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nie określani jako „Prutheni”, w zględnie w  polskich źródłach „Cruciferi 
Ordinis Pruthenorum ”. Natomiast źródła hanzeatyckie i angielskie od dru
giej połowy X IV  w. m ianem  „Prusaków” określają ogoł k u p c ó w  z miast 
państwa zakonnego (tj. głów nie w ielkich miast handlowych). Przy w pisach  
na uniw ersytety w  Pradze, W iedniu czy Krakowie również p o j e d y n c z y  
przybysz z poszczególnych ośrodków państwa zakonnego (nb. autor m ylnie  
zalicza do nich K ruszwicę — s. 142), jest podawany od drugiej połow y
X IV  w. z określeniem  „de Prussia” lub po prostu „Pruthenus”. Także 
w Polsce w  pierw szej połow ie XV w. zaczyna się mianem „Pruteni” okre
ślać nie tylko Krzyżaków, lecz całość stanów ich państwa. Określenie to 
szerzy się szczególnie w  okresie w alki Związku Pruskiego z Zakonem  
przed r. 1454, co szczególnie wyraźne jest w  listach Eneasza Sylw iusza P ic- 
colom iniego. Natom iast stwierdzenie Maschkego, że w  okresie tym stany 
pruskie zalicza się w  środkowej Europie do narodowości niem ieckiej (s. 144), 
jest jednostronne. Pomija ono bowiem  znaną dobrze opinię kół polskich, 
podkreślających niezatarte polskie oblicze ludnościowe, zwłaszcza Pomorza 
N adw iślańskiego i ziem i chełm ińskiej.

Od drugiej połow y XIV w. s a m i  m i e s z k a ń c y  państwa zakonnego 
określają się także m ianem  „Prusaków”. Wyrazem tego są w ypowiedzi ku- 
piectw a gdańskiego, a szczególnie kronikarza Jana Posilgego. W kronice 
iego przejawia się w yraziście um iłow anie ziem i pruskiej, jako w łasnej o j- 
c z y z n y .  Jednocześnie zaczyna się szerzyć przeświadczenie o obcości w ład
ców — panów zakonnych wobec stałych m ieszkańców  Prus (co Maschke 
siln ie podkreśla w brew  sugestiom  E. Weisego). A kcenty te nabiorą życia 
w połowie XV w. w  okresie konfliktu z Zakonem, gdy walka stanów pru
skich przekształci się zarazem w  w alkę krajow ców  z przybyszami — Krzy
żakami. M aschke analizuje, zwłaszcza rokowania na Mierzei W iślanej z roku 
1465, prowadzone m iędzy przedstawicielam i polskiej i krzyżackiej części 
Prus, Świadczą one w yraźnie o w ykształceniu się stanowego „społeczeństwa 
pruskiego” na obszarze b. państwa zakonnego, którego w arstw y posiada
jące, szczególnie w iększe rycerstwo, dąży do zapewnienia sobie udziału 
w  zarządzie kraju, postulując, zwłaszcza przyjm owanie do Zakonu przede 
wszystkirę „krajowców—Prusaków ”.

Zakwestionow ać jednak wypada stwierdzenie Maschkego, że Prusacy
XV w. to — przede w szystkim  — osobnicy pochodzenia niem ieckiego („Bie 
„“ reussen” waren deutsche Preussen” — s. 153). Nie negując poważnej roli 
elem entu etnicznie niem ieckiego w  kształtow aniu się „społeczności p ru 
sk iej” w X IV  i XV w., szczególnie zaś wśród większego rycerstwa i pa- 
trycjatu, stwierdzić wypada, że w skład jej w eszły — i to naw et w  w ięk 
szości —• dw ie dalsze grupy etniczne, tj. staropruska i polska. Ta ostatnia 
zwłaszcza odegrała ważką rolę w  części zachodniej b. państwa zakonnego 
i to zarówno w  okresie w alki Związku Pruskiego z Krzyżakami, jak 
i w okresie późniejszych Prus Królewskich. Zajęła tam ona z biegiem  
czasu coraz pow ażniejsze stanowisko w  życiu _ społeczno-politycznym  tej 
dzielnicy, szczególnie od XVI w. Mianem „Prusaka” w Koronie w drugiej 
połowie XV w. określa się przecież mieszkańca Prus K rólewskich nie 
w sensie etnicznym , lecz t e r y t o r i a l n y m  (proweniencji), podobnie jak 
np. Mazowszan. Elem enty niem ieckości, widoczne przede w szystkim  w  gru
pie oligarchii pruskiej, z biegiem  czasu- ustępują wyraźnie na rzecz pol
skości.

Inaczej rozwinął się proces krystalizowania się „społeczeństwa pruskie
go” w  części wschodniej, tj. późniejszych Prusach Książęcych, gdzie elem ent 
niem iecki, zasilany nieustannym  dopływam św ieżych sił z Rzeszy, zw łasz
cza zaś w' grupie rycerstwa feudalnego, zgermanizował ostatecznie ludność 
staropruska i — mimo poważnego napływu ludności polskiej (Mazury) — 
odgrywał czołową rolę w życiu politycznym  i społecznym, przyczyniając się 
do utożsamienia określenia „Prusak” — z niem iecką narodowością.

Rozprawa Maschkego, mimo w ysuniętych zastrzeżeń, stanowi n iew ąt
p liw ie punkt w yjścia dla dalszych badań nad tym interesującym zagad
nieniem.

Marian Biskup

kUKT FORSTRELTP'R: Das Preusische Staatsarchiv in Königsberg. Ein
geschichtlicher Rückblick mit einer Uebericht über seine Bestände. G ottin
gen 1955.

Zachodnio-niem lecka służba archiwalna włączyła się również do akcji 
rewizjonistycznej. Pierwszym  tego przejawem była sprawa rewindykacji akt
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Zakonu Krzyżackiego. W m yśl m iędzynarodowych dotychczasowych zasad 
archiw alnych — pertynencji — akt zw iązany jest z terenem , na którym pow 
stał. Stąd ew akuow ane z Mazur i Warmii akta do Goslar w inny znowu w ró
cić do Polski. R zeczyw iście część tych akt w  1. 1947 — 1948 wróciła. Główny 
zasób i to najcenniejszy jednakże pozostał w  Niem czech Zachodnich. N apię
cie stosunków  m iędzynarodow ych w  1. 1949 — 1950 nie pozw oliło na dalsza 
rew indykację. Strona niem iecka pozostawienie akt Mazur i Warmii w N iem 
czech Zachodnich teoretycznie uzasadniła np. zw iązaniem  tych akt z ku ltu 
rą niem iecką i  zachodnio-europejską. Związki kulturalne akt mają być sil
niejsze niż zw iązek terytorialny ')•

Drug-m elem entem  pracy wschodniej archiw istów  zachodnio-niem ieckich  
to III Oddział Centralnego A rchiw um  N iem ieckiej R epubliki Federalnej 
(Bundesarchiv), nazyw any Üstarchiv. Oddział ten ma objąć całą urzędową 
produkcję aktow ą dotyczącą stosunków, w jakich znajdują się przesiedleńcy  
niem ieccy ze w schodnich terenów  Europy. Znajduje się tam rów nież cała 
dokum entacja ludzi i kataster m iejscow ości na wschodzie, gdzie ludność 
niem iecka m ieszkała aż do dnia jej w ysiedlenia. Zebrano tam w szelk ie po
trzebne dane do w ykonania ustaw y o odszkodowaniu w ojennym  (Lastenaus
gleichgesetz). W m iejscu tym znajdą sw e pom ieszczenie w yw iezione m ateriały  
archiw alne z obszarów w schodnich dawnego państwa n iem ieck iego2).

Również kościół ew angelick i w  Niemczech Zachodnich prowadzi akta 
kościelne obszarów w schodniej Europy. Zorganizował naw et specjalny urząd 
t.zw. Kirchenfouchamt für den Osten. A szczególnie warta podkreślenia jest 
działalność T ow arzystw a G enealogicznego z Salt Lake City, które zm ikrofi- 
m owało w B erlinie do chw ili obecnej kilka tysięcy ksiąg b. niem ieckich urzę
dów stanu cyw ilnego, 4500 ksiąg kościelnych Prus W schodnich i częściowo  
Prus Zachodnich. Towarzystwu tem u chodzi o zebranie metryk, testam entów  
kościelnych, dyplom ów, umów m ałżeńskich, w yciągów  z ksiąg gruntowych, 
akt sądow ych i m ateriałów  genealog icznych 3).

B yłe archiw um  królew ieckie vhnno się w ięc znaleźć w Centralnym  
Archiwum N iem ieckiej Republiki Federalnej. Tym czasem  jednak um ieszczone 
zostało ono w  Getyndizie, Jest to w ynik  starań dr. Griesera, b. pracownika  
archiw um  w  K rólewcu, a obecnie dyrektora rejencji Dolnej Saksonii, który 
w olał zatrzym ać te aikta w  Getyndze, niż oddać do Bonn (do Bundesarchiv). 
W Getyndze bow iem  zgrupow ała się najaktyw niejsza część pracow ników  nau
kowych zw iązanych z b. uniw ersytetem  królew ieckim , zorganizowana w Göt
tinger A rbeitskreis 4).

W pianach tego T owarzystwa prace oparte na zasobie b. archiwum kró
lew ieckiego zajm ują w ie le  m iejsca. Jak zaznacza dr. Grieser, zamierza się 
w ydać serię publikacji na tem aty z historii Prus W schodnichÄ).

Praca K. Forstreutera ściśle archiwalna, jedna z pierw szych z planow a
nych historii byłych w schodnio-niem ieckich archiwów, wym aga szczegółow e
go om ów ienia na łam ach archiw alnego czasopism a fachowego. Tutaj zasyg
nalizujem y tylko kilka ciekaw ych m om entów ogólnych. Otóż autor stw ier
dzą, że szczególną cechą archiw um  królew ieckiego, różniącą go od pozo
stałych archiw ów  niem ieckich, to zwartość organiczna. Ta zwartość jest 
,.w pływ em  politycznej dojrzałości i jedności regionu, m im o że rozbity został 
on w r. 1466, a od 1618 traktow any był jako kraj uboczny (Nebenland) Br?n- 
denburgii, że od r. 1701 przeniesiono nazwę Prusy na całe państw o”, (s. i). 
Antagonizm  międizy Prusam i K siążęcym i a Brandenburgią uzew nętrznił się 
nawet w  tektonice archiwum  królew ieckiego.

Druga cecha charakterystyczna to przewaga w Prusach W schodnich w łas
ności ziem skiej panujących, przew ażająca w iększość ziem i w è w ładaniu pań
stwa. (s. 9). Ten stan rzeczy uzew nętrznił się w  archiwum, które posiadało 
b. dużą ilość foliantów , wśród których w iększość to rachunki i tabele pre- 
stacyjne. N atom iast znaczna ilość korespondencji politycznej powoduje, ż->* 
znaczenie tego archiwum , a tym sam ym  i b. Prus W schodnich wykracza pcza

x) Archeon t. X X IV  r. 1955, s. 369.
2) Der Archivar. M itteilungsblatt für deutsches A rchivw esen. D üsseldorf 

1956 z. 1. s. 7.
s) Der A rchivar 1956 r. s. 28 i  78.
4) Joachim  v. Braun: Der G öttinger A rbeit-kreis. Jahrbuch der Albertus 

Uniw ersität zu K önigsberg. W ürzburg 1955, t. VI. 296 — 317.
5) K. Forstreuter: Das Preussische^, s. 3.
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ramy Prus. Archiwum królewieckie zawiera bowiem  nie tylko korespondencję 
Prus, ale i całej północno-wschodniej części basenu morza Bałtyckiego. Bo
gactw o to w ypływ a z faktu, że w  innych krajach sprawy administracji i p o li
tyki ustnie załatwiano, w  Zakonie wszystko prawie odbywało się na piśmie.

Autor zwraca uwagę na w ielce charakterystyczny fakt, przywiązywania  
bardzo w ielkiej wagi do akt tak ze strony kierowników politycznych Zakonu 
i Prus K siążęcych, jak i ze strony Polski (s. 20). Strona polska po pokoju  
toruńskim (1466) zażądała, by Zakon oddał akta dotyczące odebranych te 
rytoriów (Prus Królewskich). Tego postanowienia traktatu pokojowego nie 
w ykonał Zakon pod pretekstem  braku zatwierdzenia papieskiego. Częściowo 
sprawę tę uregulow ał dopiero pokój krakowski (1525), który postanowił, że 
u m ew y i przyw ileje sprzeczne z nowytm pokojem należy zwrócić Polsce, 
a jeżeli część tyen akt D /iaby ważną dla Prus Książęcych, miano sporządzić 
odpisy. K rólew iec oddał do Krakowa jednakże tylko 4 w orki akt. To też 
jeszcze w  r. 1730 sejm ik generalny Prus K rólewskich odbyty w  Grudziądzu 
zażądał cd Królestwa Pruskiego akt dotyczących Prus Królewskich. Żąda
nie to strona niem iecka uznała za ograniczenie suwerenności państwowej 
i nie spełniła go.

Wiek X V II przyniósł Prusom Książęcym duże zmiany. Unia personalna  
z Brandenburgią, ograniczanie praw stanowych craz odrzucanie zależności od 
P olski doDrowackiły do utworzenia nowej naczelnej władzy Prus Książęcych  
Etats-M inisterium , które odtąd jest najważniejszym  zespołem aktowym, 
odzw ierciedlającym  całokształt stosunków regionu (s. 34), Etats-M ini
sterium  było władzą słabą, jednakże „naczelną pozostałością dawnego K się
stw a jako sam odzielnego państwa. Jego usunięcie jednak leżało w interesie  
ujednolicenia pruskiej monarchii i reform adm ristracy.jnych, które przepro
wadzono już przed r. 1806 (s. 43). Stąd stała w alka stanów pruskich z su
premacją brandenburską, stąd stałe przez nie szukanie oparcia w  Polsce. 
Rozbiory P olski przypieczętowały likw idację ostatnich pozostałości sam o
dzielności Etats-M inisterium . W r. 1805 zostało ono zlikwidowane. Znalazło 
to wvraz również w  strukturze organizacyjnej archiwum królewieckiego. 
Dotychczas było ono nadzorowane przez Etats - Ministerium, 21. VI. 1804 re
ku Archiwum podległe zostało Kamerze W ojenno-Skarbowej w  Królewcu.

Państw o brandenburskie odcięło stany wschodnlo-pruskie od ich podstawy  
działania, od ich dokumentacji sam odzielności praw no-ustrojowej. Wprawdzie 
stany pruskie domagają się dostęou do akt. ale korzystanie z nich jest utrud
nione. Archiwum  królew ieckie stało siię cdrębną władzą państwową.

Z dziejów' archiwum królew ieckiego ważnym  okresem są lata 1930 — 
1845. Dowiadujem y się z pracy autora nie tylko o drodze ew akuacji akt 
archiw um  królew ieckiego, jego stratach, obecnych zasobach, ale również 
o przeprowadzonych w  D tarh okupacji rekw izycjach polskich archiwalii 
dotyczących np. Płocka, Ciechanowa, Białegostoku a nawet Warszawy.

Praca K. Forstreutern uzuoełm a nasze w iadom ości o zasobie archiwum  
królew ieckiego, daje w  połączeniu z zasobami olsztyńskiego pełny obraz bazy 
źródłowej do historii naszego regionu.

TADEUSZ GRYGIER

KROMKA NAUKOWA WOJ. OLSZTYŃSKIEGO 
POLSKIE T O W A R Z Y S T W O  LEKARSKIE

Czynione próby pow ołania do życia Towarzystwa Lekarskiego w  O lszty
nie w  latach 1947 i 1948 napotykały na pew ne trudności ze strony ówczesnych  
w ładz adm inistracyjnych. Dopiero w e w rześniu 1949 r. zezwolono na utw o
rzenie Podsekcji N aukowej przy Sekcji Lekarskiej Związku Zawodowego  
Pracowników  Służby Zdrowia w  Olsztynie. Na przewodniczącego tej p la
ców ki naukowej powołano Stanisława Flisa, a na sekretarza Tadeusza K o
łodziejczyka.

Pierw sze posiedzenie naukowe odbyło się 8 października 1949 r. P od
sekcja Naukowa rozwijała swą działalność w  ciągu półtora roku. W tym  
czasie zorganizowano 14 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 45 
referatów. N iektóre z nich zostały ogłoszone drukiem w  czasopismach  
lekarskich.

Spośród om aw ianych referatów naukowych kilka dotyczyło zagadnień  
regionu warm ińsko-m azurskiego, a m ianowicie dn. 20 listopada 1949 r. 
St. Flis przedstaw ił działalność naukową zmarłego w  Olsztynie bakteriologa
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