historia ujrzała dzienne światło. Jest opinia, że Prusów
niema także nie ma nikogo wśród naukowców, żeby w imię prawdy
konkretnie i uczciwie przyjrzeć się tematowi Prusów. Interes społecznego
porządku rządzi się swoimi prawami. Żadnej historycznej uczciwości
spodziewać się nie należy, gdyż takiej nie ma, a jeśli to wtedy kiedy
politycznie będzie korzystna.
Sprawa bez precedensu. Nigdy Niemcom jako bandyckiemu narodowi, nie
sporządzono aktów rozliczenia za wywoływane podczas stuleci nie kończące
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się wojny, dokonywane ludobójstwa, demolowanie Europy, zniszczenia,
złodziejstwa i grabieży. Czy to cokolwiek ma wspólnego z kulturą ludzkości ?.
Historyczna prawda powinna bez manipulacji być międzynarodowym
obowiązkiem, winno być jej nauczanie tylko w prawdzie. Nie ma prawa
międzynarodowego, które by porządkowało historyczne prawdy i regulowały
wyrządzone krzywdy. Historyków mamy mataczy, hipokrytów, pisaków
politycznych z naukowymi tytułami którzy czekają na zlecenia, żeby otrzymać
wynagrodzenie za każdą zapisaną kartkę. Cały czas piszą historię,
wielokrotnie pisaniem zajmują się soliści, a w rzeczywistości przepisują ją,
jeśli nie na zamówienie to ją dla siebie piszą.
Pomimo szerokiego dostępu do międzynarodowych żródeł o Prusach, w
Polsce z nch się nie korzysta. Rzetelni historycy nie dają o sobie śladu życia.
Może obawiają się wyjścia przed szereg lub oczekują na coś więcej, albo się
boją. I tak już będzie, nie ma co na miernotę liczyć. Wszystko pozostaje tak
jak to było, taki stan rzeczy trwa blisko 800-et lat i trwać tak będzie dalej.
Osobista kultura Prusów wśród ich sąsiadów nie miała sobie równej. Jeszcze
dzisiaj, dowiadujemy się z korespondencji jak potomkowie Prusów do tej
pory, zachowali swój sposób życia; “Był też tam ten tak trudny do opisania
etos zarówno pracy systematyczność, powtarzalny plan dnia, pewnego
rodzaju drobiazgowość, uważna dbałość o potrzeby zwierząt gospodarskich
np. gospodarz jadł śniadanie dopiero po dokonaniu obrządku zwierząt oraz w
życiu prywatnym świętowanie niedzieli np. obowiązkowa przed lub
południowa msza, przestrzeganie aby nie pracować w niedziele oraz
kultywowanie pewnego wyciszenia w tym czasie, spotkania i niedzielne
rozmowy z sąsiadami i rodziną. Było też systematyczne przekazywanie – iż
każdy chce żyć (czy to człowiek czy zwierzę), każdy chce jeść – i potrzeby te
należy zawsze rozumieć i je uszanować. Nie wolno kraść ani być kryminalistą
– bo to wielki wstyd dla całej rodziny – na zawsze.
Chylę czoła przed tymi którzy lojalnie trwali do końca albo trwają w pracy o
zapomnianych Prusach. Kazimierz Pilewski z Włocławka, Bogumił Pilewski z
Olkusza, Roman Czerepiński z Lubawy, Mirosław Jerozolimski z Olsztyna
cześć ich pamięci, nie ma już ich wśród nas. Też nie zapomniani to Stanisław
Kwieciński z Olsztyna, Andrzej Prus z Poznania, Ryszard Pilewski z Prabut,
Krzysztof Romanowski Kurpie, Mirosław Zieliński z Iławy, Tomasz Zieliński ze
Śląska czy Robert Kostecki z Pasłęka, Jerry Prus Butwiłowicz z Australii
międzynarodowy prawnik.
Na szczególną pamięć zasługują Prusowie z Niemiec niestety, ale ze
względu na swój wiek nie są już aktywni. Manfred Kaireitis i Jerzy
Habelmann, szczególnie ostatniemu zawdzięczam darowiznę wartościowych
książek o Prusach i materiałów wydawnictwa Tolkemita Związku Prusów w
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Niemczech. Wyjątkową postacią jest Kurd którego matką jest Prusinką,
niezwykle z jej przodkami związany. Wspólnie rozwiązaliśmy wiele zagadek.
Z pewnych względów nie mogę podać jego nazwiska. W przedstawianiu
historii Prusów mam czyste sumienie że niczego nie przekłamałem i żaden
sovoir vivre w stosunku do jej fałszerzy i oszustów mnie nie obowiązywał. Ci
wszyscy którzy z religii zrobili narzędzie zbrodni nie zasługują na więcej
uwagi. Niemcy jeszcze nie wiedzą, nie dotarło do nich, że na Prusach
dokonali ludobójstwo. Za ich eksterminację jeszcze nie zapłacili, dlatego po
raz wtóry z taką łatwością dokonali ją w XX-tym wieku. Dzisiaj o Prusów
historii mówią i piszą, że jest to pre historia. Rzeczpospolita za historyczną
zdradę Prusów w historii bardzo drogo zapłaciła.
Na zakończenie, przeglądanie żródeł o Prusach trwało ponad dziesięć lat
zanim dojrzała do obecnego spisanego stanu. Dużo jest jeszcze do zrobienia
i poprawienia. Myślę, że nagromadzona ta niezwykła wiedza, historia o
Prusach, będzie w zainteresowaniu czytelnika. Potomkom Prusów zwraca i
przynosi godność, dumę ze swoich przodków.

Sławomir Klec Pilewski
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KALENDARIUM
HISTORIA STAROŻYTNYCH PRUSÓW I ICH ZIEMI
ERA PREHISTORYCZNA
ROK/LATA

18 000-8 000
p.n.e.

2 500 lat p.n.e.
1 500-900 p.n.e.

750 p.n.e.

VI wiek p.n.e.
(około)

OPIS

Koniec epoki lodowcowej. Renifery szły za cofającym się
lodowcem, za nim podążał nieznany lud łowcy. Autochtoni
ziemi pruskiej. W Gumbinnen (dzisiaj Gusiew) w roku 1935
znaleziono z kości ostrze włóczni, pochodzącej z okresu 9
000 lat p.n.e.
Epoka Neolitu. Wędrówka ludów, osiedlanie się na Prusach
pierwszych osadników. (wykopaliska)
Epoka Brązu. Kształtowanie się kultury pruskiej od Sambii
po prowincję Pomezanii. Wykopaliska archeologiczne.
Epoka Żelaza. Pierwsi mieszkańcy Prasłowianie (Sarmaci)
przybyć mogli pomiędzy VIII a IV wiekiem p.n.e. z nad północy
Morza Czarnego. Test Genetyczny Y DNA R1a1.
Pomorze centralno wschodnie, przybycie z Bałkan
Ostrogotów Celtów.
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484 p.n.e, (około) Grek Herodot, urodzony w Halikarnossos pisze o Elektronie
(bursztyn) szlachetnym tworem natury
400-300 p.n.e. Wykopalisko z 1915 roku w Królewcu srebrne wotywa
pochodzące ze Sparty.
340 p.n.e.
Aristoteles wymienia bałtycki bursztyn.
350 p.n.e.
Pytheas z Massilii (Marsylia) żeglarz, podróżnik pisze o
Prusach w “Aestuarium Oceani Mentonoman”. Tam

podczas wiosennych sztormów morze wyrzuca na brzeg
wiellkiej ilości bursztynu. Mieszkańcy używają go zamiast
drew do ognia i sprzedają swym sąsiadom (...)
300 p.n.e. (około) Przybycie Gepidów (Celtów) z Azji Mniejszej , królestwa króla
Prusiasza. Osadnictwo w delcie Wisły i zachodnich Prusach.
Test Genetyczny Y DNA R1b1b2a1b.
200 p.n.e.

Gepidzi zasiedlają wybrzeże Zalewu Wiślanego i wschód od
rzeki Pasłęki. Wzdłuż Zalewu z Sambii rozpoczynał się szlak
bursztynowy do Rzymu, Grecji i Azji Mniejszej.

100 p.n.e

Założenie portu i factorii rzemieślniczej Truso.
ERA CHRZEŚCIJAŃSKA

ROK/LATA

OPIS

42

Pierwsza mapa sporządzona przez Melę Rzymianina z
uwzględnieniem Sarmatów nad Bałtykiem i rzeki Vistula. Za
czasów Nerona zaopatrywanie Rzymu bursztynem.
Tacyt wymienia Prusów w “Germania”, rozdział 45 o
bursztynie z północno wschodniego wybrzeża Bałtyku, Morza
Aestów (Prusowie).
Z portu Truso szedł do Rzymu bursztynowy szlak. Początek
importu artefaktów z Rzymu. Wykopaliska cmentarza w
Weklicach.
Ostrogoci mieszkańcy Pomorza, Gepidzi od delty Wisły na
wschod po rzekę Pasłękę i wybrzeże Zalewu Wiślanego
ustanawiają z Prusami po prowincję Sambii hołd ich królowi
Hermanerikowi.
Ostrogoci opuszczają Pomorze, Ziemię Chełmińską,
Galindię. Pozostają Gepidzi.
Przybywają Słowianie
Umiera wódz Hunów Attila. Ostrogoci rozbijają Hunów
następnie zdobywają Rzym.
Handlowa Prusów wymiana z Ostrogotami, kontakt z
cesarzem Rzymu Ostrogotą Teodorykiem Wielkim.

98

100 (około)

350 (około)

350(około)
400
453
500 (około)
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523

523

635
650
700 (około)
800 (około)

832

862

862

876

880-890
925

Wizyta Prusów w Rawennie, z darami bursztynu dla cesarza
Rzymu Teodorykia Wielkiego. Po prywatnej audiencji u
cesarza wracają z Prusami ambasador cesarza Waidewuto i
zakonnik Bruteno. Ostrogoci byli Chrześcijanami Arianami.
W Honedzie wszystkich pruskich Nobilesów (wodzów) wiec
pod kierownictwem Waidewuta. Prusowie przyjmują prawo
chrześcijańskie. Obowiązkowe, karano za nieprzestrzeganie.
Sveaking Yngvar z Upsali najeżdza Prusy
Regularne najazdy na ziemię Prusów morskich rozbójników i
sąsiadów, trwające do XII wieku.
Słowianie zaczynają zaludniać ziemię centralnej Wisły,
opuszczonej przez Ostrogotów.
Galindowie z Ostrogotami w marszu do Hiszpanii. Bawarski
anonimowy geograf pisze, że w pieśni Rolanda mamy tekst o
Bałtyckich Prusach których nazywa “Bruzzi”.
Inwazja Duńczyków “na ziemi było pięć regionalnych
zamków . W jednym z nich ludność zgromadziła się po
wieści o duńskim lądowaniu, aby odważnie chronić swoją
własność. Byli w stanie odnieść zwycięstwo; większość
Duńczyków zginęła, a połowa statków została zniszczona.
Nagrodą były złoto, srebro i bogate łupy”.
Prusowie od wczesnych wieków trudnili się handlem z całym
ówcześnie cywilizowanym światem. Nie tylko było to z
bursztynem, ale na Bałtyku w portach dostarczali skóry
futrzane i rodzime wyroby z Truso. Lokalizacja Truso
sprawiała, że port był nie do zdobycia. Żródłem futer było
najstarsze rosyjskie miasto Nowogorod. Jest tam do dzisiaj
ulica Pruska. Była to bardzo żywotna dla Prusów placówka
handlowa.
W Kaup (Mohowoje) na Sambii znajdowała się militarna baza
(wykopaliska) która chroniła tamtejszy port Wiskiauty przed
najeżdzcami, morskimi rozbójnikami. W obronie prym wiedli
Goci wspierający Sarmatów. Na wieść, że w Nowogorodzie
są niepokoje, Got Rurik wyszedł z drużyną wspierając w
Siedmiogrodzie obecność Prusów i zaprowadził tam ład.
Angielski krół Alfred Wielki wysyła żeglarza Wulfstana na
Bałtyk dla zbadania tam krajów i obyczajów.Jako pierwszy
podaje, że Prusowie potrafią latem mrozić.
Wulfstan podróżuje po Zalewie Wiślanym i przybywa do
centrum rzemieślniczo handlowego portu Truso.
Duńczycy króla Blauzahn pod przywództwem Haquina lądują
na półwyspie sambijskim. Są wyparci.
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940 (około)

977

1012-1025

XI-wiek
1014-1035
1036

1043
1060
1076-1086
1107-1108
1110-1111
1112
1115
1119
1138
1140-1141

1147
1161

Haquin syn króla danii Haralda II podbija część Sambii i
ogłasza się królem. Panowanie krótkie. Ibrahim Ibn Jakub,
Żyd, żeglarz z Hiszpanii, handlarz niewolnikami, Prusów
nazywa Brus kiedy oni sami siebie zwą Prusai a kraj Prus.
Prus, książe Woldemyr wyrzucony z Nowogorodu, w Kaup
zbiera drużynę, wraca w 978 roku do Nowogorodu i
przejmuje kontrolę nad miastem. Następnie jako
Włodzimierz Wielki jest Rusi Kijowskiej założycielem.
Bolesław Chrobry najeżdża Prusy łupiąc wszystko co było do
zrabowania. Jest to początek zakłócenia dobrych stosunków
Słowian z Prusami. Przez następne 200 lat 14 monarchów
próbuje podbić Prusy. Z krzewieniem Chrześcijaństwa nie
miało to nic wspólnego.
Opinia o Prusach. Kronikarz i geograf niemiecki Adam z
Bremy pisze o Prusach “homo homini”, że żyją tam “ ludzie
ludzcy”.
Kanuth Wielki z Danii próbuje zapanawać nad Sambią
najbogatszą w bursztyn.
Podczaszy Masław ogłasza się księciem Mazowsza,
Kazimierz Odnowiciel wydala jego. Masław ucieka do
Prusów.
Ze zbrojnymi wkracza Masław do Korony i bardzo krwawo
zostaje pokonany.
Krwawe potyczki pomiędzy Koroną i Prusami.
Kanuth IV z Danii kilka razy przed koronacją i po, próbuje
zbrojnie zniewolić ludność Sambii.
Zimą Bolesław Krzywousty najeżdża Prusy nie znajdując
oporu niszczy i rabuje. Wraca z bogatymi łupami.
Bolesław Krzywousty przez zamarżnięte jeziora najeżdża
Prusy niszcząc i grabiąc.
Książe pomorski Gniewomir z pomocą Prusów odpiera
najazdy Korony na ich terytoria.
Bolesław Krzywousty najeżdża i rabuje Prusy.
Bolesław Krzywousty najeżdża Prusy siejąc pożogę i wraca z
olbrzymimi łupami.
Śmierć Bolesława Krzywoustego, następuje bezkrólewie i
długa walka o polski tron.
Papież Innocenty II daje zezwolenie biskupowi Henrykowi
von Mahren na nawrócenie Prusów na Chrześcijaństwo. Bez
inicjatywy i rezultatów.
Książe Bolesław Kędzierzawy ponawia rajdy na ziemie
Prusów.
Bolesław Kędzirzawy najeżdża Ziemię Chełmińską i dalej.
Ponosi sromotną klęskę ledwo uchodzi z życiem. Wyprawa
przeciw Jaćwięgom i wpada w pułapkę.
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1167
1175
1200
1209-1210
1212

1216

1216-1217
1218

1220

1221
1222

1223
1226

1228

Książe henryk Sandomierski najeżdża na Prusów. Ponosi
klęskę i ginie wraz z całą armią.
Zakon Cystersów ustanawia swoją siedzibę w Oliwie.
Ziemia Prusów to około 40 000 km2 z zaludnieniem 5 osób
na km2 na Sambii około 11 osób. Razem około 200 000.
Król Danii Waldemar najeżdża Sambię.
Papież Innocenty III zwraca się do polskich i pomorskich
książąt o zaprzestanie prześladowań Prusów nawróconych
na Chrześcijaństwo i nie brać ich do niewoli. Cystersi mieli
swoją misję.
Misjonarz Chrystian zabiera do Rzymu dwóch pruskich
wodzów Surwabuna i Warpode z ziemii lubawskiej i
leżańskiej. Tam dla Prusów otrzymują Chrzest od papieża
Innocentego III który wkrótce umiera 16 Lipca 1216 roku.
Sami byli ochrzczeni na Prusach przez Cystersów. Chrystian
zostaje pierwszym biskupem Prus.
Prusowie w rewanżu za Konrada Mazowieckiego napady w
rewanżu napadają na Mazowsze.
16 Maja papież Honorius III przyznaje takie same przywileje
misjonarzom w Prusach jakie mieli w Ziemi Świętej. Przed
tym musieli uzyskać zgodę od biskupa Chrystiana. Biskup
udaje się do Rzymu ze sprawozdaniem swojej misji
jednocześnie pytając o zezwolenie nauczania nawróconych
Prusów. 15 Maja papież wspiera i nawołuje do wsparcia tego
projektu. Albericus de Troisfontaines pisze w roku 1228, że
legat papieża Wilhelm z Modeny podobno przetłumaczył
standardową łacińską gramatykę na Pruski. Książka ta
zaginęła bez śladu ?
15 Grudnia, papież Honoriusz III zatwierdza pierwszą do
Prus krzyżową wyprawę.
Prusowie odbijają od Mazowsza Ziemię Chełmińską.
Wojska Korony przejmują Ziemię Chełmińską. Walka o tą
ziemię trwa około trzech lat w efekcie wraca do Prus.
Konrad Mazowiecki przepisuje dużą część Ziemi
Chełmińskiej biskupowi Chrystianowi. Przybywają Krzyżowcy
i do roku 1224 nie osiągają sukcesów.
Słowiańscy książęta razem z Krzyżowcami najeżdżają Prusy.
Marzec. Cesarz Fryderyk II wydaje Złotą Bullę z Rimini dając
Prusów ziemię Krzyżakom. Ziemię Chełmińską bierze pod
osobistą kontrolę. Książe Konrad prosi o pomoc przeciwko
Prusom. Herrman von Salza wysyła na konsultacje Konrada
von Landsberga.
Krzyżacy budują pierwszy drewniany zamek na ziemii
Prusów w Małej Nieszawce.
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1229
1230

1231
1232

Papież Grzegorz IX wydaje wezwanie do wyprawy przeciwko
Prusom. Ogłasza się władcą wszechświata rzeczy i ludzi.
Herrmann Balk przybywa razem z Krzyżakami i niemieckimi
przybyszami. W bliskości zamku w Małej Nieszawce budują
niedaleko bazę do podboju Prus Vogelsang (stary Toruń).
Hermann von Salza rozpoczyna czystkę wokół Torunia żeby
wyeliminować zagrożenie w budowaniu bazy dla Zakonu
Niezadowoleni Prusowie z siłowej chrześcijańskiej misji
więzią przez 6-ść lat biskupa Chrystiana.
Papież Grzegorz IX wzywa Niemców do wyprawy przeciwko
Prusom.
ERA PODBOJU

ROK/LATA

OPIS

1234

Papież Grzegorz IX ogłasza ziemię Prusów jako ziemię św.
Piotra (Bulla z Riete 03.08.1234) i przekazuje Krzyżakom.
Z olbrzymią armią około 20 000 wyruszyli Krzyżacy na podbój
ziemi Resii prowincji Pomezanii. Siły składały się z około
5 000 Niemców i 16 000 słowiańskich książąt z bezkrólewia
Korony. Obrońcy Resji pod przywództwem księcia Resji
zostali osaczeni w grodzisku dzisiejszego Starego
Dzierzgonia nad jarem rzeczki Dzierzgonki. Siłę jaką obrońcy
stanowili to około tysiąca zbrojnych. Cały dzień bronili się ,
dopiero przy zmroku gdański książe Świetopełk z bratem
Samborem, razem w sile 5 000 zaatakowali skrzydła
obrońców z jednoczesnym frontalnym atakiem. W grodzie
wraz z obrońcami skryła się ludność Resji. Gród padł i
wszystkich wymordowano. Grodzisko to stało się wypadową
bazą przeciwko Prusom.
Ziemia Chełmińska staje się autonomią dla niemieckich
kolonistów.
Cesarz Fryderyk II w Marburgu uroczyście żegna ochotników
udających się na podbój Prus.
Margrabia z Miśni przybywa w sukurs Krzyżakom z oddziałem
500 rycerzy. Pustoszył Pomezanię jak tylko potrafił i
kosztowało to wiele ludzkich istnień.
Taktyka podboju Prus to opanowanie wybrzeża Zalewu
Wiślanego i z niego wypady na mieszkańców w głębi
terytorium Prus.
Honeda zdobyta przez Henryka von Meissen i ufortyfikowana
przez Krzyżaków. Prusowie na próżno próbowali ją odbić.

1234-1235

1236

1237

9

1239

Prusowie uwalniają biskupa Chrystiana. Składa on protest do
Rzymu na nie właściwie prowadzoną w Prusach misję.
Na czele dużego wojska przybywa Otto z Brunswiku i grasuje
wzdłuż Zalewu.
Gdański książe Świetopełk wypowiada Krzyżakom
przymierze. W walkach osiąga sukcesy.

ERA I-szego PRUSÓW POWSTANIA
ROK/LATA

OPIS

1242

Wyprawa Prusa Thyrwaido do Rzymu nie powiodła się, nie
uzyskał ugody. Wraca i nawołuje do powstania. PrusowiePomezanie, Pogezanie wykorzystują zerwanie przymierza
Świętopełka z Krzyżakami i razem z księciem i innymi
Prusami wzniecają I-sze Prusów Powstanie.
15 czerwca 1243 roku wracający Prusowie z pod Torunia
według planu Dytryka de Bernheima mieli wpaść w Krzyżaków
zasadzkę w okolicy jeziora Rządz. Okazało się, że sami
wpadli w zasadzkę. Poległo 390 Krzyżaków, a przybywające
posiłki z Torunia widząc to uciekło.
30 lipca na rozkaz papieża Innocentego IV podział Prus na
biskupstwa, dokonane przez legata Wilhelma z Modeny;
Chełmińskie, Pomezańskie, Warmijskie i Sambijskie.
Umiera biskup Christian.
Papież Innocenty IV wzywa Krzyżaków do surowego karania
Prusów nawróconych Chrześcijan którzy pomagają pruskim
powstańcom. Jednocześnie ogłasza krucjatę na Prusy tej
samej rangi która była do Ziemi Świętej. Podkreślając, że nie
ważne kto w niej bierze udział byleby wspierał Krzyżaków.
Katolicki Rzym wydał wyrok śmierci na Prusów.
Wzięty za zakładnika syn Nobilesa pruskiego z Sambii
przewieziony do Lubeki jako trofeum i pokazowo zostaje
ochrzczony.
Powstańcy w porozumieniu zę Świetopełkiem planują atak na
Dzierzgon. Dotychczasowe jego zachowanie było różne.
Kiedy Prusowie zaatakowali jego zbrojni nie wzieli udziału,
przyglądając się. W rezultacie Prusowie ponieśli klęskę,
widząc to jego zbrojni, rzucili się do ucieczki. Krzyżacy
dogonili ich i wycięli w pień.

1243

1245

1246

1247

10

1249

Powstanie zakończyło się Traktatem Pokojowym w
Dzierzgoniu. Zwycięzców militarnych nie było a straty były po
stronie Prusów z powodu ludobójstwa dokonywanego przez
Krzyżaków na mieszkańcach. 7 lutego sygnatoriuszami
traktatu byli Prusowie z Pomezanii, Pogezanii, Warmii,
Natangii i Barcji. Ich obowiązkiem było na żądanie Zakonu
stawić się konno z dwoma towarzyszami żeby uczestniczyć w
wojnach prowadzonych przez Zakon. Rownież zobowiązani
zostali do wybudowania 21 kościołów w Natangii, Pomezanii i
Warmii. Jedna dziesiąta Prusów przychodów płacona
Krzyżakom. Klasa nobilesów mogła wtedy być w stanie
rycerskim. Kontrakt ten został przygotowany przez
papieskiego legata Jakóba z Luttich, póżniejszego papieża
Urbana IV.

ERA KONTYNUACJI PODBOJU
ROK/LATA

OPIS

1250-1251

Kontyngent niemieckiego rycerstwa przyprowadzony w latach
1250 - 1251 przez margrabiego brandenburskiego Ottona,
biskupa mersaburskiego i hrabiego Henryka z Schwarzburga,
natychmiast zostaje użyty na zbrojne wyprawy do Galindii,
Barcji, Natangii i Sambii.
Na nieustanne apele papieża trwa mobilizacja europejskiego
rycerstwa w tym również bandytów z odpustem od samego
papieża.
Chrześcijańskie misje przez Krzyżaków są wyrzucane . Taki
los spotkał arcybiskupa Prus Alberta Suerbeera z
Domikinanimem Henrykiem siłą wyrzuconymi z Prus.
18 listopada roku 1252 Innocenty IV wydaje bullę dla
następnego najeżdżcy Haakona IV króla Norwegii w
wyprawie na Sambię.
W tym samym roku kiedy Polska potrzebowała asysty przed
tatarskim najazdem, papież zakazał Zakonowi pójścia z
pomocą i nakazał dalszy podbój Prus.
Krzyżacy ruszają na podbój Sambii najbogatszej w bursztyn.
Najperw niszczą okolice grodzisk Prusów wybijając
mieszkańców i paląc ich posesje. Kobiety i dzieci brano w
niewolę na handel niewolnikami. Taki los spotkał grodzisko
Loschstadt, ziemię Wohnsdorf którą bronił gród Kapostete.
Wszystko ogniem spalono i grabieżą zniszczono. Podobnie
stało się z grodem terytorium zwanym Ochtolite i Natangią.

1250-1252

1252

1253

11

1252-1253

1254-1255

Zimą w bitwie z Prusami na zamrożonym zalewie niedaleko
Bałgi ginie komtur Dzierzgonia Henryk Stango przegrywając
bitwę.
Król Czech Przemysław Ottokar wnuk Barbarrosy wysyła do
Prus potężną armię. Razem z margrabią z Brandenburgii
Wielkim Mistrzem Zakonu Poppo von Osterno oraz biskupem
chełmińskim Heidenreich i warmińskim Anzelmem pustoszą
Natangię. Zabijają mężczyzn a kobiety i dzieci biorą na handel
niewolnikami. 60 000 armia w pożodze zostawia
miejscowości; Medenau, Rudau, Quedenau, Waldau,
Kaymen, i Tapiau. Zdobywają Prusów twierdzę Tuwangste
gdzie węgielny kamień kładą pod Królewiec. Henryk von
Strittberg zostaje biskupem Sambii z siedzibą w Królewcu.

ERA II-GIEGO PRUSÓW POWSTANIA
ROK/LATA

OPIS

1260

12 Lipca bitwa pod Durbe. W wojsku krzyżackim bardzo
liczni Prusowie podczas bitwy odwrócili się od Zakonu.
Dzięki zdradzie Prusów i Kurów krzyżacy zostali
pokonani, a w krwawej walce zginęli obaj wodzowie
krzyżaccy wraz z około 150 rycerzami. Klęska ta stała się
hasłem do wybuchu antykrzyżackiego powstania w
Prusach.
21 Styczeń papież Aleksander IV zezwala na porywanie
Prusom dzieci którzy odmawiają uczestnictwa z
Krzyżakami w wojnie.
Na spotkaniu Prusowie ustanawiają powstanie i wybierają
wodzów do walki z Zakonem. Rycerz Herkus Monte z
Natangii obejmuję przywództwo. Inni wodzowie ; Glande z
Sambii, Auctume z Pogezanii, Divanus Klekine z Barcji,
Glappo z Warmii.
Herkus Monte pisze list do papieża, że nie jest to walka
przeciw Chrześcijaństwu a tylko niemieckiemu
barbarzyństwu. Papież nie odpowiada, i nawołuje
chrześcijańską Europę do wzmożonej krucjaty przeciwko
Prusom.
21 Stycznia Herkus Monte odnosi spektakularne
zwycięstwo nad Krzyżakami pod Pokarwis. Również
rozbija drużynę rycerza Waltera von Barbyc ze świeżo
Zakonu przybyłymi gośćmi. Nikt nie uszedł z życiem.

1260

1260

1261

12

1261

1261

1261
1262

1262
1263

1263

1264
1264

W styczniu 1261r. drogą morską zaczęły napływać do
Królewca nowe kontygenty krzyżowców z Westfalii,
Magdeburga i generalnie Niemców. Bez zwłoki
przystępują do pustoszenia sambijskich wiosek, unikając
powstańców, zabierają wszystkich zdolnych do pracy
Prusów, w celu wzmocnienia nadmorskich zamków i
budowy nowych.
Wódz Warmów Glappo z pomocą Pogezan pod
dowództwem Auctume w roku 1261 odbijają gród,
zabrany im przez Zakonnych w roku 1240 i mocno
ufortyfikowany, Lidzbark Warmiński. Po tym sukcesie
Glappo wyrusza na zamek w Braniewie. W zasadzce
wybija czterdziestu rycerzy z załogi, reszta nie zwlekając
na dalszy bieg wypadków w pośpiechu opuszcza
Braniewo. Glappo nie posiadając ilości wystarczającej
wojów do obsadzenia Braniewa, doszczętnie niszczy
krzyżacką twierdzę i bezpiecznie się wycofuje.
Hrabia z Barby po pustoszeniu Sambii, zaatakowany
przez Prusów ciężko ranny, a jego zbrojni jeśli nie uciekli
zostali wybici.
Hrabia Julich i hrabia Engelbert z Marchii z licznym
wojskiem po ciężkiej walce pokonali Sambów. W zemście
wymordowali 3 000 bezbronnych mieszkańców Sambii.
Oblężenie przez Prusów Królewca, Krzyżborka i
Bartoszyc.
Zamek w Wielawie, Waistotepile, Wisenburgu na ziemi
Bartów, Krzyżborku również Bartoszyce, Prusowie
oblegali z wielkim sukcesem. Krzyżacy zmuszeni głodem,
nie mogący doczekać się pomocy, ponosząc wielkie
straty, ukradkiem i podczas nocy opuszczali twierdze
szukając zbawienia w portowych zamkach. To samo stało
się z zamkiem w Brunsberdze Braniewo) i Reszlu, przed
ucieczką sami podpalają twierdze i pod osłoną nocy
uciekają. Ponieważ cały czas napływały posiłki z Europy,
strategia obrana przez Prusów polegała na ciągłym
niszczeniu ich mniejszych twierdz.
Powstańcy na ziemi chełmińskiej zdobywają zamek w
Radzyniu, pustoszą okolice Elbląga zdobywając okoliczne
fortyfikacje które broniły dostępu do Elbląga. Krótkie
Prusów przymierze z księciem Gdańska Mściwojem II,
pozwoliło na blokadę portu Elbląga.
Prusowie opanowywują zamek w Bartoszycach.
Błyskotliwa akcja Herkusa Monte na Ziemię Chełmińską.
zadaje Krzyżakom dotkliwe straty. W powrocie dogonił
jego mistrz krajowy Zakonu Helmerich, stoczyli bitwę w
okolicach Lubawy. Wybici zostali wszyscy Krzyżacy wraz
z dowództwem.
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1265

1266

1267

1267

1272

1273

1273

Przybycie w 1265 roku Albrechta księcia brunświckigo i
Albrechta księcia z Turyngii z licznym rycerstwem,
pozwoliło Krzyżakom na planowanie i rozprawianie się z
powstańcami.
Z pomocą dla Krzyżaków w roku 1266, przybywają do
Prus bardzo liczne posiłki z Europy, szczególnie z
Brandenburgii na czele z ich władcami Ottonem III i
Janem I.
Podczas nieudanego oblężenia Elbląga, ginie Auctume
przywódca Pogezan. Zastępuje go Linka, który bardzo
dynamicznie rozpoczyna akcje przeciw Zakonnym.
Razem z Bartami prowadzi kampanię poza terenem Prus i
na Ziemi Chełmińskiej pod Pagustin w bitwie zadaje
Krzyżakom klęskę w której ginie 12 Krzyżaków i 500
niemieckich najeżdżców.
W roku 1267 mamy wtórne przybycie króla Czech do
Królewca z bardzo licznym wojskiem. To jego przybycie z
tak licznymi siłami, zaczęło szalę zwycięstwa przechylać
na stronnę niemiecką. Od razu skierowani zostali do
rozprawienia się z Natangami już wielokrotnie
gromionych.
Na granicy ziemi Warmów i Natangii pomiędzy twierdzami
Królewca i Bałgi budują Kzyżacy zamek Brandenburgia,
dzisiaj Uszakowo. Używają siły roboczej zniewolonych
Prusów. Glappo, wykorzystał moment wyjścia głównych
sił załogi Brandenburgii przeciw Prusom, uderza i
opanowuje zamek. Siły krzyżackie wracające z wyprawy
nie miały już do czego wracać, zamek zniszczono.
Prusowie oblegają Królewiec od morza i lądu. Sambijski
wódz Glande rozbija krzyżacką flotyllę, próbuje wziąć
Królewiec oblężeniem i głodem. Zamku nie zdołali
zdobyć. Kiedy drogą morską liczne przybyły posiłki
zmuszeni zostali do opuszczenia oblężenia zamku. Ranny
zostaje Herkus Monte, i przez Krzyżaków zostaje
zamordowany.
Po roku Otto III wraca i odbudowuje Brandenburgię, którą
w roku 1273 Glappo z Warmami powtórnie rozpoczął
oblężenie. Krzyżacy byli przygotowani na taki Warmów
manewr. Z niezbyt odległego Królewca zorganizowali
bardzo szybką odsiecz. Glappo wzięty we dwa ognie
przez przewyższające siły nie miał już nawet szansy na
wycofanie się. Pojmanego dzielnego Glappo najpierw
poddano torturom, następnie stracono na wzgórzu
obrzeża Królewca. Miejsce to Niemcy nazwali
Glappenberg, czyli wzgórzem Glappo.

14

1273

1274

1274

Przywódca Pogezan Linka, rusza na odbicie zamku w
Dzierzgoniu wyposażonego w liczną , dobrze uzbrojoną
załogę, i gdyby nie posiłki krzyżackie z pobliskiego
Elbląga twierdza ta mogła być zdobyta. Linka stosując
krzyżacką taktykę, mobilizuje swoje siły, i jeszcze raz w
roku 1273 wspólnie z Bartami podejmuje batalię o
zdobycie Elbląga. Port ten, wybudowany blisko pruskiego
portu Truso był największym dla Pogezan zagrożeniem.
Przez niego nieustannie przychodziły niemieckie posiłki
dla Zakonu. Niespodziewanie, Linka wprowadził garnizon
niemiecki w zasadzkę i zadaje jemu bardzo dotkliwe
straty, które przez krótki czas, dopóki następne posiłki z
Niemiec nie dotarły, nie pozwoliły Krzyżakom do
grasowania ich band po Pogezanii. Bartowie, może
najmniej liczny lud Prusów, nie przeprowadzał
indywidualnych wypraw przeciw Zakonowi, natomiast we
wszystkich uczestniczył. Rok był dla nich tragicznym, w
bardzo zaciętej bitwie pod Kowalewem ich wódz Divan
Klekine ginie w polu chwały w walce z niemieckimi
barbarzyńcami.
Zakon wzmocniony Niemcami i rycerstwem zachodnio
europejskim, z całą furią i rządzą zemsty atakuje twierdzę
Pogezan Lidzbark Warmiński. Gród zostaje zdobyty,
obrońcy ratują się ucieczką a tych którzy nie zdążyli
“pojmali i (następnie) wymordowali” Nie znamy dalszych
losów wodza Pogezanów Linki. Podobno zaszył się z
ocalałymi w części puszczy Galindzkiej dziś znanej jako
Puszczy Zielonej zasiedlonej Kurpiami.
Rok 1274 uznano, że powstanie zostało stłumione i
pozostały jeszcze trzy Prusów prowincje do podbicia: to
Nadrowia, Skalowia i prowincja Jadżwięgów. Krzyżacka
metoda walki prowadzona planowanymi zbrojnymi
ekspedycjami na osiedla Prusów, nie tylko polegała na ich
mordowaniu, czyli likwidowania zaplecza powstańców, ale
i też czego nie mogli zagrabić doszczętnie palono wraz z
domostwami. Na domiar złego, wszyscy powstańcy byli
też gospodarzami, zaczęło brakować żywności.
Ludobójstwo mieszkańców, handel kobietami i dziećmi
doprowadzało do biologicznej eksterminacji Prusów.

ERA PODBOJU PO II- gim PRUSÓW POWSTANIU
ROK/LATA

OPIS

15

1276 około

1277

1278

Suwałki, dopiero podczas ostatnich sześciu lat, kiedy
Krzyżacy użyli wszystkie swoje siły, upadły po 23 latach. Kilku
ocalałych Prusów miało odmówić przyjęcia Chrześcijaństwa.
Podbici Prusowie próbowali jeszcze poderwać się do walki o
wolność. Jednym z ostatnich zrywów było powstanie
Pogezanów w 1277 roku. Ponownie zwycięzcami okazali się
Krzyżacy, “którzy najechali ziemię Pogezanii, wymordowali
niezliczoną ilość mężczyzn, spustoszyli ziemię ogniem i
grabieżą, porwali kobiety i dzieci, które uprowadzili z sobą”.
Handel niewolnikami wśród najeżdzców był powszechny.
Pokonanie Nadrowów, trwało blisko dwa lata, skutkowało
całkowitym wyludnieniem tego pruskiego regionu a tylko
niewielu zdecydowało się na przyjęcie chrztu i
zaakceptowanie niemieckiej władzy. Podbój został przerwany,
gdyż Warmowie, Natangowie, Sambowie, a przyłączyli się do
nich też Bartowie i Pogezanie wywołali bunt przeciw
Krzyżakom. Rozwścieczeni Niemcy z całą bezwzględnością
krwawo rozprawili się z ludnością, przykładnie, z
zastosowniem okrótnych tortur i niczym Droga Krzyżowa
wieszając Prusów na przydrożnych drzewach, stłumili jeszcze
jeden Prusów zryw do wolności.
Prusowie bez względu na utratę dużej część kraju, nadal
bohatersko bronili się “opanowanie ziemi Reitawa kosztowało
rycerzy chrześcijańskich wiele trudu, poniesiono znaczne
ofiary w ludziach. Trudniejsze były jednak walki toczone z
obrońcami ziemi Katawa. Jednego do niego dojścia strzegła
twierdza Otholichiae, której załoga skutecznie przez długi
czas odpierała ataki wojsk krzyżackich następnie mężczyzn,
wymordowali wzięli do niewoli kobiety i dzieci, a sam zamek
do szczętu spalili ”. Nie mniej czasu, ofiar i trudu kosztowało
zdobycie twierdzy Cemeiniswike. Jej obrońcy z powodzeniem
odpierali kolejne ataki wojsk chrześcijańskich, znużeni w
końcu, oddali gród, sami salwując się ucieczką na Litwę a
resztę spotkał los obrońców Otholichiae.
Kolejną ziemią zniszczoną “grabieżą i ogniem” przez zakon
krzyżacki był Lethowis w Nadrowi. Po jej zdobyciu “zabili lub
wzięli do niewoli wielu ludzi, a ...zamki wraz z ich
przedzamczami, podkładając pod nie ogień, spalili. Zdobyli
tak wielkie łupy w postaci koni, bydła i innych rzeczy, że z
trudem mogli go ze sobą unieść”.
Pokonanie Nadrowów, trwało blisko dwa lata, skutkowało
całkowitym wyludnieniem tego pruskiego regionu a tylko
niewielu zdecydowało się na przyjęcie chrztu i
zaakceptowanie niemieckiej władzy.
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1278

1279

1280

1283

Prusowie nie byli biernymi obrońcami, niech świadczy fakt
roku 1278, “równo ze wschodem słońca, pod zamek krzyżacki
Labiawa podsunęło się, zupełnie nieoczekiwanie, 400 Prusów
na łodziach. Zaskoczywszy załogę, zamek opanowali i spalili.
Zbrojnych rycerzy w łóżkach pozabijali, zaś niewiasty i dzieci
wraz z wielką zdobyczą uwieżli ze sobą”.
Następnie zniszczony został okręg Meruniske, w którym
zabito ośmiuset “panów cieszącym się dużym mirem” ,
sześciuset “ludzi obojga płci” wzięto do niewoli, pozostałych
mieszkańców wybito, a cały okręg ograbiono i zniszczono
ogniem. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do Nadrowii i
Skalowii niekiedy oszczędzano mężczyzn. Tym razem
przezornym krzyżakom chodziło o zachowanie potrzebnej siły
roboczej. Jedyne znane geograficznie siedlisko Skalowów
Sassa padło łupem Krzyżaków i Skalowia podbita została
ogłoszona ̨.
Ostatnim etapem krwawego podboju Prusów było pokonanie
Jadżwięgów. Trzeba korzystać i z bardzo dużą wnikliwością,
czytać kronikę Dusburga - Jaćwiescy wodzowie Kantegerda i
Jedete, dobrowolnie mieli przyjąć wiarę Krzyżaków a
jednocześnie całkowitemu zniszczeniu uległy wszystkie
gospodarstwa.
Scurdo, wódz ziemi Kimenow, nie miał ochoty przyjęcia wiary
od Krzyżaków, ze wszystkimi zbrojnymi uchodzi na Litwę i już
nie wrócił. Na jego ziemi Zakonni “wielu zabili, uprowadzili
tysiąc ludzi, których wzięli do niewoli”. W podboju Jadżwięgów
wspomagały Krzyżaków ochotnicze oddziały rycerzyrozbójników, którzy dokonywali grabieżczych napadów i tak
np. niejaki Marcin z Golina najechał pewną wioskę jaćwieską
“a jej mieszkańców wyłapał i pozabijał” (wszystkich a więc
kobiety i dzieci), wziął tylko łupy. Innym jednak razem napadł
wioskę “zabił dziesięciu mężczyzn w kąpieli..., uprowadził ze
sobą konie, bydło i inne zdobycze razem z kobietami i
dziećmi”. Wkrótce Krzyżacy zniszczyli “ogniem i grabieżą”
kolejne ziemie jaćwieskie - Pokimę, Krasimę, Silię, Kirsnowię i
inne, wszędzie dokonując mordów, rabując i biorąc
mieszkańców w niewolę.
Podbój Prus zakończył się. Większość ludności uciekała gdzie
tylko mogła. U sąsiadów miała azyl. Rycerzom niemieckim,
ironicznie kończąc, zabrakło ludzi do mordowania.
Re-asumując. W Rzymie na Prusów w XIII wieku wydany
został wyrok śmierci przez Rzymski Katolicyzm. Do
wykonania wyroku zgłosili się niemieccy mordercy z
bandytami chrześcijańskimi Europy. Dzisiaj wśród winnych
ludobójstwa na Prusach nie ma winnych.
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ERA ZNIEWOLENIA
ROK/LATA

OPIS

1308

12-ty Wielki Mistrz Siegfried von Feuchtwangen wydaj nakaz z
30 przykazami, że Prusowie, kapłani (Waideloci) nie są więcej
tolerowani. Pruska służba w niedzielę muszą być na Mszy i w
spowiedzi. Nie wolno mówić językiem pruskim. Kara dla Prusa
był roczny zarobek. Pruscy uciekinierzy mieli być przybici
przez uszy do drzwi.
Przeniesienie Krzyżaków kwatery z Wenecji do Malborka.
Pod przywództwem Wimpiniusa powstanie pruskich chłopów
w Barcianach.
Piotr z Dusburga krzyżacki kronikarz który zarejestrował
podbój Prusów kończy swoją kronikę “Kronika Ziemi Pruskiej”.
Żródło wiedzy o podboju Prus.
Po bitwie pod Płowcami z Władysławem Łokietkiem Prusowie
odmawiają Krzyżakom wymordowanie polskich jeńców.
Zakonnik z Malborka spisuje “Słownik Elbląski” z pruskimi
słowami.
Wielka zaraza dociera do Prus. Prusowie w ucieczce do lasu
opuszczają domostwa. Wśród nich jest największa liczba
ocalonych.
Zniewolenie Prusów występowało pod bardzo wieloma
względami. Przesiedlenie ludzi Nadrowi, Skalowi i Jaćwieży z
pograniczu z Litwą dla stworzenia bezludnego, obronnego
pasa. Prusowie byli upośledzeni w prawach dziedziczenia. Na
wszelkiego rodzaju niemieckich posesjach Prusowie nie mogli
być zatrudnieni do żadnej służby. Pilnowano Prusów do
udziału w Mszach. Sytuacja prawna pruskiej ludności była
zróżnicowana, upośledzona w stosunku do pozostałych grup
etnicznych. Służenie Niemcom na każde ich zawołanie.

1309
1310
1326

1331
1350
1351

1351-1397

ERA III-cie PRUSÓW POWSTANIE I ICH ZANIK
ROK/LATA

1397

1398
1409

OPIS

Rycerstwo pruskie oficjalnie zakłada Towarzystwo
Jaszczurcze. Członków obowiązuje wewnętrzna tajność
postanowień.
Z udziałem pruskich rycerzy inwazja Krzyżaków na wyspę
Gotlandia.
Unia Polsko-Litewska wspiera niepokoje przeciw Krzyżakom.
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1410

1410

1411
1414
1422
1440

1441
1453-1466

15 Lipca miała miejsce Bitwa pod Grunwaldem. W skrzydle
Krzyżackich lekkokonnych większość stanowili Prusowie
ponad 5 000. Kiedy skrzydło to poszło w pościg za Litwinami
to już ani Prusowie ani Litwini nie pojawili się na polu bitwy.
Prusowie pomogli Litwinom wybić resztę krzyżackich
lekkokonnych. Żaden na pole bitwy nie wrócił. Póżniejszy
komentarz Krzyżaków , Prusowi nie bili się jak zawsze.
Skrzydło przestało istnieć.
W końcowej fazie bitwy Urlich von Jungingen rzuca na pole
bitwy odwody 15-ście gościnnych hufców pod dowództwem
16-tej Chełmińskiej Chorągwii pruskiego rycerstwa. Zadaniem
było okrążenie i atak wzdłuż na skrzydło ciężkozbrojnych
Jagiełły. Prusowie wyprowadzili odwody w pole i poddali się
Jagielle. Przegranie bitwy Krzyżacy zarzucają zdradzie
Chorągwi Chełmińskiej.
Pruscy rycerze Chorągwi Chełmińskiej nie uczestnicząc w
samej bitwie zajęli się przejmowaniem krzyżackich zamków i
przekazywaniem ich Jagielle. Były to zamki w Kowalewie,
Ostródzie, Olsztynku, Krzyżborku, Bałdze. Poczas rewizji u
Prusa rycerza Mikołaja von Pfeilsdorf Zakon znalazł wrogą dla
Zakonu korespondencję z Koroną wraz z polskimi
proporczykami. W Pażdzierniku 1410 bez sądu został
stracony w Grudziądzu. Był łącznikiem Prusów Towarzystwa
Jaszczurczego z Koroną. Korona wygrała bitwę z pomocą
pruskiego rycerstwa z Towarzystwa Jaszczurczego, ale nie
wojnę.
Pokój Toruński, wszystkie zamki zwrócono Krzyżakom.
Kontynuacja potyczek Korony z Krzyżakami.
Na zakończenie potyczek Pokój Toruński na rzecz
przyłączenia Żmudzi do Litwy.
13 Marca 1440 roku na zjeżdzie pruskiego rycerstwa
chełmińskiego założono konfederację ziemian i mieszczan
Związek Pruski.
Krzyżacy zabraniają osiedlanie się Prusom w miastach.
Wojna Trzynastoletnia, niudolność dowódcy i zachłaność
polskiej szlachty, wojna o dwanaście lat za długa. Wyjątkowa
wrogość do Prusów pomimo ich wielkiego militarnego wysiłku
i wkładu. Dla Prusów była to gospodarcza katastrofa. Po raz
ostatni występowali jako Prusowie. Kontynuacja wrogości
kleru. Warmia w posiadaniu Korony nie stworzyła dla Prusów
nawet słownika prusko-polskiego. Walka o wolność
tożsamości pruskiej została zakończona. To był koniec IIIciego ostatniego Prusów Powstania.
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Drugi Pokój Toruński. Prusowie zostali przez Koronę
zdradzeni. W żadnym stopniu Prusy Królewskie nie
zatroszczyły się o jej rdzennych mieszkańców. Szlachtę i kler
interesowała tylko pańszczyzna.
Jeszcze po 1947 roku potomkowie Prusów mówili ; “my nie
Niemcy, ale też nie Polacy, my tutejsze”
Hołd Pruski 10 Kwietnia. Albrecht Hohenzollern siostrzeniec
Zygmunta Starego składa przysięgę niemieckiego prusactwa
na wierność i posłuszeństwo.
Powstanie na Sambi pruskich chłopów krwawo stłumione
przez Litwinów na rozkaz króla Zygmunta Starego dla
Albrechta.
W XVI w. nastąpił dla potomków Prusów moment przełomowy.
W ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat zatracili elementy
wyróżniające ich spośród innych etniczności zamieszkujących
Prusy. Cóż się stało? Jednym z determinantów owej
asymilacji było coraz powszechniejsze przyswojenie wiary
chrześcijańskiej. Sam chrzest nie wystarczał, aby wykorzenić
dawne wierzenia i związane z nimi zwyczaje. Tym bardziej, że
Krzyżacy nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do akcji
misyjnej. Ciężar chrystianizacji wzięły na siebie wpierw
zakony, potem biskupstwa. Brak głębszego życia religijnego u
Prusów wynikał też z bariery językowej. Brakowało księży ze
znajomością tego języka. Brakowało nawet tłumaczy (tzw.
tolków), niekiedy więc uciekano się do pomocy dzieci, nawet
przy spowiedzi! Jedynie w Lidzbarku Warmińskim kształcono
kilkoro dzieci pruskich jako pomoc dla księży.
Sytuację zmieniła reformacja. Położono wówczas znaczny
nacisk na naukę religii, trzykrotnie przetłumaczono na język
pruski katechizm (1545, 1561). Próbowano też zwiększyć
grupę kapłanów obeznanych z tym językiem poprzez
stypendia na uniwersytecie królewieckim, choć od razu pojawił
się problem z chętnymi kandydatami. Troszczono się
natomiast usilnie o tłumaczy i szkolnictwo parafialne, jednak
już w języku niemieckim. Całość tych przedsięwzięć
spowodowało dosyć skuteczne wykorzenienie dawnych
tradycji i zwyczajów.
Łomżyński jezuita Łukasz Kościerza Załuski odwiedza
Puszczę Zieloną. Stwierdza, że mieszkańcami są Prusowie
albo uciekinierzy z Prus dzisiejsi Kurpiowie.
Kurpiowie jako pierwsi zorganizowali ludową partyzantkę
przeciw Szwedom. Wtedy to Karol król Szwedów o mały włos
a straciłby życie.
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W bitwie ze Szwedami stoczonej 22-23 stycznia 1708 roku
pod Kopańskim Młynem wyrósł Stach Konwa kurpiowski
bohater. Odwet Szwedów był tak okrutny, że w obecnych
realiach trudno sobie to wyobrazić. Ż̇eby złamać rodziców
chłostano dzieci, a im samym odstrzeliwano palce, na głowie
zaciskano opaski do momentu że oczy wychodziły na wierzch.
W lasach palono osiedla mordowano mężczyzn powyżej 15go roku życia. Okrucieństwa Szwedów nie złamały Kurpiów.
Kurpiowie bronili praw króla Stanisława Leszczyńskiego.
Kurpiowie brali udział w Kościuszkowskim powstaniu.
Kurpiowie służyli w zorganizowanym 6-tym Pułku Strzelców
Pieszych w wojnie z Austrią , służyli za darmo.
Kurpiowie brali udział w Powstaniu Listopadowym. W słynnej
bitwie pod Ostrołęką w której dowodził gen. Józef Bem.
Udział Kurpiów w Powstaniu Styczniowym, że strony Rosjan
kosztował ich bardzo dużo. Spowodowało to masową ich
emigrację do USA.
Liczna kurpiowska partyzantka.

Post Scriptum. Pisanie czy czytanie o losie niezwykłego narodu Prusów jego
tragizmu jest męczącym i wyczerpującym. Prusów walka o wolność trwała 53 lata z
całą Chrześcijańską Europą. Prusowie pokonani zostali tylko przez ludobójstwo.
Nie ma odważnych żeby tak pisać. Zleceniodawcą eksterminacji był Katolicki Rzym
a wykonawcą bandyci z całej Chrześcijańskiej Europy pod ścisłym kierownictwem
Niemców barbarzyńskich genetycznych morderców. Dzisiaj jedni i drudzy fałszują
wszystko o Prusach.

PRUSOWIE W HISTORII EUROPEJSKIEJ KULTURY
Dosyć często w Europie mówi się o wiodącej chrześcijańskiej kulturze.
Kultura może być dobra albo zła, niestety na przestrzeni wieków cały czas
jest zmienna niekoniecznie na dobrą i taką pozostaje. Trudno ocenić czy
zdaje egzamin, cywilizacja ludzkości nie osiągnęła poziomu, w której
człowiek mógłby się czuć bezpiecznym i ciągle nie być ogłupianym. Tak jak
jest to dzisiaj każdy kłamie żeby tylko trzymać nad ciemnym ludem i jego
duszą kontrolę i władzę. Dotyczy to polityków i kleru, którzy dla ciemnego
ludu są autorytetami i im są na wyższym stanowisku, tym większymi są
łgarzami. Ale, nie zawsze jest to zła opcja, a nawet często bywa potrzebna.
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Grek Herodot urodzony w Halikarnossos w roku około 484 przed naszą erą
pisze o Elektronie, cennym znalezisku nad Bałtykiem. Po nim o bursztynie
pisze Aristoteles w roku 340 p.n.e.. W roku 320 p.n.e. Pytheas z Massilli
odkrywa Prusów podczas żeglugi po Bałtyku.
Gaius Plinius Starszy Rzymianin, historyk i pisarz w roku 54 pisze o Prusach i
od Prusów pochodzącym bursztynie. W roku 60 cesarzowi Neronowi
legionista rzymski przywozi znaczną ilość bursztynu który Rzymianie używali
do dekoracji.
Po klęsce z Rzymianami w II-im wieku p.n.e. deltę Wisły zasiedlają Gepidzi
mieszkańcy znad Morza Czarnego z Azji Mniejszej. Wraz z nimi przybywa
nieznana kultura w tej części świata a centrum jej przez następne wieki staje
się port Truso, niedawno odkryty koło Elbląga.
W roku 98 wraz z bursztynem Tacyt wymienia Prusów. Ptolemeusz w roku
150-tym wydaje mapę ówcześnie znanego świata i na niej na wschód od
Wisły wskazuje Galindię i Sudovię (Jaćwież). Na przełomie IV/V wieku Goci
którzy przybyli przed Gepidami, opuszczają Pomorze-Gotiskandzę razem z
Galindami. Po śmierci Attilly rozbijają Hunów i podbijają Rzym. W delcie
Wisły pozostają Goci - Gepidzi.
W VI-tym wieku Prusowie wiozą bursztyn i odwiedzają w Rawennie cesarza
Rzymu. W powrotnej drodze wracają razem z jego ambasadorem Waidewutą
i zakonnikiem Bruteno. Przyjmują od nich chrześcijańskie prawo. Posiadanie
jednej żony, niesienie pomocy tym którzy są w potrzebie, nakarmienie
głodnych, troska o starszych i kobiety. Takie Prusów zachowanie potwierdza
XI-to wieczny kronikarz geograf niemiecki Adam z Bremy pisząc o Prusach,
że żyją tam ludzie homines huminisimus “lud najbardziej ludzki”.
W roku 876 angielski król Alfred Wielki wysyła w podróż na wody Bałtyku
Wulfstana który opisując obyczaje Prusów, między innymi podaje, że latem
potrafią wytwarzać lód i mrozić. W latach 880-890 obecny jest w delcie Wisły
i odwiedza pruski port Truso który jest centrum handlowo rzemieślniczym.
Podróżnik hiszpański Ibrahim ibn Jakub, podobno handlarz niewolnikami, w
roku 965 odwiedza Bałtyk nazywając Prusów Brus kiedy oni sami siebie
nazywali Prusai a kraj swój Prusa. Są słynni z odwagi i zmuszeni do ciągłej
walki z sąsiadami.
W jednym z najstarszych rosyjskich miast w Novogorodzie mówi się, że od
dalekiej starożytności istnieje do dzisiaj ulica Pruska.
Zainteresowanie Prusami było w całej Europie i nie ominęło katolickiego
Rzymu. Tu też zauważyć można zainteresowanie wśród misjonarzy.
Podobno już w roku 860 duński misjonarz Ansgar w prowincji Skalowia
nawraca dzieci na wiarę chrześcijańską i ukierunkowuje ich na pracę misyjną.
Wśród Prusów nie było religijnego przymusu, nie mieli żadnych bóstw,
natomiast wśród ludu powszechnym była wiara w zabobony.
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Bolesław Chrobry nie mogąc podbić Prusów, kiedy lud Polan daleki był od
chrześcijańskiej wiary prowadzi dla Prusów chrześcijańską agitację. Ale, to z
Pomorzem król Chrobry miał dużo problemów. Papież Grzegorz IX w roku
1147 propagował wysłania tam krucjaty, żeby nawracać pogańskich
uciekinierów, połabskich Słowian. Czasy Chrobrego razem z kronikarzem
Gallem Anonimem i innymi, dla historii są to czasy z wieloma oszustwami i
pełne historycznych fałszywych poszlak. Dużo jest kontrowersji i kontradykcji
dla prawdy. Zawsze wszystko zależy od tego kto pisze historię.
Istniało takie prawo, że kto wprowadza na danej ziemi chrześcijaństwo ten
staje się władcą tego kraju. I w gestii papieża było to prawo. Z pewnością
Prusowie dobrze musieli sobie z tego zdawać sprawę, że znaleźć się mogli
pod obcą kontrolą.
Prusami zaczynają interesować się Niemcy. Widocznym staje się, duży
napływ i wpływy duchownych, misjonarzy pochodzenia niemieckiego.
Szczególnie dotyczyło to Słowian.
W Europie Prusowie byli społecznością o znaczącej randze i byli
rozpoznawalni. Na morzu i lądzie byli nie do pokonania, jednocześnie o
znaczącej zamożności i wysokiej kulturze. W stosunku do swoich sąsiadów
byli pozbawieni jakiejkolwiek agresji i w dużej mierze stanowili stabilizację w
tej części Europy.
Dwie dekady po uroczystości przyjęcia chrztu w Rzymie, przez ponad pół
wieku trwał podbój i eksterminacja Prusów w intencji nawrócenia ich na
Chrześcijaństwo, ale już uprzednio nawróconych.
W krucjacie przeciwko Prusom w celu dorobienia się na ich zamożności
stanęła cała Europa. Poza doborowymi niemieckimi rycerskimi hufcami
zewsząd przybywało całe europejskie rycerstwo jak również królewskie
armie. Król Czech przybywa z całą wielotysięczną armią i to na jego cześć
pruska twierdza Tuvangste jest przemianowana przez Niemców na
Królewiec. Cała Europa jest zwoływana na podbój Prus i cała Europa w
podboju uczestniczy. Niemcy ogłaszają polowania na ludzi, pogańskich
Prusów. Od samego początku i przez cały okres podboju wszystko odbywało
się przy obecności papieskiego legata.
Osada po osadzie były eksterminowane z ludzi. Wszystko co posiadało
wartość grabiono, resztę puszczano z dymem. Trwało to ponad pół wieku.
Były momenty, że Prusowie mogli oczyścić swój kraj od niemieckich i
europejskich barbarzyńców, ale drogą morską ciągle przybywały nowe
posiłki. Najeźdźcy grabili ludność z ich plonów i zapasów. Czego nie mogli
zabrać palono, pozbawiając ludzi możliwości do przeżycia i uczestniczenia w
obronie. Zapraszano Prusów do zawarcia umów pokojowych, żeby podczas
spotkania, ryglować dom i podpalać razem z uczestnikami. Czym się to różni
od germańskich ekscesów XX-go wieku ?
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Podbój Prusów, ich eksterminacja miała charakter ściśle polityczny i nie było
żadnego nawracania na Chrześcijaństwo. Do dzisiaj Watykan nie może
przyznać się, że Prusowie byli Chrześcijanami i w samym Rzymie przyjęli
Chrzest z rąk samego papieża.
Czym sobie Prusowie zasłużyli, że w XIII wieku musiał ich spotkać tak
okrutny los, na czym miała polegać krzyżacka chrześcijańska misja z Rzymu.
Czy wyniszczenie, eksterminacja pruskiego ludu zostało zaplanowane?
Wielowieczne o Prusach agresywne piśmiennictwo, wskazuje już samo przez
się, że za tym wszystkim kryje się jakaś tajemnica. Bez fałszu nic się o nich
nie pisze i nie głosi i jest to nie bez powodu. Ci którzy tak piszą nie posiadają
za grosz wstydu i chyba nawet nie wiedzą co to jest wstyd.
Nikt o tym nie mówi, nie chce mówić, wiedzieć ani słyszeć, włącznie ze
Stolicą Apostolską, nikt nie zabrał głosu o zaistniałym ludobójstwie. Czy brak
im cywilnej odwagi ? A wogóle czy to był grzech i czy taki czyn w imię wiary
jest rozgrzeszalny za wymordowanie narodu ? Biorąc pod uwagę, że to
człowiek człowieka rozgrzesza to chyba tak, ale już takiej pewności nie ma
czy przez Boga jest rozgrzeszany. Bóg jest Stwórcą i człowiek nic do tego nie
ma. W następnych pokoleniach Niemcy przekazali dowodnie w genach swoje
barbarzyństwo. Świat w swoich czynach nadal postępuje tak samo, a
wszystko z biegiem czasu idzie w zapomnienie, lub tak jak z Prusami
zostanie zmanipulowane.
Pisana o Prusach historia nie tylko fałszuje dzieje pruskiego ludu, lecz pod
płaszczykiem zarzutu pogaństwa Prusów skrywa się prawdziwy cel ich
podboju i zagłady. Z wielką łatwością można o Prusach pozbierać informacje i
złożyć w całość żeby prawdę przedstawić. Niemcy po bezwzględnym
podboju przez siedem stuleci również bezwzględnie kontrolowali ziemię
Prusów. Przeszkodą dla ukazania prawdziwego oblicza ludu pruskiego, jest
powszechne ukrywanie zbrodniczej niemieckiej polityki.
Nie do końca wyjaśnione jest założenie Kijowa i wpływ Prusów na jego
rozwój. Najstarszym indoeuropejskim Prusów symbolem jest Trójząb, który to
symbol zawitał do Kijowa. Najpierw wybito złotą monetę z Trójzębem, póżniej
stał się herbem Kijowa, żeby na końcu zostać symbolem Ukrainy. Oryginalny
ten symbol wykopany został na Sambii i taki drugi znaleziono w okolicach
Olsztyna i jest dużo starszy od jego ustanowienia w Kijowie.
Dzisiejsi badacze opierając się na źródłach pisanych od XIII-go wieku przez
polskich, krzyżackich kronikarzy, zostali zaprogramowani by bezmyślnie, bez
wnikliwości powielać fałszerstwa. Badania nad historią, wiedzą o Prusach
wręcz szokują, że nauka może posunąć się do aż takiego skandalicznego
wypisywania różnego kalibru bzdur, i tak z tego wynika, prawdziwa wiedza
pozostaje wiedzą wysoce nie pożądaną.
Destrukcja Prusów była totalna, z ich XIII-to wiecznego etnosu, codziennego
sposobu życia, kultury ich bytu z ostatnich chwil wolności, nic się nie
zachowało. A stało się to na ich własnej ziemi.
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Znaleziska w grobach dobitnie udowadniają, że Prusowie wierzyli w
nieśmiertelność, życie pozagrobowe, istnienie duszy. Nie istniała u nich
potrzeba budowania struktur politycznych, to wiara była wyznacznikiem czy
czynnikiem ich wysokiego duchowego poziomu i moralnego życia. Jaka więc
była to wiara? Wszyscy byli sobie jednakowi, stanowili różny etnos o różnej
kulturze a cechowało ich to samo, wielka wartość rodziny, jej wolność i
nieprawdopodobny heroizm w jej obronie. Byli farmerami, rybakami, również
handlowali przywożąc do siebie z dalekich krain prawdziwe dzieła sztuki. To
była cywilizacja, którą zniszczono.
Cała historia dzisiaj pisana o Prusach jest czystym bałamuctwem. Tylko
metodą ludobójstwa Niemcy podbili Prusów, inaczej nie było to możliwe i to
przy udziale całej Europy, zajęło im to 53 lata. Prusowie nigdy się nie poddali
i ze swoimi walorami nie mogą być porównani z jakimkolwiek innym
europejskim narodem. W czasie podboju Prusów nie było zainteresowania
ich kulturą. Gdyby tak było, dzisiaj Prusowie stanowili by przykład dla
ludzkiego gatunku i dla świata jak żyć godnie z szacunkiem dla ludzkości i
wszystkiego co nas otacza.

25

HISTORIA BISKUPA WOJCIECHA
Osoba i śmierć biskupa Wojciecha do obecnej chwili nie podlegała żadnym
krytycznym publikacjom. Przez stulecia powtarzano kłam aż wszystko jak to
zwykle bywa stało się prawdą. Zapamiętano nawet to co przed samą
śmiercią biskup powiedział, ale gdzie poniósł śmierć tego już nie
zapamiętano. Adresiuszami różnych o nim opowieści byli głęboko wierzący,
dla których jakiekolwiek wystąpienie wbrew idei kościoła, uważane było za
wystąpienie przeciw Stwórcy. Tak jest do dzisiaj. Nikt nie zna żródła, nie
posiada dokumentów, kronik, materiałów które udowodniłyby, że biskupa
misja z Gdańska miała wyjść do Prus i czy wogóle wyszła. Również nie było
żadnej motywacji żeby biskup udać się miał do Prus. Pomiędzy Gdańskiem a
Prusami nie było żadnych związków, kontaktów, nie było pomiędzy nimi
konfliktów. Dokładnie tak samo, do tamtego czasu, nie było pomiędzy
Prusami a Bolesławem Chrobrym. Prusowie do żadnej wiary nie byli
przymuszani, nie przyznawali się i nie posiadali żadnych bożków. Podczas
wykopalisk w Truso odkryto z IX wieku bursztynowy krzyżyk. Chrześcijańska
wiara Prusom nie była obca.

Powyższa mapka przedstawia początki piastowskiej Słowiańszczyzny
Mieszka I, takie państwo odziedziczył Bolesław Chrobry.
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Prześledżmy jak Chrześcijaństwo rozwijało się w Polsce. Posiadamy wątek z
nieznanej ogółowi i nie pisanej historii a może nawet Polski prehistorii. Pod
koniec roku 870 Morawianie z pomocą Piasta Chościeżkowicza (Polanina)
podbili Wiślan i razem z Polanami mieli przyjąć od nich Chrześcijaństwo. Inne
niż rzymskie, z Bizancjum, taka wiara była u Morawian. W tym czasie w
Bizancjum był koniec panowania Obrazoburców (Ikonoklast), którzy wraz z
ikonografią niszczyli wszystkie postanowienia cesarza poganina
Konstantyna, czyli rzymskiego chrześcijaństwa. Kraków miał przyjąć
Chrześcijaństwo od Morawian, Arianizm, albo, a może była to Staro
Słowiańska wiara, wiara w jednego Boga. Przypuszcza się, że Ziemowit,
poprzednik Mieszka I był ariańskiego wyznania. Natomiast Mieszko I poprzez
Niemców przyjął Chrześcijaństwo z Rzymu. Było to w obawie przed
Niemcami żeby nie podbili i nie zniszczyli jego władzy, jak się to stało z
połabskimi Słowianami, którzy w ucieczce przed Niemcami w dużej mierze
zaludnili Pomorze.
Ó w czesny stan pań s twa piastowskiego to do każ d ego zaką t ka z
powodzeniem można było wysłać chrześcijańską misję i na długo jeszcze
misjonarze wszędzie byli potrzebni. A jak odległe od Chrześcijaństwa było
wczesne piastowskie państwo, świadczy ludowe powstanie w roku 1038
wśród Polan i Ślęzan. Mówi się, że było to powstanie wywołane przez niższe
warstwy społeczeństwa przeciw wyzyskowi chrześcijańskiego kościoła i
możnowładztwa. W opowieści Galla Anonima;
(...) niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie
urodzonym, sami się do rządów wynosząc, i jednych na odwrót
zatrzymali u siebie w niewoli, drugich pozabijali, a żony ich pobrali
sobie w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa (...).
Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką – czego nie możemy
wypowiedzieć bez płaczu i lamentu – podnieśli bunt przeciwko
biskupom i kapłanom Bożym (...)
W roku 1124 na zaproszenie Krzywoustego na Pomorze Zachodnie z misją
chrystianizacyjną wyruszył Otton z Bambergu. Znają c mentalnoś c ́
słowiańskich Pomorzan, nie powtarzał błędu swojego poprzednika Bernarda
Hiszpana, który pieszo przybył na misję w ubogich szatach, boso i z tego
powodu został wyśmiany, a wkrótce i pobity. Inny dowód na borykanie się z
Chrześcijaństwem na Pomorzu, w roku 1147 papież Eugeniusz proklamował
podjęcie krucjaty pomorsko połabskiej przeciw pogańskim bałtyckim
Słowianom Obodrytom zasiedlającym zachodnie wybrzeże Bałtyku. Czyli
dużo wcześniej od krucjaty na Prusach, gdzie bez przeszkód w roku 1159 w
Prabutach działali już Cystersi a w roku 1216 w Rzymie Prusowie przyjęli
Chrześcijaństwo.
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Bolesław Chrobry nie był w stanie zapanować nad wszystkimi państwa
prowincjami. Szczegolnie dla Chrobrego ważnym było Pomorze z dostępem
do morza. Sprawnie kontrolował swoje królestwo, ale wtedy tylko kiedy był
tam obecny ze swoją zbrojną drużyną, a zwykle to nie trwało długo. Z
pogańskimi Pomorzanami miał najwięcej kłopotów, byli poza jego kontrolą i to
do nich wysłał Wojciecha. Wyrażnie chodziło o dostęp i panowanie na morzu.
W IV wieku centralne Pomorze zostało wyludnione za sprawą jego
opuszczenia przez Ostrogotów. Po takim wyludnieniu i w tym okresie czasu
opuszczona ziemia szybko się nie zaludniała. Około IX-X wieku Słowianie
połabscy będący w ciągłych konfliktach z Dunami, Sasami i innymi,
opuszczają swoje dotychczasowe siedziby zasiedlając opustoszałe Pomorze.
Znani pod ogólnym mianem Obodrytów zasiedlają Pomorze, z siedzibą w
Szczecinie i pogańską świątynią Trigława. Byli zlepkiem Słowian połabskich.
Oryginalnie byli Chrześcijanami, ale w rezultacie ciągłych wojen z Niemcami
opuścili chrześcijańską wiarę i powrócili do pogaństwa i uparcie przy nim
trwali.
Wojciech, biskup Pragi była to postać niezwykle kontrowersyjna i
awanturnicza. Urodził się w Libicach w rodzinie czeskiego Sławnika z rodu
książąt Sławnikowiczów skoligaconych z Niemcami przez saską dynastią
Ottonów, wrogów pomorskich połabian Wieletów. Konflikty w Czechach, w
które popadł jego ród doprowadziły do wymordowania i wyniszczenia całego
rodu. Sam biskup w 989 roku uciekł do Rzymu zrzekając się urzędu biskupa
Pragi. Przebywał we Włoszech i w wielu innych miejscach, nigdzie nie
zagrzał miejsca. W misyjnej akcji na Słowacji doprowadził do konfliktów.
Napisane są obszerne rozprawy o bogobojnym Wojciechu, na każdym kroku
przypisuje się jemu same świętości, a w rzeczywistości w jego żywocie
powinno zostać zapisane jego awanturnicze zachowania i przygody. Opuścić
musiał Czechy, wszędzie niechciany, bardzo kontrowersyjny i również postać
nie popularna i nie chciana w samym Rzymie. Wspierany przez papieża
Niemca Grzegorza V spokrewnionego z Ottonem III, także krewnego
biskupa. Przemierzył wiele sanktuariów, nie chciał wracać do Czech, aż
znalazł się na dworze Ottona III z którego udał się do Bolesława Chrobrego.
Tu też za długo nie zagrzał miejsca, być może za samą protekcją Ottona III
wysłany został na Pomorze nawracać Wieletów. Mogło to być zaplanowane
przez Ottona III, toczącego walki z połabskimi Słowianami.
W roku 997 misjonarz biskup Wojciech rozpoczyna podróż i misję w Gdańsku
i w tymże roku traci życie. Celem było nawracania na Chrześcijaństwo
żyjących w głębokim pogaństwie Gdańszczan, następnie Pomorzan
Wieletów. Kim wtedy byli Gdańszczanie, nie jest znane, ale byli poganami.
Nie wykluczone, że to w Gdańsku pozbawiono Wojciecha życia. Nikogo
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przed biskupem tam nie było, język Wieletów biskupowi był znany. Przyjęcie
biskupa przez Wieletów różnie mogło przebiegać. To znaczy, jeśli Wieleci
dowiedzieli się, albo sam biskup się wygadał, że był krewnym Ottona III, czyli
inaczej, był wrogiem Połabian. Wszystko potoczyć się mogło wtedy nie
według zamierzonej udanej misji. A co było, tego nie wiemy. Z zachowanych
materiałów o biskupie, wiemy, że biskupowi nie można było przypisać zbyt
wielkiej stabilności, roztropności. Według ówczesnych notowań, był
nieobliczalny w swoim zachowaniu.
Ś́więtego Wojciecha wzgórze w Gdańsku miało być miejscem na którym
misjonarz nawracał niewiernych mieszkańców Gdańska. Jak się to odbywało,
czy był to wykład, czy tylko święcenia. Tego nie wiemy. Czy biskupowi mogło
się w Gdańsku coś przydażyć ? Dosyć szybko miał nawrócić Gdańszczan.
Osobiste przyjęcie Chrześcijaństwa przez samego Mieszka I wystarczyło dla
wszystkich jego poddanych. W rzeczywistoś c i pogań s two kwitło a
Chrześcijaństwo było w deficycie.
Na tym to wzgórzu miał zostać pochowany i na tym samym wzgórzu miał się
odbyć od bliżej nieznanych pogan wykup misjonarza Wojciecha ciała.
Pytanie, czy na tym wzgórzu biskup stracił życie? Ale, kto zlecił sprowadzenie
i pochówek zwłok biskupa? Skąd ciało zostało sprowadzone ? Wtedy jeszcze
nie było mowy o sprowadzeniu ciała biskupa do Gniezna. Jaka była
ceremonia ? Dlaczego poganie byli nieznani? Czy były pertraktacje ? Kto je
prowadził? Czy było to ciało biskupa Wojciecha? Kto był świadkiem tej
tożsamości? Dopiero w roku 999 nieznany Pomorzanin przewozi z tego
wzgórza ciało biskupa do Gniezna. Kto zlecał i autentyzował do transportu,
że było to biskupa ciało ? Trochę to dziwne bo dopiero dwa lata po śmierci.
Najwyrażniej, nikomu nie było śpieszno, ale w końcu młode piastowskie
Chrześcijaństwo potrzebowało świętego.
Kościół dla Bolesława Chrobrego miał olbrzymie znaczenie, Słowianie nie
posiadali społecznych struktur i nad prowincjami brakowało sprawowania
królewskiej władzy. Sprawowanie władzy zaprowadzić miał kościół, jego
parafie i biskupstwa. Był to patent z Rzymu. Nie wszyscy wiedzą, że
spowiedż ludu była przekazywana monarsze, dla jego wiedzy o nastrojach
ludu, o Stwórcę tu nie chodziło. Wszystko było donoszone przez kapłanów co
lud myślał i zamierzał. Kościół w rządzeniu pomagał monarsze a monarcha
kościołowi.
Biskup po nawróceniu Gdańszczan, znając język Wieletów, bez wątpliwości
mógł się udać z misją do Słowian, których miał chrystianizować. Do dzisiaj
nie istnieje dokładna wiedza dokąd udał się po opuszczeniu Gdańska. Bez
asysty, przewodników i ochrony taka misja była nie przewidywalna.
Niewiadomo gdzie i w jakich okolicznościach biskup traci życie. Ale za to,
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śmierć biskupa z punktu przypisowuje się Prusom. Bezkrytyczni badacze
przyjmują wszystko to co kościół głosi. Ta historia jest jednak wynikiem
wyrafinowanej konfabulacji nieznanego wiernego sługi i kronikarza Bolesława
Chrobrego, że biskup opuszczając Gdańsk udał się z misję do Prusów. Ale
pytanie , czy biskup wogóle opuścił Gdańsk ? Nie robi się nigdy niczego, jeśli
ktoś nie ma w tym interesu.
Pytanie w czyim to mogło być interesie, jaka miała być tego motywacja?
Misja do Prus nie była w interesie Bolesława Chrobrego, nie miała dla niego
sensu. Ale, zrzucenie śmierci na Prusów, było w interesie władcy.
W drodze do Gdańska, od Chrobrego biskup dostał 30-stu zbrojnych, których
po przybyciu do Gdańska miał podobno odesłać.
Dlaczego? To jak to jest, w trakcie podróży po chrześcijańskim kraju
potrzebuje ochrony a wśród pogan jest już jemu nie potrzebna ? Coś jest nie
na miejscu, co się z nimi stało, może uciekli? Prawdopodobieństwo takie też
jest, ż e zostali wybici przez Gdań s zczan albo Wieletó w. Moż n a
domniemywać, że w zmyślonej historii o zbrodni Prusów, zostali oni
wyeliminowani z rzeczywistości tej historii, żeby ograniczyć zamieszania w
zeznaniach świadków po post factum.
Trójka miała się udać w nieznane, biskup, tłumacz i brat, mieli nawracać
pogan na Chrześcijaństwo. Zakrawa to na prawdziwy żart.
Do których Prusów miał się udać? Jaki był to tłumacz? Którego pruskiego
języka czy dialektu był tłumaczem? Czy był nawrócony, żeby mieć
umiejętności tłumaczyć nawracanie? Nazwisko tłumacza podane, ale nie
podano, z którymi to Prusami miał się spotkać i których język miał tłumaczyć.
Wśród nich były dwa języki. Esperanta nie było i zakrawa to na wielką
konfabulację. Czy wogóle biskup, lub ktoś inny, mógł wiedzieć dokąd biskup
miał się z misją udać, żeby na Prusach mieć odpowiedniego tłumacza? Już
nie dowiemy się i wątpliwe czy opuścił Gdańsk.
Jeśli wziął właściwego tłumacza to on musiał być również przewodnikiem, i
musiał wiedzieć gdzie i kogo będą nawracać. Tłumacz ocalał i nie zeznał
gdzie byli. I jest to dowód, inaczej być nie mogło, bo na Prusach nigdy
biskupa nie było. Tłumacz mógł być tylko z Gdańska. Kto w Gdańsku miał
pokierować biskupem? A może biskup stracił życie w Gańsku? Gdańszczan
po Wojciechu jeszcze kilkakrotnie nawracano. A miało ich tam być kilka
tysięcy. Kto był władcą Gdańska ? Wszystko w Rzymie miało zostać spisane
przez mnicha Jana Kanapariusza około 1000 roku to wtedy biskup został
świętym.
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Kto te inforamcje mnichowi mógł przekazać? Dlaczego więc, nie wiemy gdzie
Prusów miał nawracać i gdzie biskup stracił życie?
Misji biskupa Wojciecha u Prusów wogóle nie było.
Stawiać takich pytań można by bardzo dużo. Nawracanie pogan w samym
Gdańsku, wygląda na problematyczne. Młode piastowskie państwo nie miało
jeszcze świętego.
Czy można sobie wyobrazić, bez znajomości niewiernych języka i jeszcze
przez tłumacza nawracać tłum. Takich misji nawet w tamtych czasach nie
organizowano. Podróżnicy i kronikarze pisali, że z Prusami ze względu na ich
język porozumieć się z nimi było trudno. Ale, nawracanie przy pomocy
tłumacza, potrzeba analfabety żeby w to uwierzyć. Na owe czasy lud był tak
ciemny, że klerowi uchodziły największe kłamstwa. Cała historia o Wojciechu
była na zamówienie i była wielką improwizacją.
Wymyślono Prusa nazwisko, który zabójstwo miał dokonać i podobno
powiedział, że zrobił to bo Słowianie zabili jemu brata. Czy jest możliwym,
żeby po zabójstwie Prus się przedstawił (a może dał wizytówkę), zapomniał
jednak powiedzieć gdzie się to stało. Dramat prawie jak u Szekspira.
Wtedy jeszcze nie było mowy o zbrojnych konfliktach pomiędzy Prusami i
Słowianami. Podobnie było z Gdańskiem i do tego czasu tak samo było
pomiędzy Prusami i Bolesławem Chrobrym. Miejsce gdzie dokonano
zabójstwo znane nie jest i jak pisacy podają to chyba jedyna zagadka, a
reszta jest wiarygodna. Z prostej przyczyny, łatwiej jest zmyśleć nazwisko, ale
nie znając topografii ziemi Prusów jest już trudniej określić pruską lokalizację.
Dla wiarygodności podano nawet nazwisko i imię tłumacza. Przebiegłość i
perfidia kleru nie ma sobie równych.
Więc, skąd się wzięli Prusowie ?
Nie wolno myśleć czy oceniać, że Bolesław Chrobry i jego otoczenie w
polityce byli ludżmi ułomnymi. Zdawali sobie sprawę jakie szkody mogły być
czy wyniknąć dla młodego piastowskiego Chrześcijaństwa, gdyby na jaw
wyszła cała prawda. Kraj Piastów był po stosunkowo nie tak dawnym
przyjęciu chrztu a obowiązkiem władcy było szerzenie nowej wiary. Zabójstwo
biskupa w chrześcijańskim kraju dla Bolesława Chrobrego mogło mieć
bardzo różne i złe reperkusje. Nie był jeszcze koronowany na króla.
Pisacy różnego kalibru piszą, że w nawracaniu Wieletów przeszkadzała
wojna Połabian z cesarstwem i misja nie mogła się tam odbywać. Jest to
wierutne kłamstwo, w tym czasie, przed i po, na samym Pomorzu nie było
żadnej wojny, żadnych walk.
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Jeśli by ogłoszono, że Pomorzanie zamordowali Wojciecha, skończyło by się
wielką kompromitacją chrześcijańskiego państwa Piastów. Na domiar złego
był to kapłan w randze biskupa, z autorytetem Rzymu i jeszcze był krewnym
Ottona III. Nie pozostało nic innego, jak zrzucić ten cały ambaras na nic nie
winnych Prusów. Kto by się nimi miał przejmować. Reżyserem tego, bez
wątpliwości była osoba z obozu królewskiego w porozumieniu z klerem. W
ten to sposób Bolesław Chrobry uniknął jakichkolwiek zakłóceń w stosunkach
z papieżem i Ottonem III, jakby nie było krewnymi biskupa. Jak ważną
osobowością był Otton III w Europie i dla Polski to nie mamy tu miejsca żeby
o tym pisać.
W ten oto sposób Polska Piastów nadal cieszyła się chrześcijańską
poprawnoś c ią . Ale, wię c ej misji już w Polsce nie ryzykowano.
Chrześcijaństwo rzymskie przyjęte przez Mieszka I, kontynuowane przez
Bolesława Chrobrego, po śmierci Mieszka II pokazało swoje prawdziwe
oblicze w ciemiężeniu i wyzysku szerokich ludu mas. Poddany lud nie
wytrzymał więcej uciemiężenia, wzniecił powstanie. Wolał powrócić do
poprzedniej wiary, ale nie tej głoszonej przez Rzym. Dzisiejsza wiedza o tym
zdarzeniu jest bardzo skromna, ograniczona i mowa jest tylko o pogaństwie
tego powstania. Istnieją tylko poszlaki, że może chodziło tu o Staro
Słowiańską wiarę nic nie różniącą się z Arianizmem. Tak jedna jak i druga
religia, nie tolerowały niewolnictwa i wyzysku. Lud chciał wrócić do przed
chrześcijańskich wierzeń. Powstanie było krwawe i bardzo krwawo zostało
stłumione.
Nie ma się tu co dziwić, że w interesie władzy zmyślona została ta historia. W
dzisiejszych czasach cały czas to się dzieje. Wmawia sie ż̇yjącym historię, a
co dopiero kilkaset lat temu. Historyczna zabawa. Więcej nie ma co
rozpisywać tematu biskupa. Jest to ewidentna dzisiaj kleru konfabulacja nie
mająca nic wspólnego z prawdą i z Prusami. Może przyjdzie czas, że
Stwórca wyspowiada rzymskich hierarchów z ich dokonań w stosunku do
Prusów, i pokutę będą mieli wyznaczoną, upokorzenie i uzupełnią prawdę o
eksterminowanych Prusach.
Nie jest to antyreligijne wypracowanie. Wiara człowiekowi jest bardzo
potrzebna. Nauka Chrześcijaństwa posiada bardzo wielkie znaczenie dla
człowieczeństwa, jest wielką wartością z którą nie powinien rozstawać się
człowiek. Ale, kiedy religia łączy się z polityką to zapomnijmy o religii, ale nie
o wierze, przypomnijmy wtedy sobie co stało się z Prusami.

32

INNA WERSJA TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO I BITWY POD
GRUNWALDEM
Tytuł historycznej pracy, może z odległego czasu, ale służy przykładem jak
powszechnie może być pisana historia. Bezkrytycznemu czytelnikowi
któremu w ręce ona wpadnie z pewnością i to z pełną aprobatą zostanie
przyjęta, ponieważ została napisana przez klerykalną dostojność. Do dzisiaj
wszystkie kościelne publikacje wymagają Kościoła zezwolenie. Osoba
duchowna we wszystkich swoich działaniach podlega swoim przełożonym. Z
chwilą przyjęcia święceń zrzeka się swojej osobistej wolności. Każda
publikacja napisana przez osobę duchowną jest postrzegana jako stanowisko
Kościoła, dlatego wobec takich publikacji występuje cenzura i ewentualna
zgoda lub jej brak na publikację. Na wydanie tej pracy Ksiądz J.A.
Łukaszewicz musiał otrzymać od władz kościelnych zewzwolenie. Czy się
chce czy też nie, można zauważyć, że praca ta z dużą uwagą została przez
kler przeglądana. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego została opublikowana
wbrew prawdzie historycznej wiedzy. Ale, swoją drogą należy przyznać, że
dla Prusów posiadą dużą wartość. Można zinterpretować pracę księdza, że
doskonale historię znał. Pisząc w tym temacie nie mógł wymienić głównych
bohaterów Prusów. Jeśli Polakami by ich nie zastąpił to praca ta ze względu
na cenzurę dziennego światła by nie ujrzała.
Ksiądz w tej pracy podnosi rangę wartości
Towarzystwa Jaszczurczego i Chorągwi
Chełmiń s kiej, dotychczas nagminnie
lekceważonej̨ przez historyków lub zupełnie
pomijanej̨. Przeczytanie tej pracy pozwoli
każdemu uważnemu czytelnikowi wszystko
zrozumieć.
Autor pisze, że “Polacy poddani służyć
musieli w wojsku krzyżackim”. Czyżby było
w ś w iadomoś c i autora, ż e Prusowie
zniknęli ? Trudno w to uwierzyć́, gdyż pisał
raczej z pełną determinacją i premedytacją.
Czego się nie robi dla wzniecenia
patriotyzmu, a klerowi spostrzegać Prusów
w pozytywnym świetle nie było wolno, tak
jak jest to do dzisiaj. Kategorycznie nie było
dopuszczalnym szerzenie pozytywnej o
Prusach wiedzy. Dlatego Chorągiew Chełmińska zbrojne ramię Prusów pod
kierownictwem Towarzystwa Jaszczurczego pruskiego rycerstwa u Księdza
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dostało polską tożsamość. Cokolwiek, Ksiądz przekazuje dużo ciekawych
dywagacji dotyczących Bitwy pod Grunwaldem, także nie pełnych faktów,
wielokrotnie mijają c ych się z prawdą . Jednak, sam fakt nobilitacji
Towarzystwa Jaszczurczego, i wartości Chorągwi Chełmińskiej, Ksiądz
uwidacznia ich walory dla Korony w Bitwie pod Grunwaldem, i za to Księdzu
pozostaje nam tylko podziękować. Oczywiście i przedewszystkim, chodzi tu o
podkreślenie wygrania Grunwaldu przez Jagiełłę, bez jakiejkolwiek wzmianki
udziału Prusów, ale z udziałem ich stowarzyszenia i Prusow rycerstwa
rdzennych mieszkańców.
W czasach Księdza chodziło o pobudzenie polskiego narodu do patriotyzmu
rozbitego w trzech rozbiorach. Polska tożsamośc była ciemiężona przez
ponad stulecie. Dzisiaj nic takiego nie przeczytamy. W obecnie pisanej historii
o takich faktach czytamy zupełnie inaczej, lub mamy ciszę. Księdzu wielkie
podziękowanie, że w pozytywnym świetle pisze o Jaszczurkowcach. Kiedy
jeszcze nie było mowy o Warmii i Mazurach w polskich granicach, pozostawia
tak wcześnie dowód, że Prusowie odegrali ważną rolę w zmaganiach Korony
z Zakonem, i nie ważne, że przedstawia ich jako Polaków. W związku z tym
należy Księdzu wybaczyć, że Prusowie są chociaż otrzymali Polaków
tożsamość. Zresztą, już wtedy Prusowie dążyli do przyłączenia Prus z
Koroną. Dzisiaj Jaszczurkowcy znajdują się poza kręgiem jakiegokolwiek
zainteresowania. Godne uwagi są Księdza dywagacje i opisywana atmosfera
jaka mogła być wśród Jagiełły wojów.
W opisie jest sporo detalicznych błędów, dowodzić mogą o braku dostępu
Księdza do żródeł wiedzy, szczególnie w rozegranej Bitwie pod Grunwaldem.
Zresztą sam autor̨ pisze, ówcześni kronikarze nia zatroszczyli się o rzetelnym
bitwy opisie i dlatego tak mało wiemy. Wszędzie gdzie Ksiądz pisze o udziale
Polaków w zmaganiu się z Krzyżakami należy zastąpić Polaków Prusami.
Oczywiś c ie mowa jest o Towarzystwie Jaszczurczym i Chorą g wi
Chełmińskiej, ale najważniejszym jest, że gloryfikuje i podaje ich właściwą
rangę.
Bitwa pod Grunwaldem przez wielu, różnych autorów cały czas podlega
dywagacjom, w związku z tym nasuwa się dodatkowa nowa myśl dotycząca
litewskiego skrzydła lekko konnych.
Krzyżacy doskonale wiedzieli o Litwinów wschodnim stylu walki. Po
pierwszym natarciu następuje odwrót do obozu, przegrupowanie i wtórny
atak. Litwinów spotkała niespodzianka, Krzyżacy wyruszyli za nimi w pogoń.
Jedyny powód, niedopuścić czy nie pozwolić Litwinom na przegrupowanie i
wtórny atak. Blisko połowa, jeśli nie więcej, krzyżackich lekko konnych sił
było Prusami i beż wątpienia oni też byłi pod wpływami kierownictwa
Towarzystwa Jaszczurczego. Świadomie i lojalnie z Litwinami wykończyli
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pozostałych lekko konnych Krzyżaków. I w ten sposób Krzyżacy z lewego
skrzydła zostali wybici, które przestało istnieć. Na pole bitwy już nie wrócili.
Natomiast Prusowie nie mieli już żadnego celu żeby wracać na pole bitwy,
zawrócili i wrócili do swoich domostw. Litwini byli w szykach rozproszenia po
walce częściowo rozbici nigdy na przegrupowanie do obozu nie dotarli będąc
w walce z krzyżackim pościgiem. Liżąc rany po walce zbierali się, ale zanim
się pozbierali to było już po bitwie i również nie wrócili na pole bitwy.
Chorągiew Chełmińska, brała udział w opanowaniu wyspy Gotlandia w
najeżdzie na ziemię Dobrzyńską i w innych Zakonu wyprawach, zdobywając
u Krzyżaków pełne zaufanie. Z wypłaty żołdu wynika, że zbrojnych wtedy
było 333 a pod Grunwaldem dodatkowo dołączyło do nich pruskie rycerstwo
z ziem ościennych. Przedstawiali doświadczoną wielką siłę w bojach.
Chorą g iew Chełmiń s ka poprowadziła do boju 15-ś c ie odwodowych
gościnnych chorągwi. Nie zostali rozpoznani przez wojów Jagiełły, gościnne
odwodowe rycerstwo nie nosiło krzyżackich krzyży. Dopiero zostali
rozpoznani kiedy Chorągiew Chełmińska obniżyła chorągiew dając znak
poddania się. Odwody stanowiły siłę zbrojnych około 5000 konnych. Gersdorf
był wśród nich i razem z chorągwią szczecińską i opolską poddały się, a co
było z resztą tego nie wiemy. Prawdopodobnie tracąc dowództwo, straciły
swoją bojową wartość i przez znikome siły bez wysiłku mogły być rozbite
przez Jagiełły odwody. Mogło tak być, że Prusowie wyprowadzili odwody
zupełnie z dala od pola bitwy. Wielki Mistrz Zakonu nigdy nie poprowadził
odwodów, zginął wraz z całą świtą Zakonu w miejscu dowodzenia bitwą i jego
zwłoki nie od razu zostały rozpoznane.

PRZYMUSOWE WYSIEDLENIA
Obok zniszczeń i strat wojennych wyludnienie Prusów spowodowane zostało
przymusowymi przesiedleniami z niektórych prowincji na inne obszary
pruskie. Najbardziej na tym ucierpiały ludy Jaćwięgów, Nadrowów oraz
Skalowów, a więc wszystkie położone na pograniczu z Litwą, o tym
doskonale świadczą wspomniane wyżej przykłady z czasów podboju Prus.
Było to świadome dążenie nowych władców tych ziem do stworzenia
naturalnego bezludnego pasa obronnego. I tak Jaćwieski nobil Cantegerde
wraz z 1600 pobratymcami został osadzony na Sambii; zaś inny nobil
Russigenus przybył wraz z rodziną do Bałgi. Na południu z kolei zadbano o
podobny bezludny obszar na terytorium Galindii i Sasinii, wtenczas też
ostatecznie powstała znana już z kroniki Piotra z Dusburga pustka,
późniejsza „Grosse Wildnis”.
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Nie były to wcale drobne przesiedlenia, skoro np. osadzeni na Sambii
Jaćwięgowie do XVI w. stanowili wyraźnie odróżniającą się enklawę, zwaną
„Sudauischer Winkel” („Jaćwieski Zakątek”). Z innych przesiedleń odnotować
można Bartów w Pogezanii, próbujących nawet wywołać powstanie w roku
1286. O Galindach siedzących na Warmii wiemy z kroniki Plastwicha, o nich
też świadczą nazwy miejscowe na Sambii, w Pogezanii i Natangii.
O tym, że Krzyżacy dużą wagę przywiązywali do wyludnienia obszaru
pogranicznego wskazuje przypadek dzielnego wodza Jać w ię g ó w Skomanda Młodszego. Ten bowiem nie mogąc przeciwstawić się nawale
krzyżackiej emigrował ze swoimi ludźmi na Ruś. Tam jednak nie znalazł się
chyba w zbyt korzystnej sytuacji i szybko powrócił do rodzinnych stron.
Krzyżacy natychmiast nakazali przenieść się jemu wraz z rodziną i ludźmi na
zachód, w okolice Górowa Iławeckiego.

PRUSCY “WYPĘDZENI”
Kolejnym czynnikiem wyludniającym ludy pruskie były ucieczki przed
Krzyżakami na sąsiednie ziemie polskie, ruskie lub litewskie. W Polsce
poświadczają to nazwy pochodzenia pruskiego (miejscowe i osobowe), jak
też rozbudowany i liczny herb Prus. Z bardziej znanych przykładów można
podać Prusa Teodoryka, kasztelana bydgoskiego znanego z Kroniki
Wielkopolskiej, czy wojewodę tczewskiego i gdańskiego Wajsyla i jego braci
Glabunę i Sadyka oraz ich potomów m.in. Dziwana, czy Ramotę. W 1257 r.
na Mazowsze zbiegli synowie Prusa Letaudy, których zwrot domagali się
później Krzyżacy u księcia mazowieckiego Siemomysła. Na Rusi badacze
potwierdzają ślady archeologiczne i onomastyczne silnej grupy Bartów, jak
też Skalowów osiadłych w trójkącie: Grodno, Lida i Słonim. W tej okolicy i na
Litwie osiedlili się również Jaćwięgowie, obliczani na przynajmniej 5 tys.
Przykładem takiej emigracji był dowódca ziemi Kymenow - Skurdo wraz ze
swoim ludem.

PRUSOWIE - PODDANI KRZYŻACCY I PRUS KSIĄŻĘCYCH
Zdecydowana większość Prusów pozostała jednak na terytorium władztwa
krzyżackiego. Tylko nieliczni Prusowie, przeważnie możni, odnaleźli się w
nowej sytuacji i zrobili karierę, pozostali żyli skupieni we wsiach jako poddani
zakonu krzyż a ckiego. Obcią z ̇ a ni wysokimi czynszami, daninami i
robociznami, pozostawali pod samowolnymi rządami Krzyżaków. Do XV w.
sytuacja prawna i społeczna ludności pruskiej pozostawała znacznie
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upośledzona w stosunku do pozostałej nowo-przybyłej ludności niemieckiej,
jak też polskiej i litewskiej.
Przemiany wewnętrzne i osłabienie państwa krzyżackiego w XV w. (rozwój
osadnictwa, zbiegostwo ze wsi pruskich) umożliwiły Prusom ubiegać się o
poprawienie swojego pozycji prawnej. Najpierw wielki mistrz Konrad von
Erlichshausen w 1441 r. potwierdził wdowom i córkom z dóbr na prawie
pruskim należność jedynie połowy majątku ruchomego, reszta wraz z ziemią
miała przechodzić w ręce krzyżackie. Potem jeszcze w tymże 1441 r. zgodził
się przypadłe zakonowi dobra na prawie dziedzicznym (równoważnym z
pruskim) w okręgu Elbląga i Dzierzgonia przekazywać córkom zmarłego, ale
pod warunkiem wyjścia za mąż za prawego poddanego (Diener) Zakonu.
Jednakże już za panowania wielkiego mistrza Henryka von Richtenberga w
1476 r. został wydany tzw. przywilej sambijski, który zezwalał w przypadku
wolnych rycerzy („erbar lewthe”) na dziedziczenie w obu płciach. Wszystko to
dotyczyło jedynie wolnych Prusów, zaś większość tej ludności pozostała w
poddaństwie tj. bez prawa własności, a tym samym też bez prawa
dziedziczenia (ograniczonego do majątku ruchomego). Obowiązki tej
ludności były natomiast dosyć wygórowane - służba wojskowa, szarwark
(pańszczyzna), daniny w naturaliach.
Wiele o sytuacji Prusów w tym czasie mówią kolejne ustawy krajowe (tzw.
Landesordnungen). W pierwszym rzędzie należy wspomnieć o nieco
podejrzanym rozporządzeniu z 1310 r. z czasów wielkiego mistrza Zygfryda
von Feuchtwangena. Wspomniano w nim o obowiązku dopilnowywania
udziału Prusów we mszach świętych. Poza tym Niemcy mieli też pilnować,
aby nie rozmawiali oni po prusku, natomiast mieli przyzwyczajać ich do
języka niemieckiego (sami wystrzegając się częstego kontaktu w języku
pruskim). Dalej - zgodnie z tym rozporządzeniem - zakazano Prusom
nadawanie zwierzchniej władzy i dopuszczenie do jakiegokolwiek urzędu
(zapewne jako sołtysów, wójtów, komorników, ławników) w niemieckich (tj. na
prawie niemieckim - chełmińskim) miastach, przedmieściach, wsiach,
dworach i karczmach. Nie zezwolono Prusom na wyszynk piwa, ale
zezwolono na zajmowanie i zagospodarowywanie opuszczonych łanów (jak
należy domyślać się w owych niemieckich osadach). Rozporządzenie to
dotyczyło jednak wyłącznie poddanych, służby, czeladzi i robotników
najemnych pochodzenia pruskiego a nie całości populacji Prusów. Z tego
względu rozporządzenie takie wydaje się uzasadnione, tym bardziej, że
widoczna była obawa przed sprutenizowaniem się osadników niemieckich, co
dla tego okresu było zagrożeniem, jak najbardziej realnym.
Natomiast kolejne zarządzenie dotyczące Prusów pochodziło dopiero z 1406
r. z czasów wielkiego mistrza Konrada von Jungingena. Dotyczyło ona
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zasiedlania puszczy, czyli południowo-wschodnich obszarów państwa
krzyżackiego. Po pierwsze nakazano, że „kto chce zasiedlać wsie niemieckie,
ten powinien z zasadźcą tak urządzić, aby on żadnego Prusa nie osadził na
łanie niemieckim”. Następnie każdy dostojnik zakonny, który chciał nadać
służbę pruską, ten miał w zamian wyznaczyć 10 łanów. Zakazano Niemcom
w miastach, wsiach niemieckich i karczmach przyjmować do służby parobka
pruskiego lub służącą, jeśliby jednak jakiś Prus tam się znajdował, to miał
podlegać sądownictwu zakonu.
Poza tym żaden pruski parobek i pruska służąca nie powinni bez wiedzy
rodziców służyć u innych Prusów, rodzice mają wtedy prawo odebrania ich z
powrotem, aczkolwiek za zgodą rodziców służba taka była dozwolona. Na
koniec podkreślono, że żadnemu Prusowi oraz Prusaczce nie wolno w
miastach i wsiach niemieckich służyć ani prowadzić wyszynku piwa.
Zakazano więc osadzania Prusów we wsiach na prawie niemieckim
(chełmińskim i magdeburskim), co więcej zabroniono też przyjmowanie
Prusów do służby. Zakazy te miały powstrzymać odpływ ludności z pruskich
wsi z ludnością poddaną, z której zakon czerpał spore dochody, z danin i
robocizny, a nade wszystko z sądownictwa nad nią. Stąd ta dbałość o
utrzymanie sądownictwa we wspomnianej ustawie, jak też później w
poszczególnych przywilejach lokacyjnych np. Ełku (1425, 1440).
Zarządzenie okazywało się nieskuteczne, co potwierdza też obecność
Prusów w kolonizacji dawnych obszarów Sasinii i Galindii. W 1427 r. w
ustawie krajowej ponownie kilka punktów poświęcono ludności pruskiej.
Najpierw nakazywano wszystkim, którzy posiadali pruskich poddanych i
czeladź, aby dopilnowywali ich udziału we mszach świętych. Następnie
powtarzała zakaz przyjmowania Prusów i Prusaczek do służby w miastach,
przedmieś c iach, wsiach niemieckich, karczmach i dodatkowo przy
rybołówstwie oraz przy wyszynku piwa. Tych, którzy przyjęliby Prusów
straszono karą pieniężną.
Wreszcie zakazano sprzedaży Prusom niemieckiej dziedziny (Dewtsche
erbe), tj. łanów i parcel na prawie niemieckim. W kolejnym punkcie
powtórzono zakaz służby Prusów u Niemców bez zgody ich rodziców. W
zasadzie więc powtórzono poprzednie zakazy, tym razem jedynie grożąc
karami. Powtórzenie tych wszystkich zakazów wskazywać zdaje się więc na
coś przeciwnego, a więc przyjmowanie Prusów do służby, a nawet sprzedaż
im łanów i parcel na prawie niemieckim. Wszystkie punkty ustawy z 1427 r.
zostały powtórzone za czasów następnego wielkiego mistrza Konrada von
Erlichshausena w 1441 r. Zabrakło jedynie zakazu o sprzedaży Prusom
łanów niemieckich. W tym samym roku (1441) wielki mistrz wydał
rozporządzenie, w którym zobowiązywał wolnych Prusów w puszczy zgodnie
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z życzeniami prokuratorów lub komorników do użyczania im koni podczas
polowania lub innych „niezwyczajnych spraw”. W tym samym rozporządzeniu
poinformowano też, że Prusowie posiadający dobra na prawie chełmińskim
dziedziczą je zgodnie z tym prawem, a więc zakon nie może ich przejąć. Ten
ostatni punkt zdaje się wskazywać na dotychczas nieco inną praktykę oraz,
że Prusowie mimo otrzymania takich praw jak inni osadnicy byli jednak
traktowani odmiennie.
W kolejnej ustawie z 1444 r. znowu powtórzono poprzednie rozporządzenie,
z tymże dodano konkretne kary za ich nie wykonanie. I tak, gdyby ktoś przyjął
Prusa do służby miał płacić pół grzywny. W 1452 r. raz jeszcze przytoczono
wspomniane zakazy (bez opłat). Z kolei w ustawie krajowej z 1482 r. do
zakazu przyjmowania na służbę dodano zakaz nauki rzemiosła przez Prusów
(wymieniono tylko miasta i przedmieścia). Tutaj też potwierdzono możliwość
sprzedaży gospodarstwa przez chłopa siedzącego na prawie chełmińskim za
zgodą swojego pana i prawo wyjścia dokąd chciałby. W sprawie Prusów
orzeczono, że należy trzymać się „starego zwyczaju”. Potwierdzono więc
możliwość opuszczenia przez Prusów ich gospodarstw, choć było to
uzależnione od woli ich aktualnych panów (zwykle samych Krzyżaków). W
następnej ustawie z 1503 r. przypomniano jedynie o prowadzeniu nauk
chrystianizacyjnych wśród Prusów i Litwinów.
W czasach Prus Książęcych o Prusach w ustawach wspominano już rzadziej.
Szerzej zajęła się nimi dopiero ustawa z 1540 r. Wpierw potwierdzono, że
Prusowie tylko za zgodą swoich panów mogą osiedlać się w miastach.
Następnie zajęto się kwestią spadkobrania u pruskich wolnych i chłopów.
Posiadacz roli na prawie chełmińskim (Kölmer) obejmujący ziemię na prawie
pruskim np. w wyniku małżeństwa miał dalej kierować się prawem pruskim i
odwrotnie Prus w dobrach chełmiń s kich przejmował zasady prawa
chełmińskiego. We wsiach chłopskich na prawie pruskim dziedziczył syn,
jeżeli było ich więcej, to pan wybierał jednego z nich i pozostawiał go na
dziedzictwie ojca. Pozostali synowie nie mogli jednak bez zgody pana
opuścić tych dóbr. W przypadku, gdy na dobrach pozostałyby tylko wdowa i
córki, pan powinien jednej z nich wyznaczyć męża (ale bez przymusu), który
przejmuje dziedzictwo. Natomiast majątek ruchomy, który nie był konieczny
do gospodarowania dobrami ulegał podziałowi między wdowę, dzieci i innych
krewnych zmarłego chłopa, również wtenczas, gdy majątek przejmował nowy
właściciel (mąż wdowy lub córki). W razie braku w ogóle potomków o obsadę
powinni zadbać krewni zmarłego, który dopuszczeni byli do przejęcia majątku
ruchomego. U wolnych Prusów majątek przypadał synowi wyznaczonemu
przez miejscową władzę, gdy byli jeszcze inni synowie to mieli być obsadzeni
przez nią w innym miejscu. Gdyby zmarł bezpotomnie ów syn wyznaczony do
przejęcia majątku to dobra przypadały na rzecz władcy (nie dzielono go
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między jego braci), natomiast majątek ruchomy był dzielony po połowie
między władcę a najbliższych krewnych. Wobec braku synów dobra i majątek
nieruchomy za zgodą władzy przejmowały wdowa i córki.
W 1550 r. podczas obrad nad nową ustawą proponowano wnieść do tych
ustaleń poprawki. Mianowicie, dobra po śmierci brata mogłyby być
dziedziczone przez pozostałych braci i siostry. Zwolnienie Prusa od
służebności (Freikauf) miałoby rozciągać się też na jego dziedziców. W
sprawie dziedziczenia majątku ruchomego proponowano przenieść na dobra
pruskie zasady prawa chełmińskiego (dziedziczyli synowie i córki). Braciom
pruskich wolnych zapewniono by wolność w przesiedlaniu się. Zamierzenia te
pozostały na razie w sferze projektów. Do uchwalenia nowej ordynacji doszło
bowiem dopiero w 1577 r. W sprawie dziedziczenia dóbr na prawie pruskim
nastąpiły zmiany. Nadal dobra obejmował syn wyznaczony przez miejscowe
władze, ale pozostałym (w przypadku chłopów) zezwolono na naukę
rzemiosła. Dziedzic majątku miał wyposażyć odpowiednio siostry oraz
wdowę. Bracia (u wolnych) zaś mieli być przez władzę osadzeni na innym
wolnym majątku, gdyby to było niemożliwe, bądź gdyby tego nie chcieli mogli
negocjować z władzą swoje odejście (wykupić się). Gdy spadkobierca
umierał i pozostawiał tylko córkę to władza wybierała jej męża za jej zgodą i
ten zostawał nowym dziedzicem dóbr. Gdy nie było też córki, to dobra
przejmował inny brat. Gdy natomiast wolny umierał bez męskiego potomka,
to wdowa i córki mogły zostać za zgodą władzy na majątku lub go jej
sprzedać. W razie gdy majątek zostałby sprzedany, to prawo odkupienia mają
najbliżsi krewni, o ile władza nie chce go przekazać komuś innemu (jakiemuś
wiernemu i posłusznemu zausznikowi). Majątek ruchomy po śmierci wolnego
bez męskich potomków przypadał następnym krewnym.
Prusowie mogli dostąpić statusu wolnego na prawie chełmińskim w razie
służby pastorskiej, zapewniał to im książę Albrecht w swoim testamencie z
1541 r. Status ten miał być dziedziczny. Przegląd ten wykazuje, że sytuacja
prawna ludności pruskiej była zróżnicowana, ale z pewnością upośledzona w
stosunku do pozostałych grup etnicznych. Prusowie posiadali mało korzystne
prawo dziedziczenia, korzystne natomiast z punktu widzenia władzy
(przejmowanie dóbr i ruchomości). Nie pozwalano też im swobodnie
sprzedawać swoich dóbr i nabywać nowych, a nawet udawać się do innych
osad jako służba czy rzemieślnicy. Dopiero w drugiej połowie XV w.
przestano Prusom zakazywać osiedlania się w we wsiach niemieckich.
Wszystko to utrudniało Prusom udział w akcji kolonizacyjnej w puszczy.
Niewielu z nich objęło też dobra wolnych, łany czynszowe we wsiach
chełmińskich, czy karczmy (tutaj znane przypadki od drugiej połowy XV w.),
większość siedziała zapewne jako służba, zagrodnicy i rzemieślnicy.
Charakterystyczne, ż e Prusowie ci pozostawali pod bezpoś r ednim
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sądownictwem krzyżackim. Jedynie wyjątkowo zezwalano na to sądownictwo
innym.

ZANIK PRUSÓW
W XVI w. nastąpił dla potomków Prusów moment przełomowy. W ciągu
zaledwie kilkudziesięciu lat zatracili elementy wyróżniające ich spośród
innych etniczności zamieszkujących Prusy. Cóż się stało? Jednym z
determinantów owej asymilacji było coraz powszechniejsze przyswojenie
wiary chrześcijańskiej. Sam chrzest nie wystarczał, aby wykorzenić dawne
wierzenia i związane z nimi zwyczaje. Tym bardziej, że Krzyżacy nie
przywiązywali zbyt wielkiej wagi do akcji misyjnej. Ciężar chrystianizacji
wzięły na siebie wpierw zakony, potem biskupstwa. Brak głębszego życia
religijnego u Prusów wynikał też z bariery językowej. Brakowało księży ze
znajomością tego języka. Ba, brakowało nawet tłumaczy (tzw. tolków),
niekiedy więc uciekano się do pomocy dzieci, nawet przy spowiedzi! Jedynie
w Lidzbarku Warmińskim kształcono kilkoro dzieci pruskich jako pomoc dla
księży. W tej sytuacji nie dziwią wzmianki jeszcze z XV i XVI w. o odprawianiu
różnych pogańskich obrzędów (o spotkaniach po lasach, pogrzebach według
dawnego rytuału, składanych ofiarach czy zmywaniu chrztu).
W zasadzie sytuację zmieniła reformacja. Położono wówczas znaczny nacisk
na naukę religii, trzykrotnie przetłumaczono na język pruski katechizm (1545,
1561). Próbowano też zwiększyć grupę kapłanów obeznanych z tym
językiem poprzez stypendia na uniwersytecie królewieckim, choć od razu
pojawił się problem z chętnymi kandydatami. Troszczono się natomiast
usilnie o tłumaczy i szkolnictwo parafialne, jednak już w języku niemieckim.
Całość tych przedsięwzięć spowodowało dosyć skuteczne wykorzenienie
dawnych pogańskich tradycji i zwyczajów. Pozostały oczywiście niektóre
przeżytki pogańskie, ale one już nie stwarzały jakichś zasadniczych różnic z
resztą ludności Prus.
Jednym z ostatnich etapów zaniku pruskiej tożsamości było wymarcie ich
języka. Jeszcze w połowie XVI w. tłumaczono na ten język katechizm, a
książę Albrecht wyznaczył nawet stypendia dla Prusów i Jaćwięgów
(Sudawów). Tenże sam książę skarżył się jednak, że w jego czasach nie było
już prawie księży mówiących w języku pruskim. Potwierdza to wizytacja
diecezji sambijskiej z 1569 r., a nieobecność tłumaczy (tolków) w niektórych
parafiach, o których wiadomo, że byli tam wcześniej Prusowie, zdaje się
świadczyć o mocno posuniętej już ich germanizacji. W drugiej połowie tego
wieku nie wspomniano w ogóle o możliwości założenia szkoły partykularnej w
języku pruskim a jedynie w niemieckim, polskim i litewskim. Z kolei w drugiej
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połowie XVII w. kronikarz Krzysztof Hartknoch wspomina zaledwie o starcach
znających jakieś słowa w tym języku. Przytoczył też ciekawostkę sprzed
dwudziestu laty (a więc z połowy XVII w.) o człowieku znającym język pruski,
a nawet różne jego dialekty. Chwalić się tym miał przed ówczesnym lekarzem
książęcym w Królewcu. Widzimy więc niesamowity regres tego języka w
ciągu niespełna jednego stulecia.
Dlaczego zanik języka dokonał się tak szybko? Skumulowało się na to wiele
czynników. A więc dotychczasowe procesy asymilacyjne: ujednolicenie
społecznego i prawnego położ e nia Prusó w z resztą mieszkań c ó w,
wykorzenienie ich odrębnych zwyczajów oraz przede wszystkim coraz
powszechniejszy dostęp do szkół parafialnych (w każdej parafii szkoła),
uczących jednak po niemiecku.

W ten oto sposób proces zaniku Prusów dokonywał się!

KURPIOWIE
Ostatnim skupiskiem Prusów są dzisiaj bez żadnych wątpliwości Kurpiowie.
Nazewnictwo Kurpie wywodzi się z pruskiego języka i nazwa pochodzi od
charakterystycznego obuwia noszonego przez Prusów, curpe. Pozostaje
jedynie pytanie z jakiego etnosu pruskiego się wywodzą, i czy są oni
zlepkiem uciekinierów? Podczas drugiego Prusów powstania, wódz Linka z
prowincji Pogezanii zniknął wraz ze swoimi ludżmi i zaszył się w Galindzkiej
puszczy. Prawdopodobnym jest, że to oni są potomkami Gepidów a ich
korzenie mogą być Celtyckie. Na Kurpiach imię Linka czy nazwisko do dnia
dzisiejszego nie jest obce. Kurpiom zawdzięcza się, że do dnia dzisiejszego
zachowali pruską kulturę, folklor z wieloma tradycjami i obyczajami. Kolebką
przetrwania tej kultury była puszcza Zielona, która pod wieloma względami
podobna jest do tej z całego północnego Mazowsza.
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Charakterystyczną cechą Kurpiów jest zachowanie osobistej wolnoścí,
skromność, są przyjażni i gościnni. W stosunku do agresorów, intruzów
przestają być bierni i z niezwłykłą stanowczością, odwagą stają przeciwko
najeżdzcom. Nikt nie jest w stanie złamać ich ducha.

Nieznanego autorstwa jest pogłoska czy plotka o planie pochodzącym z
Europy, że wśród Kurpiów chciano przeprowadzić testy genetycznce. W
czyim interesie miało to być nigdy nie poznano. W czasie niemieckiej
okupacji, Niemcy zdawali sobie sprawę, że Kurpiowie to potomkowie Prusów,
zamierzali i ich przyłączenie do Prus Wschodnich. Istnieje jeszcze inna
wersja, że w części Puszczy Zielonej zamierzali utworzyć odrębne terytorium
dla Kurpiów. Skończyło się na zamiarach, i jak to zwykle dla Niemców
charakterystycznym jest, wśród Kurpiów była to propagandowa polityka
rozbijania wspólnot. Ruch oporu przeciwko Niemcom był bardzo silny.
Podobnie dzisiaj, na Warmii i Mazurach, na Ś́ląsku daje się zauważyć ten
proces, tworzenie niemieckiej przyszłej piątej kolumny znanej z Bydgoszczy.
Pomijając to wszystko, Kurpiowie zawsze potrafili zadbać o swoją wolność,
bezpieczeństwo. W stosunku do Rzeczpospolitej, wykazywali się zawsze
wielką lojalnością. Uczestniczyli we wszystkich Polski zmaganiach z jej
najeżdżcami i w walce o niepodległość.
Już w roku 1707 Kurpiowie dali o sobie znać, kiedy Szwedzi wtargnęli do ich
rewiru czyli Puszczy Zielonej. Jako pierwsi zorganizowali przeciw Szwedom
ludową partyzantkę. Wtedy to Karol król Szwedów o mały włos a straciłby
życie. W bitwie stoczonej 22-23 stycznia 1708 roku pod Kopańskim Młynem
wyrósł Stach Konwa kurpiowski bohater. Odwet Szwedów był tak okrutny, że
w obecnych realiach trudno sobie to wyobrazić. Ż̇eby złamać rodziców
chłostano dzieci, a im samym odstrzeliwano palce, na głowie zaciskano
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opaski do momentu że oczy wychodziły na wierzch. W lasach palono osiedla
mordowano mężczyzn powyżej 15-go roku życia. Okrucieństwa Szwedów nie
złamały Kurpiów.
Wpis w dzienniku szwedzkiej wojennej wyprawy:
"1708 r., styczeń: Ponieważ Wisła znów zamarzła, nasz Skaraborg Regiment
mógł przekroczyć ją, choć z wielkim wysiłkiem, popychając wozy bez koni i
przenosząc wszystko na swoich barkach. Po osiągnięciu drugiego brzegu
rozłożyliśmy obóz na kilka dni w niewielkiej odległości od rzeki. Niedługo
cieszyliśmy się odpoczynkiem.
Dostaliś m y rozkaz do wymarszu i kiedy tak maszerowaliś m y po
beznadziejnie złych drogach, mój wujek umarł z wycieńczenia rankiem w
domu jakiegoś szlachcica. Woziłem jego ciało przez dwa dni. W niedzielę
kazałem go pochować na skraju jakiejś wsi, wtedy gdy stanęliśmy na
odpoczynek. Nic się nie zmieniło w nastę p nych dniach, wcią z ̇
maszerowaliśmy przez puszcze mazowieckie i Mazury.
W Czerwonym Borze wysłaliśmy nasze oddziały zwiadowcze aby zabiły
wszystkich wieśniaków powyżej 15 lat. Bydło, którego nie mogliśmy zabrać z
sobą zaganialiś m y do chałup i podpalaliś m y je. Wszystko to dla
bezpieczeństwa jako, że mieszkańcy wiosek tyle zła naszemu marszowi
poczyniali, nękając nas wszędzie i ciągle." (iii)
Nie tylko toczyli walki ze Szwedami, ale również i w rywalizacji o sukcesję
polskiego tronu. W latach 1733-1736 w wojnie bronili praw Stanisława
Leszczyńskiego. W roku 1794 brali udział w Kościuszkowskim powstaniu. W
roku 1809 byli w zorganizowanym 6-tym Pułku Strzelców Pieszych w wojnie z
Austrią. Nie było bez ich udziało powstanie Listopadowe w 1830-1831. W
słynnej bitwie pod Ostrołęką, dowódził tam gen. Józef Bem. Bohaterski udział
Kurpiów w powstaniu Styczniowym, w roku 1863-1864 bardzo dużo ich
kosztowało. Rosjanie zaczęli wycinać im puszczę, odebrano im broń,
zabroniono polowań. Spowodowało to Kurpiów masową emigrację do
Ameryki. Puszcza Zielona zwana również Zagajnicą na początku XVIII wieku
rozciągała się na obszarze dwóch tysięcy kilometrów kwadratowych z
zaludnieniem szacowanym na około dziesięciu tysięcy mieszkańców plus.
Nie ma wiarygodnego spisu czy oceny z uzasadnieniem wielkości jej
zaludnienia. W tych czasach zaczęto używać nazewnictwa Kurpie od
noszonego przez nich obuwia z łyka. Opinia powszechna, to niedostępny lud,
wręcz uważany za dzikich trudniących się bartnictwem, łowiectwem wśród
nich także smolarze i drwale. W tym okresie zaczynały powstawać osady
puszczańskie a największą z nich to Myszyniec z jedynym kościołem
prowadzonym przez jezuitów z Łomży.
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Teren dziki wśród ogromnych borów z mokradłami i torfowiskami z ludnością
niechętną do wszelkiej władzy. Dotrzeć do nich można było tylko podczas
zimy kiedy wszystko zamarzało. Ale i tak niewielu było odważnych żeby
zapuszczać się w ostępy ich puszczy.
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Z Puszczą Zieloną graniczył bór Czerwony należący do rewiru łomżyńskiego,
uważanego za jeden z najbogatszych w Królestwie, a posiadanie jego
starostwa pozostawało łakomym kęskiem dla magnaterii. Panem i władcą w
pierwszej połowie XVIII wieku tej części Królestwa był kanclerz wielki koronny
Jan Szembek z rodowodem krakowskiego mieszczucha. W jego też
posiadaniu była Puszcza Zielona która dostarczała w obfitości drzewa, miodu
z wieloma innymi leśnymi płodami.
Południowa Ziemia ostrołęcka i łomżyńska była przeludniona, mieszkało tam
30-40 osób na 1 kilometrze kwadratowym bardzo licznie składającej się, jak
niektórzy piszą, z drobnej butnej szlachty. Tak nie było w Królestwie, 40 %
ludności łomżyńskiej stanowiła drobna szlachta posiadająca zaledwie 16%
całej ziemi. Służba pańszczyżniana stanowiła blisko 50% niewolniczej
ludności. Wśród której występowało liczne zbiegostwo do pruskiego wojska.
Na taki werbunek zezwalał traktat welawsko-bydgoski z 1657 roku. Na
domiar tego na teren Polski wkraczały prusackie oddziały i porywały młodych
rosłych mężczyzn. Już wtedy Rzeczpospolita pozostawała bezsilna, nie
można nie wspomnieć powiedzenia “od Sasa do lasa”. Dla wsparcia króla
Leszczyńskiego, organizowano oddziały ze strzelców kurpiowskich i zbiegów
z innych oddziałów. Stały się one postrachem dla zamożnego ziemiaństwa,
które zezwalało na interwencję wojsk rosyjskich. “Póżną jesienią 1734 roku
na ziemię łomżyńską wkroczyły znowu wojska rosyjskie pod dowództwem
generała Bonina, zajmując, chyba bez walki, Łomżę i inne ważne punkty: w
głąb puszczy oddziały te nie próbowały się jednak zapuszczać.” Zamożna
szlachta z Szembekiem na czele pogodziła się z okupacją wojsk rosyjskich
dla własnego bezpieczeństwa. Ruch wspierający króla Leszczyńskiego który
uważany był za obrońcę ludu przed uciskiem, jego zdeterminowane
stronnictwo znalazło się w ostępach puszczy Zielonej żeby kontynuować
zbrojny opór. Taki był stan Rzeczpospolitej i nie można się dziwić, że w nie
odległym czasie nastąpiły jej rozbiory. Błędnym jest, co niektórzy autorzy
piszą, że ludność ziemi łomżyńskiej to ludność polska. Co do magnaterii, to
nie ma wątpliwości, pochodziła z Królestwa, ale nie lokalna społeczność.
Czyli wielka liczba notowanej biedoty szlacheckiej i pańszczyznianej
ludności. Nie było to spotykane w innych stronach Królestwa i świadczyć
tylko może o obecności pruskiego etnosu. Jest to w zgodzie z badaniami
prof. Jadwigi Chwalibińskiej. Sam fakt ucieczki podczas pruskiego powstania
do Puszczy Zielonej, świadczy o związku etnosu pruskiego z mieszkańcami
puszczy. W czasie I- szej wojny światowej pomiędzy niemieckim prusactwem
a Rosjanami, na Narwi znajdowała się pierwsza linia frontu i szła przez
Kurpie. Podczas II wojny światowej tereny Puszczy znalazły się pod okupacja
niemiecką. Od 1 września 1939 roku polskie ugrupowania - armia "Modlin" i
Samodzielna Grupa Operacyjna "Narew" - toczyły tu krwawe walki. Linia
obrony armii "Modlin" 3-go września została przełamana. Niemcy sforsowali
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Narew i uderzając przez Puszczę Białą, 8-go września zajęli Ostrów
Mazowiecki. Oddziały SGO "Narew" mimo bohaterskich walk pod Wizną,
zostały okrążone w rejonach Zambrowa i ostatecznie skapitulowały 13. 09.
1939 roku. Kurpiowie sami i szybko bez namawiania zorganizowali
partyzantkę przeciw Niemcom, bardzo lojalnie wspieraną przez kurpiowską
ludność. Wśród swojej społeczności mają wielu bohaterów, i wiele ponieśli
ofiar. W walce nie tyle o swoją tożsamość, ale przedewszystkim o wolność i
ocalenie swoich rodzin. Na przestrzeni historii nie mieli sobie równych. Nikt
nie złamał im ducha. Nie mamy tu zbyt wiele miejsca żeby opisać odwagę,
brawurę, waleczność tych partyzanckich leśnych ludzi oddziałów. Wystarczy
zajrzeć do bogatej współczesnej literatury.
Niedawno z inicjatywy Prezesa Związku Kurpiów Mirosława Grzyba wydano
pozycje “Kurpie Najważniejsi w dziejach”, “Kurpie Legendy i podania”,
“Mówimy po Kurpiowsku” “Dzwiękowe ścieżki pamięci część I Kurpie”. Jest to
zapewne dopiero początek nie tylko o kurpiowskich bohaterach, ale również
o kulturze. Wiedza o Kurpiach odżywa.
Historia, kultura i wiedza o Kurpiach jest bardzo bogata i w bardzo dużej
mierze jej zarejestrowanie Kurpiowie zawdzięczać mogą badaczowi,
pisarzowi Adamowi Chętnikowi. Zasłużył się skrupulatnymi badaniami,
zbieraniem i publikacjami nie tylko o historii Kurpiów, ale także o tradycjach,
obyczajach związanych z pograniczem pruskim. Dotyczy to całego
pogranicza Prus Wschodnich. Z wielką łatwością w pracach jego można
wyczytać wielką Kurpiów spójność z ludem Prus Wschodnich czyli Prusami.
Badania pochodzą z początku XX stulecia i były w ostatniej chwili, dzisiaj po
tym ludzie nie ma już nawet śladu.

KURPIOWSKIE HERBY - ZNAKI BARTNE PRUSÓW
W głębokiej starożytności pszczelarstwo wśród Prusów było jednym z
głównym zajęć. Po eksterminowaniu Prusów przez Niemców, na południu
puszczy galindzkiej, dzisiaj piskiej, zamknęła się spora grupa pruskich
uciekinierów, znana dzisiaj jako Kurpiów. Przez parę stuleci byli zamknięci w
swoich puszczańskich domenach. Dzięki temu nie tylko, że nie ulegli
wyniszczeniu, to jeszcze zachowali bogatą kulturę. Jednym z typowych zajęć
Prusów i Kurpiów było pszczelarstwo. To dzięki Kurpiom pszczelarstwo
zostało rozpowszechnione w Koronie, które z biegiem czasu przynosiło
Kurpiom znaczne korzyści nie tylko z miodu, ale i z wosku. Kurpie w
puszczańskim rewirze w ochronie przynależności swoich barci, ale również w
przypadku zagubienia ich, każdą z barci znakowali. Ten system znakowania
przyjął się również w Koronie, na barcie zwykle wybierano sosny. Znaki
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bartne miały status rodowy i bez wątpienia były to Kurpiów herby. Lud który
nigdy nie uległ zniewoleniu czyli był szlachetny. To, że nie był uważany za
szlachtę nie miało wielkiego znaczenia. Wystarczyło, że był Kurpiem.

Poniżej "Herby" bartne - znaki identyfikacyjne barci z różnych borów
bartnych: cztery pierwsze z 1713 roku, piąty z 1725 roku, szósty z 1735 roku,
siódmy - 1731. Mgr. Bernard Kielak w pracy “Historia Bartnictwa na
Mazowszu” cytuje „najprężniejszą grupę bartników w dziejach polskiego
bartnictwa tworzyli w XVI-XVIII w. Kurpiowie"

W pracy mgr. B. Kielaka czytamy “Bartnictwem zajmowali się początkowo
mieszkańcy sąsiadujących z Zagajnicą wiosek i miasteczek (Nowogród,
Ostrołęka, Różan, Przasnysz, Chorzele) hodując pszczoły w naturalnych lub
wydrą z ̇ o nych zagłę b ieniach pni drzew. Zaję c ie to traktowano jako
uzupełniają c e gospodarkę rolną , jednakż e wraz ze wzrostem
zapotrzebowania na produkty pszczele bartnicy zmuszeni byli temu zajęciu
poświęcać coraz więcej czasu i z tego powodu przenosili się na stałe do
puszczy. Miarą gospodarowania (i rozliczania się) był „bór". Przyjmuje się, że
na „bór" składało się około 60 drzew bartnych, ale jest to liczba przybliżona,
bywały „bory", które miały 120 barci, były również mające 6 drzew. Jak pisze
Ludwik Krzywicki „...bór zgoła nie jest jakąś ograniczoną połacią ziemi,
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przeciwnie, był pod tym względem rozmieszczenia drzew czymś zgoła nie
zależnym od gruntu, jedynie zbiorem pewnej ilości rozrzuconych drzew
bartnych". Na „bór" składały się nie tylko drzewa bartne ale także łąki
nadrzeczne (zwane bartnymi lub borowymi) i polany śródleśne, jary oraz
buda bartna zwana też stanem. Był to szałas lub mały domek, w którym
mieszkał bartnik podczas prac
przy pszczołach. Mógł w nim spać

ktoś obcy, np. inny bartnik lecz
jeśli go nieumyślnie spalił - miał
obowiązek odbudować. Wszystko to składało się na „bór", który był
najmniejszą jednostką zarządu gospodarczego całości królewskich dóbr
bartnych. Pewna liczba „borów" stanowiła, że te z kolei składały się na
puszczy, w ramach terytorialnych starostwa (np. puszcza kamieniecka,
puszcza Mazuch itp.) stanowią c tró j stopniową strukturę bartnictwa
monarszego.
Zaprezentowany „bór" nie oznacza, że każdy jedynie takowy posiadał,
bywało, że jeden bartnik posiadał kilka „borów", inny gospodarował na
„półborku" lub nawet na „ćwierćborku".
Każdy „bór" posiadał swój znak bartny zwany też ciosnem, znamieniem,
charakterystyczny dla danego bartnika lub (w wyniku spadku) dla danej
rodziny. Ciosno zazwyczaj wycinane było z tej strony pnia, z której
znajdowała się barć. Zabranie miodu z oznakowanej barci lub zniszczenie
znaku bartnego było przestępstwem ściganym i surowo karanym przez sąd
bartny.”
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KURPIOWSCY POTOMKOWIE PRUSÓW
Uzupełnieniem wiedzy o Prusach na Kurpiach jest praca “KURPIOWSCY
POTOMKOWIE PRUSÓW” autorem jest Tomasz Mrozek. Bardzo ciekawa
pozycja o potomkach Prusów, jest to nowum i może być przykładem do
wykrywania wśród Kurpiów, ale i nie tylko, nie herbowych potomków pruskich
rodów;
“Teren Kurpiowszczyzny był i ciągle jest, choć już w mniejszym stopniu,
wyjątkowy w skali kraju. Na rozległych terytoriach od Chorzeli przez
Myszyniec, do Nowogrodu i na południe do bram Ostrołęki, rozciągał się
kompleks leśny, który do połowy XVI wieku pozostawał niemal pusty.
Kolonizacja następowała najpierw powoli, składając się w dużej mierze z
uciekinierów z dworów szlacheckich, renegatów, ale także Prusów i Tatarów.
Prusowie, zwani ostatnimi poganami Europy mieli przed sobą trzy
możliwości: walczyć z najeźdźcami swoich ziem, Krzyżakami, i zginąć, co
wybrała znaczna część; przyjąć chrzest z rąk krzyżackich i powoli wtapiać się
w kulturę „nowych Prus”, dzisiejszych Niemiec – za tym optowali w dużej
mierze przodkowie dzisiejszych Kaszubów; bądź zbiec do Puszczy i czekać
na lepsze czasy. Ta ostatnia grupa stanowiła liczne grono pośród
zasiedlających Kurpiowszczyznę osadników. Byli też tacy, którzy uciekli za
granicę, na Mazowsze, w okolice Ciechanowa, Różana, Gąsewa i tam z racji
swego wysokiego postawienia wśród rodów pruskich, otrzymywali zbiorczy
herb Prus, a przy dwóch kolejnych falach migracji, herby Prus II i Prus III
(niezbyt oryginalnie nazwane). Pochodzą z Prus np. Napiórkowscy,
potomkowie Napirki, później „spolonizowani”.
W miarę, jak Puszcza była kolonizowana przez mieszkańców Mazowsza,
przybywało ludności rdzennie polskiej, która mieszała się z autochtonami i
przybyłymi wcześniej Prusami. Tym zaś nie pozostała nawet nazwa, bo
najeźdźcy przyjęli nawet dla swego państwa nazwę Prusy. Wtedy w Puszczy
zaczęto dla rozpoznania mówić o pierwszych Prusach, jako o Mazurach.
Szacuje się, że obecnie żyje na terenie północnej części powiatu
ostrołęckiego około 30% mieszkańców pochodzenia w prostej linii pruskiego.
Część z nich zachowała nazwisko, niespotykane w całym kraju, którego
pochodzenia nie da się wywieść od żadnego polskiego słowa.
Poniższa lista jest zbiorem znanych kurpiowskich nazwisk, występujących w
książce „4444 ostrprüssische Namen prussisch erklärt”, autorstwa Heinza
Georga Podöhla, wydanej po raz drugi w 1987 roku, na podstawie spisów
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ostatnich Prusów, którzy nie ulegli do końca germanizacji. Spisu dokonano po
niemieckiej stronie granicy do 1840 roku.
Nazwiska często mają końcówki -ul, -uk, -uke albo -el, które stosowano jako
sposób na redukcję, skrócenie wyrazów. Pomijam tutaj gramatykę pruską, bo
i tak język ten jest już całkiem martwy. Na szczęście Podöhl przetłumaczył
nazwiska na język niemiecki, kiedy jeszcze miał zkim się skonsultować,
dzięki czemu teraz z niemieckiego można przetłumaczyć zbiór na język
polski. Spośród 4444 nazwisk wybrałem takie, z którymi spotykam się sam po
dzień dzisiejszy.
O ile to możliwe starałem się też dojść do tego, gdzie obecnie znajdują się
miejscowości, o których czasem mowa w treści. Przynajmniej w części
przypadków będzie to bowiem miejsce, skąd pochodzi ród noszący dane
nazwisko.
Dodać należy jeszcze, że część Prusów po przybyciu do Puszczy przybierała
polskie nazwiska, bardzo szybko asymilowała się, lub w ten sposób zacierała
po sobie trop w kraju pochodzenia. Niektórzy słysząc podobnie brzmiące
polskie słowa, nawet proste rzeczowniki, zamieniała np. swoje „Bruska”, na
„Brzózka”.
Moja prababcia Antonina Mrozek pochodziła z Wyku i nosiła nazwisko
panieńskie Bandzul. Nikt wokół nie wiedział co oznacza, a sama wiedziała
tylko, że nie jest do końca „stąd”. Pochodzenia od Prusów nie ma co się
wstydzić, to waleczny naród, który zwyczajnym prawem historii trafił na
silniejszego, który na dodatek przejął jego nazwę. Na tyle skutecznie, że
„Prusy” kojarzą nam się z rozbiorami Polski, bardziej niż obecne Niemcy,
spadkobiercy Państwa Krzyżackiego, które – o ironio – odpowiedzialne jest
za eksterminację narodu pruskiego...
1. Babiel, Pabich – od „Pabille”, miejscowość Babillien, obecnie Bobraj w Obwodzie
Kaliningradzkim; pochodzi od wyrazu pabillis czyli „czytacz”, „mówca”;\
2. Bakuła – od „Pakulla”, „Pakulla”, z miejscowości Bakolen w dawnych Prusach,
obecnie Kudrinka w Obwodzie Kaliningradzkim, po litewsku dotąd nazywanej
Bakulai; pochodzenie od wyrażenia pa kulle co znaczy „pod torbą”, „pod worem”; z
końcówką osobową brzmiało to też pakullas („noszący torbę”?);
3. Bałon, Bajon – od „Bayone”, „Baion”, baionis to „ukarany” - co wśród zbiegów do
Puszczy nie powinno dziwić;
4. Banach – od „Panake”, miejscowość Ponacken, obecnie raczej już nie istniejąca,
znajdowała się niedaleko Królewca, w obecnym Obwodzie Kaliningradzkim, w
dawnej pruskiej Sambii; pochodzi od panagis czyli „pieszy”, „przechodzień”;
5. Bandzul – od „Bandule”, banda oznacza „stado”, bandullis zaś „posiadacz dużego
stada”;
6. Borzym–od„Boryn”,„Barrain”,gdzie barrs oznaczało„gromadę”,„szajkę”,„paczkę”; lub
od „Borthim”, gdzie bordus oznacza „brodę”;
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7. Bandyś – od „Bandig”, „Bandico”, gdzie bandika, bandiks oznaczało „opiekuna”,
„pasterza”, a banda samo w sobie oznacz „stado”;
8. Biwald (Bywald) – od „Biegall”, „Wigall” (zamienne „Bi” w „Wi”), gdzie gailis oznacza
”biały”, „jasny”; gallas oznacza „kogut”, zaś wigulings - „wstrętny”;
9. Boniek od„Bonike”,gdzie zaszła odmiana w nazwisku od wyrazu bonke,co znaczy
po prostu „gza” (insekt mocno żądlący); co ciekawe, znany piłkarz o tym nazwisku
pochodzi z Bydgoszczy, z ziem, gdzie pojawiali się potomkowie Prusów;
10.Butler – od „Butele”, „Butel”, pochodzi ze wsi Buteliten w pruskim powiecie
Heiligenbeil (świętomiejskim), w okolicach Braniewa; buttas to po prostu „dom”, a ele i -el to końcówki odosobowe;
11.Dobek – od „Dobeke”, gdzie dobe to „pieczara”, „grota”, a -ek i -eke to końcówki
odosobowe;
12.Gajda – od „Geidel”, gdzie gaidis oznacza „pszenica”; pochodzi z miejscowości
Gaidehlen / Gaiden, znajdującej się dawniej w okolicach Gremiaczów w dzisiejszym
Obwodzie Kaliningradzkim;
13.Galus – z pruskiego gallas oznaczającego dosłownie „koniec” lub... „śmierć”, bądź
kallas, znaczącego „kowal”; autor „4444...” przychyla się do wersji z kowalem;
14.Grenda – od „Grande”, oboczność „Grende”; z hiszpańskiego tak nazywano
Prusów, którzy wyruszyli za granicę i wrócili bogaci, stąd też w pruskim grandis
oznaczało „pierścień”;
15.Gut – od „Gutte”, „Gudde”, gdzie gudde oznacza „krzaki”; miejscowość
pochodzenia to Gutten czyli dzisiejsze Guty w powiecie oleckim
16.Janota – od „Janot”, „Jawnotho”, czyli „pochodzący z Kawnota”, Kaunohnen inaczej
Marderfelde to miasto na terenie dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego; kaune
oznaczało to samo niemieckie „Marder”, czyli... „kuna”;
17.Kabat – od „Cabath”, „Caupiot”; kaupit oznacza „kupić” „kupować”, a kaupiotas „kupiec”; ciekawe, że na pograniczu określenia związane z handlem brzmią
podobnie zarówno w języku polskim, jak i wymarłym pruskim;
18.Kaleta – oryginalne pruskie nazwisko, także „Kalett” i „Kaletta”; pochodzi od
kalletas, co określało wioskę rybacką, zaś kallis oznaczało „ryby”;
19.Kalwas, Kalwasiński – od „Galwas” gdzie gallwo to „głowa”, a -as to końcówka
odosobowa; inne pochodzenie części osób noszących to nazwisko, od „Callewithe”,
„Callweis” - gdzie kall- pochodzi z wyrazu kallas – „kowal”, a weis to skrót od welis –
spóźniony; wówczas dosłownie „spóźniony kowal”, cokolwiek miało by to oznaczać;
20.Kipert – od „Kibar”, „Kippele”; gdzie kibinat oznaczało „złość”, bara - „sprzeczka”, a
kibar tego, kto w tej sprzeczce uczestniczył;
21.Kulik, Kulig – od „Kolike”, „Kulike”, gdzie kullika oznacza po prostu „wieś”;
pochodzenie z okolic dzisiejszego Pisza;
22.Kwiek – od kwike, kweke - „jarzębina”;
23.Lelujka – zarówno nazwisko, jak i wycinanka pochodzą od wyrazu laile „cierpienie”, „trud”, laileika zaś, to „coś trudnego”; kiedy patrzymy na kurpiowskie
leluje sami możemy stwierdzić, że są trudne do wykonania;
24.Lipka – tu ciekawe nazwisko, bo nosili je zarówno Polacy, chłopi, jak i potomkowie
Prusów – u nich lipika to „mała lipa”, czyli też „lipka”; ale także mieszkańcy Puszczy
pochodzenia tatarskiego;
25.Lipka – tu ciekawe nazwisko, bo nosili je zarówno Polacy, chłopi, jak i potomkowie
Prusów – u nich lipika to „mała lipa”, czyli też „lipka”; ale także mieszkańcy Puszczy
pochodzenia tatarskiego;
26.Margis – znaczy dosłownie „barwny”, margas to „barwa”
27.Maron – od „Marohn”, „Merune”, gdzie mare znaczy „zalew”, a maronis - „urodzony
przy zalewie”;
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28.Maciak – od „Mazick”, „Maczke”, „Macias”, gdzie mazz / mac – znaczy „mało”; całe
nazwisko z odosobową końcówką -ak, -as oznacza po prostu „mały”;
29.Mańkus – od „Mangis”, „Menges”, pochodzących zaś od wyrazu minkit - „gnieść”,
zaś minkis to „ten, który gniecie” („ugniatacz”?); czasami pochodzenie od nazwiska
„Moniko”, „Manikus”, gdzie manikas to posiadacz bonety;
30.Nather – od „na taris” - „na głos”, „ten, który głośno mówi”;
31.Nasiadka – przynajmniej część osób noszących to nazwisko pochodzenia
pruskiego; już tam posiadali nazwisko „Nassud”, od na šut czyli „na-coś-siadł”, ale
także našute znaczące „naszycie” (czegoś);
32.Rymek – od „Riemane”, „Rimat”; istniały wyrazy pruskie rimatas, rimika, ale nie
podano ich znaczenia; końcówka -ek, -at jako forma odosobowa;
33.Roman – od „Rukals”, „Rokals”, „Romahn”; gdzie romus znaczy „cichy”, a manit
wjednym z wariantów nazwiska - „uważny”, romanis oznacza tyle co „cichy i
uważny”;
34.Romejko – od „Romeike”, „Romeyjke”, „Romiks”; zachowane niemal w
niezmienionej formie; pochodzi od romus - „cichy”, do tego końcówka -eike, -ejke, iks jako forma osobowa;
35.Sadłowski – spolonizowana wersja nazwiska „Sadloch”, od sadelis – miejsce
zamieszkania; zatem sadloch to „ten który stale siedzi w miejscu zamieszkania”;
nazwiskiem rzadko posługiwała się też ludność polskiego pochodzenia;
36.Samsel – skrótowiec od „Swanemusel”, znaczącego samo w sobie „plemię”, zaś
swane oznacza „brak”, a musit „móc”, „lubić”; końcówka -el jest formą osobową.
Nazwisko ma zatem zagadkowe tłumaczenie, bo chyba posiadający je na początku
nie cieszyli się sympatią;
37.Serejko – od „Sareiko”, „Sarecka”; pochodzący z miejscowości Sareyken / Sarken,
obecnie Szarejki w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie. Sarke znaczyło
„sroka”. Jeszcze w 1912 roku od miejscowego pastora w dzisiejszych Szarejkach
ludność wymagała, by znał język „mazurski”, czyli łamany polsko-pruski;
38.Sasin, Sasinowski – od „Sassin”, gdzie sassna to „kraj”, „ląd”; zatem sassin to
prawdopodobnie „krajan”;
39.Sajdak – od „Saydak”, gdzie saidat znaczy „doglądać”, a saiduken „doglądający
miejscowości”;
40.Surgał , Surgiewicz– od „Surgat”; gdzie surgi oznacza „około”, „naokoło”; zaś
gattawis... - „gotowy”; stąd początkowe surgattawis, czyli dosłownie „około gotowy”,
być może „prawie gotowy”;
41.Szmigiel, Śmigiel – od „Smyge”, pochodzącego od wyrazu smikuto - „jaskółka”, z
końcówkami odosobowymi -el, -us → smikel, smikelus;
42.Sznytko – od „Šnitkar”, „Schnittkar”, pochodzące zaś od šnitke - „barszcz”, „zupa z
buraków”;
43.Szok, Szoka – od „Šoge” „Šoke”; gdzie šokis oznacza „trawę”, a šogis - „strumień”;
44.Tadaj – od „Taddai”, „Daddai”; gdzie daddan oznacza „mleko”, a taddainis „mleczarza”;
45.Wargul, Wargulewski – ord „Woralle”, „Wargula”; gdzie wargas znaczy „zło”, „gallas”
- „śmierć”, worgallas – jest zatem połączeniem „zła śmierć”;
46.Warych – od „Warich”, „Waricho”; gdzie warit znaczyło „gotować” (jak „warzyć”), zaś
warriko znaczyło „zwycięzca”, bo warrit (dwa „r”) to - „zwyciężać”;
47.Zawalich – wśród mieszkańców pochodzenia pruskiego „Sawalies”, „Sawalich”, od
sawaite, znaczącego „tydzień”;
48.Ziemak, Ziemek – od „Ziemke”, „Simke”, „Ziemkus”; gdzie simt znaczy „sto”, simkus
- „setny”, a simka - „setna”.
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Prusowie będący naszymi przodkami sami wybrali Puszczę, Polskę, a
wkrótce także chrześcijaństwo, jednak z rąk polskich kapłanów i kaznodziei,
a nie krzyżackich zakonników z mieczami. Czy ich wybór tak bardzo różniłby
się od naszego?

CZY PRAWDA PRZECIWKO PRAWDZIE ?
Badawcza praca, zbiór informacji, powstał w samotności bez konsultacji o
Prusach z obecnym światem nauki, ale ze skorzystaniem z wielu obcych
rzadkich żródeł i korespondencji. Od stuleci obecna nauka o Prusach opiera
się na tendencyjnych przekazach które od wieków są takie same w sumie
usprawiedliwające eksterminację Prusów. Autorami, kronikarzami byli
przeważnie podwładni kościoła albo panujących. Żaden z nich nie mógł
odważyć się przeciwstawieniu instytucjom kleru kontrolującym człowieka. Nie
było tam miejsca na wolne spotrzeganie świata, takim jakim on jest.
Narażenie się kościołowi równało się narażeniu Stwórcy, a tego kontrolowany
lud bał się panicznie. Człowiek od zawsze w różny sposób wierzył w Stwórcę,
dla człowieka wiara była częścią jego istnienia.
Nie ma żadnej wątpliwości, Chrześcijaństwo moralnie jest wiarą najbardziej
etyczną i także stanowi naukę dla człowieka. Nie zawsze i nie dla wszystkich
nauka ta była i nadal jest po drodze. Historia Prusów została zafałszowana w
XIII wieku i ten fałsz do dzisiaj jest starannie strzeżony. Generalnie nie ma
odważnych, żeby posługiwać się prawdą. Następstwem takiego zachowania
byłoby skazanie na intelektualną banicję, a wszystkie prace na makulaturę i
do przemiału.
Niewielka grupa ludzi na pruskiej ziemi, dzisiaj przyjmuje sobie tożsamość
Prusów, są to samozwańcy żeby w rzeczywistości reprezentować obce
interesy. Niemieckie ziomkostwo jest najsilniejsze. Pod wpływem służb
niemieckich działają pod “szlachetną” nazwą Zusammenarbeit. Inaczej
Polaków wspólna praca, ale dla niemieckch rewizjonistów. Wszystko za
wynagrodzeniem, z licznymi działaczami, niegdyś działającymi z ukrycia
dzisiaj już oficjalnie. Są też reprezentanci litewskich interesów. Odbywa się
nauka litewskiego języka jako pruskiego. Są zabawy w celebrowaniu
szamańskich ekscesów, w imię pogańskich Prusów wierzeń. Każdy większy
polodowcowy głaz staje się dla nich pomnikiem jako pogańskich Prusów
ofiarny ołtarz. Taka powszechna akcja, sabotaż wiedzy o Prusach, z czynnym
uczestnictwie tzw. prusologów. Zachowanie niszczące próby rewitalizacji
prawdziwej Prusów historii. To wszystko i podobne uroczystości odbywają się
nie bez wpływu obcego kapitału. Najczęściej jest to niemiecki kapitał, w ten
sposób bronią się i tuszują swoje zbrodnie, na dodatek ogłaszają historię
Prusów jako prehistoriaę.
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Istnieje wiele zagadek dotyczących Prusów są one w różny sposób
interpretowane i jak zawsze wyjaśniane po najmniejszej linii oporu. Nauka o
Prusach jest nauką rozwojową.
Dużą ciekawostką jest to, że do dzisiejszego dnia w jednym z najstarszych
rosyjskich miast Nowogorodu jest nazwa ulicy Pruskiej. Rosjanie twierdzą, że
istniała już w 1184 roku a najprawdopodobniej dużo wcześniej.
Powstaje pytanie czy hiszpański podróżnik Ibrahim ibn Jakub, był pierwszym
w 965 roku odwiedzającym Bałtyk, nazywa Prusów Brus a oni sami siebie
nazywali Prusai, kraj swój Prusa. Od kiedy ta nazwa zaistniała i jaki był
historyczny wątek do dzisiaj nie rozszyfrowano.

Kamienie znalezione w okolicy Olsztyna.
Na Sambii (region kaliningradu) rosyjski archeolog dokonał w Kaup odkrycia
cmentarza wielu pruskich zbrojnych. I jak prawdziwy jasnowidz orzeka,
zresztą poparty przez Litwina Simenasa, że twierdza została “zburzona 1016
roku i że było to w następstwie wysiedlenia głównych sił poprzedniej drużyny
Kaup, zarówno w okolice dzisiejszego Smoleńska (kompleks Gniezdowo), jak
i do basenu dnieprowskiego” nic tylko Rosjanie w asyście Litwina szukają
starej historii i prowincja Sambii z Prusami ma spełniać to zadanie. Wszystko
do odwrócenia uwagi o inicjatywie Prusów i ich obecności w założeniu Rusi
Kijowskiej.
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Mogło się to stać na przełomie roku 977 i 978, kiedy z Kaup Włodzimierz
Wielki wywió d ł zbrojnych do Novogorodu a nastę p nie do Kijowa.
Najciekawszym odkryciem był wyryty w kamieniu trójząb i gdyby podobne
znalezisko nie odkryto w okolicach Olsztyna to może nie byłoby to aż tak
wielką sensacją. Powyżej są te kamienie z okolic Olsztyna.
Obydwaj badacze Kaup bardzo zgodnie twierdzą, “że znak trójzębu był
symbolem najwyższych bogów pruskich Perkuna, Patrimpa i Patolla i został
wprowadzony przez reformę Waidewuta i Bruteno na przełomie VII/VIII
wieku. Obaj uczeni zgodni są co do tego, że symbol ten był wykorzystywany
jako emblemat najwyższego pogańskiego kapłana Krive Kriwejte.” Ale, co
najważniejsze ten pogański symbol stał się symbolem chrześcijańskiego
Kijowa. Coś się im pomieszało i daty również, rok 523 na Sambii dotyczy
obecności Waidewuty i Brutenu. Trąbi im coś w uszach na wprowadzenie
bożków a było to Chrześcijańskie prawo. Ilustrowany posąg reprezentuje
boga hinduistycznego Siwe trzymającego w ręku trójząb, często można
zobaczyć ten symbol na drzwiach hinduistycznych świątyń. Symbol jest tak
stary jak określenie prehistoria. Dla
Prusów Sambijskie i olsztyńskie
znalezisko jest bardzo ważnym, ponieważ
dowodzi o pewnej zgodności tego
znaleziska z innymi historycznymi
aspektami. Tą część Prus zamieszkiwał
indoeuropejski lud Aestów dobrze znany
antycznym historykom. Genetyczny test
dzisiejszych ich potomków, określa się w
staro indoeuropejskiej, słowiańskiej
Haplogrupie. Tak więc, genetyka i
znalezisko trójzęba posiadają ścisły
związek z Indiami i bez wątpienia jest to
dowód na jakim obszarze byli oni
mieszkańcami. Byli to Słowianie, Sarmaci.
Trójząb triśula atrybut hinduskiego bóstwa
Siwy który trzyma w ręku. Tak jest na
wszystkich Siwy podobiznach, bóstwo
występuje z tym atrybutem. Triśula jest
jego orężem oraz symbolem trzech gun.
Każde z ostrzy symbolizuje jedno. Bywają tłumaczone jako przeszłość,
terażniejszość i przyszłość. Trójząb jest rownież symbolem triumfu nad
niewiedzą. Ale jest jeszcze jedna zgodność, językowa, Tryzub,"try","tri" czyli
trzy "zub" czyli ząb oraz Triśula (sanskryt: triśūla) - "Tri" czyli rowniez trzy
oraz "śula" czyli ząb. Te nazwy świadczą o wspólnym praindoeuropejskim
pochodzeniu językowym, w języku Prusów byłoby tridant a w angielskim
trident.
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Idąc tym tropem wiemy, że Włodzimierz po zajęciu Kijowa pod koniec X
wieku wybił tam złotą monetę z trójzębem, który z kolei stał się herbem
Kijowa, a dzisiaj jest godłem Ukrainy. Rodowód trójzęba pochodzi z Prus, a
skandynawskie pochodzenie Ruryków jest nieaktualne. Również legendę o
garstce Waregów pustoszących Bizancjum można wrzucić do lamusa.
Na podstawie Trójzęba, kolorów Chorągwi
Chełmińskiej pruskiego rycerstwa w Bitwie pod
Grunwaldem, współcześnie została
zaprojektowana pruska flaga.
Po przybyciu do Prus Gota i Arianina Bruteno,
nazywanego pogańskim kapłanem Kirie Kirieito,
Krzyżacy twierdzili, że chodziło o tytuł
najwyższego kapłana pogańskiej Prusów religii. A był to przekręcony zwrot
przez nieznających łacinę Prusów, jeden z najstarszych modlitewnych
zwrotów chrześcijaństwa. Od początku w modlitwie chrześcijańskiej bardzo
ważne były słowa kierowane do Boga z prośbą o wybaczenie Kirie Eleison.
Słowa te znaczą "Boże zmiłuj się...". Czy nie znający łaciny Prusowie
słysząc w modlitwie Bruteno słowa "Kirie eleison" (lub Kyrie eleison) nie
mogli nazwać jego Kirie Kirieito? W nauce o pochodzeniu słów czyli w
etymologii takich przypadków jest mnóstwo.
Kontrowersyjnym tematem pozostają posągi pruskich Bab. Jest mocne
podejrzenie, że posągi te zostały wykonane przez Krzyżaków w celu
udokumentowania pruskiego pogaństwa przed europejskimi rycerzami
bedącymi gośćmi zakonu. Stąd znalazły się pruskie baby głównie w okolicach
Bartoszyc (pierwszej krzyżackiej twierdzy) z XIII-go wieku. Zagadkowe
kamienne posągi przedstawiają (wbrew nazwie) mężczyzn. W języku
tureckim występuje słowo "baba" i to nie tylko w tureckim ale i w arabskim, i
jest odpowiednikiem polskiego słowa "ojciec". Prawdopodobnie Prusowie tak
właśnie nazywali starszych, swoją starszyznę. Etymologia słowa "baba"
pokazuje więc na związek niektórych pojęć pruskich ze światem kultury
tureckiej i arabskiej.
Zagadkowe posągi to z grubsza ociosane bryły kamienia, o wysokości do
około 1,5 metra, przedstawiające postać z twarzą, na której zaznaczono oczy
i nos, czasem usta i brodę. W prawej ręce postać trzyma róg, uznawany za
rytualne naczynie do picia, często w lewej miecz lub tasak. Niektóre spośród
„bab” nie posiadaja atrybutów wojownika, a mają dłonie złożone na piersiach.
Faktem potwierdzającym wykonanie rzeżb przez Krzyżakow w celach
propagandowych jest również to, że powstały one wszystkie okolo XIII wieku.
Przypuszczać można z ich podobieństwa, że to projekt jednej i tej samej
osoby. Na figurach dopatrzyć się można elementów uzbrojenia, ogólnie
datowanych na przełom XIII i XIV wieku oraz XV wiek. Studia szczegółów
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wyglądu i uzbrojenia przyniosły ciekawe wnioski. Na przykład na babie z
Barcian, ustawionej na dziedzińcu zamku w Olsztynie, jest wyrzeżbiona
pawęż czyli tarcza używana przez Prusów, a póżniej również Krzyżaków.
Pawęże datowane są już na okres póżnego średniowiecza. Również baba z
Mózgowa-Laseczna ma tasak, ta z Bartoszyc hełm pruski, a z Dzierżgonia
miecz. Nie znane są tego typu posągi z czasów wcześniejszych. Słowo
"baba" należy więc z pewnością do języka pruskiego a pochodzi z języka
tureckiego i arabskiego (co również potwierdza mit o królu Prusiaszu) i
oznaczać miało ojca, członka pruskiej starszyzny. Według propagandy
Krzyżaków figury te były bałwanami, bożkami a przedstawiać miały
legendarne postacie z pruskiej historii, kórym oddawano boską cześć. Nie
było dowodów na czczenie bożków przez Prusów więc Krzyżacy wykuli je
sami dla siebie aby to udowodnić. Dało to Krzyżakom argument o bałwanów
czczeniu przez Prusów.
W póżniejszym pruskim folklorze "baby" są utożsamiane z osobami, które za
jakieś przewinienia zostały zaklęte w kamienie więc krzyżacki mit o czczeniu
ich przez Prusów upada. Nie czci się kogoś kto popelnił przestępstwo.
Prusowie na pewno nigdy tych posągów nie czcili, nie ma na to żadnych
dowodów. Nie istnieją również posągi starsze niż XIII wiek więc teoria o
wykonaniu ich przez Krzyżaków jest bardzo prawdopodobna.

LEGENDA ZAŁOŻENIA KIJOWA I RUSI KIJOWSKIEJ
Prawdopodobnie nie ma bardziej zawiłej i legendarnej historii od założenie
stolicy Ukrainy Kijowa. Wszystko wskazuje, że historia ta niewątpliwie jest
związana ze starożytnym miastem Rusi Novogorodu, z Celtami - Gotami i z
pra słowiańskim etnosem Prusów, nazywanych Aestami. Do zaprowadzenia
porządku na Rusi Nowogrodzkiej i objęcia tam władzy w roku 862
sprowadzono Ruryka. Przypisuje się jemu, że był przywódcą Waregów
(Wikingów) i przybył ze Skandynawii. Wśród rosyjskich i polskich badaczy
historii występuje niesamowite umiłowanie dotyczące pieszych Wikingów
czyli Waregów. Jak czegoś nie wiedzą to z miejsca im przypisują. Bez
wnikania glębszego w to ich przekonania można stwierdzić, że jest to objaw
zakompleksienia w stosunku do Skandynawów.
Słowo wareg uważane jest za prasłowiańskie, wywodzące się od rosyjskiego
słowa wrag, oznaczające wroga, nieprzyjaciela.
Charakterystycznym jest, że u Słowian w ich wczesnej historii często się
odnoszą do Skandynawów i ich kultury. Sami Skandynawowie niewiele
potrafili i kulturę europejską zbytnio nie wzbogacili. Domniemywać można, że
wśród historyków ten mankament wywodzi się albo z niewiedzy lub jakiegoś
urojonia.
58

Spotyka się również, żę wśród polskich współczesnych naukowców są tacy
którzy do dzisiejszego dnia twierdzą, że Goci przybyli ze Szwecji. A Goci cały
czas byli zasiedleni na środkowym Pomorzu włącznie z deltą Wisły i
terytorium Prus. O Gotach i ich obecności w Polsce i na Prusach w dyskusji z
naukowcami narazić się można na dużo złośliwości. Wybitny współczesny
szwedzki historyk Herman Lindquist do nich nie dociera, że w XXI-ym wieku
twierdzenie o Szwedach jako Gotach jest już nie aktualne. Szwedzcy patrioci
opłakują to, ponieważ byli pewni, że pod koniec V wieku to oni podbili Rzym. I
takie psikusy robi historia. Ale, dzięki uczciwości co niektórych historyków
fałsz jest odkłamywany i dowiadujemy się o prawdzie.

Waregowie przedstawieni w Kronice z XI wieku
W najstarszym rosyjskim mieście Novogorod do dzisiejszego dnia istnieje
ulica Pruska, fakt zupełnie ignorowany przez badaczy. Rosyjscy naukowcy
twierdzą, że ta nazwa była tam już w roku 1184 i na to jest poświadczenie, a
najprawdopodniej nawet dużo wcześniej. Mogło to być po VI - tym wieku, od
czasów kiedy Słowianie przybyli na obecne ruskie ziemie. Powstaje pytanie,
czym Prusowie sobie zasłużyli, że udokumentowana została tam ich
obecność. Czy są tam jakieś nazwy po Waregach ?. Niestety nie ma tam
innych podobnych tak starych, wczesnych historycznych znaków o obecności
jakiegoś innego etnosu, obcej tożsamości. Czy Prusowie mogli uczestniczyć
w założeniu miasta a jeśli nie to w jego rozwoju?. takiej wiedzy nie
posiadamy, natomiast z wielką pewnością Prusowie byli obecni w
Novogorodzie i posiadali tam handlową placówkę. Z lokalnymi mieszkańcami
musieli pozostawać w dobrych stosunkach, inaczej nie przetrwała by ta
nazwa.
Nie posiadamy konkretnej wiedzy, możemy tylko wnioskować, że Novogorod
został targany lokalnymi niepokojami które zakłóciły pruską handlową
placówkę, o dużym dla Prusów znaczeniu. Z Kaup wyszła drużyna zbrojnych
pod przywództwem Ruryka nikogo innego jak Gota - Celta. Tożsamość
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Ruryka jest kontrowersyjna i do wyjaśnienia. W Rosji było przekonanie, że był
słowiańskiego pochodzenia. Jeśli porównamy imię Ruryka z imionami
wielkich gockich wodzów jak Hermanaryk, Atanaryk, Ardaryk, Roderyk,
Euryk, Amalaryk, Alaryk czy Teodoryk to zbieżność brzmienia tych imion jest
tak do siebie zbliżona, że śmiało odrzucić można jakiekolwiek skandynawskie
Ruryka pochodzenie i bezwarunkowo przyjąć jego za Gota czyli Celta. W
Skandynawi imię to zostało spreparowane do fonetycznego podobieństwa
żeby w przybliżeniu brzmiało jak Ruryk. Czego się nie robi dla historii. W 862
roku Ruryk został sprowadzony z Prus ze swoimi zbrojnymi dla
wprowadzenia porządku w Novogorodzie, również żeby zabezpieczyć
Prusów handlowe żywotne interesy. Jego obecność musiała być bardzo
dobrze przyjęta, korzystnie odebrana przez miejscową ludność. Ruryk został
zaakceptowany w Novogorodzie. Od tego momentu historia Rusi
Novogorodzkiej nabiera rozpędu. Po śmierci Ruryka w 879-tym roku
rozgorzała w uporządkowanym Novogorodzie walka o władzę. Bez
wiarygodnej dokumentacji Rosjanie nagminnie przypisują, że spadkobiercami
władzy zostali potomkowie lub krewni Ruryka, należy w to wątpić gdyż
dokumentacja drzewa genealogicznego stwarza wrażenie wyrażnej
konfabulacji.
Rosyjscy naukowcy dzisiaj zaczynają spostrzegać i potwierdzać, że są
świadectwa ekspansji zachodnich Bałtów na historyczne ziemie Rusi.
“Spośród rodzin szlacheckich wpisanych do Aksamitnej Księgi oprócz
nazwisk wywodzących się od Rurika, nie pochodzących z Moskwy, wielkich
imion ich przodkowie pochodzili z Kasogów (czerkiesów), Litwinów, Prusów,
Wołynia, Galicji, Niemców, Tatarów, Szwedów i Grecy. Andréi Ivánovich
Kobyla (rosyjski: Andrei Ivanovich Kobyla) był protoplastą dynastii
Romanowów carów rosyjskich i wielu rosyjskich rodzin szlacheckich. Bojar
ten został udokumentowany we współczesnych kronikach tylko raz, w 1347
r., Kiedy został wysłany przez Wielkiego Księcia Symeona Dumnego do
Tweru w celu spotkania z oblubienicą Symeona, córką Aleksandra I z Tweru.
Ani jego rodowód, ani dokładna pozycja na dworze nie są znane, stąd
mnóstwo spekulacji. Późniejsze pokolenia przypisały Kobyli najznamienitsze
rodowody. Najpierw twierdzili, że przybył do Moskwy w 1341 roku ze starych
Prus, gdzie jego ojciec, Glanda Kambila, był znanym pruskim przeciwnikiem
podboju Prus przez Krzyżaków. Zapiski krzyżackie mówią o buntowniku o
imieniu Glande.”
Mówimy tu o bardzo wczesnycm okresie i jeśli Słowianie już byli
mieszkańcami Novogorodu to nie było im daleko, spójność mogła być i to
nawet językowa z Aestami pra Słowianami Sarmatami. Według starożytnych
historyków północno wschodnia część Prus zamieszkana była przez Aestów,
lud indoeuropejski, pra słowiańskich Sarmatów. W wędrówkach ludów mogli
być uciekinierami od Scytów z nad północy morza Czarnego. Ciekawe
pytanie, czy Scytowie to Ugro-Finowie? Tego jeszcze nie rozszyfrowano.
Natomiast na zachód od Aestów a na wschód od delty Wisły zamieszkiwali
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Goci-Gepidzi, o celtyckiej tożsamości, obydwa ludy są indo- europejczykami.
Według rosyjskiego naukowca Smirnowa w dziejach cywilizacji Europy ludy
celtyckie zajmują miejsce tuż za Grekami i Rzymianami.
Na wschód od Starożytnych Prusów zamieszkiwał lud Ugro-Fiński
Jadżwięgów. Przed przybyciem Słowian obszar Rusi był ich łowieckim
terenem.
Prusowie byli bardzo dynamicznymi handlowcami, nie tylko w kierunku Azji
Mniejszej, Grecji i Rzymu, ale również posiadając dwa porty Truso i
Wiskiauten ich handel kwitł na Bałtyku. Skupywali na Rusi futerka, skóry
różnych zwierząt, i to jest powód do dzisiaj w Novogorodzie istnieje ulica
Pruska. Drogą morską towar dostarczali do duńskiego portu Hedeby a
stamtąd dalej szedł do zachodniej Europy. Dowodem jest opisana przygoda
pruskiego kupca Vitgaura, który uciekając przed kurońskimi piratami skrył się
w duńskim porcie Hedeby. Za to ocalenie wypłacił się duńskiemu władcy,
ofiarując dwieście cennych futer. Prusowie nie tylko byli świetnymi
żeglarzami, ale również posiadali doskonalsze drakki, łodzie.
Odnajdywane są typowe sambijskie pochówki nad Dnieprzem, odkrycie w
grobach na Sambii symbolu Trójząba herbu Kijowa w postaci petroglifów w
kamieniach, bałtyjskie ślady w nazwach wyższych sfer staroruskich oraz o ich
pruskim pochodzeniu:
Z BRONIĄ NA BAŁTYCKIM OSTROWIU W OBSZARZE ŚRODKOWEGO DNIEPRU
(WYDOBYWANE W 2017 I 2018 ROKU)

Wiaczesław Baranow, Wsiewołod Iwakin
Artykuł poświęcony jest analizie pochówków z bronią z cmentarza
ostrowskiego w pobliżu rzeki Roś, około 100 kilometrów na południe od
Kijowa w rejonie środkowego Dniepru, wykopanych w 2017 i 2018 roku. Broń
(siekiery, łopatki mieczowe) zostały odkryte w 11 pochówkach, co stanowi
około 20% ogólnej liczby pochówków i około 60% wszystkich pochówków
męskich badanych na cmentarzu. Analiza materiału z cmentarza (broń i
biżuteria) odnosi się do pochówków migrantów z Zachodu Bałtyku:
Starożytnych Prusów, Kurończyków i Skalwów, którzy prawdopodobnie
chronili grodziska Rusi Kijowskiej w regionie Roś. Znaleziska archeologiczne
zostały potwierdzone przez źródła historyczne: chronicles of Kyivan Rus *.
Świadczą one o działaniach Jarosława Mądrego zmierzających do
wzmocnienia południowych granic Rusi Kijowskiej. ”Trudno jednak dokładnie
określić, kiedy Jarosław przeniósł Bałtów Zachodnich w rejon rzeki Ros *.
Niemniej jednak, według źródeł pisanych i materiałów archeologicznych
datowano go na okres od 1030 r. do połowy XI wieku.
Sto kilometrówów na południe od Kijowa ukraińscy archeolodzy odkryli
cmentarzysko z ludzkimi szczątkami i z licznym uzbrojeniem. Były to siekiery,
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piki i miecze. Wykopaliska artefaktów archeologowie przypisują Starożytnym
Prusom z okresu XI do XII wieku. Pytanie czy jest to dokładne czasu
oszacowanie, czy mogło być wcześniejsze. Wszystko zależy od porównania
czasu kiedy i jak się to działo. Włodzimierz Wielki z Prus (chociaż jest
twierdzenie, że z Wołynia) w 980 roku zapanował w Kijowie, a zmarł 1015,
więc ma się to, do cmentarzyska z XI-go wieku. Czy było to zbrojne
stanowisko które miało służyć obronie Kijowa od koczowników łupiącymi
handlowe karawany i sam Kijów. Nie jest wiadomym.
Groby częściowo zniszczone przez rabusiów, szczątkowo przez uprzednich
archeologów którzy twierdzili, że właśnie było to miejsce skąd Prusowie
przybyli do Prus, a nie miejsce do którego zostali sprowadzeni. Wykopy były
bliskie powierzchni, orka ziemi też nie pomogła dobremu zachowaniu grobów.
Bardzo ciekawe są szczegóły tych pochówków. Co niektórzy chowani byli w
drewnianych trumnach, ułożeni w kierunku północnym. Znaleziono przy
pochówkach kurze szczątki, żeby pochowanym na drugim świecie nie brakło
pokarmu. Odkryte szczątki były z bronią, niestety ale bez chełmów.
Materiał uzbrojenia z ostrowskiego cmentarza
Grób 4 został zbadany na głębokości od 0,4 do 0,5 metra od współczesnego
światła dziennego (ryc. 6,1). Zmarłego pochowano w drewnianej trumnie;
odkryto pozostałości tlącej się drewnianej belki połówkowej i żelaznych
gwoździ. Na plecach leżał męski szkielet w wieku od 14 do 16 lat, z głową
skierowaną na północ, z niewielkim odchyleniem na zachód. Ramiona były z
boku. Czaszka i inne kości były bardzo uszkodzone, niektóre kości zostały
przeniesione, innych brakowało. Pod czaszką znaleziono prostokątną
sprzączkę z brązu (ryc. 12,2; 14,2). W pobliżu brakującego prawego
obojczyka wykryto okucie o nieznanym przeznaczeniu. Pod prawym kolanem
znaleziono topór bojowy z opuszczonym ostrzem (ryc. 12,1; 14,1). Rączka
była najwyraźniej umieszczona w dłoni. Na powierzchni klamry i ślusarce
znaleziono resztki tkaniny (ryc. 14,3).
Grób 5 został wydobyty na głębokości około 0,5 metra, poważnie uszkodzony
przez współczesnych grabarzy (ryc. 6,2). Prawdopodobnie został pochowany
w trumnie, ponieważ w wypełnieniu jamy pojawiły się resztki drewna, a także
w okolicy czaszki. Męski szkielet w wieku od 25 do 30 lat leżał na plecach, z
głową skierowaną na północ, z niewielkim odchyleniem na zachód. Ramiona
były z boku. Górna część pochówku została prawie całkowicie zniszczona
przez rabusiów. W pobliżu lewej łokciowej wykopano podłużny kawałek
żelaza, prawdopodobnie nóż. Na prawej stopie znajdował się mały przedmiot
z brązu, prawdopodobnie tablica. W naruszonej przez zbójców warstwie
odnaleziono wiele fragmentów ślusarstwa, w tym włócznię (ryc. 12,3; 14,4) i
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wielospiralny pierś c ień (ryc. 14,5). W otworze znaleziono strzałkę
penannularną z zawiniętymi zakończeniami (ryc. 12,4; 14,6).
Grób 6 został znaleziony na głębokości około 0,5 metra od współczesnego
światła dziennego (ryc. 6,4; 8,1). Nieregularny, owalny, wydłużony kamień
biegnący z zachodu na wschód o wymiarach 1,5 na 1,25 metra został
wykryty 0,2 metra na zachód od szkieletu. Pod kamieniem znaleziono
fragmenty metalowej obręczy wiadra, co potwierdza datę nawiązującą do
czasów staroruskiej. Męski szkielet w wieku od 25 do 30 lat leżał na plecach,
z głową na północy, z niewielkim odchyleniem na zachód. Ramiona były z
boku. Górna część ciała była celowo zwrócona nieco w prawo, jakby
rozciągała się wokół muru. Żelazny topór bojowy z opuszczonym ostrzem
(ryc. 8,2; 12,6; 14,7) i rączką do góry został wykopany w okolicy prawego
kolana,(wybiórcze tłumaczenie ukraińskiego tekstu w angielskim języku).
Nadmienić należy, że kiedy w roku 1749 zaproszony przez Rosyjską
Akademię Nauk niemiecki uczony Gerhardt Friedrich Muller rozpoczął swój
wykład, że Ruś została podbita przez Skandynawów został wyrzucony
(przerwano wykład) Ale, do dzisiaj taka opinia jest lansowana, jest
propagowana i w temacie tym nie ma zgody. I być może, że należy te
cywilizacyjne starożytne wydarzenia szukać bliżej, lokalnie. Jak dalece
będzie to możliwe i przekonywujące przy skromnym dostępie do żródeł,
zobaczymy, ale będzie to uczciwym celem i wysiłkiem tego artykułu.
Historia Kijowa jest bajeczna i wielu historyków w tym temacie ćwiczy swoje
pióro, niewiadomo komu dać wiarę i kiedy będzie tego koniec. Ale, tak jak już
z historią jest tworzy się ją na zamówienie.
Pani Julia Dymitrowa pisze; “ Książka Jordanesa (historia Gotów, oryginał
zaginął) według mnie jest bardzo mistyczna i zapewne w czasie
średniowiecza i wojny 30 - letniej zmieniona w interesie zwycięzcy w tej
straszliwej wojny - Szwedów.” To tylko taki cytat, odnosi się do Waregów, i
skandynawskiego założenia Novogorodu i Kijowa.
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Kijów założony został pod koniec V wieku jako placówka handlowa na szlaku
łączącym północ z Konstantynopolem. W okresie największego rozkwitu
Kaganatu Chazarskiego (dzisiaj Żydzi) w VIII wieku 25 plemion i księstw
płaciło trybut kaganowi chazarskiemu, w tym władca Kijowa (Kuaru).
Podstawowym towarem ich handlu był handel niewolnikami, których
Dnieprem spławiano na południe.
Kij, Szczek, Choryw i ich siostra Łybedź. Miniatura ze średniowiecznego
rękopisu. Który głosi o założycielach Kijowa; “I byli [wśród Polan] trzej bracia:
jednemu na imię Kij, a drugiemu Szczek, a trzeciemu Choryw [...] Kij siedział
na górze, gdzie dziś wjazd boryczewski, a Szczek siedział na górze, która
dziś zowie się Szczekowica, a Choryw na trzeciej górze, nazwanej od niego
Chorewicą. I założyli gród w imię brata swojego najstarszego i nazwali go
Kijowem.”
Dokladny początek Kijowa to 482 rok. Bez wątpliwości to tą drogą szedł drugi
Prusów bursztynowy szlak do Azji Mniejszej. Wiedza o Starożytnych Prusach
sięga głębokiej starożytności, podobno już w wykopaliskach starożytnego
Egiptu znaleziono bałtycki bursztyn, ale konkretnie w V-tym wieku p.n.e. o
bałtyckim bursztynie wiadomo już było w Azji Mniejszej i wspomina o nim
Herodot. Placówka handlowa razem z Kijowem mogła powstać dużo
wcześniej.
Kijów nie był zdobyty, ale regularnie łupiony przez Chazarów, którzy nie tylko,
że mieszkańców regularnie łupili haraczami, to jeszcze paraliżowali handel
napadając na karawany. Ludność z nimi poradzić sobie nie potrafiła i
ściągnęła wodza który mógłby Kijów zabezpieczyć przed łupieżcami i
wprowadzić porządek. Miało się to stać w 882 roku. I tu Kijowa rozpocząć się
miała historia z Rurykiem, o której nie ma absolutnej pewności skąd miał on
przybyć i czy następnie była ciągłośc tej dynastii, jak namiętnie rosyjscy
historycy dokumentują. Dzisiaj mamy bardzo liczne książęce rody roszczące
swój genealogiczny początek od Ruryka i z Kijowa. Biorąc pod uwagę, że
walka o władzę w Kijowie była bardzo krwawa, władcy nawzajem siebie
eliminowali a jego następcy nie zawsze byli tej samej krwi. W związku z tym
można przypuszczać, że te wszystkie książęce rody które uzurpurują sobie
geneaologię od Ruryka, chociaż są innej krwi, to z póżniejszego panowania
w Kijowie mają prawo do książęcego Kijowa tytułu, ale Ruryk nie był ich
protoplastą.
Przejdżmy do okresu kiedy od około 980 roku do władzy w Kijowie doszedł
Włodzimierz Wielki. Podobno urodził się na Wołyniu, ale wątpliwe. W
ojcowiznie w zapisie miał otrzymać Novogorod, skąd w 977 roku musiał
uciekać. Nie posiadamy wiedzy, gdzie miał się udać i gdzie miał
zorganizować zbrojnych sprzymierzeńców. Najbliżej było jemu do Prusów
Aestów pra Słowian. Z drużyną zbrojnych 978 roku odbija Novogorod i
wkracza do Kijowa. Dokumentem o pruskim Kijowa rodowodzie, jest
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cmentarzysko z XI - XII wieku, sto kilometrów na południe od Kijowa. Na
podstawie pochówku ludzkich szczątków i uzbrojenia, ukraińscy
archeologowie przypisują cmentarzysko Starożytnym Prusom. Data w
archeologii nie zawsze służy prawdzie, jest nie dokładna, mógł to być koniec
X wieku. Nawet gdyby data była poprawna to zdecydowanie informacja ta
utożsamia Włodzimierza Wielkiego z Prusami i ich zbrojnymi. Co i jak to
wszystko się działo niestety, ale pozostanie tajemnicą.
Rosyjskie żródła propagują, że w tamtych
zmierzłych czasach stolicą Rusi był Novogorod i to
oni przenieśli ją do Kijowa dając początek Rusi
Kijowskiej. Jest to w dużej mierze nadmuchana
historia, i dlatego dzisiaj Rosjanie nie mogą się
pogodzić z utratą Ukrainy, która miała być kolebką
Rosji.
Pochodzenie Ruryka tak jak wskazaliśmy nie
wywodzi się ze Skandynawii, z pewnością był to
Prus o gockiej tożsamości, a Gotom przyznać należy wielką militarną
sprawność.
Następca Ruryka Oleg Mądry rodem z Novogorodu w roku 882 zajmuje Kijów
uwalniając Kijowian z ciemiężenia chazarskiego koczowniczego ludu.
Południe Ukrainy, wybrzeże Morza Czarnego w dalekiej starożytności
przemierzały liczne wędrówki ludów z wieloma kulturami. A mówimy o
kulturze trypolskiej poprzez Kimmerów, Scytów, Sarmatów, Greków,
Rzymian, Bizancjum i Rusi Kijowskiej sięgającej od około 4 000 lat przed
Chrystusem.
Zapomnijmy więc o Skandynawach,
Wikingach i Waregach. Na
przykładzie pruskiego wybrzeża,
Skandynawowie bardzo chcieli
wedrzeć się i opanować te tereny,
ale nie podołali, szybko byli
eliminowani. Ich celem było
obciążanie mieszkańców haraczem i
handel niewolnikami.
Istotą dla związku Novogorodu z Prusami jest to, że pod koniec X wieku a
początku XI została wybita złota moneta w Kijowie. Oprócz starannego
wykonania wyróżniała ją słowiańska inskrypcja ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛЬ z
wizerunkiem władcy na tronie, oraz Trójzębu jakoby herbu Rurykowiczów.
Ale, to nie był herb tylko symbol i nie był znany wśród Skandynawów i nie
tylko, ale pismo cyrulica napis na monecie. Było to pierwsze świadectwo
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Trójzęba w Kijowie. I tu wrócimy do wydarzenia z ponad dekady temu poczas
archeologicznego wykopaliska cmentarzyska w pruskim Kaup w regionie
Kaliningradzkim. Archeolog Kułakow natrafił na kamień z wyrytym Trójząbem
datowanym na VII/VIII wiek i jest to najstarszy znaleziony taki symbol który
pochodzi z Indii. Po złotej monecie Trójząb stał się herbem Kijowa, dzisiaj jest
godłem Ukrainy. Nie ma żadnych wątpliwości, że Włodzimierz wziąl ten
symbol od Prusów. Podczas jego ucieczki z Novogorodu musiał przebywać
wśród Prusów i stamtąd przybył z drużyną zbrojnych do Novogorodu. Nie
mamy ilustracji Trójzęba Kułakowa, ale mamy Trójząb wyryty też w kamieniu i
znaleziony około roku temu na Warmii w okolicach Olsztyna.
Kułakow razem Valdemarasem Simenasem uzasadniają, że Trójząb jest
symbolem najwyższych pogańskich pruskich bogów. Niestety jest to
konfabulacja z braku wiedzy. Włodzimierz przybył z Prus do Novogorodu
stamtąd do Kijowa i wybija monetę z tym symbolem. Chrzci Kijów i do dzisiaj
jest najważniejszym świętym w Kijowie i Rosji. Z pogaństwa do
chrześcijaństwa, możliwe, tylko jak, z pogańskim symbolem, który stał się
herbem Kijowa a teraz godłem Ukrainy. Panie Kułakow myślenie ma
przyszłość.
Wiele można powiedzieć na temat religii, i o ilości wierzeń które w historii
Kijowa zaistniały, ale z pewnością Włodzimierz nie miał na to wpływu.
Niektórzy twierdzą, że od samego zarania Chrześcijaństwo pojawiło się nie
tylko na Krymie, ale i wzdłuż wybrzeża Morza
Czarnego. Twierdzenie, że tak było, to dzięki
bliskości do Bliskiego Wschodu. Chociaż
Kijowa wtedy jeszcze nie było,
Chrześcijaństwo pod wieloma postaciami już
odnotowano na Rusi, między innymi
Chrześcijaństwo Ariańskie.
W roku 988 podczas podboju Krymu
Włodzimierz symbolicznie przyjmuje
Chrześcijaństwo, i podobno odbyło się to w
samym Kijowie. Wprowadza na Rusi masowy
chrzest. Chrześcijaństwo w Kijowie do roku
1054 było bardziej łacińskie niż greckie.
Kronikarze przekazują, że Włodzimierz miał
być okrutnym, rozpustnym i wojowniczym
człowiekiem, ale po chrzcie, ślubie z siostrą
cesarza Bizancjum miał się kompletnie zmienić. Takie walory z reguły są
przypisywane po przyjęciu Chrześcijaństwa, zwykle czynią to kronikarze. W
końcu został świętym a chrzest wzmocnił jego władzę w panowaniu nad
ludem Rusi. W sumie była to chrześcijańska religia z wieloma znamionami
zebranymi z całej chrześcijańskiej Europy.
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Kułakow podaje, że forteca w Kaup opuszczona została przez zbrojnych w
roku 1016, data jest tak dokładna, że staje się niewiarygodną. Włodzimierz
Wielki, Prus, dużo wcześniej wywiódł z Kaup załogę zbrojnych, opanował
Novogorod i ruszył na Kijów. Za Włodzimierza Wielkiego Ruś Kijowska
uzyskała swoją historyczną tożsamość. Ale, po jego śmierci w roku 1015
straciła to znaczenie. Kułakow rosyjski archeolog badający fortecę Kaup
portu Wiskiauty, twierdzi, że załoga Kaup opuściła twierdzę w 1016 roku.
Należy zwrócić uwagę na różnicę dat jednego roku, pomiędzy datą śmierci
Włodzimierza i datą opuszczenia Kaup przez zbrojnych, podaną przez
Kułakowa. Nie jest to bez znaczenia, śmierć Włodzimierza na rok przed
opuszczeniem zbrojnych z Kaup jest Kułakowa konfabulacją. Z pewnością
chodzi tu o zatarcie Włodzimierza pochodzenia z Sambii jako Prusa, żeby nie
było wątpliwości jego urodzenia na Wołyniu (jeśli tak miało być to na Wołyniu
obecność Celtów też była notowana), że mógł z załogą Prusów
pochodzących z Kaup w 978
roku wyruszyć i opanować
Novogorod. Imię Woldemyr
(Włodzimierz) wywodzi się z
Sambii. W jakim celu Kułakow
spreparował tę datę to tylko
jego można zapytać, ale z
pewnością zabawił się
historią.
Ciekawostką jest to, że w
spisie imion pruskich według
Trautmanna występują imiona
takie jak Woymir czy
Woldemyr. Większość
słowiańskich imion posiada
końcówkę MIR. Tak jest w
Polsce, w Rosji i na Ukrainie.
Można domniemywać że imię
Volodymir (Włodzimierz) jest
pruskiego pochodzenia.
Wśród domniemanych
następców Ruryka nie można
sp o tka ć Ska n d yn a wski ch
imion. Wywodzenie wszystkich
kijowskich książąt od Ruryka
jest ich zbyt wielu i głęboko
naciąganych. I tak jak już wspomniano, byłby to cud gdyby ta dynastia była
bez genetycznych zakłóceń a tak nie jest. Tam się ciągle rżnęli. Jest to
rozwojowa historia podważa kilku wiekowe domysły i konfabulacje.
Generalnie, historycy jak czegoś nie wiedzą, to historię naciągają, koloryzują
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w bardzo wyszukanym przekonywującym języku, a przy okazji poniżają
reputację innych, najczęściej historię sąsiadów.
Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem w ludzkim zarządzaniu. Pod
koniec X wieku Kijów został stolicą Rusi Kijowskiej, jednak w 1169 roku stracił
swoje polityczne znaczenie.
Na tym jednak nie koniec. Wśród obecnych książęcych rodów, kniaziów, na
podstawie przeprowadzonych testów genetycznych zrobiony został zestaw
ewentualnego pochodzenia który z tych rodów mógł pochodzić od Ruryka. W
zestawie są dwie wiodące Haplogrupy R1a1 i N1c1. Żadna z nich nie
pochodzi od Ruryka-Celta. Ruryk po prostu nie zostawił potomstwa i
prawdziwej jego genetycznej Haplogrupy nie tylko nie posiadamy, ale i nigdy
znać nie będziemy. Jedynie co posiadamy, to przypuszczenia wielu
książęcych rodów, że w ich genealogii jest Ruryk. Ale, dzisiaj już wiemy, że
Haplogrupa R1a1 może należeć do Prusów Aestów, Sarmatów, pra -Słowian.
To ta Haplogrupa należy do Włodzimierza który zaincjował władzę na Rusi,
Trójząb w Kijowie i linię któregoś z książęcych rodów z Haplogrupą R1a1.
Póżniej w ramach walki o władzę mogła do władzy dojść grupa Ugro-Finów
N1c1, którzy również dali początek innym książęcym liniom. Ale żadna z nich
nie mogła pochodzić od Ruryka. To wszystko nie jest takie proste jak Szwedzi
sobie wymyślili i ustanowili po Wojnie Trzydziestoletniej, a Rosjanie
przypieczętowali. Ruryk był Celtem, a ich wśród Szwedów nie było. A jeśli, to
właśnie był z Prusa Gota. Poniżej jest strona na której zainteresowani mogą
to sobie analizować.
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~mozhayski/
teksty/ydna.html
Wiele narodów przywołuje sobie przynależność do Ruryka, że od nich się
wywodzi. Przewodnią ideą jest oczywiście duma, że to ich Ruryk założył Ruś
Kijowską. Nawet z języków swoich wywodzą słowo Ruś. To może powiemy,
że jeśli od Prusy, Prusi, Prusini, albo Pruś odejmiemy literę P to będą Rusy,
Rusi, Rusini albo Ruś. Podobnie w angielskim języku Prussia i Russia. W
niemieckim Rusland. I tak dochodzimy, że to Prusowie byli Novogorodu i
Kijowa wybawcami od rabusiów, i że to po nich nazwano i zbudowano Ruś.
Czy jest to zbieg okoliczności ?
Czy nie może dziwić, że opodal Olsztyna jest miejscowość Ruś i tak samo na
drodze z Ostródy do Boguchwał jest taka sama nazwa Ruś.
Obecność Ruryka na Rusi była tylko dla wprowadzenia ładu a nigdy
zakładania prawa czy państwowości. Waregowie inaczej wrogowie w
rzeczywistości byli grabieżcami którzy łupili Novogorod zakłócając Prusom
handel i to z nimi Ruryk zrobił porządek a następnie to samo zrobił w Kijowie.
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Rola Włodzimierza w Novogorodzie była inna, ustanowił powrót do władzy i w
Kijowie stworzył podwaliny pod Ruś Kijowską.
Uczony Michał Łomonosow w XVIII wieku otrzymał od Romanowów zlecenie
zbadania pochodzenia Ruryka i jego drużyny. Pomimo, że nie posiadał zbyt
wielu żródeł wiedzy, zidentyfikował ich jako bałtyckich Słowian (Sambia była
pra słowiańska), czyli Prusów. Przyznać należy, że trafił w sedno.

CZY GŁUCHYCH MOŻ̇NA PRZEKONAĆ ?
Ród Prusów od zarania swoich dziejów związany był ze światem antyku a w
żadnej sytuacji nie było to ze Skandynawami. Na kartach starożytnych
historyków i swojej historii pojawiają się jako pierwsi na północnych
obrzeżach Europy Galindowie i Aestowie. Obserwując otaczający świat
zastanawić się można jaki człowiek ma wpływ na bieg świata wydarzeń.
Kwestię tą rozpatrzyć można w kategoriach indywidualnych i w ludzkiej
zbiorowości. Powszechnie używa się pojęć przeznaczenia, losu, fortuny,
szczęścia, rozwoju, cyklów zmian, przypadku. Z generalnego doświadczenia
wynika, że życie kształtują codzienne wybory, które dokonywane są w
bardziej lub mniej przemyślany sposób. Część z tych decyzji jest na tyle
zasadnicza, że determinuje również wybory dokonywane w późniejszym
czasie przez człowieka i również przez inne osoby. Chcąc czy nie chcąc, ale
centralnym punktem tej rzeczywistości jest człowiek jego potrzeby i ambicje.
Nie inaczej jest z grupami ludzi, społeczeństwami, ludami czy obecnie całymi
narodami, które realizują swoje potrzeby i ambicje. Zależnie od natężenia
ilości dokonywanych wyborów i ich skutków co pewien czas dokonujemy
zasadniczych zwrotów, które determinują przyszłość. Podobnie
społeczeństwa dokonują zasadniczych wyborów, które czasami na całe
stulecia lub nawet tysiące lat determinują dalsze poczynania. Liczy się kapitał
sugestii wspomnianych wyborów, które dana społeczność podejmuje w
bardziej lub mniej zbiorowy sposób, a czasami jednoosobowo za pozostałych
decyduje wybraniec. Wszystko jest sumą wcześniejszych wyborów
dokonywanych przez wielu ludzi żyjących przed. Już ten punkt wyjścia
determinuje nadaje pewien kapitał przypisany do jednostki. Podobnie
przestrzeń determinuje, ponieważ jest nośnikiem pewnego kapitału sugestii
co do gospodarowania, użytkowania czy wypoczynku lub innych form ludzkiej
aktywności w tym nawet wojen. Zgodnie z tą logiką wspomnianych na
wstępie Prusów determinowała kultura antyku, handel jantarem, elektrum
północy z Rzymem i Grecją. Dla Rzymian i Greków przybywających na tereny
dzisiejszej północno wschodniej Polski budowano infrastrukturę, która służyła
do obsługi handlu. Prusowie w starożytności, żyli na północnych obrzeżach
znanego wówczas świata. Jantar i Prusowie mogli być przez starożytnych
kojarzeni z rodzinną ziemią greckich bogów (Hyperborei). Grecy i Rzymianie
uważali, że to kraina szczęśliwości. Uważny obserwator i dziś zauważy, że
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Kurpie, to wyjątkowa kraina. Rozwój rodziny wyznaczały podróże i wyprawy,
głównie do Rzymu, Grecji, Hiszpanii, Scytii i Bizancjum. Dla wzburzonej rzeki
Pruskich genów nie było i nie jest pierwszoplanowe nazewnictwo kraju lub
państwa, ale rozwój rodu. Państwo było i jest tylko narzędziem do realizacji
celów rodziny, która częstokroć państwom, w których się realizowała
oddawała i oddaje bardzo duże zasługi. Pruska elita realizowała swe ambicje
na terenie Cesarstwa Rzymskiego, Litwy, Rusi, Ukrainy i Polski.
Pruskie prawo stanowiło, że Prusa może sądzić tylko książę. Podstawami Ius
Prussitharum były wolność, swoboda i rodzina. Prusowie swoje spory i
sprawy rozstrzygali w swojej rodzinie, rodzie. Pobratymcy przychodzili sobie
z pomocą. Kłócili się, ale czynili to w rodzinie. Uważali, że mają prawo do
interweniowania u innych członków rodu. Wielka rodzina Prusów była ze
sobą tradycyjnie dobrze skomunikowana. Obok wolności osobistej, swobody i
rodziny, to właśnie komunikacja i wiedza stanowiły o wysokiej pozycji rodu
Prusów w Polsce. Warunki naturalne panujące na terenie Prus sprzyjały
komunikacji. Sieć rzek i jezior umożliwiała kontakty międzyludzkie, wymianę
wiedzy i doświadczeń.
Wszelka władza, która chce niewolić i wykorzystywać ludzi stara się
ograniczać komunikację i wiedzę, przedstawiając jednocześnie jedyną
oficjalną wersję dziejów, np. w kronikach, które były orężem ideologii.
Trudność ze zniewoleniem Prusów polegała na tym, że byli to ludzie
przywiązani do wolności, swobody oraz rodziny. Należy przyjąć, że w wyniku
krzyżackiego terroru bardzo duża część ludności Prus opuściła swoje
domostwa i przeniosła się głównie do Polski. Ich dobra przejmowali Krzyżacy.
Krzyżackie dziel i rządź, spaliło na panewce już podczas bitwy pod
Grunwaldem. Pruskie chorągwie w służbie Wielkiego Mistrza nie chciały
walczyć ze swoimi braćmi a ścigający Litwinów Prusowie nie wrócili na pole
walki w przeciwieństwie do ściganych Litwinów.
Opozycja Prusów wobec imperialnych dążeń Germanów oznaczała wojnę,
którą jak się dobrze zastanowić Germanie przegrali (Grunwald, wojna 13-to
letnia, przejęcie tronu papieskiego przez Hiszpanów).
Znaczna część Prusów ziemi po II-giej Wojnie Światowej to dzisiejsza
Warmia i Mazury, po raz pierwszy w granicach Polski. Bóg nikomu nie zapisał
żadnej ziemi i Prusowie nigdy o nią nie walczyli. Walczyli na tej ziemi w imię
wolności i bezpieczeństwa swoich rodzin.
Walka udowodniła jedno, że człowiekowi obok drugiego człowieka bardzo
trudno żyć, bo mocniejszy zaraz dążyć będzie do zniewolenia lub zagłady.
Historię Prusów należy zrozumieć jako dowód, że religia razem z polityką na
drodze hipokryzji i przemocy dąży do zniewolenia człowieka.
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Po II-giej Wojnie Światowej znaczna ilość mieszkańców Warmii i Mazur nie
uciekła, byli to potomkowie Prusów wśród nich byli Polacy, azylanci
powstania Listopadowego i Styczniowego. Komunistyczne polskie władze
rozprawiły się ze wszystkimi jednakowo i dość szybko. Uniemożliwiając
szykanami normalne życie, z jedną opcją wyjazd do Niemiec od których
otrzymali paszporty.
Dosyć zabawny jest obecny bieg historii, komuniści zostali kapitalistami
nadając sobie olbrzymie obszary, lub tajemnie kupując za przysłowiowe
grosze z myślą o sprzedaży tej ziemi Niemcom. Niemcy w Niemczech, mieli
propozycję zakupu ziemi na Warmii i Mazurach, z obietnicą otrzymania
zwrotu kosztów zakupu razem z kosztami łapówek. Jeden tylko wniosek, nie
ma gospodarza a ziemia straciła prawdziwego ducha starej kultury.
Nowy Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości pokrzyżował niemieckie plany i
nałożył blokadę zakupu ziemi przez cudzoziemców. Tak wygląda sytuacja z
ziemią Prusów w granicach Polski.
Gdzie w tym wszyskim są Prusowie?
Jak na tą chwilę nie ma ich, są tylko w herbach albo genetyce, czytają stronę
i przekonują sami siebie, że może są Prusami. Ale, są tacy którzy już wiedzą
o tym, rozpoczęli odgrzebywać historię swoich przodków, szukają wsparcia,
inni pomocy w rewitalizacji kultury pruskiej. Bycie Prusem w Polsce, dla
wszystkich jest utopią. Kojarzy się z obrzydzającym niemieckim prusactwem.
Nie ma wiedzy o jakiejkolwiek Prusów kulturze, to nadal barbarzyńcy i
poganie, a Krzyżacy niemieccy i Niemcy to prawdziwa kultura na Warmii i
Mazurach i prawdziwi chrześcijanie. Na wszystkich szczeblach przyjmuje się
Niemców z honorami, usłużnie z otwartymi rękoma i niejednokrotnie finansuje
się ich obecność.
Jak to rozumieć?
Zniknął komunistyczny kolonializm a przyzwyczajenie pozostało.
O lokalnym nazewnictwie, o dzielnych Prusach, świadczących o dawnej
przeszłości Warmii i Mazur nie ma mowy i jest to tabu, żeby gdziekolwiek
zaistniało.
Kiedy w gminie Fijewo w lokalnym parku do dygnitarzy była prośba o
zezwolenie postawienia kopca z kamieni i tablicą upamiętniającą Herkusa
Monte, ku chwale lokalnego zwycięstwa nad Krzyżakami, odmówiono
twierdząc, że taka historia jest nie znana.
Kiedy w Lubawie miała się odbyć uroczystość 800-et lecia przyjęcia
Chrześcijaństwa przez Prusów, na wspomnienie, że uroczystość należy do
całej ziemi Prusów i nie jest uroczystością polską ponieważ ziemia nie
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należała wtedy do Korony. Do komitetu uroczystości więcej pruski etnos nie
został zaproszony. Ze strony kleru nie odbyło się bez ubliżenia, Prusowie byli
barbarzyńcami.
Była sponsorowana książka i jej wydanie “Gdzie jesteście, Prusai?”.
Drukarnia upadła i razem z książką powinna być pod kontrolą syndyków, a
oni twierdzą, że jej w ogóle nie było. Od czasu do czasu pojawia się w
sprzedaży. Jeśli została rozkradzona to jest nadzieja, że się upowszechni.
Syndyk napisał, że takiej książki w drukarni nie było, czyli po księgarniach
rozejść się nie mogła. Cały czas i wszędzie magia.
Strona Prusowie ma już za sobą kilka lat i rokrocznie odpowiada na liczne
pytania. W przeważającej części pytania dotyczą czy jestem potomkiem
Prusów. Nie można dać pewnej, konkretnej odpowiedzi. Ale, sam fakt takiego
pytania jest nobilitacją dla Prusów, że wartości tego etnosu są dostrzegalne.
Każdego z takim pytaniem uważać można za Prusa.
Filozofią człowieka życia jest wiara. Wszyscy najpierw mamy wiarę w samego
siebie, w to co robimy, do czego dążymy a kiedy nie możemy podołać
idziemy z wiarą do Boga Wielkiego Stwórcy. Czy Boży Syn z Nazaretu głosił
szerzenie wiary za pomocą miecza i śmierci? Zapytujemy panujących w
Watykanie, jakim prawem Rzym stolica religii Katolickiej sterowała
eksterminacją pruskich etnosów ?
Prusów charakteryzuje indywidualizm, ale czasami warto zjednoczyć się dla
osiągnięcia celów. Nie jest to łatwe zadanie, utrata przez Prusów swojej
tożsamości trwała blisko 800-set lat. Dosyć szybko przestano posługiwać się
pruskimi nazwiskami. Wpływ na to miała propaganda kleru, który cały czas
ogłaszał Prusów za barbarzyńców i pogan. Prusowie wyzbywali się
rdzennych imion i zamieniali na polsko brzmiące nazwiska. Zmiana
pozwalała im na powrót i zasiedlanie ojczystej ziemi bez pruskiej tożsamości.
Pozwlało to na uniknięcie w prześladowaniu.
Sytuacja w obecnej chwili dla Prusów jest na tyle korzystna, że radykalnie
możemy na jaw wyciągać historię Prusów, i oby tak trwało i nikt tego nie
zmienił.
Przy dobrej prawnej obsadzie i dobrej Prusów organizacji, zanim znowu
Europa stanie w ogniu, można wywalczyć dla Prusów tak materialną jak i
prawną pozycję. Jeśli z tego nie skorzystamy, to pozostanie tylko
pielęgnowanie naszej przeszłości.
Nie ma co zajmować się rzekomo powszechnym pogaństwem Prusów.
Pogaństwo Prusów było tworem propagandy. Równie dobrze w tamtych
czasach można było oskarżyć o pogaństwo każdy inny naród
zamieszkujący Europę środkową. Pruska elita była chrześcijańska.
Owszem część Prusów mogła praktykować kulturę antyczną, ale było to
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związane z ich historią w starożytności. Uogólnianie i wyolbrzymianie
tego faktu było już dziełem propagandy, która pracowała w interesie
najeźdźców.

LEPIEJ BYĆ KRZYWDZONYM NIŻ KRZYWDZĄCYM
Mieszkańcy północno - wschodniej Polski - Prusowie zostali skrzywdzeni
przez politykę ekspansji i terroru cesarzy niemieckich i ówczesnego
papiestwa, prowadzoną na tym terenie od początków XIII wieku.
Co prawda lepiej jest być krzywdzonym niż krzywdzącym (Platon), ale nie
oznacza to, że krzywdy należy puścić w niepamięć. Przeciwnie, należy
przebaczać, ale nie zapominać. Kultura i historia Prusów ma swoje początki
w świecie antycznym (zob. przekazy: Tacyta, Ptolemeusza). Kronikarze
niemieccy i ich pomocnicy dokładali wszelkich starań, aby przedstawić
Prusów jako biedny, ciemny i pogański naród. Propaganda. Nie da się
jednak, na szczęście, okłamywać wszystkich i zawsze. Twierdzenia o
biednych Prusach były i są prymitywną formą konsekwentnej, ale nielogicznej
propagandy niemieckiej. Propagandyści na czele z Piotrem z Duisburga,
piszą o biednych Prusach. My natomiast z perspektywy czasu wiemy, że
podbój Prus został okupiony ogromnym wysiłkiem cesarstwa niemieckiego,
papiestwa i ich pomocników. Wysiłkiem, który okazał się bezowocny,
ponieważ Prusowie w XV wieku sami z własnej woli stali się poddanymi króla
Polski Kazimierza Jagiellończyka.
Jakim cudem rzekomo biedni pod każdym względem ludzie przetrwali ponad
200 lat okupacji państwa zakonnego? Dlaczego okupant nazwę Prusy przyjął
jako własną, skoro - jak twierdziła jego propaganda – byli to biedni Prusowie?
Dlaczego honorem i zaszczytem było i jest pieczętowanie się prastarym,
antycznym herbem Prus (półtora krzyż)?
Dziwnym trafem „biedni” Prusowie prowadzili ożywiony handel, mieli dobrze
rozwiniętą ceramikę i obróbkę metali oraz potrafili sztucznie obniżać
temperaturę. Biedni pruscy mężczyźni potrafili utrzymać swoje żony.
Dodatkowo Piotr z Dusburga podkreśla, że każdy Prus to potrafił. Według
propagandy Prusowie mieli słabe uzbrojenie i kryli się po lasach i bagnach.
Ciekawe, dlaczego podbój Prus zajął kilka stuleci? Ci sami propagandziści,
opisując obrządki pogrzebowe Prusów podają, że zmarły miał zbroję, hełm i
miecz, a przyjaciele odprowadzali go trzymając w dłoniach wyciągnięte
miecze. Biedni ludzie z mieczami!? Herkus Monte, Pruski bohater walk z
zakonem krzyżackim, był mistrzem we władaniu mieczem. Ród Montewidów
chciał normalizacji relacji z krzyżakami i dlatego wysyłał młodego Herkusa
pod opiekę Zakonu. Talenty i pozycja „księcia Prusów” – Herkusa Montego
pozwalały mu na wyjazd do Magdeburga i kontakty z tamtejszą elitą. Bycie
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Prusem oznaczało przynależność do elity i udział w kulturze sięgającej swymi
początkami czasów antycznych. Kulturze, której nie mogły złamać kłamstwa,
przekupstwo oraz terror. Kto poznał bezmiar pruskich borów, labirynt jezior i
rzek, tego nie mogły urzekać zakonna kłamliwa propaganda i smród
średniowiecznych niemieckich miast. Herkus Monte – dla Niemców – Henryk
Monte (imię nadawane książętom i królom Francji, Anglii, Nawarry, Niemiec,
oznaczające człowieka potężnego, możnego i bogatego) został rycerzem i po
powrocie do rodzinnej Natangii walczył przeciw Krzyżakom. Herkus Monte
nigdy nie wyrzekł się Prusów – kraju, któremu zawdzięczał duszę.
Usłużni kronikarze bardzo starali się wymyślić dla biednych Prusów
pogańskich bogów odpowiednich do ich marnego położenia. Ostatecznie nie
udało się im stworzyć spójnego obrazu pogańskich Prusów. Podawano, że
Prusowie lubią przyrodę, czczą gwiazdy, noszą amulety. W zasadzie
podobnie, jak ludzie w XXI wieku.
Olivierus Scholasticus (XIII w.) wymienia przeróżne bóstwa Prusów, ale w
formie klasycznej - „Dryades, Amadryades, Oreades, Napeas, Humides,
Satyros et Faunos”. Czy świadczy to o pogaństwie Prusów, czy raczej o ich
zamiłowaniu do antyku, z którego wywodzi się ich kultura?
Najbardziej prawdopodobne jest, że najeźdźcy, zupełnie jak barbarzyńcy,
organizowali wyprawy na Prusów dla zdobycia bogactw i zysku.
W obronie przed uciskiem krzyżackim Prusowie z ziemi chełmińskiej utworzyli
Związek Jaszczurczy, który od 1410 roku zaczął działać tajnie w obawie
przed represjami ze strony zakonu krzyżackiego, po tym jak podczas bitwy
pod Grunwaldem chorągiew chełmińska odmówiła walki przeciwko królowi
Polski. W 1440 roku szlachta i przedstawiciele miast północno – wschodniej
Polski zawiązali „Związek Pruski”, reprezentowany od 1453 roku przez „Tajną
Radę”. Cesarz Fryderyk III Habsburg wydał wyrok śmierci na 300 członków
Związku Pruskiego. Mimo to Prusowie podjęli walkę tak, jak niegdyś
Leonidas i jego 300 Spartan. Związek Pruski w głównej mierze finansował
wojnę trzynastoletnią z Zakonem.
Prusowie byli cywilizacyjnie, kulturowo, społecznie i gospodarczo dobrze
prosperującą organizacją. Początek drugiego tysiąclecia i zmiany na
politycznej mapie Europy środkowo – wschodniej wepchnął Prusów w wir
bezwzględnej polityki europejskiej. Ostatecznie Prusowie przezwyciężyli
trudności i dostosowali się do zmian, stając się poddanymi polskiego króla
Kazimierza Jagiellończyka. Prusy, znacznie później nazwane Mazurami, stały
się częścią Rzeczypospolitej. W XVIII wieku Kurpie – prastary mazurski
(pruski) ród, bronili Rzeczypospolitej przed Szwedami (III wojna północna). W
styczniu 1708 roku Kurpie zatrzymali pochód 7 tysięcznej armii (4.000 jazdy i
3.000 gwardii pieszej) króla Karola XII, domagając się od króla okupu za
przejście przez Puszczę. Doszło do walki, po której Karol XII wycofał się z
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Puszczy. Walki Kurpiów w 1708 roku to jedna z najbardziej chlubnych kart
oręża polskiego tamtych czasów.
Już wkrótce o niezłomności Kurpiów mieli się przekonać Sasi (germanie),
Rosjanie i zaborcy.
Podczas II wojny światowej Kurpie w szeregach Armii Krajowej byli
postrachem dla władz okupacyjnych. Kurpie ostatnią zwycięską bitwę z
Niemcami stoczyli 15 sierpnia 1944 roku pod Bandysiami. Wyższość Armii
Krajowej złożonej z Kurpiów musiał uznać oddział niemieckiej żandarmerii
specjalizujący się w zwalczaniu partyzantów.
Siedemset lat rozproszenia Prusów zatarło ich tożsamość. Nie tracąc
walorów swoich przodków, wielu indywidualnie odgrzebało swoje korzenie. To
wszystko razem stanowi tylko rodową historię, poza tym nie jest żadną próbą
rewitalizacji Prusów. Z setek nazwisk herbu Prus mamy dzisiaj i wiemy, że
jest ich ponad tysiąc, nazwisk nieznanego herbu kilkaset, innych herbów
kilkaset. Poprzez herby został dokonany pierwszy Prusów spis i tylko taką
drogą był on możliwy. To wszystko pochodzi z wiedzy XIV wieku, dzisiaj
liczbowo można ich zwielokrotnić. Samych Kurpiów dzisiaj jest ponad 150
tysięcy.
Po ośmiu wiekach podczas których było pełno wojennych zawieruch,
eksterminacji człowieczeństwa, zniewoleń wielu narodów, Prusowie ucierpieli
najbardziej. Zaginął cały naród. Został wyeliminowany z jakiegokolwiek życia
wraz ze swoją kulturą i językiem. Niemcy skonfiskowali ich tożsamość aby na
koniec otoczyć Prusów kokonem fałszu. Pomimo, że niejednokrotnie
Prusowie stawali z orężem w powstniach przeciwko zniewoleniu, szukając
aliansów, nie byli w stanie pokonać niemieckiej przemocy. Dzisiaj po siedmiu
wiekach trudno wymagać od Prusów oświadczenia o jednoznacznej
tożsamości bycia Prusem. Prosty mieszkanieć Polski nic nie wie i nic nie
znajdzie w popularnej literaturze o Prusach. Jeśli już to tylko dowie się o
ochydzie, i z odrazą, o niemieckim Prusactwie. Z czasem sytuacja się zmieni,
kiedy wraz z internetowym informacyjnym przepływem wiadomości, Prusowie
będą mieli możność zapoznania się i dowiedzenia się o swoich korzeniach.
Pozostaje pytanie czy zbrodnię ludobójstwa Niemcom należy puścić płazem.
Oczywistym jest, że instygator jest winien za namawianie do zbrodni, ale to
wykonawca jest odpowiedzialny za samą zbrodnię. Zbrodnia ludobójstwa
według prawa międzynarodowego nie ulega przedawnieniu, i na Prusach też
nie uległa przedawnieniu. Siedem wieków zniewolenia nie da się Niemcom
zatrzeć, szczególnie przy pełnej ciągłości niemieckiego państwa na pruskiej
ziemi wraz z używaniem rdzennych Prusów tożsamości.
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Obecnie wszędzie zaciera się ślady o istnieniu Prusów. Niemcy głoszą, że
historia Prusów to “prehistoria” i że to niemiecka kultura jest chlubą Warmii i
Mazur. Wtórują im polscy naukowcy. Należy Niemcom przypomnieć, że to nie
prehistoria, ale każdy wiek zniewolonia Prusów kosztować ich będzie, na
rzecz potomków Prusów.
Na międzynarodowej wokandzie nie jest to szybki proces, wymaga
organizacji, stworzenia zwartego szyku, żeby Niemców postawić przed
Międzynarodowym Trybunałem.

KULTURA KONTRA CYWILIZACJA
Obecnie cywilizacja dotyka wszystkich krańców Ziemi. Rozrastała się powoli
od ok. 5 tysięcy lat. Jeszcze w XXw trwały walki pomiędzy regularnymi
wojskami państw cywilizowanych a rdzenną ludnością zamieszkującą swoje
tereny. Najdłużej przebiegały zmagania w lesie deszczowym (np. w Darien w
Ameryce Południowej i na Północnym Borneo). Gęsta dżungla chroniła
swoich mieszkańców, słaba widoczność w gęstwinach, bagniste podłoże,
jadowite stworzenia - skutecznie osłabiały agresorów. Pierwotny las dawał
możliwości ustawienia wielu zasadzek przez mieszkańców broniących
swojego terenu a także ułatwiał zniknięcie bez śladu i zamaskowanie się po
wykonanym ataku znienacka. Las zawsze był trudny do zdobycia.
Jeszcze 800 lat temu puszcze pruskie stwarzały dogodne warunki do życia i
obrony swoim rdzennym mieszkańcom. Do XIIIw. nie zagrożeni Prusowie żyli
szczęśliwie w swojej krainie nie znającej cywilizacji. Niestety w tym czasie
cywilizacja wyciągnęła swe łapy również po te ziemie. Niszcząc jak walec
starą kulturę Prusów. Krzyżowi zbójcy wspomagani przez różnej maści
"chrześcijan" pokazali Prusom na własne oczy jak wygląda piekło.
Krzewiciele nowej wiary i nowej władzy odnieśli sukces. Kilkaset lat później
taki sam los zgotuje cywilizacja Indianom obu Ameryk.
Na krótką metę cywilizacja przewróciła kulturę. Jednak zastanówmy się czy
to jest trwałe zwycięstwo? Cywilizacja potrzebuje olbrzymich ilości surowców
do tworzenia i rzeszy ludzi pracujących dla niej dzień i noc. Oferuje "paciorki"
na które się łapiemy: telewizję, prasę poruszającą 100 tych samych tematów,
komputer, samochód, czasem wycieczkę zagraniczną. W zamian oczekuje
całkowitego podporządkowania się narzuconym z góry regułom i nieustannej
pracy dla "systemu". Cywilizacja prowadzi rabunkową gospodarkę wszystkimi
zasobami - też "ludzkimi" (co za wymysł aby tak określać człowieka) i dlatego
padnie z braku surowców, zgubiona przez swoją zachłanność. Kolejność wg
której skończą się zasoby jest mniej więcej taka: uran, ropa, gaz, węgiel. Oto
przykład: Zakłady Azotowe Puławy (tylko jeden zakład) są odbiorcą 1/16
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gazu, który kupuje Polska. Wytwarzają one nawozy dla rolników. Co
będziemy jedli jeśli wyjałowi się ziemia i nie będzie od kogo kupić tego
surowca? Nie można cały czas żyć na kredyt od przyszłych pokoleń. Ślepa
wiara, że naukowcy „coś wymyślą” musi się twardo zderzyć z
rzeczywistością.
Cofnijmy się 800 lat wstecz na ziemię Prusów i zobaczmy co jedzą
Prusowie? Wysokobiałkowe pokarmy mięsne z saren, żubrów, turów i wielu

wielu innych zwierząt także hodowlanych. Możemy teraz odwiedzić pruskie
ziemie, pozbawione ich rdzennych mieszkańców, i zajrzeć do kuchni aby
sprawdzić co za „mięso” tam teraz się je: kurczaczka nafaszerowanego
hormonami wzrostu, parówki pozbawione mięsa a czasem też szynkę ale
niestety nastrzykiwaną wodą z chemikaliami. Ludzie jedzący TO mogę śmiało
nazwać cywilizowanymi, będą się upierać, że nie ma nic lepszego od
cywilizacji. I będą ją bronić bo nie znają niczego innego. Nasi przodkowie
inaczej podchodzili do jedzenia, nie tylko dlatego, że czasami głód zaglądał
im w oczy (przez to znali jego prawdziwą wartość) lecz wiedzieli, że nasze
ciało jest zbudowane z pokarmów które jemy. Czyli im lepsze pożywienie tym
lepszy będzie człowiek (wystarczy być kilka razy w zakładach produkujących
mięso i by po pierwszej wizycie wszystkie wędliny znajdujące się w lodówce
wyrzucić do kosza).
Kultura jest przeciwieństwem cywilizacji. Ludzi nie zmusza się do pracy a
później nie zabiera im się większości jej owoców (np. w postaci podatków).
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Są tu też rzemieślnicy, fachowcy, nauczyciele "służba zdrowia" i wszystkie
jednostki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Jest tu
też stały rozwój: coraz doskonalsze narzędzia, ubrania, instrumenty,
domostwa a także różnorakie, coraz skuteczniejsze, bronie.
Rozwój Społeczeństw Kultury nie jest oparty na skrajnym wyzysku ludzi,
zwierząt i rabunkowej gospodarce dlatego jest wolniejszy (bo musi on spełnić
wymienione wcześniej wymagania). Lecz dzięki temu ludzie nie zamieniają
szczęścia na przysłowiowe "paciorki". Nie zatruwa się środowiska czyli
miejsca gdzie właśnie sami żyją. Nie unicestwia się całych gatunków. Bierze
się tylko najmniej ile akurat potrzeba. Ludzie Kultury umieją żyć ze sobą w
grupie - pomagać przy budowie domu lub tańczyć całą gromadą. Człowiek w
tym społeczeństwie jest najwyższą wartością, w razie potrzeby każdy mu
pomoże. Jest dumną i godną istotą. Kultura to również zadbanie o
najsłabszych: dzieci i starców, umiejętność dzielenia się z innymi, także
swoim czasem.
Co oferuje nam cywilizacja? Hasła typu: "nie teraz", "nie mam czasu", domy
dziecka, domy starców, schroniska dla zwierząt, zatrute rzeki, 5 000 lat
ciągłych wojen, choroby cywilizacyjne (nieznane wcześniej na które umiera
teraz ponad 70% populacji), ciągły stres, zakłamanie, stałe poczucie
zagrożenia, napuszczanie jednych na innych, tajne służby itd.
W czasach przed cywilizacyjnych - KULTURALNYCH - niemal każdy
mieszkaniec był uzbrojony i nie pozwoliłby na taką niegodziwość. Cywilizacja
pozabierała broń ludziom, zamieniając ich w "trybiki" systemu, obywatele
mają tylko słuchający rozkazów, myślenie jest odstawione na boczne tory.
Każdy bunt łatwo stłumić wiedząc, że tylko posłuszne pachołki władzy są
uzbrojone.
Czy rdzennym Prusom mogło to odpowiadać? Czy można im się dziwić, że
chwycili za broń aby przegonić najeźdźców niosących im cywilizację?
Z punktu widzenia gospodarczego las jest wzorowym dobrem odnawialnym,
z którego należy umiejętnie korzystać. Dostarcza taniego i wytrzymałego
budulca na wszelkie konstrukcje i modele. Pierwotna puszcza była
drzewostanem nie sadzonym ludzką ręką, drewno pochodzące z puszczy
było masywniejsze, mocniejsze i zdrowsze od tego, które możemy nabyć
obecnie na tartaku. Bez ingerencji człowieka natura rządzi się swoimi
prawami wiele lepiej niż najlepsi leśnicy. Nie tworzy monokultur, nie
potrzebuje oprysków aby drzewa dożywały kilkuset lat. Przeżywają te
najlepiej przystosowane. Miedzy istotami tam żyjącymi panuje doskonała
równowaga.
Prusowie celowo zostawili puszczę na niemal 90% swojego obszaru. Mogli ją
przecież masowo wyrąbywać lub podpalać albo nadmiernie wypasać
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zwierzęta gospodarcze (niszczące młode rośliny) aby odzyskać ziemię na
pola uprawne ale zamiast tego dbali o lasy. Puszcza była zapasem
naturalnego odnawialnego surowca - bardzo wielu różnych gatunków
drewna. Z tego materiału budowane były domostwa łącznie z ich otoczeniem
i systemem obronnym. Drewniane były łodzie i okręty. Wielu budowniczych
statków przemierzało las w celu wybrania gałęzi o żądanych kształtach na
wręgi. Nikt ich nie wyginał. Brało się z natury gotowe. Strzeliste sosny były
zamieniane w maszty. Łatwo rzeźbiło się w lipie. Wolno rosnące cisy służyły
do produkcji ramion łuków. Z drewna dało się wykonać niemal wszystkie
narzędzia gospodarskie, zabawki i meble.
Na śródleśnych polanach można było łatwo nazbierać rośliny lecznicze i
trujące, zależnie co było w tej chwili było potrzebne. Polowania na dzikie
zwierzęta - dostarczały ogromne ilości mięsa (dorosły żubr może ważyć tonę
i trzeba było go zapędzić blisko swojej osady aby tej tony daleko nie nosić).
Dawniej młodym chłopakom polowania zastępowały zawody sportowe i
zakupy.
Z cienkich gałązek i witek można było wyrabiać kosze i inne plecionki. Zioła
rosnące w lesie służyły nie tylko do leczenia dolegliwości, też do odstraszania
insektów (bagno zwyczajne), mycia (mydlnica, popiół drzewny zmieszany z
łojem zwierzęcym), robienia wonności. Wiele owoców nadawało się do
jedzenia. W lesie rosło też różne przyprawy np. jałowiec. Nacięte drzewa
iglaste dostarczały żywicy, brzoza soku. W wielu dziuplach mieszkały dzikie
pszczoły (obecnie gatunek bardzo nieliczny) dostarczające miodu i wosku – z
tego była znana Bartia. Z twardych gatunków drewna wyrabiało się węgiel
drzewny potrzebny w metalurgii. Najlichsze gałęzie służyły za opał. hubę dało
się przerobić na podpałkę. Uzyskanie tych produktów wymagało wiedzy i
umiejętności.
Z punktu widzenia gospodarczego las był dla Prusów strategicznym
dobrem.
Jak Prusowie czcili las? Wiele fragmentów leśnych było uważane za
szczególnie wyjątkowe - święte miejsca. Tam ówcześni Wajdeloci
nawiązywali kontakt ze światem duchowym. Reszta społeczeństwa
oczywiście też uczestniczyła w tych obrzędach. Święty las od "zwykłego" nie
był oddzielony murem przez to zacierała się między nimi granica. A jeśli nie
było wyraźnej różnicy to "świętość" udzielała się całej puszczy (Czyli dbanie o
las było też nakazem religijnym). Zastanawiałem się dlaczego Prusowie (i
inne narody) wybierali dąbrowy na miejsca święte. Odwiedzając stare dęby były one potężne ale stały już bardzo osamotnione i okaleczone przez czas.
Na terenach Prusów nie ma do dzisiaj żadnego parku narodowego. Niestety
żadne z państw, które podzieliły się ziemiami Prusów nie zadało sobie trudu
aby go założyć i dbać o niego. Jest jeszcze wiele terenów nadających się na
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takie przedsięwzięcie np. w Galindi gdzie jako dziecko próbowałem
obejmować kilkusetletnie sosny. Pewnie jeszcze tam stoją. Wiele mogłyby
opowiedzieć.

PRUSKIE “OJCZE NASZ” TAWA NOUSON
Mój naród od dawna wyginął, język w którym chciałbym pisać, zapomniany.
1
Tawa nouson kas tu essei EndangonTy wieczne żródło rogu obfitości, z Ciebie czerpię siłę moją siłę życia Ja,
jeden z ostatnich pędów z przyciętego pnia Natangów.
Ja zwracam się do Ciebie, o Panie w kraju moich ojców, Powiedziano,bez
Twojej wiedzy nie spadnie nam włos z głowy,
Ale, ja nie mogę milczeć do piątego przykazania.
Spójrz o Panie, tu stoję skruszony pod krwawym baldachimem historii Jako
wystraszona sarna patrzę na letnią ziemię,
Ponieważ wtedy pod zieloną suknią pól i lasów czuję parującą krew. Gdzieś
tam przed stuleciami, Twoje niebo zmienia się w ciemne sklepienie Tam
walczą Prusowie o wolność i kraj
2
Swintints wirst Twais EmnesWiatr zachodni niesie echo przez Święty Gaj.
Krwawa zemsta rodzi się w piersi Bogów, palą się zamki wsie i Romowe. Nie
słyszałeś Panie zgrzytania zębów naszego plemienia ?
Setki lat oczy nieba zamknięte. W kraju Prusów wiatr niesie wściekłe
kamienie.
Rzeki, jeziora i morze rozpaczliwie płaczą........
Przyszli spiżowi mężowie, pijani kumysem i miodem. Tajemnica Palestyny
zmieniła się w popiół............
Nigdy więcej nie wstąpicie do wnętrza mego domu,
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Słowa jak brzeszczot miecza ostre powiedział główny witting.
3
Pereit Twais RijksTe słowa mówili na Warmii, Sambii, Natangii. Ale o Panie !
Ja czuję, moje serce wyrywa się ze smutku, kajdany niewoli dżwięczą Co o
Panie płynie tam na chmurach tak jak cyklon. Zmora gniecie kraj baśni
bursztynowej, który fale Bałtyku opływają, a pomoc piekłu dają miecze i
krzyże.
A głowy smocze nie rosną znowu, a ocean nie parska, nie huczy zatapiając
brzegi, i lawina nie wyje ślizgając się w przepaść, lecz fale żelaznych wojów
zalewają kraj krwią.
4
Twais Quwaits Audasin Kagi Endangon tijt deige nosemien.
Ale dlaczego, o Panie nie przyszłeś by gasić ?
Ogień obejmuje nasz kraj tam gdzie Wisła i Pregoła płynie. Powiedziano,
krew niewinnie wylana woła o zemstę do nieba.
W moim sercu niepewność się rozszerza. Poco piekło jeśli ziemia się pali ?
Myśli jak sokoły gonią jedna drugą, łowią daleką i ciemną przeszłość Mógłbyś
o Panie popioły z urn ożywić, znowu armię stworzyć i wysłać do walki ?
5
Nouson deinennin geitin dais noumans schan deinan.
O Panie , Ciebie prosili Galindzi, Skalowie, Barci.
Ale cóż ja widzę ? Twoi krzyżowi żołdacy poruszają się jak dinozaury po
żyznej ziemi i zdeptali zasiewy i plony,
Wtedy w Palestynie mówiłeś o Panie o pokoju i czyniłeś cuda.
Święci złotą czarą czerpali Twoją wiedzę.........
W jednym ręku krzyż, w drugim mordu narzędzie ?
Jeśli słońce w jęczącym Bałtyku się topi, a świergoczące śpiewaki latają pod
dachem lasu milczą ja błądzę, ślepy, jak ostatni Kriwe Kriwaitis, stary i siwy a
dwunastu apostołów wstaje z grobów.
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6
Bhe etwerpeis noumas nousons auschautins Kai mes etwerpimai nousons
auschautenikams
W dniu sądu, kiedy słońce, ziemia i gwiazdy zaginą. (wtedy i mnie dasz mój
wyrok)
225
Co powiesz o Panie, tym, którzy z grobów wstaną, a przed Twoimi oczami w
szerokiej dolinie staną Twojego wyroku czekając ?
Piekielne kary nie będą dla nich straszne, jeśli na ziemi cierpiały paląc się
płomiennym znakiem żałoby.
Ale gdzie poślesz tych, co z krzyżem przyśli, żeby ogień piekła w moim kraju
zapalić ?
Słyszysz jak w trumnach się kości świętych tłuką ? Nie o Panie, Ty nie
możesz im wybaczyć.
7
Bhe ni weddeis mans emperbandasnam. Moje plemie o Panie wymarło. Co
by się stało, jeśli by bandy tych wielkich mistrzów, zwierzętom w lesie miejsca
nie zostawiły ?
Ja widzę już, jak parująca krew rzeki barwi, jak niebo od Chełma do Estoni
się z ziemią łączy, wszystkie ścięgna napięte, by strzałę zemsty wysłać. Jak
często o Panie te bestie Ciebie ukrzyżowały ? Prawdziwie o Panie i nie wódż
mnie na pokuszenie tylko nas zbaw ode złego.
Od wiecznie żywego słyszę ja bębniące bębny zemsty.
To znak Ty wiesz co będzie.
8
Schlait isrankeis mans esse vissan vargen.
Twoje ręce stworzyły kwiaty lilii polnej.
Twoje skrzydła oskrzydlają ten czarno biały świat.
Moje łzy, jak gwiazdy o Panie, gorzko toczą się noc za nocą.
Ja jeden z ostatnich Prusów podnoszę ręce do nieba i modlę się.
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W nocnej ciszy słyszę, ja hebel heblujący trumnę.
Do mojego krwawego “śpiewu łabędzia” dżwięczy już ostrze oszczepu.
O Panie,moje serce dygocze, jak pruska ziemia.
Jam przyszedł ciebie opłakać ziemio Natangów, moje łzy wylać nad Prusami.
Już długo noszę w sobie fale bólu.
Tawa nouson, Bałtyk lamentuje dłużej.
Tysniawa Jounas (Sudauer, zm. 1961 USA) tłumaczenie.

SPIS HERBOWYCH PRUSÓW
Pod tym tytułem rozpoczeliśmy spis potomków Prusów, których przodkowie
szukając schronienia dla swoich rodzin od germańskiej eksterminacji zbiegli
ze swojego terytorium Prus na tereny Polski. Nie jesteśmy w stanie dokonać
spisu w stosunku do zamieszkałej na obszarze Prus pruskiej ludności przed i
po II-giej Wojnie Światowej, a od stuleci okupowanej. Prusowie w Polsce z
biegiem lat zaasymilowali się i wrośli w polskie społeczeństwo – zatracając z
czasem i zapominając o swoich korzeniach. Dziś obserwujemy niesłychany
wzrost zainteresowania swoimi korzeniami, pochodzeniem i rodową historią.
Spis jest z herbarzy i nie ma na celu wykazania szlacheckiej nobilitacji tego
czy innego rodu. Nobilitacja szlachecka Prusom nie była potrzebna,
klasowość w ich społeczeństwie nie występowała. Prusowie byli ludźmi
wolnymi i właśnie wolność stanowiła sens pruskości. Gdyby nie dokonanie
fizycznego i mentalnego unicestwienie Prusów przez chrześcijańskich
Europejczyków – ustrój społeczno polityczny byłby dziś wzorem dla całego
świata. Jak można żyć, w przyzwoitości moralnej, etyki i wielu innych zasad
elementarnej uczciwości bez polityki posługując się prawami natury. Niestety
to wszystko nie zostało spisane i dziś odtwarzanie jakichkolwiek informacji o
Prusach wymaga benedyktyńskiej pracy i otwartego umysłu. Spis Prusów nie
jest takim prostym, nie ma zbyt wielu albo żadnych wskażników jak odnaleść
pruską tożsamość. Poza herbowymi będzie próba uzupełniania Prusami
nieherbowymi. Z dużą pewnością jest ich dużo więcej aniżeli herbowych. W
polskim społeczeństwie szlachta stanowiła 10% społeczeństwa. W tych 10%
szlachty, herbowych Prusów jest 10%. Matematycznie wyliczając, stan
ludności w Polsce 38 000 000, z tego 10% szlachty to 3 800 000, herbowych
Prusów 10% to jest 380 000. Dalej społeczeństwo Polski nieherbowe 34 800
000, z tego 10% Prusów to 3 480 000, sumując wszystkich Prusów 380 000 +
3 480 000 = 3 860 000 potomków Prusów w polskim społeczeństwie. To jest
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najprostrze oszacowanie. Niestety, ale nie potrafimy jeszcze trafić do nie
herbowych. Istnieje sposób, poddanie się testowi genetycznemu YDNA, ale
nie w tym intencja czy interes żeby zakładać pruską autonomię. Nie ma takiej
potrzeby. Prus chce być wolnym i pozostawać bez dzisiejszego świata
państwowego zniewolenia. Hasła wolności, niepodległości są hasłami
propagandy tylko dla ciemnego ludu. Słowianie mają Słowiańską Polskę a
Prusowie mają Pruską Polskę, a razem jesteśmy we wspólnych interesach
wolności. Jedynie co, to brak historycznej prawdy w przedstawianiu
starożytnej pruskiej historii i kultury. Dopóki w Polsce kościół będzie
pozostawać przy swoim stanowisku jakie jest obecnie taka możliwość nie
istnieje.

HERB PRUS
Herb Prus, to półtora krzyż, albo złamany krzyż, jego pochodzenie, rodowód
pozostaje zagadką, chociaż w domysłach można ją rozszyfrować. Czy tą
zagadkę można rozwiązać ? Mamy dwa krzyże podwójny krzyż prawosławia i
krzyż katolicki, trudności są z wyjaśnieniem trzeciego, półtora krzyża i jego
pochodzenia. Jest on ignorowany przez dwa uprzednie wymienione, jeśli nikt
nie próbował wyjaśnić tego, to musi być coś na rzeczy. Herbem Prus,
Prusowie sami siebie ogłosili i nikt obcy im jego nie nadawał a Polska
heraldyka nie miała wyboru w jego akceptacji.

Powyżej mamy obraz św. Stanisława a u jego podnóża jest półtora krzyż
póżniejszy herb Prus, który w Polsce był już znany w X wieku. Św. Stanisław
nie był Prusem. A, i też, jego śmierć, zabójstwo w 1079 roku, wbrew co piszą
historycydo dzisiaj jest owiana skrytością. Jeśli miał być Prusem, czy też nie,
to w zagadce herbu Prus nie ma to znaczenia.
Od jak dawna stał się on symbolem Prusów jest przedmiotem do dyskusji i
badań, poniższy cytat z herbarza Piotra Nałęcz - Małachowskiego wydanego
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w roku 1805 (pierwsze wydanie
1790) wprowadza temat herbu Prus
w dodatkową zagadkę. W skrócie,
wszystko wskazuje, że złamany
krzyż to symbol Arianizmu.
Logika na to wskazuje, że św.
Stanisław i Prusowie byli
chrześcijanami Arianami. Inaczej
takiej powszechności występowania
tego symbolu wśród Prusów nie
można wytłumaczyć, i w dodatku
sam fakt występowania jego w obu
oddzielnych przypadkach nie jest
przypadkowym.
Za tą tezą jest pytanie, kiedy
Prusowie mogli przyjąć Arianizm?.
Czy mogło to być w 523 roku
podczas przybycia Waidewuty i
kapłana Bruteno ?. Obydwaj byli
Arianami, czyli jest taka możliwość,
że razem z chrześcijańskimi
prawami zaszczepili
Prusom
Arianizm.
Wszystkie kronikarskie opisy
mówiące o Prusów pogaństwie, o
składaniu pod gołym niebem ofiar
swoim bożkom w Świętym Gaju, jest
konfabulacją. Dotychczas nie
dokopano się do pruskich bożków.
W Arianizmie Bóg jest jeden, bez ikonografii, nie było potrzeby budowy
kościołów z ikonografią i tych wszystkich bogatych złoceń. Modły mogły
odbywać się pod gołym niebem. Podobieństwo Boga wymyślili sobie ludzie.
Ten przepych był i jest dla przyciągnięcia ciemnego ludu i jest czystym
Bożym bałwochwalstwem. Dla Boga takiej potrzeby nigdy nie było. I to jest
powodem, że pod gołym niebem nie znaleziono pruskich bożków.
Podczas podboju przypisawano Prusom bożków po których nie było i nie ma
śladów. Z rozkazu chrześcijańskiego Rzymu w całej Europie z wielką
systematycznością bezwzględnie mordowano Arian, dlatego w 527 roku po
śmierci cesarza Rzymu Ostrogoty Arianina, Goci z Italii uciekli do Hiszpanii.
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Zachowane godło, wykute w kamiennym portalu budynku należącym do kościoła przy ul.
Podmłyńskiej 10 w Gdańsku z roku 1609 r.

Nie tylko herb jest dowodem na Arianizm wśród Prusów, ale również ranga
krucjaty na Prusach jaka została podyktowana przez Rzym. Krucjatę
prowadzono w absolutnej bezwzlędności, w takim samym wymiarze jak na
Ziemi Świętej. Świadczy to o tym, że Prusowie dla Rzymu byli takimi samymi
heretykami jak Islam. Być może dla wielu jest to rewolucyjna teza, ale nie
sposób ją obalić.
Mówiąc o Słowianach, trudno mówić że byli to Polacy. Była to nie zupełnie
zjednoczona słowiańska brać. Każdy z książąt reprezentował inną część
dzisiejszej Polski. Poniższa mapa przedstawia kierunki wędrówek
słowiańskich ludów, ich rozmieszczenie po VII wieku. Jest wątek, może
legenda, ale może pomóc. Pogańskich Wiślan (małopolska) pod koniec roku
870 podbili
Morawianie z pomocą Piasta Chościeżkowicza (Polanin,
wielkopolska), i Wiślanie z Polanami przyjąć mieli od Morawian
Chrześcijaństwo z Bizancjum.
Tam był koniec panowania Obrazoburców, którzy niszczyli ikonografię i
postanowienia poganina cesarza Rzymu Konstantyna. Wnioskować z tego
można, że od Morawian ariańskie Chrześcijaństwo zostało wcześniej przyjęte
aniżeli chrzest Mieszka miał Kraków i Wielkopolska. (Dywagacje z kronik
Galla Anonima znane w Niemczech, opracowane przez współczesnego
niemieckiego historyka Joachima Hermanna). Czy do takiej religii chcieli
powrócić Wielkopolanie i Ślązacy podczas powstania po śmierci Mieszka II ?.
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Legenda. 1 - wędrujące słowiańskie plemiona 2 - Bułgarzy 3 - prawdopodobne ognisko
Słowian 4 - granice Słowian przed niemiecką kolonizacją wschodu

Jeszcze jeden dokument potwierdza fakt istnienia państwa Wiślan, jest nim
„Chorografia”, czyli tak zwane anglosaskie uzupełnienie opisu świata
sporządzone na podstawie relacji wikingów Othera i Wulfstana za czasów
króla Alfreda Wielkiego (871-899). Tam też znajdujemy informację „na
wschód od Moraw jest kraj Wisła (Wisle land)”. [a]
W „Żywocie św. Metodego”, napisanym przez jednego z uczniów tuż po roku
885, znalazł się następujący ustęp: „Pogansk knjaz, silen vel’ma, sedja v
Yisle, rugasesja krstjanom i pakosti dejase. Poslav ze k nemu ręce: dobro ti
sje krstiti, synu, voleju svojeju na swojej zemli, da ne plenem nudmi krscen
budesi na cuzej zemli i pomjanesi mja, jeże i byst”. W polskim tłumaczeniu
wzmianka brzmi:
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„Potężny książę panujący we Wisłach, urągał” chrześcijanom i wyrządzał im
krzywdy. Posławszy więc do niego wieść (Metody) rzecze: Dobrze byłoby,
synu, abyś się dobrowolnie ochrzcił na swej ziemi, bo nie będziesz wzięty do
niewoli i pod przymusem ochrzczony na cudzej ziemi. I wspomnisz mnie, co
się też stało”.
Przypuszcza się, że Ziemowit, poprzednik Mieszka był wyznania ariańskiego.
Gdyby Mieszko nie przyjął chrześcijaństwa z Rzymu, zostałby przez Rzym i
Niemców zniszczony, tak jak to się miało z połabskimi Słowianami. Mało się
pisze o powstaniu w roku 1038 w Wielkopolsce i na Śląsku przeciwko
klerowi i możnowładcom z powodu okrutnego wyzysku niższych warstw.
Powstańcy chcieli wrócić do poprzedniej religii, dla historyków oczywiście bez
obiektywizmu pogańskiej.
Arianizm odnosi się do biskupa Ariusa ktory propagował wiarę Jezusa w
jednego tylko Boga. Taka wiara była na całym Bliskim Wschodzie, Europie i
Północnej Afryce. Została zmieniona w pierwszej połowie IV wieku przez
poganina cesarza rzymskiego Konstantyna na wiarę w Trójcę. Zbuntowani
przeciwko temu Chrześcijanie zostali nazwani Arianami od biskupa Ariusa.
Można z dużą pewnością przyjąć, że złamany podwójny krzyż był symbolem
Arian protestu. Sam fakt, że św. Stanisław posługiwał się tak wcześnie tym
symbolem który póżniej stał się herbem Prusów, jest dowodem który
potwierdził bardzo wczesne chrześcijaństwo u Prusów i to przed
przybyciem Słowian. Taka wiara odpowiadała Prusom, ponieważ u Arian nie
było przymusu religijnego, Arianie byli wolnymi ludżmi. Nie było niewolnictwa.
Wręcz przeciwnie, uwalniano niewolników. Tak było u Prusów i Gotów. Wiara
tylko w jednego Boga bez potrzeby budowania kościołów. Adnotacja w
herbarzu, że złamany krzyż w Polsce znany był już w X-tym wieku, może
odnosić się tylko do Arian. Czy zabójstwo św. Stanisława miało związek z
tym, że był Arianinem ? Nigdy jego śmierć dokładnie nie została wyjaśniona.
Obydwa kościoły Rzymu i Bizancjum, legitymują się symbolami krzyża ale
różnią się od siebie. Arianie wierni Jezusowi nie zrezygnowali z symbolu
krzyża ale w proteście okaleczyli go, nie godząc się z obydwoma odłamami
Chrześcijaństwa. Dzisiaj mamy trzy krzyże. Jeden z nich jest krzyżem
Prusów, za który byli z maksymalną bezwzględnością eksterminowani, tak jak
to z Arianami było powszechnie w całej Europie. Ciekawostką jest, że pogan
nie mordowano a nawracano, natomiast heretyków tak, ponieważ Rzym
uważał, że ten sposób zbliża ich do swojego Boga. Skoro pruski półtorakrzyż
pojawił się dużo wcześniej u św. Stanisława, jaki był motyw użycia jego przez
Karmelitów w Gdańsku. Powyżej, po prawej stronie historyczny (ponad 400letni, a prawdopodobnie jeszcze starszy) znak własnościowy kościoła św.
Katarzyny w Gdańsku, czyli coś, co dziś nazywamy logo. Po prawej zaś
herb. Widoczne w nim litery S. K. można interpretować jako Sancta
Katharina, albo Święta Katarzyna. Godło umieszczono w tarczy, czyli według
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zasad heraldycznych. Można je także znaleźć na niektórych płytach
grobowych w kościele. Próba wyjaśniena w kościele tego symbolu się nie
powiodła.

HERB PRUS I, II, III
Poszukiwania obecności Prusów najłatwiej rozpocząć od przeglądu herbarzy,
które mają doniosłe, specjalne historyczne znaczenie ponieważ posiadają
wiele historycznych informacji. Historia Prusów skasowana wśród żyjących.
Spis jest dowodem o obecności pruskiego etnosu wśród polskiego
społeczeństwa. Prusowie nie wyginęli, pomimo, że tak już stwierdzono.
Bardzo dużo pruskich rodów jest ukrytych nie tylko w typowych polskich
herbach, ale również w typowych polskich nazwiskach. Wielokrotnie przy
jednym nazwisku występuje kilka różnych herbów. Jeśli występuje przy
nazwisku herb Prus i jest z najstarszą datą, wtedy bez wątpliwości herb Prus
jest oryginałem dla tych wszystkich innych herbów przynależnym do tego
nazwiska.
Wielkiej liczbie herbów w licznych rodach sprzyjał Statut Kazimierza.
Statut Kazimierza W. z r. 1347 orzekł, iż za życia ojca syn nie może
pieczętować się inną, niż ojciec jego, pieczęcią; to się znaczy, iż po
śmierci ojca mógł herb odmienić. Jakoż do czasów Kazimierza W. tylko
syn najstarszy dziedziczył herb ojcowski w nienaruszonym kształcie,
każdy zaś z młodszych synów musiał herb ojcowski dla siebie
odmienić.
Większość rycerzy nie umiała pisać a znaki ich czyli pieczęcie miały
znaczenie ich podpisów, powyższy statut miał na celu żeby takowe między
sobą odróżniać. W ten sposób powstawały nowe rody o tym samym
nazwisku, z czasem tracąc więzy ze swoimi protoplastami. Z różnych
przyczyn Prusowie przyjmowali lub zamieniali herb Prus na inne herby.
Istniała duża swoboda i dowolność zamiany herbów.
Większość mieszkańców północnego Mazowsza i Kujaw to potomkowie
Prusów. Być może, że przyjdzie chwila dla Prusów, kiedy ich potomkowie
będą mogli czcić i ucztować pamięć o swoich przodkach, a zmartwychwstali
starożytni Grecy, Spartanie i Ateńczycy nie tylko będą klaskać, ale też chylić
będą czoła Prusom za ich męstwo w obronie człowieczeństwa. Czas leczy
rany, pamięć ulega zatarciu, ale prawda na koniec zawsze wychodzi na
wierzch – demony grasują, ale Bóg ma zawsze ostatnie słowo.
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Fenomenem pozostaje fakt, że herb Prus i nazwisko Prus, również jemu
pochodne, licznie występują w Polskiej heraldyce, ma to swoje znaczenie,
ponieważ heraldyka należy do nauk historycznych.
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Często spotykamy nazwiska dwuczłonowe, pierwszy człon przed nazwiskiem
występuje nazwa herbu - Prus. Samo nazwisko Prus występuje w Polsce
około 7000 razy, a od XIV wieku herbem Prus legitymuje się około 1000
oddzielnych rodów. W obu przypadkach jest to etniczna nazwa
eksterminowanego w XIII wieku pruskiego ludu. Nigdzie nie spotykamy takiej
niezwykłość, żeby bez więzów rodzinnych, rody pochodzące z różnego
etnosu, rozdzieleni terytorialnie, w taki sposób posiadali wspólną tożsamość.
Prusowie żeby nie ulec zniewoleniu ogłosili swój status jako wolnych ludzi
pod zawołaniem Prus. Statut ten był honorowany i nie kwestionowany – nigdy
Prusowie nie musieli przeprowadzać „dowodu szlachectwa” – już sam herb
Prus znaczył wolny, czyli tak jak wolny polski szlachcic.
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Zaprezentowane mapki rozmieszczenia Prusów w Polsce zostały
sporządzone przez Jadwigę Chwalibińską.
W heraldycznym ustalaniu rycerstwa pruskiego dotyczącego herbu PRUS
wielką pomocą jest praca Jadwigi Chwalibińskiej ”RÓ́D PRUSÓW w wiekach
średnich”. Dla zrozumienia tego tematu należy przytoczyć fragment tej pracy.
”Stopniowe, coraz częstsze publikowanie zapisek sądowych i heraldycznych
z terenu publikowanie zapisek sądowych i heraldycznych z terenu Mazowsza
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wykazało, że wśród niezmierzonej masy drobnych rodów szlacheckich
mazowieckich spotyka się rycerzy o cudzoziemskich imionach, którzy
pozwani o nieszlachetne pochodzenie, lub zaczepieni w swych prawach
rycerskich, powoływali się na jakieś iura Prussorum. Określali je jako ius
Pruthenicum, ius Prussitharum, ius Prusskye lub Pruschow prawo, a siebie
nazywali Prusovye, Prusy, Pruschy, Pruteni ”.

HERB PRUS I
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PRUS II
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PRUS III
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NAZWISKA PRUSKICH RODÓW O NIEUSTALONYCH HERBACH
Poniżej lista Pruskich rodów bez deklaracji który z herbów Prus był używany,
możemy tylko domniemywać, że wszyscy oni należeli do herbu Prus I który
był pierwowzorem. Ale widocznie nie mieli potrzeby żeby herb mógł być użyty
i dlatego nie mamy jego odnotowania
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PRUSOWIE Z ODMIANAMI HERBÓW
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Szlachta polska przez dłuższy czas zaskarżała przynależność Prusów do
szlachty, odmawiała im udziału w rokach ziemskich i poniżała na różne
sposoby. Pod wpływem dyskryminacji nastąpiła rezygnacji z Prawa
Pruskiego, w żródłach jest ciekawy dokument dotyczący tej sprawy. Pod
wpływem tego król Kazimierz Wielki wydał dekret, który zezwalał na
rezygnację z herbu i nazwiska a przywilej szlachecki przenieść na inny czysto
polski herb i dokonać zmiany nazwiska na " bardziej polskie”.
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Kazimierz Wielki nie stanął więc w obronie Prusów ale wydał dekret
ułatwiający im wynaradawianie się i w ten sposób poparł dalszą polonizacje
rodów pruskich. Pomimo tego pozostawali w Koronie wolnymi, o czym mowy
nie było dla Prusów pozostających pod niemieckim jarzmem. To jest
wytłumaczeniem występowania takich samych pruskich nazwisk w różnych
herbach.
Statut Kazimierza Wielkiego z 1347 orzekł, iż za życia ojca syn nie może
pieczętować sie inną niż jego ojciec pieczęcią, to znaczy, iż po śmierci
ojca mógł herb odmienić.
Jakoż od czasów Kazimiesza Wielkiego tylko syn najstarszy dziedziczył
herb ojcowski w nienaruszonym kształcie, każdy zaś z młodszych
synów mógł herb ojcowski dla siebie odmienić..." Dekrety Kazimierza
Wlk.
Prusowie często chcący poprawić swój nie tylko trudny los, ale i też uniknąć
dyskryminacji, poddawali się i rezygnowali z Prawa Pruskiego (ius
Prussitharum) i stawali sie nie tylko szlachtą, ale ... Polakami. Szlachta
posiadała zespó ł przywilejó w społecznych, z któ r ych najbardziej
podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Stan ten zniesiony został na
mocy konstytucji w 1921 r. Podstawową cechą przynależności do szlachty
było posiadanie odrębnego statusu prawnego, a symboliczną manifestacją
przynależności do danego rodu było prawo do używania herbu. Szlachta
posiadała odrębną od pozostałych warstw społecznych kulturę, wyrażającą
się strojem, językiem, literaturą, sposobem życia. Istnienie przywilejów
prawnych takich jak prawo do noszenia broni, prawo do posiadania ziemi i
nienaruszalności majątku, prawa do pełnienia urzędów czy prawa wyborcze.

Nazwiska szlachty wyróżniały się specjalnym tytułem, dodatkiem czy formą
widoczną w herbie. Była to korona w herbie jak powyżej. Pruskie rycerstwo w
swoim herbie nie posiadało korony. Z prostej przyczyny Prusowie nie mieli
monarchii, posiadali herb, jaki był na tarczy rycerskiej, jednocześnie stanowił
pieczęć jako podpis. Wśród Prusów nie było uprzywilowanej klasy wszyscy
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bez względu na zamożność byli sobie równi. Takie rozwarstwienie w sferze
majątkowej było wśród polskiej szlachty, gdzie byli potężni magnaci i nic
materialnie nie posiadająca szlachta
zagrodowa a tylko w teorii posiadająca
prawa polityczne. Nazwiska szlacheckie
zwykle kończyły się na ski, cki, związane z
miejscem pochodzenia rodziny i były one
dziedziczone.
Nie wszystkie polskie nazwiska o tych
końcówkach łączą się ze szlacheckim
rodowodem, gdyż do końca XVIII w.
kształtowały się również
nazwiska
chłopskie, i mieszczańskie. Janowski – syn
Jana lub wywodzące się od zawodów i
funkcji np. Kowalski. Istniał też praktyczny
podział szlachty ze względu na miejsce w
strukturze feudalnej – szlachta trzymająca
ziemię od możniejszych panów cieszyła się
formalną paritas (łac. równość), jednak w praktyce często nie stawała przed
sądem równych, ale przed sądem dworskim swego pana. Szlachta stanowiła
w XVII w. około 10% społeczeństwa. Zamożni Prusowie obdarowywali swoich
ziomków ziemią dla poprawienia ich społecznej sytuacji. Zniewolonej kasty
wśród Prusów nie było. Stwierdzić można i nie tylko na tej podstawie, że to
bycie Prusem było prawdziwym szlachectwem.

H E R BAR Z
Poniżej ilustracje herbów do powyższych nazwisk
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Gliszczyński

Gnadkowski
118

Gozdawa

Janowski II

Jasieńczyk
119

Jastrzębiec

Kościerza odm.

Kozłowski

120

Krzywda odm.

Łabędź

Machwicz

121

Malski

Niewiadomski

Odwaga
122

Ogończyk

Pfeilsdorf

Pielesz odm.
123

Piotuch

Prawdzic

Pustoszyński
124

Radecki

Rywocki

Sas Pruski
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Skowroński

126

Topacz Pruska odm. 2

Topacz Pruska odm. 3

127

Traczobron

Wieniawa odm.

Więckowski
128

Wiśniewski

DODATKOWA LISTA

Domeyko herb Dangiel

Czudnochowski

Kolczyński herb Rogala
Y DNA test R1b1b2a1b

Jokiel Prusai nazwisko (Podhel)
Markowski Y DNA test R1a M198
Matejko Prusai nazwisko (Trautmann)
Motowidło herb Prus
Rataj Prusai nazwisko (Pracownik kontraktowy, Podhel)
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Szczodruch vel Schodruch Y DNA test R1a M198 (Pruskie nazwisko z XIII
wieku Sodrech, znany w 1436 okolica Łomży Aleksander Szczodruch)
Warenda Test genetyczny R1a Z280

KAMIENNA BROŃ STAROPRUSKICH WOJÓW
„ Jak podkreślają zgodnie wszyscy kronikarze średniowieczni, najsilniejszą
bronią Prusów było ich męstwo: „Są sławni ze swego męstwa. Gdy najdzie
ich jakie wojsko, żaden z nich nie ociąga się, ażeby się przyłączył do niego
jego towarzysz, lecz występuje, nie oglądając się na nikogo, i rąbie mieczem,
aż zginie” – pisał w X wieku Ibrahim ibn Jakub. (...) Uzasadnienie takiej
postawy starał się dać Długosz: „Jest to lud dziki i wojenny – (co znaczy:
nieujarzmiony) pisał polski kronikarz – a sławy i rozgłosu u potomnych tak
dalece chciwy, że dziesięciu Jadźwingów szło nie raz na stu nieprzyjaciół, tą
jedynie pochlebiając sobie nadzieją, że jak wiedzieli, po zgonie dzielne ich
czyny w pieśniach ludu będą sławione.” ” (...)- Łucja Okulicz-Kozaryn „Życie
codzienne Prusów i Jaćwięgów”.
W I wieku n.e. Korneliusz Tacyt pisząc o Estiach w „Aestiorum gentes”
zauważa: „Rzadko posługują się żelazem, często pałkami.” – znaczyło to, że
broń wykonana z żelaza ( -taka jak miecze GLADIUS ), powszechna wśród
Rzymian, nie była domeną pruską w I wieku. Jednak nie ma w owym zapisie
ż a dnej kpiny czy lekceważ e nia, wrę c z przeciwnie –postawił je w
przeciwwadze. Owe „pałki” to uogólnienie, oznaczające wszelkiego rodzaju
obuchową broń kamienną, której grozę doskonale Rzymianie znali, a do
której to zaliczyć należy: TOPORKI bojowe (w tym dwustronne), MŁOTY
bojowe i wszelkiego rodzaju MACZUGI, w tym PAŁKI PRUSKIE do miotania
na odległość.
Wczesnośredniowieczne pochówki Prusów, jako że ci wyposażali swoich
zmarłych „na ostatnią drogę w zaś w iaty”, w ich osobiste, czę s to
najcenniejsze przedmioty i atrybuty ziemskiego rzemiosła, zawierają w
przypadku grobów męskich również broń, którą dokonywali za życia
chwalebnych czynów. Na wyposażenie wojów składały się ( jak pisze uznana
archeolog Ł. Okulicz- Kozaryn ), oprócz wymienionych przez Tacyta „pałek”,
także: Włócznia Długa, Włócznia Krótka (zwana SULICĄ), Tarcza, żelazny
Topór, Łuk i Strzały w kołczanie, bezwzględnie Nóż, czasem Proca do
miotania kamieni ( -noże oraz groty włóczni i strzał zdecydowanie w okresie
wczesnego średniowiecza były żelazne). Oczywiście chodzi o przeciętnie
zamożnych w społeczności pruskiej, co też zależne było od regionu .Nie
każdy Prus posiadał jednocześnie wszystkie z wyżej wymienionych
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elementów uzbrojenia (raczej wynikało ono z indywidualnych upodobań i
predyspozycji), jednakże daje to obraz przywiązania do tradycji płynących z
najdawniejszych wieków, kiedy kamień był wybranym i niezastąpionym
tworzywem ( -darem Matki Ziemi, tudzież Boga Niebios) i wskazuje na
ciągłość typów i form, w przejściu od broni kamiennej do żelaznej, co
potwierdzają moje znaleziska. Uzbrojenie takie jak Miecze, Hełmy, Pancerze
czy Kolczugi przynależały do najbogatszych i nie były powszechne na
ziemiach Prusów we wczesnym średniowieczu, ze względu na bardzo
wysoką cenę.
Poniżej przedstawiam przykłady poszczególnych typów broni kamiennej z
mojej kolekcji: ( których zdjęcia sukcesywnie będę zamieszczał )
TOPORY DWUSTRONNE zwane Labrysami, w języku staropruskim:
Dwaiwarstbili (- „dwukrotnie topór” z Pruskiego).

DWUSTRONNOŚĆ TOPORÓW jest cechą powszechnie kojarzoną z
symetrią ich kształtu, jednak wszelkiego rodzaju mniejsze toporki kamienne
(poza typowymi jednostronnymi) zachowują DWUSTRONNOŚĆ pomimo ich
niesymetryczności, jako niezbędne wyposażenie bojowe. Szczególnie w
sytuacji walki z przeważającymi liczebnie siłami wroga, niejednokrotnie
istniała potrzeba zadania natychmiastowego ciosu przeciwstawnego, bez
możliwości przyjęcia optymalnej pozycji względem atakującego z tyłu
napastnika. Stą d w przeciwień s twie do klasycznych toporków
siekierokształtnych, bojowe toporki kamienne nie posiadały tępego obuszka,
lecz przeciwstawny element bojowy (-najczęściej w postaci „dzioba” bądź
„klina”), wystający poza miejsce osadzenia w drewnianym trzonie. Brak
równorzędnej symetrii toporka, w części tzw. ‘obuszka’ , był podyktowany
potrzebą zmniejszenia jego ciężaru, jak również przekierowania siły
uderzenia na ‘ostrze główne’ w maksymalnym stopniu.
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Poniżej przedstawiam przykłady BOJOWYCH TOPORKÓW
DWUSTRONNYCH –NIESYMETRYCZNYCH.

Pierwszy od góry: Toporek ‘siekieropodobny’ – wydłużony, z górnym
„zębem” (-aby zwiększyć skuteczność w walce, zaopatrywano główne ostrze
toporków w dodatkowy element bojowy, często w postaci górnego „zęba”),
uzbrojony przeciwstawnie „klinem”. Drugi od góry: Toporek ‘ostry’ (- SNAPS z
jęz. staropruskiego), uzbrojony przeciwstawnie „dziobem”. Nie można
pominąć, wspomnianego przy okazji prezentacji grawera trójzębu, Toporka
typu LAPPAN (-‘liściokształtny’), który odszukać można również wśród
eksponatów w gablocie z muzeum w Surażu. Kunsztownie wykonany, z
przeciwstawnym uzbrojeniem i obustronnymi grawerami.
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P r z e d s t a w i o n e n a z d j e ̨ c i u p r z y k ł a d y To p o r k a D w u s t r o n n e g o
Niesymetrycznego nie są jedynym typem obucha, jakie posiadam w swej
kolekcji. Zaprezentowane powyżej są jednak najbardziej charakterystyczne,
tak w formie jak i cechach bojowych.

TOPORY JEDNOSTRONNE - zaliczamy do nich Topory Siekierokształtne,
czyli nawiązujące kształtem do współcześnie znanych siekier, z „tępym”
obuchem służącym do osadzenia w drewnianym toporzysku. Do Toporów
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Jednostronnych – Siekierokształtnych zalicza się ‘Siekiera Wielka’ – czyli
SIEKACZ. Według zapisu w „Słowniku Elbląskim” zwana: Romestue -co jest
składową dwóch słów staropruskich, znaczących dosłownie: ‘Ręcznie
Rzucana’ (-„Słownik Odbudowanego Języka Pruskiego”). Nazwa ta dowodzi,
iż kamienny pierwowzór Siekacza nie był tak dużym toporem jak jego
późniejsza, żelazna forma. Głównym atutem było znacznych rozmiarów
ostrze i spory ciężar.

Kolejnym przykładem toporka, który należy zakwalifikować do Toporków
Siekierokształtnych (-jednostronnych), jest zaprezentowany na zdjęciu
poniżej ‘Czekanik’ – GURINS (-z jęz. staropruskiego). Toporek ten o małym
ostrzu i nieznacznym ciężarze, niezwykle przypomina ‘Ciupagę’ –„małą
siekierkę górali polskich osadzoną na długim stylisku, pełniącą funkcję broni
obuchowej oraz laski (...)”; „Czekan –obuchowa broń wojskowa i cywilna
pochodząca z PERSJI, rodzaj toporka bojowego o długim oraz cienkim
żeleźcu (...) osadzonym na drewnianym stylisku długości 80-100 cm; (...)” „Encyklopedia Dawnej Broni i Uzbrojenia Ochronnego”

Do TOPORÓW JEDNOSTRONNYCH zalicza się również Toporek typu
LAPA , o specyficznym zakończeniu obucha w miejscu osadzenia w trzonie (jakby mocno skróconym trzonku), pełniącym funkcję ‘bloczka’, jak również
służący do przewiązania, zabezpieczającego przed wysunięciem się z
toporzyska.
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Zaprezentowane mniejsze z obuchów typu LAPA, będące głowicami ‘pałek
pruskich’, osadzone na krótkim trzonku służyły jako broń rzucana lub do walki
wręcz jeśli były na długim trzonie.

KONFEDERACJA PRUSÓW
Prusowie dla Słowian od około X wieku, stali się solą w oku. Najazdy
słowiańskich monarchów, książąt trwały dwieście lat i miały rabunkowy
charakter. Dzisiaj jest to odwrotnie przedstawiane. Jeśli pisano o Prusach i
dalej się pisze, to tylko negatywnie, plemiona, bez państwa, barbarzyńcy,
rabusie. Koronie nigdy żadnej krzywdy nie wyrządzili. Ale, zniknięcie Prusów
z mapy Europy bardzo drogo Rzeczpospolitą kosztowało. Wystarczy
wymienić rozbiory i II-gą Wojnę Światową. Polskim historykom nic
pozytywnego o Prusach przez gardło przejść nie może. Takie zachowanie nie
zasługuje na żadne usprawiedliwienie. Nie spotrzegają nawet tego, że
obecność Prusów w tej części Europy stanowiło stabilizację, której brak jest
widocznym do dnia dzisiejszego. Obecni historycy cieszą się naukowymi
tytułami, ale tylko do autorytatywnych wypowiedzi, utrzymania stanowisk z
finansowymi korzyśćmi za każdą banałami zapisaną kartkę.
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Prusów stowarzyszenie w Niemczech Tolkemita w swoim Kalendarium
Prusów podaje, że w 350 roku naszej ery gremium rodów pruskich złożyło
hołd wielkiemu wodzowi Ostrogotów Hermanarykowi z jednoczesnym
przyjęciem społecznego porządku Gotów.
W 523 roku Prusowie przybyli do Rawenny z wizytą u cesarza Rzymu,
Ostrogoty, Teodoryka Wielkiego z darami bursztynu. Mieli audiencję u
samego cesarza, spotkanie zostało zarejestrowane. Wracają w powrotnej
drodze razem z wysłannikami cesarza Waidewuto i Bruteno. Tego samego
roku w Honedzie mają spotkanie z wiodącymi pruskimi rodami. Celem
spotkania było zaszczepienie u Prusów nowego prawa, które porządkowało
codzienny tryb między ludzkiego współżycia. Przestrzeganie tego prawa
zobowiązywało wszystkich Prusów. Posiadanie jednej żony, niesienia pomocy
potrzebującym, pomocy rozbitkom i głodnym, pomocy osamotnionym
kobietom i tym podobne, tak jak według chrześcijańskiej wiary. Goci byli
Arianami wyznania chrześcijanskiego. Przyjęcie prawa odbyło się bez
przemocy, na zasadzie ogólnego wśród Prusów porozumienia. W każdej
wspólnocie o różnych kulturach takie wydarzenie nie jest łatwym do
przeprowadzenia. U Prusów, prawo to zostało zaakceptowane jako jedyna
władza, powszechnie przyjęta i przestrzegana.
Angielski żeglarz Wulfstan płynąc około 890 roku wzdłuż wybrzeża Zalewu
Wiślanego opisuje, że “jest tam dużo miast”. Zamieszkane było ludem
różnego pruskiego etnosu nazywanego Widiwariami. Nie można tego
wykluczyć, że będąc z różnych kultur było tam harmonijne współżycie. Gocki
historyk z VI-go wieku Jordanes w dziele De origine actibusque Getarum, ed.
Th. Mommsen, lib. I, c. 5. Przekład: M.Plezia) opisuje Estiów (Prusów)
słowami: “Nad brzegiem zaś oceanu [Bałtyku], tam gdzie trzema ujściami
wchłania on wody rzeki Wistuli, siedzą Widiwariowie, złączeni w jedno z
rozmaitych narodów. Za nimi żyją nad brzegiem oceanu Estowie, ludzie
bardzo spokojni”. Nazwa Widiwariów miała znaczyć jako “mądrych
mieszańców”, i jak spostrzec można była to Prusów wspólnota.
Hiszpański podróżnik Ibrahim ibn Jakub w roku 965 odwiedza Bałtyk i
nazywa Prusów - Brus, kiedy oni sami siebie nazywali Prusai a kraj swój
Prusa. Są słynni z odwagi i zmuszani do ciągłej walki z sąsiadami. Walcząc z
sąsiadów agresją przemawia za, że musieli żyć w harmonijnej wspólnocie.
W XI-tym wieku pisze o Prusach niemiecki kronikarz geograf Adam z Bremy,
“homines humanissimi” czyli “ ludzie najbardziej ludzcy”. Nie tylko Adam z
Bremy tak spostrzegał Prusów. Dużo wcześniej opinie podróżników o
Prusach były dla nich jak najbardziej pozytywne. Więc, co się dzieje w
Polsce, czy można stwierdzic, że historycy prusolodzy są w totalnym nie
uleczalnym negatywnym amoku. Między sobą Prusowie nie mieli zatargów i
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nie prowadzili wojen. Regularnej zbrojnej armii nie posiadali. Wspólnego
wodza nie mieli, jako takiego lud wybierał tylko w celu do obrony przeciwko
agresorom. Prusowie byli poza kościelnym feudalizmem, bardzo cenili
wolność i tak samo szanowali i uznawali innych wolność. Obecna
historiografia o Prusach jest kontynuacją tej od XIII - go wieku i nadal bardzo
negatywna. Pomimo, że mamy nowe i dostępne żródła wiedzy dzisiejsi
historycy z całą stanowczością można powiedzieć są szkoleni do negatywnej
taktyki odrzucania prawdy, wyszukującej fałsz o Prusach. Dzieje się to z
premedytacją, historyczna anty pruska ideologia. Naśladując negatywnie
Adama z Bremy możemy ich nazwać “durni z najdurniejszych”.
Pomimo, że powszechnym Prusów zajęciem było łowiectwo, rybołówstwo,
gospodarstwa pulka, trudnili się z wielkim sukcesam handlem i
rzemieślnictwem. Z racji położenia nad Bałtykiem, Prusowie posiadali dwa
porty. Port Truso, położony głęboko na końcu Zalewu Wiślanego z
warsztatami o wysokim rzemieślniczym kunszcie. Od strony morza nie do
zdobycia, od lądu niedostępny położony nad jeziorem Drużno. Drugi port
Wiskiauten na Sambii, na zakolu rzeki Niemen, był otwarty na Bałtyk. Porty te
współpracowały ze sobą, wymieniając rzemieślnicze wyroby z Truso na obfite
zasoby bursztynu z portu Wiskiauten, który również miał otwartą przestrzeń
na Ruś, bogatą w futra i skóry. W handlu obydwa porty uzupełniały się
towarami lądem czy wodą wzdłuż Zalewu Wiślanego. Z obydwu portów szły
bursztynowe handlowe szlaki z wyrobami warsztatów Truso plus futra i skóry
z Wiskiauten. Prowadzenie takich handlowych interesów nie mogło mieć
miejsca bez zorganizowanej wspólnoty. Położenie portu Wiskiauten jego
otwartość do Bałtyku, stwarzała możliwości na ataki rabunkowe ze strony
morskich piratów czy jak kto woli wikingów. Z tego względu port musiał
posiadać militarne obronne przedporcie. Taką militarną bazą stanowiło
przedporcie Kaup, którego obronność zabezpieczali wspólnie z Sarmatami
Goci w ich obopólnym interesie
W najstarszym handlowym rosyjskim mieście Novogorod, do dnia
dzisiejszego istnieje nazwa, ulica Pruska. Rosyjscy naukowcy twierdzą, że na
pewno była juz tam w roku 1184 a najprawdopodniej dużo wcześniej i to ma
być poświadczone. Jest to bez dyskusyjnym dowodem o Prusów obecności
w Novogorodzie. Nie ma tam innych takich starych, podobnych i wczesnych
historycznych znaków o obecności jakiejś obcej innej tożsamości. Prusowie
uczestniczyć mogli w założeniu miasta a jeśli nie, to z pewnością w jego
rozwoju. W Novogorodzie posiadali handlową placówkę. Z lokalnymi
mieszkańcami stosunki musiały się układać dobrze skoro nazwa ulicy
przetrwała. Novogorod w połowie IX wieku został targany niepokojami przez
Waregów ze Skandynawii, łupili Novogorod i również zakłócili pruską
handlową placówkę. Słowo wareg uważane jest za prasłowiańskie,
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wywodzą c e się od rosyjskiego słowa wrag, oznaczają c e wroga,
nieprzyjaciela. Z Kaup wychodzi drużyna zbrojnych pod przywództwem
Ruryka i w roku 862 przybywa do Novogorodu, wprowadzając porządek,
zabezpieczając Prusów żywotne tam handlowe interesy. Historyczna postać
Ruryka jego tożsamość jest w Rosji mocno kontrowersyjna. Było tam nawet
przekonanie, że był słowiańskiego pochodzenia. Do Ruryka przyznają się
Szwedzi, Duńczycy a nawet Finowie. Jeśli nazwisko Ruryk porównamy z
nazwiskami wielkich gockich wodzów to mamy, Hermanaryk, Weduka,
Atanaryk, Aoryk, Geberyk, Ardaryk, Roderyk, Euryk, Amalaryk, Alaryk,
Wideryk, Eutaryk czy Teodoryk. Ta zbieżność brzmienia nazwisk jest tak
bliska do Ruryka, że śmiało można odrzucić skandynawskie pochodzenie
Ruryka i bezwarunkowo przyjąć jego za wodzowskie pochodzenie od Gotów
czyli Celtów. Ponad dekadę temu rosyjskie wykopaliska w Kaup poza licznym
w grobach uzbrojeniem, odkryto kamień z wyrytym Trójzębem datowanym
najwcześniej na VII/VIII wiek naszej ery. Jest to dodatkowym świadectwem i
wskazuje dla Wiskiauten jak i Kaup o dużo wcześniejszym założeniu tak
portu jak i twierdzy. Ruryk został zaakceptowany w Novogorodzie. Od tego
momentu historia Rusi Novogorodzkiej nabiera rozpędu. Dla Novogorodu
przygoda z Prusami nie skończyła się na Ruryku. Po śmierci Ruryka w 879tym roku w uporządkowanym Novogorodzie rozgorzała walka o władzę.
Rosjanie nagminnie bez wiarygodnej dokumentacji przypisują , ż e
spadkobiercami władzy w Kijowie byli potomkowie lub krewni Ruryka, należy
w to wątpić, dokumentacje drzewa genealogicznego różnych książęcych
rodów są pełne konfabulacji. Współczesne testy genetyczne na potomkach
książąt ruskich i polskich nie wskazują na obecność Celtów. Przejdżmy do
okresu kiedy około 980 roku do władzy w Kijowie doszedł Włodzimierz Wielki.
W ojcowiznie, znowu w problematycznym zapisie, miał otrzymać Novogorod
skąd w roku 977 musiał uciekać. Nie mamy wiedzy, gdzie się miał udać i
gdzie się jemu udało zorganizować zbrojnych sprzymierzeń c ó w.
Zdecydowanie nie była to Skandynawia. Pomaga nam w tym współczesny
wybitny szwedzki historyk Herman Lindquist, który zaprzecza o obecności
Gotów w Skandynawii. Więc, jest to dowód na Ruryka pochodzenie wyłączne
z Prus. Najbliżej było do Prusów Aestów pra Słowian czyli Sambii. Wszystko
wskazuje, że zbrojni z Kaup przyszli z pomocą. W 978 roku odbił Novogorod,
a następnie wkroczył do Kijowa. Nie jest tu celem opisywania wszystkich
wydarzeń bo to nie jest istotne, inna jest intencja tego eseju.
Za kadencji papieża Innocentego III (1198-1216) w 1216 roku Prusowie
zostali ochrzczeni w Rzymie, a ich misjonarz Chrystian (1180-1245)
mianowany na pierwszego biskupa Prus. Oficjalnie Prusowie stali się
Chrześcijanami. Po śmierci papieża, następca Grzegorz IX ogłasza krucjatę
przeciwko Prusom. Powstaje pytanie dlaczego dokonany chrzest Prusów
przez uprzedniego papieża został zlekceważony, jaki był w Rzymie moralny
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stan Chrześcijaństwa. Było to jawnym zaprzeczeniem Chrystusa nauki, wiary
Chrześcijaństwa, a przywołaniem do krwawych rozbojów i barbarzyństwa.
Krucjatę papież powierzył niemieckiemu zakonowi, Krzyżakom, uprzednio
wyrzuconym przez Węgrów z Siedmiogrodu. Ranga krucjaty była taka sama
jak do Ziemi Świętej przeciw Islamowi. Na pierwszy ogień Krucjaty poszła
ziemia Resji w prowincji Pomezanii. Stosunek sił przeciwko Prusom to 20 -1.
Taki był początek Prus podboju.
W następstwach podboju prowincja Pomezanii razem z prowincjami
Pogezanii i Warmii wspólnie i solidarnie przystąpiły do powstania przeciwko
Krzyżakom. Niewiele to pomogło. Podczas drugiego powstania wszystkie
Prusó w prowincje stanę ł y do boju. Wodzowie z ró z ̇ n ych prowincji
zorganizowały siły oporu. Wspólnie walczyły z siłami chrześcijańskiej Europy.
Pytanie, czy można powiedzieć, że Prusowie, był to taki sobie obojętny lud,
nie zorganizowany lud, bez jakichkolwiek kontaktów a jednak do walki z
najeżdzcą zorganizowany.
Badacze Prus jednomyślnie twierdzą, że Prusowie nigdy nie ustanowili
państwa, że nie posiadali nadrzędnej władzy, i dlatego zostali podbici. Bardzo
ograniczone myślenie. Jest to naukowy kamuflaż, nie mogą inaczej pisać,
narazili by się klerowi. Podbój odbywał się pod protektoratem kleru, razem z
Niemcami dokonał wielkiej zbrodni na Prusach. Zbrodnię podboju,
ludobójstwa i niewolnictwa. Dzisiaj na ich ziemi 42 000 kilometrów
kwadratowych nie ma rdzennej ludności. Z Prusami walczyła cała
chrześcijańska Europa i cały czas pod protekcją katolickiego Rzymu. Trwało
to 53 lata. Nie ma drugiego takiego przykładu, żeby włącznie z ludobójstwem,
handlem niewolnikami, dokonywanym przez najeżdzców, zmagać się z tak
liczną agresją, tak długo, tak nielicznego ludu. Nie było mocnych na tą siłę, z
tego też powodu zakłamuje się wiedzę i historię o Prusach. Prusy dla Rzymu
miały być kościelnym państwem ze zniewoloną po części wybitą ludnością.
Inne były interesy Niemców, miasta Lubeka czy Breman dążyły do
zapanowanie nad Bałtykim. Już wtedy był Drang nach Osten i taka od
zawsze na zawsze jest niemiecka polityka. Więc tylko skromnie, prawda
podważyłaby autorytet kleru i papieży.
Prawdą jest, że Prusowie zorganizowanej naczelnej władzy nie posiadali, nie
mieli takiej potrzeby, a jeśli już, to tylko w konieczności militarnej obrony
wtedy wybierali wodza. Jeśli weżmiemy pod uwagę, że obszar ziemi Prusów
to około 42 000 kilometrów kwadratowych a na jednym kilometrze mieszkało
pięciu Prusów to razem było ich w przybliżeniu 200 000 mieszkańców. Z
pięciu na jednym kwadratowym kilometrze jeden mógł czynnie walczyć,
maksimum walczących Prusów na całym ich terytorium mogło być 40 000.
Spójrzymy na napad Resii, 20 000 najeżdzców przeciwko 1 000 obrońców.
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Inny przykład przybycie 40 000 armii króla Czech. W takim porównaniu
Sparta czy Ateny, mają się nijak do Prusów. Trudno byłoby utrzymać
jakąkolwiek organizację władzy czy społecznego ładu, na terytorium w takim
rozproszeniu, a jednak potrafili się zorganizować przeciwko bestialswu
Europy. Prawo było przestrzegane, a walka z dużo liczniejszą zorganizowaną
sforą nie była łatwą.
W wierzeniach Prusów, osobowo Bóg nie występował, i nie ma na to żadnych
dowodów żeby taki był. Religią na Prusach była matka natura, która
dyktowała Prusom sposób życia. Każde cykliczne, roczne wydarzenia,
kończyły się niezwykle uroczyście przy śpiewach i tańcach, obfitym dla
wszystkich wystawnym kulinarnym przyjęciem. Uroczystości te, kler uznawał
za pogaństwo. Niewątpliwie dużo było zabobonów, ale tak to działa do dzisiaj
wśród ciężko pracującego ludu. Rodzina i wolność przedstawiały dla Prusów
największą wartość.
W potrzebach Prusowie byli samo wystarczalni, z handlu zamożni, sąsiadów
szanowali, podbojów nie prowadzili. Mając od czasów starożytności szerokie
handlowe kontakty, z pewnością posługiwali się jakimś pismem, ale nic nie
dotrwało. Co nie zostało zagrabione, to zostało spalone. We współczesnych
im czasach kulturę jaką reprezentowali w porównaniu ze swoimi sąsiadami
była kulturą ponad czasową.
Pomimo skromnych żródeł i braku dostępu do ich pełnej zawartości, temat
Konfederacja Prusów może historię Prusów wzbogacić. To, że nie była ona
zapisana, nie ma znaczenie, a jeśli tak, to tylko dla sceptyków. Prusowie nie
byli sobie obcymi i bez wątpliwości nie byli sobie wrogami. Ciągłe pisanie o
zdradach Prusów, jest tematem zastępczym dla podkreślenia, że Prusom
odpowiadała obecność Krzyżaków. Kontynuowanie walki z liczebniejszą
nawałą, czy obrona grodów w wielu przypadkach dla Prusów była wprost
niemożliwa. Z archiwalnej wiedzy możemy się dowiedzieć, że Prusowie
raczej gotowi byli zginąć aniżeli się poddać. Łączyła Prusów wspólnota
zakątka ziemi którą zamieszkiwali, wspólne szlachetne prawo, i z opinii
podró z ̇ n ikó w, kronikarzy wiemy, ż e wspó l nie mieli się dobrze bez
wewnętrzych zakłóceń. Inaczej i wręcz tragiczną opinię o Prusach
propagował kler, która do dzisiaj jest tak hołdowana. I to powinno być
godnym zastanowienia, dlaczego kler tak występuje. Z jakich to powodów,
nie będziemy się powtarzać. Hańba dla tych wszystkich którzy posługują się
starymi fałszerstwami. Jest to zwarta grupa historyków i ich adjutantów,
którzy trzymają straż nad tym, żeby nie zmieniać porządku wiedzy ustalonej z
przed wieków. Jak do tej pory nie ma odważnych żeby się przeciwstawić tym
ustaleniom, i dotychczasową wiedzę poddać analizie. Staram się częściowo
ich rozumieć, gdyby tak robili to z widokiem na awanse i zarobki byłoby
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gorzej. Nauka powinna być nauką, odpowiednio reprezentowaną. Instytut
naukowy w temacie Prusów powinien rozwijać tę naukę, a nie zmieniać tylko
swoją nazwę. Jego skład to drugorzędna sprawa. Bałtyk wyschnie i nic się
nie zmieni.
" ..... idz wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
bądz odważny gdy rozum zawodzi bądz odważny
w ostatecznym rozrachunku jedynie to się liczy
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych
niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów i tchórzy ..."
wyj.z Przesłania Pana Cogito
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