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Yl,olnodrukovad,zwarunkiomzlolenlarrKomitecieCenzury,polvydru.
kouraniu, prawem'przepisan6j liczby oxemplarzy'

\Yarilzswa tL 190 lVrzs6nia 18{6 roku'
Conrot',

Nlesebltowrkl'

P o rroki*ania obecn 6j' pracy n i I prze.ch 94'?'y -

k*r, wiekdw drednich', lecz stanowisko ich nie
moze bvc, iak ten $wiat i.i.go zabiegi, stare' Za
;; i;rt;y;[, hitto4u sklada 

"w obl iciu. Narod.d w
rpru*or'aunie z frzyrody szczcptt, Je$! pier-
wiastkowych granic, postgpu uchwal, I obycza-
iu zachowanego w stosunkach wzaJernnycn'

hiat"r,n upladnieiqcdm my$li nie jesl juz wie-
rlza ostatedznych-wypadkdw- na tradycji ostu-
ta. ale obudzbne w"flisarzach.na drodze zg,lg'
bion6i ludzko6ei sumi'enie, ale rozum ze i'tddla
pru*bsri plyn4cy, i ich obojga nieod.parl9 Ptq-*r. Tu iotratek uroku diisiejszych dziejopi-
s6w, rriwnie jak poettiw, mdwcow.i.samych fi-
'lozoiriw, ktririy,pJzodtdm, rnartwi i.bezowocni,
Leraz i piersi ociicondj prawami Zycioznarvstwa
wtldwaia zdro.ie nowych widoktiw na spra-
g,iior. *ttoAy umysly. Prusy staroZytne pod
wzglgdem rodu swojego, pytari Zyrvotnych, po-
i ec"fi lozofi czno' rel iSijnych,- 6wia lla rzucanego
iu pi.rwiastkowY slan-Polski, zasluguja na
glgbsz4 *ilrsnit u ludrkoSci: znajonro6d'.
" "Wuz'n. 

za.dania czeka.i4 now4 uczelnig histo-
rycznq, tworz4c4 sie y {rgju pod wplywern
*i.tt iLt natchniefr promieniejqcego -u'iedz4 su;
mienia. Niedawno pbwitali$my prawdziwsze sta-

I

li
ti

,tr

tI
il
,f.

',i''

j
ii

i

I

\

7,t



0

nowisko zasady pospolitdj sprawy za Piastdw;
obreb iednak iodzinnego szczepu, od strony
*orru'Polskiego ku Tachodo\Yi, -nalezy rlo
cVg;ci nieoznacionych obrazu' l'odobnie'L Zie-
*iL Burtrtynowa polelcz.ona przcz dlugie. pa-
smo wiek6"w, s4ii.dni,ni l.,echitami jqzykiem,
duszq, postaci4 spoleczeristwa, s4do.wnictwem
i zwticz'aiem, leci odstrzelona pojgoiem chtze-
5.ia,itkidh,, ilomagad sig zda.ie bd postgpu dzi-
siij sz.e go d oklutl ni ij sz dj .z1aj gm oS ci siebi e, .i .ty) :
,uli^ 'i narzuconr'j sbbie" barwy Scytyjskidi,
Si.rn,lvno*.L;,11 czv ttrZ Palemofiskic.i, a oble-
czenia we wlaSciwy'sobie idawny strdj niebieski'

Powotlem do obecnego pisma byta nieslu-
,rnrSC *vrradrora sXaw"ie naukowdi Kraju na-

r r. gn pri", In I i czt' n i e Przc obra zicic [a teraf.n iej'
rruEn ii.L,rrnonusl,rva dn gieniuszriw rodu '[eu-
loriliiieso. llozrrrawit o Tarnowie Mazowieckim
oolorrono w 1843 roku, byla pidrwszym do obro-
nV kroki.rn. Ale l-radania"nad ziemi4 Chelmirisk4
ol*otryXy pole rozleglejsze. do pomysXu i wy-
n'.rebania i gruro* zapomnienia rodowoici ca-

\di ,;u*; Pri'skidj az d6 jdj nazw'iska' Ustspy'
o Jacwiirl; miesiu zgonu-t;. Wojcielha; jeilnoici
braci Dobrzyfiskich- z zakonem'P' Maryi !'ryu
Niemi e cki erlol wyw i n gXy sig z gXdwne go z adania'

.DIa doihowania tla staroSwieckiego, na za-
laczonvm kraiobrazie mieszczq sig sarne nazwl-
iii iittt';r, olalone w przywilejach i kronikach
czastiw naj odleglej szYch.'

<c_
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0 Tarttowie. 25

o i;r,; Cnelrnif,ski4i. 55

o Ftu*t.r, rvhr$cirvYch. 83

0 Potnozanaclt...... " ': " 90

O fowie,,ie Lubowskim.. 199
O porviecie Sasiirskirn.... :..... ..:. 105

0 2ierni Gol9dzki6,i.......:..::.. 191

0 porviccie Barcirlskim' . .'-':: 12\

o [oitiu.i. Pogodzifiskim 127

0 porviecie Ohqtorvskim czyli Natangii l?9
O porviecieSatnbilefiskirn:..... 130

0 Litervsku Pruskidrn. 133

0 zuiomczeuiu Prus ir:iemnocie za Krzyiak6w"'"'' 119

Granice, historya i mieszkaficy pod kaZdq ziemiq i porviatem

Porz4detrr osnowy.

lfres di sneneg6lowo'
MylnoSd Voigta wzglgdem Mazur6w'.
Niemcy czartawyprowadzaiqze Bch'wartzgotd" ' ' ' ' ' '
StronnoSd Voigta historyczna..
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Bl4d Voigta co do pocz4tku Niernieckiego zierni 0hrl- tt'o"'

mifiski(i. 56
Pidrwszy mistrz krzyiacki mianqje sig Prowizorem
, u Polszcze 3l
Swigtopietrze wz. Chelmifi. pod Krzyiakami......... 64
Rodowo66 Polska ziemi Chehniiskij.. .. . . . 58, 70
Rodziny Polskie w ziemi Chelm.. . . lT, bg, 60, 61, 6J
Lany Polskie. 8l
Sqdy Polskie za Krzyiakdw 6t
Wyrazy wojenne. 62
Prala i zwyczr{o Polskie.. 60
Moneta ze stgplem Polskirn w z. Chelm. 64
Rd2nica tff zierni otl Prus.. 6b
MylnoSi Voigta w wywotlzic Ttoczqthu Nicmiechiego

Prusaktiw wschodniclr. 4
Podlug Awiadectla mistrz6lv krzy2ackich, prusacy na.-

IeZq do Pomorzan,. l0
Zostawali dawnidj pod rzqdem Mazouiechim 6,7
Od kronikarzy krajowych urva/,ani sg za lud polski.. .. l, 6
Nazwn Prusak6w.. l l
Pomozanie sqPomorzanami..... g0
Mylno66 Voigta rv wywodzie poczqtku Liteushiego Pru-sak6lzachodnich... s
Papi62e rozr62ni,aSq dwa oddzielne narody: PLuski i Li-tewski. .i.... 5
R62nica Prusak6rv od Litwin6w. . . lg?.,lg4
Mindols kr6l Litewski nie nazyla ziemi pomigdzy pre-

glem iNiemnemleilqc|j, Prusami. l3b
Lituini u starych kronikarzy krajowych zowiil sis Geta-

nri lubBarmatami. ........:.. B
Ich jgzyk 2adnego podr-rbiefistwa nie ma z Gotydkim . . . B
Prusacy odrzuca,j4 feudalizm Litewski i angarye 7
Innego szlachectwa uad azyng znamienite lie znfiq, . . 7
Przeciwnie Litwini sq feudalni, pozbawieni wlasnoSoi

Litwini burz4 Prusakriw przeciwko Polakom.
135

7
6Podbijaja Prusakdw.

13, 134,

0
Slron.

Rozciqgtro6i jgz,yka Polskiego od Litwy do Danii' ' ' ' ' ' I
PowszechnoSd jgzyka Polskiego w Prusach zaKrzy'

Jedrro6d jgzyka Prusakdw zPornorzanami Polskinri" " 8
hodzirry Polskie w Ptusach. . 53, 93, 94, 98, 100' 106,

122:t]i4, 126, 128, l3o, . . 131

Ikiq2gta Pruscy... 100, 104

Donrinikanie Polscy na czele Jacka 0drowqia nawracajq
Prusak6w. I

Proboszcze w Prusach odmawiajq Oicze nasz, Zdro-
wai, Wierzg , i spouied,i pawszechnq po Polsku' ' 127

Kazarria Polskie dla ludu w Prusach. .. ' . . 98, 127
Wsi Polskie nazywano Pruskiemi. . '. . . . 87
StarostowiewPtusach. ....'..... I
Prusacy hyli hogrtur tylko poslrrsztti...,..:"" "' 7

Milo$i rriezulo/,rroicig'rrqjr1oa.... 89
Pospolite ich ruszenie. 17

Czyny waleczne Prusakdw. 89
Plesrii ictr historyczne. 24

S4dy wiecowe ' ' 16, 87, 88

Prawo Wod5rckie. .. 14

Dziedzicznoii rvlasno6ci Prusak6w. 12

Ziemianiezagonowi wolni....... 13

Poddany lie byl wtrasnoSciq pana. . 13

Kmiecie nazYrvali sig ludimi. 13

Ziemierkrnieciom puszczano w wieczystq dzierinwg " ' l3
Jednoief,stwo odstrgczalo Prusah6w od chrze6eian Po-

lak6w. . 89

Wyrazy prawne u Prusak6w. 16

Wyrary wojenne. 17

Prusacy proszq legata papieskiego 0 prawo i sqdowni'

Sgdzia i podsgdek. 15

Przylvileje Kriy2ak6w dla rycerstla Polskiego ' ' ' 100' l0l
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Grammatyka Donrtrr przoloZona pornigrlzy l2q2 i 1226 
tt'on'

na jgzyk l)olaki przcz Krystyna Ralvg biskupa, na

Czoid sil lruyrorlzonych u prusak6w. 24, Zb
Ozoir! slorloa, ksig2yca, gwiazd i ptak6w. . (i
Krmrre duchy........ lS/
Kurek Polski od Prusakdw czczony.. .. . . . lg2
Trwanie duszyc pozgonie....... 24
PieSni pogrzebowe i weselne. 24
KLzy2acy byli lenrrikami polskimi. . . 89, 4l
Nawet biskupdwpolskich. . . 41, 42
Natura lennoSci Krzyiakdw wzglqdern polski. I l0
Polacy pornagqjq rrajskrrteczrri{ Krzylakorn do zclobycia

Prus. . 40Zakladqj4 dla rrioh zamki. . 40Krzyilacy odbi6rajq dobra ziomskie prusakom wbrew
prawuPolskiemu....

Dziedzictwo nieprzerwane, zarnieniqjq na dziedzictwopo mieczu.
Ciemrrota Krzy2akdw.
Dla jdj zatarcia Zygrnrrnt August w przywilqirr rra otrvar_

cie uniwersytetu wydanyrn w r. l56e porriwnatr uczel_
nig Krdlewiebk4 z akatlemi4 Krakowsk4 w preroga-
tywach.

*tf,1. voigta, L'p:r;";p:;;niri.* r,rirrr,* r- uy-Io Tarnowa.
rarnowo nlrua poyty.i;; ii;ri;il; i.i,,r.ir;-i,, ,il-licapoliatu. ..:... ......-.,.'.
Dlugosz jeszcze w wieku XII r:azywa Tarnowo miastem.
Dowody 2e Tarnowo lVlazowieokie jest Thornem pd-

2niejszym.
za priyi:iia l('ryrull;'i;,;;;; ;;.i; ;;k;n;o-. .Mialo natenczas zamek.
Wyrazy.Polski. * p"l,-fil, i,,.frin.f,lr. : : : : :. . . :uV.losi Wemicke. i,e poczqtkowa nazwa Tarnowa bytra
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Niernieeka.
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Slron.
Z dokurnentu przez Wernicke przytoczouego, okazuje sig

ie Thorn jest Tamowem. . . . 28
Polstanio ThornaL Tarnowa. ....28,29
Opieka Polak6l dana handlowi Torunskiemu. 42, 43
Zalt.P.Polskidj Torufi bytr miastem,wolndrn. . . . . . . 43
Kopernik ludzko66 w innych stosunkach z niebem po-

stawil.. ....... 50
Werniclre poczytuje za niedorzecznoid :uwalanie Ko-

pernika za Polaka. , zfi
Wywraca przez to pomnik Warszawshi.
Napa6i literacka wtrasnym org2em odpidrana.
Kopernik jest Mazurem
Kopernik urodzil sig z ojca Krakowianiua rv Polski6m

czyli Blardm mieticie Tarnowie.
Krzylacy z nienawi6ci ku Polskiemu Toruniowi nazywali

Nioprzyjtili llornigdzy stlr6rn i rrowdrrn lrriastem. . . . . .

W rrrotrvllrch urzgdolych,'I'orufrczykdw nazywano
Polakami. ...... 46

Pisarze Nie mieccy przy znaSq, znacznqN czgS ri lud n oSci Pol-
ski6j Toruniowi zaKrzyilak6rv. . . 46

Za czas6w Kopernika przyznaj4 polowg ludno6ci Polski6j,
a polowg Niemieckidj. 47

Osobna gmina Polska w Toruniu. 74
Bylo jednak wigcdj niZ polowg ludno6ci Polskidj, kiedy

kazania miewano po polsku u P. Maryi, u 3. Tr61cy,

.u 6. Jerzego, u 6. Jak6ba, i tylu bylo pisarzy Polskich

Polacy mogli by6 przyjrnowanyrni za Krzy2;akdw na oby-
wateli do Tordnia. 44

0bywatele Polscy w Toruniu. .. .44,45,46
Kopernik zamiast uniwersytet6w Niemieckich wybral

Krakowski. :. .. . . 49
Kopernik o mniemaniu Pitagorejczykdw wzglgdem slofi-

ca, slyszal od Brudzewskiego. . . 40
Micszkaniem Kopenrika Narzyce ... ., ..:.. 128
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Kopernik publiczuie nagania zepsucie obyczajowe rze-
mie6lnik6rv po miastach Pruskich. ...,..

Gni6w bururistrz6w na projekt Kopernika dotyczrlcy ode-
brania przywileju na mennicg. 54

NienawiSi Niemcdw do rodziny Kopernika. 52
Kopernik wielkim obywatelern Polskim. . . 50, bl, bq
Alt Thorn jest glgbohdim T'urznern . . . . 3b, 86, 37
Vogelsang, jestto Dgbowo nn prost Torunia lei4ce. . . . 78

Prusacy i Podlasianio wy,ja6niqjq staro2ytny stan polski 28
Jadwi2l niektrJrzy krorriknrzo rlqiq poczqtek Scytijski tub

fiuski, . l8
Jaiwit w Xll wioku trytrt czrg$ciq ltolski rv pognristrvie

zttstnjqc4. 24
Nqjdawnie,jsi klorrikarze rrasi rrie dqjrl lrodlasioli rrazlyJairvi2y . 20, ZI
Podlasie w XII rvieku miatro'swoich ksiqZqt.... . . .. lg
Kadlubek ula2a Podlasian za Prusakriw. . . . 20
Stara krouika Bogrrohwaln, dochownnn w'Kr6lewcu, po-

dlasian rniarrujo Lcchitnmi. Z0
PrzychylnoSriPodhmian kul)olakorn. ..... 10, ll7
Nqiclawnieisza wzrniorrha o Jadrvi2y znqjclrrjo sig w przy-

wileju MiudolvSa kr6la z r. 1259, . Zl
Siedlisko ladwi,Zy tt4
Miasto dawne Ja(mi? pod Goniqdzem. . . . 116
Ziemia Jaiwizka i Danolska jest jedno. llb
Zamoilno*t wodzdl Jadwizkich. ll7RodzinyJairvizliie. .....116, llgKsiqZgtalaiwizcy. .. ll,i
Nazwa JaiwiZy od pol4czenia z Mazowszem ga6nie. ., . Z0
Innocenty IV nazyrva tg ziemig Wyrazern o96lniejszym,

1{ przejSciu iluszyc u Podlasiarr.jest system Swiata ro-
dziczny, tojest samoistnego rozrodu 2b

Papi62e uwaZali Podlasie za wldsnoid ksi4Zqt polskictr. 2l
Powiat Brairski nalei:,al do Mazowsza 22,77
Drohiczyn rvlaScirvie naleZal do ksigztrva Ruskiego. . . . lg
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Litwa pdZnidj zabidra na podlasiu poliat Wizki. . . . . . Zz
'l'ykor:ki, Wggrorvski, Surazki. Zl(iorriqrlzki. Zz
Wizl<i przez parnig,d, irc naleilal kiedy6 rlo Litly, mial
, rv lrerbie niedZwiedzia czarnego 22
i'r. Wqjciech ginie pod Komorowem nad L,ach4 wiilan4

86,97, gg
.lotlno6i Braci Dobrzyfiskioh z zakonem panuy Maryi

durrrrr Niemieckiego. ....TB,Tg
llhllloiri Zrridel historycznych, c0 d0 stosunk6rv polski

z l)rusarni, lv archilum Krdleivieckidm , . . .2, 144
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Ifieztitarte s4 jeszcze wyrazy hlstoffi, $wiadcz4ce o
rozciggto$ci mowy polski6j od grrnic Litewskieh ao
Dufs_kich; (l) wiadome sq czdsf, wkt6rydh Krzyltoirsty
zmricjsza.t Szczocitriairom da,riing ibctnq) a WZyWany
Orl.9o hg+{] ,Rugii przez .erurr. Lotar"yrisza; czriSf,
rv kt6rych Henryk Lew zostawiat prawa polsliie Me_
klemburczykom podbitym. (2) Lecz wypadki $rednio-
rvieczne tak dalece zmienity postad staroiytnych Iu-

.(1) it[: calt, rrya. Bandt. str, rB. A&rtd,Br,ernnskr aeriitriDr.rlro c. 221. Ulamek kroniki Jslandzki6j , Laogeiu.ka, Tlom IL str.36. BoguchwaX poit Leszkiem III.(r) Dowotly u Naruszewic2i.
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wEg&P,

f,lezatarte s{ jeszcze wyrazy histotyi, $wiadcz4ce o
rozcigglodci mowy potski6j od gran:ic rirewskiJh or
Durlskich; (l)'wiadome sA czasy, rvktdrych KrzlWorrsty
zftr,idjszail Szczeciiriahom dahirlE tbci,nq) e $zyWanyorl 9" lgtl: , Rusii przez ,.rr*r-u totufr,rrru; "zrsi,w kt6rych Henryk Lew zostdwiatr prawa polskie rlle.
kiumbuioliykom podo-itym. (2) Lecz wypaar.i Sruinli-
wieczne tak dalece zmieni*y postdd s,taio2ytnych [u-

(li ttt; ealt: \+fd. Burrdt. stu lH, Adsnr Bfe,ndnskf ae gird.ffa,
alac c. 221. Ulamok kroniki Jplandzki6j u Langebecka, Tom II. str.36. IloguchwaX porl Loszkiern III.(f) Dowoily u Naruszowici,d.
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tl6w Europejskich, ie uietylko ziernie zaodrzafiskie,
kt6re sg nil4 prawie niethnigtq dla dzisiejszych ba-

daczy, ale pograniczna Pruska, acowigkszaczgSoskla-
dowa Polslii, Podlasie, uchodz4za odwieczne siedlisko
obcego szczepu: Gotyckiego, Litewskiego lub Jadlwih-
skicgo. Wmieszkaricach miauowicie ponadbu2nych
oko.l'o Ciechanowca) Ilrariska i Wggrowa, dajc sig niby
dot4d postrzegad jakic$ zrranrio szczeg6lno, utrzymujq-
ce sig stale i dohitrrio w lrcwrtyclt rodzinaoh' A je2eli

okoi'o Dzia'l'dowa, Sztlzyl,ttu, Czarl,owskiego Ostrowia,
Goni4dza, Srrlui,n zlrajrlzir: sig wsr.gtlzir: kla,iowicc, nie
jeden got6w jt:sl, rtl,rzynrywttt'r, i,o l,rt stl ositrly p6/lrioj-
s?.e, z. opoki ,lngiclloriskir!,i, lttlr czus6w z'u'{hrlrirr Aldo-

ny. Wiuni si; tctnrr bezwi;tpiorria kronikarzu ptilrrioj-
si, kt6rzy czerpali wiadomo$ci swoje z obcych 'irbdet,
jak Dusburga, Wiganda i podobnych; nie jestto jednAk

rzeczq wielce pocieszajipcq, 'ze tak opaczne wyobra-
i.enia,, popa rte n i eda wne rn i clz i c'l'a rn i pisarz y zagt aticz'
nych, kri124 po kraju, z oholgil kryl'yki historyczn6j'
Za drugq przyczyng b'Igdu uwai'a0 rtalciy lrt'ali rgho-

pis6w dotycz4cyclt Prtts d;rwnyoh, jaltiorni si; bulle pa-

piezhie, tisty 
-tisiqi4t 

Mazowieckich, ksiggi ludnoSci i
pobor6w, kt6re w znaezrt|j liczbio tlor:howuj4 sigdo
iEa w archiwum kr6lewskiem (l) C6ikolwiek b4dz'

azie+o wielce uczone Voigta tyle dostarczy*o zasobu

do poznania wtasnoSci Prus dawn.ych, 2e poznanie

przyroay tej krainy, nie jest odt4d niepodobndm do

rozwiqzania zagadnieniem'
Przez dtugi czas zaludniano ca*q prawie Europg

Gotami: brzegi morza Czarnego, Baltyckiego, Szwecyq

i Nierncy. Wszystkinr uczono6d Sretlniowieczna ptzy-
zna.l'a 16rl 'l'eutoriski. A chociai S,trabo uwaia miesz_
kafict5w wyhrzela Euksynskiego, tlla jedno$ci jgzyka
z l)alrarni, za Wo,l'oszg, nie odstras zal,o tojeclnak schola-
styk6w i {ilolo96w od upatrywania w nir:h przyrocly
Niorniockiej. To sporryodowalo Makowskiego, posia
Zygrnunta Ill do l'ilipa Hiszpariskiego, o wystaranie
sig t.l'6rnaczenia starego zakonu na jgzyk Gotycki, kt6-
ro w 1622 przywi|ztszy do Warszawy, okaza.t Szwe-
rlorn na dworze kr6la bawiEcym. Ciz catego pisma, ani
jednego wyrazu zrozumiei nie zclolali. (l) Tych sa-
rnych Giet6w Owidy, PIiniusz, Prokopiusz nazywajq Sar-
lrral,arni; a 2o Pyteasz sprowadza bursztyn od Guton6w,
rr l)l,olomousz mieslci (ii(ondw w oknlicach Wis.ty, zt4d
;rixarzrr Arrrrlrriogo wiokrr rrrioli otwarte pole do poka-
,tuun fiw(";i rrnrrfti i ;l,zclriosicnia mieszkaric6l morza
(iztrrrrrgo rru pr6.lnoc. Znajdujemy wigc w nagrobku
llolcs,l'awa W. 2e byt kr6lem Gol6w; (2) *Gallu, ie
nu wsch6d Polski s4 Giety i Sarmaty; (B) * Kadtubku,
2c Mo.istaw ksiqi,e lLazowiecki (4) schroni* sig po
pollricc rlo Giet6w; 2e Boles.l,aw Kgdzierzawy straszli-
wrg z rrierni wojng prowadzi.l, a l(azimierz Sprawiedli-
rvy pori,jr;'l'sig odwainieznoj6w Gietyckich. Ten sam
lrrd u lloguclrwa*a nosi rrazwg Got6w. Lecz taden
z lych pisarzy nie jest za roclowo$ciE Niemieck q tzecza-
trych lud6w. Gieograf Ptolemeusz w ksigdze III po prostu

(l) Piasechi, Chronicon 6estor, in Europa singulariump. 43.(2) Obacz rozprarvq o n agroblen Bol,tsIa u,a Chrobt.egow pamig..
tnilrr rcligijnym z r.l84l na rvrzesieil.

(il) lVydania Bandrkiego, str. 16.(4, ZoISute to imie u p6iniejszych, jest trfoslawem u Hatllubko
1., ll. r,pirt. 15, aMojslawem u Nestorapottlug Nikona*opii. str" tB9.



m6wi, 2e z lrrrricjszyr;L lud6rv, Gitonowie zarnieszkali
Sarmacyi; olio'l'o Wis.l'y za Wendami. Kronikarze Pol-
scy natlaji; irn r6cl Litewski; jeden tylko Gall sprowadza
iclr z Saxr-ruii, (l) przez ktbr4jednak S.l'owian nad
lilbig mieszkajqcych rozumie, jak sig z pauowania Bo-
les,l'awa W. okazuje, kt6ry podl'ug kronikarza, bit stu-
py graniczne w-samym $rorlku Saskiego ludu. Voigt
jednak, trzymajitrc sig rlawrriojszego pomys.l'u, powiada
w historyi l'rusliiij, zc urnicszlraricy po.l'udniowo wscho"
dni okolic Wis,l'y, byli (iulonurrti r:zyli (lotttrui, lutlerl.
oflysl0 Nfu nti,turt' i ttt,,t, (2 ) l)rzt:r;iw rrio llrrrlknoolr, po$wig-
ciwszy t:a,l'r: grrawic iyrrio lrl zhlrlunin lrrzylodzcrria
ziom l)rttskich, wyrzch.l', zt: lirzyi,aoy rra.irnrrir:,iszo15o
sladrr tcutonizmu na tej ziemi nie znalaili. (3) Voigt
na popareie swojego mniemania, przytacza oazwy
wsi i miast, np. Gudnika, Guttstadtu i inne, (A) ale
takie dowody nie potrzcbujq zbijania, bo Gudniknie
jost wyrazcrn Nicrnir:ckirn, a (irr(l,statlt lniustu, zbuclo-
wanc dopi0ro zosta.l'o w wichrr XIV przez bishupa
Warmiriskicgo liborharda, ktdrogo sl,ararric uczczona
*,acinskirn w iorszy liiorn:

frb erhardus V arnr,tl,i,l, A u|futnd, t urt t I ttrtt,r yte suLuti,s
Fu:nd,at i t. d. (5)

Wtadciwie jednak historyk naczcltry Prus, mowiqc o

[io,tach, ma tylko na wzg]gdzio po'ludniorrye ezei6 tego
kraju, t. j. ziemig Lubowskq, Sasiriskq, Golgdzir,rskq i Sg-
dowickag; p6,lnocnE za3 pomigdzy Passeryq, Alnq i Pre-

(1) str. 22().
(2) 'f . L sl.r. 72.
(3) Sl,arc i Nowe Prusy. str. 30.39, 8S:
(4) T. l. sl,r. 1.59.
(5) Leo, [ist. Prus, str. 137"

glerrr 1ro,l'o2on4, uwa2a za Litewskq.(t) Tymbardziej dal-
szi;, l,wiorrlz qc,2e odwich6w nieparnigtnych ((aus uralrer
Zoil,,, .*cis.l'ym wgz,lem pokrewioristwa ze Lmudzi4by-
,Ia s;rojorra. (2) Tegoi zdania jest, Dusburg, (3) Go-
lrrrlirr,s, (4) Praetorius i inni. Ostatni z nich wspomi-
lrr, io za jego czas6lv mioszkancy zachodniej strony
l'rtrgla, nazywali ziomk6w swoich wschodnich Guda-
rrri a jgzyk ich Gudzkinr, tak rv.Iadnie jak ka2dy dzi6
'llnudzin Litwina Gudasem zowie. Bulla papieska
u 124,5 t'ozr6:tnia takiep6fnocnych mieszkaric6w od po,
'trrrlniowych. Wzywajqc Krzy2ownikdw do waleczne,
Sci ,,polecamy !vam, rzecze, aby6cie tych wiarolom.
rryclr (ihlzo$cian (l)ornorzan), i Litwin6w, i Prusak6w,
rlrt{twg lloHrt lrtk lrurrirrlrrric rlopcigcyolr, potginem ra-
lnietrinrn ;row*cirp;4rr11li i upor iclr zl'urnulir) (f-,). W tej
Flrolrt .loHror,(i sig wo.jrry z wl'aiciw4 Litw4 nie rozpo-
rrztl'Jr trui rrawol, l{uzyL,acy przeszlibyli za Pregiel; mo-
wu zrttorn w bulli jest o czg\ci ziemi migdzy AInq,
lrnstrryr; i Preglern. Wojna za tq ostatni; rzekq za-
r:zgta sig w 1255, a zetknigcie sig z wladciw4 Litwq
tlopioro w 1262 mia.to miejsce. Bulla przeto papiez-
ku o ltI lli,jcst wcze6niejsza. Ztegowypada, ie Ptoleme"
tusz.a (iitorry, zalYendami mieszkajr;cy sq Lil,winamii
irlziwi(r sig naleiy dlaczego Voigt nazwy tej nie st6-
sowal tlo rrzg4ci Prus p6.lnocndj, alc do po.Iudniowdj,
graniczi;cir,j z Mazowszem. i zamicszkanej przez Po-
lakdw.

( | ) Voist Il, 39tt"
(2) itom III. s[r. (;5,
(ll) \Vyd. Hartkn. srr. 79"
l4l O bursztynie r. lJ u Hartkn. pr.zy Dusburg str. 38.(l;) Ory6inalw Aroh. Seliret. Schieh. IIL N. 2t u Yoigt,



Naroclowo30 Polska Prus poludniowych, ma za so'

bq Swiadocl,wo jgzyka, prawa, nazw gieograficznych
i akt6w rtrzgdowych z czas|w Krzy2acliiclt' Leez przy'
0miona sl,araniem kroniliarzy zakontt, s'l'uiqcych za

zr6dto dla p6lniejszych tlziejopis6w, wyrodzita sig

w Litewsk4 . Z rctcznlkarzy krajowych, najbardziej sig

do tego przyczyrri'I Dl'rri5osz, tak szacowny zk4dinqd
pisarz. S'Iowa jego stanowczo wyrzeczone, pos'tuiy'ly
za skazr5wkg tll;t tritstgllr:Lrw , ktrirzy nie chcieli zadad

sotric plar:y ir:by isl,ol,g t"/,l\czy rlokt'arlni(d poznali' Po-

d{'ug rLicgo I't'ttsitt:y jrrtlotr lrtitlli .iC'yk, obyczajo ipo-
krowiclisl,wtl z l,itwitritrt i i T,r;.u,lt,itttttttin "ltllitls trl' lnoris
e l, lirrgua<1, cognul,ir-rttisrluo I)ruthorti of l'itlrtratti, Salntl-
gitaeque fuisse dinoscuntur>r (l). Z wigkszq ostr62noScittr

przemawia Sarnicki, jako doktadni6j znajqcy Prusy,
gdzie naut<i p obiera'I, ptzy zna,iqc to mnieman ie'nie k t d'
iym. tylko pisarzotn, ,rut qtibustlu'm' Ttluael'L( (2)' Da-

wniejsi lirottikat'zc lepiej l,g rzccz pojtrtowali' Gall

wyrai uio zaAwiatlcza, 2o l'olskit tta 116l'lroc graniczy
z [)rusami, rutrorhtn ltrttlndm, w pogalisl,wio iaszcze zo'

staj4cym:,,,4 tl rnurc rtttlcrn, st:Tttcnl,rio'nt'l'r: ttrl' rt'rn?ltitrio'nale
(Polonia habet)lres af'firtes ltarbaroru'm gentilium fero'
c i s s ima s n at io'n e s : S e I en c iam, P o m e r a.nit ttt t' e t P r us s dam (3)'
Jarostaw kanonik P'kocki, w kronice kt6rej dal na-

pis Liber originis et furiarunt. genl,is 'indomitae Bruto'
l'unt. in sartguinem ckristianum, dok'l'adniejszq jeszcze

daje wiatlomo$c o pokrewieristwie i zwiqzku Prusa-

k6w z Mazurami. ,iPrzecl przybyciem Gud6w, powia-
qla, ta zicrnia, czczqca stonce i ksigiyc, naleZa{'a dtr

Tom l, sl,r. 119.
Lib. VI, <,ap. 19.
Str. 15, rvyd. Bandt,

(1)
(2)
(3)

I'srlt(:il Nlirz.orvicr:kicgrl. 0rrdowic wszedt'szy lv I-rliZsze
zwirlzlri, rrritorvali plzokorrad l'rusak6w o potrzebie nie-
z,rrloirroici i rric.s,l'awic prtytviiyzanej do pocllegto$ci.
!frusrrcy wilit; Mazurorrr wyporviarlaji; wojng, kt6rej wo"
rlt nrrr rrrrczolrryrn ohrarry zosta,l Witow6j. Lecz Gudo-
wirr zrrrrricrria,ji; wkrril,co Prusak6w w potldanyclt. Ztyd
puwslrrrrio i poZogi. l)rzyszto nakoniec do ugody w Ba{-
rlt,c, 't, rrrot:y ktrird:j rrikt wzgardy okazywai nie miat
l'r'usirkorrr, urri iclr do robdrt obracai. Drogq wszakis
rvr,.lr,jrrrrurrrg,'r) l)or'()zun)ienia sig, post'ugi dozwolone.
Sr,lrrclrciccrrr [olr tyllio bgdzie, kto sig odznaczy w bo.
1rr lrrlr czylrach obyrvatelskich. Tymczasem Mazury
rlolrorrrirra,ii; sig r.lauiny, mianowicib jakiS dndys.Iavr,"
l'r'rrnrrcy oiwinrlczajiy, i,o ltruetll.crn sk*adali wpraw-
rlr,ip w rlnlrr, zrrxi,l'lii, rrlrr lo czynili jako dobrzy tylko
aelrl+rrlr,r, ler,r errrrzl4. s11, wolrri iliogorrr jr:tlynic po-
r I iiarir i. A rrrlvs,l'rr rv zir r.r,rr'.1'szy 1n,zy mierze z llusi4, po"
Lorr1,w0 lrl'r,rrcilvrriktiw, niczdolnych kijcami oprzed sig
lrrrtrleirr r rIrza.l'orrr rricprzyjacielskim; niszczy i zabiera
rlolrytah. Alo syn ksigcia Andystawa Zanguigu (imie
r,tr;rrrrl,rr, utotr.t: Zbignicwa) jest ich przyjacielem. Irru-
raly rvi(ro wypowiadajag wojng Mazurom, pokonywaiq
trlr, t rlwr'rrrh ksigiEt pozbawiaj4 iycia (mowa o Hen-
rvlrrr ligrlrrrrrirskim).,| Potl rzqdem swoim L.y(: mielibez
porlrrlkrr i lros{:rrg., Bogom l,ylho pos.l'uszni,r (l). Z t6j
g,,rrvirrir:i .lirros,tawa korzysl,a.l" ;ricrwszy [riskup Pruski
lrrysl,yrr w krorrir;o noszqcirj nazwe: Lilter filaorum Be-
Itttl rrtnt,ytr.itt str,Ttot,stitioniltu.,s, inciqtit cum maeilitda
,.ttt'rlis. '/,o zas obrr pisma zawiera,ty szczeg6ty nie-
r?rrrlcc nri.Ic tlla polityki Krzyiali6w, dlatego zakon po

r I I l,rrr'as David c. 17" 19 20, 39, tLz, 44, t*6"



lritwie Tanneberskiej z tak4 usilnoSci4 poszukiwat tak

zwanych kronik l'rushich, obiecuj4c wielk4 za nie na-

groOg. Ukrywanie (l) lub niszczenie znalezionych''

sta.t'o sig powodem rzadko*ci tak wielkiej, i'e ptzy'
padkiern odkryty exernplarz za czas6w Zygrnunta Sta-

rego pos+uZyt do wyciqg6w poczynionych u Gruno'
,iuru (z;, wai.ssela (ll), i Luhasza Dawida (4)' ze
jetlnak te potlania, wiclkq staroiytnosci4 nadpsute'

by.ty prawclziwo, ;rrzoliolrywamy sig z akt6w urzgdo-

wych, wsitdr'l't;zosltytlh l(rysl,ynowi' Grzegorz lX w bulli
z 1230 r. wiolkio rla,io poclrwir'Iy l(onradowi Mazo-

wieokiotrrrt, irt rlotttilrihtrrrt'rw l'rtlsftirllr rriy'l' lla nawra-

caliu l)rus;rk6w (ir). Zprrrttigrlzy lriclr rrajwigr:ili us'?rtg

okazali w tirj miorze Jacch Otlrorvi;i' zitto'r'yciol na'

konu kaznodziejskiego w Polsce (6), oraz Henryk

biskup Chetmif,ski, rodak herbu Rawa pod4ug Dtu-

gosza ks. l, sfi. ?23 i Ernest pasterz Prusak6w Pomor-
.fri"f,'121. Ta ,iotlrro$ti ,igzylra i serca Prusa\6w z Po-

morzanarni, sta'Lil si0 pollrtlki;., llorll'trg rrwagi salne-

go Voigta (B), tln zuwarcia prz'yrnicrza zo Swigl'ope't'

ki.,n. Szcze96tv powyi,sze i dok'l'arlna znajomoBi
strolt roclzinnYolt spowodowal'y [rezsl't'ottltego Hartkno'

cha do o6wiadcaenia, te za granici; ziemi Chetmin-

ski6j, w potudniowych i wschodnich czgSciach tego

hraju, jgzyk Polski byt w statdm rrivciu przed przy-

(1) Lco, Histor' Prrrs' P' 222'
(2) W Przeilmowie'
(3) Pas' 7'
(4) Jak rvY:i6j.
tfl llaynakl pod r. 1230, ll. 24, i pod r' 1234 N' 58'

(6) Bzorvski, hlst' kodciel. T. III, str' 419, 430'

{7) Leo, .Hi,st. Plzrs. str. 80, 107'
(S) Tom II. str' 4So, Schiitt P.21'

l,yricltt lirzviakr'rw ( l); io rrawel powszeehno6ci mo,
wy I'olsl.irtj, za palrowaniir zakonu, inaczej Wyt{6ma.
cu ydr ni(! lrroina: lro grl.yby irrny ,iaki j1zyk, po zatarciu
rlrrwlrlgo, zaprowarlzad chcicli, rrpowszechnialiby ra-
nzr',,i, ,irrho Nicmcv, Niemiecki, nioza,{ Polski, kt6rego
trirr rrrzrrrni0li. finniferd si ii locis, r1uiltu,s tingua Ttrus-
ttitrt fitttriliut'ilt rtrul . rt,liamrefrtermdnata priore . ,introtJuce"-

rt r:rtl rris,gt'rt,l,, qtnnttnilnm, u,t Garmani, non Ttolonicam,,
tlrttntt ttt),t itt,l.r,lligrlmn.t, intror)uaissent" (2\. Zeznaje i
Vrrigt, lrrlro si1; to z systemem jego niezgadza, L,e

rtrr ;rocz4.l,krr wicku XV, tojest, pod koniec jui panowa-
nin l(rz,yirrk 6w , ziemianie i lurl naleieli albo do krwi
I'olnkirl,i, nllro Litowski6j, podtug Swiadectwa ksi4lek
r!ryrrfir(rwych (:l); io Sohrrlfoiss6w nazywano stdrlsta-
al tv I'nrrar.lr (4). Alc Llrlnrr z rloworkirv, trr przyto-
rrirurvrrlr, lah rlnrrrlwrzo trio t'ttzsllzyp,a pytania nad
lwiarlerrlwo xalrryrlr l(r,zy2nk6w, kt6rych przywilej na
rrenrlll llolrurrlr6w w l,as,lgku (Ilollantl) brzmi w tych wy-
raznr:lr: r,.lo2oli l'rusru:r1, Polacy, lub inni Bloudande,
w rrirrr.grrrleia ws.tczgt6,i, wykrocz4 z granic prawa,
r,awyrrrhrrwanio w t(:j rzeczy zakonowi naszemu zosta.
wuitrrrry. .loioli zaS ktokolwiek z nich zaniesie skar-
66 nn Nillucn, czekad ma rozstrzygnigcia sprawy w se-
rlr.irr lrrir,,irkirn., Bi I'nr,thoni rr:l Polone, seu qudcun-
t1ltt, ttlrntlrrrtr' litt,yyuae, iul,ttt' stt tlitou,&tuerint ael ences-
trrittl itr ritiltrlo praedioll, 'a01, lto,li,s rjus, jutl,icatm hoc
t't'rtltttttr, lrt,tlt'rtt'rr,nt t:uunt.itti srtltTtortitn,u.s, et quir)quitt tte
t'rtrlrtrt,jrttl.il,irt rlt,ri;orttut,. $ul, ti rlui.squum preadit:toran

r lt St,rrr. i Norv. I,rrrsy, sl.r, Sl, 85, 89, por.6rvna/r stron. d6.
t't I llosp. przy DrrsLnt', p.,,90.
(;l I 'l'olr IV, stt., l;7?
I t l 'f'rrrrr VI, st,r.. li l 

,l
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rle 'Iheutonico habeul, qttttcunqtte tle cattstt luerdt, (lu(taru'

tard, jurliciurn lroc rcqtirat a iu'ttice ciLtilati'st< (l)' Kt62

teraz w4tpi o rodowoSci Prusak6w Potshitij, po tak nie-

zbitem 6wiadectwie zakonu Niemieckiegol Teraz sig

iatwiej rozumiejq i wyrazy kronikarzy krajowych
z. wieku XII, kt6rzy wspornirrajitr o 2yczlirvoSci I'rtl-
sak6rv ku Polakom, (2) i rozrnowa Hozyusza ze szlacht4
zierni Elbl4skie,y, to.icst l)rilicrisliiej, miana, z powoclu

reformacyi, ltasc.i rrriktt, a zapisana wdziel'ach biskupa
Warminskiogo, .lcioli, lttriu'i'l' ttrtt pra*at, chcecie sza-

led, sz,alejoic, itltli, tritr pt'zcsl,itwajcir: hyt'; rodakami'
Trzeba wattt ltttwtij witrl'yi) loi, lttatlirr l,cgtl ttt'wisza
z Mazowsza, it ltgrlzitrcic trrioli swrii Nlirlowicr;ki ko-
scio'l'ok. llgdzio to triotlorzc czno*(t, itlo plzt'ttajrntriej
w{'asna. Szukacie religii wygodniejszej !' W16lcie't
w chodaki swojego lllazura Grzesia (3).

Prze,icli my clo nazrviska zierni. Najdawniejszym potn-
nikiem ltistorycznytn, *wiadczi)oylll o blizlioztraczno-
Sci wyrazr.r Prus z l)otnorz0tn, ,iosl, przywilt!,i (,llre'l-

rniriski. llcn wsz.olkic roszczt>rria gtll,yt:yzlnrr i litwi-
triztnu otlraztt nistttzy, ,,Nic tna pol,r'ztrlly lgkac si9,
s*orva sA jego , o napa$t'; tlalsztl l'rusrrlt'iu;, kt6rzy sig
obszernym wy,razem Pornorzarur,m,z rrazywajq.,, Moina-

(1) Voigt tom III, str' 494.
(2) Ouos rzorz tarn pet'sottis, quan anitttabus constaL esse inl'o-

stos. liadl. III. epist. 3'r.
(3) Stanislai Ilosii Op. T. Il, fol. 102 i dalsze' Por'6'wnni: list

ilo Harnkorvskiego, biskupa WXoclarvskiego 1568 pisany, rv zbiorze
Illustrittttr oi.t'otttm epistolac Crac. 1578, Lib.iI, episl. XVI. ,rIJ5o
vero scripsi Ilegiae }lajestati, si vellel, novam fidem conccdere meis
haeilis elbingcnsibns, ut illis permitterel. grqgorianam pol,ius. Dein-
de saiius nre ,jrrrlicttt'c , ut haberent aliquarn confessionetn in Polonia
&atenr.

il
lry zl,l.rl rvrros.ir,r, Zr: [o ostatrrie miano stuiyto ca.femulrrrlowi . rrir ;rril,uor:y lVlazowszit zamieszkafemu , leczrlolll'rrrlrrir,.jszy ronbi6r ruaczy oliirzrr,io , i,e s*owa rlat,-
prt rrtr,rtltu/rt l)onorruri 

:liutn,l,urt< rralciig rlo zierni poio-)ttni.i r.u Ossi;, a gr,arriczqc6j na p6tnoi z Che.Iminskq.'l'l z i r, rr r iir rloty k ajtgc: rr.rorza Ilaltyckiego pomi gclzy Gaaj-
', I' r crtr i I )t'i;2trrtrrr, {) [r,21, 1112.]'s nazwg Iromorra, ciEgnr;ce_
i!,(l lril zrrrrlrrirl za Wis.Ig i Odrg. Jako2 w kronikarzach
r ir,j r lrr rv rr i r'.jsz.y rrlr orr rd2rriaj q si g prusy od pomorza przed-ru,rilrrrisltiogo. lJolcsl,aw W. opr6cz tej ziemi za Ossalr,irir,rr.j, zrhby{' osobno prusy (i). ilfojs*aw Murro-ru,itclii w.yrvi6rl,l' rv pole przeciwko Kazimierzowi

r'i',1i r,1, lrrllki t,o;111y1.21111 i tylah Irrrrsak6w (2). ZaItt'aytf,rril.A, lr,rr,r'zrrrri. rrrp,rrn.ii1, rra Maz.wsz6:
"ttttttt, ltruE*i,r, ililtff l,,tiltrtl,tllti,t,, illlil(:) ttlt,i,tt1tt| irre-

l,e 
.ttltl,,.u,,t lill, l,u r,iri 1r.rl Iylrr wy.azem nie ro_,r,,tr1,,Il rf,ht l,t,,i{lt,z c l,il.r:rttslt,i./z prusak6w, clowodem

1r,rl 
. 
(irrll grrrr,,zyl,rr.jigcy I)rusy za kraj bezpo,irerinio po-

Hi'rrrrirerrl lllazowszrr (4). prosta ,uS u*rgu skazuje,i1, yr,rlzio ruicszkaricy si1 Polscl,, jakeSmy to rvidzieli
r.r' rr\rirrrlcr:l,wl fil,zyiakrtw, tarn i nazwa kraju musi bydIahrri Itlrr liorlowiolzajEcych, przytnczamy rvyrazy r:aj_
rlrrrvrrir,,irzr,;4,r r,,<rztrikatza,,urr,,g,,,,zwishrr ziemi.
,, l'r'trslt(rv 1rlz1,lr.yszc, powiarla orr, lir.a.i i r)aea jego sobie
;rt'zvw,ltrszr:z1,li., uI)o1ul/,u.y isIrt t,I r,rg.irtncrn istam, etregi-
ttuix uttrttt'u. ttt'r,trltrrt,ilt (l>). l\lorvir l,rt o l)rusach p6t-
tror'p1.y1111, (lrrrluslr.lr. (o ,jcicli l,ak jcst, toc isam wyraz

I I I lilrll. lorrr ll, slr,. l?.
I'l ) 'l'e rrft, ll, stt.. lti.

I ll ) 'l'rrril lll, st.r. lt.
(,1 ) \l rrl. lllrrrllk. l). :llri_2.11/
I :r I 'l'r,rrilr' rlr. ?20-
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Prusy, jest l'olskirn' Rzeczywi6cio. w powieoie So-

chaczowslrim znajdujemy dwie wsi tego nazwiska:

I'rusy lc:t4op6'llory mili od Warszawy' w parafii Ba-

trictri'0j, irur-y gbrne i dolne w Sedornirskibm' Prus!

w fratowskiem' Ktoby liczuiejszych Zqdat przykta'

rl6w, znajdzis ich poczcl' doSc d'tugi w 'l'abelli miast

n *U frilustwu I'oLsfi'ittgo, wydanej w I827 r' stara'

niemKommissyi llzi;tlowej Spraw Wewngtrznych' Po'

chodzenio ot,yrnologiczno wyrazu stow.nikarstwu zo'

stawujomy, klrirtl z 1'r'*utltr Lagion Pruskich oblity znaj-

clzio zas6b w wywtttlat;lt krottiliitrzy'Juros'l'awa' Kry-

sl,ylla, Nio$wir;kitlgo (l)' My poprz'osl'utriolny rra $wia'

decl,wic dzicjopis6w'i Sieogralii krajow(rj' io trazwishtr

Prus jest Prawdziwie Polskie'

Mieszkancy dzielili sig na ziemian i kmieei' Jedni

i drudzy po.iua'ti wieczyste Brunty' Wa2ne w tej

rnierze jest $wiaclcctlvo ii'arzii dwunastogo wieku' 2e

ziernia ta tt4tcr sut'l;tts luttn'rtd'iltu'itts t"u'rittr'tl'is et kt'bita-

loribrts (eil;) tlispurtit(t' (2) Nic jcstza$ ttt rttowa o Pru'

sachLitewskich, ht6ro rnia'ty grnnt suclty' ale o Pola-

t acf, naaloriorami zamieszka'f ych' jak l'o na karcie gie'

of.ufi"r*; widzied moZna, bo tsnZo sam pisarz dok'l'a-

Aii.opi.ul"potoZenie miejsca u(lrr'i2lpe situ loci' et natu'

ralis iosi,tdo regionis per insulas' kt'aubus. et pal'ud'dbus est

,**iro(s). nltwierdza to iYoigt z doktrment6w urzg'

dowych, irr*, ,ig przejrzanych' rnieniqc i'e rlztedzic'

two miato rylko miejsce u l)omorzan' w czgici l)olesia'

(1) 'trcni,e 221, Itaitlubelc tom lli ' str" 31' llr:nneirel'ger o rJtr-

ttnych .Prusctclr, na Poczqtku'
l2) Gall, str. 302'
(3) '[arnie'
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w zi0ilri Lub0wskiej, Sasiriskid:j, Golgdziriskiej i sgdo-

wickie,i ( I ). W Natangii i Sarnbii, tojest Prusach Litew-

shiclt, lrttlwo *lad jakiS w'l'asnoiici, a dal6j ku Litwie 2a-

,trrr,g,, 1z;. Ziornianirr posiada'I w przecigciu oko'l'o l8
w,ldrlr r,i,,rrri, ozasolll ,lo stu, a nioliierly kilkaset' NIoZniej-

ni st,ilwiuti zarnki ()[rrOune (3). Byli pr6cz tego ziemia-
' 

ri r rt t t t !,' t t ) t 0 u) i, zw ati ru rt lrterni, La'Jn ego p oda tku do skarbu

rritr wtrttszi;r;y i do powinnoSci ziemskich nie powota'

,,i ttl. l(rrrirx,io rraz'yrvali sig tutli:mi'.(komines) htb 1torl''

,, 1,t,, t)t t' titt i,( ttr t lt r l i t i) u;it:'4 nicamd'r(rus ticd)(5)'Ziemia naleia{'a

,1,, 1,,,,,,, i puszr:za'ta sig w wiebzyst4 dziefia w9 (6)'

r. t,l,rwi,trzkicrn pos'l'ug dwornych i pospolitych (7)' ale

lrorhlurryljitlto w'Iasrrolu"u"o*u nie byt uwaZany (8)'
:t,,h l,y't,r'r, l{r'zyialiirw' I(lassa poddanych w czasach

,t**,,i,'t, ttttuinlrt lryq rrit"lirrz'lrrt' kitrrly w tlwunastym wie-

ku, 141 ,,i,,,y wyii.i w (illhr witlzirrli' ktttiocio' rirwrrie jak

,.,,,,u,,,,,,,, i,,.r,,,l"ti tlzir:tlzit;l'wo ' l'u;4rotlrticy rnicli zwy-

lrlrt 1:r!l ,,,r,'g,,, rrtrlrg lttb nicco wi9c6i,(9) dane sobie

rlo tlzitstl 1,,1,1 powncrni warunkami' W razie darowi-

,,,,y, ,,*,,l,,iali 'si9 oel op'laty i pos'l'ugi (f 0)' Oddzielna

klrrr*rr ltyla ltorlnihdu, *v okolicach lesistyeh Szczytna'

t,:tt,,,. Sr,,r,ra (f t)' Ci, w skutku zawartej ugody zwta-
.1,11i1r'ltttll, trutlnili si9 pszczelnictwem'

( I ) 'l'orrr Vl' str" 56t-li(i2 * l)or6rv' Sctrtitz L' I' fol 40 i 56'

('J ) 'l'r'rril VI, 562'
(:l) Voi6[ VI, 564 i 5(ilt'
('t) Voi6l Vl, 57zr; IV li1)$'

( li ) 'l'r,rril V l, 575"
( ti) 'l'r'rrir' \ l, li77'
tl) 'l'rrrrir: Vl. liTfi'
(,'i ) 'l'r'rr'j.,' V l. liTs'
(1r) 'l'cni.rr Vl, lillr'
1 llr I 'l'tun'ic.
t ll)'l'cryir: VI, lllio'
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Voigl, czyniuwagg, Zo w Niernczech uiedok.ladne rnajqpojgcie o pr,awie l,ruskiem. Czytelnikowi mo2e sig ouoIt"ydai.ja*nie.iszenr. prawo wiocl.vckie, przecl Herma_nem lJalke zalei.al

a, a tr ewsz y,,r, o n uo Jixrl;*ffj. r #::lT, ;:l-ii1:Za tc swobocly obriwiEzani byli ,;.,rirr;.do powszech-nej wyprawy, tojest.nieograniczonej .o,to orOt powo*a-nych do slu2by wojennc,i (2). I,raw tego rodzaju iadenz osadnik6w Niernicckich, pocl.l"ug dw[clectwa Voigta,nie m.iat (B). I,o porlhicirr tln,,,nrr,,], p:,r)"rl(rzyiowc6rvpotwicldzit irrr pr.zywikijo rlirwnc flaff,o w I2BB roku.,(El ,,t(ttitt,tr,rltutt, Ttutlrt tl liltlrl,rttrs, quttt iltsitt lttnl: tlaha.n-lut.', u.l'r-i 
.Nruph,yli 7to.\lrrt. y,1,g1y/1111tttlr (t), ,l,n 

,icdrrak za-sz.l'a rriirrir:a, l,o dziadziclwo z,,irp.r",.*o,rego) Ilrzc-sz,Io na linig tylko prostq po mieczu. I(rzy2acy 
.wigc

zabierali narzqd, clobra po kqdzieli, Iub ,y liniipobo-cznej spadajEce. Zab6r nies.tuszny maj4tk6w, przy-czyni.t sig lv znaczncj czg(sci rlo p#stania w I Zltl r.pod naczelrrictrvorn Swigtopcthtr I,olrrol,skit:i5o. Ilolo_jEc rrad rrciskioltr nowo lrawrdr:olryclr, Stolica apostol_slra, w potwicrrlzorriu lrrzywilc i l{rzyi,a<:ltit:lt w l248 r.za.strzegl'a uruczy$cio tloclrowanis rrrrrriw i obietnicmieszkancom (,5). Wys.la.ta pro[,em ctto j,,,1"anrnia umy-sl'6w legata Jakuba, archidyakona Lc,,,tyjskiego, kt6-ry z wielk4 trrrdno6citl zdolat ytogorlzi(> zwa6nionychdopiero w lZ48 6 lrrtego (c). Tyrn"sposobern clzietlzic-

(I) Voii;t, Vl, rj()1, 610. 6tl.(2) IcnZo Vl, (;02.
(3) Tenlc VI, fir).1.(4) Duslurg rvyrl. II. st,.n. g?^(5) Dogiel IV, 14.(6) Voigr lI" (i7?.
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Irvo lrowrrici{'o rlo lrieprawnegn ci4gu: po mieczu, po
lriprlzirrli, lrolror:zrric zstgplrio i wstgpnie; z czego sig
wiolr:rr rrricszyli ziorrriulrio l)r,rrscy. uQuae gtraetldcti neo-
lthylig't'ttlrrttlrtr u0otltlrtt'tt.t't1,, trr,tn. irt.yttrginis ltaec nl?a
htrlttri,t,tr,trlrtti,yi, solos f ilios,:ttrcr:t,ssoret (l)Zapytanijakie-
p,olry si11 llrawa ipror;otlury trzyrnai chcieli, o6wiad-
rt,\,li t.u wsprilrri; zgorl;;, ze ptoszy o prawo i sEdo"
wtrill,wo l'olakr'rw, siysiad6w swoich. Jestto jeden
e rrrr,jwrrirrirr,jszyclr rlowod6w, przekonywajqcych o ro-
rlowoxci l)r'rrs rlawrrych. Dla wiary przywodzirny wy-
lrrzl Irlrsl,rr rrgrrrly: uPos{,ca dictd neoptltytd requisiti u no-
Iti,vt rlrtrrtrt /t,g't'ttr, ttt,utuJunarn aelint eligere, ael quae ael-
It'ttl srrtttr/rrriu, ,,jtt.rlitiu ohscraat,e, ltaltito dnter se consi-
Itrt, lttlitt'ttttl ll tltg't,t,tut,l. ttt.tttt(lrttmnt, legem el stecula-
t'iet ,ittrlil'itt l'ttlrtttrtt'ttut, t,ir,ittttrtttt tut)l'tnu (2). Na tak cig2ki
$lrltrrrrll, lllr,lurrrlrlllrirr,;13 r'y 1rosl11;rorvirrrirr lir.zvialiriw
*grrrllrrl ar11 rrruxrrrJ' zirhorr Nicrrrirlr:l,i i pt.zyt,zec, i,e tl|ltr
ptl'lIlnrvrrrl znlrir,r'rrr! rric Lgrizic, bez wyroku s4downic-
lrr ir l'rrlslr irr Nti I l,;t ltt,rttttisu.unt ft atres, quotl, bonu tli-
t'Ittt'ttut ttt'rtltlt!/Irtt'ttttt, itttJcltilar non uccipie,nt, nisi aecu?t-
tltrttt t'ttlitrttrhililr ,f uiit:iu diotae legis (3). lJrzydzone
tvigl r,r',.ll,l'y sqrly zicnrskie rv Prusach w*a$ciwych na
ttr,rir' I'rrlrlri, o kl,rirych tlokl'adn4 wiadomo6i znale$c
rrrrrirrn rv hsil;rlzo {,ak zwanr!.j ziclorrilj sckrel,nego ar-
llrrwrrrrr li lirlrrwicckicgo orl sl.r.. lhl,-l !t0, i w dyploma-
Ittclr liclrirrLl. XXll, N. 2S i 2l) (4). W ogdlnodci skta-
rlrr,l'y sig z sllrlzicgo i podsgtlka. l)rarvo to naturalnie
,rrl ;rlowirrcyi zwrr.l'o sig l)l,rrskiorn, i wtenozas l,ylko

I I t l)ogicl l\/, 17.
t.,) 'l'r'rrirr JV. lti
Iil I 'l'lrrrit.
,1t |li;l \ l, li?;i.
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nosi+o nazwg Polskiego, kiedy rzecz by.ta o Pomorzu,
za Lokietka przez li.rzylak6w nabyt6m, h przez Ka-
zinieru.a Ill rrst4pionern. S4dy wiecowedawnych ksiq-
i4t Pruskich, przesz*y na braci szpitalnych (l). S4do-
wnictwo kryminalne nie wyda sig zapewne takie"nie-
zrozu mia.lem. Zawyrokowanie popra\rycze w spra-
wach poddanyclr o krew i since, zostawione byto pa-
nnm (2); w wypadkach waZniejszych, pociqgajEcych
za sohq pozbawicrric iycia Iub cztonka, naleia,to do
zakonu. Tak w przywilc,irr zL2S5, powiedziano: <Conce-
tl,im.u,.s irtsu,Ttrr Ttruttlinl,i,v I'roilul,ilns, tt eorum haeredi-
ltu,,t, ttt t'u,.yl,it'o,y (toru.t?t, tl horiil,tr,,t ttt,ht.trt,l: ,it.ttlioarc, eo
t(,?nen. cuotltht, qtrorl ml ttil,rrt, ltrinrt,liltttnt,, s0u, ?n.tm-
Itt'or'urn, rtu,tiluliorrcm., nunincnt del.ttnl, absquo sr.:,ittr.

lratrum nostrorum judicdaliter, contlemnare (3). Na-
koniec glowszczyzna znana ze statutu lYi6lickiego,
jako kara wynosz+ca 60, 30, l5 grzywien, napotyka
sig tu w podobn6j proporcyi 60,30 i I6 grzywien (4),
gdy tyrnczasem podltri5 prawa Magrlohrrrsliicgo, op.l'a-
ta tego rotlza.irr rra,jwyisza wynosi,ta tyllio l8 fun-
1:,6w,czyli mark t.rzydzie(tci sza*t (f ). Ile zai; jg-
zyk Polski Prusakriw wpl'ywat na s{'ownictwo s4do-
we, wnosic moina zzernstll) albo m,sty znan6j w da-
wn6m prawie krajowem, a w przywilejach Pruskich
napotykan6j. Jeden z nich tak sig wyraia; <Sd atdquis
m;estlzil,e, ael laesdone aliqua fuerit rnolestatus (6), W in-

(t) Voigt VI,627, por6w. Vl, 564.
(2) Tcnic VI, 564"
(3) Voigt, VI, 626.
(4) TenZe IV, 598.
(5) Tenie IV, 599.
(6) Voigt, tom IV, str, 699.
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lorr.snrlr rlrrlYtrzaeyeh cn,fogo kra.ir.r dawni Prusacy zbie-
l'rrli si11 rrrr wicca wir:lliirr, IiIriro w ziemi Go*gdzinskie'i
i cer,1,sllirrch lrrzyparl,l'yr:lt rrit hisliupstwo Yfarrninskie
trllzlrull'y sig do cznsrlw Jr6znir'iiszych (t) ; w krainje
lrr,zprlilrrrlrrio l(rzyiakorn podl0gl:6,i, rlopiero po klgsce
'l'Jr rr rrrr rr lrclsk i(r,i, lr i t:li l,6rzy z urzgdrik6w zicrnskich, j ak
I )r'z,rrclrowsli i, IltrZrrtiski, Dzia.l'owski, B olrkowski, przy -

llur{zczr)lr(rnri zosl,:rIi rlo liady najwyiszej zakonu pod,Iug
urzonvrll lrnrluri Voigla iinnych (2). Tytuty graf6w lub
trlrrorrCrw lrin psrr.Iyr6wuo6ci ziemianskiej (3). Z prawa
;roxlro!il,rrgo olrrtwii;zeli rvyptywat dla szlach,ty powsze-
clrrr/r.j wylrrawy, gdy tymczasem osadnieyNiemieccy z pe-
wrri,i lylho lit:r,by w,l'6k s.lulbg odbywali. OPrusakactrr
;rrt,yrvilrrjrr rnrlwirl: untltt, stritt fumt,in,ibus .seu rustnis scr-
il.,ttl ili At,rrttlrfi t',1'l,r(lilitttt'xn (/t\. .lakizaf by,I rodzaj
.lr(,lE I y r:,r w ir,jnrv tr i li r'rw, N i rrrrriortk i Irt b l,itowski, okazu-
I 11 tr nrl|1 rtr i 4 c{! 1v yl',irzy: t t I' r,| 1tu tlitionern uc t errae de[en-
t fi ,tt t, ttt ( ru n I ) ntlt, ilt' ntitt 1tru,thenicalibus, oitlelicet bronia
I l. rl. ,\'/,/rz,trlunt, rtnrzuz patriae (5). Kmiecio oborvi4- '

rlrrri lryli ;trr'rcz tcgo do naprawy, ztzttcania Iub budon
rvrrrrirr zirrtrkriw (6), szarwark,u: sero,itaa rustdcalia, (7)
lrrl['irw] ilr0striw i dr6g, (S) oraz str62negor(9) zarnie-
1rlunrrgn rr{l l)ionii}dze ,pccunia cwstotl'ialis (I0). Wsayst-

(l) lllltli. N. i St. Pr. (i0?.
(I) 'l'rrnr Vl, l,inrloblatI sl.r. 25(i.
(3) llttlllttor'h, .1rt[, wyiij.
('l ) Voill1, l,,rlr Vl, sl,r. GSll.
(li) Voigl,, lurrr Vl, str'. 677.
((i) 'l'onr Vl, rlr'. (i(i7.
(?) 'l'on Vl, rilr'. (i61).

(li) 'l'orrr VI, st.r.. liTl:1.
( !)1 'l'orrr V, slt'. il0?.
( lo ) 'l'orrr VI. stt'. li5;1.
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ko to jest powt6rzerrient staroiytno6ci Polskiclt, z cza'
sdw Piastorvyoh.

Do katogoryi Prusak6w pogariskich policzyd nale-
iy Podlasian , kt6rzy o dwa wieki p6lrricj od reszty
Polski przvjgli chrzescianstwo. I(ronikarze nadarvali

im nazwg Jazyg6rv,, Jadlwing6w, Jacwieiy, wahajqc
sig w zclaniu do jakicgo rodu policzyd mieli: Scytdw,
Rusin6w, lub Litrvin6w. Citlg jednak dziej6w krajo'
wych, dobre zrozttlniettio teksl,tt, bulle papieskie, gra-
nice, lepszc orlpisy krorrikirlzy. okazujq stanorvczo ich
roclowito*c l)olski;. Sitt'rriclii itli;o za Swiadectwem
gieograltirv sturoiy l,n yclr, tv ylt t'owitrlzir .l:rrll,w irrgr'rw z nad
morza Ozarrrcgo (l ). Nrtrttszt:witlz, rriol,ylko lclt wy-
wdtl lilologiczuy przyirnttjo, alc i Mazur'6w otl Massa-

giet6rv wyprowadza ,, czbrn zachgcony Voigt, Mazo-
wszan ponad Dunaj przenosi (T. I, str'. 140). Wypa-
datoby z mniemania obu naszych historyk6w, ie nad
Bugiem byty niegdy6 Mrrltarry. Nicszczgsciem, innego
Sladu tak pigklrcgo tt)at'ztlttia lta l)otllasitt lrio zosla'Io,
pr6cz uprawy zicrni za polnoci) pary rvol'r'tw, co sig
z Crockiegr> iog'('i,7,61v albo inaczc,i Ju:,ygi, rrazywa (2).
W inn6m miejscu, teu2c Sarnicki, ttrlttt'zony imieniem
wodza naczelnego l(unata, kt6ry sig u D'l'ugosza Ko-
matem nazywa, wpada na mydl, az.ali Jadlwingi nie
byli poe zqtku Ruskiego (3). Trzyrnajqc sig przyk'l'adu
i Naruszewicz przenosi JadZwing6w na RuS, mianowi'
cie, ie ci sig spotykajE na ziemi Che'Imskiej i tr uckiej
rv wojnie Jarostawa ksigcia Wl'odzimierskiego. Nie-

(t) Anual. L. YI,
T. II, 1883.

(2) Descripl,io Pol.
(3) rlnnal. torn VI,

c. 8 i 14. Dcscriptio Poloniae, przy Dlug'

Sarnickiego, jak wyi6j.
c. 20.
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lrrz,r,slirjq,r: lrrr l,r!rn, stolir:g ich z Drohiczyna przenosi do
rrrir,ir:irrv Ltrgoi rrazrvisku, pol'oZon6j w ziemi Chetrn-
r[ir!,i. l'r'z.yloczclrio w yraz.riw l(arl.l'rrbka, ca.t4 tg sztu-
czrrrl, lrrrrlowg oIrtla. ,, 1'odlasiarric, lrowiada kronikarz,
.ril nif r'(r(l()nr rlz.ikirn, okrrrtrriejszyrn rratl zwierzgta, a
rllir lrrrsl.yli, lirsrirv ggsl,ych i trzgsawisk, niedostgpni.
'l't clr rrri.l'oirrikirw rrrr,jnzrlrr ksiegZg lluski na Dr,ohiczynie
z,rvvk,l' lry.l' wsgrir!r'irri, z.a co pierwej od tarrtych gnierv
hrrr,irrrirtrzrr rrir sir:lrio scigenqt. Opasany w stolicy
Ir.,rl,qlwl slvo.jcgo, l)rohiczyuie, zmuszony by.l' do od-
,lrrrrttt trirrlYlko tlvicllzy, ale i do zupe.l'nej podlegl'o-
icr kolorrirr. l)u czirm l(azimierz niespotykajec nie-
1rlzy,;rtcir,f11, sz,ylrko ptz.clrywa ow4 pustynig; czwarte-
p,, rlutir rlupiriro o swirrirr polrrorr lrisltrrpowi P*ockiemu
rrllrtilt+trrulr, lrrrlrlrr,r,rrt,p,n rrrrlroir,r'rsl,wit) it wo.jskrt przy-
11,r';rr afnlil ;t,,;irli1rrgo.,, Nlsl(:prr,jo lrroWa ksigCia ipO-
i,r;,,r. \\/ lrorir'rr ;rrrlor rlrlrlajo: ul(siq2e ich Podlaski,
rrlr'\ lry w sr,r'cll krrrr,i;1c zarnys.l', przybywa do I(azirni6-
t't,n, '/. lrrrrshi; o przebaczenie i o6rviadczeniern chgci
pl'irrrrrrria rlrrrrirry. Dla wigkszej rviary zak.tadnik6w
rlrr.j,,, olriccrrjl;c iclr wigcejr i t. d. Dwa oddzielne znaj-
rlrr,irrtrly lrr Iisig.stwa: Drohickie pod panowaniem Ru-
shirirrr, i I'orllrrskie pod osobnynr ksiitigcicnr; tamten sig
r,ov'io lirrlln,nol'um prinr:rps, tc'rr zaS princeps Polle-
,r'ir.v ( I ). l'r'ti2uq byt'oby y/.l:(',/,il tlijac domyst Hart-
lriro(rlrir) io nir l,ej ziemi siurlzicli niegdyS Soladymi6ci
rv l(;rl,lrrlrlirr orlkryci. Na killia albolvient lat przed wy-
l,r'irw.l I(azirrrit'rrza Sprawit:<lliwego, Saladyn opanowa-
rvszy .k:rozolirrrg, tak sig sta.l' g.l'oSnyrn w liuropie, 2e
rvsz.rrlkit:lt poiJau irrrieniern jego przezvwano. I{adtrr,-

( | ) liarllu}ck, lorn I\', cpist. lg.
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bek nie rla'I' sig nikomtt w uczono(ci *yp.,u,t''ic' I'o'
dobnym sposobem Kortrad. Mazowieolii z przywilcju
z I2S0 nazywa Prusak6w Saracenami (l). Najwainiej-
szy hezw4tpienia stanowi zaruut zdanie Dtugosza o

Jatllwingaclt, 2e sq rodu Litewskiego (2)' Trzy on

b.Igdy pope'fnia, najprz,Sd, 2e Prusah6w rvszystkich za
jedno z,Litwinami bicrzc, na co sig juZ,odpowiedziato,
powt6re, ie Drohicz.yrt, tlajc za stolicg Jadlwingom, kie-
dy tarn rnieszltali zrlawna lisitligta Ruscy, pottzecie, i'e

Podlasian bicrzo zit l.itwindtrv, co jak dalece jest myln6m,
zarau $iC oklio, W slarlv za poprzoclrrikiom wstgpuje
I(rom,otr. W rtgr'rlltoscri i t'rirl'l'tlrrr [ogo ll'Lgrlrt sttr wyrazy
I(ud:l'trlrkir i,ltl t.r'ttztttttiilllg; rrr!'trlll utt,lrttt, l'ol'lttir:irttt'i Gc'

tarurn sctr l'rutsax'u?n genusa,t Wieiny jui co sitr l'rusacy,
lecz iei,eli nas uderza wyraz Giet6w, Sarnicki zwycaai
nazywania prowincyi ocl s4sicdztwa, za pospolity w kra-
ju uwaia. ,rRadornian6w zwykli6my, powiada, Mazu'

rami nazywad, dla blizkoici. Jeioli sig uraZaj'?, tedy
im powiadatny,. nie Mazttry6cio, alc grly polrzoba rvam

ognia., irlziccitl po niogo tlo Mlzulriw' (']) Ca'l'q tru'
tkioS6 usuwa zacltowatty otlpis s[aroZytrry w archiwum
Kr6lowiecki em kroni ki li o guch wa'l'a, w k [6ry m zarniast:
sGetatum seu Prussot'um genust' czyl,it si9: <'Lechdl;arum

seu' Prutsorum genusn (4). Wielzirny zatem, Ze oni
J,azygowie, uie s4 ani Multanczykarni, ani Rusiq, ani
Litwq; ie ich imie nawet za Dtttgosza wygasto ) ((2e

nu?nen qudtl,em Jacwingorurn eutrtl;n (-o), lecz Potllasia'

(t) Dogiel tom IV.
(2) 'f. I, str. 394, ??0.
(3) Iloczn. I, e. 2.
(4)" Ilogrrohw, u Somntorsb. totn II, c. 49. .Voi5[ ks' l, slr' 1161 '
(5) 'forn I. str.771,.
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nami u Kadtubka, Lechitami u Boguchwa'ta' Pozostajo

*rr.*rtOtgdu. Wsp6lno3c rztlelu i losu nadaty irn, u pi'

.urry rla obcy. Jeszcze Menclog przyrzekat ustqpio Jatr'

*iriO* Krzy2akom 1252 t' Orlt4d, a2 do Zygmunta Au'

go.tl potE")eni bvli z Litwq' Ztqd ornvtkt n:'1,1y:

iit*iri, powiada Dusburg, mieszkati pomigdzy Narwtq

i Niemnem (I;. MieszkJircy nact Narwi4 s4Litwinami

oo*turru O'rugosz (z). 2e L.a czgsc-Mazowsza by'Ia

przez Litwg zabrana, dowodzi wojna.JanuY" Y l:l. 1'
,,irr.r4., iowiast Suraski narl Narwi4 (3)' odstalpte'

niu ,amko Suraia przez 'Iagie*tg, z czg!;ciq kraju le-

tqc4 pomigdzy Bugiem i Narwig, tojest Cieohanowcqrr

i Branskiern (4), nakoniec prziwilei Witolda Piotrowi

Gom6tce dany na w6jtowstwo Tykocifsliie' brzmiqcy

w lych wyrazach z uil,ttr"ln'll'rr rtliaa Wil'u'wltwsDciGru'

I,irt lllrtgtr,trs l)tr',tt l,i,lh'tutliru, Ilrt'rsirtt ttlr''' "hlarmtl'iu'ttt 
tttt'

sl.r'r.tut, itt 'l'ifiottitut, rtpltido tt'otlro Itt'ibwittt'ustt i t' tL (fi)'
Czylii, przeto dziwic sig naleiy, ze Po$lasiatr w ptgtna-

.ty, *i.fro za Litwin6w uwaZano ' Granice zierni le-

piej jeszcze rzeczwytuszcz4' Jeszeae Bruno w 1003

prr.iorriuaat ervangiel i4 nu gralily Ldty!. i'n;wstt, tueyt
oto'f, Goniqdza i Tykocina (Dithm" VI) a'poleconta

Bolesl'aWo. 2e porviat Wggrowski do nich naleZa i"o do'

wodem jost uptlrninanie sig Jana llytwitrriskicgu ua strj'

mie Pioilkowskirn w 1459 (6): Nurski i t'iwslii zalicza

Niesiecki (7). Postgpujtlc llugiern liu zachodowi 0d

(1) WYtl' Illrtku. str' 331'
(2) Tom' I, x' str. 43'
(3) TcnZc X. sl,r'. 64'
(4) ItojaXowioz P. 24'
(lr) Dyplom' Sl,r'onczyirskieSo N' 5tt'
(6) DIus. lI' ?4lr'
(7) '1, t?r"
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Drohiczyna, powiat Brariski doda6 nale|yrjako rlaro-
wany przez Konrada Mazowieckiego braciom niegdyS
Dobrzyriskim. Ciekawy ten akt, wydobyty staraniem
Voigta zarchirvum Berliriskiego, datowany jest 1287,I idus maitii. O powiatach Surazkim i Tykocidskim
wspomnielidmy wyiej. Dalej granicq by.t zamek Wiz_
ki (l), sam zaSjpowiat naleiat do Jadlwing6w, imiat
sobie nadanego w herbie niedlwiedzia czarnego. (2)
Ku p6tnocy rnieli Jadfivingowie powiat GoniqJzki, o
kt6ry sig takL,e w l4EB upominali Bolestaw i Wto_
dzistaw ksirgZgta Mazorvieccy (B). lVtenczas wyrzek*
do I(azimicrza Jagielloriczyka Zhigniew Ote6nicki:,
wszakio pro$zrL cig tylko o powr6ccnio gr,anic ziem
swoich, niostusznio zalrranych (4). W ogolnoSci za_
tem te powiaty sktadaly podlasie: Wggrowski, Nurski,
Liwski, Brariski, Surazki, Tykociriski, Wizkii Goni4dz-ki. 

_ 
Do czego przydawszy dawnq granicg, istniejqc4

za pierwszych ksi4iqt Mazowieckich, (E) kt6r4Jagiel.-
to w 1422 przywr6ci.l' (6), przybywaj4 powiaty Ilie-
brzariski iDqbrowski. Granica przez nas skreslona,
6ci6le odpowiatla siedlisku Jadlwing6w D.l.ugoszo-

Lyrh, ktbrzy poci.l'ug niego, mieszkali pomigdzy Rusi4,
Litwq i Prusami (?). Swiadomi tych stron nie ,aprri-
czq,i2 jgzyk tllazowiocki ciqgnie sig za tsugiem natl gra-
nic4 mowy Ruski6j, poczynajqc o rnilg przed Drohi-
czynem, przez Dziatkowice, StrabIg, Markowszczyzug,

(11 Dusburg wyd. Hartk. BB0.(2) Niesiecki I, 175.
(3) Dlus. II, 112.
(4) Dtug. 1t, 112.
(5) Acta Itossiae T. IIL p. t{0. z r. t25d.(6) Dogicl IV, IIL
(7) Dlug. I, 770 i762.
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(llruronaczo lirryszyn, Starowolg; a w Kr6lestwie przez
l,ipnk do rzr'rki Chariczy. Na granicy p6tnocnej jestjg-
,yh l,itewshi rrrigtizy Chanczq; i Przero3l4; poczem ciq-
grric rig gt'lrrioa Pruska, przez l'ilipowo, Rajgr6d, Graje-
rvo, Ntt r,rtrrkttigcie ustgpu o Jad/wingach, oka2omy toZ-
:ernoEr'r it:lr z l'odlasianami zalitdw urzgfiwyth, tojest
hull plpiozki<lh. lnnocenty IY rv r. I253, pozwalaj4ctej
Iicrrri pogariskiej na w.tasnoSi Kazimierzowi ksigciu Ku-

f awahiotrtrt, uazywa iq terra Polleriae. (l) rConcetlirnus
ul ilit'lttr ltn'ue Pol,leuiae pago.nos, sub tuam possis

lifl!rrlit)ilt:ut, recdltere, ac tl,iminio fetdnere.n W jedena-
*cio lttt Aloxander papiei, piszqc do arcybiskupa Gnie-
/rrioriskicgo Pe.l'ki, nazywa jq JadZwingiq: <fuit nobis
hnn.il,itrry tuVplit:a,lutn, ut cunr, contra paganls Jaiwin-
grttt, tltti l.rt't'rtr iltttiur l)u,dr un| ine*eiti,vlu,nt i t. d.(2).
Nio lrtogrtr wigo trl,rtuz.yd: trikogo JarJlwingowio surowe-
lrri ryrnlrri uhliczu, uui byC jakirnS widmem whistoryi
krajow{:j.

Uczynii naleZy og6ln4 uwagg? Le jgzykstarodawny,
obyczaje, religia, poezya bohaterska, charakter,filozo'
l'iu ltrusakd,w i Podlasian, stuiyc powinny za dopet-
lricrrio pojgi, kt6re miei potrzeba o Polsce w czasach
lrrzurlclrrzo$cianskich. Epoka ta w historyi narodo-
wcj i pi$rniennictwa, byta pustyniq bez l,ycia, z kt6rej
iadon widok przyjemny nie prowadzit' do okolic od-
rrrierrn6j uprawie ulegtych. Z pornnik6w jgzyka pozo-
ntuty niekt6ro wyrazy piosnek pogrzebowych i we-
nelrrych. Jan Mielecki Krakowianin superintendent
Zhurrr w E.tku, w li$cie pisanyrn do Jerzego Sabina re-
lrtolu akademii K16lewieckiej, wielce ciekaw4przesta{

(t) ll Rtynatrda porl t.. r. N.25.
( '.t ) t)lu$osz Ir 771.
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wiadomo$c o mowie darynych Prusah6w. List ten dru-
kowany I5irl, skarbem jest dla historyi jgzyka krajo-
wogo. Oto poczqtek pieSni pogrzebowej:

llalelc, lele, i przec ty urnarl!
I za ty nic tnial co jei6, atro pi6

. i E:' i przcc ty urrrarl!
I za ty nie iniaX kraJnir.l rrlotlzicy,

I przeo l.y umarl!
llclr'lc, Ielrr' i l' rl.

Kad.l'rrlrr:k purl l)olriclem wspomina o p.taczkach i
tyrn olrrzgrlzio pogitriskim: rlto.sl; f'uncbrcs ituquc super-
sl,il,iortr.ts, quttn- t'littnt, lniit itt. f'tr.rr.r,riltu.s (rc?'c0t gcnti,ld-
/as.,r (l ) Nir rrczt,iu z l,cgo prlrvorhr sprirwiorrd.j, wypg-
rtzirji;o rniol,'l'i; <lit:tric, lil'zyt:zittro:,,.ltttl.ly, pi.l'y rlrtszycc,
rrrr won, rru worr)) (2). O tuliszach, koj4cych :zal pozo-
stal'ej rodziny, m6wi Dusburg (3) iugoda legata pa-
piezkiego z 1248 r. Ci poeci powiesciowi, poglEda-
jqc w niebo, z rrnicsienicm opiewali przcrva2ne cz)'ny
zrnarl'ych, kt6r'z,y w liczrrytn orszaku, krairri; nadpo-
wiol,rzrri;, llrzcclrorlzili do iltttogo wichrt. D.Iugosz
wsporninirjiJc <t tliydzy s,l'awy Jirrll,wilr6riw) za ptzy-
czyrr0 jtlj potlajr: Iradzicjg zas.Ittictria ua pienia nie-
6rniertelrre (4). W uroczystosci wcselnej, narzeczo-
na Prusaczka, pozegnarvszy najrrrilsze pieski, kotki,
kureczki i Swinki, zbole6ciq wspominata o strudze,
z kt6r6j czerpa.ta 'lvodg dla ogrzania ostyglych czton-
Iiriw rodzica i matki. uO hue, huc, hue, m6j mi{'y Swig-
ty pouiku.rr Czesb dla sit przyrody, by'Ia znarnieniem
religii Pruskiej. Dusburg twierdzi, 2e ksig2yc, gwia-

(r) Itadl. I, xYIII, p. 628.
(2) Wu.issel f. 26.
(3) lII, 15.
(4) I, 770.

r,rly i pllki hyty u nich $wigl.ojci4 (l). Liechowczyk
lrri rrllno rrlrzylnuje o Polakach z czas|w przedchrze-
irrin1i.1.1.l, rrr" Z czego wynilia, i,e nie w mitologii
(irerr11l1l,j szrrlrai nale2y wyjarinienia i\{arzanny, Dzie-
wdnrrl i ltnicdzilii. Co do filozofii, w prze,i$ciu dusz
frrrrllnrirrrr w istoty nii,szego rzgdu, i poczqtku tzeczy
lwrrrzlcyrlr coraz inne postaci, widziei moina system
trtrl,ir',tt,r/ panteizmu, kt6ry zgodny by.I z ubbztwie-
lirirrr lrr'z{\z rrich si} przyrody. (B)

'l'rrhi jr:st kraj imieszkancy o kt6rych rn6wii przed-
ri1:lrirrrzcmy. I(aida z ziem Pruskich, jak pomozanska,
l,rrlrowska, Sasiriska, Golgdziriska, bgdzie przedrnio.
Iclrr rrirszyclr lradari; wspomnirny o Prusakach Litew-
xlrir:lr rlrr I'l'zogorzn,, i prawaclr l(rzyiackich. Zaezy-
trnrrry jrrrlrrrrh orl'l'or,rrrrin i ziorrri (lhc.l'rniliskir!,i, nie
rllrrtr,grr i,cby t;t r:zgit! rluwrr{j I)r:lski tlo Prus w.}aSci-
rvyclr lralc,ia,l'a, lacr. ie lak4 og6lnq nazwe otrzyma-
.l'a rlrl lrich.

TARNOWO.

Zusl'li.ony professor przy by*ym uniwersytecie War-
szuwskirn Adryan Krzyianowski, fosuwaj4c badania
pogrl'zcrlrrik6w, w wymown6j i uczone,i rozprawie wy-
wi6dt poclrodzenie Mikotaja Kopernika zrod.ziny, za-
rrricszka.l'6j od rvielu pokolen w I(rakowie. Nie pierwszy
tn raz uczony i zacny ten ziomek wyrzqdzi* przystugg
rlzic,iom piSmionnictwa krajowego: w innern zdarzeniu

{lt lll,5.
t?) (1h.. Pot. IVr 45
lit l'ilrllirb. IV. t9.
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sprosfuwat tr't4tl, przy odlervie 'medalu astronoma za-

.rty * Paryiu' Pismo jego jubileuszowe czytario nie'
dawno za granicq z wielki6m zajgciem, nakt6re zaslu-

Buje. Dzigki mu, 2e w sprawie o6wiecenia krajowegr'r

iak gorliwie i umiejgtnie stanq{'. Karta czysta historyi dla

ocenienia jego rzetelnej zas'l'ugi, zostawiona'

Lecz stanowisho z.agranicznych pisarzy , z kt6rego
narzecztg pogl4r.lajq, nr6lvig tych, co najiywszy w spra-

wie przyjrnuj4 udz.ial, od niejahiego czasu zostato zmie-

niono. $wiatlcctwo albowiern wiceprezydenta Torun-
skiego Zcrnecko, io oieico l(operrrika, w nadaniu oby-

watelst,wu, nazwatr y jost tirako w iartirtcm u I{ rakangl' nio

zosta'l'o bcz wraiotria. Wypuda'l'o zatdttt itllre wznieSi
szance na obrong rodowitoSci Niemieckiej astronoma'

Jako| Voigt iWernicke niespracowaui sq w wywodzie
natury Teutonski6j tak catych Prus, jakot6i wszczeg6l'
no6ci Torunia. Jeieli sig gclzie mimowolnie jgzyk Pol-

ski u nich nawirtie, skladajq to tra osatly' Wnioseli ich

opiera sig na nastgpttyclt twierdzeniaolt:
l. Ziemia na kt6rej Toruri zbudowany, jest Go-

tyckE.
2. Miasto zatoione jest przez Niemc6w'

3. Osadzone by'l'o na prawie Niemieckiem'

4. Postanowienia rady rvyfqczal'y Polak6w od oby-

wal,elstwa.
5. Brah nazwisk Polskich pomigclzy urzgdnikami

Torunia.
2ezarbm bytoby niedorzecznoiciq, iak sig Wernicfte

wyraia, robic Kope tnika Pol'akiem, gdyby sig narvet

z ojca lirakowianina urodzi'l'. r'So bleibt es immer aD-

szlrrl seittcn irr Thorn gebohrnen Solrn zum Polen zu ma-
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elrrrrr,t ((iosrrhiclrl,e Thorns aus Urkuntlen, Dokumenten
rrrrrl llar{u'hrit'tcn, bear,beitet v. Dr. Julius Emil Werni-
cker 'f'hllrr t6/12 t.1,277). Dodajrny do tego nietviar.g
pirarry Niorrriockich w kronikarzy Irolskich, a bgdziemy
tttieli bnl'tlzo sylogistyczny wniosek na takiern za*ote-
trlrl rrlrllty. Zdania tego Iekcewaiyc nie nale2y, ani
wcrcA rr io l,r'yrrmlb wad 2e nielit6re dzienniki zagraniczne
tgrxlrity xig na rodowoSi I(opernika Polskq. B.t'qd tego
rurls6jtr, lry I cigZko op.l'acony. I(iedy prze.Ioiono na
16ayh Arrgiclski rozprawg Sliadeckiego o l(operniku i
lrrerhil,o rnedal w Pary2u, ani sig dornySlano wznowie-
ttitt ri;roru. Taka by,ta pewlroSc! Skutek jednak inacz6j
ohuzu,I, u to rllatcgo 2o wigcej m6wiono o rodowo3ci
ujrru., lrii rylru, Nurlciqtu lal,oro$l prr$ci,Ia li6cie, i o to
lrillrw{r iltnltvri lrrzurl l,r'yllrrna,L, powszcchuoici Euro-
lrt,.jshirij wytoczorru. illilczenia za$ pisarzy Pruskich
nio l,r'zcba brat za zgodg, Wiedzq oni gdzie tgtno ca-
,lir,j sprawy,i nie zanieclrajq rv miejscu i czasie wystqpii.
Dziu,to Voigta i Wernikiego jest systematycznem pod-
Iopulriern pornnika postawionego w Warszawie. Na-
gru$11 littrrach4 trzeba w{asnym j6j orgiem, i we rv}a,
srrdrrrr ogrrisku zwalczyc. SzarrujEc jednah gtgbokq
rrirrrkg l,yclr pisarzy i powaZajqc ich zclarrie, czerpab
h1;rlziolny nnsz,e dowody w zrdrdl'ach przez nich przy-
toczonych, rrciokaj:1c sig do ojczystych rvtenczas tyl-
ho, gtly sig l,arnte okaZq rricdostatrlcznemi.

l. 2e zicurta ua kt6rej 'l'orurl. aliro racz6j Tarnowo
;rrxI zlrrrdorvauc, rrie jest aui Gotyckq aniLitewsk4, do-
ryrl lry l'oby przy to czvt zdarie pisar,za niepodejrzanego
llarlkrrrrcha, kt6ry rrwaia za rLecz niepotrzebnq tio-
wlrki(' lcgo. ie l.u otl wiek6w rrieparnigtuych mriwio-
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no po polsku (l). Ale majqc bliZsze dowody, nie po

przlstajerny na t6m og6lnem'wyra2eniu' .{,
Rok temu, ogtaszajqc wiadomosd o staroiytnej na'

zwio Torunia, niemia{'em pod rgk4 dzie'l'a Wernikiego
o tem miescie. Nie bez przyjenrno6ci przeto znalaztem
w niem potwierdzenie tcSo czynu historycznego. Werni-
kie w innym przywilcju zr.1230 wyczyta'l' takieTarno-
wo (z), zamiast Tltorun, zgodnie z przywilejem Konrada
Mazowiockiego dochowanym w archiwum krajowem
21222 roku(3). Odtrld Turnorvo naby'lo prawa obywa'
.telstwa w stowniku miust Polskich. Ze jodnak Yoigt
bierzo je za po'tyczono otl tllt 'l'lttntut, (4), a Wernikie
uwaia za nazwisko Nemieckie (5), wypada i o /r6dtach
zmiany jego wspomnied' Pierrviastkowa postad wy'
razu, jak sig z napisu staroiytnego w ko6ciele P. Ma-

ryi (6) i przywilej6w(7) okazuje, jest Totn. Pierwsza
samogtoska w jgzyku wsp6'Iczosnym zamienia'l'a sig
zwykle na a: Onspach, Vrowonstatl, Strosbcrg' zamiast
Anspach, firauonstadt, Sl,rasburg (8). Co do koncorvej
samog'toski, ta w uiyciu przechodzi przoz wszystkie
tony: Thoran (9), Thoren (I0), Thoron (ll), Thorum.

(1) Nowe i stare PrusY, sff. 85.
(2) Torn I, str' jeilenasta.
(3) Obatz PamiqtnikReliSijny znaju l8rt3.
(4) 'Iom II, str. 232.
(5) 'fom I, str. 15.
(6) Dusb. wyd. Hartkn. 66.
(7) Do6iel, str. 2q 16.
(8) Przywil6j Jana ks. Szlqskiego 21332 r. u Stroncz. p, 34; tam'

4e str. 29. Dlug. 1049.
(9) IVernisLo l[. I, str. 8.
(10) Doglel, p. 13?.
(11) Stronozydski n. ll, Dogiel p. 59.
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(l)r'l'horun (2), 'thurun (3), i okazuje sig dorvolnq'
l(oriodwka owo zamioniajqca sig clzisiaj na au' dawni6j
zilpe,Inie sig odrzuca'l'a. Tak w sl,aroiyt.uych przywilejach
llirrynouto, Sarnowo, Slomouto, pisa'to sig Murin (4)r,
Sanro,(5),Slemmo (6), Kujawy zwa'Iy sig Coya, (7)
ztrld Tarnowo Thorn' Ktoby w koncu ciekawo6ciq byt
zrljgty, jak sig Polskie miasta u Niemc6w nazywa'ly, moZe

okiem rzucio na proi lrg podanq przez kupc6w do W' mi-
$trza, w lit6roj opisuj4 drogg handl owq- przez kr6lestwp
l)olsliio clo \'[ggier i Rusi. JeLdL4 wigc na Czarademin,
Luboleyn, atbo Sture i Miling (8). Po tyrn wywodzie
wolno Wernikiemuutrzymywa6, 2e nazwisko Tarnowa

.jestNiemieckie:. uDer Name cler Stadt selbst ist gewiss
unspriinglich oin rlcutscher Namer' (0)' Szukajmy dalej
$luclrt 6otycyzmtl' ttic spttvzcza,i,;o n ttwagi, 't'e nazwy

przy taczatr e p rtclr odz4 al b o z czas6w pr zedktz5' itack ich,
ulbo ru ich rz4du by'l'y znane, bo niektrirzv za*oi'enie
rniast i wsi przyznaj4 p6lniejszemu panowaniuPolskiernu'
Przed przytryciem do Polski rycerzy szpitalnych, przy-
wilej Konrada Mazowieckiego i biskupa Plockiego, w sE-

siedztwi e Tarnowa ktadzie Popowo ( t 0), RogoworStary-
gr6d i Stomowo, wspornina Dusbu"rg( t l). Kiedy za$ przy

(1) Dusburg torn III, str' ?, Voigt tom II, 410'
(2) Voigt l;om. V, str, 648, tom VI, sl'r' 6l]4'
(3) Voig[ tom III, str. 628.
(4) Wernioke tom I, str. 120,, Dogiol sl'r' 30 i 107'
(5) Acta lJoruss' torn I, str. 275.
(6) Dusb. tom III, 7.
(1) Sironczyriski str. 40. Wernioke tolrl. l, sLr' 2'76'

(8i Wernioie tom l,'str. I 51,( Sandomio rz, Lrthlin r Surai, Mielni& )'
({,) Tom l, slr. 15'
(10) Stronczyriski n' 13.
(ll) Dusburg ton lll, str' 7'
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pomocy ksigcia Polskiego odobranq zostata ziemia
Che,tmiriska od Pomorzan przedwiSlariskich, wydany
zosta.l'6w s.lawny przywil6j dla Chelmna i Tarnowa,
kt6ry wielce jest rvainym pod wzglgdem rodowo3ci
tychmiejsc. IV nim powiada Herman Balke, pierwszy
ztttierzchnik krzy2akbw w Polsce:r DIa miasta Torunia
rtadajemy tgi samq rzdkg (lVisl'g) poczynaj4c od dat-
szej czg3ci wiclki6j kgpy, zowi4cej sig Lyshq,aleL4cbj
przy Nieszawie, do dw6ch mil w d6t wod4 postgpujqc,
ztemi kgpami: ,.P,yskq, G6rskiem, Wierzbk4 i t. d. (t).,
I dal6j: (wolny josl, Torurrirrrrom po,I6w ryhy, wszelkq
sieciq, pr[cz nicutatluu (2), W tyrnie przywiloju ltalke
oczekujqc osadnik6rv Niemieckioh, oSwiadcza r rto mie-
szkaricy Torunia z {'anu Polskiego, rtre potonical,i ai,atro,
maj4 p,tacii dziesigcing w ziarnie biskupom (3). Pr6cz
tego strumyk lfokra przedzielat miasto stare od nowe-
go (4), a do torrytoryum Tarnowa naleia{,y: Bierzglo-
wo (5), Lubianka (6), Przysiok (7), Zakrzcwko (S)
Grgbocin, kqka (9), I(orytowo, Ostaszewo (10), Sre-
brnik (ll), Zcglno, Ilrzczinko, I,igrze (12). Nie wy-
gasly wigc wsio Polskio przez ciqg panowania Krzy2ar.
k6w, IeZ4ce pod Tarnowem. Po jego zaS dobrowolnenr

(f) Bandtkie p. CheI. 235, 236.
(2) Praeter rete, quod neood, diciLar, tsandt. p. Chel, 291.
(3) Tamie, 295.
(4) lVernicke tom I, str. 113, tom I, 1S7,
(5) llart. N. S. Pr. 398. cf. Dusb. 249.
(6) lVcrnicke tom I, str. 162.
(7) Tarnie, tom I, str, 163,
(8) TenZe, lom lI, str. &2.
(9) Tenic, l,orn II, str. 94.
(10) Tenie, torn I, str. 162. lorn Il, str. gB.
(ll) TenZc, tom I, str. 33.
{12) 'lenl,a, tom I, str, 140.
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purltlunirr sig korottio, I(azimierz Jagielloriczyk zajgty
wojuq [rzyuastoletni4, darowat temui miastrr folwark
l'ogrowski i l,ulk6w, a prezydentowi iego wies Szyma-
lrowo ( l). Do liczby powyiszycll wsi Tarnowskich
nic rlorllli.(rny tyclr, ht6rych epoka nie jest 6ciSle ozna-
oiorrn, u kt6rych jednak wzmiankg znajdujemy w Wer-
tr i I i rr trr, l.e rn i' s4:1Vi p cz, Gronowo, MIew ice, Leszcz rRgcz'
howo (2), Toporzysko, Smogursk (3). Taki jest po'
rrxlll,ok (iotycki Tarttowa. Co do natury Litewskiei, o t6m
Lgrlziu arl,yku.t oddzielny. Tu dosyi jest namieni6 2e naj-
r ln rv n i cj sze przyw ilejel(onrad a Nlazorviecki ego z r'. 1228
i 12r0, lr6dto Drzwigcy rz6ki,oko{o dzisiejszej Ostiudy
(Osterode), wskazuj4 za granicA Pruskq, ie Hartknoch,
$ois,Iy badacz tego kraju, iadnych 6lad6w jgzykaLitew-
rkiogo w ca,l'6j ziemi Chc'Imiriskidj, a zatem i Tar-
rrowio rrio z,rraluet. iio sortt rttistrz l(rzy2ak6w, zajqwszy
ollnrowtttttl sttbiu posiarll'o$(r za Wis'l'q, mialrujo sig
prnwizorom braoi szpitalnych w Polsce, ,rProvisor ez

Poloniar,t podt'ug dokumentu w archiwum sekretn6m
I(16lewieckiem dochorvanego (4).

ll. 2e miasto i zamek nie byty zatoi.one przez
Niemc6w, ale Polak6w, nie trudno tego dowiesi. Yoigt
mnicma, i,e przed przybyciem l(rzyiak6w, rniasta nie
by,lo, (5) i,e zatbm ono winno sw6j pocz4tek zako-
nowi rycerskiemu. uHier begannen nun die Deutschen
Einzbglinge die Gliindung der ersten Siadt, die ihr
l)aseyn dom deutschen Ritterorclen verdankt.r (6)

(t) Wernicke, tom I, str. 324.
(2) Tom I, str. 326.(3) Tom II, str. 3?6.
(4) Voigt, tom II, str. 186.
(6) Tom Il, str. 232.
( (; ) 'l'omie" str. 232.
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Powaga takich autor6w wprowadza w mylne plzeko-
nanie czytelnika, nie maj4cego do6i czasu lub sposo-
bno$ci do sprawdzenia faktu. Nietylko Torun istnia*
przed l{rzyirakami, ale by} miastem dosyC znaczn6m,sta-
nowi4cem stolicg porviatu. W s4dzie polubownym kr6-
la Wggierskiego z r.1335, powiedziano: t<Ziemia Po-
morska prizostaje przy lr^rzy'takach nd tychsamych wa-
runkach, na ktdrych byt'y zapisane i oddane tymi,e za-
konnikom ptr,ez ptzodkdw l(azimierza kr6la, ziemie
Chetminska iToruilska,,) (eodem jure et modo, quo
torrae Culmonsis at T'orunens?.s eisdem fratribus, per
progenitoros ol, praodocon$oros suos, fuorunt legatae

"1 
,1nxx1as,,. (l ) ,lakoi wirlzirny zo staroiytnego aktu

L222 r,, 2o I(onrad zapisuje l(r'ystynowi pierwszernu
biskupowi gieneralnemu Prus, strong p6tnocno-zacho-
dniq ziemi Chelminskiej, gdzie bity zamki Grudzi4dz,
Wapskol Pokrzywno, Wielsq2, Kolno, Rtida, Kcyn,
Gt'gbokie, Turno, Pin, P,lot i posiad.I'odci rradbrzeine
(omnosque haereditates circa oram, (2) biskup za$
Pl'ocki oddajc strong wschodnig z Tarnowem i Popo-
wem, rozciqgajilcq sig ku Drzwigcy. (li) Potwierdza
to sarn przywil6.j poczqtkowy Krzylak6w, zwany CheI-
miriskim z 1232 r. grud. 28, fuzmiqcv nastgpnie: ,,Im
liczniejsze i wigksze niebezpieczeilst,wit ziemia Cho,t-
miriska, a mianowicie mieszkaricy miast naszych Chet-
mna i Torunia, w obronie chrze6ciarlstwa, i okazywa-
niu pomocy zakonowi naszornu .poniedli, tym,chgtniej

( 1) Dogiel, tom IV,
(2) Zarniast Loratz, wyrazu przyjgtego rv dyplornatach ilruko-

wanych, czytad naleiy horant, t. j. oram, wedXug pisou,ni {rednich
wiek6w, Tak uDogiela str, 15, znajdujemy ha;,1nta, zqmiast arena.

(3) Stronczydski, n. 13. Dogiel, str. 2.

?*
i skulocznirlj im sig vvywiipzywad w kaZdem zdarzeniu,
jak przystal'o pragniemy: ,<Quanto plura, quantoque
lnrr,iora Crrlmensis terrao, ae praecipue civitatum no-
sl,rarrrm, Culmensis scilicet et Thoruncrisis incolae; tum
pro christianitatis defensione, tum pro domus nostrae
promotione, discrimina sustinebant; tanto ardentius, at-
que effical,ius, in ornnibus, qrribus cum justitia possumus,
eis adesse volumus et dehemusr (l). Wigcbylo rniasta
i mirsthntirp. civitas etinrohp przed rvydaniem pierw-
szego przywileju fundacyi, na prawie Niemieckiem u-
czynion6j. Tegn zad nie ma potrzeby jui wzmianko-
wai, 2e ten ostatni wydany zosta* w Toruniu: uActa
sunt haec in Thonrn., ,fakie sig utrzyma powaga VoigtaP
Jak wiolo innyeh muicmnri, z jogo stanowiska wyrze-
czrlryclr. l)ld r:ioknwo$ci .icszezo rzrrr'lmv okicm na inne
zrlarzcuic wsp6l'czesne. W Iat pigi po przywileju, t. .i.
1238 lut. 18, "Wtadyslaw ksi4ie TVielkopolski w li6cie
swoim wyraia: <<Z kai,dego postawu hupiec ztoZy d,wa
denury Toiurislrien de quolibet panno dabitdaos rlena-
rios Tltorunenses (2). W pierwszem powstaniu, kt6re
mia.l'o rniejsce w lat dwadziescia po handfedcie, Toruri
przys'l'at przeciwko Swigtooetkowi, porl,hrg Dusbrrrga,,
(3) drvustu wojownik6w, a pod.l'ug kroniki Oliwski6j
czt6rystur quadiingentorum virorurn agmen? afratribus
Thorunensibus missum.n (4) W drugiem pori,staniu,
wkr6tce potem zasu tem, znajdujemy dwie czg$ci miasta,
murowan+ i drewnian4. <Vonerunt, polviada Dusburg,
Thorun, et hospitale, et quidquid erat ectra n?.u,1'0s, cre-

(t) Bandtkie, p. CheX. str'.281.
(2) Dogiel, slr'. 13.
(3) \\/yil. Hartkn. str. 139 i t4O.
( 4 ) (l r. Oliv. p. 19.



tnarunt. (l) I'cgo nriasta przez Polak6rv zatoilone.
gg, tak dalccr: nie lulrili Lk'zyi,acy, ie w Iat trzydzie-
Aci (1204) nowe za.l'oiyli, nazywajqc jc w lr6dtach
p rzez Wern iki ego przy toczonych, rvyl4cz n ie suoj em (2).
Stare, pamigtne na sw6j pocz4tek, grozi.lo nowemu za
przywi4zanie do l(rzyiak6w, (3) a nastgpnie zbrrzy-
'l'o zamek poddajrgc sig dobrowolnie Jagiellonczykowi.
Jeieli rvigc Torrrf, wchwili objgcia wladzy przezKrzy-
2ak6w istnial i by,l' miaslem, nic dziwnego, ie Dlu.
gosz ry wiclitr Xll nnzywa go oltpdtlum.r (4) Byl'to
punkt ;iracchorlowy rlla wszysl,kich rvypraw, tak ksiq,
Zqt l'}olsliich, juko tdi !(rzy2owc6w w tarnto sig'strony
ndaj4cyclr. (5) l'rzy rozwiqzaniu pytania o za.l'oZeniu
miasta Tarnowa, tprzqtnq(, naleiy trudno6C wyniki4
z zawi.todci tekstu Dusburga o przeniesieniu tak zrva-
nego Alt-I'lnrna. Wyrazy kronikarza KrzyLackiego,
brzmiq' nastgpnie: T,Herman Ilalk mistrz Pruski, zajg-
ty staraniem podlwignigcia wiary, wziqwszy z sobq
rzeczonogo ksigcia i walcczne wojsko, przoszcd'I przez
Wis.Ig na ziemig Che'trnirisk4 i nad rz6kg zbudowa.I ro-
ku pafiskiego 1231, zamek Toruh. Ta warorvnia stang-
ta w drzewie dgbowem uin arbore quelcina, wkt6-
rem baszty i mury wystawiono. DIa zas,fony od na-
pa$ci nieprzyjacill, opasaro zewszqd twierdzg palisa-
tlqr. zostawiwszy jedno tylko do zamku wej$cie. Ciq-
gle 'bracia okoto siebie mieli napogotowiu siedrn .l'o-

(t) Wyd. H. str. 250.
(2) 'Iorn I, str. 35,
(3) Wernioke, torn I, str. t85.
(4) Vl, str. 565.
(5) DXug. VI, str. 565, Dus}. lll, I. Tenie wyd.Hart. str. 89.

Voigt, torn II, {99.
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rlzi, thy mngliucieczktl ratowad sig do Nieszawy, w przy-
;rurllrrr rrrr;ru$ci Prusakdw. W p6lniejszymezasie za-
'loiyli oko.l'o zamku miasto, kt6re dla ci4g*ego wyle.
wu rzrllii przeniesione zosta,lo boz twierdzy, na to
ls1i1rjscc7 na kt6rem teruzlei,y zame k i 1loruri miasto, (l)
!i;rllwicdliwie Voigt utrzymuje, ie twierdza zbudo-
wrrrra l.ry.la, po przej6ciu Wisly, w Turnie clarowan6m
l(r'ystynowi biskupowi przez Konrada w 1222 t,. (Z)
'l'r.ln zarnek pod panowaniem Polski6m zburzyli prusa-
cy (li) przed przybyciem lkzyitak|w, lecz w l2Bl
orlhrrrlowali Mazury dla braci szpitalnych i zal.ogg zo-
stuwili pod dowr5dztwem Hermana Balka, oczekuj4ce-
go na wyprawg krzyLowq, zapowiedzianq przez sto-
licg apostolskig. Tu rycerzo zakonni mieli cz6tna do
rrtriarrrki na grrzyparlck przowul5i nicprzyjacicla; tu nie
jcrlorr w wyciobzt:o polr:g.1, porricwui twiertlza tak
icirllo by'l'u, potl.hrg l)usburga, blokowana, (4) i,e kto-
kolwiek z niej wychyli,t gtowg, ten, albo wpadt rv rg-
ce nieprzyjacielskie, albo zabitym zostat. Dlategg
mistrz Dussner von Arfberg, uposaZaj4c ko6ci6t parafial-
ny w tllt-Tornie, tkliwie sig rozrvodzi nad losem po-
log,l'ych tu poprzednik6w: t,Cupientes igitur ecclesiam
parochialem in Aldenthorum dotare, ubi multorum
I}atrum recolenda prioritas in Domino I'eliciter requie-
scitr. (5) Przyczyny tr:go rrictrezpieczefistwa, byty
trzy warownie Prusak6w w llogottia, tuL nad Tarnowem;
Slomotoie potl ChetmZ.l, i.slarogrodzio pod Chetm-

(f ) Dusb. tonr lll. t[,
(2) Stronczyriski rr. '13, Dogicl sl.r, 2.
(3) Castrum quondarn, tarnZe,
(4) III, srr. ?.
(li) Wernicke tom l, str. 13.
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nem. (t) tsliztroSc llogowa od Nieszawy, stac sig mo-
gta powotlcm do wylttrdowartia o rnilg i tiwierc dale,i

ocl Tarnowa. Z listrr Zygrntrnta 1, danego z l(rakolva
w tSlir r. dorviadujemy sig, 2e r\lt-Tholrr byl'pustem
miejscem, sk{'adaj4cem sig zufortyfikowanego ko$ciota
w kt6rym sig s'l'uiba Boia rrie od;rt'awia'l'a: (certum
locum, veterem Thot'rttr nttt:rcupatum, cutll ecclesia ibi
dudurn munita., A dalcj: ,rEcclesiam in honorem S. Jo-
annis Baptistac r;oltscct'tttarn, et lolrgo tempore divinis
officiis destitrr[,urn,, 12) I'odobieristwo uakoniec Turna
z Alt-Thorrronr, ()zy z Alt-'[lrurrrort ,, ,iak jc lud nazywa.
nio jesl, bat'tlzo rlitlckic. Z l,yr,h pobtttlclt Voiiqt wielce
sig sk'l'auia rlo tcgo ttttticttttttria, it: lirysl,vrrowski za'
mekTttrno jest Alt-TlioI'uetn: ,,'l'urlto lag htichsl, waltr'
scheinlich an dem Orte , wo nun Alt-Thorn ist,r (3).
W drv6eh tylko szczeg6'Iach zdaje sig mylid pisarz his-
toryi Pruski,bj; raz, ie G6rsk, wie6 z kgpq pod Turnem,
lrierze za Kwcrtz, porvt6ro io rllwnl; Nicszalvg , zkqd
ruszy,Ia wy[)I'awa, potitlwil w rltil' rlo Nicszawhi. Z ptzy'
rvilei tlrrrkic:nr pt'zcz 1t. Sl,rottczyriskir:go og'l'oszottych

wiaclolno kairlotrrtt, 2o wio* ;rrzoz l(orrl'irtlit l(rzyZakom
zapisana, zwala sig po l:acinic Queru*, nie l(wertr, iak
w dalvniejszych wydrukowano zbioratllr. Nieszawa zas
stara z zamkiem, lei,ala naprost Torttnia. O tem nieje-
dnokrotna rvzmianka u'przywilejach. W jednym-z niclr
naprzyk'tacl powiedziano:,rCastrum autem Nieszow.."
cum navigio Vislae circa Thorun (1r). Ta przer:irvle'
gtoS0 tak byta wielka " ie p|inibj rv skutku lrrnowy

(fl Dusb' Ill, 7.
(2) Wernioko tom I, str. 13"
(3) Tom I, str. 4?,!.
({) Dogiel, str. 120.

h r'zvirrliirw z,lirgirr'il i1, tl,kl 1rt'zr:wtlz.owe w'I'oruniu i Nie-
uzrrwiu rro l,yrlzict'r tta ltrzctttiittr tttlbiet'ano, dla wsp6lne-

11o lrorlzirr'l'rt. ( 1) Zblisliu obtrlrotlzi gicograliq krajowi;
rrrrzrvlskrr'f'rn'trit. Nic uzrrlr.io gtt ltrzccigi za Niemiec-
Iirr Vuigt: ,, l)ot' Natrter powiadit, ist. wohl sclrwerlich
,f 1,11f 51r11ri. (2) Do lvyjaSrrienia rLcczy dwa post'ui4
rrrir..jrr,ir w ziemi Chetrniriskiej: 'Iurznice pod lladzy'
rrrrrttt (;l ) i 'llrrrzrrr.r trarl Tarnowetn, okoto liowalewa,'bg-
rlrl rrt r lz.ii w'l'asrr o$cii; Dzia'l'orvsk ich. Lekka tylko r6irrica
r.rrclrorlzi ;rorrrigdzy Tut'nem i Tttrznem, wynikajqca z pi-
sowrril,ucirislii(rj. To2samo$6 nazwy i niewielka od siebie
,rtllcg.l'orictlw6ch rntejsc, mogly dac pow6d do miano'
rvarria jetlncgo z nich glgbokiem Turznem, ?rzfundum
'l\rrno w przywilejtr I(oulada z 1222 r. Ttt, w Turznie,
rrriu,l' sl,it(r rlil,lr I y lko zt lrlzy,iirria l(r'z,y2ak6rv, podl'ug
l)rrnlrrtt'grri w t'ok rvltltttty l)l'zy\\'ilrl,i rlllr'l'itt'tttllvit, (wiarl-
t',t.y o isl,tritrrritt tttiitsl,it i obyrvatcli, wtgo z p162ncgo
rniojsoa przeniesiotte zostal'o tniasto tam, gdzie na do-
maclr nie brakto. Zt4diPnetorius uwaZa przerrosiny
za ytecz niepodobhq, a Voigt widzi nalvet lv tem
sprzecznoSd. Polviada on, i,e DusburS, po'l'oieniem d9-

brr i 'l'orunia, wpad't w niezgodno3i z samym sob4: uDus-

burg mit sciner Lage von der Eiche und der Lage
rler Statlt 'l'horn in Wiederspruch gerieth'r. (4) Kwe-
stya zatdrn tlol,ycz4ca przelritlsietria Alt-Thorla, czyli
rlawnego 'I'urzna, do dzisic.isztrgo il'orunia, uwaia sig
rr pisarzy historyi I'}rtiskiej za tt'l'al,wionq, bo jeieli Voigt
laz wspornirra tylko o sprze(rzllosci' drugi raz Zadnej

( 1 ) 'IenZe, str. '12[t.

(l' ) Torn II, s[r. 22il,
(lt; Niesieoki, toru IV, st.r' 406 rvyd' Lrvow'
Itt 'l'orn II, str. 23J.
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r,v4tpliwo6ci wzglgdem mniernania swego nie zosta-
wuje. Nie ulega .zaprzeczeniu, powiada, Ze Toruri
powstat na t6m sarn6m miejscu, gdzie clo dnia tlzi-
siejszego leiy. usie entstand ohne Zwcifel sogleich bei
ihrem Aufbaue an denselben Orte wo noch heutiges
'l'ages Thorn liegt,,. (l)
- Po ogtoszeniupisemlra o nazwie prawclzirv6j Toru-

rria i poczqtku jego polskim, jeden z autor6w Btaroiy-
tndj Polski, T. L. w czwartym zeszycieropisujqc Toruri,w przypisku wspomina o tej publikacyi, przyznaje jej
erudycy4, alo w koricu o$wiadcza, ie woli *ig t.ry-
mad dawnego mrriolrrunia. I zurnn na tejlo stronnicy
uwiadarnia r:zyl,cluilra, juk I(r,zyi,cy w rlgbic zbirrlowaii
warorvnig przeciwlio napasci Prusak6w. A, chociatz
ten pomys.l, do Autora staro2ytnej po.lski nie naleiy, za_
wsze jednak przyznac musimy, ii, fofteca byta nad-
zwyczajnie rvielka, kiedy podtug Srviaclectwa pisarzy
dziej6w Pruskich, s.luiy.l'a do obrony przeciwko licz_
_niejszym tysiqcorn pogan, od inrlywitlir6w t{rzytzac-
kich. (2) I ;rrzociwnic, rycerzo zakonu Nicmieckiego
wyglqdali jak dzigcioty, kierJy ich o$rnnastu w jednym
dgbie zrniedciC sig mog.Io, nielicziyc w to stu mgL6w
zlrrojnych z zalogi. Autor oSwiadcza, ie polega na
podaniu innych pisarzy. Temi naturalnie sq Dusburg
i Voigt, kt6rego w swoim artykulo o Toruniu prrytr-
aza. Dusburg tej porviastce nie wierzy.f, bo w iun6m
miejscu (3) sk*ada j4 na bajarz5,. pouiad,ajg niektrj_
rry, slowa sq jego, ie gdy bracia rnieszkali wowem
r-lrzelvie: ,,Referunt quidam, quod dum fratres habita-

(1) lfom ll, sLr. 232. por6w. tom Il, str. 286,(2) Voigt, ton II, str, 182,
(3) III, str. 7.
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lmrrl, in dicta arbore l. Wreszcic oSwiadcza, ire poczqt-
liorvo zdarzcrria wypad+y jui z parnigci lutlzkiej. (l)
Voigl, wigoirj ni2 niewierzy, bo w wyrazach tych my-
6li nio zrrajduje: useino Worte, powiacla, geben kaum
oirrorr verstindigen Sinn, (2). 2e zas ciqglo sig l(rzy-
2akorn marzylo o dgbie, gdzie tylko stangli stop4
na ziemi Pruski6j, o tem Aeneas Silvius w opisie Euro-
py, i autor kroniki Pruskiej po belgicku pisanej, kaZde-
go przekonaje (a).

Zamierzywszy roztuzqsnqc dokladniej okoliczno-
$ci towarzyszqce za*oiteniu Torunia, nie moZemy omi-
nEd powszechnego pisarzy Niemieckich m*iemania,
i,e l{rzyi,ecy otrzymawszy bezwarunkowo ziemig w ro-
dzinio Loohicki6j, salni pozaktatlali zarrki, i pr2ygoto-
wali zwyoigzl,wo rrarl llogtrrurrri. ,lai,eli w przywile-
jaclr l(onrada anjdzia sig wyraZenie, i:t z wszelkq
wiernodciql bez obtudy, aL do ostatniego, pomagad
majq w pokonywaniu Prusak6w, tllmaczq ci pisarze
uiernoii przez wyratenie bez nagrorly (4). Je2elido-
kqd wypadnie wyprawa, Balk hierue z sob4, dla to-
warzystwa, ksigcia Polskiego, i stawi natychmiast za-
mek- (5). Nie jeden mniema, ie Dusburg opowiada-
iec w prosl,ocie wieku, mydli skryt6j w scqcrr nie Zy-
wi. Niechie uwierzq Voigtowi, lit6ry urnia,l'duch kro-
nikarza przerriknqi. Twierdzi ton professor Kr6le-
wiecki, 2e pod.l'ug potrzeby, w oioniu lub Swietle l(rzy-
Zak stawi historyczue osoby (6). Zakonnicy szpitalni

(1) Wyd. Hartkn. s[r. jetlenasta,
(2) Torn II, slr. 222-
(3) Cap. 29. i pag. 15.
(4) Voigt, tom II, str. lg4.
(5) Dusb. tom III, I.
(6) Tom II, str. 1.60.



znale'lli ziemig Che'tminskq spustoszon4 (f). l,apiei
Gruegorz IX w odezwie do ksi4Zqt o wyprawg lbzyitowil
uholewa nad s.l'abo$ciq rycerzy duchownych, i,e nie
wydo,lajq tak trudnemu przedsigwzigciu: l quia ad tam
arduum negotium sufficere per se nequeuntrr (2). Ca.fa
nadzieja by.l'a na Polsce, lit6ra pragng.fa jak najrychl6j
wcielid ziornk6lv swoich Prusak6w, zostajqcych jesz-
cze w ha,l'wochwalstwie, pomimo niejednokrotnych

. usil'orval'r o iclr nawrricclrie. Dlatego wszystka Lechia
ruszy,l'a sig rra wyprawg lkzyi,owty, od Odry do Wi-
s.Iy (ll), w szczol4r'rlrrosoi za$ llcnryk Szltyzki przypro-
wudzi,l' zsobi; 11,000 wojowlrikdrw, l(onrarl Mazowie-
clri 4l)0$, l{azinierz l(ujawski z,(l(ltl) W{,atlystaw
Wielkopolski 2,2(lO, Swigtopetk Pomorski z bratem
Samborzem 5?000) a t4cznie l6)200. (4) Tymczasem
ca.te Niemcy nie dostarczy.l'y wigcej Krzyiownik6w
nad 5,000, podttrg Voigta (l"r). ttV6dz naczelny wypra-
wy Toul,oriski6,i, llurhard hrrrgrahia Magdelrr:rski, sie-
dz.ia,I w Chc.l'rnnic, kiedy lisi4igta l)olscy w licznym
orszaku ;lrzvbvwszy. staroiytrry zamek w l(widzynie
dlu,igugli. uHi curn multitudine n"lilitiae et armatorurn,
quae nuuquam tan[,a visa fuit irr I)r'ussia, intraverunt, et
civitatern . insulae $anctae Mariae construentes . ca-t
strurn prius factum flrmaverunt,) (6) I rueczq byto na-
turaln4, i,e ci, ktfizy irn ofiarowalr twierdze Dobrzyr[

(1) Przywilej lirystyna biskupa,dany Krzyiakonr 1230 r.
(2) Voigt z archiw. sekret. tnm II.
(3) l)uslurg tom Ill, 10.
(4) \'oigt tom II, str. ?.i3.
(5) 'l'orn II, str. 231.
(6) Drrsh. III, slr. 10.

,il

Ni(!frz{lw(:. (l) .l'urzno, odbudowali i inne zburzoneznrnlii w zicrni Chelmidskiti,j. Co do Torudskiego, tenjui isIrrirrt w I280, pod.]ug wyraz6w przywileju bi-skrr;rn l)tockiego utam dn ctt.slri,s quarn, fp aillis, a wia_rlornrr io ten list jcst przenie.gienie m nalkzyi.ak6rv prawannrtarrcgo l(rystynowi, na Tarnorvo ipopowo. Handfestfllrc.lnrifrski wspomina o istniej4cymlui zamku wl2JZtokui Kmunilio,:es noslro.sr rluru' ;r"eisdem cduitatibu,g
(Clre.Imno i Torud) ium habemns. (2)

Polacy uwaiali Toru6 w ciegu iat Zzz ocl przyjdcial{rzytak6w, za czgi.A swolego [raju, i sprawiedliwie,
Wszaliie ksiEtgta Wielhopolsc y, *,i"ry""yo Krakowscy
nadawali szlachcie w.Iasno6i ,i"*skE , p.u*u^ odclziel-ndj. adrninistracyi, sigdorvnictwa, i"kary ,smierci nadpodrlarrcmi (:r). Krzyi,ey nic nr,r t,, wigcd,j nio mieri.Mylg ni1;; mtt irti ,irlszcz() l)rnw ol,rzymali, 5o sig obowi4-zuli rviolnie s,IuZyC na wyprawach wojennych przeciw.ko poganom (a), a Racek, uwolniony by.t przez Bote.sl'arva Wstydlirvero od pospolit.go *urr"nir1Sy. prru-

cieL Zegota, Miecfarv 
? 

r:::)rrRuc"t , niu przesrati byCob,vwalelami polskiemi. Nierylko ,a6 .y"erst i zakan zo-stawa,l pod prawem feudaln6m rvzglidem polski, alerv poczqtkach i samego biskupa lrryliyna. t ;;;o;;albowiem l2B0 r. za poSrednictwem opata z &ukniwe W.Iocl,awiu zawartej, przyjgl na sieble ofrwiE^f,
ni esienia "porn ocy p.rri" i*ko ;rgrr; r; ; iepuszcza niaz.iemi nikom u bez zezwoleniu j,aItu.za;'podlegania mu,

,r,[']r,t1-."irkroniki zakonn6j u Hartkn' s' i N' Pr' 271, \trois,r

(2) Dogiel p. 22.(8) S[ronczydski n. lg, 20.(4) Przywil6j u Stronczyfrskiego str. 4.(6) U Stron. pod r. t2S2.
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jak przystato na wassalas uita, ut ipsi episcopo' et suis

successoribus, tanquam Yassali Domino' deberent esse

."friSrri,,, i przyjmorvania go wszgdzis ze.czciqnaleZnq:

rrdedito ltonot'e, tanquam episcopum et dominum suum

;;;;;; .,,, nak oni e c z ostawia,n ia pi errvs,zefr strva cho r4-

qwi^biskupie.i przed swojq (I)' Gdy sig. ptzeto' z po--

ru;r;"i;;;i-to*,'mri ao-o*emi nieprzvjacio'r'mi

Polakorv;' rvyrok papiczki w 1339 r' przyzna'I Toru6 z zie'

*ii ifr.l*insli.I i przyleg'Ierni' za w'l'asno.Sc Polskg' Do-

fio"ro nori,oicrz lll 'i'ni+sigprarvtY:i:ndo 
niego' dla

["0* 1r.U"ltr i rt;t'aletria sig rra ttottie' wSr'6d roszcz'en

kr6la Czcskicgo wltrow protesruoyi scnnttt' Lecz poZoga

l.i u * i u ur,rryii rtr. itl za W'l'atl ys'tawa Ja gi c'l'l'y' sp o rv odo'

wa'Ia bit.lvg Tannebersk4, kt6ra Torun powl6ci'Ia Pol-

scer-nie na d'l'ugo, ata rJjaokow Witolda na 2mudl' Do'

il1" ;;;r"trat t"'cie wieczystym warne riczvka 1436 r'

wyrzeczono' Zt'p'u*tu nitpottolu krajowego' uwolni

p,iAJurV.f, od po's'tusz'etisl'wa' a zahon rrie chcia'I wy-

ffio'pi.rrg,,i misLrza Niorniecliiego i napacla'I na

;;;r* p.slsltich, nastilpi'Ia kal'astrola poddajqca care

Prusy Polsco.
To uwaianio Torunia za miasto o'iczyste stato stg

powotlem, i,e za tzqdbw l(rzyiacklohl ksial?li,:::t::
li" oA*ut iali swojej opieki handtowi rozgal'gztonemu

;;;;; tuteiszvch' 
" wtrarlvslaw ksiqie lvielkopolski

w r. tr239, wnet po objgciu miasta prLez ryaetzy Nie-

mieckich, zapewnit of Sg w op'lacie. c'ta od wozu Pol'

;**;iri innv wtuivs'taw, ti'siqie &sczvcki i Ku'

jawski, w 1286, dozrvala wolnego przyjazdu na Ru$

(1) Dogiel, str' 6 i ?'
iZf Dogiel, torn IV, str' l9'

4:t

czor\,\,on+ (l), a Stefan starosta"gieneralny Wielkopol-
ski clo kraj6w w tamt6j stronio po.toZonych (2). Szu-
fladki archiwumTonniskiego zariierajq w sobie hczno
przy rv i I eje Il azimierza III, Lucl w i ka, i ksi qi,qt I\Iaz o ri, i e-
ckiclr (3). Potl panowaniem zad Polski6m ocl r.14i4,
Toruri naby,l przywilej6rv prawie ksiq2gcyclr. Uzyskat
przeniesienie, na lelvym brzegu Wis.ty rvprost le2gcej,
Nieszawy, kt6ra mu odejmorvata doch6d ze sktadu
zboZa Pol.skiego, o kilka mil dalej (4); zostat siedti-
skiem apellacyi od rvszystkich miast pruskich i polskich
pod prawem Che.l'minskiern zostaj4cych (b), otrzy-
ma.l prawo nadawnictwa koScielnego, nawet staro-
iytnej parafii Seo Jana na przemiany z kr6lem : dostat
zamek Bicrzg'Lowo z zicmiq przvlcg,lttr, a nadervszy-
stko ol,rzyrna,l' wolrroit! rllu ftai.tlcgo olrywatela hupna
dirllr ziernskiclr czyli prawo szlacheckie, htore upo-
wa2niato do rvysy.l'ania podsgtlti6w z grona obywateli
Toruriskiclr do sktadu, Sqdu Ziemskiego (6). Na sej-
miku gieneralnym internuncyusze tego]miasta g{os mie-
Ii stauowczy, a. jeden z nich trzymat pi6ro w Radzie.
W Iioilcu, prawo bicia monet.v i rozstrzyganie spraw
wainiejszych, pocl prezytiency4 kr6la, nadawal'o Toru-
niowi udzielno6i, kt6ra jego znaczenie i pornyslnodd
podnios.ta do stopnia woluego rniasta.

, IlI..Prawo Niernieckio nie moZe sig uwaZai za
przyczyng wyltqczajEcq Toruri z dawn6j granicy polski,

(1) lVernicke, tom I, str, 38.
(2) 'Iamle.
(3) Wernicke, tonr I, str. 72.
(4) \4I ltrak, 1454, rnarca 6. Wern, tom I str. 235.
(li) Wcrnicke, tom l, sl.r. 385.
(6) Wcrniohe, toru I, str. 285.
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bo wszystkie tniasta znaczniejsze rv kraju na ni6m osa-

dzone hyly, a P'Iock i Warszawa na Che'f miiskiem, nie
przestaj4c naletbc do jednego rodu.

lY. Nie mo2e sig takio utrzymai zdanie pisarzy
niekt6rych, 2e prawo wztrrania'l'o przyjmowania do oby-
watelstwa Polakdw. Zawis(, wprawdzie niekt6rych
cech6w 6ciga'ta cttdzoziemc6w, a nawet do tego
stopnia, ie sukni gdzieirrdziej zrobiondj, naprawiai
nie chcieli (l)' alo l.rrzmienie prawa by'[o inne. Podtug
niego wy'l'ttrczajq sig od obywatelstwa ludzie z'tego
prowadzenia sig (2). (lo zas tlo rorJowo$ci, przepisy
obowiqzrrj i;co dopuszcza l'y kai.dc go, k to l.y I k o l"r y'l' trczci'
wio zrotlzonytn, wolrrytn i ztoiy'I'Swiadechvo dobrr5j
konduity. Zresztqprzybyrvac m6gt z kaidego krajul
t<er komme aon Laannen er woller, powiada postanowie'
nie Rady z 1389 roku, sl,ycznia li (3).

Wernikie utrzymuje, 2e ani jednego nazwiska Pol'
skiego pomigdzy urzgdrrikami Torurisliicmi ai do osta'
tnich czas6w nic znalazt, (4) a przeoici nir:je dnokrotnio
sam iclt lvymienia. Zkqrl wigc powsta'l'o to przeo'
czenieP Oto 2e zalioticzenia Niemie ckie, wziyL za na'
zwiska tego ludu. Zwyczaiem .by'lo za rzqdu Krzy'
iak6w imiona i nazwiska Polshie przerabiai na kr6j
Teutorishi, tah ziemiariskie jako teZ miejskie. Niekiedy
zupelnie zmieniano wyraz. Tak Jelyn obyrvatel To-

ruriski, uDtugosza jest Jelinorvskim. (5) Temui loso-
wi ulegli Belkau, Boberau, Krapitz, i inni. 0 tym
ostatnim 2e byt Pol'akiem, Swiadczy napis na ratuszu

(I) Wernickc tom lI, sr. 262.
(2) Wernicke tom II, stg. 261.
(3) Wernicke tom I, st' 22'
G) Tom II, str, 240.
(5) lVernicke tom t, sm. lll' lL4, 761, D}ugom XIII, 169'
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Chetminskim po.IoZony: <thec .4leuander Culmam. curt
arce Papouiensd et Starogrdtl, Nicolao Cltraqticio Episcoqto
Culmensd contulit 1505 (l). Gawr.ona przezwali Au-
schuilzem (2). Ale co dziwniejsza, obywateli korony,
za miedz4Pruskq zarn i eszka.l'y c h ci2 p isa rze z n ie m czy li.,
tak Le ichzaledrvo pozna(moi,na. Ostroroga Stanis*ar
wa przezwali Stenzlem, (3) podskarbiego Przebgdow-
skiego, Prebentaer, (4); jednego zaS z nich moina przed-
miotem zagadki uczynic. Jestto Joltann o. Bchlause (5).
I(t6iby sig domy6lit,w t6m przekrgceniu nazwiska znako-
mitej rodziny Polskiej S.luiewskichP' illorva tu o Janis
wojewodzie Inowrocl'awskim. 2e wigc Wernikie nie
znalaz* nazwiska Polskiego pomigdzy urzgdnikami Toru'
nia, dziwid sig nie naleiy. A prt ecie:t wspomina.Iawnika
Jerzego Cuwrorru(0); Ilolkau rutrnurra( 7), Jana Jelina bur.
rnistrzu(8), i porlobrrych. Jako obyrvatele, oprdrcz powyi-
szych wspominani sq w czasach bardzo odlegtych: I(or.
delitz, Ileichnow, I(orvitz, Szeliga .(Dtugosz r. 1400) q
w nieco p6lniejszych,zaczynajqc od pigtnastego wieku:
Jan z Gniewa, Michat Paluszki (nazrvisko zepsute), Miko-
taj Kromer, Piotr z Rypna, Pawe.t I(romer kuSnierz,
Jerzy Grzeg6rz (9), Maciej z Czerska (10), Mur.in IVIe.
b et'itz 

.(z 
Nligdz y r ze cza), ( I f ) M i k o,t'aj "Wei n i tz ( I 2), OSci -

(1) Hort. 'rv ilorlatku do ilrngi6j czg$ci Prus.
(2) Wernicke torn II, str. 116.
(3) Wernioke torn I, str, 253.
(4) Wernioke tom II, str. 393.
(5) Wernioke tom II, str, 23.
(6) Tom II, str. 116.

V) Wernicke tour I, str. 190.
(8) llorn I, str. 114.
(9) Wernicke torn I, 25t 254.
(10) Ton I, str. 262.
(11) Tom I, str. 245.
(12) Tom l, sLr. 264"
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ohowscy (l), a ze szlacbty Polskiej, kt6ra przyjgt'a
prawo obywatelstrva, Marcin Zakrzewski., Wiktoryn
Dziggielorvski, i Smolicki z l(rakorvskiego (2). Nie byi'o
wigc 2aclnej przeszkody i dla ojca l(operuika, gdy si9
staraI jako I(raholvianin o prawo obywatelstwa. Cie-
kawe ztlarzenic przytacza, Wernikie z wieku astrono-
ma, Le sig niekt6rzy Nierncy gniewali ido grona swo-
jego ociqgali przyjilti, jednego z kandydatt5w, iew me-

tryce urzgduwtrio wydanej nazwany by'I Polakiem
z Torunia ([]). I'aka dlailiwo$d']atwo daje sig t't6-
maczyt, Witlzidd lritrtylko w Prusach als i w Polsce
w,la$cirvdj wsz.gtlz.io Niclncdw, hyto rzoczq; zwyczai'
nq. Talr Sclrutz, znalazlszy w Dusburgrr ( IIl, 5l)
i,e <rnobitis oir tle Cracoaiau odstarvi'I do zamku Torun-
skiego w 1244 r. ftzy galary z winem i miodem, oraz
300 wot6w, na potrzeby Krzy2akbw, zaraz wni6st,
ie to byt Niemiec (pag. 23). Voigt domysla sig tak-
Ee wnim krwiNiemicckie,i (tl, 551). A z dziej6w krajo'
wyclr wiadotna rtecz) ii to by't lVytligo Nla,l'opolanin.

Pomirno twicrdzori lristoryka tcgo rnia.sta o nie'
przyjmowaniu Polak6w za obywatoli, i braku nazwisk
Polskich w li$cie urzgdnik<iw, znajdtrjemy w nim
samym 6wiadectwa przeciwnej natury, dowodzgce
ludnoSci krajr:wej, j gzyka, i przewaiaj4cego spo'l'eczen'
stwa. O czasach najdawnicjszyclr rnrlwii;c Wernikie,
nie przeczy pewnej czg(:ci ludno$cil'}olskiej. rtNicht in
AbrerJe gestettt uertlen hann, tlass auch ein Theil' der
Beaolherurug slauiscken Btammes 667,r, (4), Wigcej przy-

(t) Harl,kn. N, i S. Pr.223.
(2) Wernicke tom I, str. 342, l.om ll, 121.
(3) Tom II, sl,r 121.
(1) Tom l, str. 22.
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znaje wiekowi l(operniha: ulm liluntle des Volkes, d,ie

ltolnische Spraclte damals eben so hiiufig qewesen tein
muss) als.tlie tteutschet (l). Wspominaj4c o przysig-
clze homagialnej dla Zygmunta Augusta, jeszcze wy-
ral;ni6j kreSli spoteoznoSi Polsk4 i uZycie jgzyka z kto"
nihi rvsp6tczesndj: grnina Polska, powiada , wykonala
przysiggg w swoim jgzyku, powtarzajgc s'I'owa pisarza
s4dowego miasta Torunia (2). Pod'l'ug rvsp6'l'czesne-
go pisarza Niemieckicgo Grunau, ludnoSd Polska, by'l'a

16wna Nierniecki(i napocz,ltliu szesnastego wieftu: nnu'
mero pares sunt,, (3). Catej, pod'Iug ;Wernikiego' w cza'
sach najszcZgsliwszych liczono 30,000, a pod*ug lloczka
12,000 (A). tsiorqc pt'zeto w przecigciu 20,000, wy-
padatoby na Polsk4 I01000. Ten jednak rachunek
at.tugo ,aa;e sig byd nicdok'laclnym, iteoptbcz S'Jana',

we rvszystltich lco$cio'l'aolt kuzatto po polsliu:.u panny
Maryi, u S. T161.,y (5), u S. Jerzego (6), u S. Jakuba

na now6m mie6cie (7). Spoteczno$c ta ko6cielna bar'
dio wczeSnie, bo rv 1530, jest wspomniana u Oloffa. Wy-
pada*oby zatbm liczbg powyiszq znaczniepowigkszyi.
2e zalobywatele Torufrscy nazwisk nawet. Niemieckich:
Freitag, Szenflis, Szenknecht, Tobol, Bliwernic, Gleinig,

flerden, pisali w szesnastym wieku po polsku (8), nie
jest nieiogicznierzdaje sig, wnioskowad, ie jgzyk krajo'
wy rnia'I'wt'enczas zupe'lnq; przewagg w tern mie$cie'

(l) 'forn Il, str. 120.
(2) Tom II, str. 13.
(3) I(ron. Prus roz. 4.
(4) lVernicke torn Il, sr' 262.
(5) 'fenie, tom II, str' 2?8'
(6) 'forn II, str. 19.
('1) Tom II, sl.r. 27S.
(S) Obaczy6 BentkowskieSo H' L' P'
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Inaczbj, coby znaglito gorliwych o utrzymanie rodo-
woSci swoj6j Teuton6w, do przyjgcia wpiSmiennictwie
jbzyka obcego naroduP

Czas ju2 niejaki uptynqt od poddania sig Torunia
Polsce, gdy obywatel l(rakorvshi I(opernik przybyt
l.u na mi.eszkanie, a w 1462 przyjqt nowe obywatel-
stwo. Pod.Iug ksiggi zatwicrdzanych corocznie urzg-
dnik6w od r. 1465 po 14S0, zajmowat wstar6m mie-
6cie posadg .lawnika (t). Dornyst przeto, ie sig tyl-
ko m6g,l'uczyd pickarstwa w l(rakorvie, a pochodzit
od niejakiogo$ I(opernika st,rainika bramy Che.tmih-
skiej w 1397 r:. rrl,worzony przcz rrVornikiego(2)'w kwie-
cie rn,J'odo$ci swo,irlj rrikrrir:, tyrrrbarrlz.irrj , Le i pisarz
historyi Torunia, nio rnogEc zaprzcczy( Swiadectrvu
Zernekiegn (3) o pochodzeniu ojca astronoma z I(rako-
wor opartemu na aktach Torunskich, przyznaje mu
predykat rrI(rakauerr lubo inacz6j go sobie t.l,6ma-
ezy. (4) 2e jednak sarn te,i clyslynkcyi scholastycz-
nej nie wierz.y, dowodzi colirigciorn sig swojern za
szartt:a rodowo$ci Turrrriskicj. Arrl,or. or.noctia wyra-
zem niodorzoczno*ci lnrricmauia tych, klbrzy astrono-
ma za Polaka uwaZajq. Liczba ich nicrna{,a, a my6l
wcielona w pornniki. lVyrv6d obeclry o naturze zie-
mi, na ktorej Tarn6w przez polak6w zbudowany zo-
sta.[, urzgdnikach, mieszkaricach, ludnoSci, jgzyku, pi-
sarzach z wiehu l(opernika, czerpany zwykle w 116-
d.Iach przez samego autora przytaczanych, stad sig
mo2e niejakq odpowiedziq, szanujqcq opiniq osoby,

(f) Weru. I, 276.
(2) 'lenie, l, lL9, I, 276.
(3) Tholn. Chron. 17271 81..
(&) Wern. I, 2?6.
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nazarzr)t drukiem ogtoszony.. Syn powyZszego Ko.
pernika Miko*aj, zr,odzony jui w wojerv6dztwi"u Cf,u+.
miriskiem |LTB t.in*ode lata spgdzit pod okiem rodzi-ca: od kt6rego oddany zosta,t Ao szko.fy 6rvigtoja6_slri6j (l), ztrzech tytko ktass z*o|zon6J (z), Sin i<ra.kowianina, pod okiem jego zrosif; wychowany na
tronie spoteczerlstwa polskiego; s*uchacz ,asad re-ligii i moralno$ci w jgzyku olczystym; otoczony zJo-dn6j strony Kujawianami, z Orugiel- poinorzanami,
ztrzeci|j swoimi Che*mianami, z czwafidj Dobrzy_
nianami; 

.pgdzqcy mtododi nad Wis,t4,nie Aziet4c4 go.
od 

.ziomk6w, pogl4daj4cy eodziennie iia staroiytny-po-rnnik z czas6w Mazowieckich, kodciot S*igffiJLi,a towarzysu rozmowy owyclr niowiast, kt6rych ser.
ca iesxczl po hitwio Tunnonherski6j wioricorn otoczyly
sprawcg simoetwa syojcgo Jagiet.Ig (S), a teraz poii,q-
danym zwiqzkiem z polskq rra nowo oiyty, m*ody, m6-wig, my6liciel wielkiego serca, ,i" mOg+ sig przemie.nid-na cudzoziemca, dtatqgo tytko, ie i, czas6w, Ktzy-Zackiyh pozostati jeszcze byli wt6rn mieicie tupri'f
rze mies In i cy Niemieccy. Dlatego t€|, ukartczywszy szk"o_Ig riwigtojarisk4 nie poszed+ za przyk{adem osadiiik6w,co
do Lipska, Frankfurru lub Tu[ingi na nauki jetdziti ('i),ale sig uda* do ryskazanej ,oiiu przez ojoa studni-cy wszelkich nauk Jagielloriski6j. Tamruczqc sig podBrudzewskim astronomii, stysza{ i o mniemarriach
Pitagorejczyk6w o Srodku ognistym, 

"t"n" 
- 

,riO;rg;

(1) Wet,n, l, 244.(2) Tend,e, l, IBg i l4B.(3) Dlugosz potl r, 1410.

^(4) Wern. I, 144, 846; llrt46: Wilictr Conrn. in Tacir. denror.Gorm. lI, 25. 
7
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ziemia otrracad si0 rniii'la ( t)' 'l'ysi4ce gt6w zB

Swiata staroiytnego i rviek6w Srcrlrriclr, czyta'to tg
wzrriankg narviasowo rzucone w Arystotelesie, ale

na Zarlnq ziarno u:zyiniai4ce nie patl'Io' Gdy stolica

llzyrnski, troskliwa o poprawg kalentlarza, wezwata

rlo tej pracy'rnatematyktiw liuropejskich, uczef l{ra'
kowski na drotlze rar:lttttlktt i obserwacyi, walqc sy-

stem Ptolomcllsza, odhry'l' nowy i czysty rvidok Swia-

[a s.Ionecztt0go., lil,6r'y lurlz,kosc w innych st6sunkach

z, Irit:lrortt lroslaui'l'.. l'l'awtlz.iwitt witllhirrl irrl,olligioncyonrrtowarzyszY
zwyklo wir:lki t:lritritkl,trr. W ctt'l't!ttt i'ytrirt srvo,ir!m nie

zalrotnilrat I(opclnili o olrowii;zkatllt olrywal'olit' l'ecz
dwa szczeg6lniej czyny uderzaj4 wa2no$ci4 nastgpstw:
zapewnienie catych Prus Polsce; i ochronienie kraju
przez wyrv6d naukowy, gcl spodlonej 'monety, bitej od'
dawna prze z miastit wigkszo oraz ksigcia Alberta w czasie

toczon6,i o l)rttsy walki, kl,r'rrrlj lrzytlzic*triglzywielrr za'

lctlwo I'tttrl, srtrbra zirwiora'l'y (2)' I(opr:r'rrik zoslawszy
kituotrikionr Warlni lisk i tn, sta l' si9 rrirrrlrlsl,glrtr vm towarzy-
szctn ratl i pdrlrr52y przcrlsigwzigtych w irrteresie kraju,
wuja swojego f,ukasza Wajsselrotlit vott Allen, kt6rego
nie z wielki6m zadowoleniem witlzia'l' na biskupstwie
Kazimierz Jagielloriczyk,lecz na wstawienie sig pan6rv

f'ruskich, iako cztowieka uczoncgo irozsEdnegozno-
sit. Obojgtne st6sunki zmienitysig na najlepsze po'

It) rrPrzeciwnie filozoforvie szkoly Wloski6j, Pitagorr',iczykarni
z'wani, rttrzymuj4, Ze Jroilck zajqtyjes[ przez istol'q ognista, a zie-
mia jako gwiazila, tocz4c sig okolo tego Jrodkt, nor: i dzieli tworzyt'
Arysl,otcl. () rt.i,:bic lI, 13.

(2) llozpt'arv:r Ilopernika o rnonccie w Pamir.rtn. Warszarv' z ro-
ku 1816, li, 4t)?.
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lozumienie sig z Zygmuttltrm l, tali, 2e przed w' rni-

strzem nie m6g't' zatait swojego przekonania Waissel"

rod o prawach Polski clo ziem l)ruskich' Gdy na sej-

tuie l'intrkowskiin, bishup z kanoltiliarni l)olskiemi Ko-

penrikiern, Dzia{'owskirn, Skulteckim, Cltrapickim ze"

zwoli.I ra propozycyq kr6lewskq, abyw razic zasztego

zgouu pasterza, czte rech kandydal,6w przesy{'arro od ko'
rony .lo wyboru kapitule, reszta kanonik6w zaniosta

proiestacytg tlo Stolicy apostolskiej, oskariajEc zwierz'
chnika i towarzyszy o przestqpienie istniejEcych prze'

pis6w i wyjednala nagang,'ikt6ra p6i niej' zniesion4 zo-

sta*a, gdy pobliZszem roztrz46nienit rueczyr'czyt za

rozwaLnyi honorowy przez nastgpnego papieia uznanym

zosta,l (l). Wai.rritr.isza tts'lttgu lttitjowa mia'ta iniejsce

na r,jaldniol'ozttitl'rskittt w lir l() r" lros'l'riw Zygrnttnta l,
Nlahsyrni I iaua oosal'za, W'l'atly s'l'a wa k 16la Wggi erski e go

i lirziZak6w. Wybbrazicieltych ostatnich Hiob' biskup

Pomezanski, uczynit wniosek, znany przyjaznym mocar'

sl.wom zakonu Niemieckiego? puszczeqia Prus catyclr

w administracyq Krzy2akom za 50r000 czerwonych

z.I'ol,ych (2), przf zasttzeLenirt jednak2e wszelkiclr

praw koronie stu24cych' Pos'lowie obcy znajdowa-

ii * to,n korzySci dla Zygmurrta; wiolka ozg(c Polak6w

nawet dzioli'Ia to przekonanir:' Nal't-luczas rvuj Ko-

pernika oSwiadczy* poulhic liartclcrzowi l'askiemu'
'ze nale'zy ruied sig na rra,iwigltszej bacznosciprzeciw-
ho sidtour zal\olltl i rrie dopttsz't;zac lvzt'ostu ludzi chci-

rvych iniespokojrrych, je2r:ti [ila,i nic chce si9 zawi"

li,Iac rv pasmo intryg, kt6ryclr tric hrwawa dotEd

( I ) Suttrtrtatiultt t 'rllrpl('r'lr'lrs "riilitrt'ltl ll Slilluln ot(llsice Vili'nl

rttl t;tltcttt Lc,rriis lrist' l't rrsi
(?) IIaltk. PrzY Duslrrt'5u,21f'
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Swioci, w historyi. Uk{ady spetz.ty, Iecz nienarvi$d
przeoiwnik6w nie wygas*a. Waisselrod pociqgany byl
do usprawiedliwienia sig pnzed stolicq arcybiskupa
Ryzkiego, gdzie signio stawit, powo*uj4c sig, naprawa
sobio stuiqoe. Lecz pisarze przycliylni zakonowi,
ogtaszali go za djabla woielonegd, blagajqc Opatrz-
no6oi o zgladaenie go zo$wiata (l). poOania o j*gu
z$ora,i,o sq slraszliwo. C6ikotrwiek b4d:ir t%eczq jest
pewnQr io powracajQc z wesorla Zygrnunta, nagl,e, za"
s'Iab.f i 2yoio zakoriczy,l. Odcqd Kopornik sta+ sig
g.l6wnym organom kapitu,Iy, i eiqglo jg roprozontowa{
wnioobocnoCci biskupi6j. Opioki ra wiotco jii by,Xa
&onzystna w wojnie z rnistnzern Albertom; jakoina wsla_
wienie sig s*awnego kanonik a, niczego rz4d po,lski
nio odmawm* (Z), a Zygrnunt umi,qsoi,+ go. w liczbie
zaufanych prala{6w podanych kapitulo na, kandydat6w
{o wyhoru na bisktrpa (S). Wi.edziano albowio,m, ie
nikt gorli,widi nio m.y$la,I nad pojcdnan,ie,m pozosta.l.e-
go joszczo po rzgdach Krzy2aekicll rlucha po rniastach,
nad niogo, czogo tlowdtl wrozprawic, o mo,necieznaj-
dtu:iemy, gdzie powiada, Ze pordwnanic j6j z pokkq
trl1l,tg sig przyczyni do u,latwienia lrandlu, ale i, do
zbltheniia umysf6w zwaSnion,ych: r<Quae res ad andmo-,
rurn conciliationem et negotiationurn co.um&nione.m,
non' palum pond,eris est habitura, (4).

Eru$i raz l(opernik kraj uratowat od spodl.onej mo-
n-ety Pruskiej, dozwolonej 'miastom przywilejern I(a-
zimi|rza Jagielloriczyka w l4EZ roku (f;. nra+ug aktu .

(t) Chrouio. succincl,un(2) Leo lrist. p"ur. sz.i] 
uHartknocha przy Dusbur' p' 7'

(3) Surnmariuin conrnler\2 p_ami sr. wo",,.' f ; if''ll'ri.' \,l"l,Xii o ro.(5) Wera. tour, I, str. 2S7.
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wcielonia ziom pruskich do polski, pi6niqtlz miast
wigkszych nosii byl powinien stgpbi trOtewsti. Od-
stqpienio od tego prawidl.a, sta.to sig powodem do nad_
zwyczajnego znii,enia ltopy, wyk,rpywania i przeta_
piania starej rnonety, i do upad[u tranatu. DIa przy-
wr6cenia warto$ci znakowi wyobraiajqcemu rzeczy,
Kopernik wlb2ln czyta.l na sejmiku giemeralnym wGru-dziqdzt wyklad zasad rnennicrrych (l), wykazujqey
straty dlh kraju id4ce za, wzrastajqcdm,coruz zaiitaniem
stopy. Gorliwodd ta nie zostala bezowocnq, ho wskutku
zawartego traktatu z ksigciem Alb,ertem, Torun miat
sig wstrzyrnaC z hucienn pienigdzy do dalszogo posta_
nowienia (2). Dopi6ro w lE26 odyht Zygrnunta, z rno--
cy uchwa,iy sejnriku gionoralnogo og.l,oszony, poloca
wstrzymanio obie,gu d,awn6j monety i zast4pienie .i61nowe, pod stgplom kr6lewskim i zi,em prustiln UO sig
maj1cq, kt6raby w ca{6rn paflstwie, jako por6wnana,,
z Polskg, kurs na przyszio$d rniala,, i potoiy+a ko,niec,
rozmaitodci, spodleniu i fatszowaniu p,ienigaay po mia_stach (3). Jestto wyciqg prawie dos+owry z rnzprail
wy Kopernika, dochowan6j dotqd w oryginalo * *r-
chiwurn Kr6lewieckiem. M6wiAc albowlem do Kono_
packiego, IlaZeriskiego, Frqekiego; Mortgskiego i in-nych Polak6w, sk*adajqcych Radg najwyilsiq ziem
Pruskich, tak sig odzywa: rNa tQ l.Orut Zrtttgrig kr;_iny Pruskiej, ci clo kt6rych to ,ateZy , patrzqsig obo-jgtnie, i najmilszdj kaZdernu oiczyl;iie, dla ktdrej po,Bogu Swigtszych nie majq obowi4zk6w, i.Lycie nu*"t
poswigcid powinni, przez gnu$nq opiesza+osri nikczem-

(t) Sohiirz. t0, f. 480.(2) Do6iel IV,'srr. 2J0.(3) Dog. rom IV, str. 246.
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ni6d ica'lkiern upaS6 dozwalajtl' Gdy klgski tahorvtr

Pruskq rnonetg a pruez ni4 i oiczyzng calq dotykajal'

,o*i tylt o z'totnicy, i ludzie na kruszcach sig inajqcy'
korrystu;4 z jej nieszczgso' (l)' Ale' nietylko zto'
tuici i inni znawcy metalu, przeciwni byli nowej mo'

u..i"; sami [urmistrze najmocniej sig tak s'lusznemu

iqdaniu, uchwalo scjrniku gieneralnego, iedyktowi kr6:

lelvskiemu opicrali. Tak burmistrz Toruriski llul'teld

wym6wi'l' sie od wykouania postanowien (2)' 9OI
za$ otworzono rneltnicg k16lewskq w Torttniu d' I
czorwoa l52hj roku, ittl'ortlttltcyttszo luiasl tuk tlalece

zaburzyli sojrnik Clrc'Irniriski, ic tlalszo.spory otl'Ioio-

no na dzien tO tip., do zjazdu Toruriskiego (S)' W lat

kilkanadcie ieszcze sig burmistrz Toruriski Konrad

Braun, ociqga* z zast6sowaniem do przepis6w w'ia-

dzy $). Nies'tusznie wigc narzekali Niemcy (5) na

ozigf'to*d ziornk6w w wysl'awictriu pomnika l(operni-

kowi. Rodacy jogo l(rrttncr, Illzoski , Siorakowski'

i by'te 'l'owarzysl,rvo przyjaci6t' rtattk, $wigcic spel'nili

ten obowiqzek, alo czgsd inl'eresowalla 'forunia d'l'tt-

go ,upornni6c rrie mog'ta poniesion(r,i lilgslii' Czas do:

fiero zatar'I SIady osobistych uraz i wskazat drogg do

cn*rty tam , gdzie widziano przedtem ubliZerrie'

.A bezstronno6c woddaniu czci wy:r,sz6j intelligiencyi
wszelkiego narodu, jest najlepsz'4 oznakq $wiat'l'a' li[r'-

rem lutl 
-Niemiecki w obliczu spo'l'eczenstwa Etrropej-

skicgo jasniele.

(1) lloz' Itoper. o n'ontti" rv Parnigt' Warsz' t8l(i t' V' s[r' 402'

izr wcrn. '1. I. slr. 305.
iSi Wcrnicke lom l, str' 300'
(41 foni,c, loltt ll, slr. 7'
i;i rrr.L ls. i x,'p". 270; llraun de scriptor" il'lii'

ZII'MIA (I{EI,MINSITA.

Uf 
"ruriu. 

w kr6rym badania dziejowo dochodz4 pior-
wiastku iywotrrego kaidego ,ludu, celem uczynienia
rrniosku o przyszt6j jego cywilizacyi, niewczosne juZ
jest mieszanie narod6w i mn,iemania Sredniowieczne
o osobliwych ich poczgtkach, kt6re nie sA zgodne,
ani z pasmem znanyoh,wypadk6w, ani odwiecz "q poy"
rod4 tych l,uddw. Ci4g dzioj6w potwierda giuogrr_
fiozn4 posadg rodu polskiogo, i okazuje; i;eiiL tiraz
szczep ten graniczy w stronie wschodnio-p6Inocn6j
z Rusig i Litw4r tak i w czasach najodleglejszychtei



same ludy miat za sqsiatl6rv' S4 jeduak pisarze' ht6'

"ry p.r..A przyjSciern I(rzyiak6w zaludniajq ziernig

Clietmiriskq I'{ientcami, i rv nazwie Chetmna dostrze'

gajq lr6d'los{'owtr Teutoilskiego' Yoigt np' utrzymu-

ir)-lt, Potska tlauniej nie rozciggalu' sis tlo 1sy (l);
"i" 

nu 
"u+.1 

ziemi Clrel'miriskiej byto przerl zakonnika-

,oi ,y"urrf,iemi iycic Nianiecttia {2)' Zeby dokfadni6j

pornu" pobudhi lakicgo trvierdzenia ', nalely wejSc na

,torot"irko pisut'za, , Ltottgo poglqriat na calg kraing'

hgcl4cq cctern jcgo poszuliirvari' r'fie spuszbza'Iem

,igdjrl,owiudit. z. rrwugi szozgscia i wiclkich nastepstw

"yi,'iliru,,yi, 
ktr'rro splylrg'Iy z z'njgciu brzo96w 'morza

Baltyc,kicli prz.cz Nicirrc6rv, oraz pozysharria wigkszcj

prr.rt.r.ui ila rozwo;u clucha Niemieckiego w kraju'

i tO.yt,y rno2e uleg'[ p6lniej orgiowi Slowianskiclr

,r.r"pl*., I dal6j: <u stalg zamienilem rasadg i pa'

nujrgcg ideg, lnucno utkrtsiong w umy6le' zwycigzkie

p*o*rni. i razszerzenio clucha Niemieckiego na zie-

rni; LrO.o od tlni rrajriawrricjszyc'h tlziej6w w'lasnyclt'

p.r.rno.rr,,, by:l'a do 2ycia i obyczujdw Niemiec-

hiclr.,, (3)
Lubo nie mamy wielkicj rviary w Awiadectwa gteo-

graf6w ' staroZytnych, kt6rych ' pojgcia o naszych

ItronucL byty bardzo niedoh'l'adne, ie jedhak':piSa'

rze odwotiwac sig zwykli do' dr6det Greckich lub

Rzymsliich, i nam je przejrz6C nie zawadzi' Sama

wzinianka Wisty u Pornponiusza Meli, Marcbltina, Solina'

Plirriusza i Ptolomeuszlr, opaqrljqc6j wstggq ziemig Chet"

minslrq, bytaby jui niepo$lednim dododbm rodowo-

Sci PoisrtiOj t6j krainy. Jornandes, pisarz rvieku Y['

(1) I, 133. (2) I, t34' 4?9. (B1l Prz'edrnorva rlo: tomu IL :
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opisujqc r.ozleg.todd jeclnego zo szczep6w Slou,iar|skich
orl zrdde.t Wisly ku morzu tsaltyckiemu, przytlaje, io
lud ten jest staroiytnll Q). Prokopiusz tejie epoki chro.
nograf, potwierdza tg dawno$C istnienia (Z). Nadwi-
slariscy ci Slowianie sq juZ rrDytmara biskupa l![erse-
burskiego Polakami (B), u .A.darna za$ Bremeriskiego,
pisarza jedynastego wieku, . szcz,epent, polshin ror".rq-
gajqcym sig poza BIbg. Swiadczy on altjowiem, ie
Polska granicz4ca z llusiE, ciqgnie sig przez pornorzs
do rzeki Piany, a z|amtqd do parafii Hamburskiej.
ruTrans Oderarn autem comperimus degere pomeranos.
Deinde latissirna Polonorum terra, cujus termrinum di-
currt in Ruzziae regnum connecti. IJuec est ultinto et
rnacima Vinulott^nn proaincia, (4). Ily,l, czas, kiecly
rrtlzymywarn, i,o (losz(istcgo wickrr kluj nadwi6lari_
ski lry,l' ojazyzuty Nicrnicck4, wbrew Swiaclectrvu Jor_
randa iProkopiusza; kierly nie zwracano uwagi na Bu-
l,andw Ptolomeusza natl Wis.I4 mieszkajqcych, (B) dla-
tego tylko ie sq wzmianki o Gotach ko.l.o Wis,Iy, przez
kt6rych jednak ai do Galla naszego rozumiano Litrvin6w;
i mniemano 2e Nierncy pocll'ug,Iacyta rrozciqgafy sig po
g,l'6wn4 rzekg Polskq. Lecz ten historyk Swiaclczy
ie z.a Ligar.ni ctopiero (Lacharni) mieszkati 

'Cri"*i" 
f O),

a Giermania jego toZ samo znaczyta, co S.lowiariszczi.
zna. Widziei to moZna ze s.l6w Eginharda pisarza
historyi Kar6la W., kt6ry Czechom, Serbom i tutytom
nadaje zaojczyzng Giermani;g (Z). DziS przeto nikt
w sidta od kilku wiekdw zastawione, nie wpadnie.

(1) U.".t u, Collicis r. S. (2) Do }ello Gorhico IlI, g3g-Jgg
wyd. IIug. Grot. (B) I.Iisr,or. L. IV, p, 81. (tr) De siiu Daniaoet rcliquarum sepLentrionaliunl region,,nr, p, ,115. (S) Geograph. Ii.III, rozd.5. (6) DemoribusG."rrurorl.o,l ror. i2. (j) Cap.lb.
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Lecz nad. wszystkie Swiadectwa gieograf6w staro-

iytnyche powniejsze sA czyny krajowe, a jak Tarno'
wq wychyli'to czolo, rodowe z obcych obs'Ionek Thor-
na, ptorvad z4c wztokiern, poza nurty Wis{'y, tak i zie-

mia Che'lrni6ska bgq t,rqdno6ci przywdzieje szaty kra-
jo,we, jako od czag6w przedhistoryeznych zamie'
szkana przaa i.iamian Polskich, ktrirzy przez ca*y
ciqg. rzqd6w Krzyiackich, zachowali jqzyk sw6j, o!y-
cqajp: i ducha. Oranicarni tej krainy, podlug przy-
wilej,u Konluda ksigcia Mazowieckie1o ?,I230 roku;,

by.,Iyr Wis,Ia, Osa i Drzwigoo; (l) zarnkami, miastami
i wsiami: Clutlnuto, lluil,tytt , l,ut*yn, 'l'orn'lrul, Grw'

d,ziUta, Wupsho, l'ohrzywno, I'iefi n Kol'rut , Wicl'stgi ,
Kcyfi, Glgbokde Turzno, Wd7claw, Ostronr4ek, Ilogt)ur,

Stirygrdtl,, Slomouo, Chelmia, Turznice, IJiicie, Luno-

uo, Gyabin,, Rutlar, Bororuno, Topiatna, Wqbrzei'rn, Li'
pno ) Brz ezink o, I{ie I b asin, Kaszczor o lt, Brodndc a', No tn e'

migstot Koqalo, Bterglowor, Popowo, Lipno, Wgtlzyrl,
Plou;gi. Niekt6re z tych nazwisk, iak Slomouto, Pierl,
Kayfi, Wielsrtri, poprawiotto zostaly, staraniern Yoigta,
ze skaionyolt: Sohlemrno, Pin, I(isayn, l{ielzac i t' p'"

in,ne wzigte sq z akt urzgdowychr,najdawniejsz6j epo-

hi (2). Nie moina zatem mnierraCr ie winny" sw6j;
poczqtqk rzqdowi Polskiemu, po, upadku l(rzyZak6w'
Naleiy takie nadmien,i6, io w przywileju, Konrada
ksigcia. Mazowieckiego z 1228, t,9., Calen. Maj' kraj
ustqpiony.nie nos! Ilaz\Yy ziemi, I(ulmiriskidj, ale Chel'
miltskidj rrterram C,helmensem.rr illylnie za(6m Yoigt

(1) Stroucz. Nro ,3' (2) Widzi66 przywielcje Sti'onozy6skie-

6o do N. 13. Przywil6j Chelmi{ski z 1232.t, Dusbur'5 lI\7) 12)
isr 246,2?3, rvyd. Ilartkn. Voigt I, 4'18, 11,.220, 25'i' Werniokc
I, 108; II, /t2t 261. Dogiel IY, 2L,1,15, L52, t'65, 168' Schiitz f' 19'
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utrzymuje, i.e to jest miarro Niernieckie. Cheluo albo'
wiem napotyka sig w powiatach I'olskich: Olkuskim,
Sgdomirskim, Kaliskim, Lgczyckinr; Chelmtca ma'ta i
wielka w Ptockim (l), a nazwa pochotlzi otl wierz,
clro.Ika wzg6rza,nakt6rern to gl'ownc Iniasto za \Yis't4
by.Io zbudowane (2). Do znaczniejszych iezi6r nale'
Zal'y: S,Iomorvskie, Wigcznin, Mielno, Rzqdno. (3)

Dtugi szereg rodziu Pruskich, zachowujqcych naj-
tiobitniejsze znami6na polszczyzny, przywo'dzi Hart'
knoeh w Starych i Nowych Prusach, zpomigdzy ht6-
rych niema.Ia jest liczba Che.Imian. Niesiecki w Her-
barzq jeszcze obfitszy zawidra zas6b w tyrn wzglg-
dzie. Tu dosyd bgdzie wspomniei,o nazwiskaoh przy'
taczanych w przywilejach i dziejopisach clawnych.
List l(onratla,Muzowiockiogo z 1222 r, rn6wi o Zyro'
slawio zatnoZnym ziotuiunirrio Chc'l'miriski* (4). Hantl-
fest z 1232 r. jako Srviadk6w, przytacza Barttornieja
Chojnowskiego (de Chonenowo), i Bernarda tr(amie,
nieckiego (de Kamerrtz); Dusburg Marcin'a Goliriskiego
,,1244 (5); D.Iugosz pod r.1410 Boiernowskiego, z 141,tr

Janusza Orzechowskiego (6). Do torvarzystwa jasz-
czurek naleZeli: Plemichowski, Gtazowski, Lunowski,
Piotrowski, Polkowski, Turzchnicki (7). Z tych jeden
ta zjei;daio w Chetmnie 1439 r. zabrawszy g'[os, rzekt
do innych: uPunouie bracia! czas poruyiled o sobio i po'

(1) Tablica, mias[ i wsi wyl6j przytoczona.
(2) Igitur civitati Colmensi iletlimus trecentos mansos flamingica-

les sub monte et supr.fl montem. Hardfest Chelm. u Band. przy
Pr. Chel. str. 285, Hartk. S. i N. Pr. 666.

(3) Dusburg lli,, 8, przywil6j ChoXmir[ski, i Dlugosz T. L 29,
(4) U Stronczyfiskiego Nro 13. (5) P. 140, 246,247,
(6) X,316. (7) U Do6iela'IV, 138. Voigtr, Eiileohsen-c0-

sellsclraft. Iti;nig. 1823.
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tomftaclt nuszyuh (t). Z t464 i 146$ r. Xfiko*aj pi-
lawski i Dzia,l'owski (2). Uderzony Harthnoch tak rviel-
kq liazbqroclzin Polskich, szuka.I wytt6maczenia te-
go czynu w przemianie n,azwisk Niornieckich na pol-
skie, Iub przesiedlaniu sig mieszkanc6w korony. Lecz
rvierny coto s4 ra rodriny Niemieckie prebentatt, Ko-
nopat, z kt6rych powstali Przebgclowscy i l(onopaccy.
Indygienaty za$ rzadho rnial,y miejpce. Ziemie albo-
wiem Pruskio w nagrodg poridania sig polsce, otrzy-
ma.ty od l(aaimierza Jagielloficzyka przyrvilej zape-
wniajqcy osobnr; ratlg, kassg, a mianowicie konfero-
wanio urz0d6w i nadalauio sluloslw samym krajow-
com. I)owodowani lvigc intcresscm l)rusacy, nic do-
puszczali lVielkopolarr, Ma.topolan i lllazur6w clo po-
sad korzystnych; zkqd wynikng.Iy najwigksze trutlno_
6ci w otrzymaniu ind.vgienatu ) o czem sam wspomina
Hartknoch (3). W przeciqgu dw6chset lat, zalerlwo
pigd rodzin ziemiat'rskich otrzylnato prawo obS,watel-
stwa Pruskiego: Jarr Zawadzki, Andrzej Morsztyn,
Jan Bieliriski, Iladziwit,t i Jan Sobieski. (4)

Clre.trnianie) z wyznania samych l(rzyiak6w, sE
szczLremi Polakami, kt6rym prawo i zwyczaje przod-
k6w zostawiono, . a Zaden nowoiyl,ny pisarz rrie moZe
thk przewainego Swiadectwa wywr6cii. Jeden z przy-
rvilei I(rzy2ackich zawi6ra te wyrazy,rr Nadajmy ttriecz-
nemi czasy prawo, aby ludzi swych pod.Iug zwyczaju
i prautt Polskiego s4dzit, tak jak nasi bracia lo czyniq
,(ut suos homines morc polonico et jure possit judicare,

(1) Runa,u, Beschreibung des tB -jdhrigeq Itrieges, Vorrerle.
(2). Dlugosz II, 337, Dosiel IV, t7B. (B) S. i N. pr. 687.'(d) Hartknoch S. i N. Pr. 4bB.'

6l

quernadmodum fratres eorurn Iromines, in perpetuuln
conferimrrs et donamus, (l). Wernikie przytacza po-
grblkg Chelmian z k{'6tni wynik,l'q, $,cale nie Teutori-
ske" r<Obaczymy sig lv l(ie,Ibasinie)) tojest miejscu
stynn6m z jarmark6w (2). Mieszkaricy, kt6rzy nie na-
Ieieli do klassy rvto6cian lub mieszcz an, zwali sig szta-
chtg nobiles, lub wolnezri liberi (3). Ci nad podda-
nemi mieli so;downictwo, na wz6r innych czg$ci Pol-
ski. Uboiszym struiyl'o dziedzictwo nieograniczone
oraz wolno$6 od podatku i powinnoSci zienskich. Z te-
go powodu nazyrvani hyli: frei erbtick untl euigliclt,
ohne Zins und Scharwerk (4). Uszanoryanie dla da-
wnyclr , prarv Polskich, tak dalece by.lo zpoczytku
posunigte , 2e szlacbta zagonowa, w obrgbie miasta
mieszkaj4ca , osol:nego nriu{'a sgdziego, niezaleinego
od magistratu, ktdry sig rruzywu'l' ,rgrlzirtr uoholci, judex
Iibertatis. Takim, w zakresie miasta Chefmna, byl nie-
jaki Lunowski podtug starego dokumentu r,foris civi-
tatem judice Iibertatis Laurentio de Lynau existenter (b).
Potrzeba tego by{a konieczna, bo obw6d Tarnowa,
Clretmna, Radzynia znacznie sig za miasto rozciqgat,
a szlachta zagonowa nie chciala 'stysz6i o prawie
Niemieckiem, kt6re pozbawia*o j4 dawniejszych srvo"
b6d. S4dy albowiem miejskie wzbraniat'y odpowiada-
nia z wolnoSci nieprzehonanym jeszcza prawnie o wy-
kroczenie, do czego szlachta od wiek6w niepamigtnych
przed Jagiet L11eszcze.,nawykta byt'a. Dlateg o Kazimi|rz
ksiEie Kujawski, rv li$bie z Inol.lodzapisanym w l2il,

(1) Voigr ro* III, slr. 1r5?. (2) Tom II, str. 26I. (A) Dus-
burg torn III, str.215, Voigt passim, (4) l{artk. N. i S. pr. B44,345. (5) , Voigt.,tom VI, str 710.
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7 Calend. Augusti do komtut,aTarnowskiego, narzekat
na pogwa,l'cerrie darvrryctrr praw, ilqdajqc aby bez na-
Ie2ytej brmy s4dowej nie odejrnowhno nikomu wtasno-
6ci i wolrro6ci osobistej. Za te srvobody ziemialrie
ollowiqzani tryli do nieograniczon6j pos.tugi wojennei
nazyrvanej pospolitern ruszeuiem, kt6re w dyploma-
tach l(rzyiackibh zwa.l'o sig od prowincyi s.luZb{ Pru-
skq, (l) czyli, Polskg, podtug powyiszych wyraz6w
umore cl; Jire Tnloniaa.r Prawo Chetmiriskie zachowa-
+o naur nazwg Pruskq, r, uzbrojenia ryoerza: klobuczek
subcalpetia (2). Wic$niacy na wyprawg szli pieszo (s).
C6r!, w t6m wrzyntkirlrn josl Niomieckiego? Ri4dy
I(rzyiackio rna,l'o wprowadzi,ly oclmiany w ziomiari.
stlvie. Prawo Che.lrniriskie przyjg'lo za miarg pos.Iugi
wojenn6j nie liczbg os6b, ale w*6k posiadanych. Z o*m-
nastu tan6w wyrnaga.Io tylko dw6ch b,lach, a z 200
trzech,i j ednego op16cz tego konia. I-ubo wige dla szlach-
tylzagonowoj byio bandzo dogod'ne, ze wzglgdu jednak ie
pociqgalo zasobq utratg dziodzictwa ifoudalno$6, Pola-
cy niewielkg ochotg miolli zostad liielnmmni. Ci tylko
co nic prawio nio rnieli do stracenia ,, nezwalali na wy,
zucie sig z dziedzic,twa. Przeciwnio zamoZniejsi strze-
gli jak i;rzenicy rv oku, prawa Polsliiogo, kt6rego przy-
k.Iady s4'bardzo liczne. Ztyd poszla, "ie gdy nnieszkari-
c6w innyoh prowincyj wyzwoleribami, libert,ini, uwohor
pddtug Hartknocha; Chel'rnianie nosili itnieraolnyoh,
liberi. Najwigc6j zar{ korzystali z prawa Niemiecliiego,
mieszczanie, kt6rzy z gruntu nie wynoszqcego w{'6k
40, jednego tylko 2o.Ini6rza, w lekkiem uStrojeniu, da-
rvali.

(1) Voist
(3) Yoist

't

torn VI, str. 604. (2) Wydaii;' Bnndtkiego str. 12.
torn YI, str. 678.

08

Ud,taliwszy rodowoSo siemi Chetmirirkiej, prayst4-
pid naheiy do rozslpzygnionia pytania: azali [a kraina
kiody'6 na Prusafiach nie by'[a zdobyta przez Polak6w,
l.ub czyli odwiecznio do korony naloia.Ia, i $tqnowi'
*a czgi;6 jej skladbwq, Wiadomo albowiom, ila ca
rz4d6q Krzyiaekioh i za poddania sig Prus Polsce w wie-
hu 15, ziemia Chetrnifska sk.tadala qzg$6 Pruo kr6-
lervskioh, ;a w przywilejach darvniejszych nielriedy ts
ilnie nosila. Zgol'a azy ta jest cag$d Polpki chrag-
Sciariski6j, czy pogariskiej. Swiqdeotrra historyi kra-
jow6j, arehiwum papieskiego i preyyvilgi Krzyiacliicfu
niewEtpliwie okaiujQ, Le ziamia,qha'I'mi[ska, w na.i-
odleglejsz6j epooe? Zamyka,la sigl y granicach Polslri.
J,ako2'piorwszy) ko$oi6,I stanq'X zd Miectawa pod ,iy-
tu,Iem *. Knzyia (l), czornu sie bynaimnidj nio przo'
ciwi odknyoio ptaez Kromera w archiwurn skarbr; ko-
ronnego uozynione, 2e biskupstwa do wiekq l3 nio
hyto. Drlugosz sig eo dq ko$cio&a ,nie myli, bo i akta
Rzymskie, i zeznanie rrtipszkaflo6w 6wiadcza o istniE"
niu Swigtopietiza r,. ozas6w 1[iec']awowych, Brzrnie,
trie bulli Innooentego f,Y, zr, f p43, jest nastgpne: uzio.
mia Cho.Iminska qd czas6w barrJzo daunllch zostawg"
tra pod panowaniem poprzednikdeo kochanego syna na-
szego:, dostojnego l{oqrada ksiA2gcia Mszowieckiego,
jako akrze$ciafiqka (?). Alohsander zad IV w liScio
do l(rzyiakdw w l?57 pisanym, potwierdzajqc tgn
ozyn, oadmienia, io zakon w doniesiepiu srvojem ze-
znat tg prawdg historycznqn sicutd oeetro relatu clitli-
cirnus (8). Jan Baienski, Prusak, w mowie do Kazimie-

- (t) Elugosz tonr lr'06.
gicl ton IV, ctr. ,8E. I

(2') Dogiol ton IV, rtr, l{, (3) : ,Dq-

I
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rzaJagielloriczyka i senatu mian6j w l(rakowie, o$wiatl-
cza, he istnia,I na t6j ziemi podatek zwany 6wigtopie-
trzem(l),rn6wiqcy za dawnoiciq naloienia ziemi Chet'-
mirisliiej do Polski. Z czego wyaika, te nie popetnil
bt'gdu Dtugosz, twierdz'4c i.e ta kraiua by'l'a czg6ciE
sk.Ladorvq korony za lJoles,l'a,wa Chrobrego, gdy szed*
na Prusaki (2), i ltadzy[ nad Osq od napadci pogan
zabezpiecza'l'. Boles}aw szczodry odLriera't od nie'
przyjaci6,t Grudzigdz w 1060 r. a p6ini6j ca'l'4ziemig
odzyska,l', kt6rq Gall ugicirg oiczyzny nazywa (3): (lui
cuptictts animo leraenli de ,ttt,ttt,, g'entiliurn patriam
lilterarc, Tcnio tJoles'Iaw clobrdrni zicmi Che'Imin-
ski6j: Grudziqtlzem, Iladzyniern, f,aszynetn) na Ytecl,
klasztoru Mogilnickiego rozporz4tlza (4). Odpis tego
ciekawego pomnika, wtasno$ciq jest Leona h. Rzy-
szczewskiego, I(rzywousty, obecny zak'tadowi ko$ciota
w Rudzie Che.Imiriskiej, napadnigtym zostat przez po-
gan (5), a testamentem hraing tg zapisa'I Boleslawo'
wi Kgdziorzawetnu (6), po lit6rym sPad'Ia na I(azi'.
midrza Sprawiedliwcgo (7), i Leszka llia'Icgo (S). Na'
koniec, po ustqpieniu jej l(rzy2akom, ieszcze ptzez 6S

lat, t. j. do r. 1296, zosl,awata pod zwierzchnictwem
duchorvnem clyecezyi Gniei nieriski6j (9),'a do Dietricha
z Oldernburga, uiyrvata monety stgplaPolskiego (I0),
wspomnian6j ju2 w przywileju Che'tmiriskim. Ztqd po-
bzlo, ie zawsze j4 od Prus rozr62niano. I tak W{'a-
rlystaw Wielkopolski, w przywileju z 1238 r. te dwie

(t) Dlugosz XIII, str. 131. (2) Tom I, sl,r. 163' (3) Wytl'
Banalt. 104. (4) DXugosz tonr I, str' 25E. (5) GaII' str' 198'

(6) l' Dlugosz tom I, str. 450; (7) Tenio 566' (8) Tenie 602'
(9) Dtugosz 885. (10) Wernicke torn I, str. 57. I r ,
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ziemie za odnrienne uwaZa,,qui transeuntad P ruth i a m
ael acl terram CulmensemD (l). S'towa Innocen
tego lV rv bulli 1243,brimiL1 potlobnieZ: r,biskup Moderi'
shi, powiacla ten papieZ, trzy dyecezya w Prusac,Da jedng
w ziemi ChelmitLskiij rozgraniczy't (2): r<lipiscopus ipse
tnes in Pruthia, et unam in terra Culmensd dioeceses
limitavit., Z pisaruy Niemieckich najpierwszy, Dusburg
tg r62nicA ustanawia, wsporninajqc o usunigciu Pt'usa-
kdu z ziemi Chelrniriskidj: ,rPruthenis jam eliminatis a
terra Culnrensi,, (3). Nazwg nadawan4 sobie mistrza
'w Polsce przez llermana Balke, po objgciu rv posia'
danie darorvizny l{onradar' widzieli6my pod Tarno-
wern (4); tu doglad moZemy, i2 stolica Rzymska p i-
szqc do l(rzyiakdw, nazywal'a iclt zakonem lilazousiec'
him, r,Dilcalis filiis rnagistro ot li'al,ribtrs militiae Chri-
sti contra Pruthenos iu illasoaian (5). I(opernik zat6m
podtug wyraz6w mistrza t(rzyZackiego, jest Polokiem,
a pod.Iug st6w najrvyiszej natenczas w'tadzy Europej-
skiej, ze wzglgdu na prowincyq, Il[azurem. Sam Yoigt,
kt6ry tu widzia't |ycie Niemieckie, zwai,ywszy niewqt-
plirvo6d Swiadectwa Rzymskiego, oSwiadcza nakoniec

.2e ziemia Che'tmiriska uwaZa*a sig za kraj od Prus oso-
bny (6). Dlatego Kopernik nie nazywa sig na czele
d2ie.Ia 0 oltrotach cial niebieskich Prusakiem, ale Tar-
nowczykiem

Ciqgto napady na-tg kraing spowodowal'y miano-
wanie osobnego biskupa, majqcego nawracad pogany.
Najpierwszym byt pasterzem w l2l2 r. I(rystyn Rawa,

(f) Dogiel tom IV, str. 13. (2) Przy .Dusb. wyd. Hartkn.
stron. 480. (3) str. 95. (4) Voigt tom II, str. 186' (5) Voi6l"
tom lII, str. 575, (6) Tom II, str. 466'
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sltadhtyie P,onrorirki (l), eystefs Oliwski. po$wiad-
cza t0 list lVtadystawa ksiEigc,ia Kaliskiego (Z).
7)b t|d*w.l'adza jego,rozciEga*a sig do wszystkich pogan
folskich, ptzeto,orZyrna.le nazlyg biskupstwa gienera[.
nego w Prusaeh ,(3). Oko.fo t2lB uda,lo sig'I(rysty,
nowi pozyskad chrzedciaistwu dw6ch ksiqZgt zierni
Lubowski6j (4). W tym wtadnie czasie pokbnywa* sit4
orp8a Prnusakdw wielhi 6w wojownik l(rystyn zGoz-
doriua; Ploczanin, zwycigncaZawichojski. Pod.Iug Swia.
d'OOtWa D,Iugoszu, st&r'o kroniki opiewaty, jak nietylko
ItUsah6w, alo i Litwindw rycolz ten ai clo morza
Baltyckiogo, hotdowniczomi koronio uczynit (B). Lecz
Sdy w l2l7 oshariony od wspd,tzawodnika Czapli, na
mgczarnig i Smieti haniebn4 przez niedodwiadczone-
gb l(onradh skazany,rn zoSta.l, Prusacy ucies,zeni tym
Wypadkiem, podawnemu Mazowsze straszliwio pusto-
uzy't zaczgli. Najpi6rwdj ucierpiata ziemia Chetmiii-
Skae zostaj4ca pod rzqdem wojoworly Mazowieckiego,
v ltt6rdj rfszystkio zamki; Grrrclzigdz, Wapsko, Pokrzy-
r&no, Wielsq2, I(olno, Rucla, I(cyri, Gtghokie Turzno;
Pieri, P+ot, z ziemiqzrdwnane zostaty (6). Nastqpito
spustoszenie Mazowsza, w czasie kt6rego 250 ko$cio-
t6w raZern z Plockiem sp,tongto. Na pow,SciEgnionie
th* straseliwych napad6w Leszek bia.iy; wtadca kra-
ju ca.Iego, og.Iasza pospolite ziem ruszenie, ,Db cae-
l'€ litdrego sarn s{ajo z Konraderb ksigciern l}Iaz,owie-
0kil$t' "Ilenryki.em Wroc*arvs*irn, arcybiskupem Gnio.
"*nio$skirn Wincentytn Na*gczeurr, i biskupami lwo.

(t) Dlug. tbm I, s{,r. ?08. (Z) Voigr lom IlI, str. 569.
(E) Dokuntont ,sekret. arch. Itr6lervieck. w fotriancio ziemi Ghelmi6-

rti6j p. 11. (4) U Nieslecliegr t'orn I, str.57. (5) Dtug. 621.
(6) Ca*ra quondaze w przywil.1222.
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uem Odrowq2em Krakowskim , Pawtem Grzyrnatq
Poznat'rsk i m, Wawrzynce rn D ol iw q Wroc'l'awslri m, Wa"
wrzyncem Lubuskim, oraz wojcwodami srverni i
kasztelanami. Nieprzyjaciel zosta'l' pokorrany; zarnek
Chetrniriski dlwignigty; a l(rystyn Rawa trisliup Pruski,
w nagrodg gorliwodci okazandj w jego odlrudowa'
niu , otrzyrnat na zjel:,,Jzie rv Lowiczu rvszystkie
grody przez nieprzyjaci6'l zburzone, i clo stu wsi od
Konracla MazowieckiCgo, od Iiapitu'ly zaS P'Iockiej'
rlwa zamki iornouo i Papowo z'p'rzyleg'Io$eiami. Do'
kument ten staroZytny dochowuje sig w transtlmpcio
z 1264 r. w archiw'um krajowem, i Tarnouo naiqy-
ralniej 'nvyczytat dozwala. Do pomocy Krystynowi
w nawracaniu pogan, Lcszok hia'ly i l(onrad uprosili
u stolicy Itzymskir!,j aposto,la Wilhelma, bisktrpa Mo'
deriskiego (l), kt6ry chgtnie podjq'I sig rnissyi, pod'Iug
wyraz6w jeclnej z bul papiezkich: ulpxnn lilutinensem
Epi.scopum, r)esir)era.h,tetn ab oldm poftare nornen Ds.
mini ,Iesu Ckrist,i clra?n d,ucibus et gentiltux Prut'h*
noram' (2). Lecz usilowania by'ty bezowocne; nietytr.
ko albowiem aposto'la stuchai nie chcieli (3), alo
tv 1224. nowe w ziemi Clretminskie.i i Lubowskiej
rozpoczgli poiogi ( ). Biskup Krystyn Rawa prowa'
dzit wojng (5), ale 6rodk6w dostatecznych nie rniaf
na p ow 6ci q gn i g ci e liczb y przew y i.szaiegc 6i, zw t aszana
io si,tg zbrojnq ksigcia lllazowieekiego. napady Litew-
thie zatrurlnia{'y. Na wniosek przeto Honryka Szlqn'
kiego (6), wyprawi{ Korrrad do papieia post6w

(1) Ilronita llieinlec[a u Pistor. tom ltr, str. 816,
(2) Voigt tom III, str; 574, 576t (3) Kr. Nien. u ,Pistc"'torn

II, str. 816. (4) DXug., 681. (5) Dusburg {1. (6) BoguoLwal
u Sommersberga tom II, str. 59.



z i4daniern o pomoc zakonu Niernieckiego, kt6ry nie-
dawno przed natarczyvfoSci4 Saracen6w z Ziemi Swig-
tej ustEpirl musial, 2e poselstwo urla.l'o sig wprost
do sl,olicy apostolskiej, nie za6 do cesarza zachodnie-
go, dowodzq wyrazy'bulli Gr,zegorza IX: rrEx litteris
sane dilecti {ilii, nobilis viri ducis Masoviae intellexi-
6p5,, (t). Mia,l'o to rniejsce w l2}i r. rniarkujEc
po dacie przywilejuIryderyka cesarza,wydanego w mar-
cu 1226 r. (2). Herman de Saltza, mist,rz zakonu,
majqc sobio zlecony ten intores od papieZa, i poda-
no wanrnki przicz porr16w l'olskich, utla,l sig do natu-
ralnego ol.riokuna 0os0rzo Nir:rniockiego, a przetoiy-
wszy korzy*ci, jakieby ztqd spt'yng.ty na potggg pa6.
stwa Teutoriskiego, otrzyma.I zatwiBrdzenie tej ustnie
przez pos,l6w uczynionej ofiary w szumnym przywi,
leju, w kt6rym Fryderyk odwiadcza, 2e gdy Konrad
ksiqio Mazowiecki zamierza darowaC ziemig Chetmiri-
skq i innq, pomigdzy ilarclriig swojq a granicami Pru-
skiemi leiqcq (t. j, ziemig Dobrzynskg) (3), a nie
odrvaia sig tcgo uczynid bezzezwolenia cosarza (4), on
przeto z uwagi ie ziern;a ksiqigcia naleiy do rnonarchii
Niemieckiej, i z mocy dawnego Rt'awa cesarstrva, da-
ruje na wiecznodi mistrzowi i zakonowi jego obiecane
ziemie przez'ksigcia Mazowiecftiego (5). To dawne
prawo tt6maczy Yoigt przez sta,l'q ideg panorvania
nad catym Srviatem (6). Roszozenia te jodnak i z in.
nego lr6dta wyplywa.l'y: wiemy ilekrod powtarzaty
sig w ciqgu 1l i l2 wieku przez cesarzy Niemieckich

(1) lV sekret. archirv, Hr6l. Schieb. .tom II. str. 15.
(2\ Cod. dipl Dog. tom IV, p. 3. (3)' Dusburg p. 35.
(4), ',Dogiel tom IV, p. 3. (5) Dogiel tom IV, 4. (6) T. II,

p. 166.
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z po*odu ho.ldu Miectawa I. Od t6j optaty uwolni.t
Boles*awa W. Otto III pod.lug $wiadectwa pisarzy nie-
tylko krajowych, ale iDytmala biskupa Merseburskiego,
rvCp6,l'czesnego wypadkom. Ten prataI w liole6ci, na
widok niezalei,no$ci Polski za Chr:o,brego, zarvo.Iai:
trNieclr Bog nie pamigta cesarzowi , 2e z ho,l'downika
uczynil' .panem. Dotninus inr)ulgeat hnperatori, rluotl
tributarium fecit Dominum.n (l). P6zniejsze posi.Iki
wojenne nie wynik,Iy z ugody polityczndj, ale ze wzglg-
d6w religijnych dawane by*y, jak to sig jasno ze s{6w
Krzyrvoustego do Henryka Y okazuje. uJe2eli chcesz
powiada, prosic nas uprzejmie o pieniqrlzo lub i,o.l'nie,
rz\\a obrong koicdota Rzymskiego, znajdziesz nieani6j
wsparcia i rady od swoich poprzednik6w,r (2). Co do
koronyi, tg sarni sobio k.tadli k16lowie Polscy, bez
wzglgdu na cesarzy zachodnich. Wsp6.Iczesny bowiem
kronikarz Wippo Swiadczy, 2e w 1024 r. Chrobry
na przekorg I(onradowi cesarzowi, sam sig k.oronowa.I.
,<Eatlem dnnl (luem supra notaaimus, Boleslau.s Bilaad-
gena dur Polonorum, dnsignia regalia et regium no-
men in iujuriam regis Conratli"sibi aptaait> (3), ilIul
siat sig przeto sam na$miai Frydryk, piszqc o.dawnem
i stuszn6m prawie monarchii Niemieckiej do Polski.
lVys.tani potem zostali ptzez mistrza Konrad Landsberg
i Otto de Salaiclen dla obejrzenia ziem ofiarorvanych.
Lecz zgon,Honoryusza III papieia, 6mierd Leszka biale-
go i zatrudnienia w Lombartlyi cesarza, nie dozwoli.ty za-
jqi sig przyprowadzeniem do skutku projektu. Dopiero
w 1228 przybyli posiowie Filip z Hali, I(onrad Mnich

(t) I{istor. L. Yr p; 109. (2) , GalI wyd. Bandt. rtr: 250.,
(3) U Pistor. p. {31.



i Henryk cuech,*, *,-iJro lo*uur"nia ukl'ad6w.
Zjechal sigz niemi lionrad Mazowiecki w Brze$ciu, a po

wzajernnych przetoZeniach, ustqpi'l' przywilejem wy-
danym 22 kwietnia, ziemig Chetmiriskq ze wsi4
Or.l'orvem na I(ujawach(l). Wzmianki tu o zgodzie pa'
n6w rad nie ma, jak sig to czynio zwyk'to w podobnyoh
przypadkach. Nie moZe zat6m pow4tpiewad Yoigt (2),
'ie senat byt przeciwny. I(rystyn Rarva, ze swoiej
str,ony, odsl.qpi'I dziasigeiny z wsi posiadanych na
Chetrnirisce, na clniu fl rnaja tegoi roku (3). W kilka
miesigcy potdrn, to joat t I lipca, pu$ci'I tenie, Kon'
rad zarnok Dohrzyri z wto$ciami okolicznomi toz-
ci4gajqcemi sig pomigdzy strurnykami Karniorric4 i
Che,I'micq, a2 do Pruski6j granicy, tudzie| czg$ci4 wsi
Dgbna w Kujawach, na lerv6j stronie Wisl'y, naprost
Tarnowa lezqc6.i, i Sielcami (a). Do osego kapituta
Ku;iawska przydata Wyszyne otrzyma${$zy od ksigcia
inne clobra w zamiang, a P'l'ocka dziosigcing od lu-
du Nierniockiogo, majqcego osiodad wziomi Dobrzyli'
ski6j (5). W obu tyclr umowach, dajo sig dostrzegaC
taktylia Krzyiacka powolnego osiqgnicuia Kujaw, pr6cz
ziemi Chet'rnifskiej i Dobrzynskiej. ll6wniei drije sig
wiazi6i niezadowolenie,' ite w zierni Chelmiriskiej bi-
skup Pnrski mia't zamki i wsi, Liczne od Konrada.

[u wta$nio ma miejscp rozwi4zanie pytania tyle"
kro0 wznawianego o Voge[sangu. Podtug iednyeh
Ieiai on na prawym brzegu Wisty,,gdzie jost Alt'Thora

(1) Stronczyriski N. 1. (2) Tom lI, p' f61. (3) Dogiel T'
IV, p, 5' (4) W jednym przywileju Citdelici, rv drugim SieI-
ce, na mippie zad przy Murzynorvie i Orlorvio poil InorvXodzem
Szailtowi.cs. (5) Dogiel IV, str. 5 i 6. Por6w. przywileje Stron-
ozyiskiego, gilzio zamiast Quertr jast Queraut.

czyli gfgbokie Turzno; ,pod'lrrg innych na l,6jie stro-
nie, obok Rogowa. Lecz 'tr 1227 ieszcze I(rzy2acy
nie przeszli byli Wis'ly , a inny Vogelsang istniejqcy
obok Rogowa nie odpowiada opisowi Dusburga o twier-
dzy zal'o'tonej pctd tqnazwan na lcwrlj stronie Wis'Iy
po przybyciu l(rzyiak6w. Tak albowiern brzmiq wy-
razy Irronitarza: (migdzy ndm'i i Prusakami, irodktem
plynsta W,ista" (l). Najdawniejszy t*6tnacz Dusburga,
Jeroszyn,. bierze Or't6w za Vogelsang (Z), ate o twier-'
dzy w tdm rniejscu w iadnym pisarzu wzmianki nie'
ma. Niekt6re wyrazy Jeroszyna i Dusburga napro'
wadzajq na wyjaSnienie rzeczy. Pierwszy z nich m6-
wi, 2e l(onratl Landsberg z kilkq choremi zakonnika'
mi mieszka,t w tym zamku (3). Drugi, ie dlatego
I(onrarl Mazowiecki zbudowa'l' Vogolsang, i2 nie mieli
gtlzie glouty Ttolonyd (&\, I'ymczasetn powszechnio
wiadomo, ie Dobrzyn si'uZyt im za wygodne siedli'
sko, i nazwg zakonowi nadat (5). Calq ruecz tt6ma-
czy poraika Krzyiak6w. Konrad albpwiem Landsberg,
Filip z tfali" Henryk Czech i inni, w jednej zutarczek
niebezpieczne otrzymali rany (6), okazawszy wielkq
trwogg na poczqtku bitwy (7). illazury wprawdzio
Frusak6w odparli (8), lecz I(rzyiak6w na polu bitwy
bez oznak i,ycia znaleziono, kt6rych dopiero staranie
ksiginy Agaty do zdrowia przywr6ci6 zdotato (0). Gdy
za$ kronikarz zakonny na jedn6m miejscu m6wi, ie
z bojalni za zamek Dobrzyd wychyli6 sig nic mogli,
tak ie w koricu czt6rech lub pigciu Prusak6w bezkar'

(L) Dusburg ttr' 58. (2) Przy Dusburgu str. 59. (3) Tarnio.
(1) Dusburg ks. II, 89' (5) Dlugosz t. I, str.644. (6) Dusb.
p. 34. (?) ItronikaNierniecka u Pistor. p.816. (8) Taikronika i
DXug. 644. (9) Dusburg P. 35. 
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nio okoto nich chodzi.to (l), a na inn6m trvierdzi, ie
nie mieli gdzie g.towy po.loZyc (2); wypada zat6m i,eDo-
brzyri utraciwszy, prosili Konrada ksi4Zgcia Mazowiec-
kiego o spokojniejszy dla siebie przytu'lck. Wtenozas
stane,lo bezwqtpienia Dgbowo, czyli zniemczony Dy-
b6w, te s4 albowiem rv.l'asne s'[orva Dusburga: ,<Na

prolbg zakorrhik6rv ksiqig zebra.t lud sw6j i naprost
toralnieJszego miasta Torunia, zbudowat im na wzg6-
rzu zamek, nazwony Vogelsangpt Dun congregaait pa-
'pulunt sztxon) et cc oJtltosil.o rutnc cioitutis Tltorunensd,*
a\di/lcaail; eic ln quodu.nt monlt castrum dictutn, Vogel-
ung (3\, Po'toionio trr jost rkrk,tadnio oznaczone: na
lewym ltrrngu Wioly, rutprosl 'l'oruniu,, i nu wzgrirztr Cbit
innogo to byd mo2o jak Dyb6rv ozyli dawne Dgbowo
BielskiegoP opisane tak doktadnie w Staroiytnej Pol-

.eoo pruez T. L. Co tym wigksz4 ma pewno6i, io
wyraey Dusburga gdzieindziej wyrzeczone in arbore
ryuerilnd; Dlugosza ik arhora quee'(us (4) tojest w lesie
dgbowym; i przywilojrr Qu.crcu,s, s'l'uiqco nt oznaczenie
wsi darowandj razorn z zamkioln Dobrzyriskim, dosko-
trAle odpowiadajil nazwisku Dgborva. Godzitat sig
Voigtowi na cudz4 wiarg powtarzao, 2e jednemu
1,ii owej poraico aabrakto odwagi w piersiach, ufnodci
W sobic, mgzkiego irozucia cn oty,*hsi'4i,gci]g Mazo wiec-
kiernu (6)? Przecie2 sam Dusburg dwiadczy, ie ta wy.
prawa miala miejsco pod nieobecno{dKonrada (6). Ale
tu szlo o os{'onigcie zakonu, ktdry nitry jeden tylko, ra-
towali od zguby Kontada.

M6wiliSmy o zapisach ksiqigcia, kapituty P+ocki6j

(l) Durburg p. 33.. (2) Dusburg ltr, 8,9. (3) Dusb. rtr. 68.
({) DIu8. I. 646. (5) T. I, rrr.465. (6) f. 84.
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i Kujarvskiej. Warunki jednak pod kt6remi tak wiel-
kie oliary l(rzy2akom uczyniono, nier6wnie wigkszoj
s4 waZnp6ci w otrliczu historyi. Wynikty albowiem
zt4d wielkie spory owtasnodc, clla zrozurnienia kt6rych
wieclzie0 nalei,y ii w pisairiu przywilei zachowano ten
zwyczaj, ie jeden z rrich og6lnej tylko try.I' tre6ci;
drugi zawiera.I poszczcgr.rlne rvarunki pod kt6remi umo-
wa stangta. Przyktad tego widzied mo2na w zapi,
sie zienri Che,l'rniriskiej z 1230 r. (l). Yoigt obszer-
niejszy przywilej nazywa komentarzem kro,tszego (2).
Z og6lnego zapisu nie moina miec najrnniejszego wy-
obraienia o rvarunkach; przeciwnie sz,ezeg6towy za-
rnyka.l' ca.le wyja3nienie rzeczy. 2e w czasie pierw-
szej ugody 1228 r. by'l' spisany taki komentarz , atrbo
raczej w.l'a$ciwy altt, o tirn niopodobna wqtpib, bo
pisma urzgdowe p6zrriejsze i wszyscy historycy je.
dnomy$lnie to za6wiadczajq. Dosyd jednak wcze$nie
zaginqt. TreSciq jego podtug starego ,rgkopismu,
odkrytego w Ltrbowie przez Hozyusza by*o, ie l(rzy.
zacy przeciwko poganom gorliwie walczyc rnaj4; po
podbiciu zaS ich kraju, ziemig Che{minsk4 powr6ci6
ksi4igtorn Nlazowieckim porvinni, a Prusarni na p6.I sig
podzielid; 'tc Ttrzeciwko Polakoru nie dopuszczg sig krokiu
nieltrzyjaciclslrick Ttorl utratq cu,ldj tlarowiz,ny (3). Po,
twierdza to ksiqZgcia Leszka urZgdowe zeznanie przed
kommissarzami stolicy Apostolskiej , i,e nie jednokro.
tnie widziat, mia,l' w rgku i czyta{ przywil6j zawierajqcy
zapewnienie naleZenia ziemi Cbetminskiej do Polski; ie
ostatni raz oglqda.l go u Boles*awa Mazowieckiego

(t) LI St,ronozyirskiego i Dogiela. (2) T. lI? srr. lgg. (B) Hro-
mer ks, Vll, sl,r. 530"
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stryja swojego i s'Iysza'l , *t t siqZgcia o prawach
do t6j ziemi i potrzebie upomnienia sig kiedy6 tej na-
Ieiyto$ci (l). Istnia't wigc jeszcze przyrvilej na po-
czqtku wieku XlY. Nieco p6lniej Dusburg pisz4cy
z urzgdu .kronikg zakonnq, pb,t okiem wielkiego mi-
strza, Swiadczy, La ksiqZg Mazowiecki z l{tzylakami
pod tym sig rvarunkiem ugodzi't o ziemig Che'tmi6skq,
ii sig rdwno poclzielq krajern zdobytym na niewier-
nych Prusaliach (2). To niepodejrzane dorvody znaj-
.dujq odg'l'os wo wszystkich historykach tak krajowych
jako i obcych: Dtugosztt, I(rorncrzo, Sarnickim, kronico
bezimienrr6j wydania Wollganga Dicthmuru, bozirnien-
nej z biLrliotelii Wallrodyariskiej w l(rdlowcu, ht6rzy
ch6rem powtarlaj4 o warunku zawartym w ugodzie
wzglgdem powrotu ziemi Chetmiriskiej Polsce. Tymcza-

sern 'aktu tego jui nie byto w wieku XIV u ksi4Zqt Ma'
zowieckich, kiedy Leszek ksiqie pod przysiggqzeznawad,
musia,I dawniejszo jego istnionie. Musia't rvigc albo
zaginqd, albo uletlz innemu przypadkowi, jak sig domy'
$la l(romer. To pewna, 2o sig znajdowat w rghu w' mi'
strza l(arola Bosfora, w czasie zacigtej k'l6tni Lokiet-
ka z Krzyi,akami. Oto jest zeznanio przeora zakonu
kaznodziejskiego i inkwizytora herezyi, wezwanego
na dwiarlka przed komrrissarzy apostolskich, tPomig-
dzy wielu przywilejami, m6wi't, kl,6re mi dawa* do

czytania w. mistrz Kar6l z Maryenburga. widzia'Iem
przywilej ksigcia Konrada ustepuiAcy ziemig Chetmin-
skq. Czytatem go.od poczqtku do korica i odwiadczam,
ie brzmienie jego,zgodne bylo zupetnie zzeznaniem
Leszka ksi4Zgcia, (3)"

(r) voir tv, 531. (2) ll) 1. (3) voiSt lv, str. 5Bl.
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Tu jest moie rniejsce rlotkn4d pytania, czy zakon

Braci szpitalnyqh p. Maryi dornu Niemieckiego, r6inym
by.t oct braci Dobrzynskioh, lub czylijedno i nierozl
azietre z niemi zgromatlzenie s(anowi'I' Powszechne

plawie mniemanie jest za r62nictl i za sprowadzeniem

Dobrzyncdw z Inflant. Voigt s'Iusznie mniema, Ze

ten ostatni zalion nic nio rniat wsp6lnego z lnflant-
czykami, prbcz sposobtt wojowania, i to zdanie po'
twierdzajq wyrazy dyplomatu 1228 r' umilitaturis mo-

re Livonensi, (l), ale przydaje, ie pod innem iyt pra'
wem, a za znantie uiywa't miecza czerwonego z glvia-
zrlaQ). Mniemanie to opiera na stowach Dusburga (3),
,terycerze Chrystusa, t. j. Dobrzyncy, nosili pl'aszcz bia-
ty z powyZszerni Sodtami. My znajdtrjqc w aktach

toisarno$d braci szpitalnych N. }. Maryi tlomu Niemiec-

kiego z zakonem Dobrzyriskim, przeciwnego jeste3my

zdania. A najprz6d tenZe Dusburg utrzymuje, ie Do'
brzyncom oddat ksiqZe Mazowiecki rvies Siedloc, (4)
przywilej za6 cesarza Fryderyha z r. 1226, tojest na

cziiry lata przed drugq darorvizn4, a na dwa przed
pierwszq wyraznie ich nazywa bradmi szpitalnemi P.

Maryi domu Niemieckiego: uflrater Hermannus sacrae
domus hosltdtalis sanctae Mariae Thetttonicorum" (5)'
1[igc Dobrzyncy i lkzyi,acy szpitalni, sq jednym za'
konem. Powt6re biskup Ptocki wprzywileju, okazujo
toisamo3d ryoerzy Chrystusa, Milites Christi, kt6rych
Dusburg uwaZa zaDobrzyrtcbw, z braimi szpitalnemi
domu Niemieckiego, tak sig albowiem wytaha: uMil'i'
tee Ciristi, saiticet fratres de d,omo Theutonicorum

(1) Stronczyriski p. 2. (2) O l.owarzystrvie jaszczurek, doda-

tel. XII, str.250. (3) p. 32. (4) 1.3?. (5) Dogiel IV. p' 3.
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lerosolymitanorumu (l), Potwiordza mniemanie to
bulla Grzegorza IX z 1236 r'. do Hermana Balke mistrza
prowincyonalnego, wspominajqca o sporze wszczgtym
pomigrlzy ksiEigciem .lVlazorvieckim a lhzylakami o
Dobrzyri: <qugtl, curn inter oos eo una, parte, et nobi'
lern oirum Conradum ducent. l[arsoaiae aa Cujaaiae, ac

fileos ejus ec altera, super castt'o tle Dobrzyn quue-
stio luisset enorttn i t. d. (2). A jakie2by mieli prawo
lrracia szpitalni do ziemi Dobrzyirskiej kt6ra naleia-
ta do innego zahonuP CzuI tg niedogodnoSd Voigt, i
dlatogo przypu$ci,t po,Iqczenie sig ich p6i niejsze. Ale
sam siebic zbija, przywodztycLrardzo woZily <lokumonl.,
tojest ugodg l(onrada Mazowieckieso z l(rzyZaltami
rv roku 1237, w kt6rej ksi4Zg powiada, '2e bracia
zostajqcy pod zrvierzchnictwem Hermana Balke, na'
zywal,i sig dawniej.domern Dobrzynsliim. Dlatego za6
tg wzmiankg czyni, iL za Dobrzyi otrzynnali obrgb
Drohicki na Podlasiu. Frzytaozarny t[ ugodg, wydo-
bylq n archiwum Borliriskicgo, jako wainy nabytck
dla historyi krajowdj, za htdry wielka naleZy sig
wdzigcznoSo Voigiorvi. 0to jej brznrienie: uNadajemy
mistrzorviHerrnanowi ibraciour je go zakonu. rlcorzoto
Chrystusowym domu niegdyri Dobrzyriskiego,zamek
Drohiczyn z cai.-ym okrggi,em rozcitlgajqoym sig od
strony warowni i od potowy rzek lluga i Nurca do gra'
nic Ruskich , /, sa,ckuuaniern jettnak prarn haiciola
{ilar,ouiecki,ego i, szlaahty, jeiel,i jakie d,atgd tlo rze'
e,zonych rzeh mdeli, a to tym kofcem, aby w zakonie
swoirn Chrystusowi z obowiqzku stui4o, odiunaptwa
pogan lrronili lud chrze$ciafski. Przyrzekli zatrzecze'

(f) Stronczyrfiski p. 5. (2) Dogiel IV, 12.

i7

ni bracia. Zadnemu zmocaruy na nasz4szkodg i ucisk,
okrggu Drohickiego nio orldawa0, anisig umawiaC o

zamiarig, przedalr lub jakikolwiek rodzaj ust4pienia'
bez porady naszej i zezwolenia. Confuimus et do'

nd,rnu,e H. et fratribus .sui ortlinis m'ilil,mn Cltristd do'

mus quonrlam Dobrlynensis, castru'm Drohiczyn, et to'
tum territorium', qtr'otl, en eatlem castt'i Ttarte contt;

netu't') a. iltetlietd,ta flum[num Bug et Nur, usque ad'

metds Ruthenorum, salao iure ecclesiae lllasoaien'si's

et nlbll'ium, oi tluotl in Ttracdictis flumhiltus hactcnus

habuafunt, ut Christo,, sab ordinis sui tl'ebito militan'
tei, ab idcttmtid' pdganlrurn tlefendant Ttopulum Chri'

$tdanu*t. Promisarunt tnsuper praelibati fratres, ne'

minenr, pltentiurn in nnst)rum Ttraejutldcium et graaa''

m,ak tn Drohlaengi tct't'ilorio collocare, neque t'upro'

$usrlem transkr.tione, ael aertdiltone, seu cuiuslibet
aldanationis specie trd.ctdre' sine nostra cans'ilio et

cvnsehsil,, Idus lltartii 1237, w Babinie"r (1) Przy-

czyttq tego nowego zapisu by'ta potrzeba odzyskania

Dobrzynia z okrggiem od Krzyiak6w' Napr62no al-

bowiem Konrad Mazowiecki upominat sig u nichl na mo'
cy istniejqcej umowy, zwrotu ziemi Chetmiriski6j i
Michalorvski6j, po zdobyciu Pomorza Pruskiego za

pomoce sity zbrojnej Polak6w. Zakon rycerzy szpi-

iatnyoh- Spieszrrie si$ udat pod opiekg stolioy Rzyml
ski6j 'z przetoieniemr ie gdy kraje orgiem krzyiowyrn
zAobyte do papieia nale266 powinny, praeto lenni-
kami tylho samej stoliey apostolskiej byd mogq'
A gdy sig do tego i dw6r Rzyrnski pod pewnemi przy-
chyli{ warunkami, Konrad dop6ty postanowi{' odma'

(f ) Voi6t lI, 2'71,218.
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wiad posi.lkdw na podbicie prus dalszych, p6ki spet-
niona nie zostanie ugoda. Zestany w l2BE, Iegat
Wilhelm tlo polski, oddawna tu znan;,, u.ryrii *nlo-
sek zarniany ziemi Dobrzyriskiej na czgi6 I(ujarv roz.
ciqgajEc4 sig wzd.t'ui Wisty ocl Dr"2wi4cy fod Byd-
goszcz,. i szerokq na p6{. rnili, t,rdziei ofiarorvania ln-
nego powiatu, w kt6rymby pomoc zakonna stata sig
koniec.znq tlla Mazowsza. Natenczas l(onrad wysta_
wiony na napady podlasian w poganstwie trwajqcych,
a naleiqcyqh za ojca l(azirnierza Sprawiedliw"S" O"
Folski, zapisa,t I(rzyiakom Drolriczyn zobrgbem zie-.
mi .pomigdzy Ilrrgicm i Nrrrr:cm loigc6j, aZ do granic
Rusi, czyli caty powial, Ciechauowski. W rolirr na_
stepnym 1236, papiei:, zatwierdzit tg ugodg niby przy-
jacielskq, kt6ra koniec poloiy*a nazwisku braci Do-
brzyriskich. A poniewaL, zapis czg*ci podlasian po-
migdzy Drohiczynem i Nurcem, nastqpi.t rotiiem p6_
l,ni6i, !, i. 123 7, przeto I(onracl nury*u Iirzyiak6w
bradmi niegdyi Dobrzyriskierni, do czego i tg pobudkg
przydaC naleiy, 2o powiat Cicchanowskiw zamiang za
Dobrzyriski by,l.dany. Tyrn sposobem ca,l.a plqtanina
daje sig lozwik,tad: i rycerzy szpitalnych domu Nie-
mieckie6o z bradmi Dobrzyriskieryi do toisamo6ci spro-
wadzid [,ecz nie napr6ino Dusburg ijego zwolen.
nicy wspominaj4 o r6inicy dw6ch zakon6w; dwie do
tego sq przywiqzane kwestye: klgska poczqtko.wa za-
dana od Prusak6w, i obowiqzek po*roiu ziemi Che.l_
miriskidj. Bo je2eli Dobrzynscy tryli innym zakonem od
braci szpitalnych p. Maryi, tedy i nies.tawa wojenna
na tych ostatnich nie sptywa*a i wcale nie byli obo-
wi4zani tlo spetnienia warunk6 w przez kogo innego
przl'jgtyoh. T"vm sposobeml widoki ukryte pisarr.y,

-7gJ
natlaj4 przez ciqg wiekdw innq postad historyi, ktbra
niu t ", zclurnienia musi sig pot6m wypierad upow'
szechnionych przesqd6w' Wreszcle przytoczony dy'
plomat utwierdza nas w przehonaniu o rodowo6ci Pol-

.tiel luOZ*ing6w czyli Potllasian, bo inaczdi, jakby

,rroenu byto i6wi6 o prawach szlachty Mazowieckid!

i biskupa, do Brrga i Nurca? Ten lud podbijany przez

RuS iiitwg, wr6ci'I' do Polski w 1192 roku za Kazi'
mierza Sprawiedliwego (1) i oddany pod wtadzg
tluchownty biskup6w Ptockich, znowu wpad* w t9-

ce Rusi iLitwy, p6ki Boles'Iaw Wstydliwy i Leszek

Czarny koronie go nie przyrvr6ci't' Otosqlosy Podlasia:

W.Ioclzimicrz W. wojng z ni6rn prowadzi't okolo ro-
ku g7l (2). l)o ttittr syn Jaros'l'aw (3)' Dal6j Jaroslaw

lisi4ie W'totlzirnierski natl Ilugicrn (4)' Roman Halicki
otoio 1200 (5). Od 121? przechotizi w rece Litwi-
n6w: Erdziwi'l"ta, Ryngielcla, l\Iendoga (6)' Na kr6tki
czas bv'lo w posiadaniu Daniela Ruskiego, kt6ry. sig

w D.oiiczynie koronowa't na kr6la w 1246' Giedy'
rnin rv 1319 zabrat je Polsce (7)' Odtqd ci4gle do

1567 przy Litwie zostawa'lo (S), nim stanowczo nie

rvr6ci'to rlo Polski (9).
Niepowodzenie zakonu rycerskiego, przyby*ego

rv 1228 roku, dodato wigcej SrniatoSci Prusakom'

kt6rzy po'l'4czyrvszy sig z Potllasianami, cate pogra-

nicze Mazowieckie zl'upili i spalili (f-o), na co i ksiq-
i.e w jetlnym z list6w swoich narzeka (ll), i biskup

(1) Itatllubek przv DluS' T' -ll, 793' e) Itromer H' P' L'

"'i J1 fr fll;:li[, y' "i luril i: :i,: U -1,' i].*,1i'1i dj .,!:i
iri".ii.r'"ri.-ss-oz, r.'itsl tv, -i, -$' ..o'7:' : !11 Itojaxowi-cz..v.II'
ii,i ii,r.rl (c) T"ni*'Vii, zir'. lx,' I'u korlcowi' (9) Widziei
i';;riy';ry,l i,'go ,'nk,,' iitli rr"ts*tr;tual u Sorunersberga II' 59"

Illt Dogicl lV,79. It
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I'ruski Iirystyn w goryczy serca sig iali (t). Lecz
rrrjdoktadniejszy dajq obraz spustoszenia listy'hisku-
p6w Illazowieckiego iWroc'l'awskiogo do papieia pi.
sane (Z). Z nich sig dowiadujomy, 2e poganie lrrus-
cy wigc6j nii; 101000 wsi na pograniczu spalili, i
5,000 niewolnika zabrali. Te ciqg*e napady na Ma-
zowszo, Kujawy i Pomorze stafy "sig przyczynq, i,e
Konrad ksiqie zapotrzebowat wigkszej liczby ryceruy
zakonnych. Wiolki mistrz przys.Ia.l' Balka, Bernhei-
ma, Tutele, Derge, I(rrtze i irrnych. Ci przyhywszy
do Dgbowa, iqdali najprz6d zal,wierdzorria dawrriejszej
umowy o ziemig Chetrninskq, ktdra w t230 powtor-
nie zosta.Ia im ust4piona w granicach Drzwiqcy, W'i-
s{y i Osy, ai do granic Pruskich. Przyjgli za$ na sig
obowiqzek Rrzyitacy walczenia wszelkiemi si*ami
przeciwko poganom, nieprzyjacio,l'om Chr.ystusa i Pol-
ski, a to boz obtudy i wym6wok (S). 'l'a urnowa ob-
szerni6j wytuszczona by.ta w dokumoncie datowanym
w Kru$wicy, w ktdrym obowi4zali sig l(rzyiacy wal-
czyt ze uszelkientd poganami graniczqoemi z Polskq,
dop6ki nieprzyjaciotmi bgd4 wiary Chrzescianski6j (4).
Gdy za6 poto.ienie Dgbowa. nie zdawalo sig im dogo-
dno dlaiozpoczgcia dziatan wojennyclr, dornagali sig
jednego z zamkbw nad Wistq, i otrzymaliNieszawg,
Ieiqcq na prosl, Tarnowa, z przydaniem wsi Ciechoci-
na, Niesz6wki i trzeciej jeszcze, zepsut6j w rgkopi-
smach, 0kkoli, za co przyjgli takZe obowiqzeli wier.-
nego i zawsze gotorvego wspdltlzialttniu plzecirvkr-r
usze"lkiego rotlzaju poganom (5). Otrz.yrnawszy ten no"
wy dow6d wzglgd6rt ksi4igcia Polskiego, uwiadorni-

(t) Tgnie lV, -6, ^(2) ynakla pod r,. 1233, ,\ro l'i. (3) S tror-
rzydrki N. 3, (4) Dogiel IV, 7, 8. (5; Dugiel lV, 10.

sl
li o rrim papieia, lit6ry wynrrzyl. wdzigcznodi Kon-
radorvi za szczodrobliwosd (l), te za]s rv powtdrnyrn
przyrvileju nie by.Io wzmianki o rv,latlzy Lrrlzieln6j, ale
tylko o wolnoSci od podatk6w i prarvach tlo I<nrsz.
c6w, Ias6w, rzek, c.l'a, jarrnark6w i monety, prze[o
rycerze zakonni wyjednali potwierdzenie l(azimieraa
syna ksiqigcego w t 233 r. w kt6rern r.lodali wyraie-
uie: ((crrm omni juristlictione,r (2). Chodzi.Io jeszczc
o biskupa Krystyna, co rnia.l tyle zarnk6w i clo strr
wsi na Che.tmirisce" Zrazu opiera.t sig czcigodn-v
pasterz rvyzuciu sig z lv.l.asnoSci uczcirvie nabytej,
lecz zniewolony przetoZeniarni opat6w z tr.kni i Lqdu,
sk.toni* sig nakorricc do wojdcia w ukl'aclv, dla obrorry
Swigtej Matki ko.{ciota, [ak straszliwie spustoszonego
przez Prusak6w, i w tymZe roku zezwolit, aby za ustji-
pienie posiadtodci, dawali muz kaidego l,anu polskiego
po korcu pszenicy miary Wtoc.Iawskiej, a z wt6ki osa-
dnik6w Niemieckich korzec ,zyta i pszenicy. Zacho-
wa.l' jednak sobie wtadzg zwierzchniczqsuzerena nad'lVassalami (3). 'W rok i tg w,Iadzg utracit (4). Tyrn
sposobern od 1230 r. Ilrzyi,acy stali sigpanami ca.l'ej
ziemi Chetmiriskiej. '

Niedopo,l'nienie warunk6w przyjgtych poci.ggnglo
rrajprzr5d lieporozumienie z ksiEigtami Polskiemi, a
p6lniej powr6t do korony zierni riadan6j. pod wp{'y-
rvem zakonu wigziorro kasztelan6w ksigeia Kazimierza,
a l(ujawy tupili poganie (5). Gdy za6 wnukom na-
dawcy zakorrb*pali{: wsi i koScioty, papiei lilemens
iv lSll napomnia.t go jako domorvego nieprzyjacie"

_ ( I ) fenie l\ l?. (2 ) Str,orrczyrr. p. S. (J) l'enie str. r;
Dogiel lV, 7. (4) Dogiel I\', I l. " (b) Dnkunrerit .dr,ch. sr.Lr.ct
Schiebl. LVIII, Nro. 7. u Yoigtr III, ?J4.
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la (l). n-ast4pita cxkommunika rv, l33l (2), a w 1339
rvyrok kommissarzy apostolskich pow16ci'l' ziemig Chet"
mirisk"1, jako prawnae naleitlcg Polscc (3). Lecz po"
'l'oienie Kazimierza lll wzglgdem pretendenta do ko"
lony kr6la Czeskiego Jana, zmusifo do odstqpienia jej
znowu w I343 l(rzyZakom, co sig jednak stato bez
zezwolenia pau(rw ratl obecnych ( ). Gdy albowiem
rzecz sig wytoczy'l'a nazie'itlzie, wszyscy woleli wo.i'
ng, nii tah lranicbny pok6j (5). Gdy zaS Kazimierz trwa{
w uporzo, Juros'luw z (iosl,ytrirru, Mikotaj Szamotulski,
Wo,icicclr z l(o*ciclca zapisali protos[acyq, i,o na wy'
redny rozhaz kr6lewski, ,<ad mandatum speciale Sere'
nissimi Principis,r przychylaj4 sig do ugody (6); inni
jej nie podpisali. Co zaS do czgsci duchown6j senatu:
arcybiskupa Gnielnieriskiego Jarostawa Skotnickiego,
ibiskup6w: Kujawskiego Macieja Golanczewskiego,
Poznariskiogo Jana z l(gpy , l'l'ockiogo l(lemensa
Piorzcha'Iy, ta ol.rocno$0 swojg l'ylko zapisata: rrprofi'
temur nos intorluisso porsr:lraliter in Junivladisla'
via, (?). Czuli nieyaino$0 tego aktu sami KrzyZacy,
gtly Henryk Plauen po bitwie Tannenberski6j ziemig
Chetminsk4 powraca.l (8). W'czasie poddania sig
Prus Kazimierzowi Jagiellonozykowi, szlachta Chetr-
minska najczynniejszqsig okaza'l'a (9), a organ rvszyst'
kich ziem, Baieriski, rzek* do kr6la i senatu, tezie'
mia Che'Imiriska przemocq oderwana zosta'Ia od cia'l'a
i w.l'asno$ci korony Polskiej (10).

(1) DIug. 946. \2) Dogiel lV, i0. (3) Terric IV, 5ti.
(4) Dogiel IV, 68. (5) Chron. Oliv. p. {7. (6) Dosiel lV.

?0. (7) 'IaurZe. (8) DXug. X. 278. (9) Voigt, Eidccltrretr - Ge-
sollschafl, rl.r'. I(il. (10) Dogiel IY, t5t).

, r pnusy wr.rSctwu.

POtiS*y sQpali po $lailach Lechickich na ziemi Chel-
midskidj, zostuwionych, pomrokg rbzwinigt4 nad tym wi-
dokrggietn. rozpraszal odblask s4siednidj dziedziny sta-
rogo Piasto',li wieksza nieco wyrozumialoSri dla tdj ziemi
pisarzy obcych. Lecz kraj leZqoy za Oss4, ir6dlami
Drzwiqcy i' granicflmi Mazowsza, odcigty jest od Pol-
ski w mniernaniu niejednego, jgzykiem, duchern i hi,
storyil; ukazywany joko gniazdo nienawidci i krrvawdj
zawzifto$ci hidu poqhodzqcego ze'szcz,epu, Li.tewslsiego.
Jeielir rai w bardzo wiolu .miejscach da sig dotgd rra-
po,tkni,mieszkaniec Polski dochowujqcy obycza,i i mowg

12
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Nailwi3lanina, przypisuj4 to osadom z r6inych epok,.
a mianowicie z czas6w Winryka z Kniprodu. Jednakie

czyn tak uderzajgcy, i2 u jednij polowy Prus dawnych
jczyk sig Polski przez dlugie pasmo wiek6w dotqd utrzy-

mai, a u drugiCj w nazwie jezior, rzdk, wsi i miast, $la-

dy bytu swojego zostawil, ma bez wqtpienia mocniejsz4

,utu,Jg hisl,orycznq nad mySI uporczywie upowszechnianq

o osadnictwio p6lrricjszdm . Voigt obfitujgcy, jak 2aden

inny pisnrz, w zasoby do dziej6w Pruskich sluiqce, nieO;

mieszkulby krociumi przytoczyd przywilcj6w na osady

Mazowiuchic, gdyby mowtr, luskuwoii rztldu i serce

Krzylak6w przyngcii do sicbio zdoluly culc ziomie zpo-

nad Wkry, Omulowa, Py2a i l\arwi. Coby tCm slusznidj

uczynil, 2e z wielkE dokladnoSc'i4 przywotlzi rok, oholi-

cznoici i warunki osad Niemieckich. Wypada zatCm

rzecz bliL'lj roztrzqsnqi, zebta(: cxlny ptzez dawnoSti cza-

su'zatarte, podzielic je podlug rozr6i.niojqr:ych, a ogni-

wenr jedno$ci polqczonych. znumion, i wyciqgngi ztqd

na czynoch opurty wtriosck. Przewidziulne s4 okazy nie'
ufno3ci w trelci przeciwnCj przyjgtemu mniemaniu, ale

sig przed niemi niecolamy, bo opiCrajqc rvszystko na

lr6dlach historycznych, nie wyclio dzimy z zakresu'badafi.

Uprzedzenie w tym rvzglgdzie, jestto cierpki owoc zia,rna

rzuconego przed pigciu. wiehaini rgkq zakonnik6w Nie-
mieckich,'co troskliwi o,utrzTmanie 'w statrdrn posiada-
,uiu ziemi ustqpiontlj im podr, warunkami' lennerni, a da-

Iekidj od przyg6d Palestyriskich, kt6ryohr,niestety! do-

Swiadczyti, cale pigtno rodu swojego powsiach, mia-
stach, i kronikach wycisnqi usilowali. A gdy ziat-
no rokrylo pola klosem, chcidi' juir. dowodzid, ie nu

tij niwie byl inny kiediB zasidw, ,iestto jedno co na brze'
"gu Azyi mniejszdj rozprawiai z Turkiem o'Irojariczy-
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kach. 'Jeszcze nowy.pronieri wiedzy krytyczndj nig roz-
wial mgly Sredniego wieku, unoszqcdj sig nad dziejami;

leszcze postaci os6,bti wypadk6w nio sg wyralne. Niech
badacze poczujq sig i116 cnocie naukowdj, a rozjaSniony.
widokrqg mocno ivybijc i koloryt kraj,obrazu i stosunek
jego do okolic przyloglych. Ale w tym zawodzie pisarz
'krajowy .nie odniesie wiclhidj korzy6ci z systematu obcq
rgkq zakreslonego. Owszem widokowi swojemu mylnq
bailwg nada, jcieli powtarzai zechce o przyj6ciu Mo-
zurdw znarl Dunaja, o pochodzeniu Gotyckidm Gilaw
ska i Rzesina, o nazwie hmuilzkidj Bi,alochowa, lub
przeobraieniv. czarta za szwarcgota (l). Zludzenia do-
tyczqce rozcigglo$ci Teuton6w do Wisly rv wiehach
dawnych rozpgdzil Szufnrzyk, u do pisarzy krajowych
naleiy rvydobycic z micjscowo6ci na ja3ni9 szeregu
prawd ,przesqdami lub zlq wiarg stlumionych. Po oglo-
szeniu pi6rwsz6j czgSci tego pisemka, pan J. Jaro-
scewicz nie, odm6wil mieszkaricom Prus graniczqcym
z lfazowszem odwieczndj rodowo6ci Polski(,j, a inny
pisarz dajEcy wiadomo6i o dziele pana S. noszqcdm na-
pis: I{rzyiacy i Polska, nie byl dalekirn od przyjgcia za

prawdg, io na wsch6d iNogatu rozciEgalo sig Pomorze.
Lecz'pidrwszy bierze jeszcze JaCwi6i za Litwg, drugi
Lotysz6w, znad Di,niny przenosi na state mieszkanie
pod. Dzi,alil,ilw, M.laws.i tomis. Sgto resztki dawnych
priesgd6w,zakorzenionych w wiekach Srednich, do po-
zbycia sig kt6rych, pewna odwaga jest potrzebna. W o96l-

(I)',,DerBein arire cl(rl'1tA ist das A.ltdeut sche sclwartz;B6g be-
deutet Gott. Offenbar ist also der Name Czarry Ddg dasselbe, was
der Surtr, swartz, der schwartzc der Nordbewohner. Dies erklhrt
vielleichtmehr als alles Andere; vas dcr Czarny fuig der rrVenden

eige4tlich bedeutet." N. M. Poterscn, M6moirc de Ia Soci6ti
Royale des Antiquit6s du Nord. Copenhague t840p. 73.
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rro$gijednok widaC przigotowanie do zmiany zdania na

dpealas saurodzielnyeh,badari*, ' ,. ; ,,'
'r, ,Na przestrzeqi ,zierni rozpiqgajgcfi sig migdzy. ranri€-

_ 
'niem pflroondtn W'islyr, ratokq Prusk4 i Mazowszem,

' 1'\i rniesz kalo i qd. rryi ek6w'jedn o z po kdles Polshic.h, noszecs
I ',pa sobio:tlauwg Prusq,h(iw, Granice,fego kraju oznaezo-.' he,lgEr,w,tktaph urzgttowychl Konroda lUazowieekiego
, 2.:l&ks LC28 (?), Wilhelma legata, papiezkiego aroku
. 1243, przy podziule Prus na dyecozye (3); Ziemiowiddza

i Wizkicgo i Bolseluwa Ploekiego ksisist r roku 1344 (4).,

T Wo ,wttgpie torulniojrrcgo piuma przyloczyliimy do-
I wody mdwi41;e za toisamo$ciiy Prusok6w z Polukami"

; Cierpliwy czytelrrik pozwoli powotrai sie na kilka irbdel
; bardzo dawnych i o stronnictwo niepodejrzanych. Temi

sq:,,Kronikg; Magdeburska z jeilenaotego wieku; iywgt
$yyligtegc Wojciooha spisany przez Sylwestra papidia
wppdlcze,sne go a postolo wi ; I(roni ko .d d arro Brerneirskie--
go z jodonastcgo stu,lecio i Prrylvil6j rzgrlu l(rzy2ackiego
z, epoki ich przyj$ciu. lVlngdoburg bytr mertropoliE hodcio:
la Polskiego zo Boleslawa Wielkiego, doLEd sig groma-
dz,ily wszplkie wiadomo$ci o nowquawrdeonyrs narodzie,.,
Piqarz kroniki uoszqedj nazwiskprtego miasta, rudwiqc
o zgpnie lYojciecha b-iskupa, uwjadamia, 2e apoltol zgi-
nql na zienr,i Pal,slddj (5), Z apisenia zai Komoruwa daje
sie jasno widzi'dq, ie konieciygiti nost4pitr nad,&achq Wi-
ilonq, o kilka mil m wsehr6,d Gdariska w aicmi Pruskidj
nnzwapfj Fomozapiq,,czyli,,,Pomorzem, Zawidlariskidm.

12) Dogicl T. lV, i Strouczyfiski.
($)'Ifu dodattu do Dusturga Uartknoclrapf i6O. , ' '

(4) Spkrct. Archiw. Schieb. 57, Nro, 10, 30; rr Voigta V, 137.
Cod. Ofiv,lp" CXXXI.

(5) U Meiboua t, ll, 280.
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A dam Brerneris k i wspordiildjgc o,Sambii czyli ziemi,Kr6,
lewiockiCj, za granica rjdj daJo Ru6,i Folske (O). Ze zag
z je$ndj strony obewd,rsambiq,morze Baltyckie, zdru-
gi6j otacza jq Litwa, rar,trzecidj Ru6 Grodzieriska; na pol,
skg zatdm wypada strona poludniowa, ta wlodnie w kt6-
fij leLa Biskupice, Lipkati inne dawno zamieeqkane
przez Iud Polski. ,Potwierdzajq t9 rqdowoSd prus pryy-
wileje .za rzgdu Krzyiackiego wydane, z kt6r,ych jegeu
bardzo dawny z roku 1242, Wathawi,ce, Straszewa i Sy-;
pno, wsi,ami, Pruskiemi naz]wa: ,,Wadekowicz, Strasse-
wite et Syperin vil,toe Pruthemeae" (7).,Zr6wnanie po-
migdzy Prusami,,,a ,ich funkcyq ' bardzg' jest widoczne,
Nie.zadziwig zatdm wyrnzy Sylweetra .IIgo papidia, ii
Gdarisk przcdzielal obszcrns zicmio nnloiqce do Bolesla:
wa Wiclkiego (8), 2o wsclrdrd Wisly byl czgSciq inte,
grujqcE Polski. Owszem ka2dy nriloinik prqwdyr na wz6r
I{artknocha przyzna, 2e daleko za obrgbem ziemi Chgl-
mi$q k i dj, o d ni e pamigtpy ch cza s 6w, pa.P of sku mdwiano (g),
nrg aie za3 po Litewsku aL do Nadruwy i Szatawy,

l,,IMiadorno$i o my$ti zasadniczij ra4du,, o,bywatglstwie
i prawie migdzynarodowdm uludu, k16ry tak dlugo do-
chowa! pierwiustkowq postai, bylaby rzeczq nader wa-
inq dla,historyikrajowdj, gdyby niezhywalo ua lr6dlaclr
do,hladnie,,odpowiadajqcych na to pytanie. Z Galla je-
dnak powzi4d mo2na przekonanie, ie zamiast feudalno-
6ci, byla w ?rusach wlasno$i dziedziczna; zainiast kr6le,
stwa, zwiqzkow,o$d ksiE2qt; wsp6lno6d obrad ziemiariskich

{!) 
_Samtai-U 

contigu,a llzssis ef Polonis, De situ Daniae p. lB8.
, (7) Voigt II, 4r0.' .' , ''
(8) Canisius c. 37. ,,Urbem Gidanie Ducis latissima regna diri-

mentern.t'
(9) Nowe i Stare Prusy str. 89. ,i : .
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dochowala sig w zjazdach biskupstwa \ilarmiriskiego
(Landsordnung) i q zniewoleniu mistrz6ry po biiwie
Rudzkidj do.przyjecia iin,lono wladzy najwyiszdj wyo-
b razicieli i.y czenia riii eszk aric6 w, ;rza czy ni ezn a n dj n a ten-
czas wksigzlwach roduiTeutoriskiegri,; a tym bardzidj Li-
tewskiegoi, r' ' l

- 
.Ieieli wigc tyle napotykamy podobierlstwa w Prusaclr,

ilawnych z Polsk4, rozdzial ich i wstrgt do polEczenia
giti"z ziemiq macierzystg m6gt tylko wynikad z wainych
pobudok; Jukot udzlelno$C ksigztw i milo3i bog6w zie-
miarirkich, byly nnjniocniejszCI zrp0r0 t(rj jednoJci rodor
wdj. W czasach przedchrzc$ciariskich wojrry wyniknly
ze spor6w o spadki, kl,6re powigkszywszy granice ksigz,
twa, pow.racaly do swojdj udzielno$ci prz'ez zapisy rodzin-
ne. Walka Ziemiowi6dza z Prusakami bvla nicinndj
wlasnodci (10). Lecz gdyTeutonowie potrafili przenie6i
korong cesarstwa zdchodniego nu swojo s&ronie, i wal-
kg toczyd poczgli o ziemig Szlqskg zMiccluwcm Polskim,
federalno$d wszystkich ksigztw przeciwko tak silnernu
nieprzyjacielowi coraz konieczniejszg sig stawala. Doj-
rzala ta zasada w umy3le Chrobrego, gdy kol6j znacze-
nia naPolan przyszla. Boleslawprzystgpujqc do zwiqzku
Europejskiego, zapewnitr sobie traktatcm Gnielnieriskim
spokojno3i wladzy nad wszystkiemi ksigztwahrt sklada-
jqcemi rozlegly nar6rl Polski; r''A ie Frusy blty czg!;ci4
tdj caloSci, wcielil je lzat6nl do posiaillodci dzietlzi-
czndj (11) na wz6r'innych kiain, i nazlif 'kr6lewskq na
siebie przyjgl. Krzywousty r6rvnie byl panem tdj czgSci,
i owego morza, kt6re Wendyjskidm'iwane u Ptoleme-

(10) I{romer w Zyciu Leszka IV,
(ll) Dytmar f,ib. II.
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osa (,12), Slowiariskidm;u,Jornondesa (l3), z prawa,przy-
rod.ronego ni'e inndmrala kjtshidm bylo (l ).

Lebz pokolenie ba-{wo.chwalcze nie okazywaXo skXon.
nodci do nowdj systemy lirajowdj. Surowe prawa'pier.
wiastkowego ko3ciolo.ustanowione na lamiqcych posty;
opluta dziesigciny; kary kryminalne przejgte od rzachodu,
kt6re pozbawialy wzroku lub reki; jednoieristwg, a na-
dewszystko miloiC, udzielno$ci ksigztw, odstrgczhly Pru-
sak6w od sthlego skojarzenia sig z rodakami. W chwili
zatdm dogodndj powracali do czci bog6w opiekuj4cych
sig urod,zajern, dobytkiem i nrezausistolciq. Nie nale2y

'wigc,uwa2fli t6j nienawiSci za rozsterk darvniejszym wie-
korn iwyczajny; bylato. owszem nomigtnoSi'niepokona-
ria ani silg zbrojng, oni nnmowq, ani daromi. Patrzqc na
stosunek przestrzcni l,dj ziemi do granic korony, niepodo-
bna odm6wii podziwienia czynom bohaterskim, kt6rydh
wciqgu dw6ch wieh6w Prusacy niezaprzeczone dali do-
wody. Trzeba bylo calego wvsilenia Polski, aby gar-
st:kgtwuleczuych pod rozkazarni utrzymai. Oceniajqc.te
ich uczucia Boleslaw Wielki, odstqpil wszelkidj dani-
ny (15), zostawitr ictipod rzqdem wlasnych ksiqiqt, ab od
zwiEzku powszechnego,,kt6ry zapewnial inr cywilizacye
i jedno3i chrze3ciariskqe nie uwolnil. I)la rychlejszego
za6 wcielenia braci pogarlskich do calo$ci, wystawil wla-
snym nakkidem $wiqtynie, opatrzyl je w sprz{ty okazale
i wybral pasterzy, kt6rzyby rozsqdndrn postgpowaniem
potrafili zjednaC dla Ewangielii powaianie. (10). Bisku-

(r2) Irr.5.
(13) De rebir.s Gtithicis c, 2,
itcj Sitveste. ff ,r i:yciu 69o Wojciecha roz. 37. ,,Latissima

re gna Ducis Bolaniorum. m o,ris conli,ni,a tang unt."
(15) Gall. wyd. Bandtkiego str. 03.
(10) Tenie 37, 03.
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petnor,Plockie wlarinie rlta nowoochrzczonyeh zi Bolo-
slawo bylo zalo2one za iwiadectwem Boguchwala, z kt6-
rego p6lnidj powstalo Ctiolmiriskib,w tymie celu utwo-
rzone. Lecz szczeg6lowe zdarzenia'dziej6w tak cywilnych
jako i ko6cielnyeh, znajdg wXaiciwo miejsce przy opisie
poniiszym, kaZddj w szczeg6lno$ci ziemi.

:r Jsiali czytolrrik w nuzwiskaoh miust i rnioszkaric6w
gruniczgcych z Kujawami, znuluzl spruwdzenio czynu hi-
storycznego, kt6ry usilowano przeiworzyd, 16wn6j: zape-
.wne doiwiadczy przyjernnoici w dlwiekach pokazu,j4cych
wsp6lnB rodowo$i kr,ainy trchodeecdj za zupelnie oliq
dla plemionia LechicLiego. Ze pisarzo zograniczni rv rPo-
mezanii widzieli oddzielny rzczop iadndm ogniwem po-
liroqieristwa nieskojorzony z Poiskim, tcmu sie dziwii
sio naleiy; lccz ito dziojopisarze narodowi rrie chcieli
zwr6ciC srvojrlj baczno$ci na ten szczegll zajmujqcy i tak
*ci6le z pasmem wypadk6w polgczony, zapiino ubolewad
naleiy, Jeden Naru$zewicz w nflzwie Pomezani,Ldorny-
6lal sie zepsucia wyralu Pomorzanie, ale mniernania swo-
jego Scisldm badaniem iwywotlem nie sprawdzil, Wszak-
ie zastuguie nc wzglad dziejopisa ziemia' ohlrn a Wistq,
przerznigta Nagatemr, Mokrq,, Metwe, S*tW, Rzecz dzi,
wno, jak sie,zamqcily pojecio w tym wtgledzie w przecig-
gu Iat dw6ehset. Kiedy llrzylacy prpybyli dla nawraca-
nia pogan Polskich, nie nazywano ri,aktach urzgdowych
i kronikach ziemi leiqcdj za OssE, Plmezaniq ale',Pomo-
rzerz. Swiadczy o tdm ugoda legata papiezkiego z ludem
nowoochrzczonyrn z roku 1248, ktrira w exijlnplarzu

-- ,91

lacif,okirm zawidra dobiirrio, wpary: rspecialitetr,eutsm
illi d,e Pomerania" !l:\)" Dusburg, owa wyroozniil ,4ns-
lennik6w 116del zagranicznych, zameh l)zierzgoilski na.

, trywa ca$trun?, PomQranorum. (18). I Dtrugosz wymie-
niajgc ziemie Prlrsklo podbite przea lfueyiah6w, zalieza
do nich Pomonza, iZdwiSlariskie: ,,quinque Ppu,thenieae
regiones armis subactaol Pornerani, Erminii, Pogesaui,
Bartini et Nactangii (lg)". Nazwa zatdm Pomezan wy-
nikla a Pomozan, kt6ra widoeznie jest zrepsuciem wvfa+
nu Pomorzan Zo jednak rlieprzez omylkg brano Prusr
k6w za lud Pomorski , przytaczomy'wyrazy przywileju
Krzyiackiego z roku 1232, ruecz calE dokladnie ri,y'

. Swiecnjgce. Mowo tu jest o obowi4zkach 0he'lmi6oay=
k6w dotyczgcych wyprawy wojenn6j przeciwko nieprzy'
j'aciolom: ,,I(aidy z nich, polviada dokument i powinien
wystgpowai przeciwko Prusalram nazwqnym w ob,gBw:

niejsziwt znaczeni,w a)yraza Pamezanami. Debet pdrgerq
contra Pruthenos, qtri Pamasani, largo aacabulo nwn
cu[)antur (2.0).r Tak oznaczywszy pidrwszq zienrie pogad:
ekq, przystgpujemy, do obejrzenia jdj poloienia gieografi-'
ounego, wsi, miast i rnieszkadc6w, z epoLi przedkrzy-

' iackidj, albo z czasu ich panowania, gdy osady Niernie,
ckie zacierajqc $lady dawndj rodowoSci, ulatwialy pano-
wanie zakonowi rycerskiemu.

Granicami dyecezyi Pomezariskidj, podlug'podzialu
uczynionego,w Toruniu w rohu 1243 przez legata pa-
piezkiego Wilhelma, w obecno$ci Pelki arcybiskupa
Gnielnieriskiego, i biskup6w Jgdrzeja Swobody Plockie-

(17) I{art. przy Dtisb. str. 414.
(18) Str.159.
(r9) T.,r.720.
(20) Prawo Chexmiirskie, Bandtkie, str,293. 
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go,i Godzigby Wloclawskiegp, Tomasza Koll erogi Wro-
clawskiego, byly: Ossa, 'Wisla, 

,iezioro Druino, rzdka

WlsokalWu;t*t.; i Paslgka (P,asperia), ai do miejsca

w kt6rdm obok niCj ptytEca Lania {AIna) zwraca sie ku
stronie wschojnidj (21). W czasach p6iniejszych przy-
dano rlo tdj dyecezyi ziemis Lubohsk4 i Sasiriskq (22),
kt6rych tu nie zaliczamy jaho nienaleiqcych do Pomo-

rzar"No tdj przestrzeni znajdowaly sig jezioraz Chelba

(Heilibo) (23), czyli rnorze Blotne, Druino (Drau-
sen) (25), Joziorah (Geserich'Se e) i Morqg (Mohrungen).

Rzdki: fllstwa, Liwnn (20) (Liebe), Driarsgori (Sirgune'
teroz Sorge), Rogdw (27), Nogat, Swit;ta, Szarpha, Pasls-

ka (28) (Passeria u. Passarge). IIe wnosii moZna z miejsc
obranych za stolice komturstw, uwaiali Krzyiacy przy

wej6ciu snojdm,za miasta znakomitsze: Kwiilzyn, Rzesin,
Dzierzgo{t, Czartyrn i Paslgh, a po nich szly: Postolin, Mo'
rqgi ltdu, Najdawniejszdm z nich jednak iest traszyn za

Ossq,'wspomniany z przywileju Boloslawu Srnialego pod
rokiem 1005, dunym klosztorowi Mogilnickiemu (29).

Kwi,ilzyil, przezwany od Krzylak6w Kepa Panny Ma-
ryi, Mari,enweriler, byl stolicE powiatrt, jak sie .!o laje
widzidi z rozgraniczenia Iegata papiezkiego Willrelma.

(21) Acta Borussiae T. II. 013. Dreger Nro 158 pqg:,,2a2.

, (22) Instrukcya bisk. Pomezqrlskiego Jana. danfl kanohikowi
kapituly jatl4cemu na wizytg w r; 1400 u Voigta Vl. ?48. Hartk.
N. i S. Prusy str. 443.

(98) Leo, Ilist. Prussiae p.2. , ' ' , ,

(25) Rewizya ekonomii Malborski6j z r. 1649,'iurzqdowie docho'
wana w K. R. P. i S.

(26) DIus. I.13.
(27)' Dusb. u Hartk. 255.

' (28) Acta Borus. T. II,.613.
(20) Dlug. T. I, str. 258.

gE

\{ najpidrtv$zym prrywileju loruriskim znajdujemy pod'
pis" prowizora Kwithyiiskiego, ileQuiilsin, nim zostat Ma;
rienwerderskim. 'To miasto wzmocniondm bylo przez

Polak6w dla zakohu;NiemiecLiego (30) w roku 1233
' i obrandm za siedlisko tlo biskup6w Pomezarishich. Do
jego okrggu naleialyl Diolochowo (31), wlasno$C Jonka,
i Nieber6w (Nebrau) (32), nad Wisl4.

Na ,wsch6d powiotu Kwidzyirskiego, leial Rzesiris;ki

z miastem glowndm.Itzesin, przezwandm p6lni j Prabu-
ty. Po Niemiecku nosil nazwg najprz6d Reisen, pot6rn
fr.esi,nburg i .nako niec . Riesenburga (33). W tl6inaczeniu

'Jeroszyna kroniLi I)usburga, zachowuje prawdziw4 na-
awe Resin, Powiat ten sXawny byl z wuleczno6ci mie-
szkafc6w, i w obrgbio swoim liczyl miejsca: Suszg (Ro-

. scnberg), Itisi,eliclo (F'reystodt), Gardzin (Schiinbcrg) (34),
Zambrdw (,35) (Sommerau), NiD&d si,alks, 0sdwek (36).
Przed terainiejszdrn miastem Stuhrir, znajdowal sig Po-

stolin (il7).
" Na pdlnoc Rzesina leial Dzierzgori (Christburg) (38),

nad rzdkE tegoi nazwiska, ze wsiami Legnicq, L$tcem

i Poborzem (39). Pomigdzy tdm miastdm a,Czartyrnem
na p6l drogi, bytra wie$ Slarytcrg $0). Na hrzegu po-

(30) Dusb. III c. g. 10. P.94.
(31) Dusb, Hartk. p. 94,241. Yoigt. II.482'
(32) Yoigt II. 483.
(33) Dusb; wyd. Hartk. str. 94. Jacobpon, Dzieje tr6del kodc.

katolicki. p. 266.
(34) Nazwiskh te wziqte z N. iSt. PrusHartk.'
(35) Yoigt II. 482.
(36) Dogiel'Iv.I60. Voigr. II. 482, 484. : i; '

(37) Voigt II482. :i:''

(38) DIug. ks. XI. p. 355. Kodex Litwy Raczyfiskicgo str.'300,
8,n,'t. . ':,.:;t.:t,'

(39) Voigt II. 629. i i "l
(40) Dlug. X.993. l
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ludrliotvlin 'rztki Dziwzgod leinlo Krzyw;e,obok,kt6re-
go"Aapole (41), .Dal6j nieco dciedzictwo Macka Trupi,n
(Trumpe) (42). : 

'

Iesz;cze daldj, ku p6lnooy leiala;staroiytna rmie$cino
czy wie$ riad Nogate,m , C4artyrn zwdna, o kt6rdj wspo'
mina historya pod rokiem 1244, jako o. warowni ,Swie-
topelka ksiq2gcia Pomorskiego, wciqgu loczondj przez
ni,ego wojny z Krzylok,ami. Dokladniejsza o nim wzmian-
tt 'ztrajdu,io sig w ugodrie.Jak6ba .legata papiezliego,
u'tym2o ksiq.tgclem wroku 1248 (40). Bardzo dlugo
Czartyrn kaloczonym bylroumaicio pmez kronikiorzy: r0z
rig nuzywal Zanlir, drugi.ro,z Santirium, tmc,ci Satir (44)
czwarty mz Czantyr (45). We wla*ciudj za6 postaci
ukazuje sig tylko u Dlugosza (46), Z niego powstal
w roku 1980 lIariehbuig,,na corsapi sig pisarze Pru-
.scy zgadzajq, zlijajqc rnytne twierdzeuieDusburga o prze-
niesieriiu nowego zamku no tniojsce dogodniejszc (47).
I)o komturstwn Marienburgskiegb noleiuly w6jtostwa:
,Grsbin, Lesk, Mgtwy, Migdzyl4cze (,[8)',Leiyn iinne (49).

(41) Voist II.25l.
(42) Yoigt II 434..Zapis biskupa Pomozarlskicgo Al'berta, z roku

1960. . 1 1

(43) Dogiel lY. 15.
(44) Tenie w powyisz6m miejscu. ,D,usb. 165,983. ,

(45) U epitomatora Dusburga. . ;r
(46) T. L 825.

. (47) Dusb. wyd. Hqrtk. 283: Castrum Santirii rolutat& nomine dl
loco, translatum fuit ad eum locum, ubi nunc situr4,,est, ct vocatum
nomen ejus Marie.nburg', id est oastrum Sctae Mariae. Yoigt zas
wcale, odmiennego jest zdania: ,,lst freilich'f moviada on, keih
triftiger Grund zur Annahme eines ganz neueq,Aufbaues zu ent-
nehmen, denn beide Chronisten (Dusburg i.Oliwski), bedienen
sich dieses Wortes, nachher auch von Schwetz (Swiecie) obgleich
die3es erweislich nicht rieu erbaut, sondern nur stdrker befestigt
-i;8i+I;it, 

,*,
(49) Dogiel IV. 63,

-e5-
Prry qj$*;o,Nogatu tlo,pylewku, leiala Kepa lyab
dro'(pb). Te sq nazw!,w Bktach urzgdowych i kroni-
kach znalezione, kt6r0 dostateczne, zilaje mi dig, czvnig

przekonanie o *rlush;,Polskich i rniristeczkach okrywaj4-

cych te czeSd Pomqrza Zawi$lariskiego. A lulio czasy pa-

tiowania p6lniejszego, krol6w Polskict4 za dow6d slu-
Zvd nie mogq, i ten okros usungli6my zupelnie z badari

prrudriswrigtych, dla ciekawo3ci jednak przytaczamy

sucle$6ly z rewizyi ekonornii Malborski6j, odbyt6j za Ja-

na Kazinridrza w roku 1649 przez ksigdza Wojciecha

Kr4ywkowskibgo, i dochowandj w a'ktach urzgdowych

kr6iestwa. W ni6j nastg'prie lfusono $olwarki: Mqtaw-
ski, Lashowski,, Kamfuiskd, ltaldowski, Piaski', Szal'et

v*ec, Ry!6w, . Pog or zal a, Star awisl a, Gnoi ws o ; D qbrdw'

ha, Palczowo, Nowdcerloiew, Lichnowy male i wielltie,
Parszewo, Koiaelce, Brodzak, Brzdahi', ,Mirowo, Ni'do-

wo. Ptzy zarnku za6 Malborskirn osietlli hyli Jan Cza'

plifrski,, Jan Piotrowshi,, illateusz Waiaicki, Krzysztaf
Choiriski,, Wawrzyni,ec Gniewski, Waclaw Witowski',

B qrto sz Pr o stl+a, Totrnas z Kr zec zkowski,, Seb asty an Bar'
vzewski,, Szymon Pqczewski,, Nlatys Rgbak,'Jan Stawski,

Jakdb .fu,pairski, Micltal Borzeckowslti, Miftotai Kqka-
lewstri. Takie byly wsi, tncy rnieszkaricy okolo Malbor'
ga, pomimo najliczniejszych osad Niemieckich lsProwa'
,dzonych przoz Krzyiak6w'do rezydencyi gl6wn j wiel-
'kich mistrz6w i j6j okolic.

Za ziemiq Gzartyrnskq, pomigilzy samicq 'WislA, No-
gatem i lachE p6lnocng, leialy i6tau;y, w wiekach $re-
dnich. pod tdm imieniem wspomidane (51). .Egipt ten

(50) Dreger. Nro 184.
(51) Dlugooz pod r. 1410, T. I, str. 274.
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Pluski przerzynaly rz6ki: Srnigta i Szarpkri, a z miast
Krahdw Ieial przy ujdciu Nogatu dowylewkq Szarpkdw
zuri nad rzdk4 tegoi nazwiska. Poloienie miejsca sprzy-
jalo zawszd polowaniu na dzikie ptustwo i hantllowi
mieszkaric6w; dlatego llielski w wieku szesnastym po
swojemu 6pidwal:

Jak zmQdrzcli na kaczki mili Z6tawczycf!
I 2ywiq Gdairsk, Lbi4g, siebie, kaczoranri wszycy.

Nu wsch6d okrggu Rzesif,skiego i Dzierzgoriskiego
rozciqgul sig powiut ltaslgchi,, Pnssaluc terra (52), Hoc-
kerlondern od Nionrc6w zwanlr ku rzrlco Paslgce, {luriren
ile Passaluc t:, I'assalucens (53), biorEcrirj poczqtck o.p6l
mili od Olsztynka. W nim miejsca znaczniejsze liczono:
Paslgk, Pozlauken (54), z kt6rego powstal Holland od
rodu osadnikbw; Morqg (55), nad jeziorem tegoZ na-
zwiska. Li,wno, Liebemiihl, nad rzdkg Ltwnem, i Bucho-
cin (50). Pomigdzy Morqgiem a Preus-Mork4, wspomi-
no historya poil rokicm I4l0 wie$ 0zolpic, nad jezio-
rem togoi nazwiskn l:Zqcq (li7). Oprbcn miast i wsi wy.
mienionych, kt6rych poloienie jest oznaczone, znajduje-
my wzmiankg o wielu innych bez dok.ladndj skaz6wki
miejsca; takiemi s4: Przeclaw, Bogusz, G6ra (58).

Te s4 wlaSciwe granice i powiaty ziemi Pomorskidj.
Lecz za lachE p6lnocn4 ciqgnie sig lvyspa na 15 mil
dluga, a na dwie szdroka, noszgca teraz miano Neryngi,

(51) Voigt IL 482.
(53) W rozgraniczeniu dyecezyi Wilhelma roku 124:t.
(54) Przywil6j na zaloienie miasta przez Meinharda z Kwerfur-

tu z roku 1297 u Hartk. wyd. Dusb. p. 67.
(55) Dlug. II. 278. ' '"
isOi noU.o*.rt Ludwika z Kwedenu mistria prowincyonalnego.

z roku 1250. u Voigta II. 482.
(57) Dlug. X. 272.
(58) Voigt IL 482,020. Ugoda Jakdrba legata r. l?lE.
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ilie friesche Niihrung, kt6r4 l(tonowicz we Flisie lllie-
rzejq'slusznio nazywa. Jako2 Dreger przytacza dokument,

w kt6rym nosi nazwg Nerei, z wsiE Kqclhami (Camtziki-
ni) (59). Wlaiciwie Mierzcja naleiala do Pomorza Przed-
wiSlariskiego, a zatCm i do biskupstwa Kujawskiego,lecz
p6lnidj do Pomozanskiego przylqczong zostala (00).
Na nidj Ieial slawny l{omordut, wspomniony bardzo
wczeSnie w ugodzie Jah6ba lcgata papiezkiego, zawar-
tdj roku 1248 z mieszharicami Pruskimi. W przywile-
ju tym nosi nazwg Chomor 3. Wojciecha. Mniemanie
powszechne przenosi zgou tego mgczennika pod Kr6le-
wiec, gdy tymczasem proste,rozloienie mappy przy otl-
czytaniu Zycia apostola, napisanego ptzez Sylwestra II.
dostateczndm iest do okuzonia mylnoici tt+'ierdzenia, Bi-
skup Pruski, z Gdurishu udnl sig morzcm (61). Wysiadl-
szy na lgd, lle byt przljel,y od mieszhatic6w Komoro-
*o 1OZ;. Grly. sig przepralvil przez rzdkg, tojest lachg

WiSlanq, goScinno6i znalazl u pana wlo5ci, ilokqd przy-
byt tegoZ dnia wieczorem (63). Pod FischhausenKt6'
lewieckidm iadndj rz6ki niema, mowa tu wigc jest
o laszc Wisly wpadajqcdj do wylewku. Uczony Giese-

brecht dosyi trafnie mniema, ie Wojciech przyjety zostal
od niejakiego ziemianina przy jeziorze Dru2nie (64).
Wzburzenie ludrr w t6m miejscu, kazalo mu tdjie nocy
przytulek znaleziony opu6cii i przez rzdkg napowr6t sig

przeprawii (65). Tu, tojest w Komorowie, przez pigi

(59) Nro 184.
(60) Lco 158.
(61) Post paucos dies maritimum littus egreditur. Canis. c. 39.
(02) c.40.
(63) C. 4r.
(64) Wendische Geschich. I. 292.
(65) Canis. cap.4l.
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dhi pozostat, kryj4c sig pued ztwzieto$ci4 luilta;,hsz StlY

Sllzedt z lasu o poludniu; nupudnigty przez Prusakdw

miczeristwo poni6sl (66). Cialiii $wietego rmsia'leilato
przez ttzy dni okolol Gttoriska (0?). ZtEa poszlo, i'6 na

lat 44wqze6niejsza'jbst wzmianka oKomororvie 6. Woj'
ciecha'przy Pomezhnii, ni2eli o kol$iiele pod l{r6lewcbrn,

' kt6.y zaloionym zostul dopidro w 1292 roku (08).

'Co do rodzin Polskich, zatnieszlialych na Pomorzu Za'
witlrriskidm, wymieniajq ilzieje imiona dw6ch ksiq-let:

Falenty tojeet Citoolialawa, i Maiha (09). Ziernianin
triJr;l,o llld&ah, otrrymal pozwolenie od l(rzyiek6w na

osatlg wlodci swojdj w 1200 roku (70); Jonok wspo-
mnianym jest w wieku trzynastym (71). W tym2e wie-
ku Jurek, dziedzic na'. Paslgku (72). W cztdrnastCm

stuleciu Lyl Sambdrz' z Baldwa, Jan z Oieowa, i llli'
koiaj Galewicki (73). 'Wpigtnastdm': Hmrylt, Kuszecki,

Borkows'lri zpod Marienburga, Gohryel ilanynski, z'pod

Dzietzgonia, Dorota prgrokini t, Tlrielkich llatw, i in'
ni Ia). DIa nichto i wlo$ciarr, miewali kazania Polscy

ksieia (?5), a arcybiskupi Gnielnieflscy $wigcili biskup6w
Pomezadskich (76). .

(66) Cap.44.-
(67) tlieronim, C4meldul. Nnd47'
(68) Hartk w kat*logu bisk i Sanbien. z llennehergera'
(69) Chron" Alb. 144, 1115. Dusbr IIl, 7. str. 8Y wyd" Ilartk. P,u-

kasz David 8.,1, str. 38.
(70) Voigt II. 434.
(71) Dusb. lII, c. t.140' 143.
(72) Przywil6j na zaloienie llollandu 2r.,1297.

. (73) Yoigt. Y. 302,.303.
(I4) Dlug. X, str.240. Leo,255,264.
(75) Statuta Synod. Pomez. u Jakobrotra p. l5h , l

(70) Leg, ll5,
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. ' Dtieje pbtwier{zaiq 
, 
ton $oisl.y zwiqzek Pomorzan

t, Polskq. Bolesla,vy \ffielki poilbil ich za *wiadectwem
pirarzy nietylko.,ojcuystych (77) ale i obcych (78). 2e
za5 zwycigztwor,tcgo kr6la odniesione bylo w kierunku
Pomorza Zawi3lafiskiego, przekonywa otdm juizb'urzenie
Radzynia (79), ,kt6.ry we wszystLich wyprawach hlucz
do tdi iziemi stanowil, juito oznaczenie granic rz6kq
O,isAl (E0). Za Mieczyslawa II, korzystajqc z osla'bienia
Polski, wyne6wili sig z dannictwa Pomorzanie {8I), i nie,,
prgdzdj do niego wr6cili, ai za panowania Boloslawa
Snrialego, kt6ry w pidrwszdj wyprawie doSwiadezyl po-
raiki poil Grudziqdzem,lecz wrdnrgid.i ten zamek zdo-
byl,'i,Pornorze holdowniczdrn uczynil (82).
r r Krzywousty poetonowit ich do wiory chrzesciariskidj
nawr6ciC, i w tym celu, pustelnik6w w zi,emi Chelmiri-
ski6j osadzil, Iecz pokoju od nich nie mial. Dwukro-
tnie walczyl, i dopiCro w lI19 ,roku zatargi pomySlnie
skoricz!.l (83). Ze wojna prowadzona by.la'-ponligIzy
Oss4 a doln4 WislA, dowodzi tego zwrot Boleslawa od
Pomorza do Nakla. Gdyby albowiem dziejopis rny$lat
o Pomorzu Gdaiiskidm, niewlaiciwie bylby powiedzia{,
i'e Bolesluw z Pomorza udat sig 

'do Naklo, kt6re takie
do ,Pomorza, ale pqzedwidlariskiego naleialo: ,,Gente
Pomwsnica et Pruthenica Boleslaus Polonorunt, ilwu ile-.
bellat;a et in ileilitionem, qccepta, r)ercus Nakel ad Saan-

J

(77) Iiadt. II, cp. 13.
178) HrcI6qld Cron. Hartk. L e. 15.
(79) Dtrug. rI,, 103.
(80) DIug.,;Ir t109. l
(81) Schiitz lib. I, fol. 8.
(82) Schiitz w kronice lib. I, f, 0. Dlug, pod r. 1064. Gall. rvyd.

Bandt. st(.99, 104, ,

(83) DIus. I. 412. 
14
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ropelhurn opprimenilum conaertit(84). Kazimidrz Spra-
wiedliwy idzie znowu na Torurl dta poilhicia Prusak6w
za Oss4 mieszkajqcych; wojng zatdm ,nie z kim innym
ale z Pomorzanami prowadzil, i dannictwo od nich przy-
jql (85). Na poczEtku za$ wieku trzynastego, opat ci-
sters6w zLukni, wziqwszy z sobE jednego z zakpnnik6w
Irilipa,' przebyl Wislg dolng, kt6ra dzielila chrzeScian od
pogan,, i z wielkq ostroino$ciq Ew[ngieliq opowiadpd
zaczyl: Roztropno$d jego pomySlny skutek .uwieficzyl,
Najprz6d albowiem keiql,e Falenlo przyjqt wiars chrze-
dciariskg n wkr6tce po nim. i brat Szczo drzyk (86). Po
nim " przyjql obowiqzek przepowiodonio , inny cl stors
Krystyn Rawa, opat Oliwski zpod Gdariska(87). W ro-
ku l2ll wielu jui ziemian chrzest przJjelo, podlug listu

,Innoceiitego III do arcybiskupa Gnielnieriskiego, kt6pe*
mu doz6r gl6wny nad nawr6conymi byl powierzony:
,,Quiilam magndtes, et alii, regionis ,illiusl sawamentum
baptismati,s recel'orunt" (88). W roku nustgpnym stoli*
ca Rzymska pisala do lisigi,qt Polskich i Pomorskich,
aby do cigiar6w nie zmuszali nowonawr6conych i tym
sposobem od wiary nie odstrgczali,' ,rQuidanx Destrunx
quam cito intelligunt aliquos e genti,kbus per Prussiant
constitutis noaae regenera,tionis gratiam suscepisser, sla*
tim oneribus eos serailibus oggrauant, et aenientns ail

(84) TamZe.
(85) Dtug. I, str.564,565.
(80) Abba Godefredus de &ukina in Polonia cum Monacho suo

Philippo Wiselam fluvium, paganos . dividentern,et christianos
transivit, et Prutensibus paulatirir praedicare inclpiens, ducem
Phalet ad fidem convertit, et postmodum frat$eth. ejus regem
Sodrech. Chron Alber. p. 144-145. .i'

(87) Tamie.
(88) List papi62a do llenryka Kietlicza, .tcta Borussiae T. I, p.

249-!50.

e,;hrhtianae fiilei. libbrtatem, deter;ioris conrli,tionis efli-
ciuii, quam essent, dum sub jugo serui,tutis prtrti,nae
pdrrnanserunl:'(8'0). Innocenty wigc III zape,wnil no-
{}m chrzedcianbtn, jako'synom Boga, swobotlg i wylq-
czns uleglo6d stolicy llzymskidj. W tymie roku lil2
I(rystyna cystersa wyni6sl na dostojno3i biskupn pru-
skiego. Ten. wep6lnio z biskupem Moderiskim Wilhel-
mdm, albo roczdj nu jego wniosek, przeLoqyl Donata
grummutykg na jezyk Polski i zaprowridzil jE do szk6l
na te.u ccl zaloionych dla Pomorzan wschodnich. ,,In
Prrltia vero quae est ullra Poloniam et ultru pomeru-
niam,, Bpiscopus Mutinensis Guillelmus, missus a papa
Ie$atus, ingenio et supientia su0, non fortitudine, multos
paganos od fidem attroxit, et linguam eorum ex maxima
pnrte didicit. Insuper principem artis grammatigae, sci-
Iicet Donatum, in illam barbaram linguam,,cum maximo
Iaboie transtulit" (90). Ten fakt. historyczny, ciekawy
wdziejach piSmiennibtwa krajowego, potwier.dza list Ho-
noryusza III papiCia. ,,Episcopus prussiae ac fratres ejui
stutuerunt, sicut'asserunt, prout valde necessarium esse
constnt, scholas Pruthenorum instituere puerorum', (gl).
Lecz gdy w 1220 roku, teszek na zjeidzie Sandomir-
skim odst4pitr Mazowsza Konradowi, a ten jerlynq tar-.
czg przeciwko poganom, Krystyna z Gozdowa wielkiego
wojewgdg Mozowieckiego oSlepii kazal, pomorzanie
z natarczywo6cig uderzyli na ksigztwo, i wigkszE czg$d
kraju poiogq.,i Xupieztwem spustoszyli. , Wyprawa po-
wszechna ksilzgtPotskich wroku 1222 odparla wpia-
wdzie nieprzyjociela od granic, lecz bezpieczefistwa nie

(89) Dogiel IV. str. I.
(90),Alberici Chronic. p. 144,14b,52?. yoigt l. 460.
(91) \Y ksigdze kopij archiw. tajn. N.8.
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zapew,niirla; Na wniosek przeto' llenrykar Ilroilatego,
ksi0i6oia nu Szl{sku, i Ginteia biskupa Ptrockiego, Kort.
rad wroku 1928 sprowailzil Krqyiak6w,;Lt6ray od'1233
do 1236 roku, cale Pomorze,Zawi3lanskier przy pomo'

cy ksiqzqt,Pdlskich zdobYli: I '

Hermah 'Ealke dla nowo poilhitych, ziemian nadat

prawo lenn6 W 1236 r. Bylato kor,zy$6 wyraina dla za:

konu, kt6ry dziodziczne zarnienial nn _zaleino 
od siebie

grunta.' Mieszkaricy zai nieLt6iz.y, trnikajgc pospolitego

ruszenia, wololi cieiiur wojenny ponosi0 z ziemi niZ osoby'

Zamiast caldj roiluiny zdolndj do dlwigunin orgla; dawoli,
jedng'tylko posluge, tub dwio, stosownie do rozlcglo3ci
posiadanego gruntu. Wieksira czgSi jealnak oceniajqc

nieralezno$i dri.driiroq, utrayniala sig przf: prdwie P'o\
ski6m (92). Ten przywildj Hermana sluiyli dla flalszyeh

Prus, w miarg tego, jak wchodzily do skladu 'padstwa
Krzyta'okiego (93). Oryginol jego zagirtqli alo wstsp wy'r

danego nu nowo w 1278 przez 'murczalku Konrada

Thiernbergn mlodszego, natenczos'wice'mistrza prol
wincyonolnego, w prtekladzie Niemieo&im z czternaste-

go wieku, dochowuje sie w Kr6lewcu. Oto jest jego

brzmienie (94): ',,Niegdy$ przewielObny brat, szanownij

pamigci Herman,Balk prowincyal' Pruski, nadaiEe qwo-

, , (g2) Yoigt Yl, 008. :

, (gB) ,,Bt secundum pactri e{ libertates, quae ips,is.tunc daban-.
. ir., .irilt..pr.yiipott.l, *s.lr"t,it''lrst,- ttt, .". t4: l

:-ib*l ,,Etwlan der Ersame: Man Bruder Hermaii {qnant Bat'kc;
Gebitigcr cru Priissen. lobelichs gedechtnisses viel'Polnische Rjt-
ter betbnet hatte, und mit nemlichen friheiten bet'dc ein gemeine
Privilegium in allen beschdip utldr.ouch besundliin SunderlicherJ
Privilegia leidcr in vorloflunge der cziet voir stettcr anvechtung
der hdidenschaft, die von tage czu tage objrburd noinbn';uq{ gg'
schach dab sy unser land eyns. teyls bessheiligetcn und heerten;
dorundir das gemeine Privilcgiur,n der frihoiton allir Ritter ezu

r03 .-
body dla to'ielw' z rycersaaa Pr,lskieglo, opisirl je w przywi"
Iejach, dgflnym iszczggrlloych. Niestetf, w kolei ezas6l0,

z powodu nieustannych walk z pogunnnri, kt6re sig co'
dzierr'nie odnawialy, kri,iji 0aly pustoszqq (w og6lny przy.
wil6j zaginql. Zkad pbezlo, ie nastgpoy poleglych ry,'
Gerzy, mocno ,slg uidlali przed nami o utratg dawqych
wolno3ci, zatartyoh w pomigci ludzkidj, o co sig r6wnie
skaizyli i. cir zponiigdzy lzlachty, kt6rych duch poboinor
,*'bi do'haezego Lraju przyprowadzin. Pro'sili zatdm o prry',
chylne przypuszezenie do rzeczonych swob6d'. , ' I

t' , r

, tDpwlaar [uBow8,f,I; i

' 
Granice tego powiatu oznoczono byly w ugodzie uczyr

nionCj za Boleslawa ksiecia Plockiego i Konrada ? Tu1,

ryngii, prowincyala zakqnu Niepieckiego w r. 1251 (95).
Od iachodu oblewalq rgo Drzwi4ca, od p6lnogy jeziOro

tegoZ, nazwiska,, od qsplrodu Whra rnala, wpadajqcaldo
jeziora Dgbrowskiego, n4 poludnie mial Gurzno., Zgodpo
z tdm jest rozgraniczenie biskupa Chehnihskiego Hernlg'
na z prgwincyalem Konradem Sopk,w l303roku zrobio-
ne (9Q). Na trlj przestrzeni 

"by!y 
.jeziora z I'czyn i Chelse

pod Lutlborzep, Rup&gmo poil :IiurzEtrrikiem (97), Farl
),.'1. I lt'

nichtequam, und ward vmtilgetJ Dornoch die Erbelingeder geto'
teten Ritter umbe'den gcbrechen dcr friheiten, die die vorges-
suhge unter dermhrrilsgenheit itzunitr Yon dem $eddchtnisse gel
wissOhet hatte durch veraldung rville der cziet dicke vor uns clan-
gende urid ouch andern Rittcrn die von buessen in unser- Iand
quomen, clageten und boten in dye gnade dei fryheitdn ceu tor-
numen". Yoigt 11.298. .. . ".'(95) Cod. dipl. Gercken IlI. 252. Voi8t V/ 107. : ,ti; :

(96) Yoigt 11.4'l'1, I rl

(97) Dlus. X. 277. " .'



ta4
reod,n pod Bracianem (g8). Do,miejsc znakomitszych, na-
lai;aly.: Lubotoo (ttib a u), Kur zgtnik (I{ a wernick), Lw ilh or z
(Lautenburg) znany z dr6inika.,Jagielly w l4l0 r. powiat
ten przytykajacy dq ziemi plockidj, caly dotEtl jestrokry.
ty" mieszkaricem Polskim. Nie zaprze cza t6i rodowoSci
w epoce prpybycia l(rzyiak6w Hart,knoch, owszem utrzy_. muje,,ie od niepumigtnych czas6w m6wiono tu po polsku:
,,I,n dem Liibauschen wird auch wohl zu den iiltesten
Zeiten, eonder Zwei;,f\el, polnisch geredet seyn', (gg).' Lecz Lroina ta, praez powr6t sw6j do halwochwalstwa,
ulegla losowi innyclr ziom Pruskich. Jeszczo w r. l2l4
Krystyn.Rawa, cysters Oliwski, nawr6cil Swigtobojo kqiq-
Zscia do wiary chrze$ciariski6j (100). Honoryusz IIIci pa-
pidZ, piszEc o.tym okrggu w roku l2I7 do arcybiskupa
GnieinierSsk.iego, nazywa go ochrzczonym,,terrabaptisato-
rum dePrussia" (101). Wynagradzajlc apostolskL p.u..
Kry,styira,Innocenty IIIci ustqpil rnu culy powiat Lubow-
ski w,l2l5 r. (I02). Lecz napadd pomoruon wschoclnich
na ziemig Chelmiriskg podburzyla i Lubowian, kt6ruy zni-
mi orgi sw6j polgczyli. Dopidro w l2Z2 r. po slawndj
wyprawie ksiq2qt Polskich pod naczelnictwem LeszLal

. Bialego, powr6cili do korony. pizyslany od papidia Wil-' helm legat, bez trudno6r:i poziskal ich nallo-no chrre-
$ciaflsIiego kodciola. Co wynagradzaj4c -Grzegorz IXty
w bulli swojdj zl230r. dnia 18 stycznia pisandj, wrbro-
nil Krzyiakoln napddania ,'na Lubowian i zabidrania ich
pod swoje panowanie, jako zostajEcyeh,,pod opiekE sto-

(100) Luc. David IL 23. Voigr II.39E.
(101) Lateran. 16. Calend. l\[ai. ptintif. an. prim. w regiestrte

Hon. Ilt, epist. 206. Dochowujo sig w Kr6lewci.
(1021 tru.. David II.23.
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licy: nrPpov,iso tamen ne cootra temam, tiuab vederabi*
lem fratrem Nostrum Mutinensem Episcopum dinoscitur
recepiseb, occasione hujubmodi procedatur" (103). Ksia.
ie Mrizowiecki Konrad,,qie uwbial jul tego powiotu za
Pruski ale za ?olski, czego dowodzi wskozfwanie przez
tego irsigcia w przywilejabh granic Pruskich u lr6tllu
rzdki Drzwiqcy (104).

Pomimo tego trwal sp6r Konrada o Lub6w, jesicze
wl24A r;i kt6rego sam biskup.Moderiski Wilhelm za-
llrtwii nie potrafil w Michalowie. KrzyZacy polujqcym
ludzir:m ks.igcia niby na swojdj ziemi zabrali psy i strzel-
bg. przeciwnie Konrad uwa-iat j4' za dzgsi dziedzictwa
nietylko'dobrowolnie nawr6cong do chrzesciuristwa, ale
rnieozern wyilartql przez ltrzoilhdw Prusahorn (l0b). p6-
i,ni6j zhkon ulotyl sig z Iloleslawenr synem Konrada
ksieciem na Plocku, 2e potrowa powiatu Lubowskiego
przylegla Mazowszu, naleidi ma do Polski, a druga por
sunigta ku lr6dlom Drzwiqcy, do l{rzyZak6w (106). po-
twierilzil tg umowg'w,,r. 1255 Kazimidrz ksiere.Kujaw-
skii(107), u dobrociq sspsfl ,powodo*any, odstEpil czg3ti
na siebie przypadlE koiciolowi w Chelmiy, od, Lt6rego
nahylijE Kfzyiacy wroku 1303 (108).

. j r,rrr., powtlr';slsl*sn.

Prz yle gl y Lubo ws k i emu, jest yt owi,at Sasr',ris&i, za mk n i 9-
ty od zachodu Wkr4 wpadajEcq do jeziora Romariskie-

(103) Archiw. tajne Schicbl. II. 10. Rajnald pod r. 1280. Nr.24.
(I04) Cod, diplom. Dogiela IY, str. 2;8. .

(105) ,Dokument Wilhelma biskupa w archj tajn, Schieb.
57, r0.

( t06) Dogiel IV. 25.
t 107) Tam2.e.
(108) Voigt 11.477.
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ge;.od wschodu wyZszg .Lani4,i lr6dlem Orzyca, od po-
ludnia Mazowszem pod.Mlairg, od p6}nocy jetiorenl
DrzwiEcem (10q). Znaczne tu'byly jeziora: Dqbrcwskie
i Lubno (110), 6raz Romanoivskie i Olsztyriskie (tt 1),
oboh tanntych leiEce, Do miast wigkszych liczono: Ddial-
douro (Soldau), Dqbrowno (Gilgenberg), Ostrordd (Oster-
rode) (l l2). O dwie mile za Dqb,rownem Ieiala wie$
ftuda (Tarrnenherg), strawna potyczkq Jagielly z KrzyiLa-
kami, azu nig starotytne miasto Sasinpol. Weqsi Miel.
rio wyrtawiono Ltrplica na pamiqtkg poleglych wr,'1410
pnd fiudq (1lE). Miorzkaricy tdj ziemi wpadli za Bole-
sluwa Krzywoustego do Plocka i epulili go,'lecz Magnus
wojewoda wsp6lnie z.Szymonem,z Gozdowy biskupem,
odbili lu.p zabrany i tak na glowg pobili'sqsiad6w, ie
nazajutrz dzidwczeta zbirirajqco pozioin,ki wigzily,niedo-
bitkdw (114). Obw6d Sasiriski; nawracany i podbity
niejednokrotnie przez Polak6w, uwo'ianym byl za pro-
wincge koronng, lecz znhiegi Krzyi,ackie wymogly na
Koiimidrzu keigciu Kujawskim ustgpienie ,jego w r, 1257:
i'cegsimuq de impetitione torrae, quae Sausin vulgariter
nuncupatur" (t l5). Wnim prized Kazimidrzem Jagieflori-
czyLiem wymieniaj4 zie.mianllf,.uskowskiegd,.Ruskorvskie-
go, Lunowskiego, Orzgbiilskiego, Marewickiego. (l l6).
Pamigi dawn6j wlasno6cii'wPolszcze nieustala, gdy

(109). Dreger Cod. Ponier. Nro 532" pag"l 403 i Nro 65; Codi
diplomlt. Gercken. lll. 252. Yoigt V. 167.

(ll0) DIug.1.30.
(lll) Dlug. X.271. _:, , i,(ll2) Dogiellv.126.. ,

(l13) Hartkn. N. St. Pr. str. 307.
(t14) Kadx. III. epist. lX. DIug, I. 393,

, (fl5) Stronczyfrski str.2. Dogiel IV. 27.
(l16) Dogiel IV. 138.
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poi urd'yuigztrvie Rud zkidm,l, rla gi,ello b ddaryvut Nie tldpurt
i Osthor6d r rlonuszo wi,&di 6olu Morowiock iem u, a Dziald6 tv
Z iembw i Cdzowi ( I I ?|rn.I,)u[qd, tn wg$d riomi, nie utradita
-*giel narodowo{ci. n ,ll .i i

', ,' ,,' ', l',r1, :
"t ,tt ' ,.,. it l"rri l.r: : I 

i

Tg, siomia w nojobszerniejszdr4 anacceniu zamykdla si€
w granicach ziemi gasiriskidj, Barciriskidj at rd6 Gu[alau;
ken (l),., zkEcl posuwajqc aigl grani60,I."itewskfl I sisgala
rzd k i Mstyl rl zi$; ew andj,Nlefiol wpa d qi*cdj, do Biebrzy pod
Gopigtl2op,. ; Bglto,wiec dElsry,rpi6g ziemi fi,oruty$ckidj
irdzisiojqcego,powiatu Biebrzurisliiogo. Twierdzenie to
gpidra eig na ieznaniu $wiadk6w wezwanych plrez rrri-
strza wieltiego Teodora zAltenburga, dla oznqclgnia gro.
nio poraaedzy.krinopg Polpkq,i tiemiBr Pr.uskB;' na doprzy-
stali, pig mi ani e i urrgdn ioy'Pr:rsplr; w ty.rnie,rf,[n i 0 rzp i,p'raeltr

wi,elkiega rnistraa uiyci',(2). Gradise ziernt I GOledriids,kidi
qd 

r sFgny Mazows?a,,, dokladnip : sA qznldrono w,!r g*10
&ismiq.ty i 6d z a k siqi gci a,i'i pano, ns,: i\\{iCtri ei, rp, Lu ihri k,iortr
I{nnigem,,lXiolkim mis$.laur zakopu,Draci ezpitalnychi
zawartdi,,,w,loku 1343 , rgdzie eg ' to miejsca .wytknigtet
ZwwurrFdki Orzyca do'losu Railuht, zkgd sieiidzie do
rz|ki Wincenty i punktu w kt6rym wpada do pyi;y, po-
cz6m tql Winceritg do jdj rir6dlq,,pld kt-6iego dp poczE-
tku rz6ki Chojna, daldj do brodu X,egi i uj6aia tdj rz6-
ki_do Biebrzy, kt6ra struiy za miedzg. oddzielajgcq ColeaZ
od Mazowsra. Bie[rz4 z.a$ idzie sig wstegznil pod Gro-

111

(ll7) Dhrgosz X. 270. ; 'i;i t
(l) Dusburg 180. I 'i'ii I i

(2) Leo hist. Prussiae str. 162-103. ," r rr ':rJ '

l5
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dnol(8),; Podlug foliantu archirvum tajnego ; w tr(r6lowcu,
lrt6ry. nosi napis : Priui,legien ite s' Stiflss ammlung' z doda-
tkiem:. Eaeo sunt omtiquae' gr aniciae si,u e g ade s : inter:ter-
ram Galindi,am et Misor:iam (4), taka byla miedra,fld-

!rmigdzy'dwiema ziemiami: rzdka wpadajqca do Biebrzf'
t. j. Lgga; zt4d sig idzie do PyZy ku stronie potrudniowo-
zachodnidj, ztamtEd do Rybna, rzdki TuroSli,'a przezrz6-
ke Skrwe do Rosogi, zkqd na Omul6w d,o Orzyca. Zte-
go sie okazuje, 2e pottlug przywilei ziemia Colgdzka za-

ilrlkai sigr'1r61U i lr6dlein Orzyca trzymajgc'sig'grani-
cy'tdralniojnzdj oddnielnjgcdj Prusy odMazowsio; z tq tyl-
ko r6inic4, ie powiat Dgbrowski naleiol do Goledzin. DIn-
tbgo i Diisburg za granicA Prus w swoim.czasie uwaial
Ru$'GrodzienskE (5), Co do rzdki Lggi, ta nietylko'wr.
1343 ale i w 1422 za czas6w Jagietrlyrllyla granicqMa-
zowsza (6).

Roilowo5ci ,Folstidj ilowoitzg I jeziora z Sniarilowy
(Spiiding); Nlegocin (Ltiventin) (7), Ni, Str:onih, Wiel'
fiio',, Koinils (B),' War rliow o, cztdry' jeziora G romou skie,
Ildnn: Rzekit Pyi wyplywajqcy zpod Janowa, a wpada-
jqry. do Narwi (9). Na wielkidm jeziorze, Sniardowie
byt slawny 6ror1o11,y-Osrrdo'([0). lliasta i wsie: Liiec
koto,Sniard6 w:, Nieilib or z NtJiilenbu rg; Saczytiro i Ortols-
buq.g, (I1); Pas'syit Fassenheirh' (12), Szczssnri Schesten,

, ,1..,1,..' ,,., ,, ,;,!.,1 ,. t,",1..
(3) Do6iel, str. I07. , ,, , , ,,;
(4) Stronnica 227 u Yoi$tii 1::496.

'(5) ,Pars lII.,Cap.'2, str.68. I . ri'1 ' ;: :

(7) Diisburg u Hart. 2i9.

(9) .Dlugosz l-12.
(10) I{artk. N. i S. Pr. str. 183, 100.
(tl) Dr. l. t3.
(12) Dogiel lV. ,E. , ,, .

lo9

Pyi',I[qrterubu r g ( I 3 ),,,'fo r go tD a,' frgk a ; (l 4) ;,. O g ro,'do'
wo ;.Orseckowo, Jwdql " Sttadorn (15),, Babaar (16),
z ,;mn6,6tw€m innych;l , kt6re 'sig do , dnla dzisiejszegn

dr$dowaly, jakiemi sqt Brala,',Kwni,lslw, Sokoly, Gro-
,dzis$ Rogule, Osffolwly, Gorzyoe, Baranowo, Szwejko-
rooi, i.t. d. Cze6d Galindyi bezpo$rednio'graniczgca zzie-
mi4 LomZyisk4 i powiatem Biebrzar{skim, zowie sig dzi$

Mazursko,jak o tdm gozota.Kr6lewipcka zeszlego mie-
si4ca czerwca r. b. z powodu podr6iy.odbytdj w tych

Naidawniejsz4:wzmiankg o ziemi Golgdzifski6j znaj-
dujerny u kronikarza Ruskiogo pod rokiem l038,.kt6ry
Galindye Goliail nazywa' uwaiajgc j4 za. pograniczn 4 z I a6-

ryi(ig (17), Nieco p6inidj tot kronika wspomina o wy-
pruwie Iziaelawa pomigdzy rohiem 1056 a 1060,na
Goliail, po podbiciu Jaiwid2y. W wieku XIIm Jaroslaw
kanonik P.locki miairuje tg ziemie Gelide, nadajqc jdj rrzqd

Mazowiecki. Przeni6sl to do swojdj kroniki Krystytr bi-
skup Chelmiriski wpidrwszdj po{owie XlIIgo:wieku (18),
byla wigc znajoma i krajowym pisarzom'pod tdrn imie-
niem..Ta czg6i Prus gddawna naleiala jezykiern, obycza-
jem i zwyczojem do Polski, r6inila sig tylko baLwo-
chwdlstwem. Kr6lowie Polsdy niejednokrotnie jq':zilo-

- bywali,',,a miano wicie Bol eslaw Krzywousty, lecz wkr6tte
znowu tracili. 0hociaZ przeto, chrze6cianstwo'bylo'nie-
jednokrotnie zaprowatlzone, prgilko bardz,o', uiklo pod
p;ueri'agq ba}ryoehwalstwa. Konrad ksiq@,I[azowiechi

,,, ti 
, 

,. :

(13) Hart. przy. Dusb' 103, 401I. I

ju) Praet.-u ilartkn. N. i. Str. Pr.'p.'88. "l

il5) 'Leo 425. , j

(16) Dogiel lY. 75.
(17) Karamzyn lI, pag. 24. N. 35.
(18) Wai$bl Chro. Pr. foli 17.



wr,ssi{zie, r.,yrukur,, lllr-;robie ar po &anie po
$ranicznych Prusalr{rv, ,ktbrzy ccyruli mu obietnieb ota-
nowczego prayjeria,chrze*cidristwc W przypatlku ropo-
ru, zakon l(rzyiaclii ,rniaX dawaC ppmoc skuteczni koiq-
Zgciu Mazowieokiem,u,. zawsze, jeilnoh na korzy$C rrb&a-
nego'ksigig0,ia'0, nie za$ zakonu Niernieckiego. To albo-
wiorqiog, itlowa przywileju: Rzeizeni. brgcia sumi,ennio
wywzai:enlniajua sig za dar,, uczyni,ony r, przyrzekli, tak
trrde jako i nastgpcom moilltr,nu czeii i, bojuirt Bbskq,
i,a przechrho pograniaznym Prusahorn i innrym ni,ewier.
qym, ziomig nal,aq pustoiaqcyin, . d,opdhi niErzyj u)aiolmi,
wi,ary i obrzgilhw chrza{ciafwkicgo bgilq, pomdgaC, i bez
wszelltiij obtudg oraz zilrady, w kaiilgm ezasie walczyd
znami, ni,a amiewkqiu" " ,,F'ratres praedicti bona fide ,re.
promiserunt mihi heredibusgue rneis, secundunr Dei,hor
norern et timorem, contra Prutenos ,et alios Soracenos;
nshis conterrninos," terram noghsm inpugnontes, quam
diurhostes {idoisu,nt, e0 i,nirnici cultur ohristioni, assis-
tore, et sino dolo oo lictiono, una nobiscum, ornni tem-
pore milituro': (10). Z tcgo powod'ur nn synodzie Toruri-
skim, kt6ry sig qdbyl w 12436r pod przeqrdnictwem
Wilhelma posla:papiezLiego, obo&rs duchowieflstwo pol,
skie: Pelka Godzigba, JgdrzCj $iwoboda, Tornas.t,Kollero-
gi, mbcno przy tdm obstawalii,teby dyecezyarWarmiri,
ska nowo utworzona, nio roieiqgala sig do.liranic Mazo-
wieckich,; ale sig korlczylo* narrlece &anie r{Iym sposo-
bem ziemia Gole8zka prrezneczonq zostolh 'dla ksiA.i{t
Mazowieckich. Sam papid2 Grzegorz,IXty, n mianowi-
cie Innocenty IYty uana,I jg }la dziedaiptwo polskie, i po-
zwolil ksiqZgtom Mazowieckim.wcielii do kraju, jeieli

(19) Dogiel lV, str.8. I. ; ;

lIl
sig lhbrowotnie i berwszelkiego oporu pogurrie nawr6-
cqli;;[usr actio, etr.cornmodum, ex donotione Dornini,Pa-
poe, Isuper terrarn Gnlenz, Casimiro competebat" (g"Ol.
ilVsp6lcze$nie zatdm z Krzy,takami, Konrad Mazowiecki
ndrpoczgl wdlkg crmieszkuricaini ziemi Goledzki6j i oko-
lo r. 1237 eal,q prowincye porlbil (21). Lecn w[r6tce
przed posilkujqcdm wojskiem Sedowian ustqpiC rnusial.
Podlug:ffix2ytackiego pisarza, Goletlzianio w tdj bpoce
wzro$li byli burdzo wludno$d (22),lecz ulegali zabo,ho-
nont, wr6tbiarstwu, a nawet okrucioristwu nad wlasnd-
mi-dziedmi, przyczdrtr odznaczali sig odwagE:i dzielno-
*ci{, 'Z oiqgu dziej6w daje sig widzi6C, 2e do r,:1?53
nie'poddali sigiKazimidruorwi. Korzystajqc z opieszalo*ci
w ntwr6ceniu, I(rzytacy posungli sw6j or9'2 do rdgbycia
zabronionogo dlo siebis kruju, i donie$li o tdm papieZowi
Innocenternu IVi' jak sig. okazuje'a bulli tlochowandj
w arcfuiwum tajemndm (23), pod r, 1254, VI Idus l[ai.
,,tfiorram nomine Galanilia ai cultum fid,ei, cufinhcoa ile
fioao. per Dei graii,am d,eilumerunt." tr ecz na przelo?emie,
i zoiulenia cigikie Kazimidrza ulegli klqtwie leg*ta rpa*

pi ezkiego Opizona, kt6ry z Rzymu otueyrt'rat polecenie, da-
nia skuteczndj obrony ksiqZgciu Polskiemu przeciwko
l(rzyiakom. ,rUt dictos paganos et quoscunque alios ail
liitem redire uolentes clnlrd, quoscun(rue auctori,tate nostra
manutencati,s et tlefentlatis" (24). Podobne2 wezwanie ode-
bral biskrip WroclawlLi i'przeor'dominik;'fski w Chet-
mnie, ur qm,isiflam Paganoi' ad,,frd*m,intie cu,pierites re:

_ ,'!, I : 
'

'120) Dogiel IY, str. 25.

@l) btisburg f[r:,qq. 4. St. i No. Pr; stn 85.

i22) Str. 77. I I 
,i

123) Schiebl. III. Nro 58,
(24) Baron. pod r. 1257. Nro VltI.
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cirynwA et dominio ,Qasi,miri Lansitiae et A4iaaiae.dwoh
ail;fimgercnt (25). i,i jednak Rzyrn.iyczyl sobie nawr6-
ce:nla pogan, a dobrowolne przyjgcie wiory Chrystuso:
.wdj szlo opore.m,,, wpadti:Krzyiacy rng mySl zalatwien{A"
tdj sprawy ,drogq ugody z Kazirnidrzem. W roku przeto
nastgpnymr 1255, :ksiqie, I(ujawski otrzymawszy polowg
ziemi 'Luibo,wskidj, zrzekl sie, zup"rr'u praw. swoich do
Golg.dzia nltem na to spisanym. ,,Praeteria nos, omni ju-
fi, nctdori, saw comrnodo, fiuoil, nobis eu d,onati,one Dornini
Papa.e super terro Galenz competebat renunciamws (26)."'W skutku tCj ugorly l(rzytocy, Oltokarowi Czeskiemu
w,n 1207 wPradze dozwolili podbicia Goledzia nu wlu-
sno*i (27). Lecz musialy zajii nowe nieporozumienia
migdzy ksiE2giami,Mazowieckipmi a Krzy2akanri, kiedy
Alexander IVty w r. 1260, powtarza dawniejszEtoriru.-
19 vr, polwierdzeniu ,ziem zdohytych przez zakon Nie-I miecki: ,Fvttby nienalei;aty. o chrzeilcian al,bo nicbyty
ich wlasfiiciq:w czksie, hrdrogo pamigC nia zagingl a.,,Dum,
modo, non pertineunt' ad aliquos Christianoe, vel Chri,
stiani oa non poseederint a tempore,cujus memoria non
,*tt1611't {28). \Marunki ugody utrzymaly sig wszakie. l

, ..,,. . ., ,, ?oDlAgl.Fr , r.
' W pi6rwsz6j cze$ci pisma terafniejszego, wymienili-

6my 916wniejsze powody sklaniajEce nas do prlekonrniu
o .bdwieczndj rodowo5ci Polskidj Jaiwieiy, mianowicie

(25) Baron. pod r.1256. Nr 5,
(26) Dokument w sekretn6m archiwum

I
,tl

Sohieb. L Vlll. Nr Yl.
Dogiel25.

(27J Sekretne archiwum w ksiqdze kopij N.360.
(28) Dogiel lY.

llE
iaS,por6wnali5rhy, dwis' bulle' papiezkie o ietlndj czg6ci

zioriri,r kt6ra raz sig zwalo 'JaCwieiq, drugi raz Podlasiem'

AIe tkuzala sie zadsrryniona choroba przes0dul zaciqgnig-

,td z Naruszewiczti;r 2e teralniejsza ludno$C Polska po-

wstalu z osail-p6lniejszych;'u niekt6rych za6 pisarzy naj'
$wieiszych .a rnianowicie u-pana J. Jaroszewicza, tkwi
ciqgle rv umy$le Dlugoszowe przekonanie, ie JarJwidl

byla, rorltr LitewsLiego. Opr6cz tego niejeden zdlwal
sie. ilziwiC, dlaczego w pi$mie o dawnyrh Pru;sach

wzryiankujemy o Podlasiw, kt6re do nich nie naleZy' Te

trudno6ci obu.ni. rprzqtnqi:naleiy, i pytanie, jeZeli rmo-

Zna,, do-kladnidj rozbtrzygnqi.'A najprz6d,' mamy bullg pa-

piezka,do.Kazimidraa ksigcia Kujawskie$o wr' 1253 pi"
gsm (20), w ltt6rdj historyczne'znajdujemy $wiadectwo,

ie w. XIII wiclu i duwnirlj, Podlasie do Prus zaliczono'

Te albowiem sq slowa bulli papiezki6i: ,,Zezwalamy, abyi
ziemi. Poillaskidj pogan'poil swoi.e rzqdY'PlrzYiql 'iich za''
tizymal we wlad,zy swioiii, ieieli, dobiowolnie za to ze-

ahcq na ilroilze Chrztu Swigtego wiarg Chrystusa wYznu-

wai, bez wzglgilw',ma ustQyi,eni,e przez stoli,cg ayrostolslu1,

braciom ilomw Nierpiecltiego caldi. ziemi' P'rwskiCi, ic-
iali, orei,em potraf,w: ia zdabyii 'poniewai leraz nie

z'dat;su, lecz samr, d,obtowolnie poganie Chrzest Przqi'
mui q.:,,,Conceilimus,'ut dictae terrae'Polexiae iiaganos
sub tua.Fgssis protectione recipere, ac dominio'retinere;
si sponte, propter hoc velint fidem Christi'tecipere'p'er
baptismuitly non obstante r {uod fratribus domus Teuto'
nicorum tota terra Prusstae, quam gladio sibi su{ugare

Irpterunt diqitll,{ egse ab apostolica sede concQss,a,. quqn
sponte, non coacti gladio, velint ipsi pagani t u-! dictum

(29) Rajnold pod tym rohiem N. 25. 
"" 

""'

t
l
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e$t? qd lfdbm Christiani nonrini$ convolare."' Co do osad
uihy,rpdiniejszych., zhajdujemy w Kr,onice Rr,rskrdj, ie aie,-.
allefoJariwid2y byXo pad Nauwiq.prly ziemi Gatsitzin;,,
slilj w wieku jedenastym ph Chrysfupis (80), Akt,urzor
.dr-I, , 135U, za$ry,iadca$ro,rEsiqdqr,tr;rh 

'paiilasia 
n Gat

lodziern (31),,DlpgoHz m6.wiqc o rvypuarvie,Lesaka w rr
l 2S2r,eiedlipka ich, migdzy Nq,rwdr, la .Niemnemwskr--

::jg tl{.t* w powiocie Biebrearipki,si., podlug La,topisca
Wol.ydskiego, Ru$ w wojnie z faiwidiq, kt6ra mieszka-
lai nqil. Na.rwdo,,przobzed lsa1n rt6k:9 &eg p6lniojozy Elk,
spotkola gig z huro[nmi (82). Wiso tr;ryd'byti gcanicq
pdlrucnq Podlas'ia, o Narow polnclniowq, Dzialo oig to
w roku 1240 i 1251" Wroku:zad ll7g, wrcaa,sie glo.?
du u Jadrvidiy, Wodzimidrz: ksiqis rslddzimidrski znad
Buga porlal eboi'e na sprzed".i za wosk,.botry,,czarne
k"ry_ i srebru, f-odzie ;w,plyqely przez Bug,.dolnyr takie
na Nqfr ew,,, ofiIory d o gtarv,y.,,dla .Iad uridiy pdi4 d anego,abo_
za (&31'Z,togo,sm okazuje, ig siodli$,ko downs Jadwid.
2y byto migdzy Narwiq i f,egq, i ie 'dwiadectwo Dlu*
gosza (04) o wynisrueniu icb zupel,ndm przer Iioteila.,
wa Wstydtriwego, jest mylndm, Na .p,ptrcie rdania.;o t6j
pierwiastkdwdj, siedzib[e podlasiar, s]ri,iy taLie do kumeni
Kazimiirza ksigcia Kujuwshicgo ,[t6ry zapisujqc, zako.
nolw-i _ NiemieokiOmu: przestrzeri I riqmi za wante,,,migdzy
Drohiezynem, Buguni rzCkE; Nuraom, poczytujp te lira-
ingiaa trL,uzaw.iebkq nie zad JadWirlrk4 w tychlwyrazach:
,,fr taeilww aniern, praw lWkai(oia uzowiechi*gat i; ziemion

(30) U Karamzyna T. Il.'ry.'as.'.r1;. 24. " ';i r!lr' " '

(SI)ll:l Boruss. T.,Irr; p. trr0; Archiw.tajne l$blbwieckieN;4;
".9!"134' ,t .:,t':i "rirri.r,, i ,(32) U Karamzyna T. lV. N. 45, str. 17.

(33) U traramzyna T. IV. N. lIE.
(34) DIU;. T. I, str. Z7l.

ll5 _
jeieti jakie w pouolanyeh rzCkach ilotqil mieli.,, ,,Salvo
jure :dcclesia e l%asooimsis. st nobilium, si quod in prae-
dictis. fluminibus' habtrihus habuerunt (ilb)." Wyraz,za6
urnidszczorry w tym pfzywileju, usqwe ail rnetas Ruteno-

.ftcntt do gr-ahic Rusktbh, dowodzi, ie ani Mielnik ani
Bielsk nie naleZaly w tym czasie tlo polski, Tak ustano-
wiwszy gl6wnq' siedzibg Jaiwieiy, szukajmy poczqtku
i przyrody nazwiska, Stryjkowski pod panowaniern Troj-
dena wspomina, ie ten ksi4ig Litewski pozostal bez i.a-
dndj dzielnicy po uczynionynr podziale caldj Litwy na
braci. Lecz gdy sig p6ini6j dowiedziano, Ze panujEca
linia lrsiq'iqt Jatwiezkich , ktlrzy holdownikami Litwy
byli; wygasla, wystranyrn zostnl'przez brata Trojden tlla
objecia rzgd6w nad tg krain4. Odt4d zaczql sig pisai
ksigciem Dajnomski,m. i zbudowal dla obrony od Krzy-
i.ak6w w Rajgrodzie zamek. 

" 
W tabelli miast i wsi Fot_

skich, wydandj w 1827 roku, znajdujemy w parafii Raj-
grodikidj Danowo, [t6re po tylu wiekach dawnego juZ
znai,zenia nie ma. Jednakie to,miejsce we wzglgdzie
h;storycznym wielceiest waine, bo rozwiqzuje cal4'kwe-
styg o Jadwieiy. JAkoi Mindows trzykrctnie wspomina
o t6,n:r D:anowie, najprL6d w potwierdzeniu papiezkiCm
2r,.1'254, powt6re w przywileju z t 12b7, potrzecie
w przywileju zn 1259 (36.) W tvm ostatnim dokurnea-
cie z.najduj'erny najwaZniirjsze dla nas wyrazy: ,,Zapisujg,
powiada Mindows, calq ziernig'Danowskg na.zwan4 od
niekt6rych JaiwiCiem! ,,Denor:e totam guam etiam
quidam .Ietuesen vooant." A wiec ziem,ia Danowska i Ja-
dwiZ jest jedno; idzie tylko o to, dlaczego niekt6riy na-

(35) Archiwum sekfetne Berlifiskie u voigta T.II, str.2T6.
(36) Ob. tod. dypl. Litwy sh. ?, l2-tb-16.

l6
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nfoli jq Jaiwi,ii;em. O dwie i',p6, mile od Danown, na

prnwym brzegu Biebrzy a na Iewym Brzozow6j, za Goni4-
rlze m przed Suchow olq,.w gubernii' Gro d ziefi ski6j, powie-
cie Bialostookim, leiql odwieczny Jaiwid2,do dnia dziriiej-

szegor istniejqcy, ,o kt6rym i Stryjkowski w wieku sze-

snasty'rm.ldspbminri (37), mieszczilc go pod Rajgrodem,

i pun iaroszewicz (38), w dziele swojdm o dawn6j t i-
twie. Otoi momy tl6rnabzenie, dlaczego najlepszy Swia-
dek hietoryczhy, ksiqZe Mindows, za jedno bierze ziemie

Donowskg z Judwiozkg. Ten Jadwidi lely, iak mi osobi'
ricio wiadomo, migilzy osodnmi, kt6r's do dnia dzisiejsze'
gouiywajq mowy Mazowicchidj. (Mnppn ks. Warszl przez

Textora, lekqya Y" 1808 roku). Ze i w trzynastym wie'
ku rpieszkaircy nie naleieli dorodu I,itewskiego, ale Pol'
skiego,:dowodzE nazwiska ksiqiqt, miast i wsi przywie-
dzionychr w lhtopisie zwanym Hypdckim (30). Zepsrrcie

wyra26w tak jest wprawdzie tu wielkie, io zarniust War:.
ty i fuosny, czytarny Wietre i fuiosng, lntwo jednak jest

poznai nnturg wymienionych nazwisk. Z ksiqi.qt, przyta-
cza pod r. 1227 i 1248 Shomoriida (zc Skoingtna potl
Elkiern), Borutg,^ iegotg z hebroinic i Niebrama; Z miast
i wsi pod r. 1227, 1251 i i19,56: Rajmoce'(Ramoty
w B i ebrz ail s ki6m) ; Z eb, r ow i c e' {iebry, Zeb rki w I B ieb rz ari-

ski6rn), Korhowice (Korobice .w Dqhrowski{m), Buridlu
(Dobrzyjat6wza Wiznq). Mintldws nadmienia,'ie niekt6rzy
tylko nazywali ziemiq Danawshq Jaiwiiietn, i rzeczywi-
$cie znajrlujemy w Kaillu'bku rurwg'e{'1. same'okolice
Poi,dtasra (40). Ksiqtgta'Podlascy zostawali pod rzqdeur

, .i,,,

(37) Kron.s[r. l8l.
(38) Cz. I, str.29.
(39) Petersburg 1843. I'om IlI, og6lnego zbioru.
t4U) Ks. lV, c. 10,

Il7
rorlak6p; tlari tylko Litwingm placgc. Dlatego Kfdlu-

" 
beklindzywa jedpego,ru nich, za kt6rego miala riribjso"e

wyprawfl l(azimidrraiSprawi e dli w o go, ksi g'igci e m Po dla'
sl$m'nie za$ Liteu'skim (al). Ponowio Nurbut i Jaro.
szewicz bior4 go,za Alexego (42). Wodzowio tego ludir
hyli zapewnie bardzo,zamoiuymi, kiedy kaZdy z wzigtych

u'potyczce za;Konrqila MuzowieqLiego, dat w okupie 700
grzywien :sr6bra (43). Latopisicc Wolyriski wspomina

ciesto o,wsiach igrodach warownych. Ten Iud, jeieli
sig caly nie skladal z Mazur6w, poco sig oddawal, be-
dgc napasto.wanJ'm przez Daniela ksiecia Ruskiego'lub
Krzyiali6w, w opiekg ksiE2gtom, Polskim' przJrzekajqc

wsp6lno.6i wiary? Czcmu tyle wsp6lczucia obuilzii wI(a-
zimidrzu Mazowieckim i Boleslawie Ifuakorvskim, i,6 t:i

riajusilniCrj nalegali o wciclcnio Ilodlaqia do korony i otrzy-
mali skutecznq pomoc ustol. Rzymskidj(44)? ,,Ad propa-

gandarn vero in septentrioue retigionem Craeoviensi Duci,
et Ducis Lanchitiae et Cujaviae filiis concessit, ut terras,

quae Ethnicis parebant, armis contparareni, suaoque ad-
jungercnt ditioni." Wszakie Mindows kr6l Litervski, byl
wielce potg?,nym rv:tdj epoce; gdyby przeto jego byli

. rodakami, utakiego mochrzanie,zaniechaliby szukad obro' '

ny, Bulla papiezka z roku 1264 do arcybishupa Gnie-

inieriskiego o chrzcie Jadfu'ing6rv sqsiednich, zapewnia

o szcitrdj.ich cltgci ,,quasipro firmo speraretu,'r"'r, jak 16-

wnie o przyznnniu tdj.ziemi pizez papidia Polakom: ,,lych
po g a,n kr ain a, p o w i a da bulla ; u z:nanq zo stal a z a ml asrts iri
-ltsigciu 

Boleslawa przcz stokcg Rzymskcl:" r,,i1tsorumqye

!s'
t4l) Jak wYi6j'
(42) St. Litwa, czg. l, str. 18. , /
(43) Gwag. St. Pol. ks. III, str.3l'
(44) Ob. Rajnalda pod r. 1253. Nro 25"
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terx$pagonorum eidem duci Bol,sslao est, ut asserit, ab
gpoStolica sede concessa." Kiedy Litwini z takq zawzigto-
6oig spidrali sie z Ptrlska o Luck:li Lomazy, ie prawie
przyszlo do zupelnego,rozdwojenia, czemu Jagiello ,Su-
rai i inne miasta 

"podlaskie, 
Janusz wi ksigciu Mazowie.

ckiemu odstgpil? A jeZeli, poillug zdania p. Jaroszewi-
cza, qa. cr,ia6w Dlugosza ni,e zmies z ang jeszcze by ty s iczq-
tki',Lttwtndw a Mazurami (4b), czerqu ksiqigta Mazo_
Wiea0y za iycio t0goi samego Dlugoszu, bo w r. l4SZ;
upominali sig od Litwy Gouiqdza i Tykocina, ogiaszajgc
jawnio, i.o. chcg tylLo odzyekania granio kraju swojego
niesluszrrio przoz Litwin6w zabraue go? llzecz szla wla-
$nie oTykocin i Goniqdz, siedlisko gl6wne dawnych Ja_
dlwing6w. ,,Nou aliud quam fines terrarum suarum a.te
repetunt iljuste occupatos'l (40). Czemu Jan Rytrviariski
wtymie c-zasie w rzu.qal KaeimiCrzowi Jagielloriczykowi
zatrzymaniq zibmi WegrowskiCj (4?)? Dlaczego Kazi_
riridrz Jugielloriozyk por6wnal poAtusid w prawach z ko-
ronq Polskg i zostalvil rnu zwyczujo ziemi Krakow_
sLiCj (48)? Przeciwnio Srarut Lirewski bynajmnidj go
nie obowiEzywal (49). AIe to sq dowody o.rgdo*.. hl-
wnie wainym a pelniejszym iycia jest glos samyph zie_
rnian Podlaskich, kt6rzy na iejmie Lubelskim. dnia l2
maja glo6no- narzekdli, ie pod Litwinami rnuszE' drwa
rgbai, wodg nosic i w piecu palii dla sta,rost6w.* DIa.
tego uni2enie upraszalil,,aby iriewola.preedsig Litewska
fuad nimi nie byla" (50). Brjno chorEiy podlaski, na

L45) Cz. l, srr. 12.
taol nr. xilt. srr. Itp.
(47) Dxug. XlIl, str.248.
(48) Yol, Lcg. I, str.384. I

(49) Vol. Le[. I, str. a84 i 581;
(50) U Jar. C2.2, str.55,

poriotlzeniu dnia l5 kwietnia l bOg r., oclzywal'sig do ser-
ca,rodak6w w rre*niejszych jeszczo wyrazach. ,,2 nas
?ydowskie angarjo;,nie sq zloione, i insze co na nas Li-
twa naklada, wszaklo,bqdlcio Waszmo$C lras powni, 2ed,
rny sq lVaszmoici'bracig." I daldj: ,,Im nie idzio o nic, je-
doo o Wolyri a Podtosie, aby go mogli zd6 wytargowai.
A tak dla Boga nio roezcio sig dai im uwodzii (51)".
Wszystkio te powody sllonily sejm t,ubelski, ie w dniu
5 marca qznal Podlasie za czg$d kraju oderw anq pruez
Lilwg ,,od mlasnggo ci,ata, za prawdziwy czlonek kt6ry
ku pidrwszemu wlasnemu ci+lu a glowie przywr6ci|"
i wszczepil czasy wiecznemi." podobniei w akcie wcie-
lenia zapisanym w motrykg od Zygmunta Augusta, znaj-
drrjemy to znpewnienie: ,,Ziemia podlaska zawsze pra-
wem zupelnrlm, pewnCm i niewEtpliwdm, jeszcze przed
czhsami Wladyslawa Jagielly pradziada naszego, w ca;
lym ciqgu jego rzqd6w, tudziei \vladyslawa syna jego do
[.orony naleiala, kt6r4 p6lnidj Kazimidrz'irOl dziad nasz
dla lritwy chcial orldzielig pomimo oporu ze strony,sta-
n6w kr6lestwa". ,,Teira Podlachiae se,mper pleno certo,
et indubitato jure, ange Vladislai Jagellonis,'proavi no-
stri gubornacula, et ihtegro tempore ipsius regiminis;
atque negnonte Vladislao filio ejus, ad regnum pertine*
bat;.quanr deirrde Casimirus rex ayus noster, a partg,
regni $ejunctam esse voluit, refragantibus subinde stati,
hds regni.l' Frzj takich dowodach; m6glie p. .laroszewica
opiorajgc sig. nri,zdaniu Dlugosza twierdzid, ie Jadlwi.n-
gowie i Litwini jednego sq rodu? albo z powodti od-
rniennego wymawiania wyrazu poillasia przez lud Kb-
brzyriski, brat, Poillasze za nar6d obcy, na granicy La-', '

(5t) Jarosz. C2.2, str. 62.
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ch6w mieszkajqcy? Dlugosz zmEciwszy w sobie poj'ecic
o iaillwinga'ch kronikami I(rzyZackierni, najniedokla-
dniejsze mial o nich wyobraZenie; czgsto nawet z samym

sobq jest w sprzecznoSci. Tak, raz utrzvmuje pod ro-
kiem 1264, i216d Jadlwing6w zupelnie Wyniszczaf $q;
drugi raz, nie wigcCj jak w pigi lat pot6m, roku 1269
m6wi o napadzie tych2e Jadlwing6w na ziemig Kujarv-
ska (53). Co do Podlasza, to nietylko brzmi w ustach

Rusi KobrzyriskiCj, ale sie znaleii mo2e w dziejopisie
llielskim, co wezuki.e nio dowodzi r6inorici rodu, bo przed

' pisownig Junuezowskiogo, G6rnickiego i I(oclrunowskie-
go, migkczono sp6lgloski przydaniem z do gloski twar-
ddj. Podlasze zatdm mialo i w szesnastym wieku brzmie-
nie dzisiejszego Podlasia.

Ze jednak dlugo'nrniernanie powszechne bralo za ie'
dno Jadlwingdw,z Litwinami, temu sig bardzo dziwii
nienaleiy. hL ze sl6w Kodlubka Gctarum genus wno'
siC naloty, ic punowanio LiLwy w pidrwsz5lch wiekach
chrzedcioristwa Irnjowogo, rozciqgotro si9 niekiedy,i tlo
JaiwieZv. Od trzynustego za6 wieku, dowody tdj uleglo-

' $ci sq bardzo jawne. Brdziwill po napadzie Tatarskim
na Ru6 i Polskg, posuwajqc sig od Grodna, zabral Sura2

nail Narwiq i Brarisk nad Nurem. Po wygaSnieniu panu-
jqcdj linii ksiEZqt Podlaskich, Rajgrod wzigty zostal zJad-

widiem przez Trojdena (54). Za Witerresa granice Li-
twy zMazowszem stykaly sig u Wizny (55). $r.1379
Surat i Bransk naleialy do ksiq2qt Litewskich (56)'

(53) Str.780.
(54) Stryjkowski.
(55) Dlug. VII, 872. Kodex Litewski Raczyfrskiego p. 47.

(56) Cott. Lit Racz, p. 53.

l2l
W wieku XVtym Kazimidrz Jagielloriczyk, jakeSmy. wi-
dzieli, cale Podlasie do Litwy przylgczyl. Wtenczas
wtro$nic rodziny Jundzill6w, Jnszczold6w, Butwill6w,
fonkiel6w, Butrym6w osiadly na Podlasiu i przenaro-
dowily sig w familie Polskie. Jest jeszcze inny pow6d nie-
ozn0czonego pojgcia o Podlasiu. Ksiq2gta Litewscy, obok

JaiwieZy, zdobyli miasta Ruskie Mielnik, Bielsk, Wolko-
wysk, Grodno, ht6re w jeden z,arz1d polqczyli z Podla-
siem (57). Zygmunt Iszy przylgczyl Bielsk, Mielnik
i Brze$rj do Podlasia, a w wieku XVIItym, roku 1607,
ksiggi s4dowe czysiego Podlasia, z Rajgrodu, Goniqdza

i Tykocina pizeniesione zostaly do Bielska (58). Tynr
sposobem jak pidrwdj Jaiwie2 z LitwE, tak p6lni6j Po-
dlasie z RusiE pornieszano.

' POWILT n.Lnctxsrt.

Tenporviat leZal migdzy rzdkE Wggrzq iziemig War-
miriskq, na p6lnoc graniczyl zLitw1, na poludnie zziemi1
(lolr:rlzirislig. Tu zbudowali firzyZacy, zpomigdzy zna-

czniejszych, miasta: Bartenstein, Riissel i Rastenbqrg"
f6lniejsi gieografowie dajq mu za granica na'' zach6d

Lanig rzChg, lccz dokument urzgdowy zroku 1254 wy-
rainie powiatla, ie ziemia Barcidska naleZala do dyece-
zyi Warrnirishidj , kt6ra przez postarrowienie Wilhelma
Iegata papiezkiego z roku 1243, zamykala sie w obrg-
bach rz6ki X,ani. Ilulla Inuocentego IYgo, zdnia l0 maja

pomienionego roku, brzmi nastgpnie:,,Bracia zakonh,Nic-
inieckiego, podlug doniesienia mistrza, ziemig nazwalri!

(57) Kod. Lit. Ra'cz, pag. 53.
(5ti) Vol. Leg. sl,. 1619.
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rnaj,oy Barta, ilo Warmhishiij ilyecezyi naleiqcq, z Golg-
dziem pograniczndm do wiary katolic,kidj niedawno przy
pomocy Bo2dj nawr6cili": ,,Terram quae major Barto
vulgariter apellatur, Yarmiensis dioecesis; ac terram no.
mine Galandam, prope positam, ad cultum fidei catho-
Iicae de novo per Dei grariam deiluxerunt (bg)". W ttjj
ziemi, kt6ra sig lqczyla zmalq Bart4 czyli Barcin-
ki,em (60), bylo jezioro Rzeszdw pod Drengfurtem (61),
oraz miasta i wsie: Swi,eta Lipka (62), Bit,awy migdzy
Schippenbeil a Ruetcnburgiem (63), Walewo na p6lnoc
jeziora Nicgocina, u Diishurgu (04) Wnlcvona o inaczdj
Wiescnburg nszwunc (05). Lipka byln gloJna przyby-
waniem Polak6w na odpust (66). WBiskupicach dot4d
m6wiE po Polsku. Zpomigdzy ziemian, znani sq z czil,-
s6w pogaiskich: Dzierzek naczelnik Barciilski (07 ),
Dwaj takl.e naczelnik (68), nazywany w kronikic}.Wie-
mieckich Di,wanem i Waniek (69). Wigcdj jest trudno-
$ci w wydobyciu prawdziwrlj nnzwy rzr!ki Angcrap, bio-
rqcdj pocz4tek z jezior Polskich. Zc jednok ta rzCka zo-
wie sig u Diisburga (70) Wengrapiq, ajczioro z kt6rego
wyplywa, glo6ndm bylo podlug Swiadectwa history-
k6w (71), z polowu tt)egorzy, przeto wnosiiby wypada-
lo, Ze nosila nazwg Wggrzyr lub Wggorzowy.

({9) Arch. tajne Schieb III. Nro 58. u Voigta II. 6tE.(60) Diisbure Ill, cap. 3.
(61) PrzyrvilFj r. 132"6 u Voigta I, str.4gl.
(62) Leo str..l0.
(63) Dl. T. 2. str.278,260. Leo str. 294.
(64) Str. 210. u,vd. Harrk.
(65) Dusb. cz. IiI.
(661 Hartkn. rozpr. str.230.
(67-) Diisburg str: 220. srr. 220, Jeroschin cap,2Z), Yoigt 'I'. IV,str. 16.
(68) DIug. T.l, str. 769.
(69) Leo-p. 102.
(10) c. sio. _ ,(71) Hartk. St. i No. Prusy srr. lt.

;,

xm
,1...

nowrir s6u0$lCrt.

h[ieszkoricy tdj [+Eny nqdytrvrli sig u kronikarzy Su- '

duwitami, Sudami;,,joilen tylko'Dlugosz daje im nazwe,

SEdowiczan, Sedowian , Sandouitd,e (72). Graniczyl zaS

teit powiat na pdludilio przy Lggu zlGoledzie i JaCwieiq,
na zach6d z ziomig Earcirlskq, na p6ln6c. ptzy Gol,dapi'
i, Darkiany z [itwo,, nn wsch6d zrzdhq Mstq dnii; Net',
tq (78) wpadojqcg do lliebrzy. Zajmbwal prze[o i cze$d'i

dzisiejszego kr6lestqa Polskiego; Dor miejsc znakomi-
tszych naleialy: Mi,erni,ki., Meruniskert; leiqce w starostw'io,

Oles'kidm (74), 'kt6re 
natlaly fazwg- powiatowi; Krasin,

(t{tarinra) miasteczko n0cz0l0e okrggu tegoi nazwi-
sta (75); Oleiho nad jcziorem tegoZ nazwiska; Krzywo
Kirsowia pod OleSkiom (76). Lsg naz4wany od kroni-
karzy Ruskich Olegiem, od Nieruc6w tyklem a, p6lni6j
od mieszkaric6w Elkiem, irt6ry, otrzymal prawo Niemie'
ckie w roku l2?3 (77.); Shoinatno pod Lggiem, kt6re da-
lo iiazwe slawnemu wojownikowi (78). Tu leiy,glo$d,e
u kronikarzy X'ezioro Skomeckie (79). Z,porliigdzy r2'i6tu.ir*

slawny byl wspomrt iony Skomgc&c' (Sotrrnandus), fto.d,cc'':

gnieu) (80)ltudigenus, GNto czyli Goctari (81) zwany Je-
dai, u' Stryjko wskiego Je dokoszern W czasach lHtrrrknl.ii

(72) Dtu. ks, l, str.816. ., :

(73) Msta sig nazywa w przvwileju Zygmunta $ugusta z r' .1501,
maia 16. rr ks. Metr. 410, s. 419: ' 

.

(Z+l U nml, wyd, Ilartk. str. 294. ' 'r'r'i 'r i' i

t75) Diisb.284.
(76) Voigt. T. I str., 0l. . ', . , r r)
(77) Ilart. N. i S. PrusY 403'
(?8) Dlrrg. l. 816. . , . r!
(l9)'Diisb, I{art. str. 295., ';' , l

(80) Diisb.28l. :i ' i )

(81) U Diisburgaparslll, c.2l4,str. 290. 
lz
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cha rlo znakomitszych rodzin naleieli: Rogale i Mroczkowie
okolo Lggu (82). Ta cze6i Prus balwochwalczych graniczg-
ca z laiwiei,il, zachowana byla przez stolica apostolskg

dla ksiAZEt Polskich, jeieli ich dobroWolnie do przyjgcia.l
chrze6ciaristrva naklonig. Dlatego zakon Niemiecki pi6r-
wdj przeszedl, Fregiel, niieli pomy$lal o zajgciu pograni-
czndj Mazowszu kroiny. Lecz otrzymawszy od Kazimi6-
rza ksigcia KujawsLiego zrzeczerie sig wszelkich ziem
balwochwalczych, Smietdj do jCj zdobycia przystqpil. Co
jednak nieprgdzdj miolo miejrco ai okolo roku 1279,
po podbiciu w'uystkich lud6w PrueLich, zwlaszcza, ie
byla rozleglejsz4 od innych (83). ,,Itrxpugnatis fovente
Domino J. Christo cunctis gentibus terrae Prussiae, re-
stabat adhuc una ultima, scilicet Sudavitarum et poten-
tioi inter omnes." W zaborze tym trzymali,sig zakonni-
cy kierunku p$lnocno - poludniowego napadajEc kolejno
na Mierniki, Krasin, Krzywo i Skomgtno, ht6reto osta-
tnie spalili (84), Z, rzdkl opr6cz /ggd plynglu jeszcze wy-
LC;j Grodzisko Jat'a od wschodu ku zachodowi. Podlug
aktu rozgraniczenia Mazowsza od posiodloici Krzyiackich
za Ziemiopiedza w roku 1343, Sgdorvianie nale2eli do
zakonu: Niemieckiego, kt6iego panowanie siggalo po
rz6k9 Biebrze. Witold wl398roku odstgpuje mu tylko
Sedowian do rzdki Msty czyli Netty, a od jdjujScia do llie-
brzy, a2 do Narwi (85). tecz w roku 1422 Jagiello
posunql miedzg ziemi Sgdowskidj do granic dzisiejsze-go
kr6lestwa,Polskiego z Prusami (80). Co zatwierdzal i tra-

(82) N. i St. Prusy 451. ') ' t ' '

(83) Diisb u Hartk. 274.
(E4) Dusb. u Hart. p. 275 do 295.
(85) Itod. Litcw. Raczyfrsk. p. 955.
(86) Dogiel T. IV, str. I27.

125,-
ktat Warneiczyka z Krzyiakami ,w roku 1430 zawarty,
kt6tym dla dobra polkoju'zatrzymala korona cz96rj ziemi
ssdowskidj (87).

ZIEMIA WANMINSIfi,

Jestto jedna z mocno zniemczalych krain. &ania bio-
r4co poczqtek niedalekb wsi tego nazwiska, okolo Ol-
sztyuka, odgranicza [9 ziemig od Goledzia. W ni6j te by-
ly znacznibjsze powiaty: Golociftshi, (88) Glottaul. Dzi,at-
ilowski pod Krepzburgiem, Solid6w (89); Slomi,itslci oholo
Bartenstejnur zwany u D'risburga raz terrytoryurn Sklu-
men (00), drugi raz Sclumien. U Voigta dopidro wystg-
puje juko Slomno, B1,i moie i2 to sE Sloriczykowie Dlu-
gosza, kt6rych on nazywa: ,,slonenses Prutenici tractus
barbari" (91). U Geblarda (92) wzmiankowani s4 Sylo-
nestprzy Galindyi i Sudawie. Okrqg Slomiriski byt nie-
zawodnie podbity przez Boleslawa Chrobrego, bo llloj-
slaw Mazur, zachgcajqc do powstania, odstrgczal ich od
rzqdu Polskiego obrazetn niewoli (93). Ustanowienie dy:
ecezyi przez Wilhelma'legata papiezkiego, naznacza za

granica Warmii Dru2no, Wylewek WiSlany, Frischhaff,
od p6lnocy rzCkg Lipieo czyli Prygorg (94). GodnE jest
rzeczq uwagi, 2e Dlugosz nie nazywa tdj ziemi 'Warmiq

(87) Dog. tamie. ', '

(88) U voigt. ll. 388.
(89) Diisb.Ill" 125.
(00) 334-335.
(91) l.-223.
(92) Geneal. Geschichte B. l, str.109.' (93) DIug. jak wy26j.
(94) Acta Borus. I. Il, s[ 613; Dreger N. 158, p, %1l2.

il
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r,-$eniastd gl6rwnogo; ale Ws,rmi,ptti,am (95): I*,cz pipdli-
kko'dego miasta niewiadome histotty[om. IilleBsaa apg$,i

'zgadza sig na Frauenberg, ale to twierdzenie fest 'mXl:

ndm, jqk sig zaraz okaie. Wa2nym dowodem jest 6wia'
dectwo aktu mistrza wielkiego Pawla Russtlorfa z roku
1426, wkt6rym biskupsiwo Warmidskie nazywa Worm-
dyckidm, wymieniajqc je obok Samlandskiego, lubo zpo-
misalry citdrech dyecerSj Prupkich, aadqdj, $ego nflzwiska
die mo. Wormd-it prztito r pOrrniejsze p'jettto d awny. W,ar-
mM, (00). 'Eo,miojeo,rtoroLytnyoh tdj ziemr, natrei3: Bo-
'dyn w powioeie Wormirlskim, :rkqd wzigla poczgtek
rodzina Baiyris,kichg Sicr,eniaws,$7), frwsi,n (08), Woi
nice pod. ilIelzakiem, Jailiwna wsch6il tego,miasta. 3e'
il,zwe misdzy, Kreuaburgie.rr li Zinten (99),.Sl,iryia (10,0),
tr/rirr'Eylau, lezup,;,Gssaw Braniewq .Brgnsherg, Zpo-
rnigdry,zir$ rliudzl iruak0mits,?ysh,, krppiki podaJfl ; I,ipiri.
shiego,r, ktrir,,y nazwomy $olt u rDii$urgu Olopponom
a,u,Dl,ugrirdzir iGI i,p pi qruo ( [0 I ), Koib zgilskiego, .k t6ry u jo-
dnych nozywo eis Kodrunem (102), o ,u &ukasza Davi:
da Kodry,nem (1,08). Frzed panowppiem Kazimidrza,Jar
giell,oriczyku wsp,ominqny ieqt' Marek W. wlkoW,kt ( 104);
,Grotkowski,, w r, I 857 (I 0J): .fi z*rwchi :w r. .12{9 (1,06).

(95) T. l, st.668.
(96) Arch, tajne Schieb. XLI. N;2?. '
(97t DtuB.l.8l2.
(98) Jacobs. Zr6dla koso. katoli. w Prusach,

str. lll.
,,'l ."'l'i dokumentach

(99) Voigt ll. 629-630. .'rrr,' I

(100) Ugoda Jak6ba archidyak. Leodyjskie$o Lroku l?{9.'(l0l) 1.762. .r,i
(102) Diish.lll, 24.
(t03) ll.105.
(104) Dogiellv,l77. r' 1' I I r') l' I.
(Iffi) Dog. lV, 76. . .'l
(106) t eo ?6,

l$7 -
Ty,lo'$ ed,rniejsc i na zwacft . Bols[ich;za It'k u I 1Y-t' 

AfI *
,i*Etlana* 

"sig 
czlqrrat$qri,,oka1ati bis&upi Warinii$cy

qf r oondzaniu dyeoezfi, iswojdj Ni emcami' nie wyludnili- jl6i

"[odna[r z Polak6w,'riieily zniewoloni byli polecad probo-'

,r*o* od mawia(',il o Pot'skw Ojoze nasz' f{rowo1 
Mnrya'

-W[ierze, i Sporvie.dn powszechn4' Podcibniei nakazywali

plebano,m *iewrC kazania w iezykw Potslam (107)' O kn-

iechilmi,o polskim' f,romero dla War:miilc6w, 'wiadorno

imt , ariu;Ow piBrnionnictwa krajowego i 
'$wiadectw 

Pru-

skich (108).
'.

. 

Po'

Ziomia Pogoilziriska leiala mieilzy jeziorem Druinenr

(Drauscn), rzrlie Poslekq (Passarge) i W;'lewkiqm WiSla-

nvm. I(ronikorr. Niu*i*cy na'ywali j4 Pogezaniq lub

Pojesaniq, wniekt6rych zaS miejscach jq nazywai1terra
'bigrtinar,lecz Diugosz wXralnie nazywn 'powiatem. Po-

ooiri,i,rki*, distriius Pogo,int" (f rig)' "$trynn$m 'by!9

ivnim jezioro zebrane z ffzech odn6g \\ri5lanlch' ktf- i
;;-;i;'n*y*uto Chetbs, a u.pisarzy Krzyiackich l/ei-
lflno:" O*Lnt, na grdnici ,i.*i Po*orskidj i Pogotlziri-

skidj lei,qce, znandm bylo Wulfstamowi na lat kilkaset

pizeil Krzyiaf. r rol, po J irni.,iu* T'u'o, jqko nr!dI11 han-

Otownt. bod Frauenburgiem plyneta'r*W y1yy'
co ( 1 1 0), dal6i Bsitna, a pod Balgq Wolicw (l[l)' Z niiejsc

zna komitszy ch wy mi eni i naleiy" Nar zyoe nae ruicikai te-

,:; 'i' "" 
i 

""""" 
iJ

(107). Jacobson, 2r6dta koSd. katoliq rviPrirdach str; 202$9!8'
itoai l.o hist. Prpssiae 471. " i I {rri I

,ilosi r. I,st.'6601i,. 'r :' ri r\'1 {i'l
(ll0) Yoigt11,489, r r.(lll) Leo str.75.
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g:,Hr*l:l, (l I2). Tu mieszkalo dziedziczka obszernyctr
y:111,.kt6ra w dawnym jezyku polskim nosila tyiutr" aupnh r darowara na wlasnoSi dziedzictwo swoje Anze-r.powi biskupowi Warmiriskiemu, kt6ry na pamiEtkg t6j
szczodrobli w oici nazwa.l rezy dency g jdj Frauen burgiem.
Narzyce zatdm i tFrauenburg ;est ;edno. O darowiinie
:y,id.l*,. *rzyscy kro ni karze. 

- 
Na p 6inoc rzdki \yys o kidjlelalyWietwzyie (ll}),a nad niemi Osieh. \vtymie po-

wideie wspominajt: fllysro!1, Karnien(t I4) i t;;,4ift),
przy Drui,nio, Las iwisty (l l0). Mieszila,icom okrggu po_
godziriskiogo badaczo przyznujq dziedzicl,wo. wlosno$ci
ziemskir5j (1|,.7). Sto.lat p.rrrrto ,utrzymvwol sis tu j9-
zyk Polskich prusak6w (IIg). Lecz fOnihirzed War-midski postanowil, aby iaden Niemiec w miastach,
wsiach Niemieckich i karczmach, Jirpri. ,rn dziervczy-
-l{ Trmllidi do uslug nie uiywal (lld). Datdj na p6lnoc
lrrrrl: ,hn:-*ro,,Huntau, miagto 916wne powiatu Che-
towskiggo (1 20). Si,ehkrlca lleiligenbeil, gdzie cz,czono
kogutka Rurhiem zwonego (l2l), okolo ltA.fj Szrm_
ilzin, Sctuandine u Diisbrirg r)i n*ri,rliZel pirmy, pi_
luyl,{rrylrckich partigalem. Zpomi.sdzy znakomirych
Iudzi, slyngli za czas6w poga,istwai porlowslti, fodavius"

,.(tl0 VoigilI--489.
(lI3) Dusb 356. )

(ll4) Dog. lV,166.
(l15) Leo.425.
'(ll0) Yoigt. T. t,4$. ''
(lU) Voigr. Vl, 610,,611.

!llll Ssiazka przywitej6w Warmifrskich warch. rajn6m str. Zd.(ll9) Yoigt. T. VI, ?00.
(I20) Voigr. lr, BI4.,

_. 
(121 W tigoazie j"tOt, posla papiezki.sol; ,ofo 1249. Dlug.il-298.
(122) Voist lt. BO0.
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starosta Chetowski (128). Lenicknaczelnik wojska (124)'
Od imila (125), r6'il:iew6j wywodzil uczony Zamelirrs

Dl,btqianin (126). Tpp tlin ziemi ciqgngcy rig nad mo-
rzem, okazal sig najzacigtszym w wojnie przeciwko Krzy-
iahom, o cz6m wspomina Dusburg czynigc por6wnanie

szczeg6lndj ich', zdrcieto$ci z innemi krainami Pruskie-
mi (127). Dw6ch lat potrzeba hyXo na pgdbicie powia-

tu Pogoifuii{skiego,'co nustqpilo migtlzy rokiem 1237
a 1230.

POWIAT nlTlncn'lsrt.

Na pblnoc ziemi Warminskidj, migdzy lipcem a &a-
niq rzdkami, loinlo Natangia, wzmiankowana poil tE na-

zwq w ugodzie Juk6ba legata, z ziernianami Prushiemi'

Za rzqdbtw l(rzyiackich rozciEgtoSd jdj byla wigksza

zwlaszcza ku wschodowi, bo obejmowala starostw[ L9-
skie, Oleckieli Leceriskie, naleiqce do okrggu Sedow-

skiego (l). Ztad powstaly nieporozumienia historyczne

tyczgce sig jszyka. My ja tu uwaiamy w najdawniejszych'

granicuch. Za miasto gl6wne, miala Polrurwin, prze-
zwany od margrabi Srandeburskiego, kt6ry szedl w po-

moc Krzyiokom, Brandeburgiem" Pod wzglgdem rodo-
woSci, zhajdujemy tu iz6kg Lipiec; kt6ra w wyiszdj czg-

, ci u Litwin6w, nosila nazwg Prigore, zmibnionE p6-

ini6j na Pregel. Cz95i rz6ki dolna, przeplywajgca kraj

(123) Dusburg
(124) Leo 104. . ,

(125) Samile u Ousburga, Smil u Dlugosza I 648' I '

(190) Ilarthnoch N. i St. Pr. p.444.
(127) Dusb.256.
(l) Hartk. PrzY Dusb. str. 452.
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Polffii) zivala sis zawsae Li,pcbril.:(2). Iyad rE rr6kq,le-
iat{l"abiejdw wspominany w ugoddie rzeczonlj Jali6ba.
ie cz#(; Natangii zaqrieizkaha bytar ptzez, prtlakdw, ds,
wodzi tegor dokurm,ori, Jaoobsa, wylioiej4cy parafian, do,
k t6 rph' triczry r.a rzqd 6!r ffi rzytaokibh, rq, wku' I 4 M, i po,r
I akdw' ;,bt PologosT (&)r R eizta r tbgq i o&rggu i z a inieszkana;
by.la pqzei, [.litwin6w, dld [t.inyrh r ksiqis .p,nlski A lbeit r

fts,2fiti pr.Deloly,C katochizrmi w :ro&ur l b.4b;

ltnutA sAtrrntJErtsm (zrnuurr,l'srr).?

Granico tcgo okrggu stanowily LiJricc i Wylewek
Widlany od poludnia, mbrze P6lnocne od zachod,u; Ru-
sna czyli Kwri,pch'haff od p6lnocy, q r,zdka,Dejna od Li-
twy. Yoigt jest za pokrewiefstwem Sarnbii ze Zmu-,
dziA (A). Lecz wszystko przemaryia.za jdi ,rodoqo6ciq,
Pols&E., Dlqgosz nazywa Sambig Zemtrand (I), co oka-
zrrje jui jaki$ ppczqtek Polskii inni Srirnbq. Co do rzCki
Lipcq, tdj, naawa ,eigga joszcze roku l,Z3l, w kt6rym
Krayi,a.cy, zaledwie jeazcze Wislg pod, Torunieff prze-
szli (6); Opr6cz tego, owo siawpg, Iiomowe cieJlisko
niby balwochwalstwa,Litewskiegon okazalo sig "byd rvsiE
i polem zwandm, Rebowa (7) .Tq.Eriejsce bylo, qiqgd,y$
zdohyte przez Bolesla,wa Chrobrgffg, kt6ry ad Si,ekierki,
i Chetowa tu przybyt (8). Krzywpusty r6wniei opar.l sis

- (2) Akt. Wilh. bisk. zr. t24J.U dregera Nro 67. Volgr It.467.

(3) Dzieje koSc, katolid, w Prusach str.27t.
(4) T. lll, str. 65.
(5) T. il,2?0..

,r.,,1,.rri||...ui 
Geneal. Geschichrg z Dufls\i6j ksie6i obozow6j

(7) Rqkopis tajn. archiw. u Voigta T, I,640] fraetorius, Schau-
biihne T. l. st.204.

(8) Miechowczy. Chronic. Poloniae, Ili c. ?. DI. T. l, 163.

l3r
o .Rsbowo (0). Po zdohyciu Sambii pruezhrzylak6w, [,ro.
ni&arze wspominaja Motlawg, Maldavio; Warkg, varga;
i Drewnowor l)revenavial a dyplomuta Dgbno, Dampnavia.
Jacobson w Zr6dlach ko6ciola katolickiego, przywodzi
miejsca: Jerzmdw i:Ryndw (10), ale co jesi ivrtniejsrdr,
sam Voigt na karcie swojdj gieografidzndj, kladzie Go-
lq, gdrg, kt6ra prz€zwang zostala p6lnidj Geilengarve.
Z przywilej6w takie sig okazuje , ie niejaki ziemianin
z Kwi,etniowo (Kwodenau), imieninm Sloboilar. posia-,
dal chalup dwadzie6cia pisd. Biskup Sambijski, kt6re-
go dyecezya rozeiqgala sig do dolnego Niemna, a wiep
zawidrala Polak6w i Litwin6w, zabraniajqe owczarni
swoj6j odwiddzania gaj6w w rlni uroczyste i czynienia

lofiar na kopcach i grobach, rozr6inia wyralnie dwa tu
jezyki panujlce, z kt6rych Polacy kopcami, kopinam,i,
a Litwini Geten, pagdrki sypane nazywali: ,,praesertim
juxta tumulos et sepulchra eorum qui vel quae Geten vel
Cappyn junta ideomata eorum nuncupantur', (ll). I(rai,
na,ta, za Swiadectwem Pliniusza (12), ilostarczala przez
Wcgry \\'lochom bursztynu. Jakol ilotychrrrs, ,u"ry-
najge od Pilawy, caly brzeg morski zachodni majobfitszy
jest w ten produkt, a ilo Wggier itraczdj bursztyn do-
stai'sig nio m6gl, ja\ przez Polskg, z cxego wypada, ie
za czasdw Rzymskich, znaezny handel rnial. miejsce
w Polszeqo. Sambia pidrwszy raz podbita zostala w r.
1254, przy pomocy Ottokara ksigcia Czeskiego, kt6ry
nadal imig swoje Kr6lewcowi, zwanemu od polak6w
kr6l6w grodem (13). Na korzy6i tego miasta i pro

(0) Treter w Zyciu Jana bisk. Warmifiskiego. ,
(10) Str.136.(ll) Yoigt. Yl. 753.
(12) Ilistoria naturalis l. 3Z cap. 2.
(13) Dhrgosz ll,133. 

lg
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wiffi,'f,yg111unt August w r. 1580' 8 marca nadal !rzy-
wffi ,riniwersytecki, por6wnywaj{cy uczni6w i nauczi-
cidli wszechnicy.w prero$atywachi,z prawami sluiqternii
akademii Krakowbkidj., ,' ' ri"u;i tii

Z ealego obeirzenia :iiem Pruskicli khidy widzid i mile;
ie tenrlud zupblnie byl oddzielny,rn oil; Litewskiego pod
wzgliderh jfzyfia, praw, rzdk, miast i rsfosunk6w'z Polskql
Dop6ki,wybbraienia Krzyiackie nie'sprowadzily nq bez.
drOie nanzych 'dziejopis6w, o fidj"r6inicy iadndj :wqtpli';
wo6ci nie hytrb. Tak,BoguchwirU wrczisieipidrwszych podt
boj6w KrzyiacLich iyjOcf, tbzrblni6 Jadwio2, Sedowian r

pruson od Litwin6w i 2mudzin6rir, (14). Irapid2, wli$cie
pisanym do Swigtope,lka Gdariskiego wr. 1245, nurzeka
na uie$o,,ie napadl na Krzy2ak6 w z P'rusakami i Litwi,
nawi (15). "Przywildj \Yinryk'a z Kniprodu uwata, cale
Prusy za czedi,naleigcE do Poldki z prawa, przfrodzone-.
go (1.6).' Nikogti za$, to,dziwiC'nio 'powinno,' 'ie uczeni
zagraniczni, dawnyoh Pruoak6w uwatajq za lud odmien-
ny od PolsLiogo, kiedy takiego znaczehia pisarz jaLim
jest Voigt, jeiyk Pomorski i Polski ' m rb|ne poczytu'
je (,17), .co tdm bardzidj uderza, ie 'fam przytaczir skr6-
cieiela, Diisburga,Jeroszyna,, kt6hyi r Po morza n Fol aka mi
rnianuje (18). Slawuy' z goSein4o8ci lud'Fruski (19),
mial b6stlrya Poflskie,, a rniairowicib owego Kurkn, kt6-
rego napotykamy , q pie3niach i$minnyeh"lW'6jeickiego;
rnial opr6az' ftego M asiw',Ducl1fu;nkrywajgep'pr'g pod li.
Spiami bzowemi, Ofiary na.,globoch skladane'okolo Drur

r,,ir ir ,,1 ,. r ii, "; I

(14) Pag.58.
( 15) Voigt IL 535-538.
tl6) Leo str. 157.
(17) II;300.
(l8) T. II. 540.
(19) Adam Bremerlski cap.222l

i, r:i i.'

iae e
,iptyrlrralywhly sis tupltrni (20). Nie dla- c?,etgo innego
(*lVojciech leldziL nt,tLlmaczami Pols&imi, tylko dla la-
trniejbzegb ich nawh,6cenia (21). W tym'ie celu u2ywa-
ny byl Jacek 1ilrowqi i Dominikanie Polscy (22). Na-
dewszystko w dziejach wa2ny znajdujemy dow6d: 2e du-
chowiefstlvo,Pruskier jeszcze w roku 1425 za rzqd6w
Krzytackich,. nale.Zalo'do dyecezyi Gnielnieriskidj,'de
diocesi Gnesnensi oxistentes" (23). To wszystko spra-
wilo, 2o Karnkowski w li6cie do Walezego opisujqc
Prusy, uwaia, je za jeden r6d z Polak amiz ,,[Jna gens,

wnws popwlus, wna uomike omnes poloni; eensemwr" (24):

LITWA PRUSKA. ,

Wcale jest inna postai ziemi Litewskidj, rozciqg,ajq-
cdj sig od Pregla gdrnego do dolnego Niemna. Nietylko
albowiem rv Cawnych czasach, ale do dnia dzisiejszego
nosi ona nazwe u Pr,,lskich Prusak6w Litewslm Prusl$e.
:

{lo: Pod tym wzglgdern najwainiejszy'otanowi. dow6d
przywildj legata pdpieztiego spisany w tomniu, Lel,ania
prlka wpatla ilo Pregla w Li.twie nie za3 Prusach (25).

Wiep ziemia za Preglem poloiona, przez organ stolicy
Rzyms{iidj, w samym popzqtku rzEd6w Krzy2acLich nosila

wzwe Lititw$kidj, Tegoi. zdania sq kronikarzo Niemieccy;
I :, '1

(20) Jaeobsiina dokumenta str, ll2. .. ..(21)Dlugoszl. llgi l. .:'"1

. (22) Raynold pod r. t230 Nro 24, i r. 1234 Nro 58. Bzowskiego
Annal. cccles. T. Xlll, pag. 409, 430.

(23) Dokum. oryginalnyw archiw. Schieb.38. Nro8. i: r, ,

(24) Dpistolae Vir. illust. lll.-XLV. t, ,

(2D Atta Borussiae T. Il, st. 6ie. Oreger Nro 158, pig. 2a2.
Oryginal dochowuje.siQ w archiwum tajn6m ltrdlewieclri6m
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IVfl{fldel,(20) i Mathaeus (gU,,hfififoy w duoha dawniej.
sp$ch czas6w rvnikaarl potra,filiir,,lyigdy przoto ta czgsd
Litwy nie byta ,Piusarmi, i :[6pd1s m!tr,nie dzisiejsi pisarzd
obcy wyrazy LitaUsltie biorg na Stayryruskie. Jgzyk, re,
Iigia, robyczoje, r prawa, robrzgdy sthrulwi4 biegur-r przeci,
wtril u r Pqlaknnri Pruskimi. Kiedy ;ci ostatni jpidwalii
i.przep,g;ttfuayl, aza ry ni,e mial ao jeid.i pii, i,'przea
ty,u,ry,qr,h,,,Lit vin Pruski odmawial swoie,,,Thave, nuson
kap tu asse an da[goni,S*infiino twais dnm,ens, pergeis
trycip fei',rbs; lwai.t kryojo uudascujein na zomnrej kej an
fleugon (C8)'. Pruracy czcili aloricep Laigiyc, gwiozdy
i ptastwo le$ne (29)i Litr+,ini wgia w'garnku chowane-
go. Prusacy skladali w ofierze mi6d, mldko i mqkg; Li-
trvini glowy koriskie, lub kollar Wieszczki pruskie wr6-
iryly z przetaka, napelnionegg wodq, Iub odlew6w sty-
gnqcego wnsliu na wodzie; Libwini z kropel 'krwi jenca
stfzaQ,'ixzettytegor r Pogrteby,Pruskie ozdobiOne- byty
piosnkortrir,i ubogq wyirowq rklaAlajqeq sie r igly i nicl
na ,drogg, dlu riaprawienia szaty; Litir,fskic przepychem
rzecry na stosie,zlolonych.'Prusalri cieszyli sigrslyszEo
Tuhszdw ftojqcych,lbolale serce, ja[ nieboszczyk urhro-
jbny; 'w ,otszrikrl duszyc undsil Sif n, kon?n ]po btgki.
die w wieki przyszle; Litwin prlestawal na karmieniu
dusz ciastem ,i miotlem pny grttbie. prusacy oLracali
jertc6w do, uprawy roti; .Litwini WyciEgnietyitritbiem zyt
ycem palili. Prusacy {1'*i:li kr6t6w (3gJl i wlasrroSi
posiadaliziemskq; Litwini iyli pod prawer4'itnndlm swo-
,,',,,rri,

(26)Str.06. : i.:,r
(27) Str: 716. t ,' :

(28) Hart, N. i St. Prusy str. 93.

(30) Helmold, Chron. Slavor. c. l. Nro,5.

(3I). Prusqcf, wczesie napad6w KrzyZaekich,
si9 w opiekg Swigtopelkowi Pomorskiemu, idy

r,olnu; ze trwi Pols,kiidi; Litwitri, szukali pomocy u swoje-
g0 Milrdowsa. IIPrusak6w znajdujemy Kwidzyd, Daierz-

6Ori, Szczytno, Qolgflzin, Slomqo, Siekidrkg u Litwin6w
tr awestiete (Lochstett), Sugurbi (Tapiau), Szahia. Zamiust
imion Janka, Sciborza, napotykajg sig ta Dorge,, Miligedo,
l/epc. Gdyby ta cz93i Litwy nosila w dawnych czasach
nazwe Prus, todby Mirldows, najlepszy w tym wzglgdzie
znawca, w darowilnach swoich poczynionych Krzyiakom,
uiyl.'byl tego nazwiska. Tymczasem w przywileju swo-
irn, 4,ro[u 11 2,,t7,1 lvymienie Niterowei a]w itrnym 2 roku
1959 ,,darrrje rszslowe, nieuiyrwajqc jak ,tu tak i we
wsrelkich swoich pismach, wyrazu,',Prusy. Bylat"o, wigg
czg$C Litwy, kt6rdj Krzyiakom odstgpowal. Wiadomo
jest z rniejsca przytoczopego u flojgta, 2e Witold roz.i
dziela calq 'Litwe na dwie czglci, g6rnE i dolnE, z kt6.r
lyoh,pidrwsza nazywala, gie Auksztote, druga Zamajtie
cayl\ imadi..' nd,ir,rdows tat6m, nieznajEc Zaduych Pius
w tr,itwie, zapisal dpie czeici, dolnego klaju- zakohowi
Niemieckiemu,. toje'st:',0zalow9 rozciq ghjqcq sig przy Ru-
6nie,,i $l'torowg czyli Nr4drawi,4 rna wsch6d jdj leigcq,
Ta osfsfnia ciqgngla sie ai do rzdki Szeszupyn tojest.Mar
ryampolglfols&iego i Kalwaryi, jak sig okazuje, u,trakra.,r
tu Witoldq ?awartego w roku 1398 (32). Lonz Jagiell
lo $cie3nil',&€r;domig do;rzdki Szyrw,i,nty,rr(r83). , W obu
ty,ch rkrainaeh,delyk titeryiki, ta[ riu tnri*rt ,porczy,wioJ
ho,firzyLaey ruiptri, oddaielnyoh,,kiaznoilzfloli, ltorzy .luilo-r

(31)Yoigt.fl.o04.'i: r ) ii) r;
.(s2) Kotl.LitwyRacz.p.2bb. .1,ll,], 

"'

(33) Traktat Mielnicki r, r,1422, u Dogiela lV. I ,
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wi,.riauke Chrystusa w jego jezl,ku opowiadali $a[ Ze
-wbglgdu jednak na stosunki i Prusami, na granicy mie-
'szkajqcy titwini przyjgli bardzo wiele wyraz6w sqsie-
dnich, jakiemi sE: majsta (miasto), ludis (ludzie),,rurrka
(rgkh), chelmo (kapelusz). sneko (sni6g), szostro (siostra),
irabelko (jablko), wunda (woda), prewo (piwo), kurpib
(trzewiki) (35).

, zNIEruczaNtE pRUg, zADrDct xnzytar6w I crElINorA.

Ksiq2gta Polscy niechc4c nigdy wej6i w interesa po-
gan, ri.Sodajqc ani urniejEc goii ran tego niepodle-
glego ludu, z wlasndj nieuwagi stracili kraing najzda-
tniejszq do handlu. AIe wighsza na nich wina cigZy, 2e

podali ja na zagladg obcemu ludowi, chociaZ niejedno-
krotnie o pomoo wyciqgulo rqce. Znhon Nicmiccki w mia-
rg poczynionych zdobyczy, sprowadzal osndnik6w do wsi
i miastcczek, cclem ulatwier'ria sobie zarzqdu i zapewnie-
nia korzydci przemyslowych. Wielkim jednak przykro-
$ciom ulegali ci obcy osadnicy. W piCrwszvch chwilach
swego pojawienia sig, r6wnie jak i w powstaniach, na-
raZeni byli na niebezpieczeristw0 zycia (36). W p6lniej-
szym'czasie doSwiadczali wszelkiego niedostatku, niemo-
gqc we dnie uprawiai roli; cokolwiek,zaS,z wielkidm
niebezpiBczeristwdm zasiali to insi wpadlszy zi.eli i za.
brali: ,,In primitivo fratres et alii Christi lideles in terra
Pruschiae multipliceq et incredibilem defectum passi sunt

(34) Ossiander, Notae ad cap. 2 Actor.Apostolor.HartL. N. i St.
Prusy st. 90.

(35) U Hartk. Rozprawy frag. 96.
(36) Diisb. III, cap. 80 str. 125, wyd, Hartk.
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in cibo et potuj et vestitu, et aliis vitae humanae neces-

sariis. Si ipsi forte aliquos ugros colere volebantr,hoc'
fier,i non potuit, nisi noctis temporo, ct quirJquid ipsi se-,

minaverunt cum magno periculo et labore; alii intro-
euntes labores ipsorum mgtehant" (37). Dopidro po

z.dobyciu Prus calych i zbudowaniu zamk6w, zaczgli sig

Niemcy szerzyi: ,,et tunc caepit turba fidelium in terra
Prusshiae dilaturi" (S8). Takwielcy mistpe jakotCi bi-
skupi Warmir'rscy poripieszali z zaprowadzeniem osadni-
k6w Niemieckich; zkqd poszlo, 2e wszystkie nadmorskie
powiaty okryte zostaly now4 ludno6ciq mnoi4c4 sig ko-
sztem krajowcdw, Najmnidj ucierpialy powiaty pograni-'
czne Mazowszu, co'wynikalo tak z wiekszego oddzialy-,
wania ludu Polshiego, jnko tr12 z mniejszdj wartr-'$oi tych
ziem pod wzglgdem hundlowym. Wmiastach wielkierze,
mignowicie Prabut i Cznrtyrna (Riesenberg i lllarienburg),
wylqczaly Polak6w od prawa obywgtelstwa i wszelki6j
posiadloSci.'nieruchomdj (39). Ze jednak poczqikowo
inaczdj bylo, $wiadczq wyrazy tychZe wielkierz6w z ,,In
czuhunftigen czeiten" (40). Szczeg6lniejszym byl za6 nie-
przyjnciclem Lrajowo6ci Pruskidj wielki rnistrz Siegfried'
z Feuchtwongen, kt6ry zabranial nawet m6wii po Pru-
sku (41). A lubo pisarze Niemieccy nie przyznajq pra-1

wdziwoSci nicht6rym artykulom jego ugtaw, Jacobson,
jeilnak niekt6re z nich za autentyczne uwaia (42):

Sprawiedliwie utrzyrnuje Rtipel,. 2e powodem 916'
wnym niezgody migdzy Polskq a Kriyiakami, bylo odda-;,,].

(1i1 P:'l':'"]J7'' (38) Diisb sti. Iil.
(30) Yoigt Yl. 700, ?12.
(40) Voigt Vl. 700.
(41) Yoist lV. 613.
ilri oriij. tr6del hobc.katot. w Prrrsaeh, str. 131..
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rie sig zakonu pod opiekg cesarzy Niemieckich, bez wzglg-
du na to, 2e najbogatsze nadania z rgk ksiqZqt Mazo.wie-
ckich otrzyrnal. KrzyZacy jeszcze nie byli osiedli w pol-
szcze, gdy juZ pozyskali od Frydenyka IIgo cesar,za za-
twierdzenie obietnic im uczynionych. po wej6ciu za6 na
ziemig Polskq, napotykamy pasmo nieustajqcych zabie-
g6w, dqZgcych do zamienierria Prus wprowincya Niemie.
ckq, zaleihE od rzEdu zagranicznego. Nim jednak do te-
go doszli, z niezwykl4 czujnoSciq piacowali nad ustale-
niem swojego znaczenia. Wpi6rwszym przywileju zroku

,1228r nabyli pruwa do bognctw w jdjlonie zamknigtych,
u przez ugodg KruSwickg w tymio roku zuwartq, pozv-
skali cale Prusy nadmorskie aZ do rzdki l-ani, z tdm nad-
mienieniem, ie cokolwiek w osobach, rzeczach iziemi, na
niewiernych zdobgdq, to sig stauie bezwarunkowq ich
wlasno6ciE. Woddzielnym dodatku zatrzymal sobie ksiE-
ig Mazowidcki Prusy pograniczne, a mianowicie ziemig
[.ubowskg, Sasiriskg, Golgtlziriskrg i Podlaskq, jak sig oka-
zuje'zpotwierdzenio Grzegorza IXgo z duty l2 wrzesnio
roku 1230, kt6ro zustrzega, iZ do tych tylko ziem pra-
wo midi bgdg KrzyZacy, wkt6rych dotqd nie byla zapro:
wadzona wiara chrzesciafska: ,,Dum tamen talis sit ter-
ra paganorum, in qua nondum cultus christianae retigi-
onis fuerit introductus" (43). W trzecim przywileju roku
1233; otrzymali wszelkq jurysdykcyq nad mieszkaricami.
Tak usadowiwszy sig, wznie6li rnodlitwv za, Konradem
i zapisali je do uroczystdj agiendy (44). W p6lniejszym
czasie juZ nie chcieli powr6cii ziemi Dobrzyriskidj, przed
darowizng Prus, otrzvmandj. dop6ki nie uzysLali przywi-

(43) Dogiel lV, str. ll.
(4{) Hartk. Rcsp. Polona wyd. l0g7 r. pag. 144.
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loju na okrqg Drohieki. W roku 1240 prowadzili sp6r
wielki z Kazimidrzem Kujawskim o ziemig. Lubowsk4,
kt6rCj polowg w horicu otrzymnli, a potdm i drugg w drr-
dte darowizny dla ko{ciola Chelmiyilskicgo dostali.
Nastgpnie wyjednali w roku 1257 zrzeczenio sig Kozi-
midiza Kujawskiogo do ziemi Golsdziriskidj i wszelkich
przvszlych zdobyczy. Nieprzestajgc na tdm, odmlodo4ci
ujmowali synu I(azimidrzowego, Ziemiowi6dza, celofl
pozyskaniu wplywu u dworu i licznych przywilei na wlo-
Sci w ziemi l(;rjawskidj poloZone. Dokazali swego, ale
to-stalo sig powodem opuszczenia tego ksigcia przeuwla-
snych poddanych, kt6rzy dop6ty nie chcieli slyszdi o po-
jednaniu z Ziemiowirldzem, dop6ki Leszek ksi4ig Sie-
raclzki, brat rodzony Kujawskiego, nie uprzEtnqt nieporozu-
micri zuchodzqcych migdzy panujEcym a ludem. ?,iomio-
wiCdr przyrzec musial ie usunie ze dworu szlochtg Nie-
mieckg z jdjsynami i cofnie przywileje wydane (4b). Lle
urzgdzona skarbowodi wladzc6w Polskich, po,Jala zr9-
cznoiC Krzy2akom do ciqgnigcia z nich zysk6w. Takzie-
miu Michulorvska, zastawiona przez LeszkaKujaw skieS4o,
odpndln od Polski w foku l3l7 przez uiemoino$d wI-
pluty (40). Zicnriowiddz ksiE2g Mazowiecki, pugsif 10lrZc
zastawg kasztclanig \YiskE (47). Nieco p6lnidj, za tri!
tysiqce szilldset k6p groszy Pragskich, takidnrze prawem
ustqpit powiutuZawkraqfskiego, z pozwoleniem budowa-
nia zamku, a Plorisk za 2,000 L6p groszy Pragskich (48).
Tym sposobem wdarli Sig do Kujaw i do lVlazowsza pod
Warszawg, 0olkolwiek bqdi, dotad zo obrgb czujnych

145) Stronczyirski pag. I7.
(40) Dogiel lV. 41.
(47) Voigt V. 228.
(48) Kodes Olirvski pag, 108, Voiqt Y. 442, 3.
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i korzystnych zabieg6w nie wychodz4. Lecz wkr6tec wy-
st4plli z orgiem w rgku przeciwko nadawcom swoim ci,
kt6rzy do ostatniego zakonnika obowi4zali sig walczyi za

coloSi ziemiPolskidj (49). Zatrzymanie przemocq i oblu-
dg ziemi Pomorskidj, stanowiepokg w stosulkach z Pol-
skq. Zadne przeloienie ani wym6wkiX.okietka, skutku nie
wzigly. Z tego wynikla straszliwa wojqa, kt6ra spusto-
szyla calq Wielkopolskg. Wtenczasto wla5nie komtur
Elblqgski przeorowi Sierailzkienru, blagajEcemu o wstrzy-
munio lupioiy; odpnwiedziul po Litswsku: ,,Ne yffaEt",
nie rozurnirlrn, qhcqc przcz to dowio$i, juk slusznio kto*
powiedzial, ze nietylko czynem ale i jezykiem byl dzikirn.
Nakoniec Janusza ksigcia Mazowieckiego, napadlszy
w Zlotoryi pod Tykocinem, uwiqzali za nogi do konia
iwtymstanie za granicA uprowadzili (50). Tak postgpu-
jEc, polegali 'na opiece cesarzy Zachodnich i przyjaci6l
pnlqczonych z tym dworem.

54 co utrzymuj4, ii wiclkie szczglcie spotkalo lud Pru-
sLi, 2e dostal wladzc6w tak o$wieconyeh. Czyny jednak
historyczne dowodz4 zupelnCj ciemnoty w naukach za-
konu Niemieckiego. Rzec nawet moina, ie nazwisko
nauki nie bylo znane. Winryk z Kniprodu w ro-
ku 1380 postanowil, aby wizytatornwie zasiggali wia-
domoici czy braci,a umiejq Ojczo nasz, ZdqowaS Marya
i Wierzg w Boga (51). W p6lniejszym nawet cza-
sie, tojest w,roku 1409, ponowiono to postanowienie
z zastrzeZeniem kar za nieumiejetnoSi przepisanych (52).
Sami tylko kanonicy, przynajmnidj w ezg$ci jakiej6, uksztal-

(49) Dogiel N.12, pag.9.
t50) DIug. X. 142.
151) Voigt. T. V. str. 390.
(52) Voigt. Vl.404- t-r.
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cenie posiadali (53). A przeciei bylyto ostatnie'lata pa-
nowania KrzyZackiego, w kt6rych naleialoby sig spodzie-
wad owoc6w kilkowiecznego znrzgdu. Ale krytyka hi-
storyczna u obcych pisarzy, tak wiolbionych z bezstron-
no$ci, nie doszXa jeszcze do tego stonowiska, aby ludzko$c
i sprawiedliwo5i samg miala na celu,

ODDZIAiYWINID LUDU PNUStrIEGO.

W$r6d ucisku, zagroZondj wlasno6ci i niebezpieczeristwa
iycia, pozostali na tdm obszerndm polu wynarodowienia Po-
lacy, oczekiwalisposobu i pory do diwignigcia sig zeswo-
jdj niedoli. Dop6ki Polska by'la oslabiona,rozstdrknmi do-
mowemi i rozdrobnieniem na ksigztwa, dop6ty iadn6j na-
dzici pokludad rrie moglina jdj pomocy; Mazowszan za3 ja-
ko sprawc6w klgsk swoich: przoz wydanie ich wrgce wro-
96w, znienawidzili, nazywajqc czo,rta u siebie Mazarem.
Lecz zablysla dla nich pomy6lniejsza chwila, tak dawno
poiEdana we wzroScie potggi Polskiij, przez potqczenie
sig z Litwq. Wtenczasto wziglo zacz4tek bractwo ./a-
szczurek, kt6re w pigtnastym'wieku przyszlo do dojrza-
lo$ci. Jestto fakt iadndj nieulegajEcy wqtpliwo3ci, ie
Litwa za otrzymanq cywilizacyq wywiqzala sig Polszcze
skutecznCm wsp6ldzialaniem w odzyskaniu utraconych
prowincyj. Z ich liczby najwaZniejsze byXy Prusy, trzy-
milne w rgku zamoinego i opiekg cesarzy NiemiecLich
wspidranego zakonu. Jeszcze przy objeciu rzgd6w swo-
ich, Jagielloruczynil byl uroczystq obietnicg przywr6ce-
nia ziem wydartych Polszcze (54). Lecz'oslabienie potggi

(53) \'oigt. V. str, 385,
(54) Dlug, X. 97.
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I(rzyiackidj .bylo jego najulubieriszq mySl4 z powodu li-
cznJohtszkdd, kt6re Litwa od braci :szpitalnych ponosi-
lrili Jakoi rvkr6tce,;po otrzymaniulilostojno$ci Kr6lew.
skidj, ruszyl przeciwko Krz.liatroro;, trzymajEcym od
Wladysla,wa ksigeia,Opolskiego Zlotopye Dobrzy,riskq;
zabral Rypin i Bobrowniki, a za optat4 50,000 duka-
t6w. odzyskal. w RaciE?,u w roku 1404 trzvman;g
w obc'6m rgLu ziemig (55). Bylto pidrwszy upominek
Litwina Polszcze, na znak szcz4rdj przyjalni dany." Wig-
ksza jeszcze gotowala sig usluga dla korony, po spaleniu
oalCj zierni Dobrzyriskidj przez Krzylak6w. Cztdrdzie$ci
chorqgwi pod rozkuzem Witolda zostaj4cych, wsparly
wykonanie planu uloionego przez gienialny umysl Im-
brama Maszkowickiego. Shutkiem,pot1:cTki,stoczondj,
pod.RudE (Tannenberg), wielki mistrz Ulrvch, z Jungin-.
gen ze swoimi komturami,,zgonem pa poluhitwy przy"
Spieszyli rwycigztwo; Zabnani w niewolq Polacy Pruscy,
podal,i sirg na 't[6maoz6w Jagiello, oglgdujqcemu pobojo-
wisko. A jakkol*iek molq korzy$d' Polska z tego sla-
wnego zwycigztwa otrzymala w powrocie tylko ziemi
Zawkrzeriskidj, duch jednak szczgiliwszdj przyszlo6ci
obudzony u ludu Pruskiego, wielkiego byl dla stosun,
k6w ,korony z aakoriem znaczenih;; Kaide zwrcigztwo
rodu Jagielloriskiego,.pomnaialo,Pruskq otuchg: JakoZ
w roku l'41 tr, mieszkarlcy. tdj zibmi idEcy z rodu Pol-
skiego, zanieSli pro3bg do zakonu Niemieckiego o pok6j
z koronq. Imiona tych zie.mian, aczkolwiek skaZone
w memoryale wymawianiem Niemieckidm, 'i starE piso.
wniq, latwo rodowoid swojg' wykazujq, temi sqi Grzynxa-
la,' N\ni,eski, Tomaszczgk, iyszka, Dom,inih Kosffowski,

t55) Dogiel IV. 19.
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Stefan Restouslci, Mikotai Glifrshi, Kra;skowski,'t Andtzdi
Zaplal,slsi, Wi4ctaw Jer41lt, Stgpsld, Samborslsi i t' p' (56)'
Wkr6tce ziemianie Pruscy potrtlili wej$d' do rady nai'
wy'iszdrj zulionu Krzyi.ackiego; tak sig lgkono Pojawu du-' "

eha w l'rusakach. Rok 1422 stawi obruz jukby oblawy,
przodsigwzigtdj na ukr6cenie zakonu przoz Mazowsze,

Krakowian, Wielkopolan i Litwe. Op6rtdj sile okazal

sig bezowqcnym. Ustqpili przeto [rzyiacy, przez ugodg

zawortq natl jeziorem llietnwn| wiecznemi czasy zitimig

Sglilowshq,, kt6rg posindali nietylko d,o Msty czyli Net'
ty, ale i do lr6de.l Biebrzy; pr6cz tego powiat Nie'
szawski z zamkiem, Ortowem', Xtrurzgnoqem, Nawq
usiq, zgolr z tdm wszystkidm co niegdy6 Konrad ll!a'
zowieqki dnrowal na lewym brzegu Wisly, z wolno$ciq

przewozu Tor-uriskiego, polowE \Misly, wyspami i oalq

przestrzeniq rozciqgaj4cq sie mieday uj$eiem Drzwiqcy
a Bydgoszczq (57). Tym sposobern ca{a' iegluga Zloto'
ryjsila, Toru'riqka, Solecka, zostala przy Polszcze nieulega'
jqc oplacie celh6j. Lecz nad te wszvstkio korzySci wa-
iniejszyrn byl warunek w traktacie, le niedotrzymanie
z kt6rejkolwiek strony ugody, uwalnialo po'ddanych obu-
stronhie od wszelkidj 'pornocy wojenndjr Ta'mySl stala

sig zarodem przyszlego poloieuia'Prusak6w. Zataz' po

tyrn uktradzie, llagi,ello wybu.dowai kazal przy'zamku
Nieszawsk,irn, dla skladu,rzboia Folskiogo,' miasto, kt6ro
tuk szybko wzroslo, 2er6wnalo sig plawie, podlug Biel*
okiego, Toruniowi (58). ,rNowy sklad' zboia wzbudzi[

wielkq niechei w kupcach Toruriskich, dlatego .miasto

(56) I(odex dypl. Litwy hacz. pag. 127. t

(57) Dog. lV. lll-112.
(58) DIug. X. 592; Dogiel lV. ll9.
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uleglil pogbrzeli w roku 1432 (5g). Rozjqtrzenie wza-
ig;rq[,e coraz stawalo sig iywszdrn, gdy zgon Jagielly
ortlvorzyl pole do nowdj ugody. Wiroku t 36 Wlady-' slaw Jagielloriczyk zawarl traktat.wieczny, z inocy Ltd-
rego, dla ulatwienia, spor6w migdzy Toruniem a N,ie.
szawE'zachodzEcych, postanowiono, corocznie wybiCrar!
{wdch wojewod6w i dw6ch komtur6w, majEcych gorlzid

:Lriyy I wolndj ieglugi na Wi6te wynikajEce. Artykuty
Mielnickie zostaly w caldrn swojdm brzmieniu zatwier-
dzone (60). Powt6rzono i ten ustgp: 2e poddani obu
krqi6w wolni , eg od posluszefstwa w przypatlku nie-
dotrpymania traLtatu. W6w_czosto przywileje udzielone
Ifuzyiakom zaczgly wracad do korony (61), i ciqgle przy-
bywaly do roku I525, w kt6rym ponowiono ten waru-
nek z nadrnienieniem, ie te zpomiedzy dokument6w,
kt6re ugodzie obecnij niebylv przecilne, ma kr6l wtdm-
ie sam6m brzmieniu dla wiadomo3ci grarric i wyjadnienia
innyoh okoliczno6ci; wydad otl siebio pod piecaciq (62).
Jednakze pomimo tego, nojwainiejsze akty rnogEce wy-
kazai rodowodC Prus dawnych, i tranzakcye ze stolicE
apostolskq, nadzwyczajnCj wagi dla historyi polskidj, za=
trzymane zostaly. w Kr6lewcu w,tedy nawetr, gdy ksigz.
two Pruskie prawem ,lenndm naleialo do'korony.r Ztgtl
wyniklo, owo, zadmienie czyn6w,rw dziejach krajorwvch,
kt6re przejdziel gdy badania Scislb uczynioner na rniejscu
wyjaSniE ', rzecz calE. Uciskanil prusacy ,przer ,Krzyia-
k6w, a z drugidj strony przewidirjqc dla siebie pomoo

,

(59) Dtug. jak wyi6j.
(60) Dog. IY.130.
(61) Dogiel IV. 128. ,r ,'

(62) 8 kwietnia l52Ur. w Krakowie * polioiu wieczystym, u Do-giela. ,:
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V poigdzo Polskidj woszli roku 143$ wzwigzek pomis-.

dzy sobge nic boz wiedzy wielkicgo mistrza Pawta Rus-

dorffo, celem uchylenio krzywd wszclkiego rodzaju so-

bie domir:rzanych (63). Do niego nnleiula szlachta

ziemi Chelmi.riski{, Ostrorodzkidj, Dzierzgo[skidj' BI-
bl4gskidj, oraz mieszkaricy rniast Torunia, Brodnicy,

Grudziq2a, Elblqga, Brunsbergi i innych. O ten czyn

zapozwani przed sqd cesarzy Niemieckich, i tam suro-

wo osqtlzeni Prusacy, udali sig do l(rakowa w roku
1454, blagajqc o pomoc. Wtenczas wyrzekli waine dla

historyi slowo: 2e jqk tylko stali sig panami woli swo-
jrlj, postanowili natychmiast powr6cii na lono dawntlj

i odwieczndj ojczyzny swojdj, od kt6rdi obludE lub silq

orgia odpadli byli; 2e Kazimidrz Jagielloriczyk nie po-

czyta za rzecz dla siebie obcE, przylgczenie ziem do cia'

la i rodu Polskiego nalgzEcych (64). K$l Polski, wy-

wdzigczajqc sig za tg ich niewygaslE.'przydhylno6i, nadal

rozlegle przywileje, z kt6rych najznakomitsze'tni byly:
prawo wyboru kr6la, ustanowienie rady najwiZszdj zwa-

'n6j Gieneralem, na kt6rdj sam mial przewodniczy6'; zt-
trzynranie oddzielnego'shqrbu, prawo indygierratu, i po-
spolitego lrr,s2gnin w granicach tylko Pruskich' Zpomig-

dzy ustaw cywilnych, jedno Chelmiilskie si9 utrzymalo;

ir\ne, mianowicie fcudalne, upadly (05). Na sejmie Lu-
belskim senat Pruski wcielonym zostal do Polskiego'

(03) Dog. lv. t50.
104) Dtug. XIII. l3l.
(05) Vol. t eg, t, fol. 220. :
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Au"ul*u, Dei gratia Episcopus varmiensis, ,Apostolicae
sedis Legotus. Universis ad quos praesens sriptum peryer
nerit; salutem in Domino sempiterna.r4, .Literas subnon,
tatas, veris sigillis subseriptorum munitas, vidimus gi
perlegimus in haec verba:

In,nomine,sanctae et individuaeTrinitatisAmen. Ego
Conradus Dei grAtia, Dux Masoviae et Cujaviae notum
facio omnibus Fidelibus, tam futuris, {Juam praesentibus,
quod Ybnerabili Domino Christiano Episcopo prusciae
primoi et suis successolibus, pro eo, qulid H. Ducem
Sleziae, ,L. Wraclaviensem, .L. Lubuscensem Episcopos
cruce signato$, et eorum Barones, caeterosque a.oau'ri-
gnatos versut Prusciam,, ad petitionem mfim, Baronunl-
que meorum, , castrum Colmen, puo rol/rt annos a pru-
thonis destructqm, et totaliter desola(um, reaedifieare
cum ejus bona roluntate permisit, frtern praedietiCol- ,

rnensis territorii r Quondam eastrd Gruilenz , Wabsln,
Coprioen, Willi,saz, : .Colno, -ftuth, Kysin, Glambahi,e
Turna, Pin, Ploth, cum omnibus eorum villis et attinerrtiis,

2A
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cum utilitate libera, et'cutn jure ducali, in remissionem

peccatorum meorum liberrime donavi' Dedi etiam sibi

in uod.* dominio Colmensi'centum villas ac posststio-

nes et haereditates' cum eorum attinentiis jure praetli-

ctorutn castrorum. Quarum possessionum et villarum,
villas istas ad praesens confero, videlicet: Cosr'elco '
Narorsnr, Mirzhe, Sdrnese, Bolemino, Ostromezh ' et

omnes villas, quas Comes ^Syno circa Cotmen habuit:

Samek'i Le,:i,2, Croscino , Pasecno, Wez'wino' Unyslau'
'Benlnwo, Glonino, Polanscho, Nanaugeuiz, Nedalyno,

Crobno, il'useph, I(elz, Dwnbenz, Solnoviz, Posl'ollto'

Pomzino, Buc, Poresctr, 1tvssche , Wnizhe, Parchenne'

G elenz, Clei zchowa,r, O strotst ch, dmnesque haereditates

meas circa horam, cum earum attinentiis, et omne's vil-
las m'eas cirba silvam Gruth, cum ipsa silva Gruth' et

omnes meliores villas rneas et'haeretlitates' cum earum

attinentiis, usguei ad'centum hoareditntos in Colmensi'

tqrra, cum onrni Iibertatc contuli' Ut autem praedlcti

EpiscopiPrusciae ad reaetlificandum castrum Coknen bo-

na voluntas 'et consensus accederet, Rev' Dorn' Gethko

Episcopus Plocensis cum suo Capitulo de TARNOWO
' ui Pupo*o, at de omnibus oflJis et possessionibus' et de

omni jure tam spirituali, quam temporali, quod idem

Bpiscopus et suuni Capitulum in praedicto Colmensi do-

rninio olim habuerunt, cidelicbt qb eo loco'lubi Dreoanzo

ile Prussia egrg,ilitur, juuta terminos Pruscltle in Ossam'

et'sic inferiu.s }qr^ 0ssam in'Wislam, et'sia per Wislarn

su{sum usqae adDrel)anzamt et sic per'DreLlanzam sur'
sum:wsque ad, locwtn,,ubr, Dreuanza egiteditur de Pruscia';

ail Epibcopatum saepb tlicti Episcopi resignarunt' Prae-
' terea aritem in castro'Colmensi crlriam propriam et' cott-

"ventugr,, qualem voluerit ipse Episcopus Prusciae habe-
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bit, et quidquid addqrniniunr Colmensis terr.itorii perti-
net, exceptis bonis praedictis, quae supradictus Episcopus

.Prusciae ibihabet, put in posterum quocuuque justo moi
do, aut emptiongriartt fidolium donatione hubiturus esq
quicunque terram Colmensem habuerit, omncs proventus
ipsius terrae cum Episcopo Prusciae dimidiabit. Insuper
decimam temporalium de partd sua Epi5copo prusciae da-
bit, exqepto Duce Sleziae H,, qui laciet cum Episcopo
secundum quod eis duobus visum fuerit expedire. Ne'itaque mea, et supradicti Plocensis Bpiscopi et sui Capi-
tuli donatioin posterumr,orod, absit; duci posset in ir-
rituru, ipsam praesentis scripti attestationem tam mei si-
gilli, quam et Plocensis Episcopi, et sui Capituli, nec
non illustrium Ducum.L. Poloniae, et H. Sleziae, e! Ve,
nerabilium Patrum, Y. Gnesnensi Archiepiscopo'con:sen-
tiente, J. Cracoviensis, P; Posnaniensis, tr". W.pazlavien-
sis, L. Lubgscensis, M. Cujaviensis, eorum sigillorum
impressione dignum duxi roborare. Nec non et aliis te-
stibus subnotatis: Gothardo Cancellario Masoviae, Nicg-
Iao Cancellario Cracbviensi, Arnoldo Masoviae, Marco
Cracoviae, Jacobo Sandornirze, Dyrscone Wrazlav, Pa-
Iatinorum, Pacoslao,dracoviae, Mystwino Sandomiriae,
Ostafio Wisliciae, flemente Plocinensio Theodoro Cru-
suiciae, Mauricio..tYlodislaviae, Zobezlao Wratislaviae,
Stephano Polezlaviae, ;Petricone Lecniciae, Castellano-
rum. Acta haec sunt in lowyz, anno ab incarnal,ione
Domini MCdXXII nonis Agusti, Regnante Domino Nostro
Jesu Christo. . DalCj Swiadectwo transumptu, z l2A4 r.
(W Archiwum krajow6m, metryka sekret. N. 743).

-"--€0>--
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.IACWL Jost zlernl4 I|ANO!/vEII4I'

Mvndowe Dei gracia Rex Lettorvie universis Cristi fidelibus,
praelentes litteris inspecturis, salutem in nomine Jlresu Cri'
iti Cc. Terras ittferitts-notnittatas, domui eorunl, de consensu
haeretlutn nostrorttut cotttulitnus lihere, ac qttiete, perpettto
irossideldas, pihil rrobis jurisdictiorris vel drrtnitrii irt eisdetn
ieservantes &c, Nornirra aitetu terrarum haec sunt: Denoae
tota. ouam etiam quidam letwesen vocant &c. Daturn anno
Oomini Millesirno OCo LIX', (1259) septimo idrrs Augusti'

(Przywil6j oryginalrry rv Kr6lewcu, szufl' XI, rx' l2)'

fidintoo JodwliY od lltwy.
Termini communes terrestres Visnae habiti, feria tertia itt

YiEilia Sanctae Elisabeth, anno Domini rnillesimo quirgente-
siri'o quadragesimo quartrr. In praesentia Ge,nerosorutn Nlathiae
Swideiski d-e ltazewo Judici-s, Jacobi IJronak Subjudicis

'"J,ilil;';* ubi Kinstutus D ux Lithuaniae, curn -sernovitho,
haereditaiio Duce Nlasoviae, grnnities ilter terrnlt 0rtldttensettt
iosius Ducis Kinstuti, et len-'nttt Mnsovine Visttettscttt distti-
rt,,*q,ru Gotti4dzettserrt Ducis Sctnovitlri lbcerurrt, et per certit
Ioca et flrtvia cottsigttnrttnt.

Nos Kinsttttus Dux l,ithuanorum, Dominttsque Trocensis,
Grodneusis &c. Noturn fauimus omnibus et singulis, tatn prae-
sentibus quant IIturis, praesetltes litteras inspecturis, quibtts
exnedit utiiversis. Quod-curn iltter nos ab utta, et excelsutn
Princiuelu Dotninum Setnovithum, haerodetn Ducem Nlasoviae,
nnricunr nostrttm specialem, fratremque dilectum, ab altera
narte. ouaedam contentiottes seu displicentiae super quibus-
darn deltctibrts terrarutn nostrarum Lithuaniae, et ipsius Ducis
Semovithi terram Nlasoviae concernetttibus et nrovetttibus, et
notarrter propter limites et grauicies ittter.terram nostrarn Li-
thuaniae rit districturn Grodnensem, et ipsius Ducit Sernovithi
terram Nlasoviensem" et districturn Visnenscm, I'idelicet et Go'
ni4dzensem, nondum factas, neqtte limitatas rnotae f'uissent et
exortae, taridem easdem cotttentiones, displicentias et contro-
versias deplarlate, et arnicabili cornpositione sedare, de mutuo
et salubri ionsilio, ao speciali voluirtate et consensu Serenis-
simorum Principuin fratrum nostttrrum carissimorum, videlicet
Golgerdi Supreriri Principis Lithanuorum, nec l)on dtcis Gaw'

- l5l
lazis, Ducis Konratl,i, Drrcis Georgii' caeterorumqlte Seuiorum
Ducuin nostt'Rs l,ithnaniaen conrprotnisimtts nos et submisimus
eum cliclo Dttco Selndvitltrt nb tll,tnrltte pnrte irr et super Duces
et Bo.itros rrrrstros, virlelicot sttlrcr PRtrYki, Woiswild etWi'
ps71,s Oliuz,rrt ct Wnlliotterrr l(erdqiotvi('z pr0 pnrte una.; pro
'pnrte ,cro ilrsitts D;tr:is Selrrovitlti srrper Nohiles IUiliuszonem
'Ozerttet,te,n', Ntrrtezkonetn Raciqeetlsotn, Niotttierzytrrttn So'
clraczovicusetn, Gothardum 0amtnecensetn lJtt.stellttt ros, et Ste-
phanuin Judicem Sochaczoviensertl tanqttam.. Supetarbitros et
hdeles Nlediatotes. Itit tameu, quod. quidquid iidem ttostri Duces
et Boiarini. curn nobilibus dictis Drrcis Semovithi praedicti de et
supei eisdem lirrritibus et gratticibtts ittter terrarn Lithuaniae
et hi.tricturn nostrum Grodnetrsetn, ac ipsius Ducis Sernoyithi
terratn Nlasovienseut et districtus ejus Visnensis scilicet et
Goniqdr;ensis pactaverint, {'ecerint et lilnitaverint, et concorda-
verinl quornodocurrque, id ipsum pro rato, firmo, et grato in
totali pienitutlitte, cutn nostris Successoribus et haertdibus, ab
utraqu'e parte, in perpetuum tempus voluttttts et debeurus tene'
re, et iniiolabiter- ohservare, bona nostra fide, sine dolo et
fiaude, irno ttostro stth ltottore Ducali, absque nulla ditnintt'
tione. Tanrlem praescripti ltostti et ipsius Ducis Semovitlti
llerliatores, assuinptis sibi altertrtrum senibus et antiquis per-
sonis scietttissiuris, et idoneis propter cautelam et tnajorem
tutelaur ipsorttm, gacles seu limites iuter terram [,ilhuattiae,
et dicirictirrn ttostriim Grodnensent, et terram ipsius Ducis Se-
rnovithi llasoviensern, et districtus ejus Visnensern et Gotlig-
dzensern feceruttt, et per loca atque fluvia infra scripta signa-
veruLrt, graniciaverunt et limitaveruttt. '

Prirrro'et priucipaliter incipieudo in lulgari a kumiennybr.'dd,
directe arl iaigrdrJ, et a Ra.iqrod, directe eutldo per fluviutlt
Netta, et a NVha directe pei lluuitttn Biebrza, et a Biebrza
clirecte atl Targoadsko, 6t a T'argoueslra.directe eundo ad
Uicie lN'Iielhiii Btru!;, et eurtdo-per-euttdem fluviutn ttsque
ad verticetn rivirli seu flunrinis Malii Sucholdi dic|i, et a vep
tice ejusrlem maldi Suctaoldi deorsiln euttdo ler ipsurn flLt-
viurni directe usqrre ad fluvium setl rivulum- Bpurahal,a, .et
errndo deorsum per eundetn fluvium directe ad Popieloua sie'
d,lisko, et a Pipielowa siedlislto directe ad Nieuod,nica
Uicie 0, ubi hrrhles gades sett limites terrarutn nostrarttm et
ipiui. Ui,.ii Semovitiii Masoviae 

"excurrunt, cessaveluut, et
conclttsi sutrt.

(.) Por6wnad zdanie przychylne rodowoici Litewski6j p' FeIi-
ksi Zieiihskiego, i list telZe tr"eSci-p. J6zefa Jaro-s-zewicza, zamie-
srczone w Ilibl Warsz. r."1845. T, lY. str. 17, i 667- 679'

I
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Quam quidern lirnitationem, assentiouem et _concordianr
sic rite rationabiliterque ,finali decisioni, mutuo irrter nos et
ipsum Ducern Semovithum, de unanimi consensu et voluntate
omniurn fratrum Nostrorum, Ducnm Lithuaniae praedictorum,
per n0s et ipsius Ducis Semovithi rnediatores, arbitratores,
cliscussores, et. compositores, ad hoc sper-rialiter per Nos et
ipsrrm Ducem Serr-rovithum deputatos et assigrratos f'actam, et
fi naliter amicahili compositione,irrevocabiliter ordinatarn et sta-
tutarn, eam gratarno stabilern atque {irmam habere volentes,
ipsam conlirtnarnus, approbamus, et ilrcvocabili titulo te-
nore praeserltiurn ratificarnus, perpetuisqde ternporibus du-
raturarn. In quorum omuium et singrrlorrrru praernis'Sorum evi-
dentius testitnonium, praesentes Iitteras scribi f'eciinus, et si-
gilli nostri rnajoris munimino roborari. Datum et acturn in Gro-
dno, f'eria tertin proximn irrlir oohrvas sarrcti Laurentii Nlarty-
ris Gloriosi, sub oirno irrcnrnatiorris Dnrnirri Millesiruo trecerrte-
sirnoquirrqrragesirno octavo (1358), praeserrtrbus Iiatribus no-
stris Ducibus et Bojariuis ac ipsius Ducis Sernovithi uobitibus
superius n'ominatis, ac aliis quam diversis tide dignis testibus
vocatis, et ad praemissa specialiter rogatis.

(Z Arch. darv. Guber. August,z ksiggi ziemskidj Zicmi Wiz-
ki6j od r. 1543-1544, No. 7).

' ltdnnloe Jodwlty orl [ual.

Wir Jagal obirster Llerzoge MyJagajlo.Wielki KsiqZg Li-
der Littourvin unde Kenstutte tewski, i Kiqjstud KsiqZg 1a
Ilerzoge zcu Tra.cken rtl' I:11 rrotactr crynirny wiadomo
allerr liesenwertisen uttde naclt -'""-::'. "'r .""' . . .

kommefden di d;sirr brief seen wszystklln ' leraztlleJSZeBr' I

adir horen lesin, das Wir mit pnzyszlegowiekuludziom,kt6-
dem Geistlichen NIanne Brudir rzykolwiek ten List ogl4dad
Wyurich von. Knyprode Ho- lub czytarry slyszdi bgdq, Ze-

I:':i:r'" ?.'J::ll'"',9:lunl 99: 6mv Iprre'rieieunym Bratern

}lflli.nlll 
t?i!r 

i,:li 1', j,tlf wi rr rycr re m z K, i piod u \vi er-

Landen derRiisen, utlde eczli- kirtr Mistrzem zakonu Niernie-
cheu ireu Lauden zcu Prlisen, ckiego zawarli przymierze do-
mit sulchir uudirscheit unde tvczace niekt6rvcl Ziem na-
beczeichenunge das Ul:I sryctr ttuskich, i niekt6rych
Landt der Rlisen, das an dem ;'-; ;- . -.;.1-
ieiiA.r,nterr*il [elecgeu"isi' Pruskich podtrttg nastgpnego
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kpsin dern Lande Prusen, also bznaczenia ich granic, i takich"

wirr,.*itrt Saras, Droyczitt' wyszizegtilrriefi' Ziernia na-
1\lelrrili, Belitzk, Brisk-' Ka- sza ltuska rozciqgajtlca sig
tnentz utld das Land Gartett okolo cze(ci Niemua ku stro-

Iilfix i l3'i:,i'JJI1, J"],ll: i ;;;;,ir6j,' j il,': worko -

;;;i,;il;*; ;oi strutern, uncl wysk, surai o Drohiczyn;
,or 

'orioJEra.n 
Lutetr, di' eu Nlieluik, Bielsko Brafisk' Ka-

schaden tun mochtett. Do tye- mieuiec.goSwiaclczai mnjq po-
rlir traben Fride in ,rtr tf;it;] f,o;n oo napad6w pruskictr,
0stirrodo das gPbiet u
tolfibnrg ttttd rnit ntt'rn il'i'', Rycerstwa.iwszelkiego rodza-

;;r ;;';",];;r"seblete 0stirrotle dza,iu ludzi, mogrlcych sig tlo-

;;-h;;ii urrd'-rlas Landt das pu(ci6 jakiejkolwiek krzyrvdy.
Tcir Altensteytte geltotit, ttttd Wzaiemrrie u2vwad ruirj4 na
onclr di eebiet di ,.. uJ,ltlil srvo.i6j ziemi ipolioju 0br.rdd
ken, und zcu Seburg g
vor allen Littouwen ,,ri'iii' 0strorodzki z-e Szczytnem i
;;;.'il; ,tnt 'o ton lterunge; t6rn lvszystki6m co do rueczo'

uo.i, ,0,, Struterie, tloclt vOtt nego obwodu nalezy, orazzie'
kevttirltittlde l,ute unsir Landc mia' Olsztvriska z poiviatem

[:H ::]i,i|,..fllil"i'l,,J"xj; o].,.,,:'ll- .-1 napad u Litwi-

RuscherLarid urd 0..[uni6 n6w i Rtrsin6w, .Rycerslrva 
i

'i;;t.t ',r,t ;tts czien uf alle wszelkiego rodzaju ludzi' mo-

;ili;' .il; rles Landes zctt gacyclr o szkodg przyprarvi6
Fr,,.rn, atie uf' di g-cfiidtitt iilmie Pruska. Nlogq nasi
Larrd, di beuiirtretsitrt. iJ,Ct:l poddani nusry i Grottzieiscy
rnogin ire Landt di itl t
rle sescltrebetrcint, mri-enive' nale266 z nami dr1 lvprtlYy
iltffilt Liiibi'e'iuno nusen na'inne czgsci kraju Pruskie-

.iir,,. o,,r uf di, di irl desinFri- Bo, ale ttietyka6 powinni Ziettr
de sirrt genomrnen. Ouclt.sttl- forzvmierzonvch. rv niniejsz6j

lilldifll*ffif ii,li,liil t ?:; "0*i' rvvrazonvcrr' r.przeci-

irerr Larrdeu gelegirt i.i'fti'rui wrrie, tno94 Prusacy z kir,hol-
'd;,:l.*"u;h ft;;',ind ,rit.rt un, wiek ciqgnq6 do innvch ezesci

i,i,a uut.,i [abeu, und ir ge- Litrvv i Rttsi, opr6cz ziem' bruchen zcu alleri nutcze, uttd * obecnvm pokoju wyrnidnio-

$:: hilifl I jlt'i*-1,1'f o.:lnl ll, ,'.r,. n'r n a'*'a-*p"v u'i e'zo-

Lanrle Garten or*' 'ii'*i'itt "u ty* aktem ma wolno66

;iffi ;,ir;; hebin: eyrreiny- w ptrsz'zach j6j przyleglych
ie oUin wennygPerlam di Nle- spokojnego polowania, rybo-
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irlrx it}.J*ilqi}Fl}.',,".f* tki.{"'f ildt}*'*}i'-'"'i[
lit'i'.alll uii'*lli'i, :?lT,ii lli'v,'il"S'llv' nie tna ci4'

*itl;slrtgl',lt,*'i:t?ifi 
'',,:-'ffi 

:[L'ffi
:,'*l:!,t',r,Ur.:t{[x*i[*iat'*'1*r'xxffi ito.:tii:

tr.ilru :fr#pig 
$$$ t1f;i#;i;ffl,ffitii;ffi

tfr #, Jli* {,:ffi lq ifilu*:,i*li':liffi

frT;}I"Hffi
f;t),ilXlllh ilit"i'il:i*;iiiil lv il-t':i
f:H'HJl.''l.tl: lufi;: t,lli*ul;:rf, .;ffii"[tY.'

iilt's;lhru;$;rqi;lbi :rrrtu' uqur""'-'- 
(z rtoat*t* Liwty Raczyfiskiego)'

mil ufund lgerichte czu gen'
Sechs milen in di Wiltnis ke-
giu dern Lande zcu Prusen,
und di Nlemel uf zcu gen bis
an di gefiidten Land, db si nr-
ret Willrawiczka das gebiet,
an allen enden des striches
von det illernel sechs milen zcu
gen, di gerichte ufl kegin deur
Lande zcu Prusen in di Wilt-
nis, also das si binnen den
greniczen Friheit haben mo-
gen an Jagit, an visscherie, an
buten uud an allern nutcze. Gli-
chir:vys sullerr di Landt 0stir-
rode und 0rtolfsburgo Allen
steyn und Seburg, und Gun-
lauken ire Wrltrris, di bynnen
iren grenir:zerr gelecgen sint,
haben fii an Jagit, r,isscherie
und buterr und rvayrrschos czu
houwerr, und allirleve nutcz
dor irrne czu lraben, " ane allir
hindirnis und schaden. 0nch
mogin di gefridtin Lanrl ron
beiden stetin au iren endeu
dorfbr besetczin. uud nrrwe
Itliser bulven, di alle den selbirr
Fride habeu sullen. 0uch sul.
len di von Garten und von den
Euschen Landen lre oehsen
und vy in ire Wiltnis futen
und gendren. Were ouch das
keynmelscbe us den gef idtin
Larrden von beiderr sietin ea
ey?ienz antlern, Lande Gast-
ugse. gethngLrr wrrrtle voll ey-
me lrere. das sulde urarr losen,
noch seinem wergelde. 0uch
sal keylr heer vorr beiden

lrirvstwa rvrgbu i wszelkjdj ko.
rzy6ci; ZierniazaS Grodziefi ska
do polowania, rybotrrirvstwa
wrgbu i uZytku ten rna sobie
zakre6lony obrgb, Zaczynajqc
od Niemna o rnilg za PrzeLo-
mem idzie sig prosto ptszczq
ku Pfusorn mil szeSd, i od te-
goZ Niemna prosto ku sprzy-
mierzonemu -krajowi, ail do
rniejscarvktdrdrn sig styka Zie-
mia Grodziehska z,poliatem
Wolknlvyskirn. Ta przestrzeir
po obu stronach Niemna, oko-
lo Prus, sze6i rnil rvynosii
polinna. Podobnie2powiaty
0strorodzki, Szczyci6ski, 0l-
sztyitski, Seburski i Gunlau-
ken w lasach, granicarni tu
oznaczonych, majq- wolno6i
polownrria, rybo16wstrva, wrg-
bu ze wszelkim utytliiern, bez
przeszkody i straty. l,logq tak-
2e obustronnie sprzyririerzone
Zienie wsi osrdza6, nowe do.
my budowad pod ostronq te-
goi samego pokoju. Grodnia-'
nie iRusini rnog4 rvoly i fydtro
rvypgdzad na pasig do swo-
ich las6w. Gdyby za6 kt6ry.
z mieszkaficdw Ziem sprzy-
mierzonych, w kr.aju obcym,
u Jatiwii.y (t) sctrwytanym zo-

,l

rli
if,l

(")^Do JadwiZy zat6m czyli Jadiwing6w nie naleial ani Bielsk.
anr DrohrczJn, anr nawe-t_ta czgSd wlfrSciwego podlasia, kt6ra sig
crEgnie od Suraia ponad l"izq, Nurcem i Brisiem ku Drohiczvno_wi. wbrew twierdzeniu niekt6iych badaczy pb2niejszego podlisia. 2l
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Sg Zt popror*"," Boruune,

.az 16 blebokie,iurzno, Sred.nik polozyi,
- Pln; Gtgbohia Turzio,{0 20 Cutctrum, Piofi.'41 !0 ich: -' Cdstrurh,{5 ' t8 f,owirz .. iu.58 fg niersi":r.. frotwitz,

ll s*i".r"cnorti ' Bier;olouo'
lo t5'D,bna: ,. .*'go'lt; u-leyzin,rthi,u.z4trzo..
]? se "*io"rii: '. Dsbowa' " :

19 l3 2o diechanowski: l'atoual.
]1 ' 9l roku 1567: LTethanowieclti.
80przyp. 2 ynalda,' 156S.

;i . ll i,fi;,Ji:,s,, Ii{ll,f,i;,ii! iJ fl:*t'*:'r"l' 'i7,if;"*,,,**;.
lgq * lulnoi--'-""t Romon;owskiego.
108 lZ nnt,^,|,.r,, Lwbno.

il;-*"T',T,los'ioi.'i,,,i..tiugo; fl'roiif,nil)';,**,,,n0".

ii8 " "ti; rob"rzvnsti; 'l)?,,u,n,.

l,,' "*'1'; y,::fil"'' i,:;;r#',.
jii zo war"ewet wuany, Frisch has f!xoii?",,0,.I28 ,u :1:iii^, ,,Datdj na p6rnor,,ny.Irrq

trltenrone miejsca naleiq do nastn.l2g., il'ii""01"*"t'chstdwstiego. l
129' ZZ,,i,t,-' Leniek.r3o 0.il; rego okrsgu, dodad.. , ,#!!irgoru*so 

pdinie do,3i Lauesticte; (Lochstet/; opudcirj. 
llny, " '"

<tec-:-


