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Słowo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustawa Marka Brzezina
Dziękuję za zorganizowanie naukowej konferencji „Kobiety w Prusach
Królewskich”, której jednym z efektów jest niniejsza publikacja, będąca
zbiorem artykułów naukowych powstałych na podstawie rozbudowanej
wersji referatów prezentowanych podczas tego wydarzenia.
Książka mówi o roli i sytuacji społecznej oraz ekonomicznej kobiet
w społeczeństwie Prus Królewskich. Ich pozycja na przestrzeni wieków
ewoluowała, a wpływ, jaki wywierały na różne sfery życia: społecznego,
rodzinnego, gospodarczego, intelektualnego, ale również religijnego,
był uzależniony nie tylko od płci, lecz także od statusu społecznego.
Publikacja prezentuje złożoność sytuacji kobiet, pozwala na
poznawanie stopniowego, niezwykle trudnego procesu wiodącego ku
równouprawnieniu. Rola kobiet w Prusach Królewskich prezentowana
jest w szerokiej perspektywie – nie tylko życia codziennego, ale także
sztuki, sądownictwa, krzewienia religii czy wreszcie ich gospodarczej
aktywności w wielkich miastach Prus Królewskich, która nie była do tej
pory przedmiotem wnikliwych badań.
Problematyka kobieca staje się obszarem, na którym koncentruje się
coraz więcej badań naukowców. Książka „Kobiety w Prusach
Królewskich” wpisuje się znakomicie w ten nurt, a dzięki blisko
dwudziestu autorom publikowanych w niej referatów zagadnienia są
różnorodne tematycznie i językowo. Polecam Państwu tę wyjątkową
publikację. Jestem przekonany, że każdy znajdzie w niej dla siebie coś
nowego, interesującego, zaskakującego i… inspirującego.

Słowo Biskupa Elbląskiego dra Jacka Jezierskiego
Kobiety w Prusach to najpierw kobiety plemion pruskich, później
przybyłe tu z okolic Lubeki i Bremy, a także z Mazowsza, Ziemi
Dobrzyńskiej, z południowego pogranicza Prus. Poganki, chrześcijanki
(katoliczki, luteranki, mennonitki, kalwinki), kobiety wyznania
mojżeszowego. Autochtonki, Polki i Niemki. Żony chłopów,
rzemieślników, urzędników, wojskowych, pastorów, przemysłowców.
Wdowy. Porzucone. Szczęśliwe i spełnione, ale również o ary
przemocy (np. gwałtów wojennych). W kon ikcie z prawem.
Demoniczne (podejrzewane o czary). Dotknięte rozmaitymi
chorobami. Pustelnice: Juta z Chełmży, Dorota z Mątów. Mniszki i
zakonnice: Magdalena Mortęska, Regina Protmann. Ewangelickie
diakonisy. Wizjonerki: Barbara Samulowska. Artystki: Elise Schichau.
Arystokratki: Marion von Dönho .
Związane z dziećmi, domem, kościołem (Kinder, Küche, Kirche).
Dążące do zdobycia praw politycznych.
Bogate dzieje Prus. Niezwykły świat kobiet.
† Jacek Jezierski – biskup elbląski

Wstęp

Oświecenie w niewielkim stopniu zmieniło społeczną pozycję kobiet.
A rmowało ono tradycyjne zhierarchizowane struktury społeczne,
dotychczasowe stosunki ekonomiczne, w pełni zdominowaną przez
mężczyzn politykę, sojusz tronu i ołtarza oraz obowiązujący model
małżeństwa i rodziny z jasno określoną w nich pozycją i rolą niewiast.
W XVIII w., podobnie jak we wcześniejszych stuleciach, na więcej
pozwalano kobietom zamożnym i „dobrze urodzonym”, odmawiając
pozostałym powszechnego prawa do studiów uniwersyteckich, udziału
w życiu politycznym, swobody ekonomicznej i równości wobec prawa.
Od XIX w. sytuacja społeczna kobiet ulegała stopniowej poprawie, ale
różnie się ona przedstawiała w poszczególnych państwach. W tym
samym czasie pojawił się nowy rodzaj alienacji kobiet. Uaktywnili się
naukowcy, głównie z obszaru medycyny, psychologii i lozo i, którzy
na różne sposoby deprecjonowali kobiecą naturę. Współcześnie szokują
poglądy na temat kobiet niektórych XIX- i XX-wiecznych naukowych
autorytetów. Nie wypada nawet w tym miejscu przytaczać opinii
Arthura Schopenhauera1,
Paula Juliusa Möbiusa2, Otto Weiningera3, Friedricha Nietzschego4 czy
Eduarda Reicha5.
Ostatni z przywołanych autorów, Eduard Reich, zwrócił jednak uwagę
na kobiecą emancypację jako nowe w jego czasach zjawisko.
W Studyach nad kobietą zapisał: „W ucywilizowanem barbarzyństwie
dzisiejszej Europy mały odłam kobiet ma wielką wartość; ale większość
przedstawicielek płci pięknej nie może dojść do zupełnej wartości, do
zupełnego znaczenia w bycie społecznym. Przyczyny tego żałosnego
stanu tkwią niewątpliwie daleko więcej w ekonomii i stosunkach
patologicznych, objawiających się w życiu mężczyzn, aniżeli w samej
płci niewieściej. Pod wpływem tych okoliczności rozwija się kobieta
wadliwie i ostatecznie sądzi, że naturalne swe stanowisko zdobyć

jedynie może przez usunięcie wszelkich krępujących ją norm – przez
emancypację”6.
Zasygnalizowany przez Reicha ruch emancypacyjny kobiet z przełomu
XIX i XX w. nazwano potem feminizmem pierwszej fali. Miał on
charakter liberalny i dążył do zmian w obowiązujących wówczas
systemach prawnych a podstawowym jego hasłem było przyznanie
praw wyborczych kobietom. Do końca lat 30. XX w. większość państw
europejskich zapewniło swym obywatelkom bierne i czynne prawa
wyborcze, od 1918 r. prawa takie w odrodzonej Rzeczypospolitej
uzyskały również Polki.
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej urodziła się Simone de
Beauvoir (1908–1986), jedna z pionierek feminizmu drugiej fali,
a prywatnie życiowa partnerka Jeana Paula Sartre’a. Do dziś delikatnie
to ujmując, zdziwienie budzą jej poglądy na temat kobiet zapisane
w wydanej w 1949 r. książce Druga płeć (Le Deuxième sexe): „Nie
przychodzi się na świat jako kobieta: kobietą się staje. Żaden
biologiczny, psychiczny i gospodarczy los nie określa Formy, którą
kobiecy byt ludzki przyjmuje w łonie społeczeństwa. Całość cywilizacji
kształtuje ów pośredni produkt między mężczyzną i kastratem, a który
określa się jako kobietę”7.
Feminizm drugiej fali miał ukształtować „nową” samoświadomość
kobiet, wyzwolić je z gorsetu tradycyjnych ról, obyczajowych
ograniczeń i schematów oraz społecznych niesprawiedliwości.
Przybierał on niekiedy silne tendencje agresywne wobec istniejącej
rzeczywistości, jak choćby w trakcie młodzieżowej i studenckiej
rewolucji w Europie w latach 60. XX w. Inne oblicza tego feminizmu to
zaangażowanie w ruchy wolnościowe, pacy zm, antykolonializm
i działalność proaborcyjną. Nie brakowało feministek, które „ irtowały”
z komunizmem. W sferze zaś światopoglądowej silne były tendencje
ateistyczne i wrogie wobec chrześcijaństwa.
Negatywna ocena chrześcijaństwa miała w XX w. i nadal ma wielu
zwolenników i aktywistów. Jest też obecna w publikacjach części
historyków, którzy chrześcijaństwo obarczają winą za skonstruowanie
wadliwych i niesprawiedliwych struktur politycznych i społecznych

będących zarzewiem wojen, wyzysku ekonomicznego, dyskryminacji
grup społecznych, eliminacji ruchów wolnościowych
i demokratycznych, ograniczania postępu i wiedzy. W tym kontekście
krytycznie oceniane jest także niesprawiedliwe traktowanie kobiet. Czy
jednak współczesnemu zdechrystianizowanemu światu nie można
postawić podobnych zarzutów? Czy większy szacunek wobec kobiet
miał świat przedchrześcijański, pogański? Czy więcej praw i szacunku
miały kobiety w pozostałych wielkich religiach: judaizmie, islamie,
buddyzmie i hinduizmie? Historyk powinien w badaniach i ferowanych
opiniach uwzględniać szeroki kontekst, procesy dziejowe
i cywilizacyjny postęp ludzkości. Dotyczy to także opisu statusu
społecznego kobiet w minionych wiekach.
Ukazało się już wiele opracowań naukowych prezentujących rolę
i pozycję kobiet w nowożytnej Polsce. Nadal słabo rozpoznana jest ta
problematyka w odniesieniu do Prus Królewskich. Teren ten miał swą
specy kę polityczną, wyznaniową, ekonomiczną, społeczną i etniczną.
Wiele procesów dziejowych przebiegało na ziemiach pruskich inaczej
niż w Koronie, na Litwie i Kresach. Jak bardzo wspomniane
odmienności dotykały życia codziennego zamieszkujących te ziemie
niewiast? Problematyka ta była przedmiotem zainteresowania
konferencji naukowej zorganizowanej przez Diecezję Elbląską oraz
Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie 12 grudnia 2019 r. w Elblągu. Wygłoszone referaty
prezentowane są w niniejszej publikacji.
Wojciech Zawadzki
1

A. Schopenhauer, Sämtliche Werke, Bd. 8, hrsg. M. Frischeisen-Köhler, Berlin 1915, s. 500.
Paul Julius Möbius (1853–1907), niemiecki lekarz neurolog. Por. P.J. Möbius, Über den
physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle 1903.
3
Otto Weininger (1880–1903), lozof austriacki. Por. O. Weininger, Geschlecht und Charakter,
Wien 1902.
4
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900), niemiecki lozof. Por. F. Nietzsche, Werke, Bd. II,
Darmstadt 1963, s. 330.
5
Eduard Maria Anton Johann Reich (1836–1919), lekarz, profesor na kilku europejskich
uniwersytetach. Por. E. Reich, Studya nad kobietą, przeł. S. Kramsztyk, Warszawa 1876.
6
Tamże, s. 22.
2

7

S. de Beauvoir, Das andere Geschlecht, Hamburg 1951, s. 265.
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Pozycja kobiet w rodzinach patrycjuszowskich
w wielkich miastach pruskich w średniowieczu
Rola kobiet w społecznym funkcjonowaniu rodziny patrycjuszowskiej
w wielkich miastach pruskich w średniowieczu budziła już
zainteresowanie badaczy. Temat ten podejmowano w ramach badań
nad religijną i gospodarczą aktywnością mieszkanek miast1, a także przy
okazji studiów genealogicznych i badań nad reprezentacją miejskich
grup rządzących2. W przeciwieństwie jednak do kobiet z rodzin
rzemieślniczych3 zagadnienie to nie doczekało się jeszcze odrębnego
opracowania. Kompleksowe omówienie tematu wymaga odrębnych
badań monogra cznych, a celem prezentowanego przyczynku jest
wskazanie na problemy dyskutowane już w literaturze i na możliwości
badawcze tkwiące w zachowanych źródłach.
Dobrym wprowadzeniem do interesującej nas problematyki może być
brązowa płyta nagrobna małżonków Małgorzaty i Jana von Soestów,
która obecnie przytwierdzona jest do południowej ściany prezbiterium
kościoła św. Janów, dawnej świątyni para alnej Starego Miasta
w Toruniu4. Dzieło zostało niewątpliwie wykonane w warsztacie
brugijskim, chociaż okoliczności jego zamówienia mogą być jedynie
przedmiotem przypuszczeń. Jan von Soest od 1340 r. zasiadał w radzie
Starego Miasta Torunia, a od 1351 r., aż do śmierci w 1361 r. pełnił urząd
burmistrza5. W latach 1356 i 1358 uczestniczył jako delegat rady
w zjazdach i rokowaniach hanzeatyckich w Brugii i Lubece6. Można
przypuszczać, że przy okazji podróży dyplomatycznych zamówił we
Flandrii płytę nagrobną, która stanowiła istotny element działań
związanych z troską o zbawienie i zapewnienie pamięci o małżonkach.
Tego typu płyty w Europie Północnej wykorzystywane były jako atrybut
arystokratycznej reprezentacji przez rody monarsze, szlachtę i elity
mieszczańskie. Małgorzata, córka burmistrza Chełmna Tiedemana de

Herreckego, także bardzo aktywnego w polityce hanzeatyckiej7,
odegrała niezwykle istotną rolę w tworzeniu ekskluzywnej reprezentacji
rodziny. Po śmierci męża s nalizowała działania na rzecz rodzinnej
memorii. Zamówiła wykonanie inskrypcji informującej o dacie śmierci
Jana, a w 1363 r. ufundowała 350 grzywien na mszę wieczystą przy
ołtarzu głównym w kościele Najświętszej Marii Panny w Chełmnie za
zbawienie duszy fundatorki i jej zmarłego męża. Niestety spadkobiercy
Małgorzaty zaniedbali zlecenie wykonania inskrypcji o dacie jej śmierci.
Na uwagę zasługuje arystokratyczna forma przedstawienia małżonków
na tle gotyckiego baldachimu, w Bramie Raju, w otoczeniu apostołów
i proroków. Małgorzata, ubrana w wykwintną suknię i haftowany kaftan,
stoi po lewej stronie męża. U jej stóp artysta przedstawił wiewiórkę,
symbol zapobiegliwości i gospodarności oraz pieska z obrożą
i dzwoneczkiem, atrybut dam dworu8. W osobie Małgorzaty
i artystycznej formie jej prezentacji skupiają się najistotniejsze
problemy związane z rolą kobiet w ekskluzywizmie grup rządzących
wielkich miast pruskich:
– rola kobiet w tworzeniu związków sieciowych w obrębie grup rządzących poszczególnych
miast,
– działalność fundacyjna,
– ekskluzywizm społeczny zaznaczany przy pomocy konsumpcji luksusowej.

Znaczenie powiązań rodzinnych w funkcjonowaniu miejskich grup
rządzących dobrze ukazuje list komtura gdańskiego do wielkiego
mistrza z około 1410 r., który tłumaczył, dlaczego tak trudno mu
wprowadzić do rady Głównego Miasta Gdańska rajców oddanych
Zakonowi. Według komtura w wyborach do rady brani są pod uwagę
jedynie krewni, powinowaci i osoby z kręgu znajomych: „Kochany
wielki mistrzu, zbliża się dzień Katedry św. Piotra [22 lutego], gdy
wybierani są rajcy i ławnicy. Widzę, że oni robią to w dziwny sposób,
wybierają między sobą, jeden drugiemu daje głos, każdy wybiera
swojego, jeden znajomy drugiego znajomego, szwagier innego
[szwagra], i nie chcą mieć wśród siebie żadnego z naszych [ludzi],
a odbywają to między sobą, tak aby nasza władza nie miała w tym nic
do powiedzenia”9. W opisywanej przez komtura procedurze wyboru

więzy rodzinne tworzone za pośrednictwem kobiet odgrywały rolę
kluczową. W świetle dotychczasowych badań nad grupami rządzącymi
w miastach nadbałtyckich wyraźnie widoczna jest rola małżeństw
z córkami rajców lub wdowami po nich w awansie „homines novi”.
Oparty na samokooptacji system uzupełniania składu rad sprawiał, iż
nowi rajcy mogli zostać wybrani jedynie za zgodą osób sprawujących
już władzę10.
Analiza składu osobowego rady Lubeki wykazała, że w XIV w. wśród
rajców będących pierwszymi lub jedynymi reprezentantami swoich
rodzin we władzach miasta około 42% stanowiły osoby, które poślubiły
córkę rajcy lub wdowę po członku rady. Z 22 rajców z rodzin
niereprezentowanych wcześniej w radzie, którzy w I połowie XIV w.
osiągnęli urząd rajcy, 10 osób poślubiło córki rajców. W latach 1351–
1408 spośród 53 „homiens novi” 22 rajców poślubiło kobiety z rodzin
patrycjuszowskich11. Ahasver von Brandt badając skład społeczny rady
lubeckiej od lat 60. XIV w. do 1384 r., zauważył, że 69% nowych rajców,
pochodzących z rodzin wcześniej nieobecnych w radzie, zawdzięczało
swój awans koligacjom rodzinnym12. Uwzględniając wszystkich rajców
lubeckich z okresu do 1400 r., których małżonki są znane, można
szacować, że około jedna trzecia z nich poślubiła córki rajców13.
Małżeństwa z kobietami z rodzin patrycjuszowskich odgrywały
fundamentalną rolę w awansie do rady Stralsundu, gdzie około 78%
nowych rajców zawdzięczało swój wybór wżenieniu się w rodzinę
radziecką14.
Dla miast pruskich nie prowadzono dotychczas statystycznych badań
nad drogą awansu nowych ludzi do rady miejskiej, aczkolwiek
wskazywano na rolę „conubium” w tym procesie. Joachim Zdrenka
badając powiązania rodzinne patrycjatu gdańskiego, stwierdził jedynie,
iż „małżeństwo z córką rajcy lub ławnika drogę tę znacznie ułatwiało”15.
Z opracowanych przez tego badacza spisów rajców gdańskich wynika,
że znamy małżonki jedynie 14 nowych rajców z okresu przed 1454 r.
W tej grupie 10 osób poślubiło córki rajców16. Najwięcej dla zbadania
roli powiązań rodzinnych w kształtowaniu się składu społecznego
patrycjatu wniosły badania Krzysztofa Mikulskiego i Krzysztofa

Kopińskiego nad średniowiecznym Toruniem17. W procesach wymiany
toruńskich elit władzy koligacje z rodzinami patrycjuszowskimi
otwierały mieszczanom z rodzin nieradzieckich drogę awansu do grupy
kierowniczej18. Podobne zjawisko można zauważyć także w Starym
Mieście Elblągu, gdzie po 1410 r. doszło do znaczącej wymiany składu
elity rządzącej. Spowodowana była ona między innymi wymarciem lub
zubożeniem starych rodzin patrycjuszowskich, jak von orun,
Volmenstein, von Hervorden i Rote. Skala tej wymiany okaże się jednak
mniejsza, jeżeli uwzględnimy fakt, iż część „nowych” rajców poślubiła
przedstawicielki rodzin od dawna reprezentowanych w radzie: rajca
i burmistrz Peter Storm (1419–1448) poślubił wdowę po rajcy Antonim
von Volmenstein, Wycbold Ulrich (rajca 1425–1437) ożenił się z córką
burmistrza Heinricha Moncha, jego brat Ulrich Ulrich poślubił córkę
burmistrza Johanna von oruna, rajca Claus Lange (1419–1448)
poślubił siostrę rajcy Clausa Wul a, z rodziną Wul skoligacony był
również Johan Wintburg, rajca w latach 1434–144919.
Małżeństwa stanowiły także podstawę mobilności patrycjatu pruskiego
w skali całego kraju i regionu. Część rajców określanych jako „homines
novi” w rzeczywistości nie była nowymi patrycjuszami, lecz wywodziła
się z rodzin sprawujących władzę w innych miastach, a awans do elity
władzy w nowym mieście ułatwiało im małżeństwo20. Małżeństwa córek
patrycjuszowskich łączyły się nie tylko z mobilnością w obrębie grupy
rządzącej, ale także z zabezpieczeniem interesów ekonomicznych, które
nie ograniczały się wyłącznie do rodzin radzieckich. Z tego też względu
część żon lub zięciów patrycjuszy wywodziła się spoza kręgu ludzi
władzy, a nawet z małych miast. Zróżnicowanie strategii rodzinnych
dobrze ukazał Andrzej Hoja w rozprawie doktorskiej poświęconej
Räuberom, elbląskiej rodzinie patrycjuszowskiej. Przy końcu XV w.
Jerzy IV Räuber poślubił Katarzynę, córkę rajcy i kupca toruńskiego Jana
Trosta, natomiast jego syn Henryk III Räuber pojął za żonę mieszczkę
grudziądzką Mathie Schroetter. Przykładem koligacji między grupami
rządzącymi małych miast a elbląską grupą rządzącą jest małżeństwo
Wernera Räubera (z 1431 r.) z Urszulą Emyke, córką burmistrza
warmińskiego Reszla i wdową po burmistrzu Ornety21.

Aktywność fundacyjna kobiet świeckich z rodzin patrycjuszowskich
zwykle była podejmowana po śmierci męża. Sytuację taką potwierdza
także przytoczony już wyżej przykład Małgorzaty von Soest22. W świetle
badań Piotra Olińskiego samodzielne fundacje patrycjuszek nie były
wprawdzie w dużych miastach pruskich zjawiskiem powszechnym,
jednak znane przypadki potwierdzają udział kobiet we wzmacnianiu
pozycji społecznej rodzin należących do grupy rządzącej. Z Chełmnem
wiązała się także fundacja w 1399 r. wikarii św. Jadwigi w tamtejszym
kościele para alnym przez Elżbietę, wdowę po rajcy Konradzie
Kesselhut23. W połowie XIV w. liczne zapisy na rzecz kościoła
katedralnego w Chełmży i instytucji kościelnych w Starym Mieście
Toruniu poczyniła toruńska patrycjuszka Gertruda von Allen24. Około
1439 r. Katarzyna, wywodząca się z patrycjuszowskiej rodziny Russe,
wdowa po rajcy Starego Miasta Torunia Henryku Peckau, wychodząc za
mąż za ławnika Łukasza Watzenrodego ufundowała wikarię przy
ołtarzu św. Elżbiety w kościele św. Janów25. W spisanym w 1457 r.
testamencie Małgorzaty, żony rajcy Starego Miasta Elbląga Michała
Brugkmanna, pojawia się znana z fundacji Małgorzaty von Soest troska
o instytucje religijne w rodzinnym mieście. Wsparła ona nie tylko
kaplicę św. Marii Magdaleny w elbląskim kościele św. Mikołaja oraz
tamtejszy klasztory dominikanów, ale także kościół para alny i szpital
Świętego Ducha w Ornecie26.
W zachowanych źródłach bardzo wyraźnie pojawia się także udział
kobiet w zarządzaniu fundacjami i decydowaniu o ich losach. W Starym
Mieście Toruniu Gertruda von Allen uczestniczyła w 1453 r.
w rozliczeniach dotyczących zarządzania rodzinną fundacją przy
kaplicy Trzech Króli w kościele św. Janów27. W 1448 r. pochodząca
z patrycjuszowskiej rodziny Małgorzata de Rogge, po owdowieniu,
przekazała ołtarz św. Baltazara i Trójcy Świętej w kościele Najświętszej
Marii Panny w Głównym Mieście Gdańsku mężowi swojej bratanicy
Eberahardowi Ferberowi28.
Ciekawym przykładem zaangażowania kobiety z kręgu patrycjatu
w funkcjonowanie rodzinnej fundacji religijnej jest spór o prawo
patronatu nad Kaplicą Jedenastu Tysięcy Dziewic w kościele

para alnym Głównego Miasta Gdańska, do którego doszło w 1466 r.
Małgorzata, córka rajcy gdańskiego Johana von der Bekego i mniszka
w klasztorze benedyktynek w Toruniu, reprezentowała w nim interes
części członków rodziny, którzy sprzeciwiali się planom sprzedaży
kaplicy przez Dawida von der Bekego29. Nieco inną formę stanowiły
fundacje tworzone przez całą rodzinę patrycjuszowską, męża, żonę
i dzieci. Przykładem takiego zapisu jest pochodząca z 1384 r. fundacja
trzech mszy w katedrze w Knipawie przez rajcę Henryka Kesselinga,
jego żonę Katarzynę i syna Mikołaja30.
W kontekście roli kobiet w kreowaniu społecznej pamięci o rodzinie
patrycjuszowskiej ważne było prawo żon rajców do bezpłatnego
pochówku w kościele para alnym, zapisane między innymi w wilkierzu
rady Starego Miasta Torunia z 1388 r.31 Przywilej ten wdowy traciły
jednak gdy poślubiły nie rajcę. Należy jednak widzieć fundacje
patrycjuszowskich mieszczek w szerszej perspektywie zjawiska
samodzielności kobiet w życiu miejskim, gdyż nie tylko żony i córki
rajców, ale także kobiety z innych grup społecznych w ramach
posiadanych możliwości materialnych uczestniczyły w działalności
fundacyjnej na cele dewocyjne32.
Podobnie jak na płaszczyźnie religijnej także i w życiu towarzyskim
uczestniczyła mieszczańska rodzina. W wypadku patrycjatu jej
obecność w przestrzeni publicznej służyła manifestowaniu pozycji
społecznej i wyrażaniu aspiracji politycznych. Niepoślednią rolę w tym
procesie odgrywał ubiór kobiet. Kupiec lubecki Sivert Veckinhusen
ubolewał w liście z 1410 r. do brata Hildebranda w Brugii, że w czasie
wymuszonej przez rewoltę przeciw radzie emigracji do Kolonii nie
może zapewnić swojej małżonce Elżbiecie, córce ryskiego rajcy,
odpowiedniej dla kondycji społecznej garderoby. Lubeczanin ubolewał,
co pomyślą o nim kolończycy, tym bardziej że inny patrycjusz lubecki
przebywający w Kolonii na wygnaniu Arnd Warendorp „utrzymywał
swoją żonę na najwyższym poziomie”33. Znamienne, że lubeckie rody
patrycjuszowskie po powrocie do władzy w 1416 r. właśnie przy pomocy
ubioru manifestowały swoje miejsce na szczycie hierarchii społecznej.
Według relacji kronikarskiej żony i córki wracających z wygnania rajców

„na świadectwo ich wysokiego majestatu i zajmowanej godności nosiły
na głowach wysokie, spiczaste welony”34. Źródła lubeckie potwierdzają
także udział żon patrycjuszy w ucztach i tańcach organizowanych przez
radę przy okazji monarszych wizyt35.
Nie posiadamy niestety informacji źródłowych dotyczących udziału
patrycjuszek w uroczystościach organizowanych przez rady miejskie
oraz w ramach ekskluzywnych bractw. Niewątpliwie jednak strój kobiet
stanowił i w miastach pruskich widoczny znak kondycji społecznej. Tę
funkcję ubioru poświadcza testament sukiennika elbląskiego Hansa
Rymana z 1426 r., który zapisując córce pieniądze na dwie suknie,
zastrzegł, aby nie były one „najlepsze, ale i nie za skromne, lecz takie jak
to jest w zwyczaju wśród rzemieślników”36. Ze względu na starania
władz dużych miast pruskich o prezentację egalitarnego obrazu gmin
w okresie kon iktu z zakonem niemieckim w I połowie XV w.,
ustawodawstwo w Prusach w porównaniu do innych miast
nadbałtyckich z dużym opóźnieniem zaczęło uwzględniać społeczne
zróżnicowanie w zakresie ubiorów i organizacji uroczystości
rodzinnych. W statucie Głównego Miasta z I połowy XV w. jedyne
zarządzenie uwzględniające społeczne zróżnicowanie dotyczyło sukni
pani młodej. Zgodnie z nim tylko kobiety posiadające wiano o wartości
przynajmniej 300 grzywien mogły nosić szkarłatne suknie37. Posag tej
wartości wyznaczał linię podziału między górną warstwą kupiecką
a warstwą średnią społeczeństwa miejskiego. Zróżnicowanie społeczne
w ustawodawstwie komunalnym pojawia się w miastach pruskich
dopiero w I połowie XVI w. W pochodzących z tego okresu gdańskich
i weselnych statutach jako odrębna grupa wyróżnione zostały rodziny
burmistrzów i rajców. Podobnie w Królewcu wielki mistrz zatwierdził
w 1521 r. wilkierz różnicujący ubiór rajców, ławników i kupców od
ubioru rzemieślników38. Ciekawe światło na udział kobiet w życiu
towarzyskim rzucają rachunki plebana kościoła para alnego św. Janów
w Toruniu dra Johana von Asta, brata kapłana zakonu niemieckiego.
Wśród jego wydatków znalazły się także zakupy artykułów na uroczyste
śniadania, na które zapraszani byli rajcy i ławnicy toruńscy, w części

tych spotkań uczestniczyły także niewymieniane z imienia małżonki
patrycjuszy39.
Przegląd problemów i badań nad pozycją społeczną patrycjuszek
wskazuje, że kluczowe znaczenie dla podjęcia nowych badań nad tą
tematyką może mieć zmiana perspektywy badawczej, która w większym
stopniu powinna uwzględniać rodzinę patrycjuszowską jako podmiot
życia społecznego.
1

P. Oliński, Fundacje i legaty religijne kobiet świeckich w wielkich miastach pruskich, w: Kobieta
i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z.H. Nowak, A. Radzimiński,
Toruń 1998, s. 130–160; A. Girsztowt, Kobiety na elbląskim rynku renty w okresie
średniowiecza, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2013, nr 3, s. 481–498.
2
R. Czaja, Korporative Formen der Religiosität des Patriziats in den preußischen Großstädten,
„Quaestiones Medii Aevi Novae” Vol. 2 (1997), s. 107–120; Tenże, Patrycjat wielkich miast
pruskich. Przyczynek do interpretacji struktur społecznych w średniowieczu, w: Civitas et villa.
Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, red. C. Buśko, Wrocław 2002, s. 193–200;
K. Mikulski, Dzieje toruńskiej rodziny Watzenrode w XIV–XVI w., „Klio” 2012, t. 20, s. 69–110;
Tenże, Kryterium imionowe w badaniach nad genealogią patrycjatu toruńskiego w XIV–XVI
wieku na przykładzie rodziny Hitfeldów, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów
społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski,
Toruń 1997, s. 307–318.
3
J. Tandecki, Kobieta w rzemiośle wielkich miast pruskich na przełomie średniowiecza i czasów
nowożytnych, w: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych,
red. Z. H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 161–192.
4
S. Kobielus, Treści ideowe z płyty nagrobnej małżonków von Soest z kościoła św. Jana
w Toruniu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 1991,
nr 17 (226), s. 95–123; Z. Kruszelnicki, XIV-wieczna płyta nagrobna małżonków von Soest
w Toruniu, „Studia Pomorskie”, t. 1, Wrocław–Kraków 1957, s. 103–154.
5
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, cz. I: do roku 1454, Toruń 1999, s. 222.
6
K. Mikulski, K. Kopiński, Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. 2, Toruń 2015, s. 229.
7
Z.H. Nowak, Die Ratssendeboten der Hansestädte Kulm und orn, w: Der Stralsunder Frieden
von 1370. Prosopographische Studien, hrsg. v. N. Jörn, R.-G. Werlich, H. Wernicke, Köln–
Weimar–Wien 1998, s. 67–79.
8
S. Kobielus, Treści ideowe, s. 121.
9
Scriptores rerum Prussicarum, hg. v. T. Hirsch, M. Toeppen, E. Strehlke, Bd. 4, Leipzig 1870,
s. 396, przyp. 4: „Liber her meister, nu geet ys ken synte Peters tag, das sy rotluthe und
scheppen kyszen, und vorneme ich, das sy das wunderlich halden und bestellens
underenander, das eyner deme andern seyne styme gipt, also das yderman den seynen
kuse(s)t, eyn frunt den andern und eyn swoger den andern und wullen der unsern keynen
dorynnen haben und haldens under sich, das unser herlichkeit keyn sagen dorynne sal
haben”.
10
R. Czaja, Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu, Toruń 2008, s. 26–38.

11

Lübeckische Ratslinie von den Anfängen der Stadt bis auf die Gegenwart, bearb. v. E. F. Fehling,
Lübeck 1923.
12
A. v. Brandt, Die Lübecker Knochenhauer Aufstände von 1380/84 und ihre Voraussetzungen.
Studien zur Sozialgeschichte Lübecks in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, w: Lübeck,
Hanse Nordeuropa. Gedächtnisschrift für Ahasver von Brandt, hrsg. von K. Friedland,
R. Sprandel, Köln–Wien 1979, s. 146.
13
M. Lutterbeck, Der Rat der Stadt Lübeck im 13. und 14. Jahrhundert. Politische, personale und
wirtschaftliche Zusammenhänge in einer städtischen Führungsgruppe, Lübeck 2002, s. 86.
14
H. Koeppen, Führende Stralsunder Ratsfamilien vom Ausgang des 13. bis zum Beginn des
16. Jahrhunderts, Greifswald 1938, s. 16.
15
J. Zdrenka, Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342–1525, Toruń
1992, s. 145.
16
Tenże, Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, t. 1, 1342–1525 (Sonderschriften
des Vereins für Familien in Ost- und Westpreußen e. V. 63), Hamburg 1991, s. 239, 244, 254, 300,
306, 409, 411, 423, 430, 458, rajcy: G. Brandt, B. Burammer, H. Elsen, P. Holste, Jordan, H. von
Staden, H. v. Stargard, B. von Suntheim, J. Terrax, E. Wrige.
17
K. Mikulski, K. Kopiński, Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. 1–2, Toruń 2008–2015.
18
K. Mikulski, Wymiana elity władzy w Toruniu w drugiej połowie XV wieku. Przyczynek do
badań nad mechanizmami kształtowania się elit, w: Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus
Królewskich i Kujaw w XIV–XVIII wieku, pod red. J. Staszewskiego, Toruń 1995, s. 54, 57, 78,
82; Tenże, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń
1999, s. 168 i nn.
19
R. Czaja, Grupy rządzące, s. 59.
20
D. Poeck, Die Herren der Hanse: Delegierte und Netzwerke, Frankfurt a. Main 2010, s. 509.
21
A. Hoja, Elbląska rodzina Räuberów od XIV do schyłku XVI wieku, Gdańsk 2014, s. 113, 192,
194 (maszynopis rozprawy doktorskiej).
22
P. Oliński, Fundacje i legaty, s. 146; Tenże, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich
w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk,
Królewiec, Braniewo), Toruń 2008, s. 114 i nn.
23
Tenże, Fundacje mieszczańskie, s. 180.
24
Tenże, Fundacje i legaty, s. 145.
25
Tenże, Fundacje mieszczańskie, s. 199.
26
Tamże, s. 529; R. Kubicki, Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle
zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV – początek XVI wieku),
„Zapiski Historyczne” 2011, t. 76, z. 2, s. 17 i nn.
27
P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, s. 197.
28
Tamże, s. 276.
29
P. Oliński, Fundacje i legaty, s. 150; Tenże, Fundacje mieszczańskie, s. 278 i nn.
30
Tenże, Fundacje mieszczańskie, s. 313.
31
orner Denkwürdigkeiten von 1345–1547, hrsg. v. A. Voigt, orn 1904, s. 14.
32
P. Oliński, Fundacje i legaty, s. 148; B. Noodt, Religion und Familie in der Hansestadt Lübeck
anhand der Bürgertestamente des 14. Jahrhunderts, Lübeck 2000, s. 266–278.

33

„Helthyr syn wy n thogeste”, F. Irsigler, Der Alltag einer Hansische Kaufmannsfamilie,
„Hansische Geschichtsblätter” 103, 1985, s. 87; Hildebrand Veckinchusen, Briefwechsel eines
deutschen Kaufmanns im 15. Jahrhundert, Hg. W. Stieda, Leipzig 1921, s. 44, nr 33.
34
S. Selzer, Geheimer Schoß und sichtbare Statussymbole – Konsum als Zeichen sozialer
Zuordnung in spätmittelalterlichen Städten des Hanseraumes. Eine Problemskizze, w: Soziale
Strukturen im städtischen Raum: Entwicklung und Stand der sozial-topographischen
Stadtgeschichtsforschung, hrsg. v. M. Meinhardt, A. Ranft, Berlin 2005, s. 98.
35
S. Dünnebeil, Die Lübecker Zirkel-Gesellschaft. Formen der Selbstdarstellung einer städtischen
Oberschicht, Lübeck 1996, s. 32.
36
Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta m. Elbląga, sygn. 369,1/117, S. 51 „ein par nuwer
kleyder nicht daz beste auch nicht czu geringe, suder als is under hantwergkes luten eyne
gewonheit ist ir redelich ufczurichten”.
37
P. Simson, Geschichte der Danziger Willkür, „Quellen und Darstellungen zur Geschichte
Westpreussens” 3, Danzig 1904, s. 59; szerzej na ten temat zob. R. Czaja, Społeczeństwo miast
pruskich w średniowieczu w świetle źródeł normatywnych, w: Świat średniowiecza. Studia
o arowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz i in., Warszawa
2010, s. 234–241; Tenże, Zur sozialen Di erenzierung in den preussischen Hansestädten im
Spätmittelalter, „Zapiski Historyczne”, t. 78, 4, 2013, s. 5–18.
38
Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. v. M.
Toeppen, Bd. V, Leipzig 1886, s. 676–688; R. Czaja, Rada i gmina w Królewcu na początku XVI
wieku, in: Cum gratia et amicitia: studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor
Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, red. D. Adamska, K.
Chrzana, A. Pankiewicz, Wrocław 2017, s. 301–311.
39
A. Radzimiński, Rachunki plebana kościoła para alnego Świętych Janów w Starym Mieście
Toruniu z lat 1445–1446, Roczniki Historyczne, t. 69, 2003, s. 184 i nn.

R

C

•W

N

H

UMK, T

The position of women in patrician families in large Prussian
cities in the Middle Ages
Summary

e aim of the paper is to summarize current research and to indicate
research possibilities inherent in preserved sources. e author focuses
his attention on three issues:
– the role of women in creating network relationships within the ruling groups of individual
cities,
– women’s foundations for religious purposes,
– social exclusiovism expressed through luxury consumption.

e results of research on the social mobility of the ruling groups of
large Prussian cities indicate that marriages with women from patrician
families constituted the basic way for the advancement of “homines
novi” to the city council. With the help of marriage policy, patrician
families also created social networks in small towns. Women from
patrician families saved legates for religious purposes, usually after the
death of their husbands. eir foundations were aimed at strengthening
the memory of the family. Preserved sources also con rm the
participation of women in managing family religious foundations. In
the last part of the paper, the author claims that in large Prussian cities
it was only at the beginning of the 16th century that normative acts
began to regulate the right of women from ruling groups to luxury
clothing. A review of problems and research on the social position of
patricians indicates that the change in the research perspective, which
should include the patrician family as a subject of social life, may be of
key importance for undertaking new research on this topic.
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Kobiety z Prus Królewskich jako benefaktorki klasztorów
w II połowie XV i w początkach XVI w.
Kategoria daru stanowi jedną z podstawowych kategorii w relacjach
społecznych. Za badacza, który jako pierwszy zde niował ją jako
kategorię społeczną, uważany jest Marcel Mauss. W roku 1923/1924
opublikował on, jak się okazało, jeden z najważniejszych artykułów
socjologicznych w historii tej nauki „Essai sur le don” w „Année
Sociologique”1. Dar kreował relacje społeczne, wiązał się bowiem ze
wzajemnością. Obowiązkiem było przyjąć dar i obowiązkiem było dać
coś w zamian. Innym kluczowym zjawiskiem były rozwinięte w połowie
I tysiąclecia p.n.e. w religiach monoteistycznych na Bliskim Wschodzie
możliwości starań o zbawienie duszy w zamian za dary2.
Kategoria daru wykorzystywana jest również przez historyków, w tym
także przez badaczy zajmujących się średniowiecznymi klasztorami.
Fundowanie klasztorów było oparte na darowanych majątkach.
Fundacje miały różnorakie uwarunkowania. Jeśli o arowywane
posiadłości traktować w kategorii daru, należy oczekiwać
odwzajemnienia się ze strony mnichów, czy później zakonników,
innym darem. Stanowiły go modlitwy w intencji zbawienia duszy,
a przynajmniej poprawienia jej statusu w czyśćcu – zgodnie z naukami
tej religii3. Gwarancja sukcesu ekonomicznego fundacji tkwiła
w uznaniu przez o arodawcę siły sprawczej modlitw mnichów.
Znaczenie tych modlitw wynikało zaś z troski fundatorów o ich losy po
śmierci, z przekonania, że dzięki modlitwom mnichów można wpływać
na te losy. Przekonanie to znajdowało silne ugruntowanie w doktrynie
chrześcijańskiej. Dokładniej w takim kontekście ukazał ją
w opublikowanej w 1977 r. książce dotyczącej donacji merowińskich pt.
„La notion de donation. Convergences: 630–750” Philippe Jobert4.
Wskazuje on na pisma greckich i łacińskich pisarzy chrześcijańskich,
którzy kształtowali przekonanie o zbawczej funkcji jałmużny (św.

Cyprian ok. 200/210–258 czy św. Augustyn 354–430). O ary za
zbawienie duszy były więc swego rodzaju kontraktem, darem i darem
zwrotnym. Wiązało się to z przekonaniem o monopolu mnichów na
kontakty ze świętymi i Bogiem poprzez modlitwy5.
O ile klasztory wczesnośredniowieczne, przynajmniej w świetle
istniejących źródeł, spełniały oczekiwania władców, królów, książąt,
możnych, zaś podstawowym darem była własność ziemska lub dochody
z własności ziemskiej, z czasem relacje między świeckimi
dobroczyńcami a klasztorami ewoluowały. Duże znaczenie miały
reformy gregoriańskie z II połowy XI w. i pojawienie się nowych
zakonów: cystersów, kartuzów, premonstratensów. Wymiana
handlowa, zmiana pojmowania własności, bliższe kontakty między
klasztorami a świeckimi wpływały również na aktywność dobroczynną6.
Świeccy dobroczyńcy precyzyjniej formułowali swoje oczekiwania;
pojawiały się wskazania na konkretne posługi w ramach liturgii. Kolejne
zmiany przyszły wraz z pojawieniem się miast i zakonów miejskich,
zmiany dotknęły wielu paradygmatów społecznych, w tym również
kategorii daru. Większego znaczenia zaczęły nabierać zwłaszcza
działania „ad utilitatem publicam”7.
Źródła odnotowujące działalność dobroczynną świeckich na rzecz
klasztorów mają różną postać. Oprócz zapisów zawartych
w dokumentach wymienić należy testamenty, które spisywano
stosunkowo często, zwłaszcza w środowiskach miejskich. Ponadto
źródłami spisującymi dary przekazywane klasztorom są księgi
benefaktorów, księgi zmarłych i nekrologi. Wśród wymienionych typów
ksiąg każda ma nieco inny charakter, zwłaszcza z perspektywy
znaczenia czasu8. W księgach benefaktorów ważny jest sam fakt
zapisania daru i osoby, co jest informacją wprawdzie jednorazową,
wiadomą mnichom i zakonnikom, niekoniecznie prezentowaną
i powtarzaną publicznie. W pojęciu dobroczyńców jest to wystarczające
świadectwo z perspektywy starań o zbawienie. Inny charakter mają
nekrologi oparte na porządku kalendarzowym. Imiona dobroczyńców
tam zapisanych były powtarzane corocznie danego dnia,
a przynajmniej powinny być wypowiedziane. W nekrologach obok

znaczących darowizn odnotowywano również często dary
o drobniejszym charakterze. Zwykle były to przedmioty, żywność, nawet
pomoc mnichom w ich aktywnościach w czasie pobytu poza
klasztorem. Niekiedy zresztą dary te były pochodną udziału klasztorów
w różnych operacjach handlowych, zwłaszcza w przypadku mieszczan.
Zasadnicza kategoria daru była cały czas obecna i podstawowa, zmienił
się tylko nieco jej charakter. Źródła tego rodzaju są określane jako
źródła memoratywne. Równie często są w nich wymieniani mężczyźni,
jak i kobiety.
W dalszej części uwaga zostanie poświęcona o arom przekazywanym
przez kobiety pochodzące z miast Prus Królewskich klasztorom w II
połowie XV i w początkach XVI w. Jest to okres, gdy po wojnie
trzynastoletniej większe miasta Prus Królewskich cieszyły się sporą
autonomią. Początek XVI w. to przeddzień rewolucyjnych zmian
religijnych w Europie. Aktywność benefaktorek-kobiet musi być
w znacznym stopniu rozpatrywana w kontekście relacji społecznych
bądź obyczajowości, a zwłaszcza relacji małżeńskich i rodzinnych.
W przypadku poświęcania w badaniach większej uwagi kobietom
zwykle formułuje się wnioski o zależności kobiet i ich
podporządkowaniu, ze wskazaniem nie tylko na świeckich, ale również
na Kościół9, przy czym nietrudno jest tu stawiać zarzuty o anachronizm
w traktowaniu różnych problemów tego rodzaju. Podstawowe
znaczenie w przypadku nadań majątkowych miały zasady prawne
regulujące te podziały.
Sporym problemem w przypadku takich badań jest skromna podstawa
źródłowa. Niezwykle skąpe są źródła odnoszące się do klasztorów
mendykanckich w miastach. W przypadku dominikanów toruńskich
w okresie od 1466 do 1523 r. znanych jest dziewięć datków dla
toruńskich dominikanów, w tym pięć od mężczyzn, jeden od rady
toruńskiej, jeden od bractwa sukienników i jeden od
niezidenty kowanego darczyńcy. Ponadto wspomniana jest tylko jedna
o ara od kobiety. W dniu 13 lipca 1470 r. mieszczka Gertruda Sikonin
o arowała klasztorowi kielich. Informacja ta nie pochodzi z żadnego ze
źródeł o charakterze memoratywnym, lecz z kroniki dominikańskiej10.

Została w niej jednak zapisana na podstawie jakiegoś innego źródła.
Wśród zapisów testamentowych mieszczan gdańskich dla różnych
instytucji dla tamtejszych dominikanów znalazły się dwa zapisy, żaden
jednak nie pochodził od kobiety11. Inaczej rzecz się ma w przypadku
zapisów dla dominikanów elbląskich12. W tym przypadku wiemy nieco
więcej o aktywności kobiet dzięki zachowanej dosyć dużej ilości
tamtejszych testamentów.
Najbardziej kompleksowymi źródłami okazują się dwa inne: nekrolog
cystersów pelplińskich oraz księga benefaktorów klasztoru kartuzów
darłowskich. Obejmują one długi okres i były uzupełniane zapiskami
o kolejnych o arodawcach i ich darach stosunkowo systematycznie.
Księga benefaktorów kartuzów darłowskich była prowadzona przez cały
wiek XV i w początkach wieku XVI. Zawiera ona nie tylko liczne
nazwiska dobroczyńców z okolicznych miast, jak Darłowo13, Sławno,
Słupsk, Białogard, Kołobrzeg14, ale wielu odleglejszych od Lubeki po
Królewiec. Licznie wymieniani są tam również mieszkańcy Gdańska,
natomiast raczej wyjątkowo mieszkańcy innych miast Prus
Królewskich. Według moich własnych obliczeń w okresie po 1466 r.
blisko 60% osób wymienionych w Liber bene ciorum darczyńców to
mężczyźni, zaś kobiety stanowią nieco ponad 40% tej zbiorowości.
Tabela 1. Liczba kobiet i mężczyzn dobroczyńców klasztoru kartuzów darłowskich
w latach 1466–1528

Rok

Mężczyźni Kobiety

1466

20

12

1474

4

4

1475–1476

14

12

1477

31

42

1482

70

32

1487

3

6

1488

8

6

1489

8

2

1490

9

3

1491

8

3

1492

10

9

1493

8

9

1494

14

11

1495

10

3

1495–1496

7

5

1496

10

9

1496–1497

3

2

1497

5

13

1498?

7

6

1499

10

6

1500

3

6

1501

7

6

1502

12

7

1503

13

8

1504

9

9

1505

36

9

1506

18

12

1507

12

3

1508

7

8

1508–1509

1

2

1509

17

5

1510

10

10

1511

3

6

1511

8

4

1512

3

1

1513

17

7

1515

9

6

1516

9

5

1517

5

4

1518

9

6

1519

16

10

1520

19

10

1521

11

8

1522

1

1528

3

Suma

516

348

Źródło: Liber bene ciorum Domus Coronae Marie prope Rugenwold 1406–1528, hrsg. v. H.
Lemcke, Stettin 1919.

Sporządzenie wykazu wypisanych w księdze benefaktorów
i benefaktorek musiało wiązać się z pewnymi uproszczeniami.
Uwzględniano zawsze osobę, która czyniła o arę na rzecz klasztoru, nie
zaś tę, w intencji której o ara taka była czyniona. Gdy dar był
dokonywany przez małżeństwo, parę uwzględniano zarówno w grupie
kobiet, jak i mężczyzn. W efekcie więc w okresie 1466–1528 o ary
poczyniły 864 osoby, w tym 516 mężczyzn i 348 kobiet. Zdecydowany
wzrost liczby benefaktorów w roku 1482 jest mylący, gdyż

najprawdopodobniej jest to liczba o arodawców dla okresu 1478–1482,
w źródle bowiem, nie wiedzieć czemu, nie wyodrębniono tych lat.
Oczywiście benefaktorzy i benefaktorki z Prus Królewskich stanowią
tylko skromną część wszystkich o arodawców. Do 1471 r. były
wymienione dwie o arodawczynie, w 1474 r. również dwie. W roku
1475–1476 było to czterech o arodawców, w tym dwie kobiety, w 1477
jeden, w 1478–1481(?) – czterech, w tym jedna kobieta, zaś dwóch
o arodawców jest anonimowych. W okresie 1482–1486 trudno wskazać
precyzyjnie, ilu było o arodawców i o arodawczyń z Prus Królewskich,
z pewnością przynajmniej kilku: w 1482 r. co najmniej trzech-czterech,
w tym jedna kobieta z Gdańska, później czterech, w tym dwie kobiety.
W latach 1488–1489 można wskazać przynajmniej dwóch gdańszczan,
w 1490 r. – jednego, w 1492 r. – siedmiu, w 1492–1493 – jedną
gdańszczankę: Katherinę, która została określona jako wdowa („relicta”)
po Detla e Michelu15. Następnie w 1493 r. zapisany został jeden
gdańszczanin, w 1494 r. – trzech-czterech gdańszczan, w latach 1493–
1494 ponownie tylko jeden, w 1496 r. – dwóch gdańszczan, jedna
gdańszczanka („vidua Nale, relicta domini Marini Buckes”)16 i jedna
mieszczka chełmińska („Katherina soror domini Mathei professi huius
domus”)17, w 1496–1497 – jeden mieszczanin królewiecki. W 1498 r.
trzech o arodawców pochodziło z Prus (dwóch gdańszczan i przeor
z Raju Maryi)18. W 1504 r. zapisany został jeden mieszczanin i jedna
mieszczka (Barbara Juntersche razem z mężem) z Gdańska19, w 1505 r. –
jeden kapłan z Gdańska i jeden mieszczanin z Gdańska wraz z żoną
(Katerina, żona Caspara Blumenowa20), ponadto przeor z Raju Maryi,
który złożył o arę za wdowę po Hektorze Machwitzu, zmarłą
w Mirachowie21 i jakiś kapłan z Gdańska, który również dał pieniężną
o arę za zmarłą kobietę22. Czemu złożył o arę i dlaczego zapiska jest
całkowicie anonimowa, nie wiadomo. W 1508/1509 r. o arę przekazała
wdowa po Albercie Ghizenie z Gdańska23. W 1509 r. dane zostały trzy
o ary z Prus, wszystkie przez mężczyzn, w 1511 r. o ara tra ła do
klasztoru z rąk małżeństwa z Żukowa24. W 1513 r. jako o arodawca
odnotowany został mieszczanin gdański (a także wdowa z Królewca)25,
w 1515 r. – jeden gdańszczanin, w 1517 r. – jeden żeglarz gdański.

W 1518 r. o arę przekazała Engelsche Heyßin z Gdańska26, w 1519 r.
trzech mężczyzn z Gdańska i w 1520 r. jeden mieszkaniec z Żukowa.
W 1521 r. o arę za duszę męża przekazała Cleys Botessche z Gdańska27
i wreszcie w 1528 r. – dwóch o arodawców, obaj mężczyźni z Gdańska.
Każdy z tych zapisów jest świadectwem różnorodnych związków
klasztoru w Darłowie z mieszkańcami Prus Królewskich, a zwłaszcza
Gdańska. Poświęćmy nieco więcej uwagi kilku z tych darów.
Benefaktorką z Prus Królewskich była Katherina Buddinghesche28.
Pochodziła z Gdańska. Zmarła zapewne w roku 1481. O arowała jeden
oren węgierski. Ciekawa jest dodatkowa uwaga umieszczona w zapisce
jej poświęconej. Zapisano w niej bowiem, że była ona również
benefaktorką klasztoru w czasach poprzedniego przeora, Jana Gravena
(przeor 1470–1471)29. Okazuje się, że jej nazwisko pojawiło się
w zapiskach z okresu krótko po 1460 r. i w 1471 r., przy czym
w zapiskach nie zaznaczono, że była gdańszczanką30. Są to wpisy
uczynione po 1460 r. i w 1471 r. Najwyraźniej była wdową. O arowała
wcześniej dwa oreny reńskie i niewielkie płótno, chustę (pallula)31,
a wkrótce kolejne dwa oreny węgierskie w intencji zmarłej córki32.
W 1471 r. o arowała jeszcze jeden oren reński w intencji swojego
zmarłego syna33. Ponadto przekazała trzy oreny przeorowi Janowi
Gravenowi, a potem pięć orenów, za które przeor wyznaczył trzy msze,
zaś za kolejne dziewięć orenów – „tricennarium”: jedną za zmarłych,
drugą o Duchu Świętym. „Tricennarium” było odprawiane zapewne
przez jednego wyznaczonego zakonnika przez trzydzieści dni. Była to
typowa msza za zmarłych34. Na podstawie tych zapisek można
przypuszczać, że w przypadku osób, których pochodzenie nie zostało
podane, występuje również więcej mieszczan z Prus Królewskich, w tym
z Gdańska.
W 1471 r. pojawiła się na kartach księgi siostra Elżbieta. Już wcześniej
o arowała ona piernik („torta piperata”) i ser („caseus magnus”)35.
W 1471 r. przekazała dwie grzywny pruskie, ponownie sery i pierniki
oraz płótno na nakrycia głowy (piuski, w źródle użyto nazwy „mitra”)
dla wszystkich braci w klasztorze (patribus, fratribus, donatis)36.

W 1474 r. została wymieniona Gertruda Sedeler, matka Arnolda. Był on
profesem klasztoru Raju Maryi w Prusach. Gertruda o arowała
kartuzom darłowskim dwa oreny reńskie37. Związek z kartuzami
wynikał jednoznacznie z pokrewieństwa z jednym z zakonników.
Można domyślać się, że skoro złożyła o arę na rzecz klasztoru
darłowskiego, podobnie uczyniła wobec klasztoru Raju Maryi.
I rzeczywiście poświadczone są bogate związki gdańskiej rodziny
Sedeler z kartuzami tego klasztoru38.
Do przykładu zapisów dokonywanych wspólnie z mężem należy
zapewne zapis Hansa Enczela i jego żony, której imienia nie podano.
Nie podano również miasta pochodzenia, jednak jest to druga pozycja
po nagłówku „In Gdantczk”, można więc przypuszczać, że było to
małżeństwo gdańskie. Hans przekazał jeden talent pieprzu, jeden talent
kminku oraz jeden talent „tymiamatum”, co również chyba było
odmianą kminku39. Żona dodała talent pieprzu. W zapisce tej dodana
została również jakaś anonimowa kobieta („mulier”), która przekazała
dziewięć szylingów pruskich.
W nekrologu kartuzów darłowskich jest niewiele wpisów poświęconych
dobroczyńcom z Prus. Co ciekawe, pojawiają się tam jednak osoby,
które nie zostały wymienione w Liber benefactorum. Na przykład pod
dniem 31 stycznia został wymieniony kapłan Kacper, jego brat Albert
i jego syn Albert, zwani Getzkowen, określeni jako „vasalli nobiles de
Pruczia”40. Z drugiej jednak strony są wpisy powtarzające się zarówno
w księdze benefaktorów, jak i w nekrologu, jak np. wpisanie Piotra
Struvinga wraz z żoną w nekrologu pod dniem 3 lutego i parokrotnie
w księdze dobroczyńców41. Wydaje się, że kartuzi darłowscy
w klasztornym nekrologu zapisywali osoby szczególnie mocno
związane z klasztorem.
Spore trudności sprawia zestawienie o arodawczyń klasztoru
pelplińskiego na podstawie tamtejszego nekrologu. Podstawowym
problemem jest w tym przypadku datacja poszczególnych not. Nekrolog
został spisany w 1402 r. Ręka ta jest łatwa do odróżnienia. Natomiast
wpisy XV-wieczne są trudniejsze do datowania na podstawie charakteru
pisma.

Za mieszczan gdańskich żyjących w II połowie XV w. lub w początkach
XVI w. można uznać Michała Westfala z żoną Elżbietą (200 grzywien),
być może Henryka Engelko, zapewne krewnego opata pelplińskiego
Mikołaja Engelko, Hansa Scholczego, synów Szymona Schotczena –
Jakuba i Mikołaja, Kaspra Holwassera, może Hermanna Bornmanna
i jego żonę Katarzynę.
Z Elbląga pochodzili Jakub Barwalt z żoną Gertrudą (spadek wartości
700 grzywien przejęty od syna; są też wymienieni ich synowie: Paweł
i Jan), mieszczka Barbara Struwysche i jej syn Benedykt, Barbara
Bilandische (10 grzywien), Jakub Scholcze, Małgorzata (8 grzywien,
raczej z XVI w.). Z Chełmna wywodzili się Jan i jego córki: Barbara
i Katarzyna oraz syn Franciszek, a także w drugiej zapisce Wawrzyniec
Simonis i jego siostra Dorota (60 grzywien). Mieszczanami malborskimi
byli: Mikołaj z żoną Barbarą (20 grzywien), panna Małgorzata
(40 grzywien), Agnes Wegenerynne (5 grzywien), mistrz Heyncze (30
grzywien), i ten sam wraz z żoną Małgorzatą (30 grzywien),
w początkach XVI w. Łucja Rabwaldsche (400 grzywien i srebrny pas).
Wiadomo, że od 1511 r. była wdową. W 1517 r. zapisała ona dochody
z dwóch nieruchomości: spichlerza i domu w Malborku klasztorowi
brygidek w Gdańsku. Spośród mieszkańców Malborka zostali zapisani
również Walentyn, notariusz malborski, wraz z żoną Elżbietą i synami
Teo lem, Mateuszem, Jerzym i Janem (kielich o wartości 40 grzywien).
Wreszcie znalazł się w nekrologu Piotr Lange (ławnik 1482–1487,
kompan ławnika 1489–1494, na czele ławy 1495–1502). Był burmistrzem
w latach 1503–1515, zmarł w 1516 r. Z Tczewa pochodzili Małgorzata (25
grzywien), Barbara, żona Andrzeja Kusmalcza, mogła umrzeć krótko po
1450 r. Ponadto w tej grupie byli jeszcze Mikołaj Scheneman (2 oreny
węgierskie). Z Kwidzyna dla okresu XV–XVI w. są wymienieni Jan
Marcus (20 grzywien), Małgorzata (8 grzywien), Piotr z żoną Kunigk (10
grzywien). Z Gniewu była Katarzyna, żona Jana Krokowa, dalej Girnold
Crokow, Szymon Parszaw (50 grzywien) z żoną Dorotą (2 1/2 grzywny),
Łukasz Parsza (14 1/2 grzywny) oraz Erazm. Ze Starogardu byli Mikołaj
Proyde (wszystkie dobra) wraz z żoną Małgorzatą (krótko po połowie
XV w.), Tomasz Otto z żoną Małgorzatą (15 grzywien), Kasper Zeber

z żoną (250 grzywien) i ich dwóch synów Melchior (mnich pelpliński)
oraz Baltazar. Ostatni z tego miasta to Jan Lodewici. Z Grudziądza
pochodził Mathias (20 grzywien). Z Nowego pochodziła Katarzyna (10
grzywien)42.
W sumie więc wśród dobroczyńców było 12 małżeństw, gdzie żona
została również wymieniona, 6 wdów i 4 inne kobiety. Zapisy
z udziałem kobiet (18) stanowiły ponad 68% wszystkich zapisów
mieszczańskich (łącznie 32), zapisy małżeńskie to 37,5%, zaś zapisy
wdów i samodzielnych kobiet – 31%.
Poświęćmy jeszcze nieco uwagi testamentom mieszczańskim
i świadectwom aktywności dobroczynnej kobiet w ich świetle.
Najliczniejszą grupę testamentów spośród miast pruskich stanowią
testamenty elbląskie. Opracowywał je w licznych artykułach, a ostatnio
w osobnej monogra i Rafał Kubicki43. Z poczynionego przez niego
zestawienia wynika, że zachowało się 149 testamentów, przy czym
znaczna część z nich pochodzi z II połowy XV i z początków XVI w.
Z okresu od 1466 do 1515 r. jest ich 90.
Pierwszym testamentem, w którym jako testator występuje kobieta, jest
testament z 17 marca 1457 r. Testatorką była Małgorzata, żona Michaela
Brugkmana, która dała duchownym kościoła para alnego w Elblągu
i szpitala Ducha Świętego po 1 dobrej grzywnie, 50 grzywien gorszych
dla domu dziewic (beginek), kościołowi św. Mikołaja 20 grzywien
gorszych i dodatkowo 10 grzywien gorszych na wino dla tego kościoła,
na dom ubogich 30 grzywien gorszych, szpitalowi Bożego Ciała
10 grzywien gorszych, konwentom w mieście (beginkom) po 2 grzywny
gorsze, klasztorowi dominikanów 50 grzywien gorszych i każdemu
z kapłanów dominikańskich po 1 grzywnie gorszej, trzem wymienionym
z imienia kapłanom po 5 grzywien gorszych, brygidkom w Gdańsku 50
grzywien gorszych, kartuzom z Raju Maryi 50 grzywien gorszych,
kartuzom w Świdwinie 30 grzywien gorszych, pozostałym klasztorom
w Prusach po 2 grzywny gorsze, dalej wymienione zostały datki na
msze, w tym np. w Ornecie, liczne zapiski na bractwa i ubogich, na
pielgrzymkę.

Następny testament wystawiony przez kobietę pochodzi z 13 kwietnia
1488 r., a wystawiła go Elyzabeth, wdowa po Grzegorzu Rawtenbergu
(liczne datki dla instytucji kościelnych po 1–2 grzywny). W dniu 2
sierpnia 1501 r. wystawiony został testament przez Gertrudę, wdowę po
Marcinie Wobbeczinsie (zapisy po jednej grzywnie, m.in. dla kościoła
para alnego, dla spowiednika dominikanina, braciom dominikańskim
w Elblągu, franciszkanom obserwantom w Zalewie, była członkinią
bractw modlitewnych obu zakonów, szpitalowi św. Elżbiety i inne),
17 sierpnia 1503 r. przez Cristinę, wdowę po Piotrze Hopenie (15
grzywien na kościół para alny, 30 grzywien na szpital Bożego Ciała i na
bractwo Najświętszej Marii Panny, któremu przekazała ponadto 6
srebrnych łyżek, dalej datki dla ołtarzy i kaplic, także bractw, dla
dominikanów 50 grzywien i wiele innych).
Po 1466 r. były to więc tylko cztery testamenty, co stanowi 4,4%
wszystkich testamentów. Dla porównania można podać, że
w Stralsundzie do 1525 r. 92% testamentów wystawili mężczyźni, 8%
kobiety. W Hamburgu 81% testamentów wystawili mężczyźni, 14%
kobiety, 5% małżeństwa. Z tych 14% kobiet jednoznacznie połowa (15
kobiet) to wdowy; wdowieństwa nie można również wykluczyć
w przypadku pozostałych kobiet-testatorek. Skromny udział kobiet jest
więc typowy dla wielu miast nadbałtyckich i wynikał ze stosowanego
prawa majątkowego; testamenty w zasadzie sporządzały wyłącznie
wdowy. Kontrastuje z tym procent kobiet we wspólnotach
modlitewnych klasztorów obrazowanych przez księgi benefaktorów czy
nekrologi. Dary odnotowywane w tych księgach nie musiały być
efektem zapisów testamentowych, chociaż zdarzały się i takie sytuacje.
Były to często dary drobne, w żywności, w różnego rodzaju
przedmiotach czy w stosunkowo niewielkich sumach pieniężnych.
Mogły to być różne przedmioty, być może przygotowywane przez
kobiety samodzielnie; może to dotyczyć np. różnego rodzaju obrusów
lub części strojów. Tym samym tego rodzaju o arność kobiet
odnotowywana w księgach zmarłych, nekrologach bądź księgach
dobroczyńców na rzecz klasztorów nie podlegała wymogom prawa
spadkowego i stwarzała swobodę na tym polu dla aktywności kobiet.

Jednak sam fakt związania się z klasztorem nawet poprzez drobny datek
wskazuje na preferencje religijne części mieszczanek. Uczestnictwo we
wspólnotach modlitewnych klasztorów i korzystanie z modlitw
mnichów, co zwykle warunkowane było złożonym darem, stało się
przestrzenią o wiele bardziej dostępną dla kobiet, niż można by się
spodziewać, wnioskując na podstawie możliwości dysponowania
majątkiem, sytuacji wdów i samotnych kobiet. Była to ta przestrzeń,
w której ograniczenia społeczne uderzające w kobiety są zdecydowanie
słabsze. I dzięki tym źródłom zdecydowanie więcej wiadomo
o aktywności dobroczynnej kobiet na rzecz klasztorów.
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Women from Royal Prussia as benefactors of monasteries in
the second half of the 15th and the early 16th century
Summary
e aim of the article is to present the manifestations of generosity of women from Royal Prussia
to monasteries.

e article uses the sociological category of ‘gift’, in exchange for which the

monks received the benefactors to their community of prayers and prayed for the salvation of
their souls.

e sources used include the books of benefactors, and obituaries from the

monasteries of the Cistercians in Pelplin, as well as the Carthusians near Darłowo. Testaments
contain less information about women’s generosity, as exempli ed by the testaments of Elbląg.
In the case of entries in the Pelplin obituary, the bequests from women, or those made with
their participation, constitute over 68 percent of all entries. In the case of the book of
benefactors from the monastery of the Carthusians in Darłowo, over 40% of the entries are
related to the gifts initiated by women after 1466, with the number of such donations by women
from Royal Prussia constituting only a small part of them.
food, clothes and liturgical preparamenta.

e donations most often included
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„Czarownice” w dobrach miejskich Gdańska
w czasach wczesnonowożytnych
Polowanie na czarownice i czarowników ogarnęło całą
wczesnonowożytną Europę. Oskarżenie o popełnianie przestępstwa
czarostwa, o zajmowanie się czarami szkodliwymi oraz zawieranie
paktu z diabłem przede wszystkim kierowane było wobec kobiet.
Z dotychczasowych badań wynika jednoznacznie, że wśród 50 000–60
000 osób wysłanych na stos i powieszonych (Anglia) kobiety stanowiły
nie mniej niż 80%1. Oczywiście proporcje były różne w zależności od
państwa i regionu. Dla przykładu, szacuje się, że w Rzeczypospolitej
w czasach wczesnonowożytnych około 11% osób oskarżonych
w procesach o czary stanowili mężczyźni2, ale jak się wydaje, procent
skazanych na śmierć był zdecydowanie niższy3.
Jak wyglądały te proporcje w Prusach Królewskich, tego nie wiemy.
Prowincja ta bowiem jak dotąd nie doczekała się opracowania
przebiegu polowania na czarownice i związanych z nimi procesów
w XVI–XVIII w. Literatura na ten temat jest skromna, a temat nadal
czeka na swego badacza. Wiadomo jednak, że procesy o czary i płonące
stosy nie ominęły i tej prowincji państwa polsko-litewskiego.
Prowadzone były one również w Gdańsku4 i należących do niego
dobrach miejskich, a o arami prawie wyłącznie były tu kobiety.
Niestety, dotychczasowy stan badań nie pozwala na podanie
konkretnych danych liczbowych dotyczących liczby kobiet
pomówionych albo sądzonych za przestępstwo czarostwa w tychże
dobrach. W związku z tym niniejszy artykuł, oparty na literaturze
przedmiotu i własnej wyrywkowej kwerendzie archiwalnej, jest
wstępem do dalszych badań.
Na mocy dwóch przywilejów nadanych Gdańskowi w połowie XV w. za
zasługi w zrzuceniu panowania Krzyżaków i poddanie się władcom
polskim miasto m.in. dostało ponad 70 wsi i miasteczek leżących na

Mierzei Wiślanej, na Żuławach Gdańskich (Steblewskich) i na Wyżynie
Gdańskiej5. Król Kazimierz Jagiellończyk przekazał też miastu pełne
sądownictwo nad przyznanym mu terytorium6. Tym samym Gdańsk
odgrywał rolę pana feudalnego dla mieszkańców ludności wiejskiej
w swych posiadłościach. I tak Żuławami Gdańskimi zarządzał każdy
prezydujący burmistrz, natomiast Mierzeja Wiślana (ze Szkarpawą),
Wyżyna i Hel administrowane były przez pozostałych trzech gdańskich
burmistrzów. Enklawa żuławska, zwana Urzędem Budowlanym,
zarządzana była przez jednego z rajców7.
Procesy o czary prowadzone były w Gdańsku przez dwa sądy ławnicze:
Głównego Miasta (Rechtstadt) i Starego Miasta (Altstadt). W przywileju
nadanym miastu przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1457 r.
nakazano wprawdzie ich połączenie8, do którego jednak, z nieznanych
nam powodów, nie doszło. Z obu gdańskich sądów ławniczych więcej
procesów o czary przeprowadził sąd Głównego Miasta9, który od 1592 r.
miał też prowadzić sprawy karne na terenach posiadłości należących do
miasta10. Od wyroków gdańskiego sądu ławniczego w sprawach karnych
nie można było się odwołać – były one prawomocne i ostateczne11.
Kwestia uprawiania czarów w Gdańsku oraz w okolicy była już znana co
najmniej w późnym średniowieczu. Wspomniana jest bowiem
w najstarszym zachowanym wilkierzu pochodzącym z 1455 r., w którym
znalazł się punkt nakazujący zapobieganie podobnym praktykom12.
Wówczas nie było w nim jeszcze mowy o karaniu. Kilkadziesiąt lat
później sytuacja jednak się zmieniła, gdyż pod koniec XV w. władze
miejskie Gdańska postanowiły już karać osoby uznane za czarowników
i czarownice. Około 1500 r. do wilkierza dodany został punkt dotyczący
przestępstwa czarostwa, w którym zapisano, że jeśli ktoś za pomocą
czarów wyrządzi jakieś szkody, zostanie spalony13. W 1597 r.
opracowany został nowy wilkierz, w którym punkt dotyczący czarostwa
został rozszerzony. Dodano stwierdzenie o zawarciu paktu z diabłem
lub szukaniu u niego pomocy w uprawianiu czarów szkodliwych dla
innych ludzi14. Tym samym czarostwo stało się przestępstwem przeciw
Bogu15. Wystarczyło odtąd „zawarcie” paktu z diabłem, bez popełniania
złych uczynków, aby zostać skazanym na karę śmierci w ogniu. Punkt

ten w niezmienionym brzmieniu zamieszczany był w kolejnych
wilkierzach, po raz ostatni w 1732 r.16
Od początku XVII w. wiara w potęgę diabła oraz w pomagające mu
czarownice stawała się wśród mieszkańców Gdańska i terytorium
miejskiego coraz powszechniejsza. Apogeum polowania na czarownice
i czarowników w Prusach Królewskich przypadało właśnie na to
stulecie. Wówczas to zarzut czarostwa był podnoszony coraz częściej,
choć nie zawsze prowadził on do procesu. Było to jednak oskarżenie
mogące mieć fatalne skutki dla osoby obwinionej o zajmowanie się
czarami. Nie dziwi więc, że choćby w 1684 r. w karczmie zwanej
Schlapkenkruge koło Siedlec doszło do bójki i ciężkiego pobicia z tego
właśnie powodu, że jeden knecht drugiemu zarzucił czarostwo17.
Nic w tym dziwnego, że wiara w czarownice była wówczas tak silna,
skoro przekonanie o potędze diabła oraz o osobach obojga płci
zawierających pakt z diabłem i szkodzącym ludziom oraz ich dobytkowi
umacniali w mieszkańcach duchowni. W 1688 r. chłopi ze wsi Lublewo
(Löblau) skarżyli się radzie miejskiej Gdańska, jako ich ziemskiej
właścicielce, że pastor Renner z kazalnicy wyzywa ich od diabelskich
pomiotów18. Z kolei w 1696 r. pracujący w Ujeścisku (Wonnenberg)
kaznodzieja Kiehl został oskarżony o to, że do swojej chorej żony, gdy
poprosiła o lekarstwo, zaczął wykrzykiwać, że żadne lekarstwo jej nie
pomoże, a jedynie diabeł. Córkę zaś nie tylko zwyzywał od diabelskich
dziwek, lecz także jej życzył, aby diabeł ją porwał19. W tym samym roku
w Rębielczu (Rambeltsch) miejscowy kaznodzieja Steinhauer z ambony
oskarżył jedną z zamężnych chłopek, nieznaną z imienia Seewe, że jest
czarownicą, której on nie udzieli komunii, gdyż utrzymuje ona kontakty
z diabłem. Rada Gdańska poleciła zarządcom zjednoczonych szpitali
Świętego Ducha i św. Elżbiety, do których należała wieś Rębielcz20,
przeprowadzić postępowanie sprawdzające, czy Seewe rzeczywiście
zawarła pakt z diabłem21. Nie dowiedziono jej tego, w związku z czym 4
czerwca 1696 r. sołtysowi i sąsiadom Seewe surowo zabroniono
obwiniać ją w przyszłości o to, że jest czarownicą22. Nakazano
dodatkowo kaznodziei Steinhauerowi, aby zwrócił publicznie, zapewne
z ambony, zabraną jej cześć23.

Wiara w diabła skutkowała również wiarą w opętania. W październiku
1687 r. dziewczyna służąca u karczmarza w Rokitnicy (Müggenhahl)
zachorowała. Opowiadała, jak pewnego dnia spotkała w polu kobietę,
która chciała, aby odstąpiła jej miejsce u karczmarza. Kilkakrotnie jej
odmówiła, wtedy jednak kobieta znikła, ale za to pojawił się czarny kot.
Tego dnia też okulała, a każdej następnej nocy pojawiał się przy jej
łóżku ubrany na czarno mężczyzna, który żądał od niej, aby mu służyła
i wyparła się Pana Boga. Diabeł pojawiał się u niej również pod postacią
węża i robaka, który chciał wejść jej do ust. Diabeł wyjadał także jabłka,
ciasto i inne jedzenie stojące przy jej łóżku, w którym leżała w trakcie
choroby. Otoczenie uważało dziewczynę za opętaną. Niektórzy słyszeli
dochodzący zza pieca w jej pokoju obcy, niski męski głos. Widziano
także, jak jabłko, które pastor podarował chorej, nagle zniknęło, czego
świadkiem było kilka osób.
Zameldowano o tym radzie gdańskiej. Kilku gdańskich lekarzy, przede
wszystkim zyk miejski doktor Bögeding, odwiedziło chorą
wielokrotnie i próbowało ustalić, czy dziewczyna faktycznie została
opętana przez diabła. Chora ostatecznie dostała krwotoku i zmarła24.
Jak już wspomniałem, osoby oskarżone o czary mieszkające w dobrach
miejskich Gdańska powinny być sądzone od 1592 r. przez sąd ławniczy
Głównego Miasta, ale jak się wydaje praktyka dnia codziennego
wyglądała inaczej. W niektórych przypadkach rzeczywiście do Gdańska
sprowadzano i sądzono kobiety oskarżane o czary we wsiach
należących do dóbr miejskich. Wydaje się jednak, że działo się tak
dopiero wtedy, gdy lokalne władze nie kwapiły się z przeprowadzeniem
procesu. Tak było w przypadku Luzi Riss (Riß), mieszkanki wsi Rębielcz,
której właścicielem były gdańskie szpitale. W 1616 r. mieszkańcy wsi
poskarżyli się radzie miejskiej Gdańska na zarządców szpitali, że ci nie
chcieli im pomóc ukarać jednej z sąsiadek, która „oczarowała” ich
bydło. Byli o tym całkowicie przekonani, gdyż sołtys Schuhmacher był
aż u czterech wróżek, z których każda potwierdziła, że to Luzi Riss jest
czarownicą czyniącą szkody we wsi. Tego samego zdania był także
miejscowy kaznodzieja. Skarga została wysłuchana i 20 kwietnia 1616 r.
Riss stanęła przed sądem w Gdańsku. Nie wiemy, kiedy dokładnie, ale

zmarła w więzieniu, prawdopodobnie po torturach. Sądu udało się
uniknąć jej mężowi Martenowi Rissowi, który według mieszkańców wsi
także był czarownikiem. Udało mu się jednak jakoś przekonać
sąsiadów, że tak nie jest, i pozostał we wsi25.
W potocznej świadomości historycznej zakorzenił się stereotyp, że
w procesach o czary sądzone były przede wszystkim kobiety stare,
żyjące na marginesie lokalnej społeczności. Oczywiście można znaleźć
kilka przykładów go potwierdzających, także i w Prusach Królewskich.
Oto jeden z nich. W 1648 r. przeprowadzony został proces o czary we
wsi Klępiny (Klempin). O zajmowanie się czarami oskarżona została
Justyna, pastuszka z tej wsi, mająca wówczas, jak sama zeznała, ponad
60 lat. Nie wiemy, kto ani z jakich powodów ją oskarżył. Uwięziona
została na zamku w pobliskim Sobowidzu, a tamtejszy starosta
niegrodowy Gerhard Pröne sprowadził kata (nie wiadomo jednak,
z którego miasta). Pierwsze przesłuchanie, połączone z torturami,
odbyło się 30 października 1648 r. Pomówiona kobieta nie przyznała się
do niczego. W związku z tym tortury zostały powtórzone następnego
dnia i pod wpływem okropnego bólu Justyna zeznała to, co sąd chciał
usłyszeć. Opowiedziała, że któregoś dnia w poniedziałek przyszedł do
niej diabeł Jan w postaci mężczyzny. Kazał dać sobie coś do jedzenia.
Zapytała go wtedy, czy zasłużył na nie; wtedy zażądał, aby mu coś
sprzedała. Sprzedała mu więc twaróg, za który zapłacił monetą
trzygroszową (Dreipölker) i poszedł, jednak wrócił wieczorem i został
u niej do następnego dnia. Był u niej jeszcze dwa razy i zawsze dawał jej
trzygroszową monetę. Pewnego razu przyszedł z czterema innymi
diabłami, z których jeden ubrany był jak ksiądz. Następnie stwierdziła,
że 10 lat temu, kiedy pojawiła się w Klępinach niejaka Marcinowa z
Rukosina, aby kupić prosię, to zadała owej kobiecie diabła Niklasa,
który połamał jej kości. Zeznała dalej, że z powodu kłótni zadała
chorobę własnej siostrze, która później dłuższy czas musiała leżeć
w łóżku. Na tym przesłuchanie tego dnia zakończono.
Kontynuowano je w dniu następnym, 31 października. Tym razem
Justyna zeznawała „dobrowolnie”, bez tortur. Przyznała się do wielu
złych uczynków. Poleciła swemu diabłu Janowi, aby uwiódł Annę,

dziewczynę służącą u owczarki. Diabeł miał tego dokonać w lesie,
przybrawszy postać konia (!). Później, chcąc pomóc tej dziewczynie
i uwolnić ją od diabła, wylała jej na głowę jakiś płyn. Następnie
przygotowała dla niej kąpiel, do której wlała wywar sporządzony
z rosnącego w pobliżu wsi zioła zwanego „pursch”26. Po kąpieli diabeł
od niej odstąpił. Żonie młynarza z Klępin, która kupiła od niej jajka, ale
potem je odesłała, w ramach zemsty wysłała diabła Jana, aby zrzucił
młynarzową ze schodów, co też się stało. Przyznała się również, że na jej
usługach pozostawało dwóch małych ludzików ubranych w niebieskie
ubranka i noszących czerwone czapki: Hans i Greger27. Z ich pomocą
dokuczała ludziom, ale w zamian w każdy czwartek wieczorem musiała
im nakryć do stołu i dać coś do jedzenia.
Wieczorem w dzień św. Jana (24 czerwca) jej diabeł zjawiał się na
czarnym koźle i zabierał ją na łąkę leżącą między Sobowidzem
a Zakrzewkiem, gdzie czarownice miały „wesele” i gdzie częstowano je
mięsem i rybami. Stał tam długi stół, przy którym z jednej strony
zasiadały „panie”, które jadły na srebrnej zastawie, z drugiej zaś ubogie
kobiety, takie jak ona, które piły ze skorupek z jajek, a jadły tylko to,
czym tamte pogardziły.
Sztuki czarowania nauczyła się od Ewy, karczmarki we wsi Elganowo
(Lamenstein), która wcześniej mieszkała w Trąbkach Wielkich (Groß
Trampken). W trakcie spotkań czarownic Ewa była z nich
najważniejsza. Czarownicami były również Zeppan(ische) z Łaguszewa
(Lagschau) i Zdrojowa z Klępin (później odwołała to powołanie).
Wyrok zapadł 6 listopada 1648 r., a wydany został przez sąd sołtysi wsi
Klępiny. Ponieważ kobieta przyznała się do popełnienia licznych złych
uczynków i paktu z diabłem, powinna zostać spalona na stosie. Sąd
sołtysi jednak odesłał wyrok do sądu wyższej instancji, a mianowicie do
sądu starosty Sobowidza, uznając, że ten będzie lepiej wiedział, jaką
karę powinna otrzymać Justyna28.
Podobnie jak w innych regionach, tak i w dobrach miejskich Gdańska
o zajmowanie się czarami oskarżane były przede wszystkim kobiety
w średnim wieku i zamężne. Wśród ośmiu kobiet, które sądzone były
w latach 1660–1661, a pochodziły z czterech wsi, o jednej tylko

zapisano, że miała 60 lat; przy pozostałych w ogóle nie podano wieku.
Były to: Elisabeth Damnitz ze wsi Skowarcz (Schönwarling), Grete
Ludow i Barbara Stachow z Kolnika (Kohling), Susanne Gurka, Grete
Swiniorka, Dorothea Dekart, Anna Janke z Pszczółek (Hohenstein) oraz
sześćdziesięcioletnia wdowa Anna Hinz (zwano ją Salomonowna)
z Rębielcza. Pod wpływem tortur kobiety przyznały się do zawarcia
paktu z diabłem i utrzymywania z nim stosunków seksualnych. Spalono
je na stosie ustawionym na granicy wsi Rębielcz, chociaż przed
wrzuceniem ciał na stos zostały uduszone29.
Interesujące, że nieco więcej wiemy tylko o zeznaniach jednej ze
wspomnianych ośmiu kobiet, najstarszej z nich. W trakcie tortur Anna
Hinz przyznała, że zawarła pakt z diabłem. Spotykała się z nim w nocy,
a pojawiał się u niej pod postacią miotły lub jej męża i miał z nią
stosunki cielesne, które sprawiały jej ogromną przyjemność. Gdy
przystępowała do komunii, nie połykała hostii, lecz oddawała ją diabłu.
Za jego namową zabiła sąsiadom wiele koni, a sołtysowi Albrechtowi
Groddeckowi podpaliła browar30. Za te złe uczynki została 18 sierpnia
1661 r. skazana na śmierć przez spalenie na stosie, także dla ostrzeżenia
i przykładu31. Egzekucja odbyła się ostatecznie 15 września 1661 r.
w obecności wszystkich mieszkańców wsi32, którzy wraz z miejscowym
pastorem Joachimem Wesemannem33, zarządcami szpitali i katem
towarzyszyli skazanej w uroczystej procesji na miejsce egzekucji.
Kobieta została spalona na granicy wsi Rębielcz i Pszczółki, a popiół
rzucono na wiatr34.
W trakcie procesów o czary w całej Europie sądzone kobiety
wypytywano o wspólniczki, inne czarownice, gdyż powszechnie
wierzono, że utrzymują one ze sobą kontakt, spotykając się na łysej
górze. Torturowane kobiety, chcąc nie chcąc, wymieniały więc nazwiska
rzekomych czarownic. Tak stało się 28 sierpnia 1648 r. we wsi Miłobądz,
kiedy aresztowana i „wsadzona na wwięzienie” została jej mieszkanka,
Elżbieta, żona Jerzego Świdra. Powołana została przez Annę
Korthan(sche), którą sądzono jako czarownicę we wsi Pszczółki.
Elżbietę uwięziono na polecenie Albrechta Żeleckiego, starosty klucza
subkowskiego. Poddano ją następnie torturom, które przeprowadził

ściągnięty z Tczewa tamtejszy kat Bartl. Elżbieta została skazana na karę
śmierci i stracona. W trakcie tortur, wypytywana o inne wspólniczki
diabła, powołała zagrodniczkę Annę mieszkającą w Juszkowie.
Powołana Anna z Juszkowa przed oblicze sądu tra ła dopiero trzy lata
później. Jak można przypuszczać, stało się tak dopiero z powodu
nieszczęść, które dotknęły mieszkańców jej wsi w latach 1650–1651.
Dowiadujemy się o nich z zeznań powołanej kobiety złożonych
w trakcie procesu. Młynarz Michel Witte zeznał, że w 1651 r. w ciągu
pięciu tygodni zdechło jego siedem zdrowych koni. Od razu był pewien,
że stało się to za przyczyną „złych ludzi”, tym bardziej że poprzedni
młynarz Christoph Fiebecke w ciągu dwóch lat stracił 19 koni. Również
kolejny mieszkaniec wsi opowiedział sądowi, że w 1650 r. padło 10
należących do niego koni, które zanim zdechły zachowywały się jak
oszalałe. Z kolei 15 koni i 4 krowy w ciągu ostatnich dwóch lat padło
w gospodarstwie Mertina Meyna, a Georg Baden w 1650 r. stracił 10
koni35. Także Anna Michel, wdowa po młynarzu, zeznała, że nie tylko
poprzedniemu młynarzowi (czyli Fiebeckowi), lecz także jej mężowi
padło wiele koni, dlatego musiał zrezygnować z prowadzenia młyna36.
Po stracie koni przez Michela Wittego jeden z miejscowych chłopów,
Andres Röhle, poradził młynarzowej, aby sprawdziła wszystkie kąty
w stajni. Posłuchała rady i na kilka dni przed Wielkanocą 1651 r. (9
kwietnia) znalazła w każdym z czterech kątów stajni zakopane garnki,
zawierające śmierdzącą „dziwną materię”37. Kilka dni później na
plądrowaniu we młynie przyłapano starą Weckel(sche), którą we wsi
podejrzewano o to, że jest czarownicą.
Tydzień po Wielkanocy we wsi doszło też do dziwnego zdarzenia. Syn
Jacoba Pastewercka orał w polu, a pomagał mu przy tym
osiemnastoletni chłopak Peter Jäschke. W pewnym momencie chłopak
zeskoczył z konia i jak oszalały zaczął biegać po polu. Pochwyciło go
w końcu kilku mężczyzn, którzy byli na sąsiednich polach. Wsadzili go
do skrzyni. Dopiero po kilku godzinach doszedł do siebie. Wypytywany
o to, co mu się stało, odpowiedział, że dwóch na czarno ubranych
mężczyzn ściągnęło go przemocą z konia, chwyciło pod ramiona
i wsadziło na czarnego kozła, który miał cztery rogi i trzy nogi. Chłopak

jeździł na nim przez pewien czas, aż jakiś mężczyzna go z niego
ściągnął38.
Te wszystkie zdarzenia podgrzały i tak już napiętą atmosferę we wsi.
Mieszkańcy zaczęli zapewne się zastanawiać i dyskutować, czy we wsi
nie ma przypadkiem czarownic, które są winne tym wszystkim
spadającym na nich nieszczęściom. Prawdopodobnie wtedy
przypomniano sobie, że kilka lat temu w nieodległej wsi Miłobądz
(około 18 km) w trakcie prowadzonego tam procesu o czary powołana
została komornica Anna. Zwrócono się więc do tamtejszego sołtysiego
sądu o potwierdzenie tej informacji. O tym, że Anna ze wsi Juszkowo
została powołana jako czarownica w prowadzonym przez nich procesie
sołtys miłobądzki Andrzej Woyka i przysiężni poinformowali sołtysa
juszkowskiego pismem z 28 kwietnia 1651 r.39 Zapewne dotarło ono do
Juszkowa najpóźniej następnego dnia, gdyż 29 kwietnia czterech
mieszkańców tejże wsi, a mianowicie: George Kode, Jacob Pastewerck,
Valentin Ortscheid i Hanz Zemser, pojawiło się w urzędzie sołtysim
i oskarżyło żonę Wilma Kohliena, Annę, o to, że jest czarownicą40.
Została aresztowana i ruszył proces prowadzony początkowo przez sąd
sołtysi41. Kobieta nie chciała się przyznać do zawarcia paktu z diabłem
ani do uprawiania jakichkolwiek czarów. Twierdziła, że utrzymuje się
z pracy własnych rąk, a nie z czarostwa42.
Akta sprawy są zachowane tylko częściowo. Wiemy, że przesłuchano
wspomnianego już Petera Jäschkego, służącego u Jacoba Pastewercka.
Zeznał, że pewnego dnia orał pole wraz z synem gospodarza, który
szedł za pługiem, a on sam siedział na koniu. Czuł się rześko i zdrowo,
gdy wtem podeszło do niego dwóch ubranych na czarno mężczyzn,
którzy mieli również czarne twarze. Ściągnęli go z konia i posadzili na
czarnym koźle, który miał cztery rogi i trzy nogi. Jak długo to trwało, nie
umiał powiedzieć, ale z opresji uratował go jakiś ubrany na szaro
mężczyzna, który ściągnął go z kozła i bronił dostępu do niego owym
dwóm ubranym na czarno mężczyznom. Potem przyszedł ksiądz
i wspólnie się modlili. Kilka dni później przyszła do niego stara, niska
i chuda kobieta wraz z ubranym na czarno mężczyzną. Oparła swoją
dłoń na jego lewym ramieniu i zapytała, czy jest mu teraz trochę lepiej.

Gdy odparł, że nie, usłyszał, że ona sprawi, że mu będzie lepiej. Nigdy
więcej się u niego nie pojawiła43. Po wysłuchaniu chłopca kazano
przyprowadzić, uwięzioną wcześniej, starą Weckel(sche) i wskazując na
nią, spytano, czy to przypadkiem nie była ta kobieta. Chłopak
zaprzeczył.
Następnie 6 maja 1651 r. przesłuchano żonę młynarza Wittego. Obecna
była przy tym aresztowana stara Weckel(sche)44. Dnia 22 maja 1651 r.
przed urzędem sołtysim zeznawał pastuch George Weller, który
opowiedział, że już po aresztowaniu Anny przyszła do niego pewnego
dnia jej córka Barbara, siadła w izbie na skrzyni i bez pytania
oświadczyła, że jej matka jest czarownicą i to już od ponad 40 lat.
Barbara miała to również powiedzieć Katarzynie, wdowie po Martinie
Krausie, co ta potwierdziła przed sądem sołtysim45. Niestety nie wiemy,
jak proces się zakończył.
Podejrzenie, że jakaś kobieta jest czarownicą, mogło się ciągnąć latami,
zanim doszło do jej formalnego oskarżenia i procesu. Jedną z takich
kobiet była Fett(sche) ze Stegny (Kobbelgrube, Steegen), wsi leżącej na
Mierzei Gdańskiej. Już w trakcie wojny polsko-szwedzkiej z lat 1626–
1629 pomawiano ją o czarostwo. Szczególnie w Stegnie bano się jej,
podobnie jak i Else Schneider(sche), żony tamtejszego krawca,
ponieważ obie miały rzucać czary na bydło. Else Schneider, chcąc
zapewne odsunąć od siebie podejrzenia, opowiadała mieszkańcom
o pewnym zdarzeniu. Pewnego dnia wieczorem przyszła do niej do
domu Fett(sche). Else w trakcie wojny musiała przyjąć na kwaterę
szwedzkiego kawalerzystę. W chwili nadejścia Fett(sche) kobieta miała
właśnie wychodzić z domu, aby przynieść dla niego piwa. Ku jej
przerażeniu Fett(sche) wzięła stojącą przy wejściowych drzwiach
miotłę i zrobiła nią trzy linie, z których ostatnia była najdłuższa. Gdy
żona krawca poszła później do obory, aby wydoić krowy, żadna z nich
mleka już nie dała46.
Innym razem zdarzyło się, że Peter Teschen wyprowadzał chorą krowę
z obory na łąkę, po tym jak wcześniej padło ich już kilka. Gdy mijał
córkę Fett(sche), włożyła ona krowie do pyska jakieś ziele. Następnego
dnia przyszła sama Fett(sche). Trzymała w dłoni krzak wikliny

i zwróciła się do krowy (która była czerwonej maści): „Krowo, siostro
moja, jesteś chora? Nie chcesz jeść?”. A do Teschena rzekła, aby się nie
martwił, bo krowa nie zdechnie. Posypała zwierzę proszkiem
i powiedziała, że będzie znowu zdrowe.
Ponieważ we wsi powszechnie wyzywano ją od czarownic i „proszkowej
kurwy”, wezwał ją przed swe oblicze ówczesny szwedzki zarządca
starostwa47, jednak po przesłuchaniu puścił wolno. Upomniał ją tylko,
aby zmieniła swe postępowanie, gdyż dzban dotąd wodę nosi, dopóki
się ucho nie urwie. We wsi nadal zdychały cielęta, a krowy nie dawały
mleka, tylko wodę. Sąsiedzi nadal się jej bali, tym bardziej że gdy któryś
z nich popadł z kobietą w kon ikt, to jego bydło padało48. Tak było
choćby w przypadku miejscowego pastucha bydła, który był Fett(sche)
winien za wódkę 1,5 gr, ale kobieta zażądała grosz więcej. Pokłócili się
o to, a w nocy padł wół należący do pastucha. Tym razem nie doszło
jeszcze do formalnego oskarżenia i procesu, choć w latach 1629–1635
kilka kobiet oskarżonych o czary tra ło przed sąd starosty Sztutowa.
Dwie kobiety po przeprowadzonych próbach (nie wiemy jakich) zostały
zwolnione, ale dwie kolejne tra ły na stos49.
Fett(sche) została formalnie oskarżona dopiero kilkanaście lat później,
w 1646 r. Była już wówczas starą kobietą, do tego wdową. Spodziewała
się aresztowania, gdyż rozpuściła wiadomość, że wraz z innymi
kobietami będzie aresztowana. Wywołało to panikę we wsi. O ile
wszyscy mieszkańcy wsi Stegny byli przekonani, że Fett(sche) jest
prawdziwą czarownicą, to nikt nie chciał, aby podejrzenie czarostwa,
rzucone przez nią, padło też na niego. Niestety nie wiemy, jak cała
sprawa się zakończyła.
W porównaniu z południowymi regionami Rzeczypospolitej, jak choćby
z regionem świętokrzyskim50, w Prusach Królewskich osoby oskarżane
o zajmowanie się czarami często, uprzedzając formalne oskarżenie,
same szły do sądu i wytaczały proces o kalumnię (oszczerstwo). Swego
dobrego imienia i honoru broniła choćby Zo a Drużyńska, mieszczka
z Kowalewa (Pomorskiego), której bycie czarownicą zarzuciła inna
mieszczka, Łucja Wels51. Sąd ławniczy 10 października 1733 r. uznał, że
nie ma żadnych dowodów na to, aby Drużyńska była czarownicą.

Dlatego też Welsową za to, że zarzuciła czarostwo, nie mając na to
żadnych dowodów, sąd skazał na siedem grzywien kary i tydzień
pobytu w wieży52.
Podobny mechanizm funkcjonował w dobrach miejskich Gdańska.
Pierwszy znany nam proces o kalumnię odbył się w Sztutowie w 1593 r.,
a sądził urzędujący burmistrz Gdańska, który od 1590 r. odbywał
w Sztutowie zjazdy sądowe zarówno w sprawach cywilnych, jak
i karnych53. Anna Born, która wraz z mężem przybyła z Ziemska
(Zamzow) na Pomorzu i osiedliła się w Jantarze, została pomówiona
o czarostwo przez dwóch parobków. Obaj rozpowszechniali informację,
że Anna w poprzednim miejscu zamieszkania była sądzona za czary
i wraz z innymi czarownicami skazana na stos, lecz udało się jej zbiec
z więzienia. Kobieta, broniąc swego dobrego imienia, udała się do sądu.
Mężowi Anny polecono w związku z tym w ciągu 47 tygodni dostarczyć
dokumenty potwierdzające jego prawe pochodzenie i wyjaśnić,
dlaczego wyjechali z Ziemska54. Małżeństwo musiało dowieść
nieprawdziwości zarzutu czarostwa, skoro obaj parobkowie zostali za
zniesławienie wtrąceni (nie wiemy, na jak długo) do sztutowskiej
ciemnicy, jak zwano miejscowe więzienie55. Nie był to jedyny proces
o oszczerstwo w Jantarze, do kolejnych bowiem doszło w latach 1623–
162456.
W 1640 r. rozpoczął się podobny proces rozpoczęty z inicjatywy
Tönnigesa Grumbkowa i jego żony, mieszkańców Rębielcza, oboje
bowiem byli podejrzewani, że zajmują się czarami57. Grumbkow,
broniąc dobrego imienia i honoru, oskarżył kilku chłopów, że szerzą
nieprawdziwe wiadomości o nim i jego żonie. We wsi była wówczas
napięta sytuacja, gdyż kilku jej mieszkańców dotknęły różne
nieszczęścia w domu i w zagrodzie. Ponieważ zaczęły marnieć konie
Gergena Schuhmachera ten uznał, że musi w nich siedzieć „coś złego”.
Atmosferę strachu i podejrzeń podgrzał sołtys Rębielcza, który pewnego
dnia w karczmie stwierdził, że we wsi działają dwie czarownice, lecz nie
podał żadnych nazwisk. Z kolei Hans Politte uznał, że odkąd zaczął
utrzymywać kontakty z Grumbkowem, opuściło go szczęście i zaczęły
padać należące do niego bydło i źrebięta. Przypuszczenie Pollitego

potwierdził omas Friedrich, który opowiadał już głośno we wsi, że to
żony Grumbkowa i Sewego trudnią się czarostwem i czynią sąsiadom
różne szkody. To, co opowiadał sołtys o dwóch czarownicach,
spowodowało, że w końcu padły dwa nazwiska58. Nie wiemy niestety,
jak ów proces o kalumnię się skończył.
W 1646 r. Bartholomes Westphahl ze wsi Stegna stwierdził, że nie udaje
mu się zrobić masła. Chcąc znaleźć przyczynę tego faktu, zwrócił się do
wróżbity mieszkającego w Stolzenbergu (Chełm koło Gdańska). Oszust
ten, działający pod gdańską bramą miejską, bo do miasta go nie
wpuszczano, stwierdził, że sprawczynią tego jest mieszkająca w tej
samej wsi niejaka Schampe. Po wsi zaczęła więc krążyć plotka, że jest
ona czarownicą. Dotarła ona do kobiety, która postanowiła bronić
swego dobrego imienia i poszła do sądu, aby wytoczyć sprawę
o zniesławienie. Zaczęto przesłuchiwać świadków. Jeden z nich
przypomniał sobie, jak to w czasie działań wojennych mąż oskarżanej
kobiety Georg Schamp powiedział mu, że wytoczy proces pastuchowi
z ich wsi, który oskarżał żonę Schampa o popsucie śmietany robionej
przez żonę pastucha.
Drugi świadek zeznał, że gdy w sierpniu 1646 r. kosił trawę na łące
należącej do Westphahla, przyszła tam żona Schampa i zaczęła się
kłócić z synem Westphahla. Zarzuciła mu, że opowiada po wsi, iż
widział ją w diabelskim lustrze, a jej zdaniem mógł on tam widzieć
jedynie swoją dziwkę. Tylko łajdak albo dziwka może jej zarzucać, że
umie czarować. Gdyby bowiem tak było, to mogłaby oczarować jego
rodzinę, a także mogłaby ich spalić. Świadkowie dodali, że nic nie
wiedzą o tym, aby pomówiona kobieta umiała czarować, a ją i jej męża
uważają za dobrych i uczciwych ludzi59. Kara pokuty spotkała
Westphahla, uznano bowiem, że wbrew pierwszemu boskiemu
przykazaniu pojechał po radę do wróżbity, a więc szukał obcych bogów
i tym samym obraził Pana Boga60.
W 1651 r. doszło do procesu o zniesławienie w Pieckach (Pietzkendorf ),
gdy dwie mieszkanki tej wsi, żony Bielaua i Bartscha, wzajemnie
zarzuciły sobie czarostwo i bałwochwalstwo61. Do podobnego procesu
doszło w 1655 r. w Szadółkach między trzema kobietami, z których

jedna oskarżona została o bycie prostytutką i oczarowanie konia62.
W 1712 r. u zarządców szpitali skarżyła się pewna kobieta ze
wspomnianej wsi, że za plecami posądza się ją o to, że jest czarownicą.
Wdrożono postępowanie, aby wyjaśnić prawdziwość zarzutu, które
doprowadziło do tego, że przed całą społecznością Szadółek zwrócono
jej cześć63.
Jeśli kobieta była mężatką, to skierowany pod jej adresem zarzut
czarostwa uderzał również w męża. Hans Traplaw, z należącego
wówczas do gdańskich dóbr miejskich miasteczka Hel, 31 marca 1653 r.
skarżył się przed sądem ławniczym Głównego Miasta, że jego żona
została oskarżona o uprawianie czarów i aresztowana, co jemu samemu
przyniosło uszczerbek na honorze64. Z kolei w 1666 r. sołtys Rębielcza
Albrecht Groddeck musiał bronić dobrego imienia swojej małżonki,
którą miejscowy karczmarz i jego żona pomawiali o to, że umie
czarować i jest czarownicą65.
Jak z tego wynika, zarzut czarostwa zarówno wobec mężczyzny, jak
i kobiety często skutkował tym, że oskarżana osoba udawała się do
sądu, aby bronić swego dobrego imienia i honoru. Bycie człowiekiem
honoru było bowiem w epoce wczesnonowożytnej podstawowym
elementem jego wartości jako jednostki, i to we wszystkich grupach
społecznych, także wśród chłopów66. Miało to nie tylko wymiar
moralny, lecz także ekonomiczny, utrata honoru bowiem skutkowała na
przykład wyrzuceniem z cechu i utratą możliwości zarobkowania.
Dlatego też, jak potwierdza praktyka sądowa Nowego nad Wisłą67, przed
sądami w Prusach Królewskich w XVII–XVIII w. broniło swego honoru
wiele osób pomówionych o czary. Często z pozytywnym skutkiem.
Wytaczanie procesów o kalumnie najczęściej opłacało się, ponieważ:
„Wydaje się, że kara nansowa, krótki pobyt w wieży bądź groźba
poważniejszych sankcji (wadium) skutecznie powstrzymywały
oszczercę przed kolejnymi zniewagami w przyszłości. Rzadko bowiem
spotykamy sytuację, by pozwany ponownie stawał przed sądem
naprzeciw tego samego powoda lub płacił nałożone wadium”68. Nie
oznaczało to jednak, że w przyszłości ktoś inny nie podniesie tego

samego zarzutu. Zła sława, niestety, ciągnęła się latami za raz
pomówioną osobą, a nawet jej dziećmi.
Reasumując, wiara w czarownice wśród mieszkańców wsi i miasteczek
należących do dóbr miejskich Gdańska w czasach
wczesnonowożytnych była powszechna. Prowadziło to, zwłaszcza
w latach kryzysów społecznych, a tych szczególnie w XVII w. nie
brakowało, do wzrostu liczby oskarżeń o przestępstwo czarostwa
i procesów. Oskarżane były prawie wyłącznie kobiety w różnym wieku,
będące zawsze osobiście znane osobie je oskarżającej. Bardzo często
były to kobiety, które w lokalnej społeczności cieszyły się tzw. złą sławą.
W chwili gdy we wsi zaczęło np. padać bydło, podejrzenia kierowały się
natychmiast w stronę takiej osoby. W trakcie procesu oprócz zarzutu
czynienia złych uczynków, czarów szkodliwych, pojawiało się
oskarżenie o zawarcie paktu z diabłem i bywanie na łysej górze –
schemat, który występował we wszystkich procesach o czary we
wczesnonowożytnej Europie.
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„Czarownice” w dobrach miejskich Gdańska
w czasach wczesnonowożytnych

„Witches” in the townestates of Gdańsk
in the early modern period
Summary

e author analyses a few witch trials that were held in the town estates
of Gdańsk in the 16th–18th c. So far the topic of the prosecution of
women deemed as ‘witches’ in Gdańsk and its surrounding has not
been broadly discussed in the historiography, which is also a result of
only partly preserved primary sources leaving a fragmented view on the
subject in question. ere are few more detailed court records that
allow us to get some insight into the topic but at the current stage of
research we are not able to give a complete number of the prosecuted
persons within the town estates of Gdansk in the early modern period.
On the basis of the preserved sources we can assume that only women,
predominantly middle-aged and some elderly (over 60 years old), were
tried for witchcraft and the grounds for their persecutions commonly
included causing harm to others and their possessions.

Służebne domowe
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Kobiety w aktach gdańskiego Urzędu Burgrabiego pierwszej
połowy XVII w.
Eberhard Bötticher (1554–1617), kupiec, kronikarz, również witryk
kościoła Mariackiego w Gdańsku1, swoje zapiski pamiętnikarskie 1593
r.2 rozpoczął od obszernego opisu mordu małżonków zamieszkujących
przy ulicy Straganiarskiej3. Istotnie, 2 stycznia przed północą zostali bestialsko zamordowani
mistrz murarski Christo Schultz oraz jego żona Anna. Kobieta zginęła
na miejscu od ciosów zadanych siekierą, mężczyzna zmarł wskutek
odniesionych ran dwa dni później, wieczorem 4 stycznia. Sprawczynią
okazała się nieznana z nazwiska Anna, pochodząca z Pomorza
osiemnastoletnia dziewka służebna. Dziewczynę, która z łupem
próbowała zbiec z Gdańska, zapewne już tej samej nocy lub nazajutrz
o poranku schwytała straż miejska. Zbrodnię, co jak wykazało śledztwo,
służąca popełniła z chęci zysku, rabując zgromadzoną przez bezdzietne
małżeństwo gotówkę oraz liczne kosztowności. Sąd skazał dziewczynę
na karę śmierci poprzez obcięcie ręki, co odzwierciedlało gwałt zadany
chlebodawcom, a następnie łamanie kołem4.
Przestępstwa przeciwko życiu popełnione przez kobiety w nowożytnym
Gdańsku, czyli mordy, zabójstwa, samobójstwa, dzieciobójstwo były już
przedmiotem badań historyków. Według statystyk sporządzonych przez
Dariusza Kaczora na podstawie gdańskich zbiorów Sententiae
Criminales w latach 1558–1783 za tego rodzaju przestępstwa skazano
229 kobiet5. W sumie zważywszy 225-letni okres, to dość niewiele, co
rodzi pytanie o kompletność zachowanej dokumentacji. Rzecz jasna
statystyką objęto jedynie czyny, których sprawcy zostali ustaleni oraz
ponieśli stosowną karę; nieznana pozostaje rzeczywista skala
popełnianych czynów przestępczych. I jakkolwiek były to niekiedy
czyny spektakularne, jak wspomniane wyżej za Bötticherem podwójne
morderstwo, to jednak należały one do czynów wyjątkowych w skali

ówczesnego Gdańska, stąd i duże zainteresowanie ówczesnej opinii
publicznej. Równocześnie jednak jako takie nie stanowiło ono przecież
odbicia znacznie bardziej banalnych kon iktów, w które ob towało
ówczesne życie codzienne w dużym mieście epoki nowożytnej.
Dlatego też poszukując odpowiedzi na pytanie o sposoby regulowania
powszednich sporów, musimy sięgnąć do innych masowych źródeł
archiwalnych. Na przykład 22 sierpnia 1641 r. sporządzono krótki
dokument opisujący ranę (wielki opuchnięty siniak na prawym
ramieniu), którą zadano Gerdzie, bliżej nieznanej żonie Michaela
Bentzla. Poszkodowana jako sprawczynię czynu wskazała swoją
dziewkę służebną Annę, która miała przyłożyć kobiecie kamieniem
(„Gerde, Michel Bentzels Ehefraw, eine große Beüleblaw und braun, am
rechten Arm, unter der Schulter ist mit einem Stein geschlagen, gibt
Schuld ihrer Dienstmagd Anna”)6. 1 lutego 1642 r. opisano obrażenia
twarzy Anny, żony Andresa Wagnera. Dwa podłużne zakrwawienia
o długości palca oraz krwawe zasinienie pod okiem sprawiła jej
rzekomo Barbara, żona nauczyciela Hausena („Anna, Andres Wagners
Eheweib, zwey Blut auf der lincken Backen jedes eines Gliedes vom
Finger lang, ein Blut und blaw unter dem rechten Auge, gibt Schuld
Barbaren, Meister Hausen des Schulmeisters Eheweib”)7.
Przytoczone cytaty pochodzą ze zbiorów dokumentów powstałych po
oględzinach o ar, które na żądanie poszkodowanych dokonywane były
przez członków cechu balwierzy. Wyniki obdukcji, które w ówczesnych
źródłach określano jako „Wundtt- oder Besicht Zettel”, wpisywane były
w porządku chronologicznym od kwietnia do końca marca roku
następnego do akt Urzędu Burgrabiego. Skala i charakter kon iktów
osobistych, do których dochodziło w życiu codziennym dużego miasta,
jakim był nowożytny Gdańsk, to bez wątpienia niezwykle barwne
i wdzięczne zagadnienie badawcze8. Trudno się bowiem znudzić przy
czytaniu ulicznych połajanek, sąsiedzkich sporów zakończonych
szarpaniną, częstych bijatykach zakończonych porwaną odzieżą,
siniakami, guzami i krwawiącymi ranami. Obdukcji balwierskich
wykonanych jedynie w pierwszej połowie XVII w. zachowało się kilka
tysięcy, co oznacza odpowiednią liczbę poszkodowanych9. Dla

przykładu do księgi z 1607/1608 r. wpisano 375 obdukcji10, w 1619/1620
r. aż 68611, w 1620/1621 – 45012, 1624/1625 – 40913, 1625/1626 – 45014,
1626/1627 – 32515, 1627/1628 – 27816, 1631/1632 – 51417, 1632/1633 –
30018, 1633/1634 – 25019, 1634/1635 – 34720, 1635/1636 – 24221,
a w 1641/1642 – 16322.
Wpisane do ksiąg burgrabiego, a zacytowane wyżej obdukcje
wystawione przez biegłych specjalistów, czyli cyrulików zajmujących
się chirurgicznym leczeniem ran, stanowiły dowód procesowy
w sprawach prowadzonych o zranienia, pobicia, jak również inne,
często niezamierzone uszkodzenia ciała, zakrwawienia, zadrapania
i posiniaczenia („Blut und Blau”). Poza czynami mniej czy bardziej
umyślnymi często chodziło o poszkodowanych w wyniku przejechania
wozem, stratowania przez bydlęta, pogryzienia przez psy, obrażenia
zadane przez spadające dachówki23. Niekiedy były to czyny dość błahe:
zadrapania i podarcia odzieży, lecz zdarzały się również i poważniejsze
uszkodzenia ciała. Mamy nie tylko do czynienia z pobiciami lub
wzajemnym obrażaniem się na ulicach, na placach targowych, przed
kościołami, w karczmach, czyli z czynami dokonanymi w przestrzeni
publicznej, lecz również z awanturami w zaciszach domów, warsztatów
cechowych, gdzie niejednokrotnie dochodziło do bicia żon, córek,
sąsiadek24.
Jednocześnie ponownego podkreślenia wymaga fakt, że mamy do
czynienia ze sprawami ujawnionymi; stosunek spraw ujawnionych do
pozostałych, które nie skutkowały pozwami sądowymi, pozostaje
jedynie w sferze domniemania i ostrożnych szacunków. Jednak liczba
odnotowywanych spraw nie pozostawia wątpliwości, że gotowość do
natychmiastowego załatwienia spraw przy użyciu siły zycznej była
w ówczesnym Gdańsku na porządku dziennym. W związku z tym
pojawia się pytanie o udział kobiet jako o ar, ale i sprawczyń pobić oraz
innych drobnych wykroczeń. W niniejszym wystąpieniu nawiązuję do
opublikowanego przed kilku laty artykułu zadedykowanego Marii
Boguckiej, a poświęconego służącym maltretowanym
w siedemnastowiecznym Gdańsku25. Wspomniana wybitna badaczka
wielokrotnie starała się w swoich studiach zwrócić uwagę historyków na

kobiecą stronę historii26. Jednak wezwania do prowadzenia
poważniejszych studiów poświęconym kobietom w nowożytnej Polsce,
a opartych na szerokim, również demogra cznym materiale
źródłowym, dotychczas pozostają nadal bez większego oddźwięku27.
Z tym większą wdzięcznością przyjąłem udział w niniejszym spotkaniu
badawczym.
Rozstrzyganie w sprawie popełnionych obrażeń, które stanowiły nał
niewinnych pyskówek na placach targowych, sporów sąsiedzkich
w nowożytnym Gdańsku należało do kompetencji urzędu burgrabiego
(Burggrä iches Amt), który był w mieście o cjalnym reprezentantem
króla28. Jak wspomniałem, baza źródłowa jest nader ob ta, albowiem
protokoły w księgach burgrabiego od schyłku XVI w. zachowały się bez
większych luk aż po schyłek XVIII w.29, wychodząc znacząco poza
zarysowany w tytule zakres chronologiczny niniejszego szkicu.
Zanim przejdę do kobiet wzmiankowanych w niniejszych materiałach,
garść słów o samych protokołach obdukcji. Są to stosunkowo
lakoniczne dokumenty sporządzane według standardowego
formularza. Poza informacjami o poszkodowanym lub zgłaszającym
sprawę (imię i nazwisko, pochodzenie, gdy osoba pochodziła spoza
Gdańska, podawano również narodowość o ary – Polak, Szkot, Anglik,
Holender), jej zawodzie, zajęciu, o stanie społecznym, niekiedy również
miejscu przebywania, a w przypadku służby i uczniów z reguły
odnotowywano również nazwisko pracodawcy30. W przypadku kobiet
wskazywano stan społeczny: mężatka, wdowa, dziewczyna,
ewentualnie służąca wraz z nazwiskiem pracodawcy. W przypadku
dzieci cyrulicy podawali często wiek o ar31. Następnie biegły
rzeczoznawca charakteryzował widoczne na ciele poszkodowanego
obrażenia (rany tłuczone, kłute, cięte, szarpane, zakrwawienia,
opuchnięcia, zasinienia, zadrapania, wyrwania włosów), ich
umiejscowienie na ciele, wielkość skaleczenia, niekiedy również
głębokość dna odniesionej rany itp.). Na podstawie wywiadu
z poszkodowanym podawano domniemany sposób zadania obrażeń
(np. uderzenie, spowodowanie upadku, pogryzienie, stratowanie,
przejechanie przez wóz, zranienie przy użyciu różnych przedmiotów –

kija, kamienia itp.). Rozległość oraz głębokość ran ciętych lub zasinień
z reguły podawano opisowo lub porównawczo w palcach, ewentualnie
w dłoniach32. Urzędową notatkę kończyło wskazanie sprawcy, jego
nazwiska, zawodu, ewentualnie miejsca zamieszkania, tymczasowego
pobytu33. Niekiedy podane jest nazwisko i funkcja balwierza w cechu.
Za wykonanie obdukcji cyrulicy otrzymywali wynagrodzenie, które pod
koniec XVI w. wynosiło 8 gr34. Na tym kończyła się rola balwierzy jako
rzeczoznawców w sprawie.
Z kolei wpisanie obdukcji do księgi urzędowej było równoznaczne
z wniesieniem przez osobę poszkodowaną o cjalnego prywatnego
oskarżenia przeciwko sprawcy. Księgi burgrabiego w kolejnych
częściach zawierają również opisy podjętych czynności: wezwania
przed sąd celem postawienia zarzutu, ewentualnie próby pojednania
pozaprocesowego, a następnie i samego procesu: protokoły
z zeznaniami stron oraz przedstawionych świadków oskarżenia oraz
obrony. Na zakończenie sędziowie przedstawiają ocenę zebranego
materiału dowodowego, aż po ogłoszenie sentencji wyroku. Kobiety
pojawiające się w sprawach o poturbowanie to zarówno o ary, jak
i sprawczynie; również agresji słownej, naruszenia czci lub grożenia
skompromitowaniem swego przeciwnika. Do tego zagadnienia nawiążę
jeszcze w dalszej części niniejszego artykułu.
Procesy toczone przed Urzędem Burgrabiego miały charakter
kontradyktoryjny, czyli wszczynano je z prywatnego oskarżenia przez
stronę poszkodowaną, która wnosiła o ukaranie sprawcy grzywną,
zwrot kosztów kuracji, niekiedy zasądzenie odszkodowania,
ewentualnie odwołania pomówienia, gdy dochodziło do obrażenia,
a następnie także poturbowania o ary. Sędziowie ściśle przestrzegali
zasady dyspozycyjności i będąc związanymi wnioskami dowodowymi
stron, nie prowadzili postępowania dowodowego z urzędu. Dlatego też
uwzględniana była jedynie wartość przedstawionych dowodów, czyli
zarówno wspomnianych protokołów obdukcji, jak i zeznań
uczestników, świadków powołanych przez strony procesowe. Sędziów
mniej interesował sam powód kon iktu, co raczej jego skutek dla
poszkodowanego oraz zgodność zebranych świadectw

z obowiązującym prawem, ostatecznie ciężar przedstawionych
materiałów dowodowych. Sędziowie oceniając świadectwa, mogli
również decydować o uznaniu przedstawionego dowodu za nieważny.
Naturalnie na tle spraw wytaczanych przeciwko mężczyznom liczba
kobiet wskazanych jako sprawczynie pobić była bez porównania
mniejsza. Z przeglądu poszczególnych spraw wynika, że najczęściej
sprawcami i o arami czynów byli w zdecydowanej większości
mężczyźni. To nie jest żadne objawienie, miałbym spory problem,
gdyby było na odwrót35. Ze wstępnego przeliczenia spraw z trzech
roczników protokołów Urzędu Burgrabiego z lat 30. i 40. XVII w.36
wynika, że mężczyźni byli sprawcami około ¾ wszystkich
odnotowanych czynów kwali kowanych jako naruszenie nietykalności;
mężczyźni stanowili również większość poszkodowanych. Kobiety
występujące w aktach to najczęściej o ary pobić przez mężczyzn –
około 20–25% czynów określanych jako „Gewaltsachen”. Na przykład
w 267 sprawach z roku urzędowego 1631/1632 w 72 sprawach kobiety
były o arami (27%), również czynów innych kobiet, a jedynie w 15
(5,6%) – sprawczyniami czynów karalnych37. Na 163 sprawy zgłoszone
w roku urzędowym 1641/1642 w 35 przypadkach kobiety wskazywały
mężczyzn jako sprawców pobić, dwunastokrotnie czynów karalnych
dokonać miały kobiety (6,7% ogółu spraw)38. W żadnych z poddanych
kwerendzie protokołach Urzędu Burgrabiego odsetek kobiet jako
sprawczyń pobić nie przekracza 10% zgłoszonych spraw, przy czym
najczęściej ich o arami są inne kobiety lub dziewczęta39. W niektórych
kategoriach, jak np. o ar przemocy domowej, zarówno wymierzonej
przeciwko członkom najbliższej rodziny, jak i służbie żeńskiej, mamy
zapewne do czynienia z poważnym odsetkiem spraw nieujawnionych.
Jednak nawet wtedy sprawcy nie pozostawali całkowicie bezkarni.
Część maltretowanych żon mimo wstydliwego charakteru czynu
decydowało się na wystąpienie na drogę sądową przeciwko swoim
mężom. Na przykład spuchnięta i posiniaczona Catharina, żona Tewesa
Borchardta – „beyde Augen blau und braun, daß gantze Angesicht
aufgeschwollen, der Rücke, die Brust, beyde Arme gantz voller blawer
Strimen, eines eils einer Hand breit, es ist alles nicht zu zählen, gibt

schult ihrem Manne” – zdecydowała się w 1642 r. wystąpić
z oskarżeniem przeciwko swojemu mężowi40. Ne był to wypadek
odosobniony41.
Jednak należy zwrócić uwagę, że proporcje pomiędzy sprawcami
męskimi i żeńskimi w odnotowywanych sprawach o pobicia znacząco
odbiegają od odsetka kobiet wśród ogólnej liczby osób skazanych za
czyny kryminalne. Z wyliczeń D. Kaczora wynika, że wynosił
w ówczesnym Gdańsku nowożytnym, czyli w drugiej połowie XVI–XVIII
w., blisko 30%, w niektórych dekadach zbliżając się aż do 40% ogółu
kryminalistów42. Aczkolwiek wymaga podkreślenia, że zdecydowana
większość wyroków zapadła w sprawach o kradzież oraz dzieciobójstwo,
w małym zaś stopniu o czyny związane z ciężkim zranieniami
zagrażającymi życiu osób dorosłych.
Poza samą kwestią mniejszej siły zycznej oraz kulturowo tłumionej
agresji wynikało to przede wszystkim z czynników społecznych, czyli
ograniczonej aktywności publicznej i zawodowej kobiet w ówczesnym
Gdańsku, co w naturalny sposób znacząco zmniejszało pola
potencjalnych kon iktów przy użyciu siły zycznej. Jestem świadomy,
że przytoczone przykłady agresji zycznej nie wyczerpują możliwych
przejawów kon iktów z udziałem kobiet. Częstokroć zamiast agresji
zycznej stosowano inne nie mniej dolegliwe społecznie formy ataków.
I jak trafnie wskazuje Jaśmina Korczak-Siedlecka, mamy do czynienia
również z agresją słowną, wygrażaniem lub podważaniem honoru i czci
swych interlokutorów43.
Gdańskich przykładów na tego rodzaju zachowania również nie
brakuje44. Zbadanie tego zagadnienia dla nowożytnego Gdańska
zapowiedział Dariusz Kaczor z Instytutu Historii Uniwersytetu
Gdańskiego, dlatego też zasadniczo pomijam tę kwestię w niniejszym
przyczynku.
Przy rozpatrywaniu kwestii bicia w związkach rodzinnych należy mieć
na uwadze powszechne i potwierdzone w prawie chełmińskim oraz
wilkierzach miejskich przyzwolenie na bicie oraz inne formy zycznego
karcenia jako formy dyscyplinowania osób podległych. Skutkiem tego
większość bitych służących nigdy nie decydowała się na wszczynanie

procesu przeciwko swoim pracodawczyniom. Ujawnione w obdukcjach
czyny, niekiedy bliżej wyjaśnione wskutek procesu, wyraźnie
wychodziły poza przyjętą codzienną normę postępowania. I tu
dotykamy zagadnienia sprawcy czynu oraz jego o ary. W sprawach
kobiecych najczęściej dochodziło do kon iktów pomiędzy dziewkami
służącymi u różnych gospodarzy, rzadsze już były bijatyki pomiędzy
mężatkami. Stosunkowo regularnie zgłaszane były sprawy z powództwa
służących maltretowanych przez swoich pracodawców, przy czym
często panie domu współuczestniczyły w maltretowaniu służących
razem z mężami.
Większość spraw o pobicie kobiet, mimo sporządzenia obdukcji
i odnotowania w protokołach Urzędu Burgrabiego, nie skutkowała
procesami. Skarżące działały w afekcie, a po upływie czasu
i uspokojeniu się ostatecznie nie decydowały się na kontynuowanie
spraw, były zastraszane albo dochodziło do porozumienia
pozaprocesowego. W związku z tym z owych wspomnianych wcześniej
składanych corocznie setek skarg pozostaje około kilkudziesięciu, które
posiadają dokumentację procesową aż do wydania sentencji wyroku.
Jeszcze mniej, bo po kilka rocznie dotyczy sprawstwa kobiet.
Podsumowując: obdukcje stanowią dobre, bo masowe źródło do
badania przemocy codziennej, lecz równocześnie okoliczności, które
doprowadziły do użycia siły zycznej przez kobiety lub przeciw
kobietom, pozostają często nieznane.
Tym bardziej warto przyjrzeć się tym szczególnym, czyli np. pobiciu
mężczyzny przez kobietę. Niejaki Hans Ruprecht w maju 1641 r. skarżył
Brygittę, żonę Michaela Fröschlinga, o obrzucenie go wyzwiskami („mit
allerhand groben injurien angegri en”), a następnie o pobicie
(„unterschiedlich Blutgeschlagen”)45. Poszło o to, że gdy Ruprecht
zaczął czyścić rynsztok, Brygitte nawyzywała go od szelmów i złodziei,
po czym uderzyła mężczyznę trzy razy kijem albo polanem. Gdy ów
próbował wyrwać krewkiej niewieście kij i ją uspokoić, ugryzła
Ruprechta dotkliwie w kciuk. Ostatecznie nie wiadomo, o co konkretnie
poszło z rzeczonym rynsztokiem, może przy okazji czyszczenia
zapchany został odpływ ścieków z sąsiedniej posesji, a może odkryty

ściek zaczął cuchnąć ponad miarę. Jak było, tak było, a Ruprecht wnosił
o przeprosiny, a przede wszystkim o odwołanie wyzwisk naruszających
jego dobre imię i zrekompensowanie kosztów leczenia. Na dowód
przedstawił spisaną obdukcję. Brygitte reprezentowana przez swojego
opiekuna prawnego zaprzeczyła oskarżeniom, przedstawiając całkiem
odmienną wersję wydarzeń. Twierdziła, że to Ruprecht wielokrotnie ją
obraził słowami, pobiegł za nią do izby, groził jej pięściami oraz miał ją
pobić („brawn und blau”). Przedstawiła na dowód odniesionych
obrażeń dokument oględzin (nr 19 w aktach sprawy). To, że Ruprecht
dostał dwa razy kijem w klatkę piersiową i raz po głowie, potwierdzili
przedstawieni przez niego świadkowie zeznający pod przysięgą
i uprzedzeni o konsekwencjach składania fałszywych świadectw.
Oskarżona również chciała odwołać się do zeznań świadka, czyli
pewnej niewiasty ze Szwecji („ein schwedisches Weib”), jednak z uwagi,
że zamieszkiwała ona w domostwie Brygitte („Beclagtin domestica”)
sędziowie uznali, iż nie może ona przedstawić bezstronnego
świadectwa w sprawie. Oskarżona broniła się jeszcze prosząc, aby sąd
miał na uwadze, że biedna kobieta nie może być sprawcą takiego
„wielkiego czynu”, w domyśle – pobicia mężczyzny: „das ein armes
weibes bild kegen einen Man nicht groß thätigkeit verüben kan”. Jednak
sędzia w wyroku wydanym na szóstym posiedzeniu stwierdził, że
zebrane dowody (obdukcja oraz zeznania świadków) pozwalają
stwierdzić winę Brygitty Fröschling i postanowił, że ma ona przeprosić
i odwołać swe obraźliwe słowa oraz pokryć koszty leczenia. Sprawa
zaprzątała sąd raptem przez niecały miesiąc.
Jak wspomniano, w źródłach niejednokrotnie mamy do czynienia ze
sprawami wytoczonymi przez dziewki służebne swoim
pracodawczyniom. Na przykład w sierpniu 1627 r. pewna Catharina,
służąca u piekarza pieczywa słodkiego przy ulicy Piwnej, skarżyła żonę
swego chlebodawcy („Catharina eines Losbeckers in der Jopengaßen
Magt, […] Giebt schult des Beckers Fraw”46). Również Gerda pracująca
u Martena Wintera została 28 marca 1641 r. dotkliwie pobita przez żonę
chlebodawcy („Maulblutrünstig geschlagen, daß ihr Maulblutrünstig
und geschwollen”) i wniosła przeciwko niej oskarżenie. Tym razem

o czyn karalny obwiniono panią domu. Żona Martena Wintera
tłumaczyła się, że dziewka nie była jej posłuszna („in ihrem Dienst sehr
ungehorsam gewesen”), uciekała, znikała na całe dni („o t
ausgelau en, und ein paar tage nicht wiedergekommen”), a na
zwrócone uwagi odpowiadała bezczelnie („unnütze wort gegeben”)47.
Nawet gdy były przekonujące dowody na pobicie, szanse na wygranie
procesów przeciwko pracodawcom były stosunkowo niewielkie, przede
wszystkim z uwagi na zapisy w wilkierzach, które generalnie zezwalały
na karcenie, czyli bicie służących. Jedynym ograniczeniem było
przekroczenie zakresu karcenia i spowodowanie np. trwałego
okaleczenia lub bicie do utraty przytomności. Źródła kryminalne
odnotowują agresję służących przeciwko małym dzieciom swoich
gospodarzy, co należy interpretować jako forma zemsty bezsilnych, lecz
zdesperowanych kobiet na swoich chlebodawcach48.
Nie będę się silić na próbę poważniejszej konkluzji. Wymaga to jeszcze
dokładniejszych studiów źródłoznawczych, lecz bez wątpienia sądy
w Gdańsku traktowały kobiety z pełną powagą, zaś argumenty stron
były obiektywnie rozpatrywane. Same procesy tylko rzadko trwały
dłużej aniżeli kilka tygodni, licząc od momentu wniesienia skargi. I bez
jakichkolwiek aluzji do współczesnej mizerii w sądownictwie polskim,
nie sposób mówić o ówczesnej przewlekłości w procedowaniu.
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Fot. 1–2. Protokoły obdukcji kobiet poszkodowanych przez kobiety z lat 1641–1642 r., Archiwum
Państwowe w Gdańsku, 300, 3/74, nr 118, 138.

Fot. 3. Protokół oględzin mężczyzny pobitego przez kobietę,
Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300, 3/74, nr 150.

Women in the records of the Gdansk Of ce
of Burgrave (Burggrä iches Amt)
from the rst half of the 17th century
Summary
Women as perpetrators of crimes (murders, murders, child murder, theft) in Gdansk from the
16th to the 18th centuries have already been the subject of research by historians. According to
the City Court (Sententiae Criminales) collection, between 1558 and 1783, 229 women were
convicted of this type of crime. Such crimes by women were rather unique in Gdansk at the time
and, as such, were not representative of the ordinary, banal everyday con icts in which women
took part. Based on mass sources from the Gdansk State Archives, the author of this article
analyzed the cases of women brought to justice in the Gdansk Burgrave o ce in the rst half of
the 17th century. Initially, the focus was on reviewing the list of autopsy reports made on
victims’ request (in the sources – “Wundtt - oder Besicht Zettel”). Several thousand documents
of this kind have been preserved from the rst half of the 17th century.

e course of some

selected processes was then analyzed. Women who appeared in les were usually victims of
men - about 20 to 25% of all acts (in sources – “Gewaltsachen”). Women also appear as accused
in them. However, the percentage of female suspects does not exceed 10% of the reported cases.
e most common victims of women were other women or girls, mainly maids. Most of the
reported cases did not result in complaints. Despite convincing evidence, the perpetrators were
often found to be innocent. In addition to tradition, this also had a basis in both state (ius
culmense) and local law (Gdansk Willkühr from 1597), which allowed beating as one of the
forms of disciplining subordinates.
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Kobiety jako sprawczynie i o ary przemocy
we wsiach Prus Królewskich w XVI–XVII w.
Kobiety jako sprawczynie przemocy
W statystykach przestępstw z użyciem przemocy zarówno w czasach
współczesnych, jak i w epokach minionych dominują mężczyźni. Do
niedawna powszechnie uważano, że za dysproporcję tę odpowiadają
czynniki biologiczne, takie jak siła zyczna czy poziom hormonów.
Badania nie wykazały jednak jednoznacznego wpływu androgenów na
zachowania agresywne1. Trudno także przyjąć, że siła zyczna jest
głównym czynnikiem determinującym stosowanie przemocy, skoro
wiele jej form nie wymaga użycia siły, a o ara nie musi być wcale
słabsza zycznie od agresora. Liczne badania z zakresu socjologii
i pedagogiki dowiodły, że przy dysproporcji płciowej w stosowaniu
przemocy większą rolę pełnią uwarunkowania kulturowe, takie jak
odmienne wzorce wychowania dziewcząt i chłopców, zróżnicowane
płciowo role społeczne, de nicje męskości i kobiecości, wyższy stopień
kontroli społecznej nad kobietami2. Z kolei najnowsze analizy
kryminologiczne wskazują, że duże dysproporcje płciowe
w statystykach przestępstw mogą wynikać z samego tylko doboru
danych. Objęcie badaniami lżejszych form przemocy, przemocy
szkolnej, domowej, werbalnej, psychicznej znacznie podnosi odsetek
kobiet wśród sprawców3.
Jak powyższe doniesienia mogą pomóc nam w zrozumieniu zjawiska
przemocy kobiecej na pruskiej wsi? Aby to wykazać, posłużmy się
danymi z ksiąg sądowych Mierzei i Szkarpawy – terenu obejmującego
około 25 osad należących do Miasta Gdańska. Są to akta sądu drugiej
instancji, któremu przewodniczył jeden z gdańskich burmistrzów;
posiedzenia odbywały się w Sztutowie. Dla okresu od 1578 (kiedy
rozpoczyna się dokumentacja) do 1626 (kiedy wojska szwedzkie
wkroczyły na teren Mierzei) znaleziono ponad 820 spraw dotyczących

kon iktów między mieszkańcami wsi, którym towarzyszyły bójki,
drobne zranienia, wyzwiska i oszczerstwa. Nie jest zaskoczeniem, że i tu
kobiety rzadko widnieją jako sprawczynie przemocy. Dysproporcja ta
nie musi jednak wynikać (jedynie) z przyczyn biologicznych,
psychologicznych czy społeczno-kulturowych, lecz z małej widoczności
kobiet w materiale źródłowym i specy ki kobiecej przemocy.
Po pierwsze na pojawianie się kobiet w aktach sądowych wpływała ich
sytuacja prawna. Do działań procesowych kobieta potrzebowała
opiekuna prawnego4, a do tego częstą praktyką było, że na sali sądowej
pojawiał się tylko odpowiedzialny za nią mężczyzna i tylko on widnieje
w aktach jako strona postępowania. Nieraz można natknąć się na
zapisy, gdzie o cjalnie oskarżonym o przemoc jest mężczyzna, choć
w trakcie lektury zeznań okazuje się, że to córka bądź żona oskarżonego
stała za aktem agresji lub była jego współsprawczynią. Biorąc pod
uwagę, że część akt ogranicza się jedynie do wymienienia stron
procesowych i tematu sprawy, pewna liczba sytuacji przemocy, których
inicjatorkami były w rzeczywistości kobiety, może być ukryta. Podobne
okoliczności należy uwzględnić przy danych statystycznych
odnoszących się do kobiet jako o ar przemocy. Oczywiście,
w procesach toczonych przed sztutowskim sądem także kobiety
występowały jako oskarżone lub powódki, wraz z mężami bądź same.
Pod tym względem brak w materiale źródłowym konsekwencji.
Częściowo nieobecność kobiet na sali rozpraw wynikała z przyczyn
prozaicznych. Brak pani domu w gospodarstwie chłopskim zawsze był
problemem, a dojazd do Sztutowa z innych wsi, zwłaszcza w czasie
wylewania rzek, bywał utrudniony. W tej sytuacji nie widziano powodu,
by poza mężczyzną jako o cjalnym przedstawicielem rodziny zjawiała
się w sądzie jego żona czy córka.
Po drugie należy dostrzec problem przemocy pośredniej. Badania
pedagogów dowodzą, że dziewczęta, w przeciwieństwie do chłopców,
preferują ten sposób wyrządzania szkód innym5. W aktach procesowych
Mierzei i Szkarpawy, gdzie sprawcami pobicia byli mężczyźni, możemy
znaleźć wzmianki, że to kobiety były inspiratorkami ataku.
Wykorzystywały siłę zyczną mężczyzn, by zaszantażować lub ukarać

przeciwnika. Na przykład sołtysowa z Tujska nakazała swojemu
parobkowi, by pobił służącą sąsiada (prawdopodobnie zarzucała jej
kradzież)6. Z kolei zgwałconej (pod nieobecność męża) żonie Adriana
Vinnera najpierw miał pomóc w zemście jej komornik, a następnie
mężczyzna wynajęty do tego za beczkę piwa7. Działaniem pośrednim
kobieta mogła nie tylko kompensować brak siły zycznej, lecz także
pozostać w ukryciu, nie narażając się na oskarżenie o napaść. Z tego
względu wzmianki o kobietach jako podżegaczkach są rzadkie, co
utrudnia oszacowanie skali zjawiska. Należy przy tym dodać, że również
mężczyźni wykorzystywali innych, zwłaszcza służących, do załatwiania
swoich „brudnych spraw”.
Po trzecie szczególną rolę w środowisku nowożytnej wsi należy
przypisać przemocy werbalnej. Wiele badań i danych statystycznych,
zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, obejmuje jedynie ataki
zyczne, i to z poważnym skutkiem dla zdrowia czy z zagrożeniem
życia. Historycy zajmujący się epoką nowożytną także niemal wyłącznie
skupiali się na napaściach zagrożonych najwyższym wymiarem kary,
często nawet nie biorąc pod uwagę pobić, a jedynie zabójstwa,
morderstwa, gwałty8. Metaanaliza badań nad zachowaniami
agresywnymi wykazała, że mężczyźni są bardziej skłonni do czynów,
które wywołują ból cielesny, podczas gdy kobiety celują w psychiczną
i społeczną kondycję o ar9. Współczesne badania z zakresu socjologii
i pedagogiki dowodzą, że dziewczęta i kobiety nie są mniej skłonne do
agresji w ogóle, lecz preferują przemoc słowną: wyśmiewanie, obmowę,
szantaż, wyzwiska i tym podobne10. Według Laury Gowing nowożytna
kultura europejska dawała mężczyznom wiele możliwości potępienia
kobiet, lecz niewiele kobietom, by potępić mężczyzn lub inne kobiety,
dlatego oszczerstwo było typowo kobiecym fenomenem11. W księgach
Mierzei i Szkarpawy najczęściej występującą formą agresji werbalnej
jest zniesławienie pod postacią wyzwisk i oszczerstw, poza tym
występują: obmowa, przezwisko, groźba, złorzeczenie i klątwa. W sumie
dla wybranego przedziału czasowego znaleziono 485 spraw o ataki
werbalne, z czego w 101 przypadkach oskarżonymi były kobiety.
Rozszerzając naszą analizę o przemoc słowną, uzyskamy inną relację

płci w sprawach dotyczących przemocy. Podczas gdy kobiety stanowią
jedynie 8% sprawców pobić i zranień, ich udział w atakach słownych
wynosi już 22%. Z pewnością nie można stwierdzić, że przemoc
werbalna była przemocą „kobiecą” – i tu mężczyźni stanowią
w badanych księgach większość sprawców (78%). Jednocześnie
potwierdzenie znajduje teza, iż ta forma przemocy była przez kobiety
chętniej wybierana – 82% sprawczyń przemocy przedkładała
wyzywanie, szkalowanie, obmawianie nad bicie i ranienie. Pokazuje to,
że uwzględnienie w badaniach ataków werbalnych jest konieczne dla
zrozumienia analizowanej problematyki.
Szczególną formą przemocy była plotka i obmowa. Jako forma
przemocy jednocześnie pośredniej i werbalnej jest często ignorowania
w badaniach nad problematyką zachowań agresywnych, co zaburza
proporcje płci w statystykach, ponieważ już od wieku dziecięcego jest to
typ przemocy preferowany przez płeć żeńską12. Plotka jest dla o ary
szczególnie niebezpieczna w społecznościach o wysokim poziomie
kolektywizmu, a taką była nowożytna pruska wieś. Wartość człowieka
była ściśle związana z opinią innych na jego temat, dlatego rozgłaszanie
o nim szkodliwych informacji skutecznie utrudniało kontakty osobiste,
pogarszało pozycję społeczną, uniemożliwiało współpracę
gospodarczą. Jest to zakamu owana forma przemocy, gdzie sprawca
jest trudny do zidenty kowania. Z tego powodu niewiele było procesów
o plotki, a wnoszone pozwy skierowane były często przeciw osobom
jedynie powtarzającym zasłyszane informacje, a nie ich autorom. Nic
dziwnego, że plotka była często narzędziem zemsty w rękach kobiet, i to
w relacjach szczególnie asymetrycznych – gdy sprawczyni była kobietą
o niskim statusie społecznym, często podległą mężczyźnie, którego
chciała zdyskredytować. Donnies Gußky z Ortheide podał do sądu kilku
mężczyzn za to, że „za jego plecami w obecności dobrych ludzi”
rozpowiadali o nim, że nielegalnie zabił i zjadł dwie sarny, że próbował
zgwałcić jedną dziewczynę, że cudzołożył z nierządnicą w Długich
Ogrodach i spłodził z nią dziecko, a jego żona chyba czaruje, bo
wygląda jak diabeł13. W trakcie procesu okazało się, że wszystkie te
wiadomości rozgłaszała jego była służąca, Gertrud. To ją Gußky

nachodził i próbował zgwałcić, następnie wyrzucił ze służby i pohańbił
jej krewnych. Działanie Gertrud było skuteczne – zdyskredytowała
swojego wroga w społeczności i rzuciła na niego liczne podejrzenia,
samej pozostając w ukryciu – ostatecznie pojawiła się na procesie jako
świadek, a nie oskarżona. Warto jednak zaznaczyć, że plotka była formą
przemocy charakterystyczną nie tyle dla kobiet, co dla osób o niskim
statusie społecznym – dopuszczali się jej także mężczyźni nisko
postawieni w społecznej hierarchii, jak zagrodnicy, pracownicy
najemni, służący. Zwłaszcza służba wykorzystywała plotkowanie, by
zemścić się na pracodawcach14. O ara plotki znajdowała się
w szczególnie niekorzystnym położeniu – trudno jej było bowiem
odpowiedzieć na rozgłaszaną potwarz i pozwać sprawcę. Plotkara
natomiast mogła poważnie zaszkodzić wrogowi, pozostając poza
kręgiem podejrzanych, nie wystawiając się na zemstę i utrudniając
dochodzenie.
W oczach ówczesnych inną groźną formą przemocy, po którą często
sięgały kobiety, były klątwy i złorzeczenia. Pruska wieś w tym okresie
należała do kręgu kultury oralnej, gdzie słowo posiadało magiczną moc,
moc sprawczą. Zarówno nadawca, jak i odbiorca złorzeczenia wierzyli
w jego realizację. Przekleństwo było formą kary za doznane krzywdy,
wypowiadane często przez osoby, które nie mogły w inny sposób
dochodzić swojej sprawiedliwości. Znowu więc była to forma przemocy
stosowana raczej przez kobiety, i to o niskim statusie społecznym.
Ogrodniczka Engel zarzuciła pewnej mieszkance Sobieszewa, że zabiła
jej dwoje dzieci, dlatego „splunęła jej w twarz i otwarcie groziła, że ją
przeklnie, tak że nigdy nie urodzi dziecka, które teraz w łonie nosi”15.
Kobieta przeraziła się tym bardziej, że Engel była wedle świadectw
biegła w złorzeczeniach, na przykład podobnie groziła karczmarzowi
w Sobieszewie i nazajutrz zdechły mu trzy tłuste świnie16. Co
znamienne, stając przed sądem, ogrodniczka wcale nie próbowała
zaprzeczać swoim działaniom, wręcz przeciwnie, zapewniała o swoich
nadprzyrodzonych zdolnościach, wzbudzając w ten sposób strach
wśród wszystkich, którzy chcieliby się jej narazić. Wybierając tę formę
przemocy, kobieta mogła wyrównać swoją pozycję w relacjach

asymetrycznych. Gdy nie mogła pozwać oponentów do sądu, nie miała
wsparcia rodziny i znajomych, a nawet siły zycznej, by stawić im czoła,
rzucenie klątwy mogło być jedynym skutecznym działaniem.
Fałszywy byłby jednak obraz chłopek jako sprawczyń przemocy skrycie
plotkujących i próbujących zniszczyć oponentów przy pomocy sił
nadprzyrodzonych. Większość postępowań dotyczy ataków
bezpośrednich, zazwyczaj plugawych wyzwisk i hańbiących oszczerstw
rzuconych adwersarzowi prosto w twarz, czasem wraz z rękoczynami.
Agresorki wyzywały inne kobiety przeważnie od „kurew”, a mężczyzn od
„szelm”, zarzucały wszeteczeństwo i cudzołóstwo, podejrzewały o czary,
oskarżały o kradzież żywności i zwierząt. Z reguły tego typu ataki były
konsekwencją sąsiedzkich kłótni o miedzę, inwentarz żywy, podział
gromadzkich dóbr. Mimo iż nie były to napaści zagrażające poważnie
życiu o ar, to skala agresji bywała zdumiewająca – na przykład wdowa
Christina została pozwana przed sąd burmistrza za to, że swoją sąsiadkę
zwyzywała od „włóczęgowskiej kurwy”, wyrwała jej włosy, podrapała
twarz, ugryzła w udo, pchnęła na ziemię, pokopała i pobiła, a także
groziła, że ją zabije „i tak zadała jej rozmaite cierpienie i hańbę,
a jeszcze się tym chwaliła i z tego złego cieszyła”17. Przyczyną napaści
było pożyczenie naczynia na mleko. Podobnych ataków kobiety
dokonywały za oskubanie gęsi, zerwanie jabłek, zabranie smalcu,
ukrycie warząchwi. Choć niektóre powody mogą wydawać się błahe, dla
miejscowych chłopek stanowiły element walki o dobrobyt. Przemoc
pełniła często na wsi funkcję windykacji należności, kary za
niesprawiedliwą konkurencję ekonomiczną bądź była sposobem na
zabezpieczenie dóbr poprzez odstraszenie rywali. Oczywiście można
było w tych celach odwołać się do systemu prawnego, lecz w wielu
przypadkach mogło być to nansowo nieopłacalne bądź trudne
z innych powodów, poza tym odwlekało rozwiązanie sprawy w czasie,
podczas gdy użycie przemocy wywierało skutek natychmiastowy. W ten
sposób przemoc stawała się narzędziem walki mieszkanek wsi o interes
własnych gospodarstw.
Rozważając związek przemocy z rywalizacją gospodarczą uwagę zwraca
zaangażowanie kobiet w działalność ich mężów. Przykładem niech

będzie rybołówstwo, z którego w dużej mierze żyli mieszkańcy Mierzei,
a które było zajęciem męskim. Łączyli się oni w spółki rybackie –
maszoperie; zasady współpracy były przy tym częstym powodem
kon iktów. Sprawa dwóch małżeństw z Sobieszewa jest interesująca,
ponieważ zwada wynikła między kobietami, mimo iż dotyczyła
współpracy ich mężów:
„Ostatnio skarżący poszedł wraz z żoną do oskarżonych w dobrej
wierze; tam doszło między nimi do różnych rozmów o łowieniu
i rybach, o co obie kobiety się pokłóciły. Przechodząc od słów do
czynów, żona oskarżonego napadła na żonę skarżącego, uniosła jej
ubranie, które zarzuciła jej na głowę, pobiła ją i albo sama uderzając,
albo poprzez męża […], zrobiła jej dużą dziurę w głowie, przez co
kobieta ta przez długi czas leżała chora u balwierza”18.
Opis sytuacji zwraca dodatkowo uwagę tym, że mężczyzna jest tu
przywołany jako ewentualny wykonawca woli agresywnej żony (poza
określeniem durch iren Man wskazuje na to również użycie czasownika
lassen). To ona ponosi odpowiedzialność za wszystkie cierpienia o ary,
nawet jeśli to jej mąż zadał ostateczny cios; ona widnieje jako
prowodyrka ataku. Przemoc przez nią stosowana miała tu także
charakter psychologiczny – sprawczyni upokorzyła swoją o arę,
obnażając ją, co dla niewiasty w omawianej epoce mogło łączyć się ze
szczególnie przykrymi odczuciami. W ten sposób kobieta przejęła
dominację nad inną kobietą zarówno w sferze psychicznej, jak
i zycznej poprzez bezpośredni atak oraz (być może) pośrednio,
wykorzystując siłę swojego męża.
Powróćmy jednak do głównego pytania: dlaczego spór w sprawie
męskiej współpracy doprowadził do przemocy między kobietami?
Odpowiedź jest prosta: ponieważ w omawianej epoce wszelka
działalność gospodarcza męża miała bezpośredni wpływ na sytuację
ekonomiczną jego żony oraz ich dzieci. W gospodarstwie wiejskim
współpraca między małżonkami była szczególnie istotna, razem
pozyskiwali zasoby i pomnażali kapitał. Z tego względu wszelkie „jego”
sprawy były też „jej” sprawami. To dlatego żona Michela Marckena ze
Stegny groziła rozlewem krwi sąsiadowi, „temu szelmie”, który „porąbał

płot jej męża”19. W wypowiedzi kobiety ogrodzenie należy do jej
małżonka, nie do niej ani nie do nich obojga. A przecież nienaruszony
płot leżał w interesie obojga gospodarzy. Żona Marckena, tak samo jak
wspomniana wcześniej żona rybaka z Sobieszewa, występowała
faktycznie w obronie własnego, a właściwie wspólnego interesu.
Gospodynie nie tylko wykonywały obowiązki domowe przypisane ich
płci oraz nadzorowały wykonywanie prac przez służących, lecz także
występowały w imieniu swoich mężów i broniły ich interesów,
ponieważ od tego zależał dobrobyt całej rodziny. Wspólne interesy
oznaczały wspólnych wrogów.
Kobiety jako o ary przemocy
Skala przemocy wobec kobiet na nowożytnej wsi jest właściwie
niemożliwa do oszacowania, biorąc pod uwagę nie tylko wspomniany
problem małej widoczności kobiet w źródłach sądowych, lecz także
fakt, że przemoc domowa i seksualna były powszechnie akceptowane
i tylko wyjątkowo stawały się powodem pozwów sądowych. Uzyskany
odsetek 22% (185 spraw) kobiet jako o ar przemocy dotyczy głównie
zajść między sąsiadami i trudno traktować go jako wynik miarodajny.
Typowe napaści opisane w aktach sądowych obejmują pobicia
kończące się kilkoma siniakami, a także wyzwiska i oszczerstwa
odnoszące się do sfery życia seksualnego kobiet, ewentualnie
działalności magicznej. Obraz przemocy wynikający z materiału
źródłowego nie może być pełny także z innego powodu – skarżącymi
były zazwyczaj kobiety zamężne (bądź ich mężowie) z gospodarstw
pełnołanowych, stanowiące miejscową elitę. Panny i wdowy, służące,
ogrodniczki i komorniczki co prawda czasem wnosiły oskarżenia, lecz
zazwyczaj nie miały na to potrzebnych środków materialnych,
odpowiedniego wsparcia rodziny, możliwości dojazdu. O położeniu
o ar z wielu grup społecznych na wsi musimy więc wnioskować na
podstawie nielicznych zapisów, a o sytuacji na przykład robotnic
sezonowych czy małych dziewczynek możemy tylko snuć domysły.
Przemoc seksualna rzadko była bezpośrednim powodem pozwu, ale
o wielu sytuacjach możemy dowiedzieć się przy okazji innych oskarżeń,
w tym o pobicie, słowne znieważenie, cudzołóstwo czy zerwany

kontrakt ślubny. Mimo iż gwałt był ciężkim przestępstwem zagrożonym
karą śmierci, był na tyle trudny do udowodnienia, że w praktyce
sprawcy pozostawali bezkarni20. Przemoc seksualna to nie tylko gwałt –
w materiale źródłowym możemy znaleźć wzmianki o zachowaniach,
które dziś określilibyśmy jako molestowanie seksualne: natarczywe
namawianie do stosunku płciowego czy dotykanie intymnych części
ciała kobiety bez jej zgody. Kategoria prawna molestowania
seksualnego nie istniała, jednakże w praktyce sędziowie czasem
dostrzegali problem, karząc napastników grzywną i słowną
reprymendą21. Nie istniało również pojęcie gwałtu małżeńskiego, wręcz
przeciwnie, obowiązkiem żony było „udostępnianie” swojego ciała
mężowi, o czym przypomniał sztutowski sąd w jednej ze spraw między
skłóconymi małżonkami22.
Przemoc seksualną należy rozpatrywać w kontekście problemów
związanych ze społeczną pozycją kobiet i kulturowymi wizerunkami
płci. W nowożytnej Europie to kobieta była obarczana
odpowiedzialnością za stosunek płciowy, nawet jeśli odbył się wbrew jej
woli23. Przypisywanie odpowiedzialności kobietom za współżycie
wykorzystywali sprawcy gwałtów, tłumacząc się przed sądem, że o ary
prowokowały, „same tego chciały”24. Zwłaszcza kobiety, które nie były
już dziewicami podejrzewano o nadmierny apetyt seksualny, stąd
mężatki i wdowy miały niewielkie szanse dochodzenia
sprawiedliwości25. Nieprzypadkowo wszystkie znalezione w aktach
Mierzei i Szkarpawy skargi o zgwałcenie dotyczyły niezamężnych
dziewczyn, a jedyny przypadek gwałtu na mężatce został opisany
w trakcie postępowania o cudzołóstwo. Warto nadmienić przy tym, że
generalnie kobiety były wielokrotnie częściej karane za zdradę niż
niewierni mężowie26. Podwójne standardy moralne znajdowały odbicie
także w pojęciu męskiej i żeńskiej czci – honor mężczyzny nie cierpiał
zanadto w przypadku oskarżenia go o przestępstwo seksualne, za to
kobieta okrywała się hańbą, gdy padał na nią choć cień podejrzenia, że
spółkowała z mężczyzną, który nie był jej mężem, przy czym jej zgoda
na stosunek nie miała tu większego znaczenia. Kobiety nierządne,

cudzołożnice, ale i o ary gwałtu były wyzywane od „kurew”, podczas
gdy wobec mężczyzn nie używano równoważnego określenia
odnoszącego się do łamanych przez nich norm seksualnych27. Problem
utraty czci przez o ary gwałtu ukazuje sprawa Anny, córki Caspara
Suputa – jej matka żaliła się, że sprawca zesłał na jej córkę „wielki
despekt, drwiny i hańbę”, że „uczynił ją nieczystą i że ludzie ją na języki
wzięli, […] kazali jej włosy lub głowę zakryć na znak hańby i tak
całkowicie żałośnie pohańbili, tak i wykrzykiwali, że jest jego kurwą”28.
Dotykamy tu problemu wtórnej wiktymizacji o ar gwałtu związanej
z kulturą honoru obecną na pruskiej wsi29. Samemu gwałcicielowi
sprawa nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie, szykował się do ślubu
z wdową po sołtysie. Strach przed hańbą był jednym z powodów, dla
których o ary przemocy seksualnej wolały milczeć, niż wnieść
publiczne oskarżenie. Rozgłoszenie sprawy wiązało się także
z obniżeniem swoich szans na ożenek, a dla mężatki – z ryzykiem
podejrzenia o cudzołóstwo. Te konsekwencje, wraz z trudnością
udowodnienia czynu, miały wpływ na niski odsetek zgłaszanych
przestępstw.
Ogromne znaczenie miała także powszechna akceptacja dla przemocy
seksualnej, która była wpisana w codzienne stosunki między płciami30,
zwłaszcza jeśli nakładała się na nią relacja podległości osobistej,
zawodowej, społecznej. Wspomniana Anna została zgwałcona
w karczmie w Mikoszewie, gdzie wielu chłopów odpoczywało po
szarwarkach, jednak nikt jej nie pomógł. W szczególnie trudnym
położeniu znajdywały się służące wykorzystywane przez swoich
pracodawców31. Mieszkając z nimi i pracując dla nich, były od swoich
panów całkowicie zależne. Czeladź dostawała wypłatę dopiero po roku
pracy, dlatego część kobiet pozostawała do tego czasu na służbie
pomimo regularnej przemocy. Inne próbowały ucieczki, rezygnując
z zarobionych pieniędzy, choć i to wyjście mogło być trudne do
zrealizowania. Lena, służąca Gerda Delbruggego, gwałcona w domu
swojego pracodawcy, kilkukrotnie podejmowała się ucieczki, jednak za
każdym razem Delbrugge doganiał ją i ponownie więził32.

O ile gwałt był według prawa przestępstwem, o tyle przemoc męża
wobec żony była całkowicie legalną praktyką. Obowiązująca na terenie
Gdańska rewizja toruńska prawa chełmińskiego przewidywała kary co
najwyżej za „nadmierne karcenie” ciężarnej żony33. W praktyce i ten
przepis nie był przestrzegany – niejaki Jacob Weßel pozostał bezkarny,
mimo że pobił swoją żonę tak mocno, że dziecko urodziło się martwe34.
Należy zaznaczyć, że zycznie sankcjonowana dyscyplina domowa była
nie tyle prawem, co wręcz obowiązkiem głowy rodziny. Mężczyzna miał
być jedynym panem domu i gdy żona lub dzieci kontestowały jego
pozycję, należało zmusić je do subordynacji, także przy użyciu siły35.
Przyzwolenie na odwrócenie rodzinnej hierarchii traktowano jako
poważne zaniedbanie i było powodem do wstydu36. W związku z tym
przemoc domowa jako czynność legalna i akceptowana społecznie
jedynie wyjątkowo pojawia się na kartach ksiąg sądowych. Przed
urzędem w Sztutowie tylko kilka kobiet i ich krewnych wszczęło
postępowania przeciw swoim małżonkom. Co charakterystyczne,
przemoc jest w nich zaledwie jednym z elementów oskarżenia, podczas
gdy nacisk kładziono na niegospodarność, nieodpowiedzialność,
przepuszczanie rodzinnego majątku. Bartel Schwartz został oskarżony
za to, że „źle żyje” ze swoją żoną, nie żywi rodziny, a nawet wyjada
jedzenie ze skrzyni przeznaczone dla dzieci. Skarga, którą wniósł jego
teść, wymieniała jego podejrzane inwestycje, marnotrawienie majątku,
a nawet kradzież dóbr odziedziczonych przez dzieci z pierwszego
małżeństwa. Pobicie żony i napaść z kosą na teściową były tylko jednym
z wielu nagannych incydentów Schwartza37. Potwierdza to pogląd, że
w nowożytnej Europie przemoc w rodzinie rozumiano jako kombinację
przemocy zycznej, werbalnej oraz ekonomicznej38. Podkreślanie
utrudniania współżycia społecznego czy trwonienia majątku mogło być
też strategią maltretowanych żon, jako że sama przemoc nie była
przestępstwem, podczas gdy obowiązujące prawo przewidywało
postępowanie w przypadku marnotrawienia dobytku przez małżonka39.
Wniesienie skargi do sądu było ostatecznym krokiem, jaki podejmowały
o ary. To oznacza, że wszystkie inne możliwe działania, w tym pomoc
bliskich, zawiodły40. Niewiele zresztą mogły zyskać – sąd zazwyczaj

dawał oskarżonemu jedynie reprymendę; kara pieniężna czy więzienie
mogły zaszkodzić sprawcy w równym stopniu jak o erze, skoro
małżeństwo dzieliło majątek i gospodarstwo.
Warto wspomnieć, że przemoc domowa to nie tylko agresja męża
wobec żony. Utrzymywanie hierarchicznych stosunków w obrębie
rodziny i gospodarstwa obejmowało stosowanie przemocy wobec
dzieci i służących. Bite córki nie miały możliwości zaskarżyć swoich
rodziców przed sądem, chyba że w dorosłości, choć i tu kulturowy
nakaz podległości działał na ich niekorzyść. Wyjątkiem był niejaki
Georg Baltzer z Głobicy skazany na pięć grzywien (wymienne
z czterema tygodniami więzienia) za ranienie swojej córki nożem.
Próbował się zresztą tłumaczyć, że „nie wiedział, że to jego córka
była”41. Gdy zabrakło ojca, jego pozycję przejmowali synowie,
ewentualnie inni męscy krewni. Dziewczęta były zobowiązane
poddawać się ich woli pod groźbą kary. Bracia niejakiej Gerdrud nie
chcieli zgodzić się na jej ślub z Peterem Rathke i grozili jej, że jeśli
postąpi wbrew ich woli, „przepołowią jej szyję”. Dziewczyna postawiła
ostatecznie na swoim, za co była prześladowana przez rodzinę. Krewni
dopadli ją wreszcie, wyciągnęli z domu na pole i tam pobili. Sprawa
tra ła do sądu tylko dlatego, że bratowa spoliczkowała Gerdrud przed
siedzibą burmistrza w Sztutowie, co stanowiło obrazę urzędu42. Tu
warto zaznaczyć, że sankcjonowanie władzy w rodzinie przy użyciu
przemocy nie było tylko domeną mężczyzn: matki biły swoje dzieci,
a gospodynie służących. Istotą przemocy domowej była bowiem nie tyle
sama płeć, co hierarchiczność stosunków między mieszkańcami
domostwa. W realiach nowożytnej wsi jednak kobieta rzadko
znajdowała się w położeniu, w którym nie miałaby nad sobą mężczyzny
uprawnionego do jej bicia, stąd i płciowy wymiar przemocy domowej.
Na stałe doświadczanie przemocy narażone były również wiejskie
służące. Na powszechność zjawiska wpływały te same elementy co przy
przemocy wobec żon i dzieci – hierarchiczność relacji, przyzwolenie
społeczne, przepisy dające prawo do „karcenia”. Należy do tego dodać
fakt, że wiele z nich było jeszcze małoletnimi. Jak wykazał Edmund
Kizik, maltretowane dziewki nie miały raczej szans na dochodzenie

w Gdańsku sprawiedliwości, nawet gdy zebrały materiał dowodowy
i przyprowadziły świadków43. Dużym problemem była także przemoc
ekonomiczna, wstrzymywanie wypłat, szantażowanie o ar, że nie
otrzymają zapłaty, jeśli udadzą się po pomoc lub uciekną. Sołtysowa
w Orlinkach przez 13 lat nie dawała swojej służącej pensji ani ubioru
(który stanowił element zapłaty)44. Była jednak ważna okoliczność,
która poprawiała sytuację pruskich służących – chłopi na Mierzei
i Szkarpawie cierpieli na niedobór rąk do pracy. Dzięki temu kaszubska
dzieweczka pracująca u szewca w Stogach mogła uciec od okrutnej
pani, która „nieludzko” ją chłostała i szybko znaleźć lepszych
pracodawców45. Znamienne, że w trakcie kłótni o służącą gospodyni ze
Stegny chwaliła się, że u niej nie tylko nie brakuje jedzenia i picia, lecz
także że dziewczyna nigdy nie została w jej domu uderzona46. Wciąż
jednak sytuacja wielu służących musiała być szczególnie trudna –
regularnie bite, a często też wykorzystywane seksualnie nie miały
środków materialnych, wsparcia społeczności oraz podstaw prawnych,
by wystąpić przeciw okrutnym pracodawcom.
Funkcjonowanie kobiet w wiejskim domostwie przekładało się na
jeszcze jeden wymiar przemocy: płaciły one za kon ikty i poczynania
członków swojej rodziny (w mniejszym stopniu także pracodawców),
stając się (współ)o arami zemst i burd. W nowożytnym społeczeństwie
kobieta identy kowana była z mężczyzną, do którego „należała”: ojcem,
mężem, pracodawcą. Nie inaczej było w sytuacji kon iktu, co
prowadziło do tego, że niewinna osoba stawała się o arą przemocy ze
względu na postępowanie męża czy ojca. I tak gdy niejaki Watzku
pokłócił się ze współpracownikami przy budowie tamy, ci rzucili się
z toporami nie tylko na niego, ale i na jego żonę, doprowadzając ją
prawie do śmierci47. Podobnie parobek Matz Nitagk postanowił
dokonać zemsty na Hansie Eisvogelu, który odmówił mu pracy, przy
okazji znieważając jego ojca. Napadł z kłonicą na mężczyznę, gdy ten
podróżował ze swoją rodziną. Jego żona spytała: „«Ej, Matz, dlaczego to
robicie? Czy zrobiliśmy wam coś złego?», na to oskarżony odpowiedział:
«O ty kurwo» i zaraz uderzył ją kłonicą w głowę i rozbił jej czaszkę na
pół i całkiem pobił, od których to uderzeń i zranień oboje przez długi

czas wielki ból cierpieli. Tak, od tamtej pory jego żona jest obłożnie
chora i prawdopodobnie nie wróci do dawnego zdrowia przez resztę
swoich dni”48. Podobne sytuacje, choć niekoniecznie tak drastyczne,
były typowe: w przynajmniej jednej trzeciej przypadków agresji wobec
kobiet, ich mężowie byli współo arami, a najczęściej przy tym
prowodyrami kon iktu. Kobieta zawsze funkcjonowała
w społeczeństwie w ramach rodziny, dlatego musiała też ponosić
konsekwencje działania swoich bliskich.
Podsumowując, w realiach nowożytnej pruskiej wsi przemoc była
wpisana w życie codzienne kobiet. Analizując to zjawisko, niezbędne
jest uwzględnienie sytuacji prawnej kobiet, a także czynników
kulturowych i ram społecznych, w jakich funkcjonowały.
Problematyczna jest mała widoczność kobiet w księgach sądowych, co
powinno uczulić badaczy na specy kę „kobiecej” przemocy. Inne niż
w przypadku mężczyzn uwarunkowania społeczno-kulturowe
przekładały się chociażby na odmienne preferowane formy działania,
stąd potrzeba dostrzeżenia przemocy pośredniej i werbalnej. Zwłaszcza
niewiasty o niskim statusie społecznym i materialnym sięgały po
bardziej „ukryte” formy agresji, jak plotkowanie bądź odwoływały się do
sił magicznych, obkładając wrogów klątwą. Przemoc domowa
i seksualna tylko wyjątkowo stawały się tematem pozwów sądowych,
mimo iż nie ulega wątpliwości, że skala tych zjawisk była
w nowożytnym społeczeństwie olbrzymia. Brak ochrony ze strony
obowiązującego prawa oraz akceptacja społeczna pogarszały sytuację
o ar. Dla zrozumienia zjawiska przemocy na wsi, zarówno tej
stosowanej przez kobiety, jak i wobec kobiet, szczególnie ważne jest
uwzględnienie pozycji kobiety w rodzinie i gospodarstwie.
Patriarchalny porządek domowy przekładał się na powszechne
doświadczenie przemocy przez żony, córki i służące, z drugiej strony
zależność ekonomiczna i wspólna tożsamość popychały kobiety do
stosowania przemocy w imieniu rodziny.
1

D. Woźniakowska-Fajst, Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne,
„Archiwum Kryminologii” 2007–2008, nr 29–30, s. 243; R. Szczepanik, Kulturowo-społeczna

„płeć” agresji. Perspektywa pedagogiczna, w: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty
przemocy, red. J. Wawrzyniak, Łódź 2007, s. 57–58.
2
Przegląd teorii oraz dalsze wskazówki bibliogra czne w: D. Woźniakowska-Fajst,
Przestępczość; M. Grzyb, E. Habzda-Siwek, Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci
wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, „Archiwum Kryminologii” 2013, nr 42, s.
95–136.
3
Tamże, s. 133–134.
4
Jus Culmense ex ultima revisione, oder das vollständige Culmische Recht, mit nöthigen
Anmerkungen, Beylagen, Register und einer vorgesetzten kurtzen Historie desselben zum
gemeinen Besten herausgegeben, wyd. T.J. Schreiber, Danzig 1745, s. 205.
5
K. Björkqvist, K. M.J. Lagerspetz, A. Kaukiainen, Do Girls Manipulate and Boys Fight?
Developmental Trends in Regard to Direct and Indirect Aggression, „Aggressive Behavior”
1992, nr 18, s. 117–127; R. Szczepanik, Kulturowo-społeczna „płeć” agresji, s. 58–59.
6
Sein Knecht au sein deß Schultzen haußfrawen angetreib […] sein Megtlein brawn undt blaw
geschlagen, Archiwum Państwowe w Gdańsku [dalej: APG], 300, 2/4 [1591], k. 146v.
7
Wen das geschehn, solte Pulvermacher [ihrer Kammerman] druber zu maße kommen, und ihn
wol abprugeln, ia sie beide wolten ihm, Rubaw, eine stra e darzu abiagen, Vermuge welcher
abrede, die Vinnersche zu dem Asmus gesprochen, du alter Narre, wiltu nicht einmal? und hab
ihn also au sich gezogen, druber Pulvermacher zumaße kommen, und den Rubaw
abgeschlagen; einsmals Vinner und seine frawe ihn, zeugen, gebeten zu ihm zukommen,
sprechende, Kommet zu Uns, hel et uns doch den altenwaßerhund umb eine Tonne bier
stra en. APG, 300, 2/9 [1605], k. 2v, 5v.
8
Przykładowo: A. Karpiński, Prostytutki, złodziejki, czarownice. Z badań nad kobiecą
przestępczością w Poznaniu w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, „Kronika Miasta Poznania”
1993, nr 1–2, s. 110–132; M. Kamler, Kary za przestępstwa pospolite w dużych miastach Polski
w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1994, nr 51,
z. 3, s. 25–39; D. Kaczor, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku
w XVI–XVIII wieku, Gdańsk 2005.
9
A.H. Eagly, V.J. Ste en, Gender and aggressive behavior: A meta-analytic review of the social
psychological literature, „Psychological Bulletin” 1986, nr 100, z. 3, s. 309–330.
10
K. Björkqvist, K.M.J. Lagerspetz, A. Kaukiainen, Do Girls Manipulate.
11
L. Gowing, Domestic dangers. Women, Words and Sex in Early Modern London, New York
2006, s. 61.
12
K. Björkqvist, K.M.J. Lagerspetz, A. Kaukiainen, Do Girls Manipulate, s. 117–127.
13
Furs erste beklagte hinter des klegers rucken kegenst gutte menner, sich haben hören laßen, alß
solte er in d[er] Nering zwone Rehe verzehret und au gefreßen habenn, fur ander im auch
schult gegeben, als hette er des beiden Ortmans schwester, des seel[igen] Peter Rathken weib zu
unzuchtigen sachen bereden wollen, derogestalt, wen vorgedachtes weib ihm nicht wehre
entlau en, er kleger, seinen willen mit ihr vollenzogen hette. Furs dritte haben vorerwente
beklagte in, klegern, auch beschuldiget, als solte er in wehrendem ehestande mit einem
unzuchtigen weibe aufm langen garten wonende, ein kindt gezeuget haben, und furs vierde
haben sie des klegers fraw nachgeredet, das sie, die fraw, sich solte schwartz gemacht haben, alß
wenn sie eine Zeuberinne wehre, und wie der Teu el (gott sey mit uns) außgesehenn hette, APG,
300, 2/15 [1621], k. 15v–16r.

14

B. Capp, When Gossips Meet. Women, Family and Neighbourhood in Early Modern England,
Oxford 2003, s. 170–175.
15
Sie ihr beigemeßen, als wen sie zwene ihre eigene kindere vermordet, habe ihr ins gesichte
gespiehen, und ihr o entlich gedrawet, sie wolte sie ver uchen, ia sie solte von ihren leibes
burden, womit sie itzo umbgurtet gehe, nunmer erlöset werden, APG, 300, 2/6 [1602], k. 257r.
16
Tamże, k. 260v.
17
sie seine hausfrawe […] fur eine landleu ersche hure geschulten, und das er, als ihr man, alle
tage mit einer huren zubette ginge, Ihr die hare ausgerissen, sie in die kele gebißen, unterm
gesichte gekratzet, und deformiret, sie danieder gestoßen, und geschlagen, ihr auch gedrawet sie
umbzubringen, und hab Ihr also allerhand Leid und schmach bewiesen, das sie sich noch
geruhmet, und die solcher ihrer bosheit gefrolocket, APG, 300,2/12 [1614], k. 82v.
18
Er, klegerm mit seiner hausfrawen newlicher tage zu beklagten guten meinunge gangen, da dan
zwischen ihnen, wegen der scherei und der scher redscha t allerhand unterredung geschehn,
woruber sich beiderseits frawen gezanket, und habe beklagtens frawe von den worten
abgelaßen, und zum schlegen geraten, seine, klegers frawe angefallen, ihre kleidere
au gehoben, ihr dieselbe ubern kop gestuelpfet, au sie zu geschlagen und ihr entwed[er]
selbst, oder durch iren Man […] ein groß Loch im Kop geschlagen, od[er] schlagen laßen,
wovon sie ein zeitlangk beim Barbier krangk gelegen, APG, 300, 2/9 [1606], k. 81v–82r.
19
Von Michel Marcken fraw o entlich gehöret, wieder Peter Wilm reden, will der schelm mit
meinem Manne wegen des zauns, den er ihm zerhawen, noch zu rechte gehen, […], wen mein
Man zuhause wehre, so solte Peter Wilm der dieb, der meinen Man den zaun zerhawen hat,
oder mein man blut laßen, APG, 300, 2/17 [1624], k. 331v.
20
G. Vigarello, Historia gwałtu od XVI do XX wieku, Warszawa 2010, s. 19–55.
21
Ist vom Herrn Burgermeister, vorerwentem klegern Paull Herman furm ambt ernstlich
untersaget worden, dz er hinfuro anderer leute frawen, töchtern, oder megde, mitt in etigen,
schandbaren wordten, oder unzuchtigen gri en, kun tig zu ergern sich nicht unterstehen soll,
Bey der stra e 50 ung. f., APG, 300, 2/14 [1620], k. 281r.
22
hat des beklagten fraw ebenmeßsig angelobet, daß sie [...] ihren Leib ihm kün tig nicht
entziehen wolle, APG, 300, 2/17 [1624], k. 320v.
23
L. Gowing, Domestic dangers, s. 74.
24
G. Walker, Rereading Rape and Sexual Violence in Early Modern Europe, „Gender and
History” 1998, nr 10, 1, s. 5–6.
25
M. van der Heijden, Women as Victims of Sexual and Domestic Violence in SeventeenthCentury Holland. Criminal Cases of Rape, Incest, and Maltreatment in Rotterdam and Delft,
„Journal of Social History” 2000, nr 33, 3, s. 625.
26
L. Gowing, Domestic dangers, s. 2; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa. Kobieta
w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski, Lublin 2018, s. 119–130.
27
L. Gowing, Domestic dangers, s. 107.
28
Der klegerinnen Mutter sich des großen despects, spott und schmaches, uber Beklagten, fast
schmertzlich und wehmutigk erklagen in dem derselbe ihre tochter anruchtigk gemacht, sie in
der Leute maul gebracht und […] ihr die hahre oder das heubt decken heißen und sie gantz
nimmerlich zuschand gebracht, ia newlich sie uber laut, ausgeschrien, das sie seine huhre sey,
APG, 300, 2/5 [1596], k. 218v.

29

Więcej o kulturze honoru na pruskiej wsi w: J. Korczak-Siedlecka, Czy chłop miał honor?
Zastosowanie kategorii honoru w badaniach nad społeczeństwem nowożytnym, „Kwartalnik
Historyczny” 2018, nr 75, z. 3, s. 633–655.
30
T. Wiślicz, Kobieta i przemoc w środowisku plebejskim w Rzeczypospolitej czasów saskich,
w: Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, red. S. Achremczyk,
Olsztyn 2006, s. 389–396; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa, s. 148–149.
31
A. Karpiński, Prostytutki, złodziejki, czarownice, s. 118.
32
APG, 300, 2/9 [1607], k. 265r–266r, 290v–292r, 294v–295v, 299v–300r.
33
Jus Culmense, s. 240.
34
APG, 300,2/17 [1623], k. 77r, 91v.
35
S. Lidman, Violence or justice? Gender-speci c structures and strategies in early modern
Europe, „ e History of the Family” 2013, nr 18, 3, s. 243–244.
36
E. Foyster, Marital Violence. An English Family History, 1660–1857, Cambridge 2005, s. 103–
104; B. Popiołek, Męska zbrodnia, kobiecy ból. Drobna przemoc w czasach saskich, w: Kobieta
i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M.
Gadocha, Warszawa 2015, s. 86–87.
37
Beklagter mit seiner frawen […] übel leben, und daß seinige unnützlich verzehren, auch die
fraw und kinder nicht ernehren thete, sondern begehre, daß die fraw ihn ernehren soll, und wen
des beklagten fraw von klegern, fur sich und ihre Kinder zu essen holete, undt es in ihrer Kasten
verschließe, thete beklagter den kasten au brechen und daßelbe Essen verzehren, und seiner
frawen und Kinder nichts davon geben. So habe auch beklagter ein hauß von der Merten
Schackschen, zu Stegen gekau t, welchen Kau er beim Ambt biß dato nicht habe bestetigen
laßen. Uberdaß habe beklagter ettliche Schweine zu Dantzig verkau t, die gelder aber, do er
wuß solchem Verkau bekommen, unnützlich angewandt, und seinem Weib und Kindern
nichts davon mitgetheilet: Wie aber von seiner frawen, er deßwegen ist zu rede gesetzet worden,
habe er sie geschlagen, sagende, sie solte hingehen zu ihrem Vatter und ihrer Mutter der
langnasischen huren. Zu dem habe auch beklagter, seiner frawen mutter, einmal mit der sense
geschlagen wollen, wen sie nicht entwichen wehre. Letzlich habe beklagter ettliche kessel und
ander haußgerath, einem kinde auß der ersten ehe zu kommende, hinweggebracht, APG, 300,
2/17 [1624], k. 319v–320r.
38
J. Bailey, L. Giese, Marital cruelty: reconsidering lay attitudes in England, c. 1580 to 1850, „ e
History of the Family” 2013, nr 18, 3, s. 295–301.
39
Jus Culmense, s. 206.
40
E. Foyster, Marital Violence, s. 12.
41
Er seine eigene Tochter dürch einen messer stich vorwundet, sich zuentschüldigen vormeinet
gehabt, indeme er nicht gewust, das es seine tochter gewesen, APG, 300, 2/2 [1587], k. 54r.
42
Fur des Herrn Burgermeisters S.E.N.H. thur, auf den mundt zuschlagen sich unterstanden; […]
die freunde aber ir solchem heuraht nicht gestatten wollen, sondern ir, woferne sie mit
mehrgemeldetem Peter Rahtken sich befreien wurde, den halß entzwey zuschlagen gedrewet;
[…] haben gemeldete Jochim ortmans weib und Merten Ortman, diese des Peter Rahtken weib
Gerdrut, domals auß des zeugen behausung hinweggenommen, und, sie, in d[er] heide an
einem zaum, mit den henden umb den kop geschlagen, APG, 300, 2/14 [1620], k. 568rv, 572r,
585r.

43

E. Kizik, Sprawy o pobicie służących w aktach gdańskiego Urzędu Burgrabiego w pierwszej
połowie XVII w., w: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia
o arowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz,
Warszawa 2010, s. 22.
44
APG, 300, 2/9 [1607], k. 206rv.
45
APG, 300, 2/16 [1622], k. 124rv.
46
APG, 300, 2/14 [1620], k. 474r.
47
Er ihm und seiner hausfrawen, mit der kerbeexe, vermuge der geschwornen scheppen
abzeugunge, etliche braun und blaw, auch blut zugefuget, ia die frawe bey nahe, zu tode
geschlagen, worzu auch ein ander greber, Benedict genant, gehul en, APG, 300, 2/5 [1596], k.
232v.
48
Drau seine hausfrawe ihnen zugesprochen, sagende, Ey Matz warumb thut ihr das? Was
haben wir euch zuleide gethan? Da habe angeklagter ihr geandwortet, O du hure, und habe sie
strachs mit der Rungen, au den kop getro en, und ihr die hirnschale inzwey, und gantz
eingeschlagen. Von welchen schlagen, und verwundungen, sie beide, eine gute Zeithero große
schmertzen und wehe ausgestanden, ia er hette seine hausfrawe, bis nunhero mehrentheils
bettreißigk nden mußen, und were vermutlich, dz sie die Tage ihres lebens, nicht zur vorigen
gesundheit kommen wurde, APG, 300, 2/5 [1596], k. 236v.

J

K

-S

•I

H

Kobiety jako sprawczynie i o ary przemocy
we wsiach Prus Królewskich w XVI–XVII w.

PAN

Women as perpetrators and victims of violence in the
villages of Royal Prussia in the 16th–17th centuries
Summary

is article examines women as perpetrators and victims of violence in
the early modern prussian countryside. e analysis was carried out on
a basis of court books from the turn of the 16th and 17th century from
the Vistula Spit. Violent crimes were committed by women as well as
men, but they used di erent types of aggression. Women preferred
indirect and verbal violence, such as backbiting, defamating, cursing. It
is important to realize that such acts were caused not only by hostility or
frustration, but also by desire to sustain or improve perpetrator‘s
economic situation and social status. Patriarchal hierarchy in early
modern rural society and family played a key role in violence against
women. Especially sexual and domestic abuse were considered as
a normal part of gender relations in the Prussian countryside. Legal and
social discrimination against women worsen their situation as victims
of violence.

Panny młode w stroju obecnie używanym
(Sponsa habitu iam usitato).
Muzeum Narodowe w Gdańsku, SD 45 M.
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Kobiety w krzywym zwierciadle pomorsko-gdańskich ksiąg
konsystorskich z XVIII w.
Z pewnością obraz kobiety, jaki rysuje się na podstawie uważnej lektury
ksiąg konsystorskich, wytworzonych przez pomorsko-gdański sąd
okręgowy, zwany też konsystorzem bądź o cjalatem generalnym, jest
bardzo niemiarodajny i wypaczony poprzez charakter spraw, jakie
z konieczności musiały tu tra ać. Księgi konsystorskie, jak zresztą
wszystkie księgi sądowe, zwykły bowiem notować tylko te przypadki,
które stanowiły odchylenie od normy, prawne innowacje
i wynaturzenia. W księgach tego rodzaju bardzo trudno znaleźć typ
niewadzącej nikomu, otoczonej szacunkiem bliskich niewiasty
bogobojnej: szczęśliwej w małżeńskim pożyciu żony, spełnionej matki
oraz – z wyboru bądź z życiowej konieczności – pozostającej w stanie
wolnym panny lub wdowy. Bardzo często były to jednak osoby
skrzywdzone, zawiedzione w nadziejach, porzucone, a zatem
potencjalnie oczekujące u progu życia takiego właśnie standardowo
pomyślnego losu. Tylko pewien – widoczny jednak – margines
obejmował natomiast kobiety przestępczynie, zwłaszcza te, które
zasługiwały na to miano w świetle ówczesnego kościelnego
(i państwowego) prawodawstwa. A zatem księgi konsystorskie tworzą
obraz szczególnego rodzaju, pełen problemów oraz kon iktów
społecznych i obyczajowo-prawnych epoki. Stąd użyte w tytule artykułu
określenie „krzywe zwierciadło”.
Pomorsko-gdańskie księgi konsystorskie to jeden z lepiej zachowanych
co do ciągłości i ob tości materiału zespół danych. Dokumentują
funkcjonowanie sądu kościelnego na stosunkowo rozległym terenie
archidiakonatu pomorskiego, rozciągającego się od Fordonu na
południu aż po Gdańsk, Puck i Wejherowo na północy1. Archidiakonat
ten stanowił znaczącą część ówczesnego województwa pomorskiego,

a województwo pomorskie było z kolei największą obszarowo jednostką
administracji terytorialnej w granicach Prus Królewskich2. Można
uznać, że przegląd spraw tutaj rozpatrywanych był miarodajny dla
całości problemów tej wyjątkowej pod wieloma względami prowincji
Rzeczypospolitej. Księgi te, przechowywane obecnie w Archiwum
Diecezjalnym w Pelplinie, obejmują okres od 1589 do 1822 r. w dwóch
podstawowych seriach archiwaliów: Acta Consistorii Gedanensis (35
tomów) oraz Protocolla Consistorii Gedanensis (18 tomów). Osobno,
w serii Acta iudiciaria, umieszczono dwie odrębne teczki, zawierające
dossier procesów sądowych o bardziej skomplikowanym przebiegu
(a zatem dwie dalsze jednostki archiwalne). Spośród tych ogółem 55
tomów aż 36 dotyczy wieku XVIII, a większość poszytów jest bardzo
obszerna, liczy sobie po 500–600 (a nawet ponad 800!) stron łacińskiego
tekstu3. A zatem w niniejszym artykule przedstawia się jedynie dane
sondażowe, pozyskane w wybranych rocznikach tego stulecia4,
skonfrontowane z wypisami z takich ksiąg, zawartymi w zbiorach
gdańskich Silva Rerum5 oraz przykładami omówionymi przez
Agnieszkę Witczak w jej monogra i dotyczącej funkcjonowania
konsystorza gdańsko-pomorskiego w dwuleciu 1733–17346. Prezentują
one typy spraw, w których głównymi bohaterkami lub
współbohaterkami były kobiety, ukazują tendencje w rozstrzyganiu
sporów z ich udziałem oraz rysujące się na tym tle wnioski i uwagi na
temat ich sytuacji prawnej.
Podejmując analizę sądowego wyrokowania w sprawach dotyczących
kobiet w Prusach Królewskich XVIII w., należy uwzględnić specy kę
tego obszaru i wynikający stąd sposób orzekania w dotyczących kobiet
kwestiach i kategoriach prawnych. Archidiakonat pomorski utworzono
jeszcze pod koniec XII w. O cjalat generalny pomorski istniał tu
natomiast już co najmniej od 1283 r.7 Co najmniej od 1467 r. ustalił się
zwyczaj określania stojących na jego czele urzędników mianem
o cjałów pomorskich i gdańskich8. Reformacja, która na terenie Prus
Królewskich osiągnęła w XVI stuleciu istotny sukces, nie tylko osłabiła
na pewien czas katolickie struktury sądownicze9, ale wprowadziła też
trwały rozłam pośród zamieszkujących tę prowincję wiernych10.

Pomorsko-gdański konsystorz generalny zachował wprawdzie
kompetencje najwyższego autorytetu w sprawach szeroko pojętej
moralności małżeńskiej także wobec miejscowych protestantów, jednak
z tego samego powodu stosował na tym terenie swoistą taryfę ulgową
w sprawach dotykających członków obu wyznań. Ordynacja biskupa
kujawsko-pomorskiego Krzysztofa Antoniego Szembeka z 6 czerwca
1738 r. decyzję w sprawie zawierania małżeństw mieszanych katolików
z innowiercami pozostawiała konsystorzowi, zakładając, że udzielenie
zgody na taki związek może przynieść Kościołowi rzymskokatolickiemu
wymierne korzyści11. Z tego powodu nie stosowano tu surowszych
i bardziej restrykcyjnych w tych kwestiach postanowień encykliki
Magnae Nobis papieża Benedykta XIV z 1748 r.12
Ponieważ omawia się w niniejszym artykule przykłady pochodzące
z wieku XVIII, należy dla porządku jeszcze dodać, że po pierwszym
rozbiorze Polski przez około 20 lat (1773–1793) funkcjonowały na
terenie archidiakonatu pomorskiego dwa oddzielne sądy konsystorskie,
w Gdańsku i Tczewie, które następnie w 1793 r. (po drugim rozbiorze)
ponownie złączono w jeden, pomorski konsystorz, z siedzibami
(miejscami orzekania) w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. W takim
kształcie i zakresie kompetencji o cjalat generalny dla archidiakonatu
pomorskiego dotrwał aż do utworzenia diecezji chełmińskiej
w granicach z 1821 r.13
Z jakich powodów kobiety pojawiały się w księgach konsystorskich
sądów duchownych, z natury rzeczy przeznaczonych do notowania
zagadnień z zakresu prawa kanonicznego, dotyczących wiary i życia
Kościoła?
Najczęściej były to sprawy, które można byłoby opatrzyć ogólnym
terminem spraw matrymonialnych, małżeńskich i okołomałżeńskich,
związanych z zawieraniem ślubu (etap przedmałżeński), a następnie
jego trwaniem lub tzw. rozkładem pożycia. A zatem kobiety
występowały w tych adnotacjach prawie zawsze w parze i u boku
mężczyzny. Wśród bardzo częstych, wręcz nagminnych sytuacji
opisanych księgami sądowymi można wyliczyć m.in. następujące
kwestie:

W etapie przedmałżeńskim:
1) Dyspensa (lub jej brak) w sprawie zbyt bliskiego pokrewieństwa/powinowactwa oraz dla
zawarcia małżeństw mieszanych.
2) Odstąpienie od ważnie zawartych zaręczyn tzw. de futuro.
3) Pożycie przedmałżeńskie z przyrzeczeniem zawarcia ślubu i zajście w ciążę powódki.

Szczególny rodzaj sytuacji pomiędzy etapem przedmałżeńskim
i małżeńskim stanowiłoby uznanie małżeństwa za nieważne z powodu
niedopełnienia procedur bądź niezdolności małżonka do pożycia.

W toku małżeństwa można byłoby wskazać następujące powody kierowania sprawy do
sądu:
1) Przemoc domową.
2) Porzucenie małżonka/małżonki i w szczególnym tego rodzaju przypadku – uznanie
małżonka/małżonki za nieżyjącego/nieżyjącą (i w związku z tym często artykułowane
w przebiegu rozpraw pragnienie wstąpienia w nowy związek małżeński).
3) Podejrzenie bigamii.

Niektóre z tych kategorii mogły skutkować wystąpieniem stron (strony)
o separację, inne (jak bigamia) o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Kolejną porcję kryminogennych zdarzeń warunkowały kwestie
obyczajowe, kontakty seksualne pozamałżeńskie:
1) Dopuszczenie się grzechu cielesnego, w tym zdrada małżeńska i ściśle powiązane z takim
występkiem wykorzystywanie seksualne, a nawet gwałt na służących; w efekcie tego rodzaju
zdarzeń powództwo w sprawie nieślubnych dzieci (zadośćuczynienie uwiedzionej,
alimentacja dzieci).
2) Życie w konkubinacie i permanentne cudzołóstwo (podejrzane pożycie).

Na marginesie tego ostatniego można byłoby wymienić jeszcze
oskarżenie o uprawianie nierządu.
Ostatnią kategorią, dla której pozywano kobiety przed sąd, były
popełnione przez nie przestępstwa przeciw religii, w tym przede
wszystkim: 1) świętokradztwo oraz – co znamienne dla XVIII w. – 2)
pomawianie o czarostwo (a nie samo czarostwo).
Dyspensy, odstąpienie od zaręczyn,
pożycie przedmałżeńskie z przyrzeczeniem zawarcia ślubu
Rozpoczynając analizę danych od kwestii udzielania dyspens na
zawieranie małżeństwa zarówno ze względu na bliskość
pokrewieństwa, jak i na różnicę wyznania, należy podkreślić całkowitą
nadrzędność prawa kanonicznego i interesów wiary katolickiej w tym
względzie oraz w związku z tym swoistą równość płci. Konsystorz
z równą mocą występował w obronie uprawnień Kościoła
rzymskokatolickiego w stosunku do innowierców, nawet wysoko
postawionych, jak i wiernych katolików. Prawa kobiet z tego powodu
mogły być stawiane niekiedy wyżej aniżeli prawa mężczyzn, zawsze
jednak z zachowaniem katolickiego (i moralnego) interesu publicznego.
W lutym 1701 r. na zarzut zbyt bliskiego pokrewieństwa z małżonką – de
domo także Krokowską – naraził się możny szlachcic, Jerzy Ernest

Krokowski, kalwinista. Konsystorz stwierdzał nawet, że z tego powodu
małżeństwo powinno być uznane za nieważne14. Dokładnie tak samo
potraktowano w kilka miesięcy później (rozprawy w dniach 2–18 marca
1701 r.), parę mieszczan-katolików (spectabili) Martina Palesky’ego oraz
(honoratam) Sarę von Delden, kwestionując przedstawiony przez nich
dokument dyspensy dozwalającej na zawarcie małżeństwa z powodu
zbyt bliskiego pokrewieństwa wystawiony przez biskupa. Stwierdzono,
że tego rodzaju zgoda była zastrzeżona jedynie do kompetencji Stolicy
Apostolskiej. Dodatkowo pozwani zawarli związek małżeński poza
miastem, bez wiedzy i licencji proboszcza, co było w tej sprawie równie
istotne15. Podobne interwencje o cjała były na porządku dziennym
także w innych poddanych badaniu rocznikach ksiąg konsystorskich.
O kilku takich przypadkach wspomina w odniesieniu do lat 1733–1734
Agnieszka Witczak. Gdy chodziło o trzeci i czwarty stopień
pokrewieństwa, o zwolnienie od części zapowiedzi oraz o wyrażenie
zgody na ślub w prywatnym domu, po wniesieniu stosownych opłat
zgody takie były zainteresowanym udzielane bez większych
formalności16. Nie odnotowano wprawdzie takich zdarzeń w roczniku
176217, jednak w roku 1794 stanowiły one największą część
„małżeńskich” wpisów i traktowano je wręcz standardowo.
Dominowały pozwolenia na zawarcie ślubu w trzecim i czwartym
stopniu pokrewieństwa „z przyczyn kanonicznych” (ex Canonica
ratione), dodawano jednak czasem, jak to było w przypadku para an
kościerskich, „szlachetnych” Jana Gostkowskiego i Judyty Pałubickiej
pod datą 14 stycznia 1794 r., że udziela im się zgody na ślub nie tylko
z powodu bliskiego pokrewieństwa trzeciego i czwartego stopnia, ale
także ubóstwa (paupertatis) i zajścia w ciążę (impregnationis) kobiety18.
O podobnej sytuacji w sposób nieco bardziej zakamu owany
informował inny wpis z tej księgi (pod datą 16 stycznia 1794 r.),
o udzieleniu dyspensy dwojgu para anom z Chmielna, „pracowitym”
Janowi i Annie. Była to wprawdzie dyspensa z powodu czwartego
stopnia pokrewieństwa, dopisano jednak również, że panna młoda jest
nieletnia i że udziela się zgody z powodu niebezpieczeństwa

niewstrzemięźliwości (pericula incontientiae). Być może zatem i w tym
przypadku dziewczyna zaszła już w międzyczasie w ciążę19.
Dyspens wymagały także małżeństwa mieszane. Interwencję sądów
kościelnych w l. 1701–1702 spowodowało zerwanie zaręczyn pomiędzy
katolikiem, obywatelem gdańskim, Józefem Bernackim, a pochodzącą
prawdopodobnie z Dzierzgonia menonitką Anną Elżbietą Janson.
Deklarowała ona przejście na katolicyzm i miała nawet publicznie
dokonać tego w obecności swojego narzeczonego w kościele farnym
w Dzierzgoniu, następnie jednak zerwała zaręczyny. Tak właściwie
dokonali tego w jej imieniu opiekunowie: Abraham von Eycke i Jacob
Kinn. Po zerwaniu zaręczyn Anna Elżbieta wycofała się z konwersji na
katolicyzm. Sprawę rozpatrywano również w wyższych instancjach,
u biskupa kujawsko-pomorskiego Stanisława Szembeka, a następnie
przed Nuncjaturą Apostolską. Dziewczynie (i opiekunom) nakazano
zrealizować wcześniejszą obietnicę – zarówno konwersji, jak i ślubu,
albo wypłacić w jej imieniu ogromne odszkodowanie w wysokości 4
tysięcy złotych węgierskich (czyli złotych dukatów, a zatem
w przeliczeniu byłaby to kwota rzędu 36 tysięcy złotych/ orenów
pruskich!20). Jako rodzaj rozwiązania polubownego proponowano
ewentualnie wstąpienie Anny Elżbiety do klasztoru. Ostatecznie
odstąpiono jednak od wyegzekwowania tak drastycznego wyroku,
bowiem opiekunowie menonitki zwrócili się tymczasem do Rady
Miejskiej Gdańska, prosząc ją o pomoc i ochronę w sporze21. Konsystorz
nie bronił natomiast zawierania małżeństwa mieszanego, gdy
narzeczony, zdecydowanie częściej mężczyzna aniżeli kobieta,
zobowiązywał się na piśmie do wychowania po katolicku potomstwa
zrodzonego z tego związku. Jeszcze milej widziana była deklaracja
przejścia na katolicyzm jednego ze współmałżonków, co ciekawe,
znowuż częściej składana przez mężczyzn niż przez kobiety22.
Konsystorskie indulty dotyczące małżeństw mieszanych wpisywano
w XVIII w. zwyczajowo do para alnych ksiąg metrykalnych23. Można
więc uznać, że w tej specy cznej sytuacji, z powodów typowo
wyznaniowych, prawa kobiety stawiano wyżej od praw mężczyzny.

Na porządku dziennym w aktach konsystorskich notowano sprawy
o zerwanie zaręczyn. W 1701 r. było ich kilka, jednak najczęściej bez
rozstrzygnięcia w postaci wyroku. 16 marca 1701 r. „sławetna” Catharina
Laushe doczekała się korzystnego dla siebie werdyktu, zasądzono
jednakże od pozwanego, również „sławetnego” Mathiasa Mode,
niewielkie odszkodowanie w kwocie ośmiu orenów pruską monetą24.
Według Agnieszki Witczak w latach 1733–1734 to mężczyzna częściej
zrywał zawarty uprzednio układ (16 takich przypadków wobec 13
spowodowanych przez kobiety)25. W kategorii uzyskania zwolnienia od
prawnie zawartych zaręczyn siedem takich zwolnień udzielono
kobietom, a pięć mężczyznom26. Należy zwrócić uwagę, że o ile
w sprawach przeciwko oskarżonym o zerwanie kobietom mężczyzna
występował najczęściej sam z powództwem, o tyle kobiety zawsze
reprezentowali pełnomocnicy i to najczęściej – niejako z urzędu –
instygatorzy konsystorza. Wydaje się, że taka procedura wzmacniała
słabszą – z de nicji – pozycję prawną kobiety. Trudno dopatrzyć się
jakiejś prawidłowości i przede wszystkim stronniczości w ferowaniu
wyroków. Winą za zerwanie i w związku z tym karami (zawsze przede
wszystkim na rzecz sądu i ewentualnie – powoda, powódki) obarczano
zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Wysokość grzywny dostosowywano do
pozycji społecznej ukaranego/ukaranej oraz – co ciekawe – o ary.
Osoby zamożne, niezależnie od tego, czy były mężczyznami, czy
kobietami, płaciły więcej. Nieznacznie tylko wyższe, a często podobne
kwoty zasądzano w tej kategorii rodzajowi męskiemu. Elert (Ehlert)
otrzymał od o cjała nakaz poślubienia Eleny Dobreksche pod karą 600
orenów pruską monetą po połowie dla niej i dla sądu, dodatkowo 80
dalszych orenów, gdyby poślubił inną kobietę (16 lutego 1733 r.)27.
Wilhelmowi Zellerowi groziła grzywna w wysokości 40 talarów (120
orenów pruskich), gdyby nie poślubił Doroty Müller (21 października
1733 r.)28. Anna Grodsche nie zamierzała poślubić Petera Heikiego,
a konsystorz, by ją do tego zmusić, zasądził karę 200 orenów pruskich,
po połowie powodowi i swojemu urzędowi, a gdyby zawarła
małżeństwo z innym mężczyzną, groziła jej dodatkowa kara
300 orenów (20 kwietnia 1733 r.)29. Agata Reinholtin żywiła do swojego

narzeczonego Ernsta Karola Nitza z bliżej nieznanych powodów
nienawiść, więc za zerwanie zaręczyn sąd obarczył ją grzywną aż 600
orenów pruskich, w połowie na rzecz powoda, w połowie – swego
urzędu. Ponadto musiała pokryć koszty procesowe i zwrócić wszelkie
otrzymane zadatki. Uzyskała jednak zgodę na zawarcie nowego związku
(19 listopada 1734 r.)30.
Jeśli o ara była jednak niskiego stanu, nie mogła liczyć na wiele. We
wrześniu 1733 r. Zuzanna Kopen oskarżyła mężczyznę o nazwisku
Bremer o zerwanie zaręczyn, sąd uznał jednakże w tym wypadku
obopólną winę i nałożył na oboje kary – mężczyzna miał zapłacić
konsystorzowi 12, a ona 9 pruskich orenów. Oboje musieli też
solidarnie pokryć koszty procesu31. Z analizy procedur sądowych
wyraźnie wynika też pewna presja, aby sprawy – o ile to możliwe –
doprowadzać do pozytywnego (w mniemaniu sądu) rozwiązania, czyli
do zawarcia prawnie dozwolonego małżeństwa. W sprawie zerwanych
zaręczyn panny Komorowskiej (brak imienia) z niejakim Grinkiem (27
listopada 1733 r.) kobieta posunęła się do ucieczki, byleby tylko uniknąć
konfrontacji w sądzie z niechcianym narzeczonym. Zasądzoną karę
pieniężną w jej imieniu opłacił jej brat32. W przewlekłej sprawie
pomiędzy Anną Marią Neumannin (powódką) a Szymonem Tomsem
(pozwanym), trwającej siedem sesji pomiędzy 27 stycznia a 18 marca
1733 r., mężczyzna tłumaczył swoje odstąpienie od zaręczyn
niezrealizowaniem wstępnych zobowiązań przez powódkę (nie
otrzymał od jej rodziny 200 talarów zadatku oraz sklepu pełnego
towarów), a w trakcie przewodu doszło nawet do rękoczynów
(narzeczony pobił narzeczoną). Sąd o cjalski ogłosił werdykt, który
można uznać za swoiście pyrrusowy: zaręczyny uznano za ważne,
nakazano zawarcie związku małżeńskiego pod karą 1000 orenów
pruskich (po połowie dla powódki i urzędu), a narzeczonego w razie
niezapłacenia czekał areszt sądowy33. Podobne orzecznictwo można
odnaleźć w rozprawach z 1762 r., choć spraw tego typu było jednak
znacznie mniej. „Uczciwa” Marianna Trzybicka uzyskała potwierdzenie
ważności swoich zaręczyn, a pozwany organista z Lignów, Adam
Szkodowski, pod karą 100 orenów pruską monetą miał ją poślubić

zaraz po Wielkanocy (wyrok z 26 lutego 1762 r.)34. Dwukrotnie wyższa
kara (200 orenów) miała spotkać Annę Elisabethę Grubsche, która
z powodu awersji do powoda odmówiła poślubienia „uczciwego”
marynarza Christiana Amadeusa Starcka. Na zawarcie związku
otrzymała zaledwie dwa tygodnie (wyrok z 5 maja 1762 r.)35.
W wymagającej kilku sesji (między 5 a 24 maja 1762 r.) sprawie między
„uczciwą” Anną Marianną Belkin a „sławetnym” Johannem
Christianem Borissem (z tytulacji przed ich nazwiskami wynikało, że on
był wyższy stanem) zapadło ostatecznie rozstrzygnięcie
o unieważnieniu zaręczyn, a pozwany zapłacił powódce 300 orenów
odszkodowania. Sąd uzyskał grzywnę w kwocie 60 orenów36. Spraw
o podobnym charakterze nie odnotowano natomiast w przebadanym
na użytek niniejszego opracowania okresie obejmującym 1794 r.
Sytuacja zmieniała się jednak diametralnie, gdy pomiędzy
narzeczonymi doszło do współżycia przedmałżeńskiego i następnie
zerwania zaręczyn (zawsze w tym przypadku przez mężczyznę).
Konsystorz nie dążył już wówczas za wszelką cenę do zmuszenia
mężczyzny do zawarcia małżeństwa, zasądzając karę grzywny
i odszkodowania dla porzuconej kobiety (oczywiście liczyła się jej
pozycja społeczna i majątkowa – od tego uzależniona była wysokość
należności)37. Niektóre tego typu sprawy kończyły się bez
rozstrzygnięcia (np. sprawa pomiędzy Konstancją Hintzin
i Beniaminem Jankenem, gdzie pozwany miał przyjąć istotny zadatek
nansowy i doprowadzić do ciąży powódki, jednak następnie zerwał
zaręczyny, twierdząc, że jego narzeczona była w młodości złodziejką;
sesje sądowe w dniach 28 września – 7 października 1733 r.)38.
W kwietniu 1762 r. swoich racji przed sądem o cjała dowodziła
Eleonora Catharina Erlichen, jednak ferujący wówczas wyroki surogat
Franciszek Wybicki uznał, że kobieta nie zdołała udowodnić swoich
racji odnośnie do obietnicy małżeństwa i zasądził jedynie 50 orenów
pruskich alimentów na edukację dziecka, jeśli urodzi się ono
w podanym przez powódkę terminie39. Przypadki zasądzenia – oprócz
kary grzywny – ożenku w przyspieszonym trybie też jednak się zdarzały.
Taki wyrok usłyszał 20 stycznia 1734 r. Fabian Ludwik Gorzuchowski,

protoplasta jednej ze znaczniejszych rodzin kupiecko-armatorskich
Gdańska. Oskarżony został przez Annę Konstancję Tresen, że po
zawarciu prawnie legalnych zaręczyn przez 6 lat odwiedzał ją niemal
codziennie w jej domu – także po zapadnięciu zmroku – i mimo że
przestawali razem (spółkowali ze sobą?), wciąż uporczywie odmawiał
ożenku. O cjał nałożył nań karę 10 talarów i nakazał, aby w ciągu 12
tygodni poślubił kobietę40. Czy Gorzuchowski rzeczywiście ją poślubił,
trudno jest obecnie jednoznacznie zwery kować.
Ustalenie nieważności/ważności małżeństwa
Nieważność małżeństwa powodował m.in. brak stosownej dyspensy na
okoliczność zbyt bliskiego pokrewieństwa, brak właściwej liczby
zapowiedzi, brak licencji na zawarcie ślubu ze strony macierzystej
para i/proboszcza. Wspomniano już wyżej, że w kwestii udzielania
dyspens nie stwierdzono istotnych różnic prawnych w traktowaniu
kobiet i mężczyzn. Liczył się wprawdzie interes wyznaniowy (katolicki),
ale chyba jeszcze bardziej publiczny (moralno-obyczajowy). Liczyła się
też z pewnością pozycja społeczna stron w postępowaniu.
Zwracano m.in. uwagę na miejsce zawarcia ślubu, kwestionując te
związki, które zawarte zostały w niestosownym miejscu, np. poza
świątynią. W głośnej sprawie z lat 1702–1704 Adelgunda Rohde była
katoliczką, jej domniemany, ale raczej niedoszły mąż, Andreas
Pesarovius – zamożnym luteraninem. Po rozpatrzeniu jej powództwa
przez konsystorz, a następnie Nuncjaturę Apostolską w Warszawie, to
jednak jemu dano wiarę. Kobieta twierdziła, że zawarli legalne
małżeństwo, po czym wspólnie ze sobą zamieszkali i została następnie
przez domniemanego męża porzucona. W związku z tym żądała
odszkodowania w kwocie 4 tysięcy orenów pruską monetą. W wyroku,
tzw. de nitywnym, z 11 kwietnia 1704 r. stwierdzono, że to ona
próbowała uwieść (oczarować!) mieszczanina, całkowicie dobrowolnie
z nim zamieszkawszy. Ślub został zawarty z niedopełnieniem
formalności, a ponadto przedstawieni przez oskarżycielkę świadkowie
nie byli zgodni co do tego, w jakim miejscu nastąpił – w domu,
w ogrodzie, w posiadłości należącej do jej siostry – na pewno jednak nie
w świątyni, a na taki ślub, poza sferą sacrum, musiałaby zostać

udzielona specjalna dyspensa. A zatem powództwo w jej sprawie
oddalono41.
Sąd stawał jednak również po stronie kobiety. Na przykład 17 stycznia
1701 r. unieważniono małżeństwo „czcigodnej” (honoratae) Reginy
Zigwains, zawarte w kościele kalwińskim, uznając, że mąż jej zataił
chorobę umysłową, na którą cierpiał od młodości. Jednocześnie o cjał
stwierdzał legalność zrodzonego w tym związku potomstwa42. 5 lutego
1733 r. sąd zakazał Georgowi Hecknerowi, obywatelowi Gdańska,
dalszego pożycia z Anną Zo ą z domu Porzycką, pochodzącą
z patrycjuszowskich kręgów w Piotrkowie (Trybunalskim), stwierdzając,
że ten wymusił na niej małżeństwo oszustwem, podstępem
i zastraszaniem. Pozwanemu za dalsze uporczywe obstawanie przy
swoim miała grozić horrendalna kara w kwocie 1000 dukatów (9000
orenów pruskich)43. Z pozornie błahego powodu groziło
unieważnienie małżeństwa Jakuba Wilkoma i Anny z domu
Ludwichowej, nie dopełnili bowiem procedur, zawierając ślub nie przed
własnym proboszczem. Uznano zatem ich związek za konkubinat. Kary
były jednakowe dla obojga, osiem dni więzienia, opłata na rzecz sądu
sześciu orenów pruskich oraz nawiązka dla denuncjanta (delatora)
w kwocie również sześciu orenów (wyrok z 14 stycznia 1733 r.)44. Spraw
o uznanie nieważności małżeństwa nie wykazano w sondażowej
kwerendzie w 1762 r., stosunkowo dużo było ich jednak w 1794 r., miały
jednak wówczas zupełnie inny charakter, były tak właściwie
unieważnieniami małżeństwa z powodu braku należytego pożycia
pomiędzy małżonkami (matrimonialiter non cohabitant).
Z powództwem względem takich par występował z urzędu instygator
o cjum. Zapisy w księdze sądowej milczały również na temat
nakładanych na takie osoby kar45.
Konsystorz pomorsko-gdański w rzadkich, warunkowanych interesem
politycznym (wyznaniowym?) sytuacjach stawał natomiast po stronie
nowożeńców zawierających związek małżeński bez zgody rodziców.
Była to jedna z zasadniczych niezgodności między prawem świeckim,
np. miejskim, które takiego postępowania zabraniało (uznając je za
poważne przestępstwo przeciwko moralności), a prawem

kanonicznym, które dopuszczało takie przypadki, akcentując przede
wszystkim wolną wolę osób ślub taki zawierających. A zatem mimo
tego, że zawieranie małżeństwa bez zgody rodziców było zabronione,
a nawet karane, o cjał wyrażał – niejako wbrew ogólnej opinii
publicznej – zgodę na taki ślub w formie osobnej dyspensy.
Najgłośniejszą tego typu sprawą, szeroko i przez wielu badaczy już
opisywaną i komentowaną był udzielony 29 stycznia 1733 r. ślub
nastoletniej (według akt miejskich miała 15 lat, według konsystorskich –
16) Rozyny Eleonory, córki Petera von Wasta, kapitana w służbie
garnizonu gdańskiego (luteranina) z 38-letnim pułkownikiem
Franciszkiem de la Serre, katolikiem, dymisjonowanym o cerem
w wojsku polskim, pragnącym wstąpić na służbę carycy rosyjskiej,
Anny. Z akt sprawy wyraźnie wynika, że panna młoda była
manipulowana przez stronę zainteresowaną, czyli jej przyszłego męża
(być może łowcę posagu), a ten – za wsparciem monarchów Polski
i Rosji – uzyskał daleko idącą pomoc ze strony sądu konsystorskiego46.
Małżeńskie patologie: przemoc domowa,
porzucenie małżonka/małżonki, bigamia
Wszystkie sprawy wytaczane z powodu tzw. przemocy domowej
w świetle przebadanych ksiąg konsystorskich sprowadzały się do złego
i okrutnego traktowania żony, a zatem – dotyczyły przemocy wobec
kobiet. Z natury swej były sprawami trudnymi do rozwikłania
i rozciągniętymi w czasie. Z drugiej strony prowadzono je bardzo często
„z urzędu”, a w imieniu kobiety występował oskarżyciel – instygator
o cjum. Małżonkowie maltretowanych kobiet próbowali na różne
sposoby zastraszać je i przede wszystkim podważyć ich zeznania oraz
wiarygodność. Najbliższe otoczenie: rodzina, służba, sąsiedzi również
mieli wpływ – nie zawsze pozytywny – na przebieg procesu.
Separację z powodu nadzwyczajnej srogości małżonka, „sławetnego”
Johanna Launego, obywatela Gdańska, zasądzono w lutym 1701 r. na
rzecz jego żony, Corduli. Zarządzono również przy okazji podział
wspólnego majątku47. 6 kwietnia 1701 r. przeprowadzono separację od
łoża, stołu i pożycia pomiędzy Albertem Schwalmem i jego żoną

Barbarą, a wyrok nakazano podać do publicznej wiadomości,
przybijając go do drzwi kościoła48.
Agnieszka Witczak opisała szczegółowo siedem takich spraw dla lat
1733–1734. We wszystkich tych procesach o arami przemocy domowej
były wyłącznie kobiety. Skarżyły się najczęściej na zyczne
maltretowanie (w tym pobicie i wypędzenie z domu, tak było m.in.
w sprawie między Anną Elżbietą oraz Salomonem Kobrunami,
powództwo z października/listopada 1734 r.49), ale także na znęcenie
psychiczne, w tym wyzwiska, obelgi i kłótnie. Niektórzy z mężów
posuwali się do groźby lub nawet próby zabójstwa (np. Godfryd
Pohlmann wobec żony Anny, wyrok z 9 stycznia 1733 r.50), byli pijakami
i trwonili wspólny majątek (Paweł Ścigielski wobec żony Anny
Eleonory, proces w grudniu 1734 r.51). W najbardziej drastycznej
i przewlekłej sprawie Anny Hering przeciwko mężowi Efraimowi sąd
spotykał się aż 8-krotnie pomiędzy 4 grudnia 1733 a 13 grudnia 1734 r.
Anna oskarżała męża o maltretowanie, zadanie krzywd słownych
i wielu zycznych ran, w tym kilkakrotne okrutne pobicie, próbę
zabójstwa przez uduszenie i wymuszenie ucieczki do rodziny. Efraim
miał być również pijakiem, który roztrwonił jej otrzymany w posagu
majątek. Żądała w związku z tym separacji, odszkodowania i alimentów
oraz wydania jej należących do niej ubrań. W sprawie tej przesłuchano
wielu świadków, a okrutny małżonek wykazał się dużą inwencją
w obalaniu zarzutów. Między innymi twierdził, że Anna sama wpadła
na drzwi i stąd powstały rany na jej głowie, że wymagającego
chirurgicznego leczenia pobicia mógł dokonać ktoś inny, gdy
samowolnie oddaliła się z domu i go porzuciła. Oskarżał ją ponadto
o kradzież pieniędzy z domowej kasy, zadawanie się z innymi
mężczyznami, w tym z dokonującym obdukcji i leczenia chirurgiem ze
Starych Szkotów. Podważał ponadto wiarygodność jej świadków, choć
niektórzy z nich byli urzędnikami sądów kościelnych oraz świeckich
i świadczyli, że również sąd burgrabiego skazał go swego czasu za
znęcanie się nad żoną. W tzw. podsumowaniu stwierdził na koniec, że
ograniczał się jedynie do upominania i karcenia swojej nieposłusznej
żony, stosując się do zaleceń Pisma Świętego. W związku z tym

oczekiwał separacji, ukarania niewiernej żony i obarczenia jej kosztami
procesu. Sąd nie dał wiary jego tłumaczeniom i zasądził zarówno
grzywnę, jak i odszkodowanie. Efraim ostatecznie uzyskał zmniejszenie
grzywny na rzecz o cjum do 60 orenów pruskich i zmniejszenie
o połowę kwoty zaległych alimentów na utrzymanie żony. Odstąpiono
też od zasądzenia separacji od stołu, łoża i pożycia, bo podczas ostatniej
sesji z ich udziałem doszło niespodziewanie do pogodzenia stron.
O cjał polecił, aby odtąd mąż postępował z żoną przyjaźnie52. Do
ugody – być może pod presją grzywny 60 orenów pruskich płatnych ze
wspólnego majątku – doszło także pomiędzy wspomnianymi wyżej
małżonkami Ścigielskimi. Zapłacili natomiast solidarnie karę 100
orenów pruskich Elizabetha i Daniel Gottlieb Bismarckowie, choć ze
szczegółów sprawy wynikało, że to mąż okrutnie traktował żonę. W tym
wypadku zapadł jednak wyrok o separacji od łoża, stołu i pożycia na
czas nieokreślony, aż małżonkowie zdołają się porozumieć (1 lipca 1733
r.)53. Separacje najczęściej zarządzano jednak na czas określony,
jednego roku, lub – wcale – z założeniem ochrony węzła małżeńskiego
i zaleceniem, aby mąż – nawet osadzony z powodu znęcania się nad
żoną w więzieniu – zmienił się na lepsze (tak było w przypadku
małżeństwa Agnieszki i Wojciecha Skoczyńskich, wyrok z 4 lutego 1733
r.54).
W 1762 r. spraw tego rodzaju było zdecydowanie mniej i doszło do
sytuacji wręcz odwrotnej. 5 maja tego roku z powództwem wobec żony
Abigail z domu Lettau wystąpił mąż, „uczciwy” Casimir Georg Belau.
Poskarżył się, że żona od samego początku pożycia żyła z nim
w niezgodzie i kłótniach, że prowadziła życie próżne, ponad stan i w ten
sposób roztrwoniła jego majątek. Na koniec posunął się do posądzenia
jej o zdradę i kradzieży [jego] pieniędzy z domu. Żądał w związku z tym
separacji i rozdziału majątku. Tym razem to Abigail usiłowała odwrócić
sytuację i wykazać, że to jej małżonek prowadził rozrzutne i próżne
życie, a nawet – że zycznie ją maltretował. Śledztwo wykazało jednak
jedynie obrzucanie się obustronnie obelgami. Sprawę zamknął wyrok
z 23 czerwca 1762 r., w którym wprawdzie uznano zarzuty (choć nie
wszystkie) męża, jednak winą za rozkład pożycia małżeńskiego

i obyczajowy skandal obarczono oboje, nakładając na nich grzywnę 200
orenów pruskich na rzecz o cjum. Zarządzono również zwyczajową
separację od łoża, stołu i pożycia oraz podział majątku w postępowaniu
przed świeckim sądem burgrabiego. Apelacja mężczyzny z 7 lipca tego
roku nie przyniosła skutku55. W podobnej sprawie o separację pomiędzy
„sławetnymi” Barbarą z domu Wiśniowską i Janem Fryderykiem
Gentellen (21–26 maja tego roku) powódką była tym razem żona, a treść
sporu również sprowadzała się do ustawicznych kłótni, obelg,
trwonienia majątku przez męża-pijaka. I tym razem zapadł bardzo
podobny wyrok – grzywna w wysokości 100 orenów pruskich na oboje
małżonków, separacja od łoża, stołu i pożycia i nakaz podziału majątku
przed sądem burgrabiego56.
Zupełnie inaczej traktowane było porzucenie małżonka przez
niewierną żonę. 12 lutego 1734 r. Anastazy Mularski, gdańszczanin,
wniósł pozew przeciwko żonie Reginie, oskarżając ją o złe prowadzenie
się, cudzołożenie z wieloma mężczyznami, a wreszcie ucieczkę
z jednym z nich do Malborka. O cjał zarządził separację od łoża, stołu
i pożycia, a niewierną żonę doprowadzono do Gdańska i umieszczono
w więzieniu57. Takie same sankcje groziły we wrześniu 1734 r. niewiernej
mężowi, szewcowi garnizonu gdańskiego, Annie Eleonorze Weiss,
jednak ta ubłagała zamianę kary więzienia na grzywnę pieniężną i –
wypuszczona na wolność pod pretekstem zebrania odpowiedniej kwoty
– korzystając z okazji, zbiegła z miasta58.
Zdarzały się oczywiście przypadki diametralnie różne. W styczniu 1701
r. „sławetna” Anna Christina Schultzin uzyskała od sądu uznanie zgonu
męża, przedstawiając świadków, którzy zeznali, że mąż jej Mathias
przez wiele lat ją zaniedbywał, a w końcu przystał do piratów i umarł
(zginął?), wykonując ten proceder. Dodatkowo jej pełnomocnik
podniósł, że jej klientka żyje teraz w nędzy. Kobieta uzyskała
rozwiązanie swego małżeństwa59. W styczniu 1734 r. wniosek
o podobnej treści przedstawił sądowi o cjała w imieniu Eleonory
Groschhe instygator. Mąż tej kobiety, Jan Fryderyk Grosch, od 11 lat nie
dawał znaku życia. Kobieta przedstawiła świadków gotowych zeznać, że
mężczyzna ten nie żyje. Eleonora pragnęła przy tym nie tylko uznania

zgonu męża, ale i zgody na zawarcie nowego związku małżeńskiego60.
Pomiędzy lutym a sierpniem tego samego roku z podobną sprawą
wystąpił pełnomocnik Krystyny Elżbiety Lorentz, której mąż po 10letnim zgodnym pożyciu małżeńskim wypłynął przed siedmioma laty
na morze i odtąd słuch o nim zaginął. Krystyna Elżbieta mogła tym
razem przedstawić świadków dowodzących, że skoro żyli zgodnie
i obecnie mąż się nie odzywa, to z całą pewnością musi już nie żyć.
I ona chciała zgody na nowy ślub. W obu tych przypadkach sąd
o cjalski uznał zgon nieobecnego małżonka i wyraził zgodę na nowe
zamążpójście. W przypadku Krystyny Elżbiety Lorentz zakomunikował
jednakże, że gdyby poprzedni mąż jednak się odnalazł, będzie musiała
do niego wrócić. Nawet jednak w tym wypadku dzieci z drugiego
małżeństwa zachowają status legalnego potomstwa61.
W 1762 r. nie znaleziono spraw o podobnym charakterze, natomiast
w 1794 r. kilkakrotnie odnotowano w księdze sądowej edykty – listy
gończe za zbiegłymi małżonkami. „Uczciwa” Barbara
z Kuropatwińskich Nagórska z para i Nowa Cerkiew koło Tczewa
szukała w ten sposób swojego małżonka Tomasza Nagórskiego (16
stycznia 1794 r.). Wywodząca się z tej samej grupy społecznej ludzi
wolnych Katarzyna z Grabowskich Niedzielska z para i Barłożno,
kobieta o pięcioletnim stażu małżeńskim, poszukiwała Jakuba
Niedzielskiego, a Szymon Morecki z Gniewu ścigał Katarzynę primo
voto Wiśniewską, która porzuciła go po 19 latach małżeństwa (oba
obwieszczenia umieszczono pod datą 4 kwietnia 1794 r.). W edyktach
określono czas na zgłoszenie/odnalezienie małżonka – 20 dni od ich
opublikowania62. Zapewne po upływie tego terminu można było podjąć
dalsze kroki zmierzające do unieważnienia małżeństwa. Trudno na tak
małej próbce danych orzekać, czy problem porzuconych małżonków
bardziej dotykał kobiety, mężczyzn, czy może jednakowo osoby obu
płci i czy przy końcu stulecia rzeczywiście uległ nasileniu.
Obu płci dotyczył również problem bigamii i na obszarze
zróżnicowanym wyznaniowo miał szczególnie skomplikowany wymiar.
Przekonała się o tym Anna Catharina Schützin, z domu Kozdrowska,
prawdopodobnie luteranka, gdy poślubiła na przedmieściu Gniewu

młynarza Michała Kla kego. Instygator sądu biskupiego – być może na
skutek czyjejś denucjacji – oskarżył ją o pozostawanie w innym, wciąż
ważnym związku, zawartym przed duchownym luterańskim,
Störmerem63, w Opaleniu. Kobieta uzyskała wprawdzie w swoim
Kościele rozwód, jednak było to niezgodne z zaleceniami Soboru
Trydenckiego. Wyrokiem z 1 marca 1762 r. zasądzono konieczność
uzyskania katolickiej licencji na unieważnienie tamtego zobowiązania,
nałożono grzywnę w wysokości 100 pruskich orenów z poleceniem
wpłacenia ich w Wielkim Poście na Szkołę Ubogich (Schola Pauperum)
na probostwie NMP w Gdańsku, wreszcie nakazano odbycie rekolekcji
w Domu Misyjnym misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Świętym
Wojciechu64. W kilkadziesiąt lat później to jednak mężczyzna, Michał
Suszyński, okazał się bigamistą w związku z Anną Reginą
Pałączkoszczonką. Chociaż to jemu zadawano pytanie, dlaczego zataił
małżeństwo z inną kobietą, pozew w tej sprawie z 3 marca 1794 r.
wystosowano przeciw obojgu teraźniejszym małżonkom, winę tym
samym składając również na Annę Reginę65.
Współżycie pozamałżeńskie, wykorzystywanie seksualne służących,
konkubinat, nierząd
Sprawy o współżycie pozamałżeńskie były jednymi z częściej
pojawiających się wpisów w księgach konsystorskich. Oskarżani
o współżycie pozamałżeńskie mężczyźni mogli liczyć na łagodniejsze
potraktowanie. Niemal zawsze odpowiadali z wolnej stopy,
a w niektórych przypadkach wystarczyło złożyć przysięgę
oczyszczającą, udać się do spowiedzi i sprawa ulegała umorzeniu. Wiele
z tych spraw nie nabierało tempa i kończyło się już na pierwszej sesji,
bo urzędnik sądu biskupiego żądał dowodów na uwiedzenie
i ewentualne ojcostwo nieślubnego dziecka. W takich kwestiach
niełatwo było o pozyskanie wiarygodnego świadka, a strona pozywana
miała sporo możliwości, by nakłonić poszkodowaną do odstąpienia od
powództwa. W marcu 1701 r. surogat sądu o cjalskiego oddalił
powództwo w sprawie dopuszczenia się grzechu cielesnego przez
„dostojnego” Godefrida Vedersehena na Helenie Volgershe, uznając
pozwanego za całkowicie niewinnego już we wstępnej fazie wszczętego

procesu66. Nieco ostrzej sąd występował jednak, gdy pojawiały się
nieślubne dzieci. W styczniu 1701 r. pozbawiona dziewictwa
i doprowadzona do ciąży Marianna Jelinska uzyskała w asyście swoich
pełnomocników (w tym woźnego sądowego) chociaż tyle, że pozwany
Christian Pepel musiał jej zapłacić 15 orenów pruską monetą
alimentów na zrodzone z tego związku dziecko67. „Sławetny” Wojciech
Tokarski, przeciwko któremu w imieniu Constantii Granaushe wystąpił
w tym samym mniej więcej czasie instygator sądowy, musiał
wyasygnować znacznie więcej, bo 40 orenów pruską monetą, jednak
nieślubnych dzieci było w tym nieformalnym związku więcej niż jedno
(12 stycznia 1701 r.)68.
Prawdziwą plagą tego rodzaju kwestie były w dwuleciu 1733–1734.
Agnieszka Witczak wyliczyła łącznie 45 spraw o zapłodnienie
i alimentację dziecka, 21 – o dopuszczenie się grzechu cielesnego, 24 –
o podejrzane pożycie oraz 1 – o próbę pozbawienia dziewictwa, razem
91 przypadków naruszenia dobrych obyczajów na tle seksualnym69.
Wspólną cechą spraw z dzieckiem „w drodze” było zasądzanie
alimentów jedynie na dziecko, jeśli urodzi się we właściwym,
sugerowanym przez stronę pokrzywdzoną terminie. Zazwyczaj
w wyroku informowano o kwocie łącznej, obejmującej alimentację oraz
grzywnę na rzecz urzędu o cjalskiego, dzieloną po połowie. Wyjątkowo
w sprawie o zapłodnienie kobiety imieniem Katarzyna (być może
służebnej) przeciwko młynarzowi Danielowi Weissowi (wyrok
z 28 września 1733 r.) grzywnę na rzecz o cjum zmniejszono do 6
orenów pruskich, gdy tymczasem ona otrzymała – na dziecko –
pełnych 30 orenów70.
Kwoty nakładane na mężczyzn nie były zresztą duże, wahały się
w przedziale od 12 do 60 orenów pruskich w kategorii alimentów, 6 do
100 orenów, jeżeli chodzi o grzywny71. Z punktu widzenia kobiet
(dziecka) była to zresztą jednorazowa zapomoga. Konsystorz odsyłając
wykonanie sankcji do sądu świeckiego, np. burgrabiego w Gdańsku,
zalecał niekiedy sekwestr majątku na poczet kary. W sprawie Barbary
Filipszczanki przeciwko Jakubowi Karkuszewiczowi (wyrok z 17 sierpnia
1733 r.) zasądzono już nawet bardzo wysoką kwotę alimentacji

w wysokości 100 orenów pruskich i nakazano zabezpieczyć ją na
majątku pozwanego, jednak od kary odstąpiono w kilka miesięcy
później, gdy podsądny wykazał, że dziecko urodziło się 14 grudnia, nie
mogło być zatem poczęte w Zielone Świątki tego roku, gdy – jak
wykazywało śledztwo – doszło pomiędzy nimi do współżycia72. Kobiety
uczestniczące w pozamałżeńskim współżyciu były również karane,
niezależnie od sankcji, które spadały na mężczyznę. Czasami kary takie
miały charakter zakamu owany – np. poprzez nakaz złożenia opłaty za
uzyskanie kartki do spowiedzi uwalniającej od grzechu cudzołóstwa. Na
podstawie wyroku z 29 stycznia 1734 r. Andrzej Borthram winien był
uiścić Adelgundzie Melersch 21 orenów pruskich alimentów na
dziecko, dodatkowo opłacić swoją i jej kartkę „uwalniającą”. Opłata za
jej kartkę wynosiła 9 orenów. Co ciekawe, nie nałożono na nich żadnej
dodatkowej grzywny73. Zo ę Falcken w sprawie przeciwko Marcinowi
Bielau (5 października 1733 r.) obarczono koniecznością samodzielnego
opłacenia kartki „uwalniającej” (koszt 12 orenów pruskich). Pozwany
miał natomiast wypłacić jej 36 orenów alimentów na dziecko74.
W innej ze spraw to kobieta była pozwana za rozpustę cielesną, w której
efekcie przyszło na świat nieślubne dziecko. Katarzyna Brunen musiała
zapłacić 10 orenów pruskich kary, zyskując jednak od Andrzeja
Classena 20 orenów alimentów na urodzone kilka lat wcześniej z tego
nieformalnego związku dziecko (wyrok z 5 października 1733 r.)75.
Zdarzało się, że kobieta – choć poszkodowana – prewencyjnie w toku
postępowania tra ała do więzienia. Tak było z Anną Marianną Kiepkie
w procesie o zapłodnienie i uznanie ojcostwa przeciwko Piotrowi
Frantzowi (wyrok z 17 kwietnia 1733 r.). Sąd ostatecznie podjął decyzję
o ukaraniu mężczyzny kwotą 60 orenów pruskich, płatnych po
połowie na alimenty dla dziecka i urzędu o cjalskiego76. Konstancję
Lesserin oskarżono o cudzołóstwo i osadzono w więzieniu, gdy
tymczasem oskarżony o to samo obywatel gdański, winiarz Szymon
Pickard, odpowiadał z wolnej stopy i w ogóle nie został pociągnięty do
odpowiedzialności (27 stycznia 1734 r.). Kobietę wypuszczono na
wolność po około miesiącu przetrzymywania w areszcie, gdy kaucję za
nią uiścił jej ojciec, Krzysztof Hibner. Była już wtedy poważnie chora

(12 lutego 1734 r.)77. Jednak i mężczyźni tra ali z powodu
pozamałżeńskiego pożycia do więzienia, lecz najczęściej dlatego, że nie
byli w stanie od razu zapłacić kar pieniężnych bądź nie znaleźli
odpowiedniego poręczyciela (tak było z Piotrem Litkie w sprawie
z powództwa Anny Marianny Szultzowej – wyrok z 21 sierpnia 1733 r. –
oraz żołnierzem brandenburskim, Krystianem Fryderykiem Walterem,
wyrok z 16 marca 1733 r.78). W skrajnym wypadku zdarzyło się, że
mężczyzna, Piotr Łabęski, nie tylko musiał zapłacić kwotę alimentów na
dziecko (30 orenów pruskich), ale też skazano go na karę chłosty za
spółkowanie (uwiedzenie?) Teresy Buczkiewicz.
Chłostę w asyście woźnego sądowego miał wymierzyć ojciec
pozwanego, zapewne więc oskarżony nadal przebywał pod władzą
rodzicielską (wyrok z 2 września 1733 r.)79. Wśród niewielu tego typu
spraw, jakie rozstrzygano przed sądem konsystorskim w 1762 r., doszło
jednak do sytuacji o wiele bardziej drastycznej i całkowicie odwrotnej.
Po konfrontacji Marianny Schreyderowej z pozwanym „szlachetnym”
Michałem Tempskim sąd (surogat Franciszek Wybicki) dał wprawdzie
ostatecznie wiarę powódce, że Tempski jest ojcem jej dziecka i zasądził
alimentację na nie w kwocie 50 orenów pruskich, ale równocześnie
skazał kobietę za obrazę Boga i skandal obyczajowy wobec para an na
karę 50 plag wymierzonych prętem (wyrok z 27 maja 1762 r.)80.
W przebadanej przestrzeni 1794 r. tego rodzaju orzeczeń już nie
odnotowano.
Jeszcze w gorszej sytuacji były służące, nagminnie molestowane przez
swoich pracodawców, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich takich
jak Gdańsk81. W starciu z zamożnymi mieszkańcami miasta kobiety
stały na z góry straconej pozycji. Przekonała się o tym nieznana
z nazwiska kucharka Krystiana Ernesta Daberhudta, syna rajcy
Głównego Miasta Gdańska. Jej oskarżenie o próbę gwałtu w obecności
innych służących, a nawet matki napastnika rozbiło się jeszcze we
wstępnej fazie procesu o kruczki prawne, w tym – wyznaczenie przez
pozwanego biegłego w takich sprawach prawnika-pełnomocnika (20
stycznia 1734 r.)82.

Na bardzo surowe sankcje sąd o cjalski zdobywał się w przypadku
stwierdzenia życia w konkubinacie, nawet wobec szlachty. Być może
łatwiej było z takim powództwem (i napiętnowaniem) wystąpić, gdy
była to szlachta luterańska, a takie podejrzenie można mieć
w przypadku Georga Reinholda Koelmera. Zarzucono mu, że na swoim
dworze w sąsiedztwie Tczewa żyje w konkubinacie z dwiema siostrami:
Anną Marianną i Katarzyną Klein. W wyroku de nitywnym z 18 marca
1701 r. nakazano mu nie tylko usunąć obie kobiety, ale też zapłacić 200
dukatów węgierskich grzywny, z czego – jak wyliczono – między innymi
300 orenów pruskich miał przeznaczyć na konserwację zamku
w Skarszewach, 200 na renowację kościoła tamże, 100 na budowę
kościoła w Subkowach, tyle samo na kościół para alny w Tczewie, 40
arbitrowi biskupa włocławskiego ad pios usus. Kobiety czekał los jeszcze
gorszy. Miano je osadzić na 10 lat w gdańskim Domu Poprawy i na
zakład ten przeznaczyć wszystkie posiadane przez nie ruchomości83.
Konkubiną mieszczanina Jana Lei musiała być Rozalia Białkowska
(pozew Barbary, żony Jana z 12 kwietnia 1734 r.). Sąd zakazał
pozwanemu mężowi niegodnych kontaktów i zarządził separację
między małżonkami, jego obarczając kosztami postępowania i leczenia
żony (wyrok de nitywny z 14 lipca 1734 r.)84.
Ściganie mężczyzn, zarówno żonatych, jak i wolnego stanu, z powodu
przestawania z konkubinami występowało również sporadycznie
w 1794 r. Najprostszym zaleceniem sądowym był wówczas nakaz
relegowania takiej kobiety z domu lub dworu – spotkał on np.
„szlachetnego” Jana Czaplewskiego z para i Pieniążkowo w wyroku z 14
kwietnia 1794 r.85
Na marginesie wszystkich tych spraw o pozamałżeńskie i „podejrzane”
współżycie warto zasygnalizować jeszcze jeden problem dotyczący
kobiet, a mianowicie molestowanie seksualne w rodzinie. Co najmniej
dwa razy wątek ten pojawiał się w procesach o separację (chodziło
najczęściej o nagabywane i molestowane przez drugich mężów
powódek pasierbice), nie czyniono jednak z tego szczególnego użytku
w ostatecznych konkluzjach sądowych (o ile do konkluzji w ogóle
dochodziło)86. Sąd konsystorski czasami jednak interweniował

i w takich sprawach. Pasterza Michała Rokcyna za „swawolenie” w łóżku
z siostrami (już wówczas zamężnymi) ukarano grzywną 9 orenów
pruskich (wyrok z 5 września 1733 r.87). 10 września 1734 r. Michałowi
Andressenowi udowodniono, że sypia w jednym łóżku z córką.
Mężczyzna tłumaczył się, że działo się to z niedostatku, że m.in.
spaleniu uległa – w bliżej nieokreślonych okolicznościach – dodatkowa
pościel. Andressena zamknięto jednak na jakiś czas z tego powodu
w więzieniu. Dodatkowo zobowiązany został do zapewnienia córce
w przyszłości odrębnego pomieszczenia/łóżka88.

Przestępstwa przeciwko religii

Przestępstwa kobiet, jakie odnotowywano w księgach konsystorskich,
poza wyżej opisanymi przypadkami nierządu (a więc typowej tzw.
obyczajówki) dotyczyły przede wszystkim sfery religii i były typowymi
przestępstwami przeciwko Bogu i panującemu wyznaniu
rzymskokatolickiemu. Co ciekawe, w przebadanych księgach
(rocznikach) nie natra ono na przykłady ścigania z urzędu samego
czarostwa, a raczej wręcz przeciwnie – ścigano i to zdecydowanie
pomawianie o czarostwo i samosądy na domniemanych czarownicach.
Tak było m.in. z głośną sprawą przeciwko szlacheckiej rodzinie
Kistowskich, która około 1727–1733 r. przeprowadziła w okolicy swoich
dóbr w Czerniewie rodzaj polowań na czarownice, także w majątkach
swoich sąsiadów. Z punktu widzenia ksiąg grodzkich skarszewskich
opisywał te procesy Jacek Wijaczka89. O cjał wystąpił z obroną
niewinnych kobiet, a surowe sankcje, grzywny, kary wieży groziły
sprawcom tych czynów, a nie niewinnym kobietom. Kobiety stawały
jednak przed sądem konsystorskim – bardzo groźnie w takich
sytuacjach do nich nastawionym – w sprawach o świętokradztwo. Było
to np. sprofanowanie hostii poprzez dotknięcie jej dłońmi i ukrywanie
przez rok w prywatnym domu (oskarżenie przeciwko Elisabeth Brantin
oraz Sophii Gogołownej – co ciekawe, przechowującym tę hostię
w domu samego Paula de Gratty, królewskiego poczmistrza
w Gdańsku). Kobietom za ten czyn groziła bliżej niesprecyzowana kara
cielesna (pierwsza sesja sądowa z 1 grudnia 1700 r.)90.
Innego rodzaju świętokradztwo popełniła gdańszczanka Catharina
Elisabetha Heikendor n, która wrzuciła do miejskiego rynsztoka obrazy
Bożej Rodzicielki (Maryi), św. Marii Magdaleny i św. Aniołów. Skazano
ją 16 lutego 1701 r. na karę grzywny: po 100 orenów na lazaret oraz
szpital bonifratrów, a także zwrot kosztów procesu. Dodatkowym
smaczkiem procesu był fakt, że denuncjatorką była także kobieta, Anna
Trzcińska91. Co ciekawe, o podobne czyny nie oskarżono w badanych
okresach żadnego mężczyzny. Brak takich spraw – nawet w stosunku do
kobiet – w latach 1733/1734, 1762 i 1794 nie oznacza jednak zmiany
nastawienia prawnego w ściganiu świętokradztw. Przeczy temu

chociażby omówiona swego czasu przez piszącego te słowa sprawa
Magdaleny Gross, oskarżonej o wielokrotne przyjmowanie katolickiego
chrztu i z tego m.in. powodu skazanej w 1739 r. na karę śmierci przez
gdański sąd burgrabiowski92.
Podsumowanie
Kobiety przed sądem konsystorskim w Gdańsku mogły liczyć na pewne
względy, należne ich płci, np. reprezentowanie z urzędu, nieco niższe
pieniężne kary, obronę w pewnych kategoriach przestępstw, np.
w oskarżeniach o czarostwo. Równo traktowane były w kategorii
dyspens od pokrewieństwa/powinowactwa czy w kategorii zawierania
małżeństw mieszanych. W tej ostatniej kwestii zawsze jednak
nadrzędnym interesem był interes religii rzymskokatolickiej. To one
jednak były narażone częściej na skutki zerwanych zaręczyn, a już
zupełnie nie do pozazdroszczenia była ich sytuacja w przypadku
dopuszczenia do seksu przedmałżeńskiego. Sąd nie zawsze wtedy
chronił i wspierał ich starania o doprowadzenie narzeczonego przed
ołtarz. Dobrze, jeśli mogły liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie w tym
względzie, bądź – jeśli doszło do zapłodnienia – na alimenty na dziecko.
Najtrudniej ich sytuacja rysowała się w kwestii stosunków seksualnych,
zwłaszcza pozamałżeńskich. Kobiety mogły być oskarżone wówczas
o nierząd i ukarane, czasami nawet – jak to się działo w przypadku
konkubinatu – bardzo surowo. W takich sytuacjach mężczyzna był
zresztą wyraźnie górą. Odpowiadał z wolnej stopy, łatwiej dawano mu
wiarę, a szedł tylko czasami do więzienia – jeśli nie zdołał na czas uiścić
zasądzonych kar pieniężnych. Zwraca uwagę większa liczba spraw
o przemoc domową i seks pozamałżeński w pierwszej połowie XVIII w.
w stosunku do połowy drugiej tego stulecia, czy był to jednak faktyczny
trend obyczajowo-prawny mogłyby potwierdzić dopiero dalsze,
wnikliwsze badania szczegółowe.
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Women in distorting mirror of Pomeranian-Gdansk
judicial consistory books of 18th Century
Summary

e article presents case law on women’s processes in the selected
periods of 18th century in Pomeranian-Gdansk consistory court Roman Catholic judicial authority competent for the Pomeranian
archdeaconry which was a large part of Royal Prussia. Women faced
trials in this court for various marital or extramarital pathologies. Hence
the term in the title of the article – ‘distorting mirror’. Most cases were
dealt with a granting the dispensation of the close relatives marriage,
marriage to a person of another religion, breaking o the engagement,
an annulment of marriage due to failure to complete procedures. On
the daily agenda, especially in the rst half of the 18th century was
a domestic violence and extramarital sex, including forcing sexual
intercourse on servants. In those cases the court ruled separation and
imposed nes, including one-time child support. Women in the
presented lawsuits were generally treated worse than men. ey were
given lower pecuniary compensation, threatened with imprisonment,
succumbed to pressure to withdraw the accusation. ey were
represented by proxies and public prosecutors, who were often guided
by the overriding religious (Catholic) and moral interests.
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Zabiegi biskupa Stanisława Łubieńskiego
około sprowadzenia do diecezji płockiej
w latach 20. XVII w. sióstr katarzynek
Od drugiej połowy XVI w. na terenie diecezji płockiej dają się
zaobserwować zabiegi około ożywienia życia religijnego w duchu
tridentinum. Taki wniosek pozwala wysnuć analiza ogłaszanych
statutów synodalnych na przestrzeni lat 1586–17331. Podejmowane
reformy dotyczyły między innymi: obrony wiary przed zagrożeniem
wynikającym z reformacji, katechizacji w kościołach, nauczania
w szkołach para alnych, dyscypliny kleru, a także reformy zakonów
i zakładania seminariów duchownych. Na użytek niniejszego referatu
interesować nas będzie przede wszystkim kwestia żeńskiego życia
zakonnego w diecezji, a zwłaszcza próba osadzenia w miejscowym
środowisku religijno-duszpasterskim nowego Zgromadzenia Sióstr
Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, zwanego powszechnie
katarzynkami.
Do końca XVI w. na rozległym terytorium diecezji płockiej istniały tylko
dwa klasztory żeńskie: pierwszy to norbertanki sprowadzone do Płocka
pod koniec XII w. przez biskupa Wita z Chotela, uposażone przez
Dobiechnę Wojsławową2 i drugi, dominikanki, który powstał zapewne
w XV w. z fundacji księżnej Aleksandry, siostry króla Władysława
Jagiełły. Ich siedziba znajdowała się obok cmentarza przy kościele św.
Dominika. Gdy na początku XVII w. dominikanki otrzymały od króla
Zygmunta III nowe place, przeniosły swoją siedzibę nieco dalej3.
Dopiero ożywienie spowodowane soborem trydenckim (1545–1563)
i jego recepcja w diecezji będąca zasługą gorliwych biskupów
reformatorów, jak: Andrzej Noskowski, Wojciech Baranowski, Piotr
Dunin Wolski, Stanisław Łubieński zaowocowała w pierwszej połowie
XVII w. kilkoma nowymi fundacjami klasztorów żeńskich. Należy tu
wymienić: klasztor sióstr bernardynek w Przasnyszu, powstały
z fundacji Elżbiety z Krobina Mostowskiej, skarbnikowej ziemi
ciechanowskiej4, klasztor sióstr benedyktynek w Sierpcu, ufundowany

przez Zo ę ze Zbąskich Potulicką w 1624 r.5, klasztor sióstr
benedyktynek w Łomży, ufundowany przez wojewodę płockiego
Stanisława Karnkowskiego; fundacja została potwierdzona przez
biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego 13 grudnia 1627 r.6
Właściwie na przestrzeni dwóch pierwszych dziesięcioleci XVII w.
powstały w diecezji płockiej trzy nowe fundacje zakonne żeńskie, to
więcej niż w czasie minionych czterech wieków.
W ten ożywiony proces fundacyjny w XVII w., z jakim spotykamy się
w diecezji płockiej, wpisuje się osoba biskupa Stanisława Łubieńskiego
i jego relacje ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Katarzyny, powstałym
w 1571 r. w Braniewie z inicjatywy Reginy Protmann. Terenem ich
działalności była zasadniczo Warmia. Za główny cel swojej działalności
przyjęły: posługiwanie chorym w szpitalach, w domach prywatnych
oraz pracę wychowawczą w szkołach. Kiedy wybuchła wojna ze
Szwecją, w 1626 r. zostały zmuszone do opuszczenia Braniewa i Warmii.
Schronienie znalazły na Mazowszu w Pułtusku pod troskliwą opieką
biskupa Stanisława Łubieńskiego7. Trudno dokładnie określić czas ich
przybycia do Pułtuska, ale skoro siostry opuściły Braniewo po zajęciu
miasta 10 lipca 1626 r. przez Szwedów, następnie zatrzymały się jakiś
czas w Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie i stamtąd przybyły do
Pułtuska – mogło to nastąpić w 1627 r.8 Na stolicy biskupiej w Płocku
wiosną 1627 r. zaszły duże zmiany – 16 kwietnia zmarł biskup płocki
Hieronim Cielecki9. Jeszcze w kwietniu król Zygmunt III Waza
wyznaczył na opróżnione bene cjum opata komendataryjnego
w Tyńcu i biskupa łuckiego Stanisława Łubieńskiego, rekomendując go
25 kwietnia 1627 r. kapitule katedralnej płockiej10. Pierwszy dokument,
który podpisał jako biskup płocki, nosi datę 13 grudnia 1627 r. i dotyczył
zatwierdzenia fundacji sióstr benedyktynek w Łomży11. Z przerwą na
udział w sejmie obradujący w dniach od 12 października do 19
listopada 1627 r., kiedy Łubieński złożył urząd podkanclerzego
koronnego oraz pobyt (przełom 1627 i 1628 r.) w Poznaniu u swego
brata Macieja, od 14 kwietnia 1626 r. biskupa poznańskiego, zasadniczo
przebywał w Płocku lub Pułtusku, gdzie znajdował się zamek biskupów
płockich12.

Siostry katarzynki mogły więc przybyć do Pułtuska w drugiej połowie
1627 r. (najprawdopodobniej pod koniec 1627 r.), na pewno były
w mieście przed 7 stycznia 1628 r., kiedy to gremium kapituły
kolegiackiej w Pułtusku na swoim posiedzeniu podjęło decyzję
o udzieleniu wsparcia zakonnicom w kwocie 10 orenów13. Na wybór
Pułtuska jako miejsca czasowego zatrzymania, a być może i osiedlenia
się w przyszłości na stałe miało wpływ kilka czynników.
Po pierwsze miasto znajdowało się w pewnym oddaleniu od granicy
z Prusami, gwarantowało więc bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia
wojną szwedzko-polską. Jakkolwiek do Pułtuska działania wojenne nie
dotarły, to teatrum wojenne nie ominęło północnych części diecezji
płockiej. Dnia 12 lutego 1629 r. doszło do bitwy pod Górznem w ziemi
dobrzyńskiej, zakończonej zwycięstwem Szwedów. Nieprzyjaciel
zniszczył zamek biskupi, a miasto splądrował i spalił14. Skalę zniszczeń
opisał Łubieński w relacji do Rzymu z 1630 r. W sumie w wyniku działań
wojennych prowadzonych pod Górznem zostało zniszczonych 30
kościołów oraz wsie: Cielęta, Górzno, Grązawy, Gulbiny, Jastrzębie,
Mikołajki, Strzygi, Sudragi, Szczutowo, Rypin, a także prepozytura
szpitalna w Brodnicy, oraz kościół para alny i szpital w Sierpcu15.
Po drugie na wybór Pułtuska przez siostry katarzynki duży wpływ mieli
zapewne jezuici, z którymi katarzynki pozostawały w dobrych relacjach.
W Pułtusku powstało pierwsze na Mazowszu kolegium jezuickie,
ufundowane przez biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego 1
stycznia 1566 r.16, które w czasach Łubieńskiego prężnie się rozwijało, co
więcej na początku XVII w. powstały na terenie diecezji dwa następne
kolegia w Płocku i Łomży. Nie można wykluczyć, że pułtuscy jezuici
udzielili też katarzynkom tymczasowego schronienia. Tym bardziej że
i część jezuitów z kolegium braniewskiego znalazło schronienie w ich
pułtuskim domu17. Dobre relacje z jezuitami posiadał też biskup
Stanisław Łubieński. Zarówno on, jak i jego brat Maciej (późniejszy
arcybiskup gnieźnieński i prymas Rzeczypospolitej) byli absolwentami
kolegiów jezuickich w Sieradzu i Poznaniu. Najmłodszy ich brat Marcin
Łubieński – po skończonej edukacji u jezuitów w Sieradzu wstąpił
w lipcu 1607 r. do klasztoru jezuitów w Krakowie18. Zatem dobra opinia

o katarzynkach ze środowiska jezuickiego była czynnikiem dodatkowo
wzmacniającym decyzję o przyjęciu zakonnic w diecezji płockiej. Tym
bardziej że jak napisał badacz dziejów kościoła na Warmii, ks. Alojzy
Szorc: „Regina [Protmann] – założycielka sióstr katarzynek – była pod
urokiem jezuitów. Razem z siostrami lubiła chodzić do ich kościoła św.
Jana, pięknej gotyckiej świątyni […]”19. Z braniewskiego środowiska
jezuickiego wyszedł pierwszy żywot założycielki katarzynek Reginy
Protmann, napisany przez jej spowiednika, jezuitę, ks. Engelberta
Keilerta, wydany w Krakowie w 1623 r.20
Po trzecie nowo mianowany biskup płocki (Łubieński) przechodząc na
diecezję płocką, pełnił od 1618 r. godność opata komendataryjnego
w opactwie w Tyńcu. Jako opat Łubieński przywiązywał dużą wagę do
zachowania właściwych stanowi zakonnemu reguł, co świadczyło
o tym, że nie traktował opactwa tylko jako źródła dochodów, ale pragnął
w miarę możliwości dokonać w nim reformy życia wewnętrznego.
W rozporządzeniu, jakie wydał 2 lutego 1621 r., nakazywał należycie
prowadzić życie zakonne, nie zaniedbywać zakonnego o cjum. Do
czuwania nad ścisłym przestrzeganiem reguły zobowiązał przełożonego
klasztoru oraz dwóch wybranych przez siebie zakonników, przypominał
o obowiązku troszczenia się o rozwój intelektualny zakonników przez
czytanie lektury, szczególnie duchownej, a także korzystaniu
z sakramentu pokuty – zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci21. Będąc
opatem, wielokrotnie dawał dowody prawdziwej troski, by stosowano
się do zasad dyscypliny zakonnej. Nie uzurpował sobie władzy do
decydowania o tym wymiarze życia, do którego dopiero wkraczał.
Uważał, że wszystkie ważne postulaty dotyczące życia wewnętrznego
powinny być przedstawiane podczas wspólnej kongregacji i na niej
rozstrzygane22. Co więcej, przebywając w Tyńcu, włączył się aktywnie
w wewnętrzne życie wspólnoty zakonnej: przywdział habit
benedyktyński, brał udział w modlitwach chórowych, a nawet nosił się
z zamiarem zostania zakonnikiem23. W historii opactwa zapisał się jako
jeden z najlepszych jego włodarzy zainteresowany zarówno stanem
materialnym, jak i duchowym tych, którzy zostali jemu powierzeni.

Stanisław Szczygielski miał rzeczywiste podstawy, by nazwać
Łubieńskiego „mecenasem i ojcem”24.
Przez ostatnich 10 lat życia Łubieński, żyjąc jak benedyktyński
zakonnik, na ile pozwalały mu obowiązki państwowe i biskupie, poznał
ten styl życia i w nim „zasmakował”, stąd też nie dziwi jego otwarcie na
pomoc doświadczonym wojną siostrom, a może też i w perspektywie
najbliższego czasu chciał się zapisać jako ten, który otworzy granice
swojej diecezji na nowe zgromadzenie zakonne. Dość szybko
zorientował się, że te istniejące już na terenie diecezji wymagają
gruntownej reformy. Świadczą o tym wysyłane relacje do Rzymu z 1630
i 1636 r., w których opisywał trudności z wyegzekwowaniem właściwego
życia zakonnego zwłaszcza od sióstr dominikanek. Zaznaczał przy tym
swoją bezsilność w kwestii reformy życia zakonnic, wynikającą
z prawnego podporządkowania dominikanek prowincjałom, nie zaś
jemu jako biskupowi diecezjalnemu. Łubieński zauważał pewne braki
w życiu klasztornym, o czym informował Stolicę Apostolską, np. że
zakonnice nie zachowują klauzury, do której są zobowiązane „[…] sine
nulla clausura degentes”, to z kolei pociągało za sobą naruszanie
dyscypliny zakonnej, a nawet zgorszenia (wspomina o tym w relacji
z 1636 r., nie informując na czym ono polegało), i konkluduje, że
w najbliższej przyszłości nie ma perspektyw, by warunki życia
w klasztorze poprawiły się, choćby z tego powodu, że przełożeni
zakonni nie wykazują większego zainteresowania sprawą, a na sugestie
biskupa dotyczące reformy zarówno dominikanie, jak i dominikanki
odpowiadają, że żyją według własnych ustaw i prawa egzempcji
otrzymanego od Stolicy Apostolskiej już po Soborze Trydenckim25.
Łubieńskiemu niewątpliwie zależało na tym, by siostry żyjące
w klasztorze znajdującym się przecież w stolicy diecezji, zachowywały
wiernie regułę swego zakonu. Nabyte doświadczenie, gdy był jeszcze
opatem w Tyńcu, sprawiało, że pewne ułomności w przestrzeganiu
reguły zakonnej nie mogły ujść jego uwadze.
W tym kontekście trzeba interpretować jego niepokój w stosunku do
katarzynek, który pojawił się zaraz po ich przybyciu do Pułtuska. Nie
znał on chyba charyzmatu nowego zgromadzenia, którego członkinie

nie nosiły habitów, ale skromny strój świecki; nie składały ślubów
uroczystych, tylko prywatne. Przejawem wewnętrznych niepokojów
biskupa płockiego był jego nakaz, jaki skierował do zgromadzenia
w 1630 r., domagając się odeń albo zachowania klauzury, albo
opuszczenia terytorium diecezji płockiej26. Swoje oczekiwania
w stosunku do sióstr wyraził w liście do biskupa warmińskiego (Jana
Alberta Wazy) z lutego 1630 r.27 Zdaniem Alojzego Szorca katarzynki
raczej uważane były za tercjarki niż zakonnice, w XVII-wiecznych
relacjach do Rzymu były określane jako moniales – zakonnice lub
virgines Deodicatae – dziewice Bogu poświęcone. Rodzaj ich pracy
i posługi, czyli szeroko pojęty apostolat, realizowany przez służbę
chorym i edukację dziewcząt, wymagał od nich wyjścia do tzw. świata28.
Nie wiemy, jak to wyglądało w czasie ich krótkiego pobytu w Pułtusku
(1627/1628–1630), czy znalazły dla siebie jakiś obszar aktywności,
źródła kościelne – choćby zachowane z tego okresu Acta episcopalia –
milczą. Być może tak było, skoro – niewątpliwie – głęboko religijny
i znający się na życiu zakonnym biskup Stanisław Łubieński wyrażał
swój niepokój. Mając przykre doświadczenia z lekceważeniem klauzury
zakonnej przez płockie dominikanki, sądził zapewne, że forma życia
realizowana przez katarzynki wcześniej czy później będzie powodem
skandalu lub zgorszenia w Pułtusku lub jego diecezji.
Nie wiadomo, jak sprawa by się zakończyła, gdyby nie pośrednictwo
jezuitów, którzy sprawowali duchową opiekę nad katarzynkami.
Wytłumaczyli oni biskupowi, że nie jest to klasyczny zakon żeński, ale
pobożny instytut, który w przypadku, gdyby był źródłem zgorszenia,
można skasować, nie można jednak zmuszać jego członkiń do
składania uroczystej profesji lub klauzury. Uspokojony tymi
argumentami biskup nie podnosił już w przyszłości tego problemu, tym
bardziej że po zakończeniu wojny katarzynki powróciły na Warmię29.
Zdaniem siostry Barbary Gerardy Śliwińskiej – katarzynki i autorki
monogra i poświęconej zakonowi od 1571 do 1772 r.: „[…] ten typ
zgromadzeń czynnych reprezentowany przez Zgromadzenie Sióstr św.
Katarzyny Dziewicy i Męczennicy z trudem i jakby po omacku torował
sobie drogę. Bowiem ówczesne ustawodawstwo kościelne nie

tolerowało żeńskich struktur zakonnych bez ślubów uroczystych i ścisłej
klauzury, a brak wzorca stwarzał […] niepewność i możliwość
pomyłek”30.
I w tym tkwiła przyczyna ostrożności, by nie rzec dystansu biskupa
płockiego Stanisława Łubieńskiego w stosunku do zgromadzenia sióstr
katarzynek. I choć może w początkach, kiedy katarzynki przybywały do
Pułtuska, a Łubieński obejmował diecezję płocką i jako ambitny
i gorliwy biskup okresu tridentinum w polskim Kościele liczył na ich
osiedlenie się w diecezji, to jednak styl życia, jakie prowadziły, był dla
niego nieakceptowalny.
Rozwiązaniu kłopotliwej sprawy pobytu katarzynek w Pułtusku
pomogło zakończenie wojny ze Szwecją i zawarcie rozejmu.
Reprezentujący stronę polską kanclerz koronny Jakub Zadzik, osobiście
przyjaciel Stanisława Łubieńskiego i przedstawiciel stronnictwa tzw.
sieradzan, wpływowego w czasach Zygmunta III Wazy, doprowadził do
podpisania 26 września 1629 r. w Altmarku (Starym Targu) ostatecznego
tekstu traktatu. Rozejm miał obowiązywać przez sześć lat. Do zawarcia
ugody skłoniły Polaków wyniki kolejnych kampanii, powszechne
dążenie szlachty do zakończenia wojny, a przede wszystkim trudności
z pokryciem kosztów jej prowadzenia31.
Po zakończeniu działań wojennych ustały więc przeszkody w powrocie
sióstr katarzynek do Braniewa, już latem 1630 r. poświadczona jest ich
obecność w tym mieście, a i biskup Stanisław Łubieński składając
w 1630 r. sprawozdanie do Rzymu, w którym prezentował strukturę
instytucjonalną swej diecezji i sygnalizował problemy, z którymi się
borykał, nie wspomniał o swoich wątpliwościach co do sióstr
katarzynek, co sugeruje, że nie było już ich na terenie podległej mu
diecezji.
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Zabiegi biskupa Stanisława Łubieńskiego około sprowadzenia do diecezji płockiej...

Treatments of bishop Stanisław Łubieński according to
bringing the Sisters of St Catherine to the Diocese...

Treatments of bishop Stanisław Łubieński according to
bringing the Sisters of St Catherine to the Diocese of Płock
in the 1920s of the seventeenth century
Summary

Sisters from the Order of Saint Catherine (Congregatio Sororum S.
Catharinae V. et M.) came to Pułtusk probably at the end of 1627. Before
7th of January 1628, chapter of the collegiate church in Pułtusk decided
to provide a nancial support for the Sisters in amount of 10 orins.
Newly-came Order received aid also from the Society of Jesus, which
had established house in Pułtusk some decades earlier. A speci c for
the Order of S. Catherine way of life was di erent than in other religious
orders which were known to a contemporary bishop of Płock, Stanisław
Łubieński. Consequently, bishop Łubieński sought to make possible
Sisters’ return to previous place of living in Braniewo. After the Truce of
Altmark, a peace treaty signed on 26th of September 1629 between
Polish-Lithuanian Commonwealth and Sweden, the Sister’s return to
Braniewo became possible. ey moved to theirs rst monastery maybe
in springor at the beginning of summer 1630.
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Kobiety na starostwach w Prusach Królewskich (1454–1772)
Podjęta problematyka obejmuje okres od włączenia części Prus do
Królestwa Polskiego (1454) i powstałych wówczas Prus Królewskich, do
czasu pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej (1772), kiedy zostały one
włączone do Królestwa Prus.
Zanim jednak przejdziemy do wątku głównego, czyli kobiet na
starostwach, kilku słów przypomnienia wymaga termin „starostwo”
funkcjonujący w I Rzeczypospolitej. Od końca XVI w., czyli od reformy
w 1590 r., starostwa były tymi królewszczyznami, z których dochód
zasilał skarb państwowy, w odróżnieniu od wyodrębnionych wówczas
części dóbr zwanych ekonomiami lub dobrami stołu królewskiego
(bona mensae regiae) zasilających skarbiec nadworny, czyli prywatny
króla i jego dworu1. Trafnie ujął to Zygmunt Gloger, pisząc, iż: „Zygmunt
III wszystkie królewszczyzny podzielił na dwie kategorie, tj. na starostwa
do rozdawania i na ekonomie, czyli dobra stołowe, przeznaczone na
wyłączny dochód króla”2. Dochód ze starostw był w ¼ przeznaczony na
utrzymanie stałego wojska i od jego wysokości zwany kwartą3. Wśród
starostw rozróżniano starostwa grodowe (zwane też czasami sądowymi)
oraz niegrodowe.
Nowy twór administracyjny, jakim były Prusy Królewskie, tworzyły po II
pokoju toruńskim (1466) trzy województwa: chełmińskie, malborskie
i pomorskie4. Ich obszar w ok. 60% zajmowały królewszczyzny tworzące
starostwa grodowe i niegrodowe5. W województwie chełmińskim,
o powierzchni 4654 km2, było w sumie dziewięć starostw – jedno
grodowe (Kowalewo)6 oraz osiem starostw niegrodowych. Stolicą
województwa było Chełmno. Województwo malborskie było
najmniejsze pod względem powierzchni, zajmowało bowiem zaledwie
2096 km2. Posiadało w sumie cztery starostwa: dwa grodowe (Kiszpork
[Dzierzgoń] i Malbork) oraz dwa niegrodowe. Stolicą był Malbork7.
Trzecie z województw – pomorskie – było województwem największym,
gdyż liczyło 12 907 km2. Jednak posiadało tylko jedno starostwo

grodowe – Skarszewy, które było stolicą województwa oraz 38 starostw
niegrodowych8. W sumie w Prusach Królewskich odnotowujemy 52
starostwa, w tym 4 grodowe i 48 niegrodowych9. Nas interesować będzie
37 starostw, bo na tylu spotykamy bohaterki naszego przedłożenia i od
razu dodajemy, że mogły być one starościnami wyłącznie na
starostwach niegrodowych.
W stolicach województw urzędowali wojewodowie. Z urzędem tym
złączone było starostwo grodowe: wojewoda chełmiński był
jednocześnie starostą kowalewskim10,
malborski kiszporskim11, a pomorski starostą skarszewskim12.
W niniejszej pracy nie uwzględniamy dóbr ziemskich biskupów
warmińskiego i chełmińskiego oraz dóbr należących do trzech wielkich
miast pruskich, mianowicie Gdańska, Elbląga i Torunia. Zarówno dobra
biskupów, jak i miast leżały w granicach administracyjnych Prus
Królewskich, ale miały zorganizowane własne jednostki organizacyjne
i tam zresztą kobiet nie spotykamy. Poza naszym zainteresowaniem
pozostaje także ekonomia malborska.
Nadawanie starostw przynależało wyłącznie władzy królewskiej. Ich
status był różny, jedne starostwa były większe i bogatsze, inne mniejsze,
niemniej wszystkie zawsze stanowiły cenny obiekt zabiegów, tak iż
niektórzy potra li zgromadzić ich kilka, a nawet kilkanaście, jak np.
kanclerz wielki koronny Jan Zamojski, który zdołał posiąść 12 starostw13.
Zacytujmy w tym miejscu słowa znawczyni epoki Wazów polskich
Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, która pisze: „Wakanse – obok
eksorbitancji i podatków – stanowiły w opinii szlachty jedną z głównych
materii sejmowych. Budziły one nieustannie bardzo żywe
zainteresowanie, a niekiedy także zaciekłe spory na sejmikach i na
sejmie”14. Potwierdzają to słowa kasztelana zakroczymskiego Piotra
Jana Grodzickiego, który na sejmie 1650 r. „ukłuł króla, że rozdawnictwo
urzędów jest raczej sprzedażą niż dawaniem”15. Emocje szlachty
musiały być jednak ujęte w prawo. Regulacją rozdawnictwa wakansów
zajmowały się kolejne sejmy w XVI i XVII w.16 Ostatecznie ustalono, że
wakansami monarcha będzie zajmował się na sejmie, po wygłoszonych
wotach senatorskich. Ponadto Władysław IV i Jan Kazimierz wyrazili

zgodę, aby w pactach conventach umieścić zapis zobowiązujący
monarchę, by wakanse zaistniałe między sejmami król rozdał w ciągu
sześciu tygodni. Wiemy jednak, że różne okoliczności powodowały, iż
nie zawsze udawało się dotrzymać tych terminów, co było okazją do
zazwyczaj gorących dyskusji, a czasami też niepokojów. Drugim
elementem niejednokrotnie wywołującym pretensje, a nawet spory ze
strony szlachty, był fakt nieprzestrzegania przez monarchów
rozdawnictwa wakansów w ramach poszczególnych ziem, a jak wiemy
nikt nie chciał „obcych” u siebie. W przypadku Prus Królewskich
monarcha w akcie inkorporacyjnym gwarantował urzędy i nadania
obywatelom tych ziem, ale praktyka bardzo odbiegała od postanowień.
W pewnym stopniu królowi na takie zachowanie pozwalała konstytucja
z 1562/1563 r. „O starostwach na dzierżawach królewskich”, w myśl
której król mógł starostwa niegrodowe nadać szlachcicowi
nieosiadłemu w danej prowincji. Zatem rozumiano, że starostwa
grodowe należą się wyłącznie indygenom. Zapis ten wykorzystała
strona pruska na sejmie koronacyjnym Jana Kazimierza, by ze starostw
Pucka i Brodnicy usunąć kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Wprawdzie
oba starostwa były niegrodowe, ale stany pruskie dążyły, by ich status
zamienić na grodowe i w ten sposób zabezpieczyć je w przyszłości
wyłącznie indygenom. Tej kwestii nie rozwiązano po myśli stanów
pruskich, choć do sprawy powracano na kolejnych sejmach17.
Królewszczyzny w Prusach Królewskich, uważane za bogate, zawsze
stanowiły łakomy kąsek dla ludzi spoza dzielnicy. Analizie poddajemy
nadania monarchów dla grupy nieco ponad stu mężczyzn, którzy byli
małżonkami kobiet nas tu interesujących. Należy stwierdzić, że
starostwa otrzymywali ci, którzy na różny sposób służyli panującym.
Odbiorcami nadań byli m.in. bogaci bankierzy gdańscy, którzy nie tylko
wspierali monarchów pożyczkami, ale też zaopatrywali dwór w towary
luksusowe. Byli nimi również dyplomaci sprawujący kosztowne misje
zagraniczne, urzędnicy dworscy i ziemscy czy towarzysze wypraw
wojennych. Praktyka rozdawnictwa w dużym stopniu służyła
budowaniu stronnictwa dworskiego i wierności królowi, stąd też na
starostwach w Prusach Królewskich odnotowujemy ludzi z różnych

części Rzeczypospolitej. Królewszczyzny otrzymywała zarówno szlachta
najmożniejsza sprawująca najwyższe urzędy w administracji
państwowej i wojskowej, jak i szlachta o średnim statusie. W grupie
pierwszej odnotowujemy ok. 48 senatorów, którzy stanowili niemal
połowę osób nas interesujących. Byli to m.in. kanclerz wielki koronny
i litewski, marszałek nadworny, wojewodowie: brzesko-kujawski,
krakowski, sieradzki, podlaski, ruski, miński, inowrocławski, ponadto
odnotowujemy kasztelanów: gdańskiego, płockiego, zakroczymskiego
i poznańskiego. Poza grupą senatorów starostwa otrzymywali urzędnicy
dworscy: podkanclerzy koronny, krajczy i podczaszy koronny oraz
litewski. Odbiorcami byli też hetmani: koronny i litewski, a także
starostowie, np. knyszyński, tolkmicki czy suski. Jeśli chodzi o nazwiska
„obcych”, to wśród starostów odnotowujemy członków rodzin:
Radziwiłłów, Sapiehów, Jabłonowskich, Lubomirskich, Opalińskich,
Czarnkowskich, Krasińskich, Zamojskich, Sobieskich. Wiemy, że nie
byli to indygeni pruscy i mimo skarg wnoszonych przez stany pruskie
do kolejnych władców18, niektóre z tych rodzin poprzez koligacje
małżeńskie i przekazywanie starostwa kolejnym pokoleniom w rodzinie
potra ły utrzymać królewszczyzny bardzo długo, np. intratne starostwo
człuchowskie pozostawało w rodzinie Radziwiłłów przez 114 lat. Na
królewszczyznach pruskich odnotowujemy też synów królewskich.
Pierwszy z nich to królewicz Władysław, który w 1621 r. otrzymał dwa
starostwa: Międzyłęże i Osiek i trzymał je do czasu, gdy w 1632 r. objął
tron polski19. Dwaj kolejni królewicze to synowie Jana III Sobieskiego.
Jakub, najstarszy syn, który po śmierci ojca objął w 1696 r. starostwo
nowodworskie20 i trzymał je do 1714 r., a po nim przejął je najmłodszy
syn – Konstanty wraz z żoną Marią Józefą. Po ich śmierci starostwo
ponownie objął Jakub i trzymał je do 1732 r.21
Z tuziemców odnotowujemy przedstawicieli rodzin Denho ów,
Czemów, Kostków, Działyńskich czy Wejherów. Wielu przedstawicieli
tych rodzin dzierżyło urząd wojewody któregoś z trzech województw
pruskich. Oni podobnie potra li utrzymać starostwa przez długi okres,
np. w rodzinie Wejherów starostwo białoborskie pozostawało przez
prawie 100 lat, poprzez koligacje rodzinne starostwo Gniew

pozostawało przez 120 lat w rodzinie Czemów, Radziwiłłów
i Działyńskich, starostwo Jasieniec w rękach Tuchółków przez 90 lat,
Kiszewo w rodzinie Szorców przez 100 lat, Denho owie trzymali
Kościerzynę przez 102 lata oraz przez 100 lat starostwo Lignowy Rudno.
Rzadko starostwa otrzymywali mieszczanie, a jeśli już, to w przypadku
Prus Królewskich bogaci mieszczanie gdańscy. Prawie przez całą
pierwszą połowę XVII w. starostwo berwałdzkie (niedźwiedzickie22)
królowie nadzielali gdańszczanom.
Niemal wszystkie wspomniane wyżej nazwiska należały do rodów
herbowych, m.in. Grzymała (Potulicki, Grudziński, Smogulecki),
Ogończyk (Działyńscy), Korzbok (Tuchółka) Grabie (Lipski), Rogala
(Zawadzki, Wessel), Dąbrowa (Kostkowie, Łoś), Lewart (Kczewscy),
Junosza (Bieliński), Ślepowron (Krasiński), Ślepowron bez krzyża
(Lubomirski), Leliwa (Czapscy), Osoria (Konarski), Ryś (Bąkowski),
Rawicz (Przyjemski), Janina (Sobiescy), Jelita (Zamojscy), Lis (Sapieha),
Prus (Jabłonowscy), Trąby (Radziwiłłowie).
Należy też wspomnieć, że królewszczyzny podlegały rewizjom
i lustracjom. W tej materii sejm uchwalał kolejne konstytucje sejmowe23
oraz powoływał komisje lustratorów. Szczególnie ważne były lustracje
po zniszczeniach wojennych, by poznać stan majątkowy
poszczególnych starostw i ich dochodowość, gdyż od ich kondycji
zależały wpływy do skarbca państwowego. Takie lustracje
przeprowadzono kilkakrotnie w starostwach trzech województw nas tu
interesujących24. Co pewien czas spisywano też w poszczególnych
starostwach stan inwentarza25. Po zniszczeniach wojny ze Szwecją z lat
1626–1629 odnotowujemy w Prusach Królewskich nadania
królewszczyzn w formie em teuzy, przeważnie na 30 lat26. Przedstawia
je tabela nr 1.
Tabela 1. Przywileje em teutyczne na starostwach niegrodowych

Lp.

Starostwo

Nazwisko i imię
starosty

Data
otrzymania
przywileju

Okres trwania
przywileju
(w latach)

1.

Hamersztyn

Sapieha Andrzej
Stanisław

14 III 1633

24

2.

Jasieniec

Działyński Paweł

1633

20

3.

Kościerzyna, Lignowa
Rudno
Gremblin

Denhoff Gerard

1633

?

4.

Borzechowo

Kos Jan

1634

?

5.

Grudziądz

Szczepańska Zuzanna

1634

20

6.

Sztum

Czema Fabian

1635

30

7.

Berwałd

Kempen Egert

22 I 1636

30

8.

Tolkmicko

Działyński Stanisław

1636

30

9.

Białobork

Łaszewski Andrzej

22 IV 1638

30

1634?

20

10. Pokrzywno

Działyński Jan

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921.

Odbiorcy królewszczyzn w formie em teuzy odprowadzali do skarbca
wyznaczony w stałej wysokości podatek roczny, bez względu na
wypracowany roczny dochód. Ta forma miała przyspieszyć odbudowę
zrujnowanych dóbr.
Po zarysowaniu ogólnej problematyki związanej z funkcjonowaniem
nadań królewskich przejdźmy do głównego tematu naszego
zainteresowania, jakim pozostają kobiety na starostwach27. Dla pewnej
przejrzystości już na początku winniśmy wśród pań dokonać podziału
na dwie grupy. Pierwszą będą stanowiły te, które z racji swojego
pochodzenia i statusu były pierwszymi odbiorczyniami nadzielonych
im królewszczyzn, oraz te, które dopiero w drugim etapie, jako wdowy,
stawały się gospodyniami na starostwach, bowiem pierwszymi
odbiorcami bene cjów byli ich mężowie.
Do pierwszej grupy należały królowe i królewny. Była to grupa
nieliczna, bo w interesującym nas okresie i obszarze licząca siedem
pań. Wśród nich była królowa Konstancja, Cecylia Renata, Ludwika
Maria, Eleonora i Maria Kazimiera oraz dwie królewny – Anna
Wazówna, siostra Zygmunta III Wazy, i Anna Katarzyna, córka tegoż
monarchy. Chronologicznie ujmując, tę listę otwiera Anna Wazówna,
której brat król Zygmunt III nadał dwa starostwa: w 1604 r. brodnickie,
a w 1611 r. golubskie28. Czym to było podyktowane? Chyba głównie
konfesją siostry. Anna była zdeterminowaną wyznawczynią

luteranizmu i prawdopodobnie szlachta polska nie życzyła sobie
obecności pastorów na dworze królewskim29. Nadanie jej starostwa,
a tym samym usunięcie z dworu było wówczas jakimś wyjściem
z sytuacji. Anna była wtedy dojrzałą osobą, liczyła bowiem 36 lat, ale
zawsze bardzo bliską swemu bratu. W przeciwieństwie do pozostałych
pań Anna zamieszkała w starostwie – od 1604 r. na zamku brodnickim.
Tu realizowała swoje zainteresowania botaniką, ziołolecznictwem
i medycyną. Jak na kobietę tamtych czasów była osobowością
niezwykłą30 i do dzisiaj wzbudza zainteresowanie historyków31. Oba
starostwa Anna trzymała do swej śmierci, która nastąpiła 6 lutego 1625
r.32 Po niej starostwa otrzymała królowa Konstancja, żona Zygmunta III,
ale sejm zatwierdził te nadania dopiero w 1631 r.33, po ustaniu działań
wojennych ze Szwedami w wojnie o ujście Wisły. Wcześniej, bo już
w 1609 r. królowa Konstancja otrzymała jako oprawę starostwo Świecie
oraz Tucholę w województwie pomorskim34, ale ich nie objęła.
Konstancja zmarła w 1631 r.35 Przy podziale jej majątku (1632) starostwa
Brodnica, Golub oraz Tuchola przypadły królewnie Annie Katarzynie36.
Od razu zostały one wydzierżawione na sześć lat, do czasu, aż królewna
osiągnie pełnoletniość37, czyli do 1638 r.38 Wówczas starostwa przejęła,
jako oprawę, królowa Cecylia Renata, żona Władysława IV39. Trzymała
je do swej śmierci w marcu 1644 r.40, w sumie krótko, bo zaledwie sześć
lat. Po śmierci królowej starostwo brodnickie otrzymał wojewoda
chełmiński Jan Kos, natomiast golubskie wojewoda brzesko-kujawski
Jan Szymon Szczawiński41. Starostwo tucholskie nadal pozostało jako
oprawa kolejnej królowej, czyli Ludwiki Marii drugiej żony Władysława
IV, która otrzymała ponadto starostwo Grudziądz i Świecie42. Trzymała
je niemal 20 lat (1646–1667), aż do swej śmierci43. W czasie potopu
szwedzkiego starostwa zajmowali Szwedzi. Dopiero od 1660 r. królowa
mogła się nimi zająć, ale wówczas wydzierżawiła je44. Po jej śmierci
starostwo tucholskie, jako oprawę, otrzymała królowa Eleonora żona
króla Michała. Trzymała je zaledwie rok (1670–1671), przekazując
w dzierżawę45. Ostatnią z tej grupy pań była królowa Maria Kazimiera
Sobieska. Jako oprawę otrzymała w 1678 r. starostwo brodnickie
i tczewskie46, a po śmierci króla Jana III także starostwo Międzyłęże47,

które król trzymał przez ponad 20 lat (1673–1696). Starostwa, które
stanowiły jej oprawę, trzymała do 1699 r., do czasu wyjazdu z Polski,
natomiast starostwo po mężu zachowała do swej śmierci w 1716 r.48
Poniżej wykaz starostw, jakie otrzymały królowe i królewny.
Tabela 2. Starostwa królowych i królewien w Prusach Królewskich
w latach 1454–1772

Lp.

Królowa/królewna

Starostwo

Okres

Uwagi

1

Anna Wazówna – królewna Brodnica
Golub

2 X 1604 – 6 II 1625
1611 – 6 II 1625

Siostra Zygmunta III

2

Konstancja – królowa

1625 – 10 VII 1631
1625 – 10 VII 1631
1609 – 10 VII 1631
1609 – 10 VII 1631

Żona Zygmunta III

3

Anna Katarzyna – królewna Brodnica
Golub

1632–1638
1632–1638

Córka Zygmunta III

4

Cecylia Renata – królowa

Brodnica
Golub

1638 – 22 III 1644
1638 – 22 III 1644

Żona Władysława IV

5

Ludwika Maria – królowa

Grudziądz 1646 – 10 V 1667
Świecie
1646 – 10 V 1667
Tuchola
1646 – 10 V 1667

Żona Władysława IV
Żona Jana Kazimierza

6

Eleonora – królowa

Tuchola

Żona Króla Michała

7

Maria Kazimiera – królowa Brodnica 1678–1698
Żona Jana III Sobieskiego
Międzyłęże 17 VI 1696 – 25 VI 1699
Tczew
XII 1678 – 1716

Brodnica
Golub
Świecie
Tczew

1670 – 9 VI 1671

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921.

Druga grupa kobiet, znacznie liczniejsza, o której wspominaliśmy, to
wdowy po starostach. Analizując tę grupę, trzeba przyznać, że
w zdecydowanej większości kobiety te jeszcze za życia mężów miały
zapewnioną wspólność majątkową, w myśl prawa ius communicativum.
Ponadto obydwoje małżonkowie zabiegali o dożywocie na starostwie
lub rzadziej o pozwolenie królewskie przekazania go kolejnym
pokoleniom, czasami „na cztery życia” (ok. 60 lat), czasami zdobywano
zgodę monarchy przekazania starostwa osobom spoza rodziny,
a czasami zgodę z tzw. okienkiem, czyli dowolnej osobie. Ile było
kobiet, które po śmierci mężów mogły samodzielnie podjąć decyzję

o dalszym losie starostwa? Według naszych ustaleń około 109 pań.
Małżonkami starostów były panie o różnym statusie społecznym,
podobnie jak ich małżonkowie. Nie wszystkie panie udało się
rozpoznać, ale te które znamy, to m.in. księżne, wojewodzianki,
podskarbianki, kasztelanki, starościanki, córki bogatych mieszczan, ale
też odnotowujemy córkę notariusza ziemskiego krakowskiego czy córkę
rajcy toruńskiego. Z imienia przedstawiono je w poniższej tabeli.
Tabela 3. Pochodzenie społeczne starościn-wdów
w Prusach Królewskich w latach 1454–1772

Pochodzenie
społeczne

Imię i nazwisko

Księżne

1. Sybilla Małgorzata Denhoff – księżniczka Brzegu i Legnicy
2. Anna Radziwiłł z d. Sanguszko
3. Lukrecja Katarzyna Grudzińska z d. Radziwiłł
4. Joanna Katarzyna Wejher z d. Radziwiłł
5. Aleksandra Sapieha z d. Czartoryska

Wojewodzianki

1. Jadwiga Działyńska (Czarnkowska)49 – wojew. łęczycka
2. Teresa Działyńska (Bielińska) – wojew. malborska
3. Izabela Konarska (Karnkowska) – wojew. płocka
4. Anna Konopacka (Kostka) – wojew. pomorska
5. Marianna Tczewska (Kos) – wojew. chełmińska
6. Teresa Zawadzka (Szczawińska) – wojew. brzesko-kujawska
7. Anna Przyjemska (Opalińska) – wojew. poznańska

Kasztelanki

1. Katarzyna Radziwiłł (Sobieska) – kaszt. krakowska primo voto
księżna Dominikowa Ostrogska
2. Teresa Czerska (Niemojewska) – kaszt. chełmińska
3. Zo a Anna Smogulecka (Niemojewska) – kaszt. chełmińska
4. Dorota Bąkowska (Żalińska) – kaszt. gdańska
5. Dorota Jabłonowska (Bronisz) – kaszt. kaliska
6. Izabela Katarzyna Radziwiłł (Sapieha) – kaszt. wileńska
7. Józefa Antonina Zamojska (Zahorowska) – kaszt. wołyńska

Kanclerzanka
koronna

1. Eleonora Lipska (Małachowska)

Podskarbianka
koronna

1. Katarzyna Działyńska (Dulska)

Podskarbianka
litewska

1. Konstancja Denhoff (Słuszka)
2. Maria Elżbieta Łoś (Kryspin)
3. Róża Krasińska (Ogińska)

Miecznikówne

1. Karolina Henryka Fleming (Lubomirska) – miecznikówna koronna

Podkomorzanki

1. Wejher Anna (Mortęska) – podkomorzanka malborska

Starościanki

1. Dorota Krokowska – starościanka białobrzeska
2. Anna Kostka (Pilecka) – starościanka horodelska
3. Katarzyna Berzewicz (Wojnowska) – starościanka grudziądzka
4. Anna Wejher (Szczawińska) – starościanka mirachowska
5. Konstancja Czapska (Gnińska) – starościanka radzyńska
6. Zo a Kostka (Herburt) – starościanka barska
7. Małgorzata Werda (Niewieścińska) – starościanka tucholska
8. Katarzyna Tuchółka (Rozdrażewska) – starościanka nakielska
9. Marianna Teresa Potulicka (Tarło) – starościanka pilzneńska

Mieszczki

1. Dorota Kempen (Schuman) – córka gdańszczanina Gabriela
2. Barbara Koene-Jaski (Celmer) – córka gdańszczanina
Klemensa
3. Gertruda Ferber (von Ruden) – najbogatsza mieszczka gdańska
4. Anna Werben (Engelhart) – córka rajcy toruńskiego
5. Dorota Szczawińska (Taszycka) – córka notariusza ziemskiego krakowskiego

Pozostałe

1. Joanna Jabłonowska de Bethum – Francuzka, siostrzenica królowej Marii
Kazimiery
2. Konstancja Butler (Wodyńska) – panna z fraucymeru królowej Cecylii Renaty
i Ludwiki Marii

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921; Polski słownik biogra czny.

Jak można zauważyć z powyższej tabeli, udało się ustalić pochodzenie
42 starościn, czyli nieco mniej niż połowę, ale zapewne podobny status
prezentowały też pozostałe panie. Najliczniej reprezentowane były
starościanki, a na kolejnym miejscu wojewodzianki i kasztelanki.
Jakie decyzje podejmowały kobiety w chwili śmierci mężów?
Odnotowujemy kilka rodzajów zachowań. Można chyba uznać, że do
najdzielniejszych należały te, które zdecydowały o dożywotnim
zachowaniu starostwa, oczywiście przy fachowym wsparciu
administratorów. Takich kobiet odnotowujemy czternaście: dwie
w województwie malborskim, trzy w chełmińskim i dziewięć
w pomorskim. W tym ostatnim trzy panie – Dorota Konarska, Joanna
Katarzyna Wejher oraz Anna Wejher gospodarzyły na dwóch
starostwach (zob. tabela nr 4). Najwcześniej, bo już w 1484 r.
o dożywotnim zachowaniu starostwa (Tolkmicko) zdecydowała Barbara
Bażyńska wdowa po Janie, kasztelanie elbląskim. Średni okres
dożywotniego gospodarowania przez kobiety wdowy wyniósł 10 lat,

jednak najdłuższym stażem, bo 32-letnim, wykazała się Anna Zo a
Czema, wdowa po Achacym wojewodzie pomorskim, która po śmierci
męża trzymała dwa starostwa (Gniew i Kiszpork) do pełnoletniości
syna, jednak ze względu na jego chorobę umysłową praktycznie to ona
była panią na starostwie aż do swojej śmierci, w 1608 r.
Tabela 4. Kobiety-wdowy dożywotnio pozostające na starostwach Prus Królewskich
w latach 1454–1772

Województwo malborskie
Lp.

Nazwisko i imię starościny

1. Krasińska (Ogińska) Róża wdowa po Stanisławie kasztelanie płockim
2. Bażyńska (Hohenfels) Barbara wdowa po Janie kasztelanie elbląskim

Starostwo

Lata
kierowania
starostwem

Sztum

1717–1724 =
7 lat

Tolkmicko

1484–1492 =
8 lat

Brodnica

1583–1604 =
21 lat

Brodnica

1662–1668 =
6 lat

Golub

1723–1732 =
9 lat

Berwałd

1657–1668 =
11 lat

Województwo chełmińskie
1. Działyńska (Zamojska) Zo a wdowa po Łukaszu (luteraninie)
2, Kos (Denhoff) Konstancja wdowa po
Janie wojewodzie chełmińskim
3. Denhoff (Kosakowska) Konstancja wdowa po Fryderyku podczaszym
Województwo pomorskie
1. Koene-Jaski (Celmer) Barbara wdowa po Izraelu synu rajcy gdańskiego
2. Konarska (Rembowska) Dorota wdowa po Michale wojew. pomorskim

Białobork 1613–
Hamersztyn 1622/1623 =
10 lat

3. Wejher (Radziwiłł) Joanna Katarzyna wdowa po Jakubie wojew.
malborskim, następnie wdowa po Bogusławie Leszczyńskim
podkanclerzym koronnym

Borzechowo 1657–1665 =
Człuchów 8 lat

4. Radziwiłł (Mycielska) Anna wdowa po Michale Kazimierzu wojew.
wileńskim
5. Czema (Radziwiłł) Anna Zo a wdowa po Achacym wojew. pomorskim

Człuchów

1762–1771 =
9 lat

Gniew
Kiszpork –
wojew.
malb.

1576–1608 =
32 lata
1576–1608 =
32 lata

6. Radziwiłł (Lubomirska) Krystyna Anna wdowa po Stanisławie Albrychcie Gniew
kanclerzu w. litewskim

1656–1667 =
11 lat

7. Wejher (Szczawińska) Anna wdowa po Janie wojew. chełmińskim

Puck
Sobowidz

1626–1627 =
1 rok

Świecie

1566–1578 =
12 lat

Mirachowo

1584–1594 =
10 lat

8. Konopacka (Kostka) Anna wdowa po Jerzym kasztelanie chełmińskim
9. Szczawińska (Taszycka) Dorota wdowa po Jakubie wojew. brzeskokujawskim

Źródło: P. Czapiewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921.

Druga grupa owdowiałych kobiet zdecydowała o przekazaniu starostwa
synom. Były to najczęstsze decyzje i w sumie podjęło je dwadzieścia
dziewięć pań: trzy w województwie malborskim, osiem w chełmińskim
i osiemnaście w pomorskim. Siedem pań trzymało po dwa starostwa.
Pięć z nich oba starostwa przekazały jednemu synowi, natomiast dwie
po jednym starostwie każdemu z dwóch synów.
Tabela 5. Przekazanie przez starościny-wdowy starostwa synom

Województwo malborskie
Lp.

Nazwisko i imię starościny

Imię syna

Starostwo i rok przekazania

1. Czema (Piesińska) Katarzyna

Fabian

Sztum – 1606

2. Guldenstern (Czema) Anna

Władysław

Sztum – 1668

3. Bielińska (Pepłowska) Tekla

Franciszek

Sztum – 1765

Województwo chełmińskie
1. Działyńska (Dulska) Katarzyna

Paweł

Bratian – 1613

2. Działyńska (Czarnkowska) Jadwiga
Marianna

Adam

Bratian – 1648

3. Kostka (Herburt) Zo a

Jan

Lipienek – 1602

4. Lubomirska (Tarło) Magdalena

Ignacy

Lipienek – 1728

5. Łoś (Kryspin) Elżbieta

Jan

Pokrzywno – 1694

6. Dąbska Jadwiga Teresa

Jan

Pokrzywno – 1767

7. Dąbrowska (Luizjańska) Elżbieta

Hugon i Jan

Radzyn – 1555

8. Czapska (Gnińska) Konstancja

Tomasz
Jan

Radzyn – 1740
Sobowidz – 1757 wojew.
pomorskie

Województwo pomorskie

1. Konarska (Żelisławska) Barbara

Michał

Białobork – 1585
Hamersztyn – 1585

2. Weiher (Natzmer) Małgorzata

Jerzy

Białobork – 1725

3. Radziwiłł (Sobieska) Katarzyna

Jerzy
Karol Stanisław

Człuchów – 1688
Człuchów – 1690

4. Radziwiłł (Sanguszko) Anna

Michał Kazimierz

Człuchów – 1744

5. Weiher Zo a

Franciszek Teodor

Hamersztyn – 1702

6. Konarska (Karnkowska) Izabela

Mikołaj

Kiszewo – 1643

7. Kostka (Pilecka) Anna

Ludwik

Kościerzyna – 1603

8. Denhoff Sybilla Małgorzata

Władysław

Kościerzyna – 1655
Lignowy Rudno – 1657

9. Denhoff (Słuszka) Konstancja

Stanisław

Kościerzyna – 1717
Lignowy Rudno – 1713

10. Konopacka (Kostka) Anna

Jerzy

Lignowy Rudno – 1569

11. Werden (Engelhart) Anna

Jan

Nowe – 1559

12. Werden (Niewieścińska) Małgorzata

Jan

Nowe – 1620

13. Weiher (Mortęska) Anna

Ludwik

Nowodwór – 1606

14. Szczepańska Zuzanna

Zygmunt

Parchowo – 1634

15. Kos (Ludwighausen Wolf) Marianna

Józef

Starogard – 1702

15. Kczewska (Kos) Marianna

Jan

Starogard – 1723
Straszewo – 1723

16. Kczewska Rozalia

Jan
Antoni

Starogard – 1745
Straszewo – 1742

17. Jabłonowska (Bethune) Joanna

Stanisław

Świecie – 1741

18. Jabłonowska (Bronisz) Dorota

Antoni Chryzostom
Barnaba

Świecie – 1754

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921.

Ponadto odnotowujemy pojedyncze przypadki przekazania starostwa
innym członkom rodziny, np. Teresa Potulicka w 1747 r. Borzechowo
przekazała pasierbowi Aleksandrowi Hilaremu Potulickiemu, Zuzanna
Szczepańska w 1645 r. Grudziądz przekazała wnukowi Gabrielowi
Ferdynandowi Szczepańskiemu, Ewa Szembek tenże Grudziądz w 1736
r. przekazała zięciowi Jerzemu Mniszchowi, ówczesnemu

podkomorzemu litewskiemu i jego żonie Bilihildzie Szembekównie.
Podobnie postąpiły: Teresa Działyńska, która w 1714 r. starostwo Bratian
i Ląkorek przekazała zięciowi Michałowi Zamojskiemu, staroście
gniewskiemu i jego żonie Annie, oraz Regina Szczawińska, która w 1655
r. starostwo Golub przekazała zięciowi Konstantemu Jackowi
Lubomirskiemu podczaszemu koronnemu i jego żonie Barbarze
Domicelli jedynej swojej córce i dziedziczce majątku. Z kolei Teresa
Czerska z Niemojewskich ok. 1664 r. starostwo Lipienek przekazała
swojej siostrze Zo i Annie, natomiast Anna Przyjemska starostwa
Międzyłęże i Osiek bratu Krzysztofowi Opalińskiemu wojewodzie
poznańskiemu.
Odnotowujemy też przypadki, kiedy kobiety po śmierci mężów
otrzymywały pozwolenie królewskie zadysponowania starostwem
w inny sposób, np. Katarzyna Meden odstąpiła starostwo Ląkorek
małżeństwu Kobierzyckim (1643), Ertmuta Krokowska Lębork
małżeństwu Wejherom (1646), Dorota Radomicka starostwo Osiek
przekazała niejakim Błociszewskim (1728), Maria Kazimiera Sobieska
zrzekła się starostwa na rzecz Michała Zamojskiego (daty nie znamy),
Józefa Antonina Sobieska starostwo Nowodwór przekazała
kanoniczkom warszawskim (1745).
Niektóre z pań swoje prawa do starostwa przekazywały z tzw.
okienkiem, czyli dowolnej osobie, którą następnie wskazywał
monarcha. Tak postąpiła np. Dorota Krokowska, która w 1673 r.
odstąpiła swoje prawa na Białoborku czy też Konstancja Butler w 1661
r., która odstąpiła swe prawa na starostwie Nowe. Odnotowujemy też
przypadek, kiedy wdowa nie zdołała utrzymać starostwa po śmierci
męża. Dotyczy to Doroty Bar, która z powodu kłótni z braćmi zmarłego
męża, musiała ustąpić ze starostwa berwałdzkiego (1723).
Ostatnią grupę stanowią panie, które po śmierci męża nie zrezygnowały
ze starostwa i po pewnym czasie zdecydowały się na zawarcie kolejnego
związku małżeńskiego. Taką decyzję podjęło dwadzieścia osiem pań:
osiem w województwie chełmińskim i dwadzieścia w pomorskim,
natomiast takiego faktu nie odnotowujemy w województwie
malborskim. Z tej ogólnej grupy cztery panie zawierały związek

małżeński trzykrotnie. Fakt zawarcia powtórnego i trzeciego
małżeństwa obrazuje tabela nr 6. Z reguły nowy małżonek otrzymywał
zgodę na wspólność majątkową już wcześniej posiadaną przez
owdowiałą starościnę i tą drogą stawał się pełnoprawnym starostą.
W ten sposób owdowiałe starościny wprowadziły na starostwa
trzydziestu dwóch panów, spośród których dziesięciu dzierżyło urzędy
senatorskie. W dwu przypadkach odnotowujemy, że nowi małżonkowie
nie uzyskali zgody na współwłasność starostwa. Byli to: Jan Ignacy
Bąkowski do Brodnicy i Michał Ogiński do Tucholi.
Tabela 6. Drugie małżeństwa owdowiałych starościn

Województwo malborskie
Lp.

Nazwisko i imię
starościny-wdowy
–

Nazwisko i imię kolejnego małżonka
i stanowisko
–

Starostwo
–

Województwo chełmińskie
1. Działyńska (Kobierzycka)
Katarzyna

Olszowski Zygmunt – podkomorzy
wieluński, brat prymasa Andrzeja

Bratian – 1665

2. Kos (Denhoff) Konstancja

Bąkowski Jan Ignacy
– wojew. malborski

Brodnica – nie uzyskał
zgody na współwł.

3. Lubomirska (Szczawińska) Grudziński Mikołaj Wiktoryn
Barbara Domicella
– krajczy koronny

Golub – 1667

4. Grudzińska (Radziwiłł)
Lukrecja Katarzyna

Denhoff Fryderyk – podczaszy litewski

Golub – 1713

5. Buchholz (Keyserling)
Dorota Amalia

Goltz August Stanisław

Grudziądz – 1760

6. Mortęska (Knut) Justyna

Działyński Jan - syn Jana wojew.
chełmińskiego

Pokrzywno – 1617

7. Gnińska (Szydłowiecka)
Marianna

2. Bystram Remigian – podkomorzy
pomorski
3. Czapski Piotr – kasztelan chełm.

Radzyn – 1701
Radzyn – 1709
Sobowidz – 1709

8. Mełdzyńska (Czerny) Anna Sokołowski Stanisław

Rogóżno – 1540

Województwo pomorskie
1. Giese (Heidenstein)
Urszula

Loka Jan – syn podkom. malb.
i pomorskiego

Borzechowo – 1603

2. Loka (Knut) Eufrozyna

Kos Jan – wojew. chełm.

Borzechowo – 1626

3. Weiher (Radziwiłł) Joanna Leszczyński Bogusław
Katarzyna
– podkanclerzy koronny

Borzechowo – 1658
Człuchów

4. Kęsowska (Czarlińska)
Marianna

Potulicki Jan Jakub
– wojew. brzesko-kujawski

Borzechowo – 1688

5. Działyńska (Czema)
Elżbieta

Radziwiłł Albrycht Stanisław
– kanclerz wielki litewski

Gniew – 1621

6. Bąkowska (Żalińska)
Dorota

Konarski Samuel – wojew. pomorski

Kiszewo – 1635

7. Działyńska (Heidenstein)
Barbara

2. Marwicz – kapitan pruski
3. Wolski Jakub

Kiszewo – 1722
Kiszewo – 1724

8. Czapska (Iwanicka)
Katarzyna

Skórzewski Stanisław – kasztelan
chełmiński

Kiszewo – 1739

9. Weiher (Opalińska)
Katarzyna

Denhoff Gerard – wojew. pomorski

Kościerzyna – 1629
Lignowy Rudno – 1629

10. Denhoff (Sieniawska)
Maria Zo a

Czartoryski August Aleksander – wojew.
ruski

Kościerzyna – 1731
Lignowy Rudno – 1731

11. Giese Barbara

Becherer Sebald – gdańszczanin

Lignowy Rudno – 1520

12. Berzewicz (Wojanowska)
Katarzyna

Stanisławski Baltazar – podkomorzy
sanocki

Osiek – 1598
Starogard – 1598

13. Solikowska (Holten)
Magdalena

Czapski Aleksander – podkomorzy
malborski

Parchowo – 1675

14. Lipska (Małachowska)
Eleonora

Lubomirski Teodor – wojskowy

Parchowo – 1754

15. Pilawska (Pfeilsdorf)
Gertruda

Modlibog Maciej pruski kapitan

Starogard – 1507

16. Denhoff (Sobieska)
Elżbieta

Gorzyński Jan – wojskowy

Starogard – 1672

17. Kczewska (Konarska)
Teresa

Trzciński-Candau Franciszek Ksawery –
wojskowy

Straszewo – 1768

18. Dulska (Herburt) Zo a

2. Kostka Jan – syn wojew.
Świecie – 1590
sandomierskiego
3. Czarnkowski Jan – syn wojew. kaliskiego

19. Fleming (Radziwiłł) Tekla

2. Wiśniowiecki Michał – wojew. wileński Tuchola – 1730
i hetman w. litewski, następnie
Tuchola – 1746
3. Sapieha Michał Antoni – łowczy litewski,
wojew. podlaski

20. Sapieha (Czartoryska)
Aleksandra

Ogiński Michał – pisarz litewski

Tuchola – nie uzyskał zgody
na współwłasność

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921; Polski słownik biogra czny.

Kilku panów stało się pełnoprawnymi starostami przez ożenek z córką
pozostałą po starostach. W ten sposób Białobork objął Andrzej
Łaszewski (1623), Golub Jacek Konstanty Lubomirski (1655),
Hamersztyn Michał Karol Radziwiłł (1646) i Jasieniec Paweł Wolski
(1718).
Należy jeszcze wspomnieć, że w około kilkunastu przypadkach nie
znamy decyzji podjętych przez owdowiałe starościny. Niemniej
wszystkie te, które po śmierci mężów podejmowały decyzje
o pozostaniu na starostwie, bez względu na to, na jaki okres, musiały
zmierzyć się z problemami, jakie niosło codzienne życie. Wiemy, że
wiek XVII bywa nazywany wiekiem wojen. Nie oszczędziły one Prus
Królewskich, a dwie wojny ze Szwecją najbardziej zrujnowały te właśnie
tereny. Bezpośrednich skutków tych kon iktów doświadczyły np. dwie
starościny na starostwie puckim. Pierwsza – Wejherowa Anna –
schroniła się przed wojskiem szwedzkim w Gdańsku,
gdyż Puck Szwedzi zajęli w lipcu 1626 r. i opuścili dopiero w kwietniu
roku następnego. W międzyczasie Anna zmarła. Druga to Teresa
Zawadzka, która opuściła starostwo w czasie potopu szwedzkiego.
Tytułem kosztów obrony Puck w 1656 r. zajęli gdańszczanie i mimo
protestów Teresy Zawadzkiej i jej syna Kazimierza, a także stanów
pruskich, starostwo puckie trzymali gdańszczanie aż do 1678 r.50 Ale
odnotowujemy też przypadek, kiedy przed działaniami wojennymi
w starostwie człuchowskim schroniła się rodzina ówczesnego starosty
Karola Kazimierza Radziwiłła i Anny Katarzyny z Sanguszków. Tu
dzieciństwo spędził ich syn Michał Kazimierz, kolejny starosta na
Człuchowie.
We wrześniu 1772 r. niemal wszystkie starostwa Prus Królewskich
przejęły władze pruskie. Wówczas w sześciu starostwach
odnotowujemy owdowiałe starościny i to one musiały złożyć przysięgę
homagialną królowi pruskiemu. Oto one:
Tabela 7. Starościny składające przysięgę homagialną

Lp.

Nazwisko i imię

Starostwo Data złożenia i kwota odstępnego

1. Rexin Elżbieta Luiza

Berwałd

21 IX 1772 – 12 tys. talarów

2. Schmidt (Friese) Anna

Brodnica

27 IX 1772 – 36 tys. talarów

3. Fleming (Lubomirska) Karolina Henryka Gniew

13 IX 1772 – ?

4. Wessel (Bieganowska) Ludwika

Golub

7 X 1772 – ?

5. Hülsen (Plater) Konstancja

Parchowo

27 IX 1772 – 11 tys. talarów

6. Goltz (de la Serre) Anna Rozyna Elżbieta Tuchola
7. Kanoniczki warszawskie

27 IX 1772 – 50 tys. talarów

Nowodwór 22 IX 1772 – 47 tys. talarów

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921.

Poniżej, w tabelach nr 8, 9, 10 zamieszczamy wykaz zawierający
wszystkie interesujące nas panie na starostwach w Prusach Królewskich
w latach 1454–1772.

Tabela 8. Wykaz kobiet na starostwach w województwie malborskim
w latach 1454–1772

Lp.

Nazwisko i imię

1. Czema (Radziwiłł) Anna Zo a wdowa po Achacym
wojew. pomorskim51

Okres zarządu
starostwem

Starostwo
Kiszpork
Gniew – woj.
pomorskie

1576–1608
1576–1608

2. Czema (Piesińska) Katarzyna wdowa po Fabianie wojew. Sztum
malborskim52

1605–1606

3. Guldenstern (Czema) Anna wdowa po Zygmuncie
kasztelanie gdańskim53

Sztum

1666–1668

4. Krasińska (Ogińska) Róża wdowa po Stanisławie
kasztelanie płockim54

Sztum

1717–1724

5. Bielińska (Pepłowska) Tekla wdowa po Michale wojew.
chełmińskim55

Sztum

1746–1765

6. Bażyńska (Hohenfels) Barbara wdowa po Janie
kasztelanie elbląskim56

Tolkmicko

1484–1492

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921; Polski słownik biogra czny; K. Niesiecki, Herbarz polski … powiększony
dodatkami z późniejszymi autorów, rękopisów, dowodów urządzonych, t. 1–10, Lipsk 1839–1845.
Tabela 9. Wykaz kobiet na starostwach w województwie chełmińskim
w latach 1454–1772

Lp.

Nazwisko i imię

Starostwo

Okres zarządu
starostwem

1. Działyńska (Dulska) Katarzyna wdowa po Mikołaju wojew.
chełmińskim57

Bratian

1604–1613

2. Działyńska (Czarnkowska) Jadwiga Marianna wdowa po
Pawle wojew. pomorskim58

Bratian

1643–1648

3. Działyńska (Kobierzycka) Zo a Katarzyna wdowa po Adamie
staroście ląkorskim i tolkmickim59

Bratian

1660–1661

4. Działyńska (Bielińska) Teresa wdowa po Tomaszu wojew.
chełmińskim60

Bratian
Ląkorek – wojew.
pomorskie

1714
1714

5. Działyńska (Zamojska) Zo a wdowa po Łukaszu61

Brodnica

1583–1604

6. Wazówna Anna

Brodnica
Golub

1604–1625
1611–1625

7. Konstancja - królowa

Brodnica
Golub

1625–1631
1625–1631

Ś

Świecie – woj.
pomorskie
Tuchola – woj.
pomorskie

1631
1616–1631

8. Anna Katarzyna – królewna

Brodnica
Golub

1632–1638
1632–1638

9. Cecylia Renata – królowa

Brodnica
Golub

1638–1644
1638–1644

10. Kos (Denhoff) Konstancja wdowa po Janie wojew.
chełmińskim62

Brodnica

1662–1668

11. Maria Kazimiera – królowa

Brodnica
Gniew – woj.
pomorskie
Międzyłęże – woj.
pom.
Tczew – woj.
pomorskie

1678–1698
1696–1699
1696–1699
1678–1716

12. Schmidt (Friese) Anna wdowa po Karolu Franciszku tajnym
radcy królewskim63

Brodnica

1769–1772

13. Szczawińska (Sierakowska) Regina wdowa po Janie Szymonie Golub
wojew. brzesko-kujawskim64

1652–1655

14. Lubomirska (Szczawińska) Barbara Domicella wdowa po
Konstantym Jacku podczaszym koronnym65

Golub

1663–1664

15. Grudzińska (Radziwiłł) Lukrecja Katarzyna wdowa po
Mikołaju Wiktorynie krajczym koronnym66

Golub

1704–1713

16. Denhoff (Kosakowska) Konstancja wdowa po Fryderyku
podczaszym litewskim67

Golub

1723–1732

17. Wessel (Bieganowska) Ludwika wdowa po Stanisławie
kasztelanie zakroczymskim68

Golub

1751–1772

18. Mortęska (Knut) Justyna wdowa po Ludwiku wojew.
chełmińskim69

Grudziądz
Pokrzywno

1615–1616
1615–1616

19. Szczepańska (Genger) Zuzanna wdowa po Jakubie
podkomorzym chełmiński70

Grudziądz
Parchowo

1630–1645
1630–1634

20. Ludwika Maria – królowa

Grudziądz
Świecie – woj.
pomorskie
Tuchola – woj.
pomorskie

1660–1667
1646–1667
1646–1667

21. Szembek (Leszczyńska) Ewa wdowa po Janie kanclerzu
koronnym71

Grudziądz

1731–1736

22. Buchholz (Keyserling) Dorota Amalia wdowa po Rafale
staroście lucyńskim72

Grudziądz

1759–1760

23. Kostka (Herburt) Zo a wdowa po Janie73

Lipienek
Świecie – woj.
pomorskie

1592–1602
1592–1629

24. Czerska (Niemojewska) Teresa Konstancja wdowa po
Albrechcie kasztelanie chełmińskim74

Lipienek

1655 – ?

25. Smogulecka (Niemojewska) Zo a Anna wdowa po Janie
Jakubie staroście nakielskim75

Lipienek

? – 1664

26. Lubomirska (Tarło) Magdalena wdowa po Jerzym Dominiku
wojew. krakowskim76

Lipienek

1727–1728

27. Łoś (Kryspin) Maria Elżbieta wdowa po Władysławie wojew.
malborskim77

Pokrzywno
1694
Skarszewy –
1694
wojew. pomorskie

28. Dąbska Jadwiga Teresa wdowa po Kazimierzu wojewodzie
sieradzkim78

Pokrzywno

1765–1767

29. Dąbrowska (Luzjańska) Elżbieta wdowa po Janie79

Radzyn

1552

30. Weiher (Tuszyńska) Małgorzata wdowa po Mikołaju wojew.
chełmińskim80

Radzyn

1648

31. Czarnkowska (Weiher) Anna Konstancja wdowa po
Franciszku kasztelanie poznańskim81

Radzyn

1662

32. Czapska (Gnińska) Konstancja wdowa po Piotrze wojew.
pomorskim82

Radzyn
Sobowidz – woj.
pom.

1737–1740
1737–1752

33. Mełdzyńska Anna wdowa po Łukaszu von Allen83

Radzyn

1538

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921. Polski słownik biogra czny; K. Niesiecki, Herbarz polski … powiększony
dodatkami z późniejszymi autorów, rękopisów, dowodów urządzonych, t. 1–10, Lipsk 1839–1845.
Tabela 10. Wykaz kobiet na starostwach w województwie pomorskim
w latach 1454–1772

Lp.

Nazwisko i imię

Starostwo

Okres
zarządu
starostwem

Berwałd

1623

2. Kempen (Schuman) Dorota wdowa po Egercie gdańszczaninie

Berwałd

1636–1644

3. Koene-Jaski (Coelmer) Brabara wdowa po Izraelu gdańszczaninie86

Berwałd

1657–1668

4. Koene-Jaski wdowa po Andrzeju87

Berwałd

1715–1717

1. Bahr (Lewald) Dorota wdowa po Szymonie gdańszczaninie84
85

5. Rexin Elżbieta Luiza wdowa po Michale Erneście staroście malborskim88

Berwałd

1772

6. Konarska (Żelisławska) Barbara wdowa po Janie Feliksie89

Białobork ? – 1585
Hamersztyn ? – 1585

7. Konarska (Rembowska) Dorota wdowa po Michale wojew. pomorskim90

Białobork 1613–
Hamersztyn 1622/1623
1613–
1622/1623

8. Łaszewska (Konarska) Helena wdowa po Andrzeju91

Białobork

1640

9. Krokowska Dorota92

Białobork

1673

10. Wejher (Natzmer) Małgorzata93

Białobork

1725

11. Loka (Knut) Eufrozyna wdowa po Janie94

Borzechowo 1623–1624

12. Wejher (Radziwiłł) Joanna Katarzyna wdowa po Jakubie wojew.
malborskim95 i następnie wdowa po Bogusławie Leszczyńskim

Borzechowo 1657–1665
Człuchów 1657–1665

13. Kęsowska Marianna wdowa po Janie wojskowym96

Borzechowo 1685

14. Potulicka (Tarło) Teresa wdowa po Józe e wojew. czernihowskim97

Borzechowo 1734–1747

15. Radziwiłł (Sobieska) Katarzyna wdowa po Michale Kazimierzu wojew.
wileńskim98

Człuchów

1680–1683

16. Radziwiłł (Sanguszko) Anna Katarzyna wdowa po Karolu Stanisławie
kanclerzu w. litewskim99

Człuchów

1720–1743

17. Radziwiłł (Mycielska) Anna Ludwika wdowa po Michale Kazimierzu
wojew. wileńskim100

Człuchów

1762–1771

18. Czema (Radziwiłł) Anna Zo a wdowa po Achacym wojew. pomorskim101

Gniew

1576–1608

19. Radziwiłł (Lubomirska) Krystyna Anna wdowa po Albrychcie Stanisławie
kanclerzu litewskim102

Gniew

1656–1667

20. Fleming (Lubomirska) Karolina Henryka wdowa po Karolu Jerzym
ministrze saskim103

Gniew
1767–1772
Międzyłęże 1767–1772

21. Radziwiłł (Sapieha) Izabela Katarzyna wdowa po Michale Karolu
krajczym litewskim104

Hamersztyn 1662–1664

22. Wejher Zo a wdowa po Erneście Magnusie105

Hamersztyn 1693–
1701/1702

23. Tuchółka (Rozrażewska) Katarzyna wdowa po Janie Franciszku Ignacym
podkomorzym malborskim106

Jasieniec

1713–1718

24. Bąkowska (Żalińska) Dorota wdowa po Janie chorążym malborskim107

Kiszewo

1624

25. Konarska (Karnkowska) Izabela wdowa po Samuelu wojew.
malborskim108

Kiszewo

1641–1643

26. Działyńska (Heidenstein) Barbara wdowa po Stanisławie Samuelu109

Kiszewo

1719–1722

27. Czapska (Iwanicka) Katarzyna wdowa po Franciszku kasztelanie

Kiszewo

1736–1739?

gdańskim110
28. Kostka (Pilecka) Anna wdowa po Janie wojewodzie sandomierskim111

Kościerzyna 1602–1603

29. Wejher (Opalińska) Katarzyna wdowa po Dymitrze kasztelanie
gdańskim112

Kościerzyna 1629
Lignowy
1629
Rudno

30. Denhoff Sybilla Małgorzata wdowa po Gerardzie wojew. pomorskim113

Kościerzyna 1648–1655
Lignowy
1648–1657
Rudno

31. Denhoff (Słuszka) Konstancja wdowa po Władysławie wojew.
pomorskim114

Kościerzyna 1683–1713
Lignowy
1683–1713
Rudno

32. Denhoff (Sieniawska) Maria Zo a wdowa po Stanisławie Erneście
hetmanie polnym litewskim, wojew. połockim115

Kościerzyna 1728
Lignowy
1728
Rudno

33. Meden (Kappen) Katarzyna wdowa po Ottonie podkomorzym
parnawskim116

Ląkorek

1643

34. Krokowska (Gotther) Ertmuta wdowa po Reinholdzie117

Lębork

1646–1649

35. Giese (Becherer) Barbara wdowa po Tiedemannie rajcy gdańskim118

Lignowy
Rudno

1519–1520

36. Konopacka (Kostka) Anna wdowa po Jerzym kasztelanie chełmińskim119

Lignowy
Rudno
Świecie

1566–1569
1566–1578

37. Przyjemska (Opalińska) Anna wdowa po Stanisławie marszałku
nadwornym120

Międzyłęże 1642 – ?
Osiek
1642 – ?

38. Szczawińska (Taszycka) Dorota wdowa po Jakubie wojew. brzeskim
kujawskim121

Mirachowo 1584

39. Werda (Engelhart) Anna wdowa po Janie burmistrzu Gdańska122

Nowe

1556–1559

40. Werda (Niewieścińska) Małgorzata wdowa po Jerzym podkomorzym
pomorskim123

Nowe

1617–1620

41. Butler (Wodyńska) Konstancja wdowa po Wilhelmie Gothardzie
podkomorzym koronnym124

Nowe

1660–1668

42. Wejher (Mortęska) Anna wdowa po Erneście125

Nowodwór 1598–1606

43. Sobieska Maria Józefa wdowa po Konstantym najmł. synu króla Jana III126 Nowodwór 1726–1728
44. Zamojska (Zahorowska) Józefa Antonina wdowa po Tomaszu piątym
ordynacie, staroście płskirowskim i grodeckim127

Nowodwór 1743–1748

45. Kanoniczki warszawskie128

Nowodwór 1745–1772

46. Berzewicz (Wojanowska) Katarzyna wdowa po Marcinie129

Osiek
Starogard

1596–1598
1596–1598

47. Radomicka (Bronisz) Dorota wdowa po Janie Antonim wojew.
inowrocławskim130

Osiek

1728

49. Solikowska (v. Holten Guldenbach) Magdalena wdowa po Stanisławie131

Parchowo

1671

50. Krokowska (Barcz) Kordula wdowa po Wawrzyńcu132

Parchowo

1704

Parchowo

1750

52. Hülsen (Plater) Konstancja wdowa po Janie wojewodzie mińskim

Parchowo

1765–1772

53. Wejher (Szczawińska) Anna wdowa po Janie wojew. chełmińskim135

Puck
Sobowidz

1626–1627
1626–1627

54. Zawadzka (Szczawińska) Teresa wdowa po Janie podkomorzym
parnawskim136

Puck

1654–1656

55. Sybilla wdowa po Krzyszto e z Łunaw chorążym malborskim137

Skarszewy

1503–1506

56. Pilawska (Legendorf) Gertruda wdowa po Macieju

Starogard

1503–1507

57. Denhoff (Sobieska) Elżbieta wdowa po Władysławie podkomorzym
pomorskim139

Starogard

1672

58. Kos (Wolf) Marianna wdowa po Janie wojew. chełmińskim140

Starogard

1702

59. Kczewska (Kos) Marianna wdowa po Piotrze Erneście wojew.
malborskim141

Starogard
Straszewo

1722–1723
1722–1723

60. Kczewska Rozalia wdowa po Janie142

Starogard
Straszewo

1740–1745
1740–1742

61. Wider (Schmidt) Anna wdowa po Michale143

Straszewo

1635–1638

62. Schak Małgorzata wdowa po Wojciechu staroście suskim144

Straszewo

1682

63. Kczewska (Konarska) Teresa wdowa po Antonim145

Straszewo

1765

64. Jabłonowska (dr Bethum) Joanna Maria wdowa po Janie Stanisławie
Aleksandrze wojew. ruskim146

Świecie

1731–1741

65. Jabłonowska (Bronisz) Dorota wdowa po Stanisławie wojew. ruskim147

Świecie

1754

51. Lipska (Małachowska) Eleonora wdowa po Józe e133
134

138

66. Ferber (v. Ruden) Gertruda wdowa po Eberhardzie burgrabim gdańskim148 Tczew

1529–1532

67. Eleonora królowa

Tuchola

1670–1671

68. Fleming (Radziwiłł) Tekla wdowa po Jakubie Henryku koniuszym
litewskim149, następnie wdowa po Michale Wiśniowieckim

Tuchola

1728–1744

69. Sapieha (Czartoryska) Aleksandra wdowa po Michale Antonim wojew.
podlaskim, podkanclerzym litewskim150

Tuchola

1760–1763

70. Goltz (de la Serre) Anna Rozyna Elżbieta wdowa po Jerzym Wilhelmie
staroście tolkmickim151

Tuchola

1767–1772

Źródło: P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–
1772, Toruń 1921; Polski słownik biogra czny; K. Niesiecki, Herbarz polski … powiększony

dodatkami z późniejszymi autorów, rękopisów, dowodów urządzonych, t. 1–10, Lipsk 1839–1845.
1 O królewszczyznach i związanych z nimi ruchem egzekucyjnym

rozpoczętym przez szlachtę na początku XVI w. zob. J. Bardach, B.
Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. 2,
poprawione, Warszawa 1994, s. 235.
2 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, ze wstępem J.
Krzyżanowskiego, Warszawa 1985, t. 4, s. 273.
3 Podatek kwarciany uchwalił sejm w 1563 r. Dla wpływów z tego podatku
utworzono w 1569 r. odrębny skarb z siedzibą w Rawie Mazowieckiej,
zwany od tego czasu skarbem rawskim. O organizacji ówczesnego skarbu
koronnego zob. A. Filipczak-Kocur, Skarb koronny za Zygmunta III
Wazy, Opole 1985.
4 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. 2,
Od połowy XV wieku do r. 1795, Warszawa 1966, s. 161–162.
Bezpośrednio po inkorporacji w Prusach Królewskich wprowadzono
podział na cztery województwa: chełmińskie, elbląskie, królewieckie
i pomorskie. Por. Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy ,
oprac. K. Mikulski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 6.
5 Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., Warszawa 1981, t.
1, s. 389–391 – tam hasło: królewszczyzny w oprac. A. SucheniGrabowskiej. Na s. 390 tabela ukazująca procentowy stosunek własności
państwowej do ogólnej powierzchni Korony w XV–XVIII w.
w poszczególnych prowincjach (bez Ukrainy i Wołynia). Na całym
terytorium Korony ogółem królewszczyzny zajmowały ok. 30%
powierzchni.
6 Było ono miejscem obrad sejmiku tegoż województwa.
7 Miejscem obrad sejmiku tegoż województwa był Sztum.
8 Na obrady sejmiku szlachta tegoż województwa zbierała się
w Starogardzie Gdańskim.
9 Podatek kwarciany ze wszystkich starostw w XVII w. wynosił:
z województwa malborskiego 6611 zł, chełmińskiego 3300 zł
i z pomorskiego 18 106 zł. S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni
w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 81,
82, 84.
10 Regulowała to konstytucja sejmowa z 1611 r. P. Czaplewski,
Senatorowie, P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie

i starostowie Prus Królewskich 1454–1772, Toruń 1921, s. 115. Pełny tekst
konstytucji zob. Volumina legum, t. 3, s. 29 i nn. Uposażenie to

wojewodowie otrzymywali dopiero od 1626 r., kiedy zmarł dotychczasowy
starosta kowalewski – Maciej Niemojewski (1611–1625).
11 Regulowała to konstytucja sejmowa z 1611 r., która miasto i starostwo
przeznaczała na gród i zarazem jako uposażenie wojewody malborskiego.
Por. P. Czaplewski, Senatorowie, s. 109. Pełny tekst konstytucji zob.
Volumina legum, t. 3, s. 29 i nn. Uposażenie to wojewodowie otrzymywali
dopiero od 1624 r., kiedy zmarł dotychczasowy starosta kiszporski Achacy
Czema (1590–1624).
12 Regulowała to konstytucja z 1611 r. Tu już od 1613 r. wojewodowie
pomorscy byli starostami skarszewskimi. Wówczas dotychczasowy starosta
skarszewski Ludwik Mortęski otrzymał starostwo grudziądzkie. P.
Czaplewski, Starostowie, s. 174.
13 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa
polskiego, s. 235.
14 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za
panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. 2,
Wrocław 2000, s. 161.
15 A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3, Warszawa 1980,
przeł. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, s. 272.
16 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za
panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, s.
161–166.
17 Tamże, s. 165.
18 Jako przykład protestów niech posłuży sprawa starosty borzechowskiego
(1665–1671). W 1668 r. stany pruskie nie uznały go za „swego”, gdyż nie
posiadał indygenatu i starostwo wstawiły na listę starostw wakujących.
Trzy lata później, po śmierci starosty, poleciły wojewodzie pomorskiemu
Janowi Ignacemu Bąkowskiemu zajęcie starostwa, mimo iż żyła wdowa
mająca zapewnione dożywocie. P. Czaplewski, Senatorowie, s. 57. Takich
działań stanów pruskich odnotowujemy więcej, ale na ogół nie udawało im
się zmienić decyzji królewskich.
19 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 137, 152. Dzierżawcą tenut był Jakub
Jacobson generalny administrator mennicy.

20

Nowy Dwór Gdański.
21 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 148–149.
22 Niedźwiedzica na Żuławach Malborskich.
23 Za okres rządów Zygmunta III Wazy omawia je I. Lewandowska-Malec,
Sejm walny koronny Rzeczypospolitej obojga narodów i jego dorobek
ustawodawczy (1587–1632), Kraków 2009, s. 360–362. Lustracje

prowadzone były przez trzyosobowe komisje, w skład których wchodził
delegat króla, senatu i izby poselskiej. Lustracje miały być przeprowadzane
co pięć lat, by zapewnić realne sumy podatku kwarcianego. Niestety, pełne
lustracje przeprowadzono jedynie w latach 1564–1565 i 1569–1570.
Ostatnią lustrację przeprowadzono w 1789 r. Por. Encyklopedia historii
gospodarczej Polski do 1945 r., Warszawa 1981, t. 1, s. 443–444 – tam
hasło: lustracje, oprac. A. Sucheni-Grabowska.
24 Kilka z nich wydano drukiem: Lustracja województwa malborskiego
i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961; Lustracja
województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961;
Lustracja województwa malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S.
Hoszowski, Gdańsk 1962; Lustracje województw Prus Królewskich 1624,
z fragmentem lustracji 1615 roku, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967;
Lustracje województw Prus Królewskich 1765, t. 1, województwo
pomorskie, cz. 2, powiaty tczewski, gdański i nowski, wyd. J. Dygdała,
Toruń 2003; Lustracje województw Prus Królewskich 1765, t. 2,
województwo chełmińskie, cz. 1, ziemia michałowska, Toruń 2007. Na
temat edycji lustracji zob. artykuły: L. Żytkiewicz, Prace nad
wydawnictwem lustracji królewszczyzn, „Kwartalnik Historyczny” 1959,
t. 66, z. 1, s. 269–272 oraz K. Chłapowski, J. Dygdała, Prace edytorskie
nad lustracjami dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu, „Studia
Źródłoznawcze” 2005, t. 43, s. 161–171.
25 One również wydawane są drukiem, np. Inwentarz starostw puckiego
i kościerskiego z XVII wieku, wyd. G. Labuda, „Fontes” 1954, t. 39;
Inwentarz starostwa grudziądzkiego z r. 1603 oraz rejestr dochodów z lat
1601–1603, wyd. S. Cackowski, Grudziądz 1965; Inwentarz starostwa
skarszewskiego z 1628 r., wyd. i oprac. E.F. Kozłowski, Gdańsk 1968.
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Ustawa sejmowa z 1773 r. zezwalała tylko w ten sposób na nadawanie
królewszczyzn. Por. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r.,
s. 160–161, hasło: emfiteuza, oprac. S. Russocki.
27 Podstawą analizy była praca P. Czaplewskiego, Senatorowie świeccy,
podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–1772, Toruń 1921.
28 Tamże, s. 65, 86.
29 Anna miała pozwolenie Zygmunta na odprawianie w pierwszym okresie
(na Wawelu) nabożeństw protestanckich. H. Wisner, Rzeczpospolita
Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 2002, s. 192.
30 O jej zainteresowaniach pisał Z. Kuchowicz, Żywoty niepospolitych
kobiet polskiego baroku, Łódź 1989, na s. 9–14 autor pisze o Annie jako
o uczonej królewnie.
31 Zob. prace na jej temat: D. Maciak, Anna Wazówna. Zarys biogra i,
„Rocznik Teologiczny ChAT” 1990, t. 32, s. 287–306; A. Saar-Kozłowska,
Infantka Szwecji i Polski Anna Wazówna 1568–1625. Legenda
i rzeczywistość, Toruń 1995; G. Kurkowska, Anna Wazówna 1568–1625.
Polskie losy szwedzkiej królewny, Toruń 1995.
32

Administratorem starostw był Adam Parzniewski marszałek dworu
królewny, a gdy ten zmarł w 1614 r. administrację przejął syn Krzysztof.
33 Volumina legum, t. 3, s. 319.
34 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 190, 206; Volumina legum, t. 2, s. 465.
35 Notę biograficzną królowej zob. Polski słownik biogra czny (dalej
skrót: PSB), t. 13, s. 600–601, biogram oprac. W. Czapliński; E. Rudzki,
Polskie królowe. Żony królów elekcyjnych, t. 2, Warszawa 1987, s. 68–97;
S. Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006, s.
128–131. Piękny portret królowej znajdujemy w albumie Poczet władczyń
Polski, red. B. Czwojdrak, Kraków 2017, s. 302.
36 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 65; Volumina legum, t. 5, s. 269.
37 Dzierżawcą został Feliks Siewierski, który za pierwsze trzy lata
dzierżawy zobowiązał się zapłacić 40 tys. guldenów. P. Czaplewski,
Senatorowie, s. 65, 87.
38 Notę biograficzną królewny zob. PSB, t. 1, s. 134, biogram oprac. W.
Czapliński. W starostwie tucholskim dzierżawcą był kanclerz litewski

Albrycht Stanisław Radziwiłł. W 1642 r. królewna została wydana za mąż
za księcia Neuburga Filipa Wilhelma Wittelsbacha.
39 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 65, 87; Volumina legum, t. 3, s. 439.
40 Notę biograficzną zob. PSB, t. 3, s. 213, biogram oprac. W. Czapliński;
E. Rudzki, Polskie królowe, t. 2, s. 98–118.
41 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 65, 87.
42 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 93, 190, 206; Volumina legum, t. 4, s.
46.
43 Notę biograficzną królowej zob. PSB, t. 18, s. 106–110, biogram oprac.
Z. Libiszowski; E. Rudzki, Polskie królowe, s. 119–162. Mniej znany
portret królowej zob. w wydaniu albumowym, Poczet władczyń Polski, s.
316.
44 Grudziądz wojewodzie połockiemu Karolowi Kopciowi, Tucholę
Erazmowi Janowskiemu i Zygmuntowi Kerszensteinowi, Świecie
Erazmowi Janowskiemu.
45 P. Czapiewski, Senatorowie, s. 207. Dzierżawcami byli wspomniani
Erazm Janowski i Zygmunt Kerszenstein. Piękny portret królowej Eleonory
zob. Poczet władczyń Polski, s. 326. Notę biograficzną zob. E. Rudzki,
Polskie królowe, t. 2, s. 163–192.
46 Volumina legum, t. 5, s. 269.
47 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 138.
48 Notę biograficzną zob. E. Rudzki, Polskie królowe, t. 2, s. 293–248.
49 Nazwisko ujęte w nawias oznacza nazwisko rodowe.
50 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 162–163.
51 Syn Achacego wojewody parnawskiego, luteranin. 1 października 1570 r.
zawarł związek małżeński w Wilnie z Anną Zofią córką Mikołaja
Radziwiłła Czarnego. Ich córka wyszła za mąż za Mikołaja Działyńskiego
wojewodę chełmińskiego. PSB, t. 4, s. 327. Biogram oprac. P. Czaplewski.
52 Syn Mikołaja Czemy wojewody malborskiego i Doroty Bażyńskiej,
luteranin. PSB, t. 4, s. 327–328. Biogram oprac. P. Czaplewski.
53 Żył w latach 1598–1666, luteranin, syn Jana Nilsona Guldensterna
szwedzkiego admirała. W 1633 r., na sejmie koronacyjnym, otrzymał
indygenat polski. Był członkiem Komisji Okrętowej Królestwa. Jego żona
Anna była córką Fabiana Czemy kasztelana chełmińskiego. PSB, t. 9. s.
141–143. Biogram oprac. M. Pelczar.
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Syn Bonawentury wojewody płockiego. Posiadał też starostwo
warszawskie. Z Różą Ogińską doczekali się czterech synów. Błażej poślubił
Mariannę Czarnkowską starościankę osiecką. K. Niesiecki, Herbarz polski
… powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów

(dalej skrót: Niesiecki), t. 5, s. 372; PSB, t. 15, s. 191.
55 Syn Kazimierza Ludwika polskiego dyplomaty i Ludwiki Marii
Morsztyn córki poety Jana Andrzeja Morsztyna. Odznaczony Orderem Orła
Białego. Jego pierwszą małżonką była Aurora Maria Rutowska, nieślubna
córka Augusta II Mocnego. Po 10 latach małżonkowie się rozwiedli.
Bieliński posiadał też starostwo kowalewskie i był podskarbim pruskim.
Niesiecki, t. 1, s. 225.
56 Syn Ścibora starosty generalnego Prus. Od 1478 r. kasztelan elbląski.
PSB, t. 1, s. 377–378; Słownik biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego,
red. S. Gierszewski, Gdańsk t. 1, s. 73–75; T. Oracki, Słownik biogra czny
Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca
XVIII wieku (dalej skrót: T. Oracki, Słownik), Olsztyn 1984, t. 1, s. 16–17.
57

Żył w latach 1540–1604, syn Jana wojewody chełmińskiego i Elżbiety
Wilkanowskiej z Katarzyną Dulską zawarł związek małżeński w 1588 r. Ich
syn Paweł został wojewodą pomorskim i podskarbim pruskim. PSB, t. 6, s.
94–95. Biogram oprac. S. Bodniak; Słownik biogra czny Pomorza
Nadwiślańskiego, t. 1, s. 370–371.
58 Żył w latach 1594–1643, syn Mikołaja i Katarzyny Dulskiej. Żona
Jadwiga Marianna była wojewodzianką łęczycką. Doczekali się syna
Adama. Słownik biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, s. 371.
59 Syn Pawła i Jadwigi Marianny Czarnkowskiej. Jako rotmistrz husarski
brał udział w wojnie ze Szwecją, zwanej „potopem”. Z małżeństwa z Zofią
Kobierzycką doczekali się trójki potomstwa: Stanisława i Tomasza oraz
Jadwigi, która wyszła za mąż za Aleksandra Czapskiego. PSB, t. 6, s. 77.
Biogram oprac. W. Tomkiewicz; Słownik biogra czny Pomorza
Nadwiślańskiego, t. 1, s. 371.
60 Żył w latach ok. 1655–1714, syn Adama i Zofii K. Kobierzyckiej,
starosta ląkorski i tolkmicki. PSB, t. 6, s. 98–99. Biogram oprac. K.
Piwarski; Słownik biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, s. 374–
375.
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Syn Rafała kasztelana brzeskiego i Katarzyny z Górków. Za rządów
Stefana Batorego sprawował funkcję podczaszego nadwornego. Żona Zofia
Zamojska była przyrodnią siostrą kanclerza i hetmana Jana Zamojskiego.
Małżeństwo nie doczekało się potomstwa. PSB, t. 6, s. 89–90. Biogram
oprac. S. Bodniak.
62 Studiował w Braniewie. Do 1655 r. piastował urząd podskarbiego ziem
pruskich, zmarł w 1662 r. jako wojewoda chełmiński. PSB, t. 14, s. 188.
63 Żył w latach ok. 1712–1769, urzędnik skarbowy, dyrektor budowli
królewskich. W 1764 r. otrzymał nobilitację od cesarza Franciszka I. Jego
żona Anna była osobą inteligentną, pełną uroku, wykształconą i uchodziła
za przyjaciółkę Stanisława Augusta. PSB, t. 35, s. 543–546. Biogram oprac.
J. Dygdała.
64 Żył w latach ok. 1600–1654. Był też starostą łęczyckim i wojewodą
brzesko-kujawskim. Stany pruskie zabiegały, aby starostwo po nim
otrzymał indygena pruski Mikołaj Wejher wojewoda chełmiński. PSB, t.
47, s. 195.
65 Syn Stanisława wojewody i starosty generalnego krakowskiego i księżnej
Ostrogskiej. Żył w latach ok. 1620–1663. Był człowiekiem majętnym –
właścicielem 18 miast, 313 wsi i 163 folwarków. Posiadał też starostwo
białocerkiewskie, sądeckie i grybowskie. Wdowa po nim, w 1667 r.
poślubiła Mikołaja Wiktoryna Grudzińskiego krajczego królowej.
Niesiecki, t. 6, s. 155; PSB, t. 18, s. 31.
66 Grudziński trzykrotnie zawierał związek małżeński. Pierwszą małżonką
była Barbara Domicela, wdowa po Konstantym Jacku Lubomirskim
staroście golubskim, drugą z kolei Zofia z Sapiehów, córka Pawła
wojewody wileńskiego i hetmana w. litewskiego, trzecią żoną była Lukrecja
Katarzyna, córka Dominika Radziwiłła kanclerza litewskiego. Oprócz
starostwa golubskiego posiadał starostwo pileckie i guzowskie. Niesiecki, t.
4, s. 295–299.
67 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 88. Pierwszą żoną Fryderyka była
Lukrecja Katarzyna Grudzińska z Radziwiłłów, żona starosty golubskiego
Mikołaja Wiktoryna Grudzińskiego. Po śmierci Lukrecji Fryderyk poślubił
Konstancję Kosakowską.
68 Syn Franciszka kasztelana zakroczymskiego i Mielżyńskiej kasztelanki
śremskiej. Niesiecki, t. 9, s. 284.
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Syn Melchiora podkomorzego pomorskiego i malborskiego i Elżbiety
z domu Kostka. Jego pierwszą żoną była Anna Zborowska. Mortęski zmarł
w 1615 r. PSB, t. 22, s. 11–12; Słownik biogra czny Pomorza
Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997, s. 257–258. Biogram oprac.
W. Szczuczko.
70 Żył w latach 1556–1630, herbu Dołęga. PSB, t. 47, s. 324. Jego żona
Zuzanna pochodziła z Górnej Austrii. Do Polski przybyła z królową Anną
żoną Zygmunta III Wazy. Niesiecki, t. 8, Lipsk 1841, s. 313; PSB, t. 47, s.
324.
71 Syn Franciszka, brat prymasów: Stanisława i Krzysztofa, fundator
Kolegium Jezuitów w Łomży. Zmarł w 1731 r. PSB, t. 48, s. 59.
72 Niesiecki, t. 11, s. 55.
73 Syn Jana wojewody sandomierskiego. Jego żona Zofia była wdową po
Janie Dulskim podskarbim koronnym. Niesiecki, t. 5, s. 292-319.
74 Był też starostą bobrownickim. Jego pierwsza żona to Eleonora Żalińska.
Po jej śmierci Czerski poślubił Teresę Konstancję z Lubieńca Niemojewską
kasztelankę chełmińską. Niesiecki, t. 3, s. 251–252.
75 Żył w latach ok. 1610–1639. Zofia Anna była siostrą Teresy Konstancji
Niemojewskiej i po jej śmierci Zofia otrzymała starostwo. PSB, t. 39, s.
236.
76 Syn hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
i Barbary Tarło. Żył w latach 1665–1727. Od 1702 r. był podkomorzym
nadwornym, a rok przed śmiercią został wojewodą krakowskim. Był
posiadaczem siedmiu starostw. Posiadał stopień generała-lejtnanta piechoty
I Rzeczypospolitej. Magdalena z Tarłów była wdową po Franciszku
Szembeku i drugą żoną Jerzego Dominika Lubomirskiego. PSB, t. 18, s. 20.
77 Żył w latach ok. 1630–1694, znaczył się herbem Dąbrowa. Oprócz
Pokrzywna posiadał też starostwo skarszewskie. Jego pierwszą żoną była
Barbara Lukrecja Guldenstern. W 1685 r. ożenił się z Marią Elżbietą
Kryspin wdową po Wojciechu Opackim podkomorzym warszawskim.
Niesiecki, t. 6, Lipsk 1840, s. 268–272; PSB, t. 18, s. 437–439; Słownik
biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, s. 112–114.
78 Syn Andrzeja wojewody brzesko-kujawskiego. Dzięki ojcu zrobił karierę
na dworze Augusta II. Zgromadził duży majątek. Był przeciwnikiem
Familii Czartoryskich. PSB, t. 5, s. 33–34. Biogram oprac. W. Brablec.
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Syn Jana wojewody chełmińskiego. P. Czaplewski, Senatorowie, s. 165–
166.
80 Syn Jana i Anny Szczawińskiej, brat Ludwika. Żył w latach 1610–1647.
P. Czaplewski, Senatorowie, s. 167.
81 Syn Adama wojewody łęczyckiego i Katarzyny Leszczyńskiej. Jego
pełne imiona to Sędziwoj Franciszek Kazimierz. Jego pierwszą żoną była
Konstancja Lubomirska. Anna Konstancja to druga żona. Była córką
poprzedników i przez ożenek wniosła mężowi starostwo. PSB, t. 4, s. 217–
218. Biogram oprac. W. Czapliński.
82 Syn Sebastiana wojewody pomorskiego. Jego żona Konstancja to córka
Władysława starosty radzyńskiego. PSB, t. 4, s. 193.
83 Syn Tylemana burmistrza Torunia i Krystyny Watzenrode siostry biskupa
Łukasza Watzenrode. Jego żona Anna była córką Pawła Czernego
z Witowic. PSB, t. 1, s. 78.
84 Syn kupca gdańskiego i bankiera. Słownik biogra czny Pomorza
Nadwiślańskiego, t. 1, s. 54.
85 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 49. Była mieszczką, więc szlachta
protestowała i w 1639 r. domagała się, by na starostwie zastąpiła ją inna
osoba. Zmarła nie pozostawiając następcy.
86 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 49–50. Syn Izraela rajcy gdańskiego
i Anny Schuman (siostry poprzedniczki) na starostwie berwałdzkim, żył
w latach 1614–1657.
87 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 50. Starostwo trzymała dwa lata, dopóki
nie wyszła za mąż za niejakiego Kalneina starostę Bartoszyc w Prusach
Książęcych.
88 Żył w latach ok. 1696–1768, generał lejtnant. PSB, t. 31, s. 181–183.
Biogram oprac. J. Dygdała.
89 Małżonkowie doczekali się dziewięciorga dzieci: czterech synów i pięciu
córek, z których jedna poślubiła Reinholda Heidensteina. Niesiecki, t. 5,
Lipsk 1840, s. 182–187.
90 Syn Jana Feliksa i Barbary Żelisławskiej, ochmistrz dworu królewicza
Władysława Wazy. W 1600 r. przeszedł z luteranizmu na katolicyzm.
Z Dorotą Rembowską doczekał się trzech synów i trzech córek. Teresa
Ertmuda została w 1600 r. wydana za Reinholda Heidensteina. Słownik
biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, s. 428–429.
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Żył w latach 1590–1640. PSB, t. 13, s. 467.
92 Córka Joachima Ernesta starosty białoborskiego i Anny Cyrenberk. Po
śmierci ojca swoje prawa scedowała osobie z „okienkiem”. P. Czaplewski,
Senatorowie, s. 53.
93 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 53.
94 Syn podkomorzego malborskiego i pomorskiego. Pierwszą żoną była
Urszula Heidenstein, wdowa po Michale Giese sekretarzu księcia
pruskiego. P. Czaplewski, Senatorowie, s. 56. Małżonkowie nie doczekali
się potomstwa. Po śmierci męża Eufrozyna wyszła za mąż za Jana Kosa
wojewodę chełmińskiego. Niesiecki, t. 6, s. 139–140.
95 Żył w latach 1609–1657, syn Jana wojewody chełmińskiego i Anny
Szczawińskiej, wnuk starosty puckiego Ernesta i Anny Ludwiki Mortęskiej,
założyciel Wejherowa, przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej
w Królestwie Danii. T. Oracki, Słownik biogra czny Warmii, Prus
Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku,
Olsztyn 1988, t. 2, s. 205–206.
96 Był chorążym w wojsku Władysława Denhoffa, zginął pod Parkanami.
Niesiecki, t. 5, s. 74–75.
97 Żył w latach ok. 1695–1734, syn Adama Wawrzyńca i Małgorzaty
Czapskiej. W 1732 r. został wojewodą czernihowskim. Był właścicielem
Więcborka. Jego pierwszą żoną była Zofia Działyńska. Po jej śmierci,
w 1730 r. poślubił Mariannę Teresę Tarło, starościankę pilzneńską, wdowę
po Jakubie Przebendowskim kasztelanie elbląskim. Niesiecki, t. 7, s. 469.
98 Syn marszałka wielkiego litewskiego Aleksandra Ludwika Radziwiłła
i Tekli z Wołłowiczów. Żył w latach 1635–1680. Był hetmanem polnym
litewskim, szwagrem Jana III Sobieskiego. Z żoną Katarzyną doczekali się
siedmiorga dzieci. PSB, t. 30, s. 292. Biogram oprac. J. Jaroszuk.
99 Syn Michała Kazimierza i Katarzyny Sobieskiej. Żył w latach 1669–
1719. Ślub z Anną Katarzyną wziął w 1692 r. Była ona córką Hieronima
Sanguszki i Konstancji z Sapiehów. PSB, t. 30, s. 384.
100 Syn Karola Stanisława i Anny Katarzyny z Sanguszków. Żył w latach
1702–1762. W starostwie człuchowskim spędził dzieciństwo, bowiem tu
rodzina schroniła się przed działaniami wojennymi. Anna Ludwika była
jego drugą z kolei małżonką. Była wdową po kuzynie – księciu Leonie
Michale Radziwille, właścicielu Szydłowca. PSB, t. 39, s. 495.
101 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 14.
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Obszerny życiorys kanclerza zob. A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach
w Polsce, t. 1, 1632–1636, przeł. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski,
Warszawa 1980, s. 40–64.
103 Fleming był synowcem koniuszego litewskiego. Niesiecki, t. 4, s. 42–
43. Karolina Henryka była córką Jakuba Aleksandra Lubomirskiego
starosty golubskiego i Karoliny de Vitzdam. P. Czaplewski, Senatorowie, s.
84.
104 Syn Jana Albrychta herbu Trąby starosty upickiego i księżniczki Lawinii
z Koreckich. Żył w latach ok. 1620–1656. Z Izabelą Katarzyną ożenił się
w 1645 r., córką Andrzeja Stanisława Sapiehy kasztelana wileńskiego. PSB,
t. 30, s. 291. Biogram oprac. A. Rachuba; Niesiecki, t. 11, s. 374–376.
105 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 98.
106 Syn Jana Piotra kasztelana gdańskiego i Elżbiety Strubicz. Żona
Katarzyna była wdową po Smoguleckim staroście nakielskim. Niesiecki, t.
9, s. 143–144.
107 Żył w latach 1615–1679, działacz polityczny. Małżeństwo nie doczekało
się potomstwa. Po śmierci Jana Dorota powtórnie wyszła za mąż za
Konarskiego wojewodę malborskiego. Niesiecki, t. 2, s. 45.
108 Syn Samuela chorążego pomorskiego, żył w latach 1590–1641. PSB, t.
13, s. 470. Izabela Karnkowska była trzecią z kolei żoną Samuela. Na
starostwo kiszewskie wprowadziła go wdowa po poprzedniku Janie
Bąkowskim – Dorota z Żalińskich.
109 Syn Michała wojewody chełmińskiego i Heleny Wężyk, brat Stanisława
wojewody malborskiego. Żył w latach 1670–1719. Barbarę poślubił
w Sulęczynie 2 lipca 1698 r. Z Barbarą doczekał się dwóch córek. Jedna
z nich poślubiła Tczewskiego podkomorzego malborskiego, druga (Zofia)
wyszła za mąż za starostę borzechowskiego Potulickiego. Po śmierci męża
Barbara poślubiła kapitana pruskiego Marwicza. Niesiecki, t. 3, s. 457.
110 Żył w latach 1680–1736, syn Jana Chryzostoma kasztelana elbląskiego,
stronnik królewski. PSB, t. 4, s. 182–183. Biogram oprac. A. Mańkowski;
Słownik biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, s. 248–249;
Niesiecki, t. 3, s. 173–183.
111 Żył w latach ok. 1529–1581. Posiadał też kasztelanię gdańską i urząd
podskarbiego ziem pruskich. Niesiecki, t. 5, s. 295.
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Żył w latach ok. 1578–1628, syn Ernesta pułkownika i starosty
puckiego i Anny z Mortęskich. Po jego śmierci żona Katarzyna wyszła za
mąż za Gerarda Denhoffa. Słownik biogra czny Pomorza
Nadwiślańskiego, t. 4, Gdańsk 1997, s. 423.
113 Żył w latach 1589–1648, syn Gerarda i Małgorzaty Zweiffeln.
Dworzanin królewicza Władysława, brał udział w wojnie w 1626–1629.
Dzięki niemu ocalał Toruń. Był członkiem Komisji Okrętów Królewskich.
Popierał kandydaturę Jana Kazimierza do tronu królewskiego. Sybilla
Małgorzata była jego drugą z kolei małżonką, wdową po Dymitrze
Wejherze. PSB, t. 5, s. 139–140. Biogram oprac. W. Czapliński; Słownik
biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, s. 316–317.
114 Syn Gerarda wojew. pomorskiego. Należał do grupy malkontentów za
rządów Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Towarzyszył Janowi III m.in.
w wyprawie pod Wiedeń, zginął pod Parkanami w 1683 r. PSB, t. 5, s. 117–
118; Słownik biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, s. 318–319.
115 Syn Władysława wojewody pomorskiego i Konstancji ze Słuszków.
Utrzymywał stały kontakt z Dreznem. Zofia Sieniawska była jego drugą
z kolei żoną. Ślub odbył się 20 lipca 1724 r. Zmarł w 1728 r. PSB, t. 5, s.
115–117. Biogram oprac. O.M. Kałużniacki; Słownik biogra czny
Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, s. 318.
116 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 117.
117 Tamże, s. 118.
118 Tamże, s. 120.
119 Syn Jerzego wojewody pomorskiego i Anny Peckau. Żona Anna była
córką Stanisława Kostki wojewody pomorskiego. Słownik biogra czny
Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, s. 435–436.
120 Żył w latach ok. 1594–1642. Był starostą generalnym Wielkopolski.
Jego pierwszą żoną była Anna Czarnkowska wojewodzianka łęczycka.
PSB, t. 29, s. 185.
121 Żył w latach ok. 1577–1637. PSB, t. 47, s. 190.
122 Żył w latach 1495–1554. Pochodził z rodziny kupieckiej. Zbliżył się do
kanclerza K. Szydłowieckiego, który w 1525 r. przyjął go do swego herbu.
U Zygmunta I wyjednał mu szlachectwo. Jan Werda odrestaurował zamek
w Nowem. Żona Anna była córką Ludwika rajcy toruńskiego. Słownik
biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, s. 433–435.
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Syn Jana i Elżbiety Grzymułtowskiej h. Nieczuja. Za rządów Zygmunta
I i Zygmunta Augusta Werdowie często sprawowali poselstwa na polecenie
monarchów. Interesujący nas Jan Werda – luteranin – przeszedł na
katolicyzm. Niesiecki, t. 9, s. 275–277.
124 Ur. się ok. 1600 r., syn Teodora i Doroty Streithorst. Pisarz w kancelarii
koronnej, dworzanin Jana Kazimierza, cieszył się jego zaufaniem aż do
swej śmierci. W 1659 r. otrzymał od cesarza tytuł hrabiowski. PSB, t. 3, s.
150–151. Biogram oprac. W. Czapliński.
125 Syn Klausa i Ramlówny, żył w latach 1517–1598, dworzanin Zygmunta
Augusta, hetman cudzoziemskich wojsk zaciężnych w 1563 r. Jego żona
była siostrą Ludwika Mortęskiego wojewody chełmińskiego.
126 Żył w latach 1680–1726. PSB, t. 39, s. 499.
127 Syn Marcina podskarbiego koronnego i Anny Franciszki Gnińskiej
wojewodzianki chełmińskiej. Józefa Antonina była wdową po Marcjanie
Wołłowiczu marszałku wielkim litewskim. Niesiecki, t. 10, s. 71.
128 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 149.
129 Żył w latach 1538–1596. Pisał się Berzeviczy Marton, był dyplomatą.
PSB, t. 1, s. 474.
130 Żył w latach ok. 1690–1728, znaczył się herbem Kotwicz. Ok. 1720 r.
poślubił Dorotę Bronisz córkę Piotra Jakuba kasztelana kaliskiego.
Doczekali się trójki dzieci. Po śmierci męża Dorota wyszła za mąż za
Stanisława Jabłonowskiego wojewodę rawskiego. PSB, t. 29, s. 725.
Biogram oprac. J. Dygdała.
131 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 155.
132 Tamże; Niesiecki, t. 5, s. 386.
133 Synowiec kardynała Jana Aleksandra Lipskiego (1690–1746). Jan zmarł
bezpotomnie. Niesiecki, t. 6, s. 115.
134 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 156.
135 Żył w latach 1580–1626, syn Ernesta i Anny Mortęskiej. Młodość
spędził na dworze królewskim Zygmunta III Wazy. Brał udział w licznych
wyprawach wojennych za rządów Zygmunta III Wazy, był zwierzchnikiem
polskiej floty wojennej. T. Oracki, Słownik biogra czny Warmii, Prus
Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 2,
s. 206.
136 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 163.
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Tamże, s. 173.
138 Maciej Pilewski (Pfeilsdorf) to syn Mikołaja kasztelana gdańskiego.
Słownik biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997, s.
419.
139 Syn Jana kasztelana witebskiego. P. Czaplewski, Senatorowie, s. 181.
140 Starostwo przekazała synowi Józefowi wojewodzie inflanckiemu,
z którego on ustąpił dobrowolnie, wybierając stan duchowny. Zmarł
w Wenecji w 1717 r. jako nominat na biskupstwo chełmińskie. PSB, t. 14, s.
189.
141 Syn pisarza ziemskiego lęborskiego Jana Bogusława i Barbary
Przebendowskiej. Jego żona była wojewodzianką chełmińską. PSB, t. 12, s.
313; Słownik biogra czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, s. 376–377; T.
Oracki, Słownik biogra czny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi
Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 1, s. 125–126.
142 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 183.
143 Tamże, s. 185.
144 Pisał się von Wittenau, działacz dysydencki. PSB, t. 35, s. 390–392.
Biogram oprac. J. Dygdała.
145 P. Czaplewski, Senatorowie, s. 186.
146 Żył w latach 1669–1731. Syn wojewody ruskiego Stanisława Jana
i Marianny z Kazanowskich h. Grzymała. Należał do najbliższego
otoczenia Jana III Sobieskiego. Wojewodą został w 1697 r. Jego żona to
córka Franciszka Gascona i siostrzenica królowej Marii Kazimiery.
Niesiecki, t. 4, s. 418; PSB, t. 10, s. 221.
147 Syn poprzednika, wnuk hetmana Stanisława, żył w latach 1694–1754.
Dorota Bronisz była jego drugą z kolei małżonką, ślub wzięli w 1730 r.
Była wdową po Janie Radomickim wojew. inowrocławskim. Niesiecki, t. 4,
s. 418; PSB, t. 10, s. 239. Biogram oprac. J. Dobrzyniecka.
148 Żył w latach 1463–1529, syn Jana burmistrza Gdańska i Barbary
z Tannenbergów. Był dyplomatą Zygmunta I. Gertruda była jego trzecią
z kolei małżonką. W sumie doczekał się dziesięciu synów, z których sześciu
dożyło wieku dojrzałego. Gertruda była najbogatszą panną w Gdańsku.
PSB, t. 6, s. 415–417. Biogram oprac. P. Czaplewski; Słownik biogra czny
Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, s. 410–411.
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Żył w latach 1667–1728. Zaufany minister Augusta II. Z Teklą
Radziwiłł, córką kanclerza litewskiego Karola Stanisława, wziął ślub
w 1725 r. PSB, t. 7, s. 33–35. Biogram oprac. W. Konopczyński.
150 Żył w latach 1711–1760. Aleksandra Czartoryska była jego trzecią
z kolei żoną. Po śmierci Michała Aleksandra wyszła za mąż za Michała
Ogińskiego hetmana wielkiego litewskiego. Niesiecki, t. 8, s. 251; PSB, t.
35, s. 110.
151 Syn Henryka starosty wałeckiego i Jadwigi Marianny z Dornowskich,
zmarł w 1767 r. Jego żona była Francuzką. PSB, t. 8, s. 235–236. Biogram
oprac. W. Konopczyński.
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Women at starosties in Royal Prussia (1454–1772)
Summary

e article deals with 37 non-stronghold starosties in Royal Prussia,
where after the death of starosts their widowed wives remained. We
note about 109 such women. Some of them remained alone in the
starosty until their death, the largest number of women, after a short
time, transferred the management of the starosty to their sons, and
some remarried. In a few individual cases, we note the handing over of
the eldership to our immediate family - stepson, grandson, sister,
brother or son-in-law. e women we were interested in came from the
nobility, both of medium status and of the highest, among which there
were even princesses. We also note a few ladies from the middle class,
but they were mainly daughters of wealthy Gdańsk burghers.

Żony Majstrów
(Matronae plebeiae obsonantes)
Muzeum Narodowe w Gdańsku, SD 41 M
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Gospodarcza aktywność kobiet
w wielkich miastach Prus Królewskich
Rola kobiet w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym
w miastach Rzeczypospolitej od niedawna jest przedmiotem
zainteresowań historyków. Gruntowniejsze badania w tym zakresie
podjęła Maria Bogucka1 oraz jej uczeń Andrzej Karpiński. Ten ostatni
w 1995 r. opublikował pracę Kobieta w mieście polskim w drugiej
połowie XVI i w XVII wieku omawiającą pozycję prawną kobiety oraz jej
rolę w rodzinie, życiu społecznym, religijnym, kulturalnym
i gospodarce. Andrzej Karpiński obserwacją badawczą objął jedynie
pięć dużych miast Korony: Poznań, Kraków, Warszawę, Lublin i Lwów,
pomijając – jak to określił – ze względu na odmienną sytuację
polityczną, ekonomiczną i specy kę kulturalną mieszczaństwo
Gdańska, Elbląga i Torunia.
Sytuacja kobiet w wielkich miastach Prus Królewskich nie była dotąd
przedmiotem oddzielnych badań. Jedynie na marginesie prac
monogra cznych dotyczących niektórych gałęzi gospodarki Gdańska
np. M. Boguckiej: Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII w. czy J.
Trzoski: Gdańskie młynarstwo i piekarnictwo w II połowie XVII i w XVIII
w. znajdujemy uwagi o roli kobiet w gospodarce miasta.
Rola kobiet w wielkich miastach Prus Królewskich wciąż czeka na
swego badacza. Moje opracowanie jedynie sygnalizuje problem.
Aktywność gospodarcza kobiet w tych miastach przejawiała się
w rzemiośle, handlu, obrocie nieruchomościami oraz jako pracownica
najemna, służąca i przekupka.
Statuty cechowe wielkich miast Prus Królewskich – Gdańska, Elbląga,
Torunia – pozwalały na samodzielne prowadzenie warsztatu przez
wdowy po zmarłych mistrzach. W większości cechów czas kierowania
zakładem przez wdowę określano na jeden rok i jeden dzień. Tak było
w gdańskim cechu kaletników, kuśnierzy, panto arzy, szewców,

stolarzy, konwisarzy, mosiężników i ludwisarzy, złotników,
bursztyniarzy, bednarzy, kołodziejów i stelmachów, piekarzy, tokarzy,
powroźników i murarzy2; elbląskim cechu wiadrowników, balwierzy,
bursztyniarzy, piekarzy, garbarzy, kotlarzy, kuśnierzy, krawców3 czy
w cechach toruńskich4.
W praktyce czas ten przedłużano: np. w 1631 r. w cechu gdańskich
powroźników postanowiono ustalić go na dwa lata, w statucie
gdańskich żaglowników z 1584 r. i kurdybaników z 1582 r. czas
przyznawany wdowie na prowadzenie warsztatu po zmarłym mężu
wynosił trzy lata. W 1657 r. wdowie po mistrzu Jakubie Preyssie
zezwolono na prowadzenie warsztatu do końca życia, pod warunkiem
że nie będzie wyrabiać lin okrętowych i trzymać uczniów5. Statut
gdańskich piekarzy (1522), bednarzy (1537), złotników (1540) zezwalał
wdowom prowadzić warsztat do pełnoletniości dzieci lub ponownego
zamążpójścia; statuty cechu tokarzy (1596), puszkarzy i rusznikarzy
(1631) zawierały zastrzeżenie, że wdowy nie mogą przyjmować uczniów
i trzymać czeladników odbywających lata mistrzowskie; w cechu
bednarzy (1671) – tylko trzymać uczniów. W statucie gdańskiego cechu
piekarzy stwierdzono, że gdy mistrz pozostawił żonę z małoletnim,
wdowa może prowadzić warsztat do czasu uzyskania przez syna
mistrzostwa. Ponadto odpowiedni przepis statutu głosił, że jeśli
w momencie śmierci męża żona była w ciąży, okres roku i jednego dnia
należało liczyć od urodzenia dziecka6.
Statut elbląskiego cechu pieczywa ciemnego kwestię zarobkowania
przez wdowę uzależniał od zatrudnienia w warsztacie czeladnika
ubiegającego się o mistrzostwo; wówczas wdowa mogła prowadzić
warsztat do czasu jego ożenku, w przypadku nieletniego syna – do czasu
uzyskania pełnoletniości7. W statucie elbląskiego cechu balwierzy
stwierdzono, że wdowa po zmarłym mistrzu może prowadzić warsztat
dłużej niż rok, pod warunkiem że zatrudni czeladnika, który złoży
zapowiedź ubiegania się o mistrzostwo, a starsi cechu potwierdzą jego
zdatność do zawodu8.
Również w statutach toruńskich korporacji znajdujemy zapisy
zezwalające wdowom na prowadzenie warsztatów po zmarłych mężach

dłużej niż rok. W statutach cechu konwisarzy z lat 1523, 1612, 1749,
rzeźbiarzy (1695), kowali i płatnerzy (1620) znajdujemy zapis, że mogą
go prowadzić do czasu ponownego zamążpójścia, jednak bez
możliwości przyjmowania uczniów do zawodu, a terminatorom, którzy
przyjęci byli za życia zmarłego mistrza, starsi cechowi winni wyznaczyć
nowego mistrza celem dokończenia nauki9.
W wielu cechach stosunek do wdów po mistrzach był bardziej liberalny,
bowiem mogły prowadzić po śmierci męża warsztat bez ograniczeń
czasowych. Ograniczały te uprawnienia jedynie powtórne zamążpójście
za mężczyznę niebędącego członkiem cechu oraz naganne
prowadzenie się.
W przepisach toruńskich płócienników znajdujemy informację, że po
śmierci właściciela warsztat mógł prowadzić ktokolwiek z rodziny, ale
do kierownictwa technicznego musiał zjednać sobie któregoś
z mistrzów lub biegłego w zawodzie czeladnika.
W Gdańsku na nieograniczony czas kierowania zakładem przez wdowy
pozwalały statuty rzeźników, kaletników, rymarzy, pasiarzy i siodlarzy,
introligatorów, szklarzy, garncarzy i stolarzy10; w Elblągu statuty cechu
bednarzy, panto arzy, płócienników, kołodziejów i stelmachów,
pasamoników11; w Toruniu – nożowników, złotników, szmuklerzy,
paśników, introligatorów i szkatułkarzy12.
Dla wdów prowadzących warsztat rzemieślniczy duże znaczenie miały
uprawnienia dotyczące zatrudnienia czeladników. Statuty niektórych
cechów otaczały wdowie warsztaty specjalną opieką w zakresie
zaopatrzenia w kwali kowaną siłę roboczą. Statuty gdańskich cechów:
tokarzy, szklarzy, rusznikarzy, kaletników, kołodziejów i stelmachów
nakazywały starszym cechowym przydzielenie wdowiemu warsztatowi
czeladnika; w przypadku ostatniego z wymienionych cechów
znajdujemy zapis, że jeśli mistrz ma dwóch czeladników, to jednego
powinien odstąpić potrzebującej wdowie13.
Podobnie było w Elblągu. Zapisy o przydzieleniu czeladnika wdowom
prowadzącym warsztat po zmarłym mężu zawierają statuty
kurdybaników (1688), koszykarzy (1615), czerwonoskórników (1555),
płócienników (1682) i krawców (1664). Statut tego ostatniego

przewidywał nałożenie kary pieniężnej na mistrza zatrudniającego
dwóch lub więcej czeladników, jeśli ten odmówi przekazania
czeladnika warsztatowi wdowy14.
Statut toruńskiego cechu tokarzy (1594) i zdunów (1524) zapewniał
wdowie prowadzącej warsztat pierwszeństwo czeladnika wracającego
z podróży i poszukującego pracy. Statuty toruńskich cechów szklarzy
(1680), introligatorów i szkatułkarzy (1608), nożowników (1711),
malarzy (1621), kowali i płatnerzy (1620), a także zdunów (1524)
zobowiązywały starszych cechu do przydzielenia wdowiemu
warsztatowi czeladnika od mistrza, który zatrudniał dwóch
czeladników15.
Statut toruńskiego cechu konwisarzy z 1612 r. zawiera zapis
zobowiązujący mistrzów cechowych, zwłaszcza młodszych, do
udzielenia wdowie prowadzącej warsztat pomocy – jeśli o to poprosi –
w zakresie m.in. ustalenia zawartości cyny w odlewie16.
Niskie na ogół umiejętności zawodowe wdów sprawiły, że w ich
warsztatach zapewne czeladnicy pełnili rolę właściwych kierowników
produkcji.
Ustawodawstwo cechowe rozwiązywało także problem kształcenia
uczniów w warsztatach prowadzonych przez wdowy po zmarłych
mistrzach. Generalnie w statutach cechowych wielkich miast Prus
Królewskich stwierdzono, że wdowy nie mogą przyjmować i wyzwalać
na czeladnika nowych terminatorów. W większości pozwalano, aby
uczniowie, których do terminu przyjął za życia mistrz, dokończyli swą
edukację we wdowim warsztacie, choć wdowie nie wolno było wyzwolić
ich na czeladnika. Wyzwolenie na czeladnika odbywało się przez
mistrza danej korporacji, u którego bezpośrednio przed egzaminem
musiał przebywać przez pewien czas17, np. statut toruńskiego cechu
nożowników określał go na trzy miesiące18.
Posiadanie praw cechowych nakładało na wdowę szereg obowiązków,
do których należały: konieczność uczestniczenia w posiedzeniach,
czynny udział w życiu religijnym i towarzyskim oraz uiszczanie składek
pieniężnych.

Przepisy cechowe dotyczące prowadzenia przez wdowy po zmarłych
mistrzach osieroconych warsztatów pomyślane były jako forma
zabezpieczenia rodzin mistrzów po ich śmierci. Statuty bowiem milczą
na temat możliwości prowadzenia warsztatu przez kobiety spoza
kręgów najbliższych członków korporacji.
Tyle teoria. W praktyce w świetle statutów cechowych trudno
zwery kować funkcjonowanie tych zapisów, nie sposób także określić
skali zjawiska, jakim była samodzielna praca wdów w rzemiośle.
Kobiety brały także udział w procesie produkcyjnym. W małych
warsztatach żona lub córka pomagały mężowi lub ojcu. W zakresie
rzemiosł spożywczych wiemy np., iż w Gdańsku wyroby piekarnicze
sprzedawał nie zawsze mistrz lub jego żona. Funkcjonowały tu kramy
z pieczywem cechowym obsługiwane przez przekupki. Zbyt pieczywa
odbywał się także przez handel domokrążny. Według porozumienia
zawartego w sprawie kobiet na początku XVII w. przez cechy piekarskie
roznoszące produkty piekarskie przekupki miały obsługiwać po kolei,
według starszeństwa wszystkich mistrzów przez siedem dni. Obok
przekupek najmowanych przez cech istniała grupa kobiet, które
prowadziły sprzedaż chleba na podstawie koncesji udzielonej przez
urzędy miejskie19. W zakresie rzemiosł spożywczych wiemy także
o pracy dziewek zajmujących się transportem beczek piwa od
producentów do szynków20. Rzeźnicy toruńscy posługiwali się siłą
roboczą – parobków i dziewek – co doprowadziło do buntu czeladników
np. w 1761 r.21
W gdańskim, a także toruńskim rzemiośle tekstylnym pracowały
prządki, tkaczki, hafciarki i gręplarki, także przy produkcji złotych
i srebrnych nici22. S. Herbst wspomina o nielegalnym zatrudnianiu
kobiet przez toruńskich mistrzów krawieckich i pasamoników. Nieco
więcej praw miały kobiety w toruńskim cechu malarzy i snycerzy. Gdy
nie było w Toruniu żadnego mistrza malarskiego, wówczas trzy wdowy
prowadziły warsztaty, a jednej z nich rada miejska zezwoliła w 1778 r. na
przyjęcie terminatora23. Siłę roboczą kobiet wykorzystywano także
w typowo męskich zawodach, np. pracowały w warsztatach stolarskich
przy piłowaniu drzewa, pociąganiu pokostem i farbą i na budowach.

Kobiety (wdowy po zmarłych mistrzach) prowadziły również drukarnie
i związane z nimi księgarnie. Gdańskimi rmami drukarskimi kierowały
np. Maria Guilemonthausowa (1606–1608), Anna Rhetowa (1647–1659),
Franciszkowa Rohde (1559–1563) i Janowa Fryderykowa Gra e (1684–
1686); w Toruniu (w latach 1639–1642) wdowa po Franciszku
Schmellboltzu24. W Elblągu przez kilka lat (do 1625 r.) o cynę drukarską
prowadziła wdowa po Wendelinie Bodenhausenie starszym, od 1642 r.
po śmierci Wendelina Bodenhausena młodszego drukarnią przez cztery
lata zarządzała wdowa po nim Anna Surawen oraz przez dziesięć lat
(1659–1669) wdowa po Achacym Corell – Anna z Preussów25.
Oprócz dystrybucji własnych produktów kobiety zajmowały się także
hurtową i detaliczną sprzedażą towarów obcego pochodzenia. Czyniły
to żony i córki kramarzy, a także zatrudnione w kramach i straganach
przekupki. Statut elbląskiego cechu sprzedawców ryb z 1608 r. zezwalał
na zakup od rybaków i sprzedaż ryb również żonom, córkom i synom
mistrza cechu26.
Najliczniejszą grupą czynnych zawodowo kobiet stanowiła służba
domowa – mamki, niańki, dziewki, kuchenne. Trudno z braku
odpowiednich źródeł ustalić ich liczbę. W Gdańsku w 1705 r. ogłoszono
znowelizowane rozporządzenie w sprawie służby najemnej, które
precyzyjnie określało warunki kontraktu o służbę. Kandydatki na służbę
mogły w tym mieście korzystać z pomocy urzędowych pośredniczek
zwanych tu Mägde Mutter27.
Akuszerki odbierały porody. W 1610 r. w Gdańsku powołano urząd
akuszerski. Piastująca go kobieta zobowiązana była odbierać porody
patrycjuszek, za co otrzymywała wynagrodzenie28.
Niewiasty także udzielały pożyczki. M. Bogucka odnotowała, iż
w Gdańsku w pierwszej połowie XVII w. na 84 przypadki niewysokich
pożyczek aż 72% z nich udzieliły kobiety29.
Powyższe uwagi wyraźnie uwidaczniają związek pomiędzy
wykonywanym zajęciem a stanem cywilnym kobiety. Wdowy
dominowały we wszystkich omawianych dziedzinach ekonomiki
miejskiej, z wyjątkiem zmonopolizowanej przez niezamężne panny
służby domowej.
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Economic activity of women
in the big cities of Royal Prussia
Summary

e economic activity of women in large cities of the Royal Prussia
manifested itself in craft, trade, nancial transactions and employment
as hired labour, maids and vendors. Guild statutes of Gdansk, Elblag
and Torun allowed in general that a widow of a deceased craftsman run
his workshop for another year. In practice, this period would be
extended until the widow remarried or her children came of age. Guild
masters, under respective guild regulations included in many guild
statutes were obliged to provide the widow with quali ed labour a journeyman. She was however not allowed to admit apprentices who
wanted to learn the trade. Such regulations were created as a form of
security for families of deceased craftsmen. In practice, in the light of
guild statutes, it was hard to verify the operation of these regulations.
Also, it is impossible to de ne the range of the phenomenon that an
independent labour of widows in a particular trade was. Women also
participated in the manufacturing process providing assistance to
husbands and fathers, as well as in selling goods. Employers willingly
hired women in textile or food trades, as well as in typically male
professions, e.g. carpenter’s workshop or sawing wood. e most
numerable group of economically active women consisted in house
maids. Sources also mention midwives or women extending loans. In
the above-mentioned period there was a clear relation between
a profession and woman’s marital status. All of the above-mentioned
urban economics areas were dominated by widows, except for
unmarried women who made up the majority of house servants.
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Kobieta w sztuce nowożytnej Prus Królewskich.
Szkic do portretu
Przedstawienie kobiety w sztuce nowożytnej Prus Królewskich
z perspektywy XXI w. nie jest zadaniem łatwym. Realizując to
wyzwanie, trzeba się skupić na utrwalonej przez artystów w rzeźbie,
obrazie i gra ce bogatej ikonogra i, a szerzej na tradycyjnych
gatunkach malarskich: portretach, scenach rodzajowych i religijnych.
Jednocześnie opis roli i pozycji kobiety, ograniczenie jej udziału w życiu
społecznym oraz kontrolę jej życia prywatnego w społeczeństwie Prus
pozostawić historykom różnych specjalności. Tworzenie wizerunków
przedstawicielek płci pięknej, co jest oczywistością w obrębie
chrześcijańskiej sztuki europejskiej, od wieków służyło różnym celom.
Figury kobiet, poprzez dodanie im odpowiednich atrybutów,
personi kowały zło i dobro, były wzorcami grzeszności lub pobożności
oraz wszelkich cnót, a ich uroda lub brzydota odbijały niczym lustro
przymioty i wady ludzkiej natury. Ukazywane na średniowiecznych
malowidłach były przedmiotem kultu, zadawano im męki, posyłano do
Nieba i do Piekła. Adorowane, były ideałami rycerzy, a jako łatwo
ulegające pokusie i łatwo kuszące, celem ataku dla kaznodziejów. Na
romańskich aquamanilach, jak Filis ujeżdżająca Arystotelesa, zyskiwały
niemal całkowitą władzę nad mężczyznami1.
W epoce średniowiecza wyobrażenia kobiet powstawały i pozostawały
zasadniczo w obrębie sfery sacrum. Na terenie krzyżackiego państwa
zakonnego przedstawiano je najczęściej jako męczenniczki Kościoła,
święte niewiasty – exempla pobożnego życia, które kończyło się często
męczeńską śmiercią. Wizerunki św. św. Barbary, Małgorzaty, Doroty
i Katarzyny, prócz oczywistych wyobrażeń Najświętszej Marii Panny,
znaleźć można było na polichromiach ściennych wielu kościołów
i mieszczańskich domów prywatnych2, w obrazach epita jnych (np.
epita um kanonika Bartłomieja Boreschowa, któremu towarzyszy

Maria Magdalena)3 i w nastawach ołtarzy (ołtarze główne kościołów
Mariackich w Toruniu czy Gdańsku). Wśród nich zdarzały się nawet
intymne wizerunki, skierowane wyłącznie do serc i oczu kobiet. Taki
charakter mają ilustracje kobiecej miłości – duszy – do Oblubieńca
z Pieśni nad Pieśniami namalowane na emporze kościoła cysterek
w Chełmnie wyłącznie dla oczu sióstr z tutejszego konwentu4.
Dużych rozmiarów rzeźbione gury Marii koncentrowały uwagę
wiernych gromadzących się w kościele Mariackim w Gdańsku czy
katedralnych w Chełmży i Fromborku5. Maria wraz z Jezusem stanowiła
centrum gdańskiego zegara Hansa Düringera. Do najpiękniejszych
przedstawień maryjnych można zaliczyć Piękną Madonnę z Torunia czy
Matkę Boską z gdańskiego ołtarza różańcowego6. Posąg z wnęki
malborskiej kaplicy zamkowej wyraźnie wskazywał, iż obszar władztwa
zakonnego jest obszarem władztwa Najświętszej Marii Panny. To ją
koronował Chrystus w scenach Koronacji z Torunia (kościół św. św.
Janów, nawa płn.) i Malborka (Wielki Refektarz), to ona też chroniła
swym płaszczem grzeszną ludzkość (Nowe Miasto Lubawskie, kościoły
św. św. Janów i św. Jakuba w Toruniu) przed gniewem Boga i opłakiwała
Jezusa w scenie Zdjęcia z krzyża z kościoła św. Mikołaja w Elblągu7. Jej
wizerunkowi towarzyszy przedstawiona na epita um Demoet von der
Beke z lat 1425–1430 z córkami, gdzie zmarła odziana została w świecki
strój8. Chrystusa wystawionego na pośmiewisko adorowały natomiast
członkinie rodziny Ferber (na epita um z ok. 1495 r.). Oba dzieła
umieszczono w kościele Mariackim9.
Kolejne święte: Maria Egipcjanka (kościół św. św. Janów w Toruniu)
i Maria Magdalena (kościół Mariacki w Toruniu, legenda św. Marii
Magdaleny z kościoła św. Jakuba w tym samym mieście) wzywały do
pobożności tak, jak św. Elżbieta i św. Katarzyna (obydwie w kościele
Mariackim w Toruniu). Im były poświęcone malowidła fundowane
przez zakon krzyżacki i mieszczaństwo pruskie, czego dobrymi
przykładami są malowidła z kościoła Mariackiego i św. Jakuba
w Toruniu czy Chełmna, gdzie w kościele Mariackim znalazło się
miejsce na scenę męczeństwa św. Apolonii. Jedną z najważniejszych
relikwii krzyżackich była głowa św. Barbary przechowywana w kaplicy

kościoła zamkowego w Starogrodzie koło Chełmna oraz jej relikwiarz,
zapewne z dawnej kaplicy gdańskiego Bractwa Kupieckiego10. Kobiety
tradycyjnie personi kowały cnoty takie jak Sprawiedliwość czy Wiara
ukazane np. na niedawno poddanych konserwacji malowidłach
z prezbiterium kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim.
Fizyczne, choć malarskie uosabianie Marii i świętych niewiast
w wiekach średnich pełniło zadanie wyłącznie moralizatorskie,
wskazując kobietom drogę cnoty i ogniskowało ich modlitwy.
Wizerunki te jako medium zapewniały kontakt wyłącznie z ich
duchowością, a nie z zycznością.
W średniowiecznej sztuce pruskiej kobiety rzadziej pojawiały się
w stre e profanum. Często były to bohaterki świata sacrum, jak Maria
spotykająca Elżbietę w scenie Nawiedzenia znanej z wnętrza domu
toruńskiego bractwa kupieckiego czy św. Katarzyna z kamienicy przy ul.
Żeglarskiej 1011. Św. Dorota i św. Katarzyna stworzone przez malarza
Piotra tra ły na ściany sypialni wielkich mistrzów malborskich, by swą
pobożnością nawet we śnie towarzyszyć włodarzom zakonnym. Jeśli
przedstawiane kobiety były wyłącznie osobami świeckimi i po świecku
ubranymi, to zobaczyć je można było głównie w dekoracjach kamienic,
jak tej w Toruniu, wzniesionej przy ul. Szczytnej 22 (gdzie damy noszą
długie suknie z owalnymi dekoltami, zdobione futrem, tzw. coudières)
i Szczytnej 15 (gdzie ukazano być może Tristana i Izoldę). Ze strefy
profanum tra ały też do stref sacrum, jak np. w słynnej Pasji Toruńskiej
z kościoła św. Jakuba, w której klęcząca przed zmartwychwstałym
Jezusem Maria Magdalena ubrana jest na wskroś świecko. Odziane
w świeckie stroje niewiasty dostrzeżemy także w tłumie towarzyszącym
wjeżdżającemu do Jerozolimy Chrystusowi na tym samym toruńskim
obrazie i w słynnym gdańskim Tryptyku Jerozolimskim12.
Nie wszystkie niewiasty w lokalnej sztuce średniowiecza uosabiały
wyłącznie połączenie pobożności, piękna i cnoty. Te, które uważano za
niecnotliwe i godne wiecznego potępienia, przedstawiano w scenach
Sądów Ostatecznych, w których, jak w Toruniu, albo odgrywały rolę
jadących na zwierzętach ludzkich występków (Gniew
dosiadający/a niedźwiedzia), albo zwykłe świeckie kobiety zaludniały

pospołu z mężczyznami piekło, gotując się wraz z nimi, niczym w łaźni,
w okazałym piekielnym kotle (jak w podwieżowej scenie Sądu
Ostatecznego z kościoła św. Jakuba w Toruniu)13. Zwodziły, oczywiście,
mężczyzn swym ciałem lub grą na skrzypcach, jak demoniczna kobieta
(demonka?), syrena czy meluzyna kuszące załogę statku płynącego
przez Wisłę (?) w malowidle stworzonym przez nieznanego malarza
w toruńskim kościele Mariackim14.
Miejsce kobiety zaczęło się jednak powoli zmieniać, czego zapowiedzią
są dwa ciekawe obiekty z przełomu średniowiecza i nowożytności:
przywieziony do Gdańska za sprawą Pawła Benkego Sąd Ostateczny
Hansa Memlinga, na którym można zobaczyć współfundatorkę dzieła
Catherinę Tani z domu Tangali15 oraz późnogotycką tablicę X przykazań
zawieszoną w tym samym kościele, czyli w kościele Mariackim16. W tym
pierwszym kobieta jawi się jako pobożna, godna obecności
w duchowym wymiarze postać, w tym drugim, w całej okazałości
widzimy równoprawnie ukazane aktorki scen moralizatorskich: m.in.
piękność kuszącą mężczyznę odsłoniętą do kolana smukłą nogą,
kobiety towarzyszące mężczyznom w wystawnych ucztach,
obejmujących ich czule w ogrodzie miłości, czy wręcz przeciwnie,
dochowujących mężom wierności małżeńskiej bądź uczęszczających
pilnie do kościoła na mszę. Co ważne, zarówno kobiety stojące po
stronie zła, jak i dobra, kierowane są odpowiednio albo przez diabła,
albo przez anioła, którzy pośrednio lub bezpośrednio wpływają na
dokonywane przez nie (a więc niesamodzielne) wybory17.
W sztuce nowożytnej Prus Królewskich pierwsza połowa XVI w. była
okresem, w którym częściowo wygasała stara i rodziła się nowa
ikonogra a niewiast. Kobiety nadal ukazywano we wnętrzach świeckich
i kościelnych, ale te ostatnie w części pozostały sakralnymi – katolickimi
– a kolejne stawały się wnętrzami kościelnymi – ewangelickimi.
W obydwu, mimo istotnych zmian pejzażu wyznaniowego, równie
często jak poprzednio zaczęły się pojawiać wizerunki kobiet. W świecie
ewangelickim kobiety przeszły teraz ze świata wyobrażonego, świata
często idealnego, ukazującego święte i grzesznice, do świata
rzeczywistego, z całą jego urodą i brzydotą. Przechodzący procesy

konfesjonalizacyjne protestantyzm stawał się powoli nowym spoiwem
społecznym wielu miast pruskich i łączył się z coraz dynamiczniejszym
rozwojem regionalnej kultury mieszczańskiej. Dzięki temu poszerzyło
się spectrum ról odgrywanych przez postacie niewiast, pojawił się
wreszcie samodzielny portret kobiecy, a także świeckie scenki
rodzajowe, w których można było zobaczyć np. niewiasty spacerujące
wraz z mężczyznami wzdłuż murów Gdańska. Można dostrzec w tych
wyobrażeniach nawet (pozorny?) krok w stronę emancypacji kobiet,
mimo iż w gruncie rzeczy było to ciągle tylko obrazowanie ich
tradycyjnych ról społecznych, jakie wyznaczał im protestantyzm
w przestrzeni świeckiej. Były to role matrony, pobożnej niewiasty,
wiernej małżonki, której świat miał toczyć się w przestrzeni
wyznaczonej przez Kościół i domostwo, wypełnionej modlitwą i opieką
nad rodzoną dziatwą18. I taką rolę odgrywały one na wielu obrazach,
gra kach, pomnikach nagrobnych i epita ach Prus Królewskich19.
Świat ewangelicki zrezygnował z kultowych wizerunków kobiet jako
otoczonych czcią świętych. Zniknęła, co oczywiste, Maria Miłosierna
osłaniająca płaszczem wystraszonych karą Bożą ludzi (jak ukazano ją
we wspomnianym kościele św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim
czy w prezbiterium kościoła szpitala św. Ducha we Fromborku), ale
pojawiły się one w dekoracjach wyposażenia wnętrz kościołów
ewangelickich jako exempla pobożnego życia. Ich rolę przejęły
personi kacje czerpane także ze świata kultury antycznej20.
W XVII w. nastąpiła w sztuce prawdziwa eksplozja nowych tematów,
w których kobiety odgrywały często główne role. Przestały być wiązane
niemal wyłącznie z Kościołem i służebną wobec niego rolą, sztuka
ujawniła ich obecność w życiu codziennym: zdążające w swoich
sprawach przez ulice Gdańska, pracujące spokojnie w menonickim
domu, czy dumnie pozujące do portretu, sygnalizującego przecież ich
rosnącą pozycję społeczną. Część wizerunków kobiecych dalej należała
do protestanckiego świata idealnego, ponieważ kobiety opisane w Biblii
pozostały wzorami cnót i duchowej przemiany życia (Maria
Magdalena), albo jako personi kacje ukazywały przed wierzącymi
Wiarę, Nadzieję, Roztropność i Miłość, czego przykładem są gury

z epita ów rodzin Neisserów, Mochingerów, Strobandów,
Wildtbergerów, Grunau’ów z kościołów Mariackich w Toruniu
i Gdańsku, czy malarsko przedstawione Nadzieja i Miłość z płycin ławek
w kościele w Krzywym Kole21. Spod pędzla Antona Möllera wyszła
Tablica Jałmużnicza, na której niewiasta tradycyjnie personi kuje cnotę
Caritas zachęcającą do dobrych uczynków na rzecz wszystkich
potrzebujących22. Spod jego piórka wyjdą też ilustracje przeznaczone
do sztambuchów gdańskich mieszczan, w których tworzył wizerunki
frywolnych niewiast, pozwalających na strzał z miłosnej broni do swej
„kaczuszki”. Zatem nadal niewiasty kusić będą mężczyzn swym ciałem,
ale już nie tylko jako tradycyjne personi kacje karanych najczęściej
grzechów (Andreas Stech, Wizja Ezechiela czy Izaak van den Blocke,
Przed potopem i Potop), ale niejako na własny, cielesny, świecki
rachunek23. Tym samym średniowieczne, odwołujące się do
chrześcijańskiej duchowości wizerunki niewiast we wczesnej epoce
nowożytnej zostały uzupełnione o ich stronę zyczną, która choć często
jeszcze grzeszna, nareszcie została zauważona.
We wnętrzach kościelnych para i ewangelickich przedstawienia kobiet,
poza personi kacjami, nadal wpisywały się w tradycyjną ikonosferę
pobożnych przedstawicielek ludzkości w dziele zbawienia. Niewiasty
jako wzory pobożności tradycyjnie egzempli kowały najwyższe
chrześcijańskie cnoty i postawy, jak w zespole malowideł odkrytych
niedawno w Krzywym Kole, gdzie na kościelnych ławach namalowano
wzory pokory, pobożności i wiary: Marię, Elżbietę, Salome i Marię
Magdalenę, Zuzannę, Rut, Abigail, Deborę i Rebekę, albo na stropie
w kościele w Górsku, gdzie w jednej z namalowanych scen pobożna, jak
głosi inskrypcja, Rut kłania się pokornie Boazowi24. W Ukrzyżowaniu
Antona Möllera przeznaczonym do gdańskiego kościoła św. Katarzyny
Maria Magdalena nadal klęczała i z rozpaczą grzesznicy obejmowała
krzyż z zawieszonym nań Chrystusem. Nie zapomniano o obecności
Marii w dziejach zbawienia, ukazując ją w narracyjnych już scenach
Pokłonu Pasterzy w kościołach w Górsku i Rogowie, ale pozbawiając ją
funkcji obrazowania Ecclesii (w tych samych kościołach), którą
powierzono teraz niewiastom, niemającym żadnych widocznych

konotacji z Najświętszą Marią Panną – Niewiastą Apokaliptyczną.
Maria, choć zdetronizowana, a kultowo zmieniona w zasługującą na
szacunek bohaterkę biblijną, już nie medium, ale exemplum
występowała w scenach Zesłania Ducha Świętego (Górsk), w Pokłonie
pasterzy (Pruszcz Gdański, Górsk, Rogowo) czy w Sądzie Ostatecznym
(Pruszcz Gdański). Ciągle towarzyszyć też będzie Jezusowi ze św.
Janem, stojąc pod jego krzyżem (Pruszcz Gdański, Rogowo).
W tym samym czasie zwykłe mieszkanki Górska stanęły przy Marcinie
Lutrze w scenie chrztu dziecka, słuchały jego kazań w scenie
przedstawiającej przykazanie III: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
(Pruszcz Gdański), klęczały skupione przed pastorem podczas
odprawiania nabożeństwa (Rogowo), odziane w modne peruki
spotykały Jezusa (epita um nieznanej dziewczynki z Rogowa)25, a nawet
śmiało pilnowały porządku publicznego (Pruszcz Gdański, scena
przedstawiająca III przykazanie, w której jedna z kobiet strofuje pijaka
załatwiającego się pod ścianą jej domu). Ciche i spokojne życie wieść
będą w domach gdańskich i luteranki26, i menonitki, portretowane
przez Daniela Chodowieckiego, któremu pozowały pani i panna von
Rottenburg, żona rytownika Matthaeusa Deischa, wojewodzina
Przebendowska, czy pani Gerdes27. Cecylia Dönhof, córka obrońcy
Torunia Gerarda Dönhofa, wskazywać będzie nawet samemu królowi
Władysławowi IV na bałwochwalstwo w ojczyźnie, jak chcą badacze
obrazu Cyrus i Daniel ujawniający kłamstwo proroków Baala28. Adolf
Boy stworzył nawet w sztambuchu Heinricha Böhma Przypowieść
o potędze kobiet29.
Świat ewangelicki nie zrezygnował oczywiście z pokazywania kobiet
w scenach piętnujących grzech. W Pruszczu Gdańskim i na epita um
rodziny von der Linde część niewiast pochłonie Piekło, a część odejdzie
w chwale do Nieba. Kobiety topić się będą w wodach potopu (Rogowo),
a w Pruszczu Gdańskim dokonywać złych wyborów i łamać przykazania
w towarzystwie uskrzydlonego diabła. Wiązane będą tradycyjnie
z czarami, bowiem w tym samym kościele jedna będzie odlatującą
czarownicą, a druga, osłonięta płaszczem, pogrążona będzie
wypowiadaniem zaklęć. Gorące spory religijne, a przede wszystkim

bezkompromisowa postawa miejskich, kalwińskich kaznodziejów
sprawią, że gdańszczanki będą szczególnie mocno piętnowane przez
zleceniodawców takich dzieł jak Sąd Ostateczny namalowany do Dworu
Artusa w Gdańsku w latach 1602–1603 (psując uciechy gdańskich gości
i mieszczan przebywających w Dworze) czy wizerunków Frau Welt,
Pani Świat, personi kującej wszelkie szaleństwa i pokusy tego świata
i uosabiającej wszystkie jego grzechy. W pierwszym ze wspomnianych
tu obrazów zobaczymy na pierwszym planie niewiastę symbolizującą
Panią Świat (jak chcą inni – Wieczystą Rozkosz) w towarzystwie
Wyrzutów Sumienia i Niewiary. Pani Świat w obrazie towarzyszy z kolei
Oszczerstwo i Obmowa, a kłaniają się jej gdańszczanki i gdańszczanie,
niestroniący w jej obecności od miłości zycznej, podążający chętnie za
wyrażonym przez używane ówcześnie stwierdzenie: „rób, co chcesz,
byle nie pognieć mi kołnierza30.
Strój kobiecy ówczesnych niewiast dla jednych był celem piętnowania,
a dla drugich wyznacznikiem statusu społecznego. Gdańskie stroje
kobiece przedstawione zostały w kilku ciekawych publikacjach
z przełomu XVI i XVII w. Mowa tu o tzw. Trachtenbuchach, czyli
księgach, które przedstawiały stroje mieszczańskie. Pierwszy pochodzi
z dorobku artystycznego Josta Amana, a drugi jest dziełem Antona
Möllera. Jost Aman w swoim dziele przedstawiał skrupulatnie
mieszczanki najważniejszych miast europejskich. Rytując wizerunek
młodej gdańskiej dziewczyny z kupieckiego zapewne rodu, pisał, że
nigdzie nie widział tak pięknej młódki odzianej w biel, idącej do
kościoła, a o niosącej wodę służącej, że jest tak atrakcyjnie ubrana, że
szybko znajdzie sobie męża31. Właśnie ze względu na podnoszenie
atrakcyjności żeńskiej sposób ubierania się podlegał kontroli
społecznej, albowiem władze miasta były zainteresowane nie tylko
przypisaniem określonych strojów do poszczególnych warstw
społecznych, ale chciały również poprzez publikowanie określonych
skromnych wzorców ograniczyć wydatki z nimi związane. Stroje były
też, jak można łatwo wywnioskować z wierszyków Josta Amana,
elementem podkreślającym atrakcyjność kobiet, stąd suknie, kołnierze
i biżuteria były atrybutami grzesznych niewiast kłaniających się Pani

Świat z obrazów warsztatów Hana czy Möllera. W Trachtenbuch z 1601 r.
Möller zaprezentował wyłącznie stroje kobiet zmierzających do
kościoła: żon kupców, nianiek, opiekunek, proszarek i okrytych
płaszczami młodych dziewczyn oraz wdów. W ten sposób nawiązywał
do gdańskich ordynacji zajmujących się strojem, przypominając
o przestrzeganiu zakazów obnoszenia się w przestrzeni publicznej ze
zbyt okazałym odzieniem32.
Szczęśliwie nie można we wszystkich przytoczonych scenach widzieć
wyłącznie kobiet jako istot szczególnie podatnych na diabelskie
pokuszenie i chroniących się przed nim w domu czy w kościele. Patrząc
np. na tablice X Przykazań z Pruszcza Gdańskiego, łatwo dostrzec, że
zarówno mężczyźni, jak i kobiety są święci/święte i grzeszni/grzeszne.
Te pobożne nauczają przecież swoje dzieci, uczestniczą
w nabożeństwach i dochowują wierności małżeńskiej. Czy jej
niedochowanie mogłoby być przyczyną pozytywnej odpowiedzi na
pytanie burmistrza gdańskiego Henryka Fredera: „Czy mąż ma prawo
bić żonę?”. I usprawiedliwić przemoc zyczną? To, że niewiasty stały się
postaciami często pokazywanymi w sztuce nowożytnej, nie znaczyło
przecież, że zmieniła się ich ciągle podrzędna wobec mężczyzn pozycja
społeczna. Żona przede wszystkim miała rodzić dzieci, dbać o dom,
doglądać ogrodu i służby, starając się, jako tak zde niowany ideał,
zadowolić swojego męża33. Wizytówką takiej kobiety stawała się np. sień
toruńskiej kamienicy mieszczańskiej, w której cztery pory roku
zdobiące intarsjowane szafy były symbolem jej całorocznej pracy
i gospodarności. Nawiązywały one treścią do XVII-wiecznych rycin
Jeremiasza Falcka, twórcy kobiecych postaci alegorycznych Lata, Jesieni
czy Zimy, obiektów pożądania towarzyszących im mężczyzn, a który,
tak na marginesie, radzi kobietom w treści dodanych tekstów np.
w czasie jesieni pić wino poprawiające urodę i chroniące przed
starzeniem się34.
Czasem tylko niewiastom udawało się uciec od pragnących ich
mężczyzn, jak na rysunku Antona Möllera, odjeżdżając pod Łęgowem
mężczyźnie, który przez swą niezdarność wypadł z sań. Zawsze karane
były niewspółmiernie surowo do swych postępków, jak to

przedstawiono na rycinie Gewandte Rede der armen o enbahren
Sunderin Elisabeth Beyers sonsten Fuhrmans Else genandt… z 1664 r.,
gdy sądzone i niemal torturowane za nierząd, zmuszane były do
wycofania oskarżeń w stosunku do obywateli Gdańska, choć jak same
twierdziły: „może my i grzeszne jesteśmy, ale same nie grzeszyłyśmy.
Z szanowanymi ludźmi my się zadawały”35.
Wspomniany Dwór Artusa w Gdańsku jest przykładem śmiałego
wejścia chrześcijańskiej ikonogra i w przestrzeń pozakościelną. Tu
spotkała się z zaczerpniętą ze świata sztuki antycznej ikonogra ą
kobiet, przedstawianych w różnych rolach na malowidłach w gdańskim
i toruńskim ratuszu staromiejskim, na stropach kamienic i belkach
stropowych. Odkute w kamieniu postaci niewiast znalazły się na
fasadach budynków, jak na Zbrojowni Gdańskiej (Minerwa) czy na
Bramie Długoulicznej (rzeźby Petera Ringeringa i prawdopodobnie
Hansa Caspara Gockhellera będące personi kacjami Przezorności,
Pobożności, Sprawiedliwości i Zgody oraz Pokoju, Wolności, Bogactwa
i Sławy). Rytowane przez Jeremiasza Falcka grały role personi kacji
Wenus, Diany i Prozerpiny albo Poranka, Południa, Wieczoru i Nocy,
podobnie jak te w dziele nieznanego artysty, płaskorzeźbione
w drewnie, w płycinach przechowywanych obecnie w Muzeum
Okręgowym w Toruniu36.
W świecie ewangelickim pewną nowością stały się epita a poświęcone
wyłącznie kobietom, choć nie wszystkie z nich niosły portrety zmarłych.
Taki portret (Andreasa Stecha?) zyskało epita um Adelgundy Zappio
z kościoła św. Jana w Gdańsku, w którym wizerunek zmarłej znalazł się
w jego górnej części, oraz epita um Julianny Neubacher z Elbląga,
poświęcone zmarłej 2 marca 1558 r. żonie tutejszego pastora Sebastiana
Neubachera i zawieszone pierwotnie w krużgankach kościoła
podominikańskiego. „Pełna cnót” zmarła, jak głosi inskrypcja, klęczy
pod krzyżem Chrystusowym, razem z małżonkiem wyznając wiarę
w swoje z Nim zmartwychwstanie. Trzecie epita um upamiętniające
Annę Pirnesius z toruńskiego kościoła św. św. Janów nie niesie
wizerunku zmarłej, lecz obraz przedstawiający św. Hieronima37.
Portrety kobiet pojawiły się też w innych płaskorzeźbionych

i malowanych epita ach Gdańska, Elbląga i Torunia. W scenach Sądów
Ostatecznych i Ukrzyżowań, w stre e zbawionych i potępionych,
pełniąc rolę anonimowych przedstawicielek osób zdążających wąską
drogą do Nieba, a szeroką do Piekła. Ważną zmianą było wprowadzenie
portretów realnych kobiet, głównie małżonek, które bez wątpienia
przypisano do kręgu zbawionych. Anny, Doroty, Elżbiety, Krystyny
i Katarzyny spoglądając w stronę widza, łączyły się duchowo i poprzez
kontakt wzrokowy zycznie z obserwatorami ich podobizn, budując
w ten sposób pomost między światem widzialnym a niewidzialnym.
Jako zbawione i niepodlegające już surowemu osądowi uczynków
w dniu Sądu Ostatecznego (gdańskie epita a rodzin Schmidt i Gronau)
pokazywały wiarę w Jezusa jako jedyny sposób na przezwyciężenie
śmierci, wiecznie trwając po śmierci na epita um Wagnerów
i Neisserów, w boskiej obecności38. Mieszczańskie małżonki
upamiętniono na gdańskich epita ach Anny Connert, Martina
Wobisera, Lorenza Fabritiusa, Bartłomieja Wagnera, Jakoba Schmidta,
rodziny Oehm i Michaela von Loitz czy Johanna i Dorothei
Brandesów39.
W epoce nowożytnej we wnętrzach sakralnych Kościoła rzymskiego
kobiety tradycyjnie pełniły rolę wzorów chrześcijańskiego życia, za
które przed wiekami płaciły często najwyższą cenę. Matka Boża nadal
gościła na ołtarzach i feretronach fundowanych do kościołów Prus
Królewskich. Ukazano ją jako Wniebowziętą w ołtarzach głównych
w katedrach w Chełmży i Fromborku fundowanych odpowiednio przez
biskupa Andrzeja Leszczyńskiego i Adama Grabowskiego. Maria
powróciła triumfalnie w malarstwie Bartłomieja Strobla witana przez
Jezusa w malowidle zamówionym dla kościoła cysterskiego
w sąsiadującym z Prusami kujawskim Koronowie. Święte Katarzyna
Sieneńska, Barbara, Małgorzata i Maria Magdalena przedstawione
zostały przez Strobla we fromborskim ołtarzu św. Anny, w którym na
głównym malowidle Matka Boska z Jezusem w niezwykle okazałej
koronie spotyka się ze swoją matką40. Triumfalnie koronowana przez
Jezusa i Boga Ojca ozdobiła, również dzięki talentowi Strobla, ołtarze
główne w Radzyniu Chełmińskim i w Rykowisku-Błądzimiu, a witająca

się ze św. Stanisławem Kostką w kościele św. św. Janów w Toruniu
znowu podkreśliła rolę świętych w dziele zbawienia. W malarstwie
epoki wyróżniły się kontrreformacyjne, efektownie i bardzo precyzyjnie
malowane Koronacje wiązane z warsztatem Strobla lub Hermana Hana,
które znaleźć można do dziś w kościele Golubiu i z Hermanem Hanem
w ołtarzu głównym w kościele cysterskim w Pelplinie. W Nowym
Mieście Lubawskim powstał zespół malowideł, pośród których
pokazana została kobieta personi kująca Wiarę (według ryciny
Phillipsa Galle), kobiety towarzyszące umierającemu grzesznikowi
(według Jeana Leclerca?) czy wspomniana wyżej św. Katarzyna
Sieneńska, która zaślubia Jezusa. Jest też Matka Boża ochraniająca, jak
Mater Misericordiae, Nowe Miasto Lubawskie przed oddziałami
lisowczyków oraz w ołtarzu głównym – przyjmująca z Jezusem krzyż
przynoszony przez aniołów41.
Takie postaci jak św. Barbara ciągle patronowały toruńskiemu bractwu
sternickiemu, przypomniano postać bł. Juty von Sangerhausen
otaczanej kultem w katedrze chełmżyńskiej, do kaplicy której nowy
ołtarz i obraz przedstawiający jej wizję pędzla Tadeusza Kunzego
sprawił biskup Załuski42. Rzeźbiarze ukazywali postaci św. Elżbiety i św.
Katarzyny ze Sieny (kościół św. Jakuba w Toruniu), św. Różę z Limy, św.
Agnieszkę z Montepulciano (ołtarz św. Antoniego w kościele św.
Mikołaja w Toruniu) i św. Marię Magdalenę (Orzechowo), często
pokutującą za swe popełnione w przeszłości grzechy (katedra we
Fromborku, ołtarz Szymona, obraz fundacji biskupa Jana S. Wydżgi)43.
Siostry zakonne ukazywał Strobel m.in. na obrazie z feretronu z kościoła
św. Jakuba. W XVII oraz XVIII w. malarze ukazywali coraz częściej
świeckie kobiety, m.in. wykonując portrety trumienne kobiet, jak te
nieznanych kobiet z kościoła św. Jakuba w Toruniu, z Mokrego koło
Grudziądza, Radzynia Chełmińskiego44. Ich wizerunki, oczywiście
w strojach z epoki, można było zobaczyć na epita um kobiet herbu
Nałęcz i Leszczyc z kościoła farnego w Lubawie, na epita um nieznanej
rodziny z Lip koło Lubawy, Elżbiety z Pohlów Fabrycjuszowej z Nowego
Miasta Lubawskiego. Portretem komemoratywnym, lokowanym na
pograniczu portretu i sceny narracyjnej jest, podobnie jak wizerunek

Fabrycjuszowej, portret ksieni Magdaleny Mortęskiej z 1658 r.,
zawieszony w kościele św. Jana w Chełmnie, na którym reformatorka
żeńskiego życia zakonnego pozuje z atrybutami jej wysokiej pozycji
w hierarchii kościelnej – pastorałem i otwartą księgą. Obydwie panie
komunikują się przy tym z ukazującym się im Chrystusem, który śle im
słowa płynące w ich kierunku, jak na średniowiecznych lakteriach45.
Samodzielne, pozbawione dodatkowych atrybutów, choć ciągle
epita jne portrety niewiast z kręgu kultury katolickiej, które
przedstawiano w strojach współczesnych, znaleźć można w Toruniu,
gdzie w kościele św. św. Janów zawieszono portret Marii Konkordii
Józe ny Rubinkowskiej z 1728 r., na którym zmarła pozuje
w pudrowanej peruce z egretą z piór i korali, albo Jadwigi ze Smithów
Czatterowej, emigrantki szkockiej, która spoczęła w kościele farnym
w Chełmnie46.
W XVIII w. w przeszłość odchodzić będzie dydaktyczna i symboliczna
funkcja wizerunku kobiety podtrzymana przez ewangelicką kulturę
mieszczańską i katolicką kulturę szlachecką. Świeckość portretowanej
śmielej wkroczyła np. w przestrzeń świątyni katolickiej. W tym okresie
kobiety przestawały już odgrywać tylko przypisane im role społeczne
narzucone przez protestantyzm i katolicyzm. Dając się portretować,
chciały pokazać swe jak najkorzystniejsze oblicze. Doszło do kolejnego
kroku w stronę portretowania kobiet jako osobowości, ale skrupulatnie
pokazywano kobiece makijaże, fryzury i kosztowne nieraz ubrania po
to, by uczynić z portretu środek zaspokajania potrzeby obcowania
z kobiecym pięknem. Należy przy tym zauważyć, że atrybuty, z którymi
je portretowano, nadal odwoływały się do świata piękna i tradycyjnych
ról płci. Nawet jeśli były to portrety epita jne. Przykładami są tu
portrety Anny z Wierzbowskich Nadolskiej z drugiej ćwierci XVIII w.
pędzla F. X. Szteynera (?) z kolegium jezuickiego w Grudziądzu,
ukazanej w okazałej sukni francuskiej z lustrem i wachlarzem oraz
z różańcem i książeczką do nabożeństwa oraz Magdaleny z de Aschów
Czarneckiej z kościoła św. Janów w Toruniu w równie modnym
odzieniu47.

Pierwszym krokiem uczynionym w stronę wizerunku kobiety
umieszczonego w domenie estetycznego odbioru obrazu były już
wczesnonowożytne, samodzielne portrety mieszczanek, których
wybitnymi przykładami są portrety patrycjuszek Hermana Hana z 1600
r. i te nieco wcześniejsze z 1590 i 1598 r. przypisywane Antonowi
Möllerowi. I choć trzymane przez kobietę w dłoniach granat lub jabłko
(na ostatnim tu z przytoczonych) kieruje naszą uwagę i interpretację
portretu w stronę ich symboliki, to dużą rolę odgrywa tu zachwyt nad
odwzorowaniem fryzury, sukni, kryzy czy biżuterii48. Portret,
a zwłaszcza gra czny, już w XVII w., dzięki sztuce Jeremiasa Falcka,
stawał się narzędziem popularyzowania poszczególnych postaci, od
rytowanych przez niego reprezentacyjnych wizerunków królowej
Ludwiki Marii Gonzagi przez portret malarki i hafciarki Konstancji von
Holten Schumanna, wykonanych na podstawie obrazów pędzla Daniela
Schultza49, choć Falck, na marginesie, nie unikał tworzenia
moralizatorskich wizerunków kobiet50. Zauważano już prawdziwe
kobiece osobowości, jak malarka Konstancja Kerschenstein z domu
Czirenberg, o której Charles Ogier pisał w 1636 r.: „Kto ujrzał Konstancję
Czirenberg, ten zaznał najszczęśliwszego dnia”, zachwycony jej urodą,
pięknym śpiewem, nazywając ją „Syreną Bałtycką”, której śpiew wywarł
wielkie wrażenie na odwiedzającym Gdańsk Władysławie IV Wazie51.
Portret XVIII-wieczny, wolny coraz częściej od swych religijnych czy
moralizatorskich zadań, był bez wątpienia elementem wyróżniającym
uprzywilejowane elity miast pruskich. Z tego przywileju korzystali nie
tylko patrycjusze, duchowni i uczeni zwani Gelehrten, ale także ich
małżonki (Jan Heweliusz obserwuje niebo razem ze swoją żoną
Elżbietą, jak zostali ukazani na rycinie z Machinae coelestis pars prior52),
pozując, jak Johanna Henrietta Trosiener, Danielowi
Chodowieckiemu53. Kobiety coraz śmielej wyrażały pragnienie i prawo
do uwiecznienia własnej osoby i pokazania swej przynależności do
grupy uprzywilejowanych warstw społecznych Prus Królewskich. Ich
wizerunki różniły się od wizerunków mężczyzn portretowanych
z księgami w ręku, na tle bibliotek, pozujących z lunetami czy
symbolami sprawowanych funkcji54. Niewiasty pokazywano albo bez

takich atrybutów, albo z kwiatami bądź pastelami i papierem do
rysowania na stole, czego przykładami są wizerunki nieznanej
patrycjuszki i Anny Koopman Andreasa Stecha, Amalii Louisy zu Dohna
pędzla Ch. F. Wessla55. W XVIII-wiecznym Gdańsku powstała seria
malowanych i sztychowanych portretów. Wyróżniały się tu malowane
portrety Jakoba Wessla, który stworzył takie dzieła jak rokokowe
portrety pastorówny Johanny Florentiny Muhl z 1766 r. czy Kathariny
Sophii von Kreft z 1782 r. Za pomocą gra ki utrwalone zostały z kolei
portrety takich osób jak Katharina Renata Bentzman w 1756 r. i Agaty
Constantii Groddeck w 1761 r. – obydwa rytowane przez Mattheausa
Deischa i obydwa według obrazów Wessla56. Podobnie czyniły kobiety
żyjące w kręgu kultury szlacheckiej, choć, jak wiemy, najczęściej
portretowano je z powodu ich zgonu i potrzeby ich komemoracji.
Nieobciążonymi tą funkcją portretami były np. portrety żon właścicieli
chełmińskich majątków ziemskich: Teresy z Konopackich Kruszyńskiej
i Eleonory z Kochanowskich Kruszyńskiej z pałacu w Nawrze i portret
Katarzyny z Jeżewskich Działowskiej z Turzna koło Torunia57. Nie
zapomniano jednak o wizerunkach kobiet z niższych sfer społecznych.
W Gdańsku spod rylców Matthaeusa Deischa wyszły rodzajowe
wizerunki kobiet sprzedających krewetki, pieczone jabłka, trociny,
kapustę i pasternak, a nawet karpie58. Ciągle nie rezygnowano ze scen
alegorycznych odgrywanych przez kobiety, jak Alegoria Sztuki, Wojny
i Wieczności Johanna Kriega czy alegoryczne przedstawienie oblężenia
Gdańska w 1734 r., w którym niewiasta z herbem miasta na piersi
umieszczona została w centrum kompozycji. Wrócono do kobiecych
personi kacji Gniewu, Sławy, Lenistwa i Wolności59 oraz Zgody, Stałości
i Dobroczynności60. Prawdziwym majstersztykiem jest wykonany
u schyłku epoki nowożytnej wizerunek Jeanne Chodowieckiej
karmiącej dziecko, dzieło jej męża Daniela, który kobietom poświęcił
znaczną część swej twórczości61.
Podsumowując krótko niniejszy „szkic do portretu”, należy zauważyć, że
najważniejsza średniowieczna rola kobiety związana była z jej
duchowym współudziałem w dziele zbawienia (Maria),
egzempli kowaniem wiary (Maria i święte niewiasty) lub nadzieją na

zbawienie (epita a). W epoce wczesnonowożytnej w Prusach
Królewskich duchowy świat wizerunków uzupełniony został o ten
zyczny. Cielesność została wykorzystana także do realizacji celów
duchowych i moralizatorskich, piętnując często niewieście lub męskie
grzechy. Pojawiło się jednak sporo funkcjonujących w przestrzeni
prywatnej wizerunków frywolnych, erotycznych, odwołujących się do
miłości zycznej pomiędzy płciami, które niekoniecznie uznawane były
za grzeszne. Dopiero pod koniec XVII, a szczególnie w XVIII w.
wizerunki kobiet, portrety, pełniły głównie rolę komemoratywną oraz
podkreślającą ich społeczną przynależność do lokalnych pruskich elit.
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Dwa oblicza kobiety z astrologią w tle
w późnośredniowiecznym obrazie Oblężenie Malborka
z Dworu Artusa w Gdańsku1
Wymieniony w tytule obraz (fot. 1–3) rzuca ciekawe światło na
ówczesne poglądy dotyczące relacji mężczyzna–kobieta w kontekście
ważnych wydarzeń dziejowych jak bitwa czy wojna. O ile
pierwszoplanowa rola mężczyzn jest w nim oczywista, o tyle kobiety
zajmują drugi plan, choć nie w sensie kompozycyjnym. Obecność
kobiet informuje, że również one miały znaczenie dla biegu historii,
mimo że w działaniach militarnych nie brały bezpośredniego udziału.
Ta intrygująca pasywno-aktywna rola kobiety w obrazie będzie
przedmiotem poniższych dociekań. Jej sens wydaje się odzwierciedlać
powszechne wówczas przekonania na temat wpływu ciał niebieskich na
świat sublunarny.
Od tej kwestii zaczniemy. Początki chrześcijaństwa były dla astrologii
okresem nieprzychylnym. Jako sztuka wróżbiarska była trudna do
zaakceptowania: tkwił w niej przesąd, trudno było ją pogodzić
z doktryną jednego Boga, Łaski i Opatrzności, bowiem zakładała, że
życie i szczęście człowieka uzależnione są od kon guracji ciał
niebieskich w momencie narodzin lub nawet poczęcia2. Z drugiej strony
wiedzę o gwiazdach niezwiązaną z determinizmem astralnym
i wróżeniem doceniano jednak, gdyż ułatwiała rachubę czasu, pracę na
roli i nawigację. Św. Augustyn w De Doctrina Christiana potępił tę
pierwszą odmianę astrologii, popierał zaś tę drugą3. Jej pozytywna
ocena brała się również stąd, że ciała astralne postrzegano jako dzieło
boskie i znaki boskiej chwały. Orygenes uważał gwiazdy za przekaz
spisany na niebie przez Stwórcę, którego treść jest niedostępna dla
ludzi, natomiast rozumieją ją aniołowie i słudzy Boży4. Grzegorz z Tours
w rozprawie traktującej o cudach świata i zagadnieniach
astronomicznych opisał m.in. ruchy ciał niebieskich oraz konstelacje

gwiazd, widząc w nich znaki Chrystusa5, jednakże podkreślił dobitnie
swój dystans wobec praktyk astrologicznych6.
Pełne odrzucenie astrologii przez wczesnych chrześcijan nie było
możliwe ze względu na to, że zjawiska i ciała niebieskie występują
w Piśmie Świętym. Należało je odpowiednio zinterpretować, aby nie
budziły skojarzeń z wiarą w siłę sprawczą gwiazd.
Przełom w dziejach zachodniej astrologii nastąpił w XII i XIII w., kiedy
to przełożono na łacinę i język hiszpański szereg arabskich i perskich
traktatów astrologicznych. Zwłaszcza dwa dzieła Albumasara: Maius
Introductorium i De magnis coniunctionibus miały ogromny wpływ na
zachodnioeuropejską astrologię. Koncepcja tego uczonego,
zakładająca, że wielkie koniunkcje Saturna i Jupitera mają wpływ na
wydarzenia historyczne, oddziałała na wielu zachodnioeuropejskich
intelektualistów m.in. na Wilhelma z Conches, Raymonda z Marsylii
i Hermana z Karyntii7; jej re eksy widoczne były jeszcze w czasach
Keplera. Dzieło Albumasara przyczyniło się do rozpowszechnienia
w Europie łacińskiej koncepcji dekanów – 10-stopniowych odcinków
stanowiących trzecią część konstelacji zodiakalnej. Albumasar spisał je
wszystkie; ich katalog obejmował trzy sfery: perską, indyjską i grecką.
Dekan, w którym urodził się człowiek, miał decydować o jego
predyspozycjach, usposobieniu i przebiegu życia8. Liber introductorius
Alcabitiusa stało się natomiast najszerzej znanym na średniowiecznym
Zachodzie arabskim traktatem astrologicznym. Wiele zawartych w nim
koncepcji powszechnie zaakceptowano, m.in. podział znaków zodiaku
na trygony i przyporządkowanie ich porom roku, jakościom, żywiołom,
okresom w życiu człowieka i temperamentom; powiązanie znaków
zodiaku z określonymi organami ciała ludzkiego, którymi zawiadywały;
podział planet na męskie i żeńskie, dzienne i nocne, dobroczynne,
obojętne i złe; przekonanie, że planety określają cechy zyczne, pozycję
społeczną i morale człowieka. Alcabitius poruszał też sprawy
horoskopów i koniunkcji planet9.
Podstawowe znaczenie dla historii europejskiej astrologii miało także
przetłumaczenie w 1138 r. na łacinę najsłynniejszego antycznego
traktatu astrologicznego – Tetrabyblosu (łac. Quadripartitum)

Ptolemeusza10. W 1136 r. przełożono Centiloquium – utwór, którego
popularność wynikała z faktu, że przypisywano go Ptolemeuszowi11.
Elementy koncepcji astrologicznych pojawiały się w dziełach czołowych
myślicieli XIII w.: Alana z Lille, Wincentego z Beauvais, Aleksandra
Neckama czy Bartholomaeusa Anglicusa12. Astrologia zaprzątała też
umysły największych intelektualistów średniowiecznego Kościoła.
Według Alberta Wielkiego: „Byty wyższego rzędu […] nie narzucają
żadnej konieczności bytom podksiężycowym”13, lecz wiadomo, że czytał
dzieła Ptolemeusza, Firmicusa Maternusa oraz arabskich astrologów
Albumasara i Haly’ego – wyznawców determinizmu astralnego14.
Św. Tomasz z Akwinu twierdził, że gwiazdy wywierają wpływ na
człowieka, lecz nie jest on zupełny: „Ponieważ jednak człowiek może
umysłem i wolą poskromić twory wyobraźni oraz uczucia pożądania
zmysłowego, z układu gwiazd nie wynika dla człowieka żadna
konieczność działania, lecz jedynie pewna skłonność, której ludzie
mądrzy nakładają właściwą miarę. Toteż Ptolemeusz powiada w swoich
stu słowach, że «mądry człowiek panuje nad gwiazdami», tzn. nad
skłonnością, jaka wynika z układu gwiazd. Natomiast głupcy dają się
przez nią całkowicie prowadzić, jak gdyby nie używali rozumu”15.
Niemal w pełni akceptował astrologię Roger Bacon, poświęcając jej
rozdział w najważniejszym swoim traktacie Opus Maius16. Kwestia
zawsze budząca największe kontrowersje – wyjaśnianie wydarzeń bądź
ich przepowiadanie na podstawie analizy ciał niebieskich – zyskała jego
zdecydowaną akceptację: „Po tych [traktatach] winien pojawić się
czwarty; będzie on dotyczył analizowania ocen i poznawania zjawisk
przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Jeśli bowiem przyczyną
kompleksji rzeczy są konstelacje niebieskie, to tego rodzaju skutek
można poznać za pośrednictwem poznania jego przyczyny. […] Jednak
jeżeli chodzi o dobro wspólne państw i królestw, to najbardziej doniosłe
i ważne rzeczy dzieją się pod wpływem sił astronomicznych
i przekraczają możliwości wyobrażenia sobie przez kogokolwiek
i niemożliwe są prawie do przedstawienia ich na piśmie. Są to sprawy
liczne i najbardziej tajemnicze ze wszystkich działań dokonywanych
przy pomocy mądrości”17.

Stosunek do astrologii był uzależniony od jej rodzaju i celów. Dość
powszechnie akceptowano tę jej odmianę, którą wykorzystywano
w medycynie, meteorologii i alchemii (określano ją jako „naturalną” lub
„naukową”), wątpliwości wzbudzała natomiast astrologia zajmująca się
przepowiadaniem przyszłości na podstawie analizy kon guracji ciał
niebieskich18. Pomimo tego również ona miała licznych zwolenników
we wszystkich sferach społecznych. Mnożyły się rozmaite
przepowiednie. List z Toledo z 1179 r., napisany przez miejscowego
astrologa i adresowany do papieża Klemensa III, zapowiadał na 1186 r.
koniunkcję wszystkich siedmiu planet w znaku Wagi i w rezultacie
koniec świata. Jego autor powoływał się na precedens: twierdził, że
podobna koniunkcja w znaku Ryb spowodowała wielki potop19.
Dokument z około 1214 r., przypisywany kardynałowi Johannesowi
Toletanusowi, przewidywał niezwykłą koniunkcję planet i koniec świata
na 1229 r. Paryski prognostyk na rok 1469, zapowiadał m.in. profanację
religii chrześcijańskiej, wygnanie kleru, detronizację cesarza i królów
oraz wojnę, czemu miało towarzyszyć zaćmienie Słońca i utrata przez
nie kształtu, a w nale wielką zarazę20. Prognostyki sporządzano dla
władców21, dostojników Kościoła – zresztą wielu z nich miało osobistych
astrologów22, miały ich również większe miasta.
Według Jima Testera średniowiecze rozpoczęło się odrzuceniem
astrologii, natomiast kończyło niemal powszechną jej akceptacją23. Jej
liczne przejawy znajdujemy również w sztuce24. W niektórych dziełach
czytelne są inspiracje koncepcją koniunkcji planet jako czynnika
określającego bieg wydarzeń historycznych. W innych pobrzmiewa
pogląd, że planety mają wpływ na działania i usposobienie ludzi. Obu
tych wątków można doszukać się w obrazie Oblężenie Malborka.
Po raz pierwszy wspomina o nim Caspar Weinreich w Kronice
Gdańskiej. Pod datą 1488 r. informuje, że znajdował się w Dworze
Artusa w ławie Bractwa Malborskiego. Kronikarz określił go jako „die
tafel, dar Margenburg an gemolt stehet”25. Musiał powstać po 1481 r.,
wtedy bowiem ukończono odbudowę Dworu Artusa po pożarach
w 1476–1477 r.26 Do 1945 r. znajdował się na swoim pierwotnym
miejscu, po czym zaginął lub uległ zniszczeniu. Dzięki dobrej jakości

archiwalnym zdjęciom znakomity, intrygujący obraz do dzisiaj
pozostaje przedmiotem analiz naukowych – doczekał się gruntownych
analiz stylistycznych, ikonogra cznych i bronioznawczych27.
Pierwotnie wisiał na ścianie, opierając się o gzyms ponad siedziskami
w sektorze zajmowanym przez Bractwo Malborskie w Dworze Artusa.
Była to sporych rozmiarów tablica (fot. 1)28, obok której znajdował się
drugi obraz o zbliżonych wymiarach – zniszczony w 1945 r. – ukazujący
Okręt Kościoła. Oba stanowiły ideową całość29.
Sceny ukazane na obrazie upamiętniają wydarzenia z wiosny i lata 1460
r. – wówczas wojska polskie wspierane w poważnym stopniu przez
oddziały gdańskie zdobyły twierdzę malborską. Twórca obrazu osadził
wydarzenia w realistycznie odtworzonym pejzażu: widzimy Zamek
Wysoki ze smukłą wieżą oraz kaplicą zamkową z kolosalnym posągiem
patronki zakonu, rozpoznajemy nieistniejącą już bramę Mariacką
usytuowaną po południowej stronie miasta, na horyzoncie widnieją
sylwety Tczewa, Gdańska i Elbląga z identy kującymi je inskrypcjami.
W centrum kadru malarz umieścił przedzamcze, widziane od strony
wschodniej. Tam toczą się walki: na miecze, z użyciem kusz, rycerze
zakonni osłaniają się wielkimi pawężami ze znakiem krzyża; walczący
w większości ubrani są w zbroje, niektóry noszą cywilne stroje, kilku ma
na sobie jedynie majtki; gdzieniegdzie leżą zabici bądź ranni. Od
wschodu ku Przedzamczu zdążają jeźdźcy – wśród nich: na pierwszym
planie mężczyzna z okazałą siwą brodą ubrany w uroczysty strój,
z berłem (?) w prawej ręce; dalej – rycerze w zbrojach oraz heroldowie
(?) z trąbami, jeden z nich spogląda prosto na widza, wprowadzając go
w obraz. Od strony Nogatu rycerze przypuszczają szturm, pchając przed
sobą płonący wóz. Rzeką przybywają posiłki. Z jednej z bastei wyrasta
smukła wieża z licznymi postaciami w wieńczącym ją koszu; przy niej
rozpięto okazały sztandar z herbem Gdańska.
Oprócz walk, które stanowią zasadniczy temat obrazu, widnieją na nim,
w istotnych z punktu widzenia kompozycji i semantyki pola
obrazowego miejscach, wyobrażenia o innej tematyce, utrzymane
w odmiennym klimacie. Ukazują wspólną kąpiel kobiet i mężczyzn pod
forty kacjami (powyżej lewego dolnego narożnika, fot. 2), pędzących

bydło (u dołu obrazu), śpiącego pod palisadą żołnierza (poniżej
geometrycznego centrum tablicy) oraz sielską scenę w ogrodzie
(w prawym narożniku, fot. 3). Ich sens różnie interpretowano. Adam
Labuda utrzymywał, że mogą ukazywać sytuacje, które zdarzyły się
podczas walk o Malbork; stwierdził też, że „rozrywka była częścią
obozowego życia”30. Ewa Bojaruniec przyznała, że w kontekście działań
wojennych sens sceny w ogrodzie, którą określiła jako Ogród miłości,
jest trudny do wyjaśnienia, podobnie jak i kąpieli mężczyzn i kobiet.
Próbowała natomiast wyjaśnić znaczenie kilku motywów: w małpie
rozpoznała symbole rozpusty, zmysłowości i nieczystości,
w instrumentach muzycznych – grzech, w konwalii – zbawienie, czystą
miłość i szczęście, w jaskółczym zielu – „Chrystusa jako światłość
świata, Lekarza i Lekarstwo”, a także ostrzeżenie przed ślepą
namiętnością31. Opinia Labudy jest niewątpliwie prawdopodobna,
niemniej jednak, jak wolno przypuszczać, sceny te mają szerszą
wymowę i odnoszą się nie tylko do konkretnych wydarzeń
historycznych, lecz mówią o siłach nimi kierujących. Marcin Kaleciński
jako pierwszy dostrzegł w scenach odstających od głównego tematu
obrazu treści astrologiczne. Znalazł w nich nawiązania do tematu Dzieci
planet. Biorących udział w miłosnych igraszkach i uczcie ogrodowej
uznał za Dzieci Wenus, pary kąpiące się w fosie za Dzieci Luny,
walczących za Dzieci Marsa, pasterzy i cieśli za Dzieci Saturna32. Ten
trop wydaje się wiarygodny w sensie ogólnym, lecz nie w detalach.
Analiza tekstów oraz pokrewnej ikonogra i potwierdza, że w gdańskim
obrazie ukazano Dzieci Planet, lecz ich skład ogranicza się do Dzieci
Marsa i Dzieci Wenus. W czwartej księdze Czworoksiągu (Tetrábyblos)
Klaudiusz Ptolemeusz informuje, że gdy planety obejmujące władanie
nad punktem losu znajdują się w silnej pozycji i gdy w sprzyjającej
pozycji znajdują się Światła (Słońce i Księżyc), Mars kształtuje zdolność
dowodzenia wojskiem, zaś Wenus „udziela bogactwa dzięki darom
przyjaciół lub kobiet”33. Uczony twierdzi, że o zawodzie człowieka
decydują właściwości trzech planet: Marsa, Wenus, Merkurego oraz
cechy znaków zodiakalnych, przez które przechodzą34. Ludzie
ukształtowani przez Wenus mają „do czynienia z zapachami kwiatów

lub maści, winami, kolorami, barwnikami, przyprawami lub ozdobami”,
gdy współdziała z Saturnem, kształtuje m.in. „kupców prowadzących
handel towarami służącymi przyjemnościom i ozdobie”, gdy z Jowiszem
– „zdobywców wieńców, osoby uznane za godne zaszczytów oraz takie,
które swe kariery zawdzięczać będą kobietom”. „Mars w układzie ze
Słońcem kształtuje [ludzi] posługujących się w swym rzemiośle ogniem
[…], bez Słońca zaś – [osoby] używające żelaza, na przykład szkutników,
cieśli […], jeśli zaś Jowisz – żołnierzy […]”. Gdy zawód określają wespół
Merkury i Wenus, jego podstawą „jest muzyka, instrumenty muzyczne,
śpiew lub wiersze i rytm”, z kolei Mars z Merkurym kształtują
„zbrojowników”, zapaśników, cudzołożników, złoczyńców i fałszerzy35.
Również Albumasar i Alcabitius pisali o wpływie planet na cechy
psycho zyczne i działalność zawodową człowieka36. Na Zachodzie
koncepcja ta pojawiła się w dziełach Georgiusa Zaparusa Zotorusa
Fendulusa, Liber astrologiae Abumazaris z około 1220–1230, Michaela
Scota, Liber introductorius z około 1230–1235 czy Wincentego
z Beauvais, Speculum naturale z połowy XIII w.37 Wszyscy ci autorzy
przypisują podobne cechy ludziom poddanym działaniom Marsa
i Wenus. Zacytujmy tego ostatniego: „Mars jest gorący i suchy,
gwałtownie ognisty, żelazny, zazdrosny, lubiący wojaczkę i zamki,
walkę i rzeź, ohydny, złośliwy i nieokrzesany. Wenus jest zimna,
wilgotna i łagodna; jej metalem jest miedź; jest kobieca, ma
upodobanie do ozdobnych szat ze srebrnymi i złotymi wstążkami, do
wesołych pieśni i żartów, a sama jest rozpustna, słodkousta, ma piękne
oczy i brwi; dba o sylwetkę, tułów ma subtelny, ciało pełne i średnią
posturę”38.
We wszystkich późniejszych, zarówno literackich, jak i wizualnych
redakcjach tematu żołnierze są najbardziej reprezentatywnym
potomstwem Marsa39. Niekiedy wśród dzieci Marsa pojawiają są
pędzący bydło – widzimy ich na drzeworycie w Księdze planet z Bazylei
z około 1430 r. (Schweinfurt, Bibliothek Otto Schäfer), na rysunku
w rękopisie sprzed 1447 r. (Berlin, Staatsbibliothek Preußischer
Kulturbesitz) lub iluminacji w utworze De sphoera z Modeny z lat 1466–
1475 (Modena, Biblioteca Estense, fot. 4 a-b)40. Kilka opisów Dzieci

Marsa podaje, że należeli do nich również złodzieje41. Wydaje się zatem
prawdopodobne, że mężczyźni prowadzący bydło na gdańskim obrazie
to nie chłopi dostarczający wojsku pożywienie, lecz, podobnie jak ono,
Dzieci Marsa.
Ikonogra a Dzieci Wenus została wnikliwie opracowana przez
Gwendolyn Trottein42. W omawianych przez nią dziełach m.in. na
ilustracjach we wspominanych Księdze planet z Bazylei, rękopisie
z Berlina i utworze De sphoera z Modeny (fot. 5 a-b)43, podobnie jak na
obrazie z Dworu Artusa, widzimy kąpiele damsko-męskie, zaloty,
pocałunki, grę na lutni. W gdańskim obrazie w ogrodzie stoi stół, a na
nim szklane wysokie kielichy wypełnione zapewne alkoholem;
mężczyzna przed stołem nalewa napój z dzbana do kielicha.
Zastawiony stół i spożywanie alkoholu ukazuje ilustracja z Dziećmi
Wenus w rękopisie z Modeny; alkohol piją również kąpiący się na
drzeworycie z Bazylei. W gdańskim obrazie na stole siedzi małpa.
Sztandar z motywem małpy trzyma personi kacja planety Wenus
w kalendarium z Passawy z ok. 1445 r. (Kassel, Landesbibliothek);
małpę niewątpliwie będącą symbolem pożądania ukazano wśród
Dzieci Wenus w rękopisie z Ulm z około 1475 r. (Tybinga,
Universitätsbibliothek)44. Pośrodku bawiących się kobiet i mężczyzn na
gdańskiej tablicy widnieje drzewo. Motyw ten występuje w passawskim
kalendarium. Według Trottein może mieć związek z drzewkiem
majowym, ze zwyczajem ścinania gałązek i robienia z nich ozdób dla
wybranek, a także przesądem, że w noc Walpurgii z 30 kwietnia na 1
maja czarownice sadziły drzewka przy domach młodych kawalerów45.
Rycerz przybywający konno do ogrodu, w którym trwa zabawa, na
gdańskim obrazie ma odpowiednik w rysunku ukazującym Dzieci
Wenus w niemieckim rękopisie z około 1510 r. (Paryż, Bibliothèque
National)46.
Czy uprawnione jest doszukiwanie się Dzieci Planet w wyobrażeniu,
w którym brak ich rodziców? Nie znam analogicznej realizacji. Wydaje
się, że powyższa interpretacja nie jest pozbawiona podstaw, bowiem
znaki astralne zdobią sztandary zatknięte na dwóch bastejach: tej, pod
którą kąpią się kobiety i mężczyźni, oraz tej w pobliżu ogrodu.

Wyjaśnienia wymaga obecność Dzieci Wenus obok Dzieci Marsa
w gdańskim obrazie. Z podobnym aliansem spotykamy się w utworach
literackich oraz przekazach wizualnych. Obie planety występują
w bliskim związku u Ptolemeusza w Tetrabyblosie: „Mars i Wenus
[sprzyjają] romansom wiążącym się z pożądaniem seksualnym,
zdradami małżeńskimi i nieślubnymi dziećmi, chwiejnym jednak
i niezbyt długotrwałym”47. W bazylejskiej Księdze planet Wenus
oznajmia, że „Mars z nią nie walczy”48. W utworze Goe reya Chaucera
e Compleynt of Mars uczucie, którym zapałał bóg wojny do bogini
Wenus, wywołała koniunkcja planet Marsa i Wenus. Bogini
odwzajemniła je. Mars oznajmił, że jest jej prawdziwym sługą
i rycerzem, a następnie wpadł w rozpacz z powodu jej odejścia. Oboje
połączyli się w sensie astrologicznym, mitologicznym i dworskim49.
Ukazuje ich wraz z dziećmi miniatura poprzedzająca ten poemat
w rękopisie MS Fairfax 16 z około 1450 r. (Oxford, Bodleian Library)50.
Marsa i Wenus postrzegano jako instancje uzupełniające się, o czym
mówi tekst w kalendarzu domowym z 1487 r. z Augsburga51.
W Picatrix Latinus (Kraków, Biblioteka Jagiellońska) z około 1460 r. lub
trzeciej ćwierci XV w., ilustracja ukazuje nagich, obejmujących się
Marsa i Wenus. Ponadto w rękopisie znajduje się opis nagiej Wenus
z popiersiem Marsa52.
Na drzeworycie ilustrującym horoskop Praktika na 1496 r. (Gotha,
Schloßmuseum)53 w centrum ukazane jest miasto ujęte dwoma
kręgami: wewnętrzny jest pusty, zewnętrzny wypełniają znaki zodiaku.
Spoza kręgów, u góry wyłaniają się Mars i Wenus. Mars strzela z działa
w kierunku miasta, wywołując pożar, Wenus próbuje go ugasić,
wylewając wodę z kubła – negatywne skutki wpływu Marsa łagodzi
dobroczynne działanie Wenus.
Wenus w parze z Marsem występują w ikonogra i wielokrotnie.
Francesco del Cossa namalował ich w latach 1469–1470 r. w Palazzo
Schifanoia w Ferrarze (fot. 6). Mars, odwrócony plecami do widza,
klęczy przed Wenus. Przywiązany jest łańcuchem do podestu
z tronującą planetarną boginią. Na malowidle z 1529 r. w Gerichtslaube
w ratuszu w Lüneburgu Mars i Wenus stoją w arkadzie, spoglądając na

siebie (fot. 7)54. Obraz Sandro Botticellego z około 1483 r. (Londyn,
National Galery, fot. 8) ukazuje śpiącego, bezbronnego Marsa oraz
półleżącą, spoglądającą na niego Wenus; mali satyrowie bawią się
uzbrojeniem boga wojny. Jeden z nich, dmąc w muszlę, bezskutecznie
próbuje go zbudzić. Ernst Gombrich tłumaczył sens sceny Marcilia
Ficina astrologiczną interpretację mitu o Marsie i Wenus, według której,
pośród planet Mars słynie z siły, lecz włada nim Wenus. Gdy jest z nim
w koniunkcji, znajdując się w opozycji, łagodzi jego porywczość,
natomiast ona nigdy nie pozostaje w jego władaniu55. Śpiący pod
palisadą rycerz na obrazie z Gdańska to być może odzwierciedlenie
podobnych przekonań na temat relacji astralnych Marsa i Wenus.
Podobną do obrazu Botticelliego wymowę zdaje się mieć drzeworyt
zamieszczony w Practica deutsch Casparis Braune von Neiß der heiligen
Vniuersitet Krakaw Magistri. Vf das Jar Tausent funfhundert vnd tzwey
z lat 1501–1502 (fot. 9)56. Zakuty w zbroję Mars sztywno stoi, trzymając
w dłoniach halabardę i berło, powieki ma opuszczone jak gdyby spał.
Naga Wenus kroczy, w prawej dłoni trzyma strzałę, lewą dotyka
przesłoniętego gwiazdą łona; głowę ma zwróconą ku Marsowi, zdaje się
na niego spoglądać. Inskrypcja na banderolach oplatających obie
postacie mówi o władaniu obu planet.
W kilku dziełach Mars i Wenus są elementami programów o bardziej
rozbudowanej ikonogra i. Widnieją w nich naprzeciwko siebie, aby
podkreślić ich wzajemne związki. Stronę tytułową zbioru utworów
miłosnych Konrada Celtisa Conradi Celtis Protvcii Primi Inter
Germanos Imperatoriis Manibvs Poete Lavreati Qvatvor Libri Amorvm
Secvndvm Qvatvor Latera Germanie Feliciter Incipivnt…, Noribergae
1502 (Bayerische Staatsbibliothek, Monachium, fot. 10)57 zdobią
wyobrażenia poety przy pracy, muz przy źródle oraz kilku bóstw
mitologicznych. W górnym rejestrze po obu stronach autora dzieła
widnieją: z lewej – Minerwa i Mars, z prawej Wenus, podpisana jako
Cytharea, oraz jej pełnomocnik – kupidyn mierzący z łuku w kierunku
boga wojny. Bardzo podobne wyobrażenie wykonał Wolf Traut58. Mars
i Wenus stoją naprzeciwko siebie w kwaterze z Obrzezaniem

w retabulum ołtarza głównego z lat 1510–1517 w kościele Mariackim
w Gdańsku59.
Należy zauważyć, że również w późniejszych traktatach astrologicznych
Mars kojarzony był z Wenus. William Lilly w Christian Astrology z 1647 r.
pisał, że przyjaciółką Marsa jest jedynie Wenus, nieprzyjaciółmi
wszystkie pozostałe planety60.
Na aluzje do astrologicznych związków Marsa i Wenus natra amy
w dwóch innych obrazach o tematyce militarnej znajdujących się
w gdańskim Dworze Artusa. Namalowane w 1536 r. przez Martina
Schonincka obrazy w kształcie półkoli: Obóz Holofernesa i Oblężenie
Malborka oprawione są w okazałe płaskorzeźbione ramy z motywami
panopliów. W kluczu każdej z ram widnieje śpiący skrzydlaty amorek,
a obok niego znak astralny: na ramie Obozu Holofernesa – gwiazda
z maską, na ramie Oblężenia Malborka – księżyc z maską, również
z zamkniętymi oczyma. Skoro podopieczni Wenus śpią, a ona sama jest
nieobecna, Mars ma pełnię władzy nad swoimi dziećmi – trwa wojna.
Takie astrologiczne przesłanie zdają się przekazywać oba obrazy61.
Pora wskazać inne, zresztą bardzo nieliczne prace, w których tematyka
historyczna została ukazana w kontekście astrologicznym. Planety
towarzyszą działaniom militarnym na freskach w zamku Rocca di
Angera niedaleko Mediolanu z około 1280 r. Stanowią one wizualny
zapis kon iktu pomiędzy zwolennikami cesarza a sprzymierzeńcami
papiestwa, który rozegrał się w latach 1262–1277 i zakończył militarną
konfrontacją obu stron. W cyklu planetarnym ukazanym ponad
wydarzeniami historycznymi wyróżniono Saturna, umieszczając go na
ścianie tarczowej naprzeciwko Fortuny. Jak sądzi Dieter Blume, jego
pozycja stanowi odbicie koncepcji zakładającej, że koniunkcje Saturna
z Jupiterem i Marsem wpływają na wydarzenia polityczne62.
Wpływ planet na świat doczesny przedstawił Ambrogio Lorenzetti
w słynnych freskach z połowy XIV w. w Palazzo Pubblico w Sienie
ukazujących w formie alegorii dwa sposoby sprawowania rządów –
dobry i zły – oraz ich konsekwencje. Nad scenami rozgrywającymi się
w wiernie odtworzonym pejzażu Sieny i okolic widnieją planety

rozmieszczone w porządku odzwierciedlającym ich dobroczynne bądź
negatywne oddziaływanie na ludzi63.
Na trzech obrazach o tematyce historycznej namalowanych dla księcia
Wilhelma IV Bawarskiego również przedstawiono ciała niebieskie.
W namalowanej w 1529 r. przez Albrechta Altdorfera Bitwie Aleksandra
Wielkiego z perskim królem Dariuszem pod Issos (Monachium, Stara
Pinakoteka, fot. 11) wydarzenia rozgrywają się w rozległej panoramie.
Lary Silver rozpoznał w niej konkretne miejsca: Alpy, deltę Nilu, Morze
Czerwone, Cypr, Konstantynopol oraz południowo-wschodnią Anatolię,
gdzie rzeczywiście rozegrała się bitwa. Badacz zauważył, że wydarzenie
ukazane jest nie z ludzkiej, lecz boskiej perspektywy. Wybór tematu
podyktowany był zapewne zagrożeniem Europy na początku XVI w.
przez Turków Ottomańskich. W lewym górnym narożniku obrazu
wysoko na niebie widnieje sierp Księżyca. Zapewne ma on tutaj
podwójne znaczenie – jest ciałem niebieskim i jednocześnie symbolem
islamu. Po przeciwnej stronie, nad linią horyzontu rozbłyskuje
zachodzące słońce – symbol chrześcijaństwa i prawdy: według
starożytnych przekazów zwycięstwo Aleksandra nastąpiło o zachodzie
słońca. Tradycyjny heraldyczny układ – Słońce po prawej, Księżyc po
lewej – odwrócono, aby wskazać Zachód i jego wiarę jako tryumfatora64.
Przeświadczenie o powiązaniu nieba i ziemi, o tym że zjawiska
niebieskie demonstrują potęgę Boga, który poprzez gwiazdy i planety
wywiera wpływ na świat doczesny, obecne jest w obrazie Hansa
Burgkmaira przedstawiającym Zwycięstwo Hannibala nad Rzymianami
pod Kannami (Monachium, Stara Pinakoteka). Obraz przywołuje
wydarzenia z 216 r. p.n.e. Na niebie z lewej strony, ponad wojskami
kartagińskimi, majaczą słabo widoczne Luna i jej znak zodiakalny –
Rak, po drugiej stronie, nad wojskami rzymskimi – Słońce i jego
zodiakalny dom – Lew. Słońce wygląda, jak gdyby spadało, co można
uznać za symbol klęski Rzymian. Pośrodku nieba wyłaniają się inne
planety: Jupiter, Saturn i Mars – wraz z ich znakami zodiaku,
zapowiadając zdobycie obozu Rzymian. Podobnie jak w obrazie
Altdorfera, również w dziele Burgkmaira w symbolach astralnych
doszukiwano się aluzji do sytuacji politycznej w latach 20. XVI w. –

Jupiter miałby reprezentować świat chrześcijański, natomiast Saturn
i Mars – Turków65. W obrazie Ludwika Re ngera Horacjusz Kokles
broniący mostu na Tybrze z 1537 r. (Sztokholm, Nationalmuseum),
ponad wyobrażeniem heroicznej obrony mostu na Tybrze w 507 r. p.n.e.
przed Etruskami, na niebie z lewej strony zjawia się Saturn z kosą
i znakiem Bliźniąt w kuli, natomiast niżej po prawej stronie w kuli
walczący mężczyźni oraz lew66.
Przejawem podobnego myślenia wiążącego sytuację w świecie
ziemskim z układami ciał niebieskich, którym kierowali się twórcy
wyżej przedstawionych dzieł, są przywołane obrazy z Dworu Artusa.
W późnogotyckiej wizji Oblężenia Malborka, jak zauważyliśmy, nie ma
wizerunków samych planet – motorów działań ludzi. Wydaje się, że
mogły one być bytami implikowanymi w obrazie, gdyż wydarzenia
z 1460 r. rozgrywające się w Malborku zostały ukazane z nienaturalnie
wysoko umieszczonego punktu widzenia, z perspektywy, z której
obserwowały i kontrolowały je same ciała niebieskie.
Myślenie kategoriami astrologicznymi, rozpoznane w obrazie z Dworu
Artusa, nie było w Gdańsku odosobnione. Odzwierciedlał je wystrój
tego wnętrza z lat 1533–1546, do którego włączono to dzieło, ujawniały
je także inne gdańskie zabytki okresu przełomu średniowiecza i epoki
nowożytnej; ponadto nad Motławą czytano wówczas teksty
astrologiczne, o czym pisałem gdzie indziej67.
Rola kobiet w przedstawionym obrazie jest pozornie marginalna. Jako
reprezentantki Wenus miały one znaczący wpływ na podopiecznych
Marsa. Tam gdzie ich nie ma – wojna trwa, tam gdzie się pojawiają –
ustaje. Te dwie sfery są zresztą wyraziście wyodrębnione w kompozycji
tablicy: w centrum, na terenie Przedzamcza walczą mężczyźni,
natomiast obrzeża, ze względu na obecność kobiet, są obszarem, na
którym Wenus temperuje dzieci Marsa i przejmuje nad nimi władzę do
tego stopnia, że porzucają swoje krwawe rzemiosło i oddają się
uciechom zmysłowym.
Zauważmy ponadto, że wydarzeniom przygląda się z elewacji kaplicy
inna kobieta –Maria – którą częstokroć postrzegano w kategoriach
astrologicznych, utożsamiając ze znakiem zodiakalnym Panny, a także

z piękną, czcigodną dziewczyną, karmiącą małego chłopca, którą ujrzał
pogański astrolog Albumasar w pierwszym Dekanie znaku Panny68.

Fot. 1. Oblężenie Malborka, 1481–1488, ława Trzech Króli, Dwór Artusa, Gdańsk,
repr. wg Drost, Willy: Danziger Malerei vom Mittelalter bis zum Ende des Barock, Berlin, Leipzig
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Fot. 2. Oblężenie Malborka – scena kąpieli (stan sprzed 1945 r.), 1481–1488,
ława Trzech Króli, Dwór Artusa, Gdańsk,
fot. Bildarchiv Herder Institut, Marburg/L, nr neg. 202774

Fot. 3. Oblężenie Malborka – scena w ogrodzie (stan sprzed 1945 r.), 1481–1488,
ława Trzech Króli, Dwór Artusa, Gdańsk,
fot. Bildarchiv Herder Institut, Marburg/L, nr neg. 202777

Fot. 4a. Mars w utworze De sphoera z Modeny z lat 1466–1475
(Modena, Biblioteca Estense), z archiwum autora

Fot. 4b. Dzieci Marsa w utworze De sphoera z Modeny z lat 1466–1475
(Modena, Biblioteca Estense), z archiwum autora

Fot. 5a. Wenus w utworze De sphoera z Modeny z lat 1466–1475
(Modena, Biblioteca Estense), z archiwum autora

Fot. 5b. Dzieci Wenus w utworze De sphoera z Modeny z lat 1466–1475
(Modena, Biblioteca Estense), z archiwum autora

Fot. 6. Mars i Wenus oraz jej dzieci w alegorii kwietnia,, Francesco del Cosa, 1669-1470, Palazzo
Schifanoia, Ferrara fot. A. Woziński

Fot. 7. Mars i Wenus, 1529, Gerichtslaube, ratusz, Lüneburg, fot. A. Woziński

Fot. 8. Wenus i Mars, Sandro Botticelli, około 1483 r. (Londyn, National Galery)
fot.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenus_i_Mars_(obraz_Sandra_Botticellego)#/media/Plik:Venus
_and_Mars.jpg

Fot. 9. Mars i Wenus w: Practica deutsch Casparis Braune von Neiß der heiligen Vniuersitet
Krakaw Magistri. Vf das Jar Tausent funfhundert vnd tzwey z lat 1501–1502, fot.
https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/results_advanced_search.php?
p=1&bk=1238

Fot. 10. Mars i Wenus na stronie tytułowej Conradi Celtis Protvcii Primi Inter Germanos
Imperatoriis Manibvs Poete Lavreati Qvatvor Libri Amorvm Secvndvm Qvatvor Latera Germanie
Feliciter Incipivnt…, Noribergae 1502 (Bayerische Staatsbibliothek, Monachium), fot.
https://daten.digitale-sammlungen.de/0000/bsb00007499/images/index.html?
p=193.174.98.30&id=00007499&seite=2

Fot. 11. Bitwa Aleksandra Wielkiego z perskim królem Dariuszem pod Issos, Albrecht Altdorfer,
1529, (Monachium, Stara Pinakoteka), fot.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Altdorfer#/media/Plik:Albrecht_Altdorfer__Schlacht_bei_Issus_(Alte_Pinakothek,_M%C3%BCnchen)_2.jpg
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Two Woman’s Faces with an Astrology in the Background in
the Late Gothic Panel Painting Siege of Malbork from the
Artus Court in Gdańsk
Summary

e lost or destroyed late gothic panel painting Siege of Malbork from
the Artus Court in Gdańsk commemorated an historical event - the
participation of Gdańsk troops in the capture of Teutonic Order fortress
in 1460. However, the painting’s meaning was deeper since beside the
warfare another scenes have been shown, e. g. men and women bathing
together under the forti cations above the bottom left corner of the
painting and an idyllic scene in the garden in the right corner,
seemingly irrelevant to the main subject. Women are involved. eir
meaning is the topic of the paper. e analysis of the painting makes
one conclude that it does not only display a historical scene, but also its
astrological connotations. e ghting soldiers and the individuals
driving the cattle - most likely thieves - are Mars’ Children, while men
and women bathing together and embracing couples, musicians, the
ape, and alcohol drunk in the garden, all form a set of motifs typical of
the images of the Children of Venus. Both in iconography and in
astrological texts the two planets: Mars and Venus, are very often
presented together, since they were intricately interrelated. Venus was
considered the only planet friendly to Mars, while all the others were
Mars-hostile. Additionally, Venus soothed the negative in uence of
Mars on people. In the context of astrological relations of Mars and
Venus two further paintings presenting martial topics from the Artus
Court draw our attention, i.e. Holofernes’ Camp and the Siege of
Malbork painted by Martin Schoninck, 1536. e paintings are in
sumptuous relief frames with the motifs of panoplies, while the center
of the frames feature a sleeping winged Cupid next to the astrological
sign. In the Holofernes’ Camp it is a star with a mask, in the Siege of
Malbork there is the moon with a mask, also with closed eyes. e
Cupids are asleep, Venus is no longer alert and at that point Mars gains

full power over his children and a war is waged. e role of women in
the painting shown is seemingly marginal. As Venus’s protégés they had
a signi cant impact on Mars’ charges. Where women none exist, there’s
a war on, where they come – it ceases. In the painting’s structure these
two spheres are indeed expressively ring-fenced: in the centre, on the
Malbork Low Castle ground men are ghting, whereas peripheries due
to the presence of female characters are the area where Venus controls
Mars’ Children and take them over to such an extant that they abandon
their bloody occupation and indulge in voluptuous pleasures.

Two Woman’s Faces with an Astrology in the Background in
the Late Gothic Panel Painting...
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Kościelne fundacje kobiet na Warmii
w świetle protokołów powizytacyjnych z XVIII w.
Pobożne zapisy i fundacje mają w Kościele długą tradycję, sięgającą
początków tej wspólnoty. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że
„ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według
potrzeby” (Dz 2, 44-45). Dużą o arnością cechowało się chrześcijańskie
społeczeństwo średniowiecza. Dzięki temu wnoszono piękne
i monumentalne kościoły, prowadzono dzieła dobroczynne oraz łożono
na utrzymanie duchownych diecezjalnych i zakonnych. Szczególną
formą takich zapisów były różnego rodzaju bene cja i aniwersarze.
W Encyklopedii katolickiej te pierwsze zde niowano jako „urząd
kościelny z własnym uposażeniem (o cium dotatum)”1. Zatem
chodziło o dobra, które „w drodze o ar i zapisów napływały do
Kościoła” i następnie były przeznaczane na utrzymanie biskupów,
duchowieństwa, ale też cele kultowe i charytatywne. Wszystkie takie
źródła dochodów musiały być zatwierdzone przez biskupa w formie
kanonicznego erygowania bene cjum. W przypadku kapitałów
lokowanych na roczny czynsz, z którego wynagradzano m.in.
duchownych za spełnienie określonych posług, oczekiwano ich
dobrego zabezpieczenia i stałej dochodowości. Fundator mógł
(i zazwyczaj to czynił) określić warunki, od których spełnienia
uzależnione było wypłacenie uposażenia. Zazwyczaj wymieniano
odprawienie mszy św. czy sprawowanie innych nabożeństw lub
odmówienie (względnie odśpiewanie) określonych modlitw2.
Aniwersarze służyły przede wszystkim rocznicowym wspomnieniom
zmarłych, połączonym ze sprawowaniem mszy św. żałobnej3.
Przedmiotem analiz w niniejszym artykule będą pobożne zapisy
i bene cja erygowane w kościołach warmińskich w XVIII w. przez
niewiasty. Temat ten jest zupełnie nowy i nigdy nie był podejmowany

w historiogra i regionu. Dysponujemy natomiast artykułami, w których
omawiano kwestie o arności kobiet w okresie nowożytnym. Wiązała się
ona przede wszystkim z zapisami testamentowymi4. Nieco inaczej
przedstawiają się te zagadnienia w innym ważnym źródle, jakim są
protokoły powizytacyjne. Zawarte w nich opisy fundacji to teksty raczej
krótkie, obejmujące przede wszystkim następujące informacje: imię
i nazwisko o arodawcy oraz jego status społeczny, kto fundację
zatwierdził, wysokość zapisanej sumy, na jaki procent została
ulokowana (czasami też gdzie) i jaki przynosiła czynsz w skali roku oraz
na co przeznaczano tak uzyskane pieniądze. Niekiedy dołączano całą
treść dokumentu erygującego fundację, ale w XVIII w. zdarzało się to
już bardzo rzadko. Bywało i tak, że w protokole powizytacyjnym
zestawiano jedynie istniejące fundacje – bene cja i aniwersarze5.
Należy jednak stwierdzić, iż proboszczowie w specjalnych księgach,
a wizytatorzy w protokołach dokładnie rejestrowali wszystkie takie
fundacje.
W przypadku diecezji warmińskiej dysponujemy stosunkowo dużą
liczbą protokołów powizytacyjnych z tego okresu. Zostały one zebrane
w przeszło pięćdziesięciu poszytach. Niektóre z nich odnoszą się do
całych archiprezbiteratów, zatem obejmują po kilka para i, a inne tylko
pojedyncze placówki duszpasterskie. Należy jednak zwrócić uwagę, że
w protokołach z poszczególnych para i z zasady odnotowywano
fundacje istniejące już od wielu lat, czasem stuleci, oraz nowe. Zatem
najbardziej przydatne są zestawienia z końca XVIII w., ponieważ
uwzględniono w nich wszystkie zapisy z omawianego okresu.
Po zapoznaniu się z tymi źródłami ustalono jeszcze jedną
prawidłowość. Okazuje się, że prawie w ogóle nie było donacji kobiet
w para ach wiejskich. Ma to również swoje uzasadnienie. Takie
placówki duszpasterskie posiadały nieliczne bene cja – zazwyczaj od
trzech do pięciu, ale niektóre funkcjonowały bez podobnych zapisów.
Wynikało to ze struktury społecznej ludności – prawie w 100% ubogiej,
bez większych środków nansowych, które można byłoby przeznaczyć
na wspieranie inicjatyw religijnych. Inaczej było w miastach, gdzie
można wyodrębnić grupę osób dobrze sytuowanych materialnie

i stanowiących lokalną elitę. Należeli do niej burmistrzowie, rajcy,
ławnicy (członkowie samorządu miejskiego) i bogatsi rzemieślnicy.
Posiadali oni zazwyczaj status obywatela (civis), który uzyskiwali po
spełnieniu kilku warunków: zamieszkiwanie w mieście przynajmniej od
roku, przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, pochodzenie
z prawego łoża, złożenie ślubowania posłuszeństwa i wierności
władcom dominium warmińskiego oraz radzie miasta, a także
wniesienie opłaty wpisowej6. Jak pisze Alojzy Szorc, ci „bogatsi
mieszczanie mieli ambicje uczynienia czegoś dobrego dla Kościoła,
a tym samym uwiecznienia swego nazwiska”7. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że najliczniejszą grupę donatorów stanowili duchowni, oni
jednak nie będą przedmiotem naszych analiz.
Biorąc pod uwagę płeć fundatorów, można zauważyć, iż zdecydowaną
większość stanowią mężczyźni. Jest to zrozumiałe, gdyż ich rolą było
utrzymanie rodziny oraz animowanie życia społeczno-religijnego. Tak
też sytuacja wyglądała w najważniejszym i największym mieście
warmińskim, w Braniewie. Posiadamy dokładny wykaz bene cjów
z tamtejszej para i z 1751 r. Wśród donatorów dominowali duchowni,
ale pojedyncze zapisy pochodzą również od osób świeckich. Na uwagę
zasługuje fundacja burmistrza Starego Miasta Braniewa Krzysztofa
Schmidta8 i jego żony Urszuli z d. Jekel, którzy przeznaczyli 1000
grzywien, by w zamian w niedziele o godz. 7.00 sprawowano mszę św.
za zmarłych fundatorów i ich krewnych. Duchowny miał otrzymywać za
to 10 grzywien, kościół – 6, kościelny – 4, a proboszcz i prowizor za
opiekę nad bene cjum – po 3 grzywny. Donację zatwierdził
administrator diecezji ksiądz Łukasz Górnicki9 już 29 listopada 1650 r.,
ale była ona utrzymana także w XVIII w.10, podobnie jak nieco starsze
fundacje, pod nazwą Lettaviana. Wtedy donatorką okazała się Dorota,
wdowa po zmarłym obywatelu Jakubie Lettau ze Starego Miasta
Braniewa. Zapisała na ten cel 1000 orenów polskich. Z czynszu miało
pochodzić 90 grzywien, z czego duchowny miał otrzymywać 80
grzywien, kantor – 1 grzywnę, dzwonnik – 10 groszy, proboszcz za
opiekę nad fundacją – 2 grzywny, podobnie jak dwóch patronów
i prowizorzy bene cjum, a pozostałe pieniądze przeznaczano na cele

kościoła. W zamian w każdą środę o godz. 8.00 miała być sprawowana
msza św. o Trójcy Przenajświętszej za wszystkich wierzących
z włączeniem kolekty za fundatorkę, natomiast w każdy piątek jeszcze
jedna msza św. za zmarłych i również donatorkę. Tę fundację
zatwierdził biskup Szymon Rudnicki 12 września 1614 r.11
W XVIII w. powstała fundacja Packeiseriana, którą uposażyła Honorata
Dorota Barbara, wdowa po obywatelu Andrzeju Packeiserze. Zapisała
500 orenów monety pruskiej, ulokowanej na czynsz w wysokości 5%.
Duchowny obsługujący to bene cjum zobowiązany był do oprawienia
raz w roku mszy św. żałobnej za dusze zmarłych Andrzeja i Doroty.
W zamian miał otrzymać 12 orenów, archiprezbiter za opiekę nad
bene cjum – 3 oreny, identyczną kwotę mieli dostawać też
prowizorzy, nauczyciel – 2 oreny, kościół – 4, a ubodzy w szpitalu – 1
orena rocznie. Fundację zatwierdził 29 stycznia 1734 r. biskup
Krzysztof Andrzej Jan Szembek12.
Ogólnie jednak w Braniewie istniało niewiele bene cjów założonych
przez kobiety. Znacznie lepiej kształtowała się sytuacja w sąsiednim
Fromborku, gdzie znajdowała się siedziba kapituły, a poza katedrą był
też kościół para alny pw. św. Mikołaja. W tym mieście bene cjum
Slonczewscianum ufundowała Dorota, wdowa po znanym obywatelu
Janie Słończewskim. Na ten cel przeznaczyła kapitał w wysokości 958
talarów i 60 groszy, z którego pobierano roczny czynsz wynoszący 38
talarów. W świetle dokumentu erekcyjnego z 1 czerwca 1711 r.
bene cjant był zobowiązany w każdy wtorek, o ile nie przypadło w tym
dniu święto, odprawić mszę św. o Niepokalanym Poczęciu NMP
w intencji zmarłych13.
Gertruda, żona rajcy i sędziego fromborskiego Kazimierza
Schningenberga, była fundatorką bene cjum erygowanego na mocy jej
testamentu z 19 listopada 1717 r. Zatwierdzenie nastąpiło 7 listopada
następnego roku. Zapisano w nim, że bene cjant winien odprawić
w ciągu roku dwanaście mszy św. recytowanych za zmarłych i sześć
mszy św. śpiewanych przy ołtarzu Różańca Świętego. Na ten cel
fundatorka przeznaczyła 150 talarów, z czego pobierano rocznie czynsz
w wysokości 8 talarów14.

Szczegółowo zostało udokumentowane bene cjum różańcowe. 29
czerwca 1708 r. na prośbę proboszcza z Tolkmicka15 erygowano we
Fromborku bractwo różańcowe, a 1 marca następnego roku
wspomniane bene cjum. Początkowa suma kapitałowa, dzięki wparciu
wielu osób, została potem znacznie powiększona. W 1720 r. 50 orenów
przeznaczył Andrzej Klemens, prosząc o odprawienie czterech mszy św.
w ciągu roku. W 1741 r. wdowa o nazwisku Bischo ustanowiła legat
w wysokości 160 orenów na dwanaście mszy św. w intencji jej duszy.
Natomiast w 1754 r. niejaka Krieger zapisała 100 orenów również na
cztery msze św. w ciągu roku za jej duszę. Bene cjant został
zobowiązany, by w każdy poniedziałek sprawować mszę św. z ludem,
a w rocznicę założenia bractwa, czyli w pierwszy dzień po święcie św.
św. Apostołów Piotra i Pawła (o ile nie stanie na przeszkodzie niedziela)
– śpiewaną mszę św. żałobną, natomiast po Ewangelii zachęcać lud do
modlitwy za zmarłych członków. Ponadto w niedziele i święta o godz.
14.00 miał wspólnie z wiernymi śpiewać Różaniec16.
Bardzo dobrze było uposażone bene cjum Gerigkianum, założone
przez Katarzynę Gerigk, która później wyszła jeszcze dwa razy za mąż:
za Baumgarta i iela. Na uposażenie tej fundacji przeznaczyła 1000
orenów, a jej syn z pierwszego małżeństwa Andrzej Gerigk dodał 100
orenów. Na mocy dokumentu erekcyjnego z 24 marca 1752 r.
bene cjant miał obowiązek odprawiać przy ołtarzu Trójcy
Przenajświętszej w trzeci wtorek każdego miesiąca mszę św. za
zmarłych fundatorów, a bractwo roratystów miało śpiewać Litanię
loretańską lub sekwencję Dies irae z psalmem Z głębokości i antyfoną
Witaj, Królowo17.
W kolejnym mieście będącym siedzibą komornictwa Warmińskiej
Kapituły Katedralnej – Pieniężnie – udało się ustalić tylko jedno
bene cjum i jeden zapis na rzecz wyposażenia świątyni. Sabina, wdowa
po burmistrzu tego miasta Grzegorzu Hanmanie, uposażyła bene cjum
za zmarłych. Zostało ono przypisane do ołtarza św. Jerzego, przy którym
bene cjant miał odprawiać w każdy poniedziałek o godz. 7.00
(a w okresie od 1 maja do św. Michała o 6.00) śpiewaną mszę św. za
zmarłych członków rodziny fundatorki. Na ten cel zapisała 1200

grzywien. Z czynszu rocznego bene cjant otrzymywał 40, nauczyciel –
6, a zakrystian – 3 grzywny. Ponadto 8 grzywien przeznaczono na rzecz
świątyni i 3 grzywny na wydatki ponoszone przez patronów bene cjum,
którymi zostali archiprezbiter i magistrat. Postanowienia te zatwierdził
18 września 1671 r. biskup Jan Stefan Wydżga18.
W trzecim mieście zarządzanym przez Warmińską Kapitułę Katedralną
– Olsztynie – przez cały omawiany okres funkcjonowało bene cjum
Gorlianum, które jeszcze na początku XVII w. ufundowała panna
Elżbieta Gorlin. Na ten cel zapisała kapitał w wysokości 100 guldenów
(150 grzywien), ulokowanych na 6%. W zamian w każdym kwartale
bene cjant miał sprawować jedną mszę św. za fundatorkę i jej
krewnych19. Otrzymywał za to z czynszu 6 grzywien, nauczyciel – 2
grzywny, a kościelny – 1 grzywnę20.
Paul Arendt podaje, że kolejne bene cjum do kościoła św. Jakuba
ufundowali 10 listopada 1706 r. rajca Franciszek Dromler i jego żona
Anna z d. Preiß, a zatwierdził je administrator diecezji ksiądz Jan Jerzy
Kunigk21. Na ten cel zapisano 4000 orenów. W zamian bene cjant miał
w każdą sobotę sprawować mszę św. wotywną Salve radix, a w niedziele
po południu wygłaszać kazanie na cześć Matki Bożej oraz wspólnie
z członkami bractwa różańcowego (niewiastami i mężczyznami)
odmawiać Różaniec na zmianę w języku polskim i niemieckim. Ponadto
raz w miesiącu i po święcie maryjnym został zobowiązany do
odprawienia dodatkowej mszy św. żałobnej z towarzyszeniem organów
za zmarłych członków bractwa różańcowego. Zapisano również, że
dwóch duchownych w każdy czwartek odprawi dwie msze św. żałobne
– jedną za zmarłych rodziców i krewnych fundatorów oraz członków
bractwa, a drugą – za biedne dusze, których nikt już nie wspomina.
Okazuje się, że w kolejnych latach bene cjum to było jeszcze
kilkakrotnie doposażone. W 1710 r. fundatorka Anna Dromler zmarła na
dżumę, ale przekazała na fundację dodatkowo 7333 oreny i 10 groszy.
Potem doszły nowe sumy, m.in. 25 października 1720 r. i 17 lipca 1723
r.22
Te dwie fundacje z udziałem kobiet stanowią znowu tylko niewielki
procent wszystkich pobożnych zapisów przy kościele św. Jakuba

w Olsztynie, których łącznie było czternaście.
Liczne zapisy wzbogaciły świątynię w Reszlu. Do 1800 r. odnotowano
przy tym kościele aż 31 różnych fundacji i bene cjów. Dwie trzecie
z nich założono właśnie w XVIII w., w tym fundatorkami ośmiu, czyli
prawie połowy, były kobiety. Jedno zostało odnotowane jako dzieło
wspólne Piotra, Elżbiety i Anny (bez podania nazwiska) w 1739 r.
Darczyńcy przekazali 300 grzywien. Dziesięć lat później wdowa po
obywatelu Andrzeju Tischnerze, Anna z d. Pohl, ufundowała
bene cjum z sumą kapitałową 1000 grzywien. W zamian w każdym
tygodniu miano sprawować mszę św. przy ołtarzu Trójcy
Przenajświętszej i przekazywać datek dla ubogich23.
W 1748 r. Elżbieta Zimmermann przeznaczyła 200 grzywien na jedną
mszę św. przy ołtarzu O arowania NMP (Praesentationis B.M.V.) oraz
cztery msze św. przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej (B.M.V. Dolorosae).
W 1751 r. Gertruda, wdowa po obywatelu Kasprze Schröterze, zapisała
1000 grzywien na sprawowanie w każdym tygodniu jednej mszy św.
przy ołtarzu Różańca Świętego24. Panna Anna Brock w 1741 r.
przekazała 300 grzywien na osiemnaście mszy św., ale dokument
potwierdzający wystawiono dopiero w 1771 r.25
Przy innym zapisie zaznaczono, że panna z polskiej rodziny
szlacheckiej z dystryktu Wyłkowyszki na Litwie, Anna Zo a Zaremba,
która zmarła w szpitalu reszelskim, zapisała w 1771 r. 150 grzywien na
osiem mszy św. w kaplicy szpitalnej w Reszlu26. Rozalia z d. Schwengel,
wdowa po burmistrzu Janie von Rautenbergu z Reszla i sekretarzu króla
polskiego, podarowała 1300 grzywien na jedną mszę św. w tygodniu27.
Wdowa po rajcy miejskim Janie Püttersie, Anna, ufundowała
bene cjum w wysokości 1320 grzywien w zamian za jedną mszę św.
w tygodniu przy ołtarzu bractwa kapłańskiego. Natomiast Gertruda,
wdowa po aptekarzu i organiście Janie Gilligu, przekazała 400 grzywien
na dwanaście mszy św. w roku28.
W Ornecie bene cjum Majanum założyła 20 czerwca 1709 r. Gertruda,
wdowa po rajcy miasta Franciszku Maju, przeznaczając kapitał
w wysokości 333 talarów i 33 groszy29, by w soboty sprawowano
recytowane msze św. za fundatorów i krewnych. Zatwierdził je 29

października 1727 r. ksiądz administrator diecezji Wojciech Ludwik
Grzymała30. Bene cjum Hohmannianum założyła wdowa po rajcy
i burmistrzu Jerzym Hohmannie, Gertruda (zm. 14 VII 170331), na sumę
266 imperiałów i 60 groszy, a erygowania dokonał w lipcu 1729 r. biskup
Krzysztof Andrzej Jan Szembek. Z pozyskanych pieniędzy miała być
sprawowana msza św. recytowana de requiem za dusze fundatorki, jej
męża i krewnych w poniedziałki lub środy32. Odnotowano też bene cja
wspólne małżonków. Były burmistrz Ornety Kasper Tausch i jego żona
Katarzyna zapisali 333 imperiały i 30 groszy na bene cjum
Przenajświętszej Trójcy, erygowane przez księdza administratora
diecezji Zachariasza Jana Szolca 17 lipca 1689 r. W zamian z czynszu
należało opłacać sprawowanie w czwartki o 8.00 mszy św.
recytowanych o Trójcy Przenajświętszej i śpiewanie litanii przez chór,
a raz na kwartał śpiewanej mszy św. de requiem za fundatorów33.
Bene cjum za zmarłych (defunctorum) ufundowane przez Karola
Junga, rajcę orneckiego, na sumę kapitałową 111 talarów i 10 groszy,
a erygowane 14 stycznia 1614 r. przez biskupa Szymona Rudnickiego 14
stycznia 1614 r. doposażyła w 1676 r. Anna Katarzyna Ernst (z d. Jung)
do 133 talarów i 30 groszy. Nie zachował się jednak dokument
erekcyjny. W zamian księża sprawowali mszę św. de requiem (za
zmarłych) przy ołtarzu głównym w dni powszednie o 6.0034.
Bene cjum Hu nagelianum ufundowała wdowa po rajcy Urbanie
Hu nagelu, Elżbieta, która przeznaczyła na ten cel 2 łany ziemi,
usytuowane na polu miejskim, za co pobierano czynsz w wysokości 5
talarów i 50 groszy rocznie. Erygował je 10 lipca 1687 r. ksiądz
administrator diecezji Zachariasz Szolc. W zamian wikariusz ornecki
miał sprawować przy ołtarzu św. Józefa w każdy piątek o godz. 8.00
mszę św. recytowaną, połączoną ze śpiewaną Litanią do św. Józefa35.
Bene cjum Kazubeccianum założyli Grzegorz Kazubecki i jego żona
Katarzyna, właściciele dóbr Sabuny k. Barczewa i Limity k. Wojciech, na
sumę 400 imperiałów. Zatwierdził je 13 września 1729 r. ksiądz
administrator diecezji Wojciech Ludwik Grzymała. Bene cjant został
zobowiązany do odprawiania w piątki w kaplicy Świętego Krzyża mszy
św. recytowanej za dusze fundatorów36.

W Barczewie istniało bene cjum Gerlicianm, które 4 września 1754 r.
założyła Elżbieta z Odryt, wdowa po wolnym (libertinus) Tomaszu
Gerlickim. Wyraziła ona wolę, by odprawiano w jej intencji cztery msze
św. Na ten cel przeznaczyła kapitał w wysokości 100 orenów,
ulokowany na 4% rocznie37.
Kolejny zapis dla Barczewa pochodził od panny Magdaleny Quoss
z Południewa, zmarłej w 1773 r. Na mocy testamentu przekazała 1000
orenów, które ulokowano w dobrach Doroszewo k. Czerwonki. Jednak
ówczesny właściciel tych dóbr (również o nazwisku Quoss) nie wypłacał
procentów i dlatego zobowiązano archiprezbitera do ściągnięcia
należności, nawet na drodze sądowej.
Regina Dromler38, wdowa po burmistrzu barczewskim Franciszku (zm.
5 marca 1780 r.), zarządziła, by jej spadkobiercy przeznaczyli 300
orenów na opłacanie mszy św. raz w miesiącu przy głównym ołtarzu
w jej intencji i całej rodziny. Ale i w tym przypadku pojawiły się
komplikacje. Ponieważ nie wypełniano ostatniej woli, wizytatorzy
polecili, by wystąpiono na drogę sądową39.
W Bisztynku bene cjum Stradomscianum powstało z fundacji Elżbiety,
wdowy po śp. szlachcicu Stanisławie Stradomskim. Nie posiadało ono
dokumentu erekcyjnego, co zarzucono spadkobiercy fundatorki,
Franciszkowi Schauowi, ale bene cjum to zostało wymienione już
podczas wizytacji generalnej biskupa Andrzeja Chryzostoma
Załuskiego 2 kwietnia 1701 r. Suma kapitałowa, ulokowana na 6%,
wynosiła 255 talarów Rzeszy i 50 groszy40.
Burmistrz Bisztynka Michał Lamprecht oraz Cecylia Weiss i Gertuda
Rotermundt ufundowali bene cjum Świętego Ducha, a dokument
erekcyjny wystawił 7 grudnia 1669 r. biskup Jan Stefan Wydżga.
Posiadało ono sumę kapitałową w wysokości 188 talarów i 80 groszy,
ulokowaną na 6%41.
Anna z d. Setz, która najpierw zawarła związek małżeński z nieznanym
z imienia Schachtem, a po jego śmierci – drugi z Hintzem (obydwaj byli
rajcami miejskimi), ufundowała w Bisztynku bene cjum Schachtianum
i przeznaczyła na ten cel 312 talarów Rzeszy i 70 groszy ulokowanych na
6%. Dokument erekcyjny wystawił 3 lutego 1726 r. o cjał i administrator

biskupstwa warmińskiego ksiądz Wojciech Grzymała. Miała za to być
sprawowana msza św. ku czci św. Wawrzyńca przy ołtarzu św. Mikołaja
w każdym tygodniu, ale nie wiemy, w jakim dniu42.
Bene cjum Lehmannianum w Bisztynku pochodziło z fundacji Anny
z d. Popin/Popihn, wdowy po Janie Lehmannie, piekarzu z Bisztynka,
zapisanej w testamencie z 31 lipca 1747 r. Akt erekcyjny wystawił 6
kwietnia 1753 r. biskup Adam Stanisław Grabowski. Na ten cel
przeznaczono 853 talary Rzeszy i 80 groszy, ulokowanych na 5%.
Ponadto w gotówce pozostawało 20 talarów i 76 groszy43. W zamian
bene cjant był zobowiązany do odprawienia mszy św. recytowanej we
wszystkie czwartki przy ołtarzu Krwi Pańskiej. Jedna z nich miała być
wotywą ku czci pięciu ran Chrystusa, natomiast śpiewacy powinni
odśpiewać litanię. Ponieważ jednak nie było formularza takiej mszy św.,
zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską, w dokumencie fundacyjnym
polecono sprawować mszę św. o Imieniu Jezus44.
Rajca miejski Wawrzyniec Piontack i jego żona Elżbieta ufundowali
bene cjum św. Anny i przeznaczyli na ten cel 1600 grzywien (355
talarów i 50 groszy). Erygował je 16 sierpnia 1736 r. biskup Krzysztof
Andrzej Jan Szembek. Bene cjant był zobowiązany we wtorki (poza
Adwentem i oktawą Bożego Narodzenia) odprawiać mszę św. o św.
Annie z towarzyszeniem organów oraz śpiewać po niej Litanię
loretańską z Salve Regina; te ostatnie (Litanię i Salve Regina) także we
wszystkie niedziele i święta po mszy św. porannej45.
Bene cjum Zdanscianum ufundowała Dorota, wdowa po burmistrzu
Bisztynka, Baltazarze Zdanskim i na mocy testamentu zapisała 360
grzywien (80 talarów). Erygował je 19 lipca 1729 r. biskup Krzysztof
Andrzej Jan Szembek. Bene cjant miał odprawiać rocznie dwie msze
św. z wigilią za zmarłych Dorotę i jej męża Baltazara oraz krewnych46.
Aniwersarz Strachowscianum w Bisztynku ustanowiła szlachcianka
Barbara Strachowska na mocy testamentu z 11 lipca 1788 r.
i przeznaczyła na ten cel 33 talary i 30 groszy47. Natomiast Anna, wdowa
po urzędniku skarbowym Karolu Hohmannie, udotowała aniwersarz
w wysokości 100 talarów. Został on erygowany 24 września 1798 r. przez
księdza administratora diecezji Jana Cichowskiego, a bene cjant został

zobowiązany co trzy miesiące odprawić mszę św. śpiewaną za zmarłą
i członków jej rodziny48.
W mieście będącym siedzibą biskupią, Lidzbarku Warmińskim, sytuacja
przedstawiała się jeszcze inaczej. Okazuje się, że wśród fundatorów
ponad 20 bene cjów najczęściej byli biskupi, kanonicy kapituły
katedralnej, duchowieństwo para alne, burmistrzowie, członkowie
rady miasta i obywatele49. Odnotowano także kobiety. 300 grzywien
o arowała wdowa po burgrabim jeziorańskim Janie Jonstonie
z zobowiązaniem do odprawienia w kościele lidzbarskim w każdym
miesiącu mszy św. żałobnej50. Elżbieta, wdowa po burmistrzu Janie
Mateuszu Ho manie, powiększyła fundację burgrabiego lidzbarskiego
Bartłomieja Krügera (Kriegera), posiadającą 200 grzywien, o kolejnych
300 w czasach rządów biskupa Jana Stanisława Zbąskiego. Za to
bene cjant miał odprawiać dziesięć mszy św. recytowanych: jedną
o św. Bartłomieju w wigilię jego święta, drugą o św. Gertrudzie w jej
święto, a pozostałe za zmarłych z rodziny Krügerów w każdą środę
i piątek tzw. suchych dni. Ponadto w każdy pierwszy czwartek miesiąca,
a w razie przeszkody w następny dzień, przy ołtarzu Trójcy Świętej
sprawowano mszę św. za żywych i zmarłych z rodziny Ho manów
z Litanią do Imienia Jezus lub loretańską z antyfoną Witaj, Królowo51.
Podobnie było z bene cjum św. Józefa, ufundowanym przez kanoników
warmińskich Eustachego Wojciecha Kreczmera i Jana Jerzego Kunigka
z sumą kapitałową 1800 grzywien. Później 450 grzywien dodała jeszcze
wdowa po rajcy lidzbarskim Szymonie Sapuhnie, Honorata Elżbieta z d.
Kreczmerówna, czyli spokrewniona z pierwszym fundatorem. Za to
księża mieli sprawować w każdą środę o godz. 6.00 mszę św. ku czci św.
Józefa przy ołtarzu, noszącym to samo wezwanie w intencji żywych
i zmarłych fundatorów oraz członków ich rodzin52.
Honorata Elżbieta Sapuhn ufundowała ponadto bene cjum
Najświętszej Maryi Panny, a pieniądze na ten cel w wysokości 3000
grzywien miały pochodzić z czynszu za dom, stodołę, pole i ogrody oraz
z sumy kapitałowej w wysokości 3000 grzywien. W zamian duchowni po
jutrzni, mszy św. oraz o godz. 14.00 mieli dołączać małe o cjum
o NMP53. Katarzyna, wdowa po Michale Grammanie (Graumanie),

mistrzu wyrobów miedzianych, zapisała na przełomie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVII w. 0,5 łanu ziemi i 100
grzywien, aby corocznie w intencji jej i rodziny odprawiano przy ołtarzu
Wniebowzięcia NMP mszę św. w pierwszą środę miesiąca oraz osiem
mszy św. żałobnych z dodaniem modlitwy Boże, Dawco przeznaczenia
i Boże wiernych54. Marcin Waldau i wdowa Katarzyna Groman (zapewne ta sama, co wyżej wymieniona Katarzyna Gramman)
zapisali 106 grzywien i 0,5 łanu ziemi na bene cjum, które zostało
erygowane 15 marca 1681 r. Kapitał wyniósł 66 talarów. Po redukcji
bene cjów wikariusz był zobowiązany do odprawienia dwunastu mszy
św. za fundatorów55.
W 1798 r. odnotowano jeszcze bene cjum założone przez Sabinę,
wdowę po Michale Sahlmannie, rajcy w Lidzbarku Warmińskim, już 17
czerwca 1667 r., z którego dysponowano w czasie wizytacji 405 talarami
i 50 groszami. Zostało ono zreformowane 30 kwietnia 1791 r. i odtąd
bene cjant miał sprawować w ciągu roku 24 msze św. śpiewane o Męce
Pańskiej za fundatorów i krewnych56.
Anna, wdowa po Janie Schrötterze, obywatelu lidzbarskim, założyła
bene cjum, erygowane 13 sierpnia 1733 r. W 1798 r. dysponowało ono
472 talarami i 23 groszami. Bene cjant był zobowiązany – po reformie
bene cjum – przy ołtarzu Świętego Krzyża w poniedziałki o godz. 8.00
(o ile nie pojawią się przeszkody) sprawować w roku 33 msze św. ze
śpiewem chóru i grą organów za zmarłą Annę57.
W Dobrym Mieście w 1654 r. wdowa Urszula Giese zapisała 200
grzywien na bene cjum Bożego Ciała. W zamian podczas mszy św.
o Eucharystii miała być śpiewana pieśń Oto chleb aniołów (Ecce panis
angelorum)58. W 1660 r. Gertruda Zeebrus ufundowała wieczną lampę
przed obrazem św. Benedykta, przekazując 600 grzywien59. W 1734 r.
Elżbieta Smiarowska z Żardenik60 przeznaczyła 2000 orenów na
bene cjum Mater dolorosa, by w każdą sobotę odprawiano mszę św.,
podczas której uczniowie ze szkoły śpiewaliby Stabat Mater lub Litanię
do Matki Bolesnej, a w święto Matki Boskiej Bolesnej, czyli raz w roku,
miało być kazanie wygłaszane przez bene cjanta61.

W Jezioranach ustalono istnienie bene cjum św. Józefa, ustanowione
przez rację miejskiego Piotra Drewsa i z testamentu jego żony Justyny,
erygowane przez księdza o cjała diecezji Jerzego Kunigka 8 czerwca
1705 r. na sumę 666 talarów i 60 groszy za sprawowanie przez 30
„nieprzeszkodzonych” śród mszy św. śpiewanych o św. Józe e: jedną za
zmarłych fundatorów, a drugą za żyjących i zmarłych krewnych.
Bene cjant otrzymywał za to 12 talarów, archiprezbiter za nadzór –
80 groszy, kościół na utensylia – 1 talara i 30 groszy, kościelny – 1 talara,
nauczyciel – 1 talara i 30 groszy, podobnie organista, prowizor – 65
groszy, kalkanista – 55 groszy oraz szpital – 1 talara i 30 groszy (razem 21
talarów)62.
Bene cjum Zorawsciani ustanowili 15 grudnia 1795 r. szlachcic
Adalbert de Żorawski i jego żona Anna z d. Spinek, a zatwierdził je
biskup pomocniczy i o cjał diecezji Karol von Zehmen. O arodawcy
ulokowali 333 talary i 30 groszy na czynsz w wysokości 4% w dobrach
w miejscowości Kalis (Kunkendorf ) k. Jezioran. Do obowiązków
bene cjanta należało, poczynając od 1 stycznia 1796 r., w każdym
kwartale odprawić 11 mszy św. recytowanych za dusze Adalberta
Troszki i krewnych (razem 44). Za to miał otrzymywać 12 talarów,
kościół na utensylia – 45 groszy, na powiększenie kapitału – 15 groszy,
za opiekę nad bene cjum – 60 groszy (razem 13 talarów i 60 groszy)63.
W Biskupcu wdowa Lucia Lobert ufundowała bene cjum Różańca
Świętego. Zapisała na ten cel 400 grzywien, a jej córka Anna
Sierokowska uzupełniła o 300 grzywien, co dawało 342 talary i 60
groszy. Zostało ono erygowane 6 lutego 1699 r. przez księdza
administratora diecezji Franciszka Żórawskiego. Bene cjant w niedziele
i święta miał z ludem śpiewać Różaniec, a przed nim z ambony
wygłaszać kazanie o Matce Bożej64.
Bene cjum Świętej Trójcy w tym mieście ufundowali szlachcic
Stanisław Michał Hozjusz i jego żona Anna Barbara z kapitałem
wynoszącym 333 talary i 30 groszy. Zostało ono erygowane 17 września
1730 r. przez biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka. Przy okazji
ustanowiono też bractwo Opatrzności Bożej. Bene cjant miał
odprawiać w poniedziałki (poza Adwentem i oktawą Bożego

Narodzenia) mszę św. o Trójcy Świętej z towarzyszeniem organów
i śpiewem chóru65.
W zbiorach Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ustalono też fundację
Keszyczkowiana, założoną w wiejskim kościele w Lutrach. Siostry Anna
i Katarzyna Keszyczkówne zapisały 200 orenów, ulokowanych na 6%,
na 20 mszy św.: 10 o św. Marii Magdalenie (tytuł kościoła) z kolektą
o Trójcy Przenajświętszej, Męce Pańskiej i Matce Bożej Bolesnej, 5 –
o Męce Pańskiej z powyższymi kolektami i 5 – o Matce Bożej Bolesnej
z powyższymi kolektami. Zapisu dokonano w 1687 r., ale zatwierdzony
on został dopiero przez księdza administratora diecezji Wawrzyńca
Józefa Nycza 8 października 1703 r.66
***

Podsumowując powyższe ustalenia, na podstawie protokołów
powizytacyjnych z XVIII w. można przyjąć, że kobiety ufundowały
bene cja w Reszlu (aż 7), w Bisztynku, Lidzbarku Warmińskim
i Ornecie (po 6), we Fromborku (4), w Braniewie i Dobrym Mieście (po
3), w Barczewie, Biskupcu, Jezioranach i Olsztynie (po 2) oraz
w Pieniężnie (1), czyli łącznie 44. Jednak 10 z nich było zapisami
wspólnymi małżonków: w Bisztynku, Jezioranach i Ornecie (po 2),
a w Biskupcu, Braniewie, Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie (po 1).
Natomiast zapisy kobiet samotnych zostały uwierzytelnione
w protokołach z Barczewa, Olsztyna i Reszla oraz w para i wiejskiej –
Lutrach. Odnotowano także 30 fundacji wdów oraz 4 donacje panien.
Interesujące są ustalenia, z jakich grup społecznych wywodzili się
donatorzy. Niestety, w dwunastu przypadkach nie podano takich
informacji, natomiast wśród założycieli bene cjów przez małżonków
byli trzej rajcowie, dwaj burmistrze, szlachcic i właściciel dóbr Sabuny.
Jeżeli zaś chodzi o wdowy, aż siedem z nich było niegdyś żonami
rajców, a pięć – obywateli. Pozostałe miały za męża burgrabiego,
szlachcica, organistę (i zarazem aptekarza), piekarza, wolnego i mistrza
wyrobów miedzianych.
Na szczególną uwagę zasługują dwa zapisy. W Reszlu nietypowa była
fundacja panny z polskiej rodziny szlacheckiej z dystryktu Wyłkowyszki
na Litwie, Anny Zo i Zaremby, która zmarła w tamtejszym szpitalu.

Natomiast drugą – bene cjum Świętej Trójcy w Biskupcu – ufundowali
szlachcic Stanisław Michał Hozjusz i jego żona Anna Barbara,
właściciele Rasząga.
Bardzo skromnie prezentują się natomiast aniwersarze, ponieważ
ustalono tylko dwa z nich i to w jednej para i – Bisztynku.
Ogólny przegląd fundacji niewiast na Warmii w XVIII w. pozwala
wysnuć kilka wniosków. Niewątpliwie należy stwierdzić, że nie były one
zbyt liczne w stosunku do wszystkich bene cjów. Można je oszacować
na około 20% donacji, wśród których jednak dominowały zapisy
duchownych. Darczyńcami były przede wszystkim wdowy, pragnące po
śmierci męża stałej modlitwy w jego intencji i intencji całej rodziny.
Wśród nich dominowały żony rajców i obywateli. Ale można również
spotkać zapisy z rodzin burmistrzów, szlachty, właścicieli dóbr
i rzemieślników. Uposażenie, uzyskiwane z czynszów, przeznaczano
przede wszystkim dla duchownego, który odprawiał wskazane
nabożeństwa, ale także dla kościoła, nauczyciela (organisty),
odpowiadającego z uczniami za śpiewy, kościelnego, dzwonnika czy
prowizora. Regulacje dotyczące dysponowania pieniędzmi były
doprecyzowywane w dokumentach erygujących zapisy zgodnie z bullą
papieża Piusa V Cum onus z 19 czerwca 1569 r.67 W XVIII w. coraz
popularniejsza stała się też hipoteka. Mniejsze sumy lokowano
u mieszkańców miast68.
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Church foundations of women in Warmia in the light
of post-visit protocols from the 18th century
Summary

Pious entries and foundations have a long tradition in the Catholic
Church and have already occurred in apostolic times. eir particular
forms were various types of bene ces and anniversary books. For the
money (sometimes land) o ered, the clergy undertook to perform
certain services, above all to celebrate a speci c number of Holy Mass.
e emoluments were also paid to organists and teachers who
supported them in these services.
e presented article analyzes the entries made by women in Warmia in
the 18th century. It was found that most of them were in Reszel (7), then
in Bisztynek, Lidzbark Warmiński and Orneta (6 each), in Frombork (4)
as well as in Braniewo and Dobre Miasto (3 each), 44 of them all
together. 10 of them were the joint entries of spouses, 30 came from
widows and 4 from maids. Considering social groups, widows of
councilors and citizens but also of craftsmen were the most generous.
However, in relation to all bene ciaries recorded in post-visit protocols
from the 18th century, women’s foundations constituted only about
20%.

The Woman in the Modern Art of Royal Prussia.
Sketch for a portrait
Summary

e representation of woman in the Royal Prussia art is a rather broad
topic. Examples of images of women from the medieval period serve as
an introduction to the period which discusses it. ese images include
images of Virgin Mary and other sacred maidens that served as medium
(a link between sacrum and profanum). Medium can be seen within the
walls of not only the churches but also townhouses in Gdańsk or Toruń.
Secular women appeared mostly on epitaphs and altars. Usually they
were the devout patrons or individuals vulnerable to Satan’s
temptationas in images visible in Table of the 10 Commandments in
Gdańsk. Modern Age started with Last Judgement of Hans Memling
(with Catarina Tani painted as the co-funder of the altar) arriving to
Gdańsk. Women iconography remained mostly traditional with changes
dictated by shifts in the religion of Royal Prussia. e role of biblical
heroines changed from medium to exemplum; personi cation of
virtues and heroines of the antique world which were an important
element of the secular and religious iconography. Women (which were
usually represented by painters such as Anton Moeller) were seducing
people with their gratefulness, tempting or encouraging to live a devout
life. e Catholic Church kept the traditional functions of the
iconography of women, nonetheless the importance of portrait showing
a woman that belonged to the ministry or nobility was rising. It was not
until the 18th century that the amount of portraits underlining the
growing importance of women’s social role grew. ey were created by
(among others) Daniel Chodowiecki or Jacob Wessel.
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Ubiory kobiece z terenu Prus Królewskich z XVI–XVIII w. –
źródła pisane i archeologiczne
Tematyka ubioru w Prusach Królewskich, a w szczególności stroju
szlachcianek, nie znalazła do dnia dzisiejszego znaczącego miejsca
w literaturze historycznej, mimo że prace nad historią kostiumologii
prowadzone są w Polsce od dłuższego czasu. Złożyło się na to zapewne
kilka powodów, jednak najważniejszym z nich wydaje się brak
wystarczającej ilości publikacji źródłowych w postaci inwentarzy
majątku kobiecego, który opisywałby zawartość skrzyń i szaf kobiecych
w dworach Prus Królewskich. Lukę tę częściowo tylko wypełniają
publikowane ostatnimi laty testamenty szlacheckie z tego terenu1.
Informacje w nich zawarte rozbudzają jednak tylko ciekawość i chęć
dokładniejszego poznania tej problematyki. Niedosyt jest tym większy,
że na 213 wydanych testamentów tylko około 60 to testamenty kobiece,
a wśród nich nieliczne przekazują informacje o majątku testatorek.
Gromadząc materiały do niniejszej publikacji, postanowiono znacznie
rozszerzyć korpus źródeł, dodając do znanych już testamentów grupę
nadal pozostających tylko w rękopisach inwentarzy majątku
ruchomego należącego do kobiet stanu szlacheckiego w Prusach,
sporządzanych najczęściej przy okazji wydawania ich za mąż lub po ich
śmierci, wzbogacając je o ikonogra ę pochodzącą z portretów,
portretów trumiennych, epita ów i nagrobków, a także analizę
materiałów pozyskanych z grobów podczas wykopalisk prowadzonych
przez archeologów na obszarze dawnych Prus Królewskich2.
Interdyscyplinarne podejście do tematu pozwoliło nie tylko
zidenty kować i nazwać poszczególne elementy stroju kobiecego, ale
też określić dokładniej materiał, z jakiego został wykonany,
a w niektórych wypadkach także ich krój. Być może takie spojrzenie
odmieni dość niesprawiedliwy, ale funkcjonujący w przestrzeni
publicznej opis szlachcianek sporządzony przez Charlesa Ogiera,

sekretarza poselstwa francuskiego przybyłego do Polski w 1635 r., by
wziąć udział w rokowaniach pokojowych kończących wojnę polskoszwedzką. Podczas wizyty w Toruniu w lipcu 1635 r. zanotował: „Było
tam również nieco szlachcianek; na głowach noszą one gwiazdy
z wielkich pereł, nad tym zaś dość liche męskie kołpaki, bardzo wysokie,
lecz o krótkim włosiu. Mają też na sobie króciutkie spódnice, suto
marszczone; nie jest ten ubiór zbyt przyzwoity”3. Określenie króciutkie
odnosi się do spódnic sięgających lekko powyżej kostki. Natomiast suto
marszczone miały w obwodzie mniej więcej od 3 do 6 m. Przyzwoitą
długością spódnic od sukni była ta zakrywająca stopy kobiet4. W roku
1601 wydano w Gdańsku drzeworyty Antona Möllera, które
przedstawiają m.in. mieszczki gdańskie z biednych i bogatych
środowisk. Krój ubiorów był do siebie podobny, ale jakość wykonania
i wykorzystane tkaniny różniły się od siebie w dużym zakresie. Kobiety
pracujące miały zdecydowanie krótsze spódnice sięgające powyżej
kostek lub do połowy łydki. Natomiast suknie bogatych patrycjuszek
zakrywały całkowicie stopy5.
Najlepiej udokumentowany na przestrzeni od końca XVI w. do 1772 r.
w źródłach pisanych jest prawdopodobnie strój szlachcianek.
Jedne z najstarszych opisów strojów kobiecych znajdujących się
w skrzyniach i szafach szlachcianek z Prus Królewskich pochodzą już
z drugiej połowy XVI w. i wraz z kolejnymi dziesięcioleciami liczba tych
opisów się zwiększa. Nie dają one obrazu jednolitego. Wyłaniająca się
z nich różnorodność stroju wynika oczywiście z różnych okresów,
z których pochodzą wykorzystane źródła, a więc oddają zmieniającą się
modę na przestrzeni wieków. Istotną, a może wręcz kluczową rolę
odgrywa jednak zamożność kobiet. Stan szlachecki nie był jednorodny.
Obejmował z jednej strony drobną szlachtę siedzącą na kawałku ziemi
i ledwo wiążącą koniec z końcem, z drugiej natomiast przedstawicieli
magnaterii, rodzin senatorskich, które też posiadały swe majątki
w Prusach Królewskich.
Nakrycia głowy
Przystępując do opisu kobiecych nakryć głowy, na początku należy
zaznaczyć, że do XVIII w. była to przede wszystkim domena kobiet

zamężnych i wdów. Panny nosiły zwykle głowy odkryte z włosami
najczęściej plecionymi w warkocz i dekorowane co najwyżej wstążkami,
przepaskami, kwiatami prawdziwymi lub sztucznymi i w miarę
zamożności klejnotami, i jak pisał Jędrzej Kitowicz, dopiero za czasów
króla Augusta III również panny zwiedzione modą zaczęły dekorować
głowę kornetami „których kształtu opisać trudno, ponieważ ten
odmieniał się co miesiąc”6. Nie ma powodu wątpić, że kobiety
w Prusach Królewskich znacząco odbiegały modą i zwyczajami od
zwyczajów stołecznych.
Jedna z najstarszych informacji o kobiecych nakryciach głowy
zachowała się w inwentarzu zmarłej szlachcianki Kobylińskiej z ziemi
chełmińskiej z 1584 r. Spisujący go odnotował wówczas, że zmarła
posiadała „czapek aksamitnych dwie”. W innym miejscu, w wykazie
bielizny wspomniano jeszcze o chuście i pięciu czepcach7. Opis ten,
niestety bardzo lakoniczny, ani odrobinę nie przybliża nas do poznania
tego zagadnienia. Nie jesteśmy nawet w stanie jednoznacznie
stwierdzić, czy czepce noszone były samodzielnie, czy nakładane były
pod czapki. Zachowane z tego okresu wizerunki epita jne kobiet
pokazują je tak w chustach, jak i kołpakach, spod których widać czepki
lub chusty szczelnie okrywające głowę. W przypadku badań
archeologicznych znaleziono tylko dwie chusty, które wykonano
z przędzy jedwabnej8, a ich rozmiary to: 67 × 73 cm i 88 × 98 cm. Chusty
te można było przewiązywać pod brodą. Zresztą jedną z nich
znaleziono przewiązaną w supeł. Niestety materiały te odkryto
w ossuarium w południowej krypcie kościoła pw. św. Mikołaja
w Gniewie, w związku z tym nie można było określić wieku kobiet, które
miały je na sobie i czy było to jedyne nakrycie głowy w ubiorze
grobowym czy może okrywały one lniane lub jedwabne czepki.
Z końca XVI w. znamy kilka wizerunków epita jno-nagrobnych kobiet,
niestety zachowanych w różnym stanie. Wszystkie natomiast prezentują
jeden z dwóch stylów nakrycia głowy – wysokie cylindryczne, futrzane
kołpaki, dość głęboko osadzone, zakrywające uszy lub chusty zwane
rańtuchami9. Pierwszy ze stylów zobaczyć możemy np. na epita um
wojewody chełmińskiego Stanisława Kostki, na którym jednym

z elementów są postacie czterech klęczących kobiet, może żony i córek
wojewody. Epita um powstało zapewne w latach 70. XVI w. (fot. 1).
Wysokie cylindryczne futrzane kołpaki cieszyły się największym
powodzeniem w polskiej modzie kobiecej w latach 70. i 80. XVI w., gdy
moda ta obowiązywała na polskich dworach, ponieważ w latach
następnych kołpaki tego typu zniknęły z przedstawień
ikonogra cznych.
O wiele dłużej w modzie polskiej przetrwały długie rańtuchy10.
Doskonałym tego przykładem jest chociażby wizerunek zmarłej w 1593
r. Zo i z Konopackich Oleskiej, wdowy po Jerzym Oleskim kasztelanie
chełmińskim, pochowanej w kościele para alnym w Pieniążkowie (fot.
2).
Jeszcze inny zestaw nakrycia głowy czytelny jest na nagrobku rodziny
Kosów, wykonanym najprawdopodobniej po 1618 r. (katedra w Oliwie),
przedstawiającym m.in. klęczącą Justynę z Konarskich Kosową (fot. 3).
Szczególną uwagę przykuwa jej nakrycie głowy. Jest to właściwie
olbrzymi czepiec, którego konstrukcja znana była w Europie od
pierwszej połowy XV w. Tego typu czepce naśladowały przede
wszystkim wyolbrzymione przez sztuczne dodatki (np. wypchane
tekstylne poduszeczki, warkocze z naturalnego włosia lub z jedwabiu)
wymyślne fryzury. Konstrukcja czepca opierała się na stelażu (balzo),
który pokrywano jedwabnymi pasami w kolorze złocistych włosów11, jak
to mogło mieć miejsce na przedstawionym nagrobku (fot. 3). Spod
czepca spływał długi (mniej więcej za kolana), powłóczysty rańtuch
ozdobiony wzdłuż dolnej krawędzi złotym, geometrycznym haftem
(właśnie taki rańtuch idealnie nadawałby się na obrus ołtarzowy).
Krawędź obszyto taśmą w złotym kolorze. Pod rańtuchem bezpośrednio
do głowy przylegał mocno nasunięty na czoło czepek z zakończeniem
na środku czoła w szpic. Ozdobiono go również złotą taśmą i haftem.
Znacznie lepiej udokumentowane są kolejne dwa stulecia i to tak
w źródłach pisanych, jak i w ikonogra i. Niektóre nakrycia głowy
z drugiej połowy XVI w. utrzymały się w Prusach Królewskich co
najmniej do połowy wieku następnego.

Dość odważnym i nowatorskim rozwiązaniem było noszenie przez
kobiety kapeluszy. Żona starosty nitawskiego Jerzego Konopackiego
z Rynkówki Anna Konarska należała zapewne do kobiet, które do
elementów tradycyjnej garderoby wprowadzały nowości ze świata
zachodniego. Hipotetyczny portret małżonków utożsamiany z ich
osobami12 przedstawia kobietę z warstwowym nakryciem głowy
zwieńczonym właśnie czarnym kapeluszem z wysoką, lekko stożkowatą
główką i szerokim, prostym rondem (fot. 4). Jednolita czerń (zapewne
lcowego) kapelusza została rozdzielona przez podwójny sznur dużych
pereł (identycznych ze sznurami długich korali). Pod kapeluszem
znajduje się biały sztywny czepek (zapewne lniany), a pod nim czarny
przylegający do owalu twarzy, wykończony czarną koronką.
Z tego okresu znane są również inne rodzaje nakryć głowy. Przykładem
może być wizerunek Justyny z Branickich Wiesiołowskiej (fot. 5),
kasztelanowej elbląskiej z epita um małżonków z kościoła
w Godziszewie (Branicka zmarła w 1623 r., jednak epita um musiało
powstać dopiero po śmierci jej męża, czyli po 1642 r.). Na głowie
kasztelanowej znajduje się owalny czepiec wykonany w podobny
sposób jak czepiec Justyny Kosowej (fot. 4) i przypomina bochen
chleba. Jednak w tym przypadku rańtuch jest zdecydowanie krótszy
i sięga do ramion. Nieco inaczej wygląda czepiec Teresy Ertmudy
Konarskiej, żony znanego historyka Reinholda Heidensteina (epita um
małżonków znajduje się w katedrze oliwskiej – fot. 6), na którym kobieta
ma płaski czepiec osadzony na sztywnym białym czepku, mocno
odstającym od owalu głowy, i rańtuch spływający na plecy.
Przedstawienia różnią się w szczegółach, ale zasada kompozycji jest
utrzymana w kanonach panującej mody.
Nieco inaczej wygląda wizerunek z portretu trumiennego z kościoła
para alnego w Garczynie Katarzyny z Dorengowskich Garczyńskiej (fot.
7), zmarłej w 1658 r. Zasada trzech warstw nakryć głowy została
utrzymana, jednak zamiast czepca czy kapelusza widoczny jest wysoki
kołpak haftowany nicią z metalowym oplotem i perłami. Krawędź
kołpaka obszyto koronką wykonaną z metalowych nici w złotym
kolorze. Być może właśnie o podobnych (nieozdabianych haftem

i perłami) kołpakach pisał wcześniej Charles Ogier w relacjach z pobytu
w Prusach Królewskich.
Niestety mimo znacznej ilości wzmianek źródła pisane nie są w stanie
tak dokładnie opisać nakryć głowy, jak to widoczne jest
w poszczególnych przedstawieniach. Inwentarz wyprawy ślubnej Teresy
Elżbiety z Konopackich Szczepańskiej z 1649 r. odnotował tylko dwie
czapki: „Czapka haftowana z ogonkami; czapka z kwiatami złotemi
sobola”, nic więcej do tego opisu nie dodając13. Z zapisu wynika tylko, że
pierwsza z nich musiała być wykonana z jakiegoś materiału (być może
wyglądem zbliżona do nakrycia głowy Garczyńskiej, w większości hafty
te pięknie się prezentowały na strzyżonych jedwabnych aksamitach),
druga była niewątpliwie futrzaną, być może podobna do prezentowanej
na portrecie trumiennym nieznanej niewiasty z kościoła w Kalwie (fot.
8). Czapki z futra sobolego były chyba w owym czasie ulubionym
nakryciem głowy, często wspominanym w źródłach. W 1651 r. Ewa
z Białobłockich Spiglowa dysponowała w testamencie swymi
ruchomościami, między innymi sobolami na czapki. Dwie czapki
dekorowane ogonami sobolimi wykazywała również w testamencie
z 1671 r. Agnieszka z Boninów Sulickich Parskowska („Czapka jedna
błękitna kitajczana [z] złotą koronką z ogonkami sobolemi. Druga
czapka z ogonkami sobolemi czarna i z koronką czarną”)14. Wszystkie
dodatki czytelne są na wyżej opisanych wizerunkach
kobiet.
W początkach XVIII w. z inwentarzy ruchomości i testamentów
kobiecych na jakiś czas znikają czapki sobole (testamenty mężczyzn
jeszcze je wykazują) i zastępowane są wyłącznie wykonanymi z tkanin.
Czapkę białą atłasową z kwiatami wyszywanymi złotą nicią posiadała
zmarła w 1718 r. Aldelgunda von Gehem Gniazdowska15. „Czapkę
dymową” wymieniał inwentarz Eleonory z Korwin-Kochanowskich Kruszyńskiej z 1742 r.16.
O czapce sobolej wspominał jeszcze testament Katarzyny
z Niewieścińskich Ciecierskiej z 1710 r., ale miała ona spłonąć
w pożarze jeszcze przed jego sporządzeniem17. Sobole wróciły do łask
około połowy XVIII w. pod postacią kołpaczków. O takowym wspomina

inwentarz sporządzony przy podziale ruchomości po śmierci Krystyny
z Dorpowskich Czapskiej, chorążyny pomorskiej z 1766 r., w którym
odnotowano: „Kołpaczek soboli z moro popielatą i kampanką srebrną”,
choć posiadała również dwie czapeczki z niebieskiego materiału
w srebrne kwiatki z „kampanką srebrną”18.
Pod czapkami noszone były zapewne różnego rodzaju czepki i kornety
(wspomniane również przy bieliźnie), mniej lub bardziej zakrywające
głowę, do nich mocowane były zaś kwefy przysłaniające twarz.
Wszystkie wyżej wymienione miała Zuzanna z Niszczyckich Łaszewska,
co odnotowano w inwentarzu po zmarłej, sporządzonym w 1712 r.
Prócz tego posiadała ona jeszcze „dwie poduszeczki do przywiązania na
czoło”, specjalne papiery do kornetów (dla ich usztywnienia), a nawet
„loki dwa do włosów”, które w źródłach z obszaru Prus Królewskich są
rzadkością19. Informacje te są świetnym komentarzem do przedstawień
ikonogra cznych. Z takich poduszeczek można było formować czepce
czytelne na fotogra ach 3 i 5.
Natomiast zupełnie odmiennie wygląda to w materiałach
archeologicznych. Przede wszystkim znajdowane są czepki wykonane
z tkanin jedwabnych (fot. 9). Natomiast jeśli zmarłe kobiety miały
lniane lub wełniane nakrycia głowy, do tego rańtuchy lub kwefy, to
w środowisku grobowym uległy one całkowitemu rozkładowi20. Wydaje
się, że znalezione czepki to trzeci element w prezentowanych
przedstawieniach ikonogra cznych. Przylegały one najczęściej do
owalu twarzy. Te same konstrukcje znane są zarówno z pochówków
dziecięcych21, jak i kobiecych22. Krawędzie czepków obszywano
najczęściej jedwabnymi pasamonami i ozdabiano w różnorodny
sposób, np. gazą, sztucznymi kwiatami wykonanymi ze wstążek23.
W materiałach gniewskich znaleziono tylko dwa haftowane fragmenty
czepków24, które należą do unikatowych odkryć.
Odzież wierzchnia na zimne dni
Najstarsze wzmianki o stroju wierzchnim wskazują, że szlachcianki
w Prusach Królewskich najczęściej okrywały się szubą. Były to długie,
obszerne okrycia bez zapięcia, z szerokimi, wyciętymi rękawami
i futrzanymi kołnierzami z przeznaczeniem na chłodne dni. Należy

zaznaczyć, że były to tak stroje kobiece, jak i męskie, trudno dziś jednak
stwierdzić, czy kroje znacząco się od siebie różniły. Materiał na szubę
również mógł być rozmaity. Mogły to być jedwabne adamaszki,
aksamity25 czy tkaniny wełniane różnej grubości i zwykle podbijane były
od spodu futrami z lisa bądź skórkami z innych zwierząt futerkowych.
Najstarszy ich opis pochodzi z inwentarza Kobylińskiej z 1584 r., który
wykazał tylko trzy pozycje: trzy podszyte lisem szubki, dwie czamletowe
i jedną warsztatową26. Dostępna literatura identy kuje czamlet jako
tkaninę wykonaną z sierści wielbłądziej lub koziej27. Mało
prawdopodobnym wydaje się, że szlachta Prus Królewskich,
szczególnie ta uboższa, posiadała łatwy dostęp do tkanin z sierści
wielbłąda, należy przyjąć więc dla większości przypadków (wyłączając
najzamożniejszą warstwę stanu szlacheckiego), że podstawowym
surowcem do wytwarzania tkanin czamletowych była sierść kozia. Jeśli
chodzi o tkaninę warsztatową, trudno nawet określić, czy była to
wełniana spilśniona, czy niespilśniona, czy może mieszana. „Szubkę
czarną grubrynową” znajdujemy w testamencie Jana i Ewy
Niedanowskich z Rynku z 1601 r., obok zresztą innego nakrycia
wierzchniego – czterech płaszczyków: zielonego, czerwonego, czarnego
i kitajkowego28. Grubrynem (zamiennie używano też nazw: grogrin,
gradytur, gredytur, grodytur, gredetor) określano tkaninę jedwabną
wykonaną z grubej przędzy, a importowaną w dużym zakresie z Turcji
i Europy Zachodniej29, która dobrze sprawdzała się w odzieży
wierzchniej. Szubki, płaszczyki podszyte i niepodszyte, a także futra
posiadała chorążyna malborska Barbara z Loków Balińska, która w 1617
r. wszystkie te rzeczy przekazała testamentem swej dwórce Małgorzacie
Banisławskiej30.
Szuby w źródłach pruskich pojawiają się nieprzerwanie do lat 40. XVIII
w., a różnorodność materiałów, z jakich były wykonane, i barw również
dziś robi wrażenie. Odnajdujemy więc „morową szubę siwemi
królikami podszytą”, „szubę szlamami podszytą”, „szubkę szagrynową
żółtą, białemi grzbietami pieskowymi podszytą” czy „szubę sza rową
granatową, szugrynową białemi pieskami podszytą”31.

Dość wcześnie pojawiają się wzmiankowane już wyżej płaszczyki oraz
płaszcze. Zapewne w wypadku płaszczyków mowa była o krótkich
pelerynach spinanych pod szyją, jak to widzimy na epita um Justyny
z Branickich Wiesiołowskiej (fot. 5). Płaszcze były odpowiednio dłuższe,
być może sięgające kostek bądź ziemi (fot. 1, 3, 5). Używane były przez
cały XVII w. i również mogły być wykonane z rozmaitych materiałów.
„Płaszczyk aksamitny felpą32 podrobiony” posiadała w 1625 r.
Małgorzata z Krupockich Wypczyńska, podobny w 1627 r. „płaszczyk
sukienny z felpowymi wyłóżkami” oraz „płaszcz czarny z lisami
podszyty do połowicy” Agnieszka z Borowskich Bolimińska, a także
w 1629 r. „płaszczyk felpą podszyty” Anna Grudowska33. W 1641 r.
kasztelanowa chełmińska Zo a z Lubodzieskich Elzanowska „płaszcz
czarny falendyszowy, podszyty pupkami na przodkach” darowała
plebanowi łąckiemu, a w 1651 r. Ewa z Białobłockich Spiglowa
podarowała futro kunie ze swego płaszcza służącej Barbarze
Przepelskiej34.
Ostatni raz w źródłach pruskich płaszczyk wspomniany był
w początkach XVIII w. Wykazał go inwentarz po Konkordii de Delary
Szeliskiej: „płaszczyk biały w złote kwiaty, gronostajkami opuszony,
brzuszkami do popielce [s] podszyty”35. Być może okrycie zewnętrzne
Justyny z Konarskich Kosowej (fot. 3) można by zakwali kować jako
płaszcz.
Nieco później, w początkach XVIII w., w źródłach jako wierzchnie
odzienie kobiece pojawiły się kontusz, kontusik, półkontusik. Wyparły
one zapewne płaszcze od tej pory niespotykane. Ich wygląd opisał
Jędrzej Kitowicz:
„Zimą na takie jupeczki brały kontusiki futrem podszywane, z długimi rękawami
wiszącymi, z wylotami szerokimi, do ręki wytchnięcia sposobnymi, u ramion obszernie
sfałdowanymi, u pięści wąsko ścinanymi. […] Kontusik był długi do wpół udów, trwał
długi czas w modzie, choć nastały inne futra […]”36.

Opisany przez Kitowicza kontusik zapewne dobrze oddawał jego ogólny
wygląd, tu tylko należy dodać, że półkontusiki musiały być
odpowiednio krótsze i być może kończyły się w pasie lub poniżej
bioder. Przynajmniej niektóre z nich były również zapinane, bo takowy

posiadała zmarła w 1766 r. chorążyna pomorska Krystyna
z Dorpowskich Czapska („kontusik gredyterowy niebieski z pętlicami
srebrnemi, lisami szlamami podszyty”)37.
W swym testamencie z 1710 r. wymieniła kontusze Katarzyna
z Niewieścińskich Ciecierska. Wśród innych ubiorów posiadała
„kontusik mój niebieski szlamami podszyty, kontusz karmazynowy
sukna francuskiego junatami [s] podszyty, kontusz gwoździkowy
francuskiego sukna popielicami podszyty […]”38. „Kontusz kamkowy
żółty sobolikami okładany, popielicami podszyty, […] kontusz slamami
podszyty kafe kolor” posiadała zmarła w 1712 r. wspomniana już
Zuzanna z Niszczyckich Łaszewska39, a „kontusz pąsowy sukienny,
popielicami podszyty” posiadała zmarła w 1718 r. Adelgunda von
Gehem Gniazdowska, żona administratora starostwa
pokrzywnickiego40.
Kasztelanka chełmińska Zo a Czapska w 1721 r. kazała „materię bogatą
niebieską z kontusika mego” przekazać do klasztoru bernardynów
nowskich, a „kontusik adamaszkowy lisami podszyty i futro spod
kontusika niebieskiego bogatego” podarowała swej służącej41.
W 1748 r. z kilkunastoletnim opóźnieniem zanotowano spis wyprawy
ślubnej Anny z Borowskich Rudawskiej. Matka przygotowała dla niej
między innymi trzy półkontusiki: zielony gradeturowy ogonkami
kunimi podszyty, niebieski szlamami podszyty oraz pąsowy
gradeturowy królikami podszyty42.
Kontusiki i półkontusiki wzmiankowane były w źródłach do końca
I Rzeczpospolitej.
W badaniach gniewskich w centralnej części prezbiterium znaleziono
jedwabną podszewkę o kroju zbliżonym być może do kontusika (fot.
10)43, datowaną na XVIII w. Tkanina wierzchnia to spilśniona tkanina
wełniana (sukno – obecnie w ciemnobrązowym kolorze), które
zachowało się w niewielkim stopniu w przedniej części. Z analizy
rozmieszczenia tkaniny na doczesnych szczątkach kobiety można
domniemywać, że ubiór mógł sięgać do połowy uda lub zakrywać
biodra, w tym przypadku trudno to było jednoznacznie ustalić. Nie

zawsze krój podszewki idealnie oddaje krój wierzchniej części, dlatego
analiza jest utrudniona. Jednak w czasie zabiegów konserwatorskich
udało się ustalić, że odzież tę zapinano na brązowe haftki, po których na
podszewce zostały zielone zaplamienia korozyjne (duża ilość domieszki
miedzi w stopie). Jednak fragmenty sukna nie wskazywały na kontusik,
a raczej na mundur wojskowy (stąd pierwsza myśl w ekipie badawczej,
że pochowano tu mężczyznę, czemu jednak zaprzeczyły analizy
antropologiczne i pochówek określono jako kobiecy). Układ
metalowych guzików i wstawki z jasnego sukna sugerowały mundur
zbliżony do modeli z końca XVIII w., gdzie przody kurtek były
w kontrastowej kolorystyce do reszty, do tego układ dwurzędowy
guzików – w dolnej części mała odległość, poszerzająca się w układzie
trapezowatym ku górze. Jak wynika z tego opisu, krój podszewki w tym
zestawieniu absolutnie nie mógł być wskazówką do ustalenia
podstawowego kroju odzienia wierzchniego.
W latach 40. XVIII w. inwentarze wymieniają jeszcze mantolety
i mantoleciki44. Były to peleryny z wyciętymi otworami na ręce (które
poza tym szczegółem nie różniły się długością i obszernością od
wcześniej znanych płaszczy i płaszczyków). O takich wspomina między
innymi inwentarz po kasztelanicowej gdańskiej Eleonorze z KorwinKochanowskich Kruszyńskiej z 1742 r. Posiadała ona „mantolecik żółty
w bukiety, podszyty felpą popielatą […] mantolecik z zielonej materyi
bogatej ze srebrem, różową felpą podszyty […] [oraz] mantolet
kamlotowy czarny”45.
Zewnętrzny strój kobiet w Prusach Królewskich dopełniały w XVII w.
tekstylne i futrzane rękawy zwane również zarękawami. Takowe
w swoim inwentarzu wyprawy w 1649 r. wykazała starościna
grudziądzka Teresa Elżbieta z Konopackich Szczepańska. Otrzymała
ona od matki „rękaw aksamitny czarny rysiami podszyty, rękaw takiż
rysiami podszyty”46. O kilku wspomina testament Agnieszki z Boninów
Sulickich Parskowskiej z 1671 r.: „Dwoje zarękawie, jeden błękitny, co
złoty kwiat przebija, a drugi czerwony, co także złoty kwiat przebija.
Zarękawie kitajczane czarne z foty, złoty malunek, drugie czarne
sukienne zarękawie. Zarękawie jedno białe talar kosztujące”47. Jeszcze

w 1712 r. „rękawik ogonkowy” oraz „rękaw niedźwiedzi” posiadała
Zuzanna z Niszczyckich Łaszewska, choć inwentarz wykazywał, że
posiadała również czarne oraz białe rękawiczki, które właśnie zaczęły
wypierać rękawy48. W wielu przypadkach można było nosić rękawy
i krótkie rękawiczki, było to uzależnione przede wszystkim od pory roku
i rodzaju sukni. Po wejściu modeli sukni (zwanymi dezabilkami)
z rękawami do łokcia i spływającymi koronkowymi angażantami,
jedwabne rękawiczki sięgały mniej więcej do wysokości rękawa, co
odnotowano w krypcie Czapskich w Toruniu49.
Innym dodatkiem do ubioru zewnętrznego były kaptury, które weszły
do mody damskiej w pierwszej połowie XVIII w., oraz palatynki.
„Kaptur z krzyżakami czarny jeden” posiadała Eleonora
z Kochanowskich Kruszyńska kasztelanicowa gdańska50, który
zakładany był do mantoletu dla ochrony przed wiatrem i deszczem.
Palatynkami (od 1676 r. występujące we Francji) zwano natomiast
szerokie szale lub lekkie pelerynki bądź futrzane narzutki pełniące rolę
ochronną na szyję i ramiona. „Palatynkę złotą i pasek złoty” wymieniał
inwentarz Gniazdowskiej z 1718 r. Posiadały ją również Eleonora
z Korwin-Kochanowskich Kruszyńska („palatynka blondynowa
koronkowa”51, 1743) czy Anna z Borowskich Rudawska („item palatynki
dwie, jedna złota, druga srebrna”, 1748)52.
Suknie, kabaciki i spódnice z dodatkami
Jednymi z elementów najczęściej wymienianymi w stroju kobiecym
były rozmaite suknie i spódnice. Już inwentarz pośmiertny Kobylińskiej
z 1584 r. wymienia ich kilka, nie dając jednak dokładniejszego ich opisu,
co najwyżej uwzględniając materiał, z którego zostały wykonane.
Inwentarz obejmuje więc następujące suknie: „Suknia Pani chodzona
czamletowa, popielczemi brzuszkami podszyta, druga suknia Pani
chodzona, półwarstatowa, trzecia suknia szara, odziewalna. Kabatek
aksamitny, sznurkami złotemi oprawiony, drugi aksamitny kabatek sam
sobie jednostajny, kabat półatłasowy nieboszczykowski”53. Jak widać
z tego zestawienia, na stanie szlachcianki były trzy suknie, dwa kabaciki
i jeden kabat, ale ten prawdopodobnie mógł należeć do jej zmarłego
męża. Ten i kolejne inwentarze dokonują rozróżnienia pomiędzy

sukniami i kabacikami (kabatami). Najwięcej kłopotu sprawia
zde niowanie samego kabata. Pod tą nazwą kryła się odzież tak męska,
jak i żeńska. Wszystko też na to wskazuje, że w różnym okresie kabaty
mogły też inaczej wyglądać. Nie wdając się w szczegóły, opis kobiecego
kabata dał Jędrzej Kitowicz, jednak odnosząc go do połowy XVIII w.,
a więc ponad 150 lat po sporządzeniu inwentarza Kobylińskiej. Jego
opis brzmiał następująco:
„Ale jeszcze przed tymi wszystkimi sukniami pierwszy był kabat, który teraz został suknią
samych panienek niedorosłych, a przedtem był strojem wszystkich dam. Kabat tym różnił
się od innych sukien długich, że sznurował się z tyłu, a inne wszystkie z przodu, i że nie
miał fałdu w tyle przez całe plecy aż do dołu ciągnionego, jak go miał szust, robron,
szamerluk i tym podobne”54.

Trudno orzec, czy te istotne przecież różnice można dziś przenieść
również na stroje wcześniejsze.
„Kabacik bez rękawów aksamitny brunatny” oraz „kabat aksamitny
czarny z gronostajkowym kołnierzem bielizną podszyty” otrzymała
w 1649 r. – obok całkiem sporej liczby rozmaitych sukien i spódnic –
jako wiano Teresa z Konopackich Szczepańska, starościna
grudziądzka55. Zapis ten świadczyć może, że kabaty, jako suknie
wiązane z tyłu, mogły być z rękawami lub bez, z kołnierzami futrzanymi
lub ich pozbawione. Ten sam inwentarz wspomina jeszcze
o „spodniku” adamaszkowym z kabatem, co dla odmiany można
interpretować jako zestawianie spódnic z krótkimi do pasa kabatami
(kolejna odmiana, która mogła przypominać stanik znaleziony
w Dubnie zapinany z przodu na haftki56, co nieco by burzyło ustalenia
o zapinaniu ich tylko z tyłu) jako jednego kompletu odzieży spodniej.
Kabaty/kabaciki jako strój kobiecy spotykane są w źródłach jeszcze
w początkach XVIII w., częściej występował jednak jako dodatek do
spódnic. O takich mówi testament Katarzyny z Niewieścińskich
Ciecierskiej z 1710 r.: „spódnica niebieska tabinowa z kabatem
sznurowanym w tyle, z koroną złotą podwójną i na spodniku przed sobą
u dołu […], druga spódnica czerwona adamaszkowa z kabatem

czerwonym lamowym […]” czy już samodzielny „kabat lamowy różowy
z złotą koroną”57.
Testament Ciecierskiej jest jednocześnie ostatnim źródłem z obszaru
Prus Królewskich, w którym udało się odnaleźć informacje o kabatach.
Czy jednak wyszły one z mody? Dokładnie w tym samym czasie
w źródłach pojawia się inny komplet: manto i spódnica. Być może
słowo manto zastąpiło dawną nazwę kabat lub manto – jako nowy
rodzaj stroju – wyparło staromodny kabat.
Manto po raz pierwszy pojawia się w 1710 r. w inwentarzu pośmiertnym
po Konkordii de Dalery Szeliskiej. Zmarła posiadała dwa takie ubiory:
„Manto i spódnica w złote kwiaty, czerwona jedna” oraz „manto
i spódnica modra w złote kwiaty”58. Jednak nie tylko manto stanowiło
komplet ze spódnicą. W tym samym inwentarzu spotykamy również
„szamerluk59 i spódnica goździkowa w złote paski, szamerluk
gryzetkowy zielony jeden”. Więcej podobnych zestawów miała np.
stolnikowa bracławska Zuzanna z Niszczyckich Łaszewska, której
inwentarz zawierał m.in.: „manto i spódnica w paski kitajkowe białe
z cytrynowym, stare […], manto stare popielate, kwiaty żółte ze złotem
[…] manto i spódnica zielona, materia w złote kwiaty. Manto i spódnica
zielona kitajkowa. Manto i spódnica stara niebieska w różne kwiaty […]”
ale też „szamerluk i spódnica popielata w różne kwiatki i złote
mieszane”60.
Inwentarze wymieniają jeszcze jupki (jubki) i kamizelki – samodzielne
ubiory, do których można było dobrać dowolne spódnice. Kitowicz
opisał jupkę jako odzież krótką „za stan cokolwiek dłuższą, z rękawami
po łokieć krótkimi, z materii takiej jak spódnica albo też i odmiennej,
z tyłu fałdziasta, z połami przestronnymi na przodzie, krojem takim jak
mantolety kanonickie”61. Nakładana miała być bezpośrednio na
sznurówkę. Posiadała je wspomniana wyżej Szeliska („jupka różowa
adamaszkowa jedna, kamizelka ołkowa w złote kwiaty jedna,
kamizelka błękitna adamaszkowa krótka jedna”), Łaszewska („jubka
niebieska, srebrna materia pupkami podszyta, sobolikami okładana”,
1712), Gniazdowska („jubka biała atłasowa i suknia spodnia atłasowa
złocista”, 1718), Kochanowska („jubka szagrynowa cytrynowa, białemi

grzbietami pieskowymi podszyta […], kamizelka biała hatłasowa”, 1742)
czy Czapska, chorążyna pomorska („jupka takoż gredyturowa niebieska
zajączkami podszyta” 1766)62.
Niewątpliwie jednak najpopularniejszym strojem spodnim kobiet była
suknia. Już w pierwszej połowie XVII w. źródła z obszaru Prus
Królewskich rozpoznają ich kilka rodzajów. Podziały szły w dwóch
kierunkach: ze względu na użyty materiał do ich wykonania oraz na
krój. Wszystko na to wskazuje, że rozróżnienie sukien ze względu na
materiał odnosiło się do sukien lokalnych, typowych w danym kręgu,
sukien „polskich”. Suknie kroju obcego – zachodniego – miały swe
własne nazwy i dopiero wówczas uzupełniane były informacją
o materiale. Inwentarz wyprawy Szczepańskiej z 1649 r. wymieniał więc:
„suknia srebrogłowowa biała z koronką srebrną, suknia teletowa
szkarłatna z koronką złotą z srebrem, suknia aksamitna goździkowa
czarna z haftowanemi passamonami, suknia atłasowa ceglasta
z koronką złotą, suknia atłasowa wzorzysta z koronką jedwabną”. Mamy
więc suknię srebrogłowową, czyli uszytą ze srebrogłowiu – jedwabnej
tkaniny przetykanej taśmą srebrną63, teletową, czyli wykonaną z teletu –
tkaniny jedwabnej w typie tafty często z wzorem wzbogacanym
metalową nicią64, suknię uszytą z aksamitu i dwie atłasowe. Prócz
materiału wszystkie one zapewne niewiele od siebie się różniły krojem,
ale już w dodatkach pasamoniczych każda mogła mieć inny zestaw
kokard i lamówek. W dalszej części inwentarz wymienia jeszcze suknie
zwane alamoda: „alamoda atłasowa wzorzysta rysiemi nóżkami
podszyta, alamoda czarna aksamitna wzorzysta rysiami noskami
podszyta, alamoda atłasowa papusia rysiami noskami podszyta,
alamoda tabinowa czarna kyteką [kitajką] podszyta”65. Określenie
„alamoda” niewątpliwie odnosiło się do sukien kroju zachodniego,
sprowadzanych najczęściej z Francji lub szytych na miejscu w oparciu
o wzory zachodnie. Była to suknia dwuczęściowa, w której część górna
przypominała męskie wamsy noszone przede wszystkim w XVI w.,
a dolna część to mocno marszczona spódnica66. W polskiej modzie
kobiecej suknie tego typu noszone były jeszcze dość często w pierwszej
połowie XVII w.67, szczególnie mieszczki uważały to za wygodne

odzienie, które nie krępowało ruchów. Potwierdzenie tego znajdujemy
we wspomnianych wcześniej wizerunkach gdańskich mieszczek
Antona Möllera. Nieco inny, zdecydowanie bogatszy jest wizerunek
Anny z Konarskich Konopackiej (fot. 4), gdzie na tle czarnej sukni
wykonanej właśnie w preferowanym w tym czasie stylu widoczne są
przede wszystkim dodatki wykonane z różnych tekstyliów (biały
kołnierz obszyty delikatną koronką, mankiety, sztywny czepiec pod
kapelusz) oraz metalu zapewne złota (kolczyki i brosza). Do tego sznury
pereł na kapeluszu i sukni, a w rękach czerwony różaniec wykonany
z koralu. Suknia „alamoda” zanika zapewne pod koniec XVII w., co nie
znaczy, że słabną w modzie damskiej wpływy zachodnie. W latach 40.
XVIII w. pojawił się „adryan”, również wzorowany na stroju zachodnim,
który był rodzajem kaftana i zapewne kontynuacją ubiorów kobiecych
opartych krojem na męskich wamsach lub szustokorach. W 1742 r.
pochowano w nim Eleonorę z Korwin-Kochanowskich Kruszyńską68.
Suknie były ozdabiane różnego rodzaju dodatkami. Były to rozmaite
koronki, wstążki (przede wszystkim wykonywano z nich kokardy
i sztuczne kwiaty różnej wielkości), aplikacje czy już w XVIII w. wolanty,
czyli falbany doszywane do sukien i także dodatkowo zdobione. Takowe
posiadała Eleonora Kruszyńska („wolant pąsowy francuskiego
grodeteru […] wolant w plimienie [s] kitajki francuskiej”) oraz Anna
z Borowskich Rudawska („para sukien: wolant i spódnica, tło zielone
z kwiatami złotemi […], item wolant inkarnato gradeturowy ze
srebrnemi bogatemi potrzebami”)69. O ile wolanty zdobiły tył sukien,
ich przody dekorowane były bawetami70 – trapezowatymi wstawkami
zdobionymi haftami, taśmami, pikowaniami lub kokardami, które
można było dowolnie wymieniać. Bawety znalazły się w inwentarzach
Kretkowskiej („bawetów złotem haftowanych trzy”, 1717),
Radoszkowskiej („bawet karmazynowy haftowany srebrem i złotem
oraz jedwabiem”, 1739) i Rudawskiej („bawety dwa, jeden złoty, drugi
srebrny”, 1748)71. Tak wolanty, jak i bawety charakterystyczne były dla
sukien szytych w stylu francuskim zwanych dezabilkami72.
W materiałach archeologicznych trudno wyróżnić suknie opisywane
w testamentach czy inwentarzach, ponieważ w większości przypadków

kobiety chowano w lnianych koszulach grobowych lub wełnianych
sukniach. Tkaniny te rozkładały się w dość szybkim tempie,
a pozostawały tylko jedwabne ozdoby w postaci kokard lub lamówek
wykonanych z pasamonów73. Tylko w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Toruniu w krypcie Czapskich znaleziono trzy jedwabne suknie,
a właściwie ich części, ponieważ dwie skonstruowano z trenów
i rękawów dezabilek74. Trzecią wykonano z przodu sukni75 i rękawów.
Nawet znoszony wcześniej jedwab76 był na tyle wartościowy, że w dużej
mierze suknie grobowe wykonywano w oszczędnościowej formie
i w związku z tym miały one tylko przód i rękawy. Pozostała część
sukien była jeszcze do wtórnego wykorzystania przez spadkobierców.
Jeśli podstawą sukni grobowej był tren z pierwotnej sukni, to
pozostawało przynajmniej 4–8 m tkaniny o szerokości 0,55 cm. Suknie
grobowe szyte z tkanin jedwabnych w formie nakładanych tylko części
przednich znajdowane były na terenie całej Polski77. Należy się tylko
domyślać, że pod tymi sukniami znajdowała się lniana bielizna
w postaci dwóch długich koszul, co zanotowano w szczuczyńskich
pochówkach78.
Bielizna, białe dodatki i pasmanteria
Bielizna była tym elementem stroju, który skryty był pod warstwami
odzieży wierzchniej i pozostawał zwykle niewidoczny dla oka. Był to
jednak niezwykle istotny element stroju będący najbliżej ciała. Składały
się na niego wszelkiego rodzaju koszule, czepce i chusty. Zapewne
najczęściej wykonane były z płótna lnianego, niebarwionego. Już jeden
z najstarszych inwentarzy kobiecych uwzględnia i tę część garderoby.
W inwentarzu po Kobylińskiej z 1584 r. odnotowano: „koszul
odziemnych dwie, małych koszulek siedem […], koszulek swej roboty
dziewięć […], chusta jedna […], czepców pięć”79. Kobylińska posiadała
więc dwie długie do ziemi koszule, szesnaście krótkich, chustę i czepce.
Czy to dużo? W porównaniu z pozostałymi strojami – owszem. Należy
pamiętać, że w tym czasie trochę inaczej pojmowano czystość, pojęcia
higieny w ogóle nie znano, a ta liczba bielizny pozwalała na zachowanie
względnej świeżości. Niewykluczone też, że bielizny mogło być i więcej,
tylko została rozdana poddanym lub służbie przy okazji sporządzania

testamentu, co było rzeczą powszechną. Taki prezent uczyniła swym
testamentem np. Agnieszka z Borowskich Bolimińska, która swą
ostatnią wolą w 1627 r. zapisała: „Kaśce, służebnicy mojej, odlecam
szorc korzuchowy i koszulki z koszulami i inszymi drobiazgami”80.
W 1721 r. podobne zapisy czyniła kasztelanka chełmińska Zo a
Czapska, obdarowując swe służące. Jednej z nich – Marysi – przypadły
m.in. „koszule stare lepsze, także spodnicę moją ceglastą adamaszkową,
kamizelkę starą kitajkową i co się drobiażdżków dla niej znajdzie”81.
Podobną liczbę bielizny co pani Kobylińska w XVI w. posiadała 100 lat
później Agnieszka z Boninów Sulickich Parskowska, której testament
wykazał „koszulków małych i wielkich z 18”, nic nie wspominając
o chustach i czepcach82.
Obie jednak panie należały do uboższej warstwy stanu szlacheckiego.
Nieco inaczej wyglądał zestaw bielizny szlachcianki rodziny
senatorskiej. Wydawana w 1649 r. za mąż wspomniana już Teresa
z Konopackich, córka Jakuba Oktawiana, kasztelana elbląskiego, prócz
dużej ilości odzieży wierzchniej otrzymała w wyprawie ślubnej 20
koszul, 9 ciasnoszek, które należy zapewne utożsamiać z koszulami
przylegającymi do ciała lub halkami, 12 koszulek, 12 par skarpetek, 12
kołnierzy z koronkami, 4 szlarki (czyli falbanki mogące stanowić
wykończenie sukni, czepca lub kołnierza, wymieniane
w Rzeczypospolitej od XVI w.83) z koronkami, 9 par mankietów
z koronkami, „czepiec ze złotem w siatkę”84 oraz kilka czepców białych
w siatkę i jedwabiem wyszywanych85. Czepce w siatkę były bardzo
popularnymi nakryciami głowy zarówno w garderobie damskiej, jak
i męskiej. Trudno ustalić, jaka liczba ich rodzajów była w obiegu.
Ogólnie można stwierdzić, że były niskie, przylegające do głowy lub
mocno przymarszczane wysokie, w bardzo różny sposób zdobione86.
W początkach XVIII w. zestaw bielizny kobiecej nieco się rozszerzył
i pojawiły się w nim nieznane z XVII-wiecznych spisów korsety, czyli
gorsety, rozmaite kornety, czyli usztywniane nakrycia głowy, na których
później mocowano czapki, kwefy, tu określające woalki spuszczane
z nakrycia głowy na twarz.

Po raz pierwszy o gorsetach (korsetach) czytamy w inwentarzu po
Zuzannie z Niszczyckich Łaszewskiej w 1712 r. W jej posiadaniu
znajdowały się dwa takowe, a także „sznurówka w kwiaty jedwabna”.
Sznurówka była również formą gorsetu przeszywaną dla wzmocnienia
i ustabilizowania kształtu jak pisał Kitowicz, „rogiem wielorybim, czyli
szbinem”. Bieliznę uzupełniało 13 koszul i 3 białe czapeczki pod włosy,
kornety gazowe, kornety z koronkami, angażanty (czyli mankiety
spływające od łokcia do mniej więcej wysokości nadgarstka) gazowe czy
2 czarne kwefy87. Późniejszy tylko o 6 lat (z 1718 r.) inwentarz zmarłej
Adelgundy von Gehem Gniazdowskiej również wymieniał podobne
zestawy. I ona posiadała 13 koszul, 4 fartuchy, ale też 4 korsety białe
dymowe (zapewne noszone pod spodem, gdyż inne również wykazane
były w innym miejscu), dwie pary „podlejszych” mankietów, gors oraz 2
białe dymowe „kamzołki”. Inwentarz wspomniał też o 2 halsztukach,
czyli trójkątnych chustach noszonych na szyi, lecz utożsamianych ze
strojem męskim88. Być może Adelgunda odziedziczyła je po pierwszym
małżonku Aleksandrze Janitzu i nie stanowiły one elementu jej stroju
(chociaż chusta taka mogła być rozmiarów znalezionych w Gniewie
i wtedy swobodnie można było ją wykorzystywać jako nakrycie głowy).
Znacznie rozszerzył się też w XVIII w. zestaw bielizny u szlachcianek
pochodzących z senatorskich rodzin. Wyprawa Marii Antonilli
Krzyckiej, córki kasztelana nakielskiego i wkrótce żony kasztelana
elbląskiego Jana Michała Grabowskiego obejmowała łącznie 30 koszul
dziennych, 20 koszul nocnych, 6 fartuchów, obszytą na biało tuwalnię
(czyli szeroki pas cienkiej delikatnej tkaniny, którym opasywały się
kobiety), rozmaite gotowalnie (rąbkową koronkową olęderską,
podróżną, rąbkową w paski, powszednią w rąbki i dwie płócienne), 6
bawełnic na szyję, 6 duacików dymowych nocnych, 6 korsetów
dymowych nocnych, 3 pary pończoszek jedwabnych, 6 par białych
pończoszek „nicianych”, czarną sznurówkę „sztepowaną”, 4 kamizelki
białe dymowe „kamelharem szytych” i 2 podwłośnie muślinowe, a także
rozmaite „drobiazgi”, między innymi: kilka ażustów (dopasowany
kaftanik) z angażantami i gorsami, 2 ekioki z angażantami i gorsami, 6
par kornetów codziennych, 6 par „podlejszych”89. Podobnie wyglądał

zestaw należący do Eleonory z Korwin-Kochanowskich Kruszyńskiej,
żony kasztelanica gdańskiego Antoniego spisany w 1742 r. I ona
posiadała 14 koszul dziennych olęderskich, cechowanych, 10
niecechowanych, 6 nocnych, 31 chustek do nosa olęderskich, „chustek
pod gębę” 2, 1 muślinową szytą, 2 muślinowe gładkie, 3 fartuchy
szwabskie, 2 kamizelki dymowe, 3 gorsety dymowe, sznurówkę czarną,
2 czapki dymowe i całą masę rozmaitych koronek, kornetów (dziennych
i nocnych), angażantówi itp.90
Wniesione w posagu ubrania noszone były aż do zniszczenia. Dotyczy
to również bielizny, która i tak była niewidoczna pod wierzchnim
odzieniem. Oczywiście zużyta bielizna z czasem zastępowana była
nową, kupioną lub szytą własnoręcznie, niemniej starej również się nie
pozbywano, gdyż (jak wykazano wyżej) w przyszłości mogła być
prezentem dla służących. Ślady zużycia odnotowujemy np.
w inwentarzu pośmiertnym po Konkordii Delary Szeliskiej zmarłej na
początku 1710 r. Wdowiec sporządzając po niej inwentarz, zanotował
„koszul nieboszczki JM 15, których bardzo mało całych, fartuchów 23.
Inszą bieliznę JM Pani Orzelska sobie powybrała, tak koszule, fartuchy,
obrusy, prześcieradła i poszwy, co chciała najlepsze, na co mi kwitów
nie dała, gotowalniów 2 z koronkami, fartuchów z koronkami 2,
płaszczyków z koronkami 2, kornetów 6, mankietów par 4”91.
Jak już wcześniej zauważono, tylko w materiałach pochodzących ze
Szczuczyna odnotowano lnianą bieliznę. W przypadku stanowisk z Prus
Królewskich można się tylko domyślać, że uzupełnieniem jedwabnego
ubioru grobowego była lniana bielizna. Natomiast odkryto jedwabne
pończochy, które trudno dopasować do damskiej lub męskiej odzieży,
ponieważ zostały znalezione w gniewskim ossuarium w krypcie
południowej92. Tylko w przypadku królewny Anny Wazówny
pochowanej w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu można
stwierdzić, że pochowana królewna miała na sobie dzianinowe,
jedwabne pończochy, delikatnie zdobione geometrycznym
ornamentem w okolicach kostki93, podobnym do gniewskiego94. Jednak
motyw ornamentu nie jest wyznacznikiem, czy jest to damska czy
męska pończocha.

Obuwie
Obuwie kobiece jest najsłabiej reprezentowane w źródłach
i wymieniane jest tylko w źródłach XVIII-wiecznych i to w ogólnym
opisie. Wygląda na to, że ten powszechny przecież element stroju,
również kobiecego, nie był jednocześnie przedmiotem specjalnego
zainteresowania. Wynikało to być może z konieczności częstej jego
wymiany przy fatalnej nawierzchni i być może stosunkowo niskiej
cenie. Warsztaty szewskie znajdowały się – nawet po kilka – we
wszystkich miastach i miasteczkach Prus Królewskich, nabycie tego
towaru nie nastręczało więc najmniejszego problemu.
Wspomnienie obuwia kobiecego po raz pierwszy pojawia się
w inwentarzu Zuzanny z Niszczyckich Łaszewskiej z 1712 r., gdzie
odnotowano: „trzewików starych aksamitnych z galonkami para”95.
Wydaje się, że były to niskie, sięgające kostki buty na skórzanej
podeszwie i niewielkim obcasie (drewnianym wykonanym z miękkiego
drewna, np. lipa, brzoza), obciągnięte tkaniną wykorzystaną na
przyszwę lub cienką skórą i udekorowane galonem – plecionką z taśmy,
być może z dodatkiem metalowych nici w formie rozwiniętego kielicha
kwiatu, guza, rozety itp. Mogły też być sznurowane lub zapinane na
ozdobne metalowe klamry96. Fakt, że inwentarz wspominał tylko jedną
parę, świadczy, że używana była okazjonalnie podczas spotkań
towarzyskich, wyjść do kościoła czy wypraw do miasta, a gdy się zużyła,
zastępowana była następną nabywaną w razie potrzeby. Tajemnicą
pozostaje natomiast, w czym na co dzień chodziła pani domu. Mogło to
być np. obuwie typu mule97 noszone w zaciszu domowym, znane
z badań archeologicznych i zbiorów muzealnych98.
Znacznie więcej butów posiadała przyszła kasztelanowa elbląska Maria
Antonilla z Krzyckich. Już wraz z wyprawą ślubną w 1734 r. otrzymała:
„trzewików parterowych par 3, panto i parterowych par 2, trzewików
powszednich par 3”99. Ten krótki opis wskazuje na trzy rodzaje butów
będących w posiadaniu Grabowskiej. Najcenniejsze były zapewne
trzewiki parterowe, czyli prawdopodobnie bez obcasa – co zdaje się
było wówczas powrotem do starego wzornictwa, a nowością w XVIII w.
Trzewiki powszednie były prawdopodobnie zbliżone wyglądem do już

wyżej opisanych, na obcasie. Trzeci rodzaj butów – panto e – były to
buty o niskiej cholewce i jak wskazuje inwentarz, również pozbawione
obcasa. Prawdopodobnie wszystkie one mogły być obciągnięte jakimś
materiałem, być może nawet jedwabiem, niestety źródło na ten temat
milczy. Obuwie o płaskiej podeszwie idealnie pasowało do kapci
i patynek, które chroniły obuwie podstawowe.
Ostatnią wzmiankę o obuwiu udało się znaleźć w inwentarzu
pośmiertnym po Eleonorze z Korwin-Kochanowskich Kruszyńskiej
z 1742 r. Wykazał on, że Kruszyńska posiadała 3 pary „bogatych”
trzewików i parę takich patynek. Tylko możemy się domyślać, co
spisujący inwentarz wdowiec miał na myśli pod pojęciem „bogate”.
Znacznie bardziej interesująca jest informacja o posiadaniu przez
zmarłą patynek, znanych już na obszarach dzisiejszej Polski od
średniowiecza. Pod tym pojęciem może się kryć ochrona stóp
dwojakiego rodzaju. Mogły to być egzemplarze na wysokich,
kilkucentymetrowych drewnianych koturnach (w Toruniu znaleziono
na ul. Podmurnej patynki o wysokości koturna 15 cm, były to
nieużywane egzemplarze, w nawarstwieniach miejskich najczęściej
znajdowane są już ze startymi koturnami) lub szerokie buty na bardzo
grubej podeszwie, które można byłoby nałożyć na inne obuwie. Obie
formy obuwia spełniały w zasadzie jednakową funkcję – chroniły stopy
i właściwe obuwie przed błotem i nieczystościami na drodze. Należy
pamiętać, że bardzo niewiele miast wówczas miało bruk czy chociażby
drewniane bele spełniające rolę chodnika. Przemieszczający się ulicami
i drogami ludzie podczas deszczu czy w okresie jesienno-wiosennym
brnęli więc w błocie. W mieście dochodziły też nieczystości wyrzucane
bezpośrednio na ulicę. O ile szlachta na dłuższych odcinkach głównie
przemieszczała się rozmaitymi karetami lub kolasami, to i tak
ostatecznie, by dojść np. do kościoła, musiała z nich wysiąść i zrobić
tych kilkadziesiąt kroków po drodze kryjącej rozmaite niespodzianki.
Obuwie tekstylne znane jest przede wszystkim z kolekcji muzealnych
i ikonogra i100. Do rzadkości należą znaleziska archeologiczne. Jednak
w Toruniu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP udało się zidenty kować
jedwabne przyszwy z drobnym kwiatowym wzorem, przy których

znajdowały się dwie prostokątne klamry z okrągłymi gniazdami na
osadzenie przezroczystych, oszlifowanych szklanych kryształków
imitujących w doskonały sposób kryształy górskie. Wszystkie tekstylne
elementy obuwia były rozczłonkowane, ponieważ nić je zszywająca
uległa całkowitemu rozkładowi. Krój tego egzemplarza przypomina
przyszwy z damskich butów znalezionych w kryptach pod prezbiterium
w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie101. Wydaje się, że buty te
konstrukcją mogły być zbliżone do szczuczyńskich i należały do
kategorii obuwia niskiego, sięgającego mniej więcej do kostki102.
Skórzana podeszwa buta osadzona była na wysokim, drewnianym
obcasie obciągniętym tą samą tkaniną, której użyto na wykonanie
przyszwy. Drugą parę wykonano ze skóry osadzoną także na wysokim
obcasie, tylko w tym przypadku okrytym skórą. Na podbiciu butów
umieszczono jedwabne kokardy zdobiące obuwie. Mniej więcej w ten
sam sposób wykonano buty ze Szczuczyna ozdobione jedwabnym
przymarszczanym pasamonem103.
Podsumowanie
W przedstawionych materiałach widać wyraźnie różnicę pomiędzy
zapisami z testamentów i inwentarzy a materiałami znajdowanymi
w czasie badań archeologicznych. Trudno je ze sobą powiązać,
ponieważ zapisy są hasłowe, a ubiory w większości zachowane
w bardzo ograniczonej ilości. Do tego dochodzi usuwanie pochówków
spod posadzki kościołów i przemieszanie materiałów104, jeśli oczywiście
się zachowały. Stąd trudno określić, czy odzież należała do kobiety czy
mężczyzny. Można się tu posłużyć przykładem jedwabnych pończoch
z Gniewu. Noszone były zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety,
z drobną różnicą. Pończochy noszone przez mężczyzn były widoczne,
ponieważ pludry sięgały w XVI–XVIII w. do kolan105. Natomiast kobiety
długimi sukniami zakrywały całkowicie nie tylko ten element odzieży,
ale także obuwie. Ze spisów wynika, że bardzo dokładnie wyróżniano
suknie o kroju zachodnim, które w XVII w. były obecne w kobiecej
garderobie. I to zjawisko nie ograniczało się tylko do dworów
królewskich i magnackich, ale było absolutnie zauważalne także
u drobnej szlachty czy mieszczek. W tym już czasie występował bardzo

wyraźny podział na ubiory o kroju zachodnim u kobiet i stroju polskim
u mężczyzn. W jednym domu spotykały się dwa światy, co zauważalne
jest oczywiście także w ikonogra i. Najlepszym tego przykładem jest
obraz Hermana Hana z 1600 r. Alegoria cnoty małżeńskiej, na którym
można wyodrębnić trzy rodzaje ubiorów. Kobiety w sukniach
zachodnich, mężczyźni w zależności od stanu: albo w strojach o kroju
zachodnim (mieszczanie), albo o kroju polskim (szlachta)106. Ten
podział utrzymał się w większości do końca XVIII w. Oczywiście
w stroju męskim zachodziły różne zmiany uzależnione przede
wszystkim od aktualnie sprawującego władzę króla (często w garderobie
męskiej istniały oba rodzaje ubiorów – jednak pomińmy te kwestie,
ponieważ nie są one tematem opracowania). Wracając do ubioru
kobiet, trudno określić, co było ubiorem o cechach polskich, a co
zachodnich. W XVI w. suknie damskie nosiły już wyraźne elementy
zachodnie, chociażby różnego rodzaju i wielkości krezy. Podobnie było
z nakryciami głowy, ponieważ czepce czy rańtuchy występowały na
terenie całej Euroazji. Z biegiem lat przeważały elementy zachodnie, na
co krytycznie patrzyli ówcześni moraliści, gromiąc w swych pracach
niewieści zbytek. Do tego można dodać nieobyczajność w ubiorze,
widoczną w bezwstydnym obnażaniu piersi107. Wszystkie gromy
wypowiadane, a nawet wykrzyczane na ambonach, satyryczna literatura
wyśmiewająca monstrualne konstrukcje na głowach nie powstrzymała
kobiet od demonstrowania nowych trendów w modzie, bowiem były
one symbolem dostojeństwa i bogactwa. Podobnie było w ubiorach
grobowych, jeśli było to możliwe, to odzież wierzchnia była jedwabna,
spodnia (w domyśle) lniana. Ale to nie przeszkadzało ozdabiać sukien
pięknymi koronkami igłowymi czy klockowymi, dużą ilością kokard,
lamówek i kwiatów. Materiały z badań archeologicznych są tego
potwierdzeniem, a analizy technologiczne wskazują na
nieumiarkowaną demonstrację bogactwa. Kolekcje z Gniewu,
Piaseczna czy Torunia są tego oczywistym przykładem.

Fot. 1. Grupa kobiet na epita um wojewody chełmińskiego Stanisława Kostki w Lisewie – lata
70. XVI w. (fot. W. Nowosad)

Fot. 2. Popiersie Zo i z Konopackich Oleskiej z kościoła w Pieniążkowie
(fot. W. Nowosad)

Fot. 3. Justyna z Konarskich Kosowa z nagrobka w katedrze oliwskiej
(fot. W. Nowosad)

Fot. 4. Fragment portretu kobiety, może Anny z Konarskich Konopackiej
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku (fot. w domenie publicznej)

Fot. 5. Justyna z Branickich Wiesiołowska z epita um w kościele para alnym w Godziszewie
(fot. W. Nowosad)

Fot. 6. Portret Teresy Ertmudy z Konarskich Heidenstein z katedry oliwskiej
(fot. W. Nowosad)

Fot. 7. Portret trumienny Katarzyny z Dorengowskich Garczyńskiej
z kościoła para alnego w Garczynie (fot. W. Nowosad)

Fot. 8. Portret trumienny nieznanej kobiety z kościoła para alnego w Kalwie
(fot. W. Nowosad)

Fot. 9. Jedwabny czepek z Gniewu po konserwacji (fot. D. Grupa)

Fot. 10. Jedwabna podszewka o kroju zbliżonym do kontusika (fot. D. Grupa)

Fot. 11. Jedwabna suknia grobowa z Torunia: a – po konserwacji, b – po rekonstrukcji (fot. D.
Grupa)
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Female dresses from the Royal Prussia – 16th–18th c –
written and archaeological sources
Summary

e problem of clothes in the Royal Prussia, particularly women
garments, has not been described in subject historical literature until
now, although the works on costume history have been still continued
for many years. ere are several reasons of that situation, with the most
important one – lack of su cient source publications in forms of
women property inventories describing the contents of chests and
women wardrobes in courts of the Royal Prussia. is gap is partially
lled with the territory nobles’ last wills published recently. Information
being their contents generate only curiosity and the desire to explore
the problem in details. e appetite is bigger taking into account the
fact that for 213 last wills published, only about 60 refer to women
testaments, and only a few describe their property with precision. e
material presented in the text shows clearly di erences between the
inventory lists and the materials excavated during archaeological
explorations. It is di cult to compare them, as the lists are not precise,
and the preserved material appears in fragmentary quantity.
Dresses worn during life were adjusted and changed much, using often
textiles to prepare frontal dress parts and sleeves, without back sections
(obtaining this way sometimes even up to 8 textile m for secondary
use). is information is evidenced only by archaeological explorations,
as nobody wished to boast with these facts then. ese dresses, skillfully
decorated with laces, bands and arti cial owers referred to de ned
standards of the epoch, i.e. excessiveness in demonstrating the family
wealth.
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Księżne Sanguszkowe w środowisku kulturowym
i społecznym Gdańska w drugiej połowie XVIII w.
W XVIII stuleciu Gdańsk stał się popularnym miejscem rezydowania
wielu przedstawicieli znamienitych polskich rodów magnackich,
czerpania z ob tych dóbr kultury i nauki przy okazji doglądania
handlowych i nansowych interesów1. Miasto postrzegane było jako
bezpieczne (co nie było bez znaczenia), a jego potężne forty kacje były
w stanie oprzeć się wielomiesięcznym oblężeniom i jednocześnie
kwitło w nim życie towarzyskie i kulturalne, co powodowało, iż nader
chętnie je odwiedzano2. W tym czasie również bezpiecznej przystani
szukali w Gdańsku tak zwolennicy, jak i przeciwnicy zawiązanej
konfederacji barskiej3. Przyjeżdżano do Gdańska z wielu powodów,
nade wszystko dla nabycia nigdzie indziej niespotykanych luksusowych
towarów, traktując gród nad Motławą jako dobrą przestrzeń do letniego
bądź zimowego wypoczynku, by spędzić w nim jakiś czas, nawiązać
towarzyskie i handlowe kontakty, uczestniczyć w naukowych
posiedzeniach Towarzystwa Przyrodniczego (Societas Litteraria
Experimentalis)4, wszystko to nie tylko należało do dobrego tonu, lecz
było swoistym obowiązkiem dobrze urodzonego i światłego magnata
epoki stanisławowskiej. Magnateria i szlachta polska należała w tym
czasie do odbiorców gdańskich dóbr kultury.
Warto zaznaczyć, iż siedzibę zasłużonego dla nauki Towarzystwa
zwiedziło wówczas wielu polskich magnatów. I tak bawił w Gdańsku
w 1752 r. hetman wielki litewski Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”
(1702–1762), syn kanclerzyny wielkiej litewskiej – Anny Katarzyny
z Sanguszków Radziwiłłowej (1676–1746), wspierając nansowo przy tej
okazji prace Towarzystwa Przyrodniczego. Kilkanaście lat później
w 1769 r. gościł w progach Towarzystwa wybitny zyk i astronom ks.
Józef Rogaliński (1728–1802) wraz z poetą Stanisławem Trembeckim.
Zieloną Bramę, przy której usytuowany był budynek Towarzystwa,

odwiedzili również: wojewoda poznański i pamiętnikarz Antoni
Barnaba Jabłonowski (1732–1799) zięć Barbary Sanguszkowej, kanclerz
wielki litewski Michał Fryderyk Czartoryski (1696–1775), hetman polny
litewski Aleksander Michał Sapieha (1730–1793), a także marszałek
wielki litewski Józef Paulin Sanguszko (1740–1781)5 najstarszy syn
marszałka wielkiego litewskiego Pawła Karola Sanguszki (1680–1750)
i jego trzeciej żony Barbary z Duninów (ze Skrzynna) Sanguszkowej
(1718–1791)6, która w tym czasie przebywała również w Gdańsku7.
Prawdopodobnie Józef Paulin Sanguszko przybył do Gdańska 24 maja
1770 r., bowiem określenie w dokumentach miejskich Marschall von
Litthauen pozwala wskazać na jego osobę, gdyż Paweł Karol Sanguszko,
ojciec wspomnianego Józefa Paulina, piastujący wcześniej tę godność,
już wówczas nie żył8, a w Gdańsku od pewnego czasu przebywała matka
księcia, Barbara z Duninów i nieco starsza od niej pasierbica Konstancja
Kolumba z Denho ów Sanguszkowa (1716–1791), marszałkowa
nadworna litewska, żona Janusza Aleksandra Sanguszki (1712–1775)9
przyrodniego brata Józefa Paulina.
Wśród wielu znamienitych przedstawicielek ówczesnej polskiej
magnaterii, które wpisały się w krajobraz kulturowo-społeczny
Gdańska, księżne Sanguszkowe i Sanguszkówne z linii kowelskiej
odcisnęły swój znaczący ślad w historii miasta. Każda w inny sposób.
Różne też były przyczyny, z powodu których Sanguszkowe zamieszkały
w osiemnastowiecznym Gdańsku bądź na jakiś czas odwiedziły miasto
tak w celach towarzyskich, artystycznych, jak i handlowych.
Poczet księżnych z linii kowelskiej otwiera Anna z Sanguszków
Radziwiłłowa10, kanclerzyna wielka litewska, rodzona siostra marszałka
wielkiego litewskiego Pawła Karola Sanguszki, kobieta władcza
i sprawna administratorka ogromnych dóbr rodowych. Kontakty
księżnej Anny z Sanguszków ze środowiskiem gdańskim miały miejsce
już w latach 20. XVIII stulecia. Około 1722 r. zamówiła u bliżej
nieznanego malarza gdańskiego portret rodziny, sama też chętnie lubiła
się portretować i swymi konferfektami obdarowywać najbliższych11.
Księżna Anna z Sanguszków Radziwiłłowa zapraszała uczonych
gdańskich z Societas Litteraria Gedanensis na dłuższe pobyty do swojej

rezydencji w Białej dla konsultacji w sprawie opracowywania kolekcji
minerałów zebranych w Puszczy Nalibockiej, którymi się żywo
interesowała12.
Radziwiłłowa zgodnie z modą i potrzebami była też właścicielką kilku
rezydencji w ważniejszych miastach, rzadko korzystając z gościny
u przyjaciół bądź krewnych. Często bawiła na północy Polski, chętnie
przebywając w starostwie człuchowskim dla doglądania interesów
radziwiłłowskich, gdzie prawdopodobnie skonkretyzowała swój zamiar
zakupu posesji w Gdańsku13. Zrealizowała to zamierzenie w 1736 r.,
kiedy to zakupiła posesję w Gdańsku przy Nowych Ogrodach
(Neugarten) za 17 tys. orenów14. Dla prowadzącej rozległe interesy
handlowe księżnej posiadanie posesji w Gdańsku było sprawą
konieczną, jednakże z uwagi na ograniczenia prawne nie dokonała tego
osobiście, lecz za pośrednictwem Wilhelma Rafała Büchholtza,
późniejszego starosty grudziądzkiego i lucińskiego.
[…] iż mając in comisis od [Radziwiłłowej], abym kamienicę tu w Gdańsku Bürgierowską
nazwaną na nowych ogrodach leżącą kupił, co się od czasu do czasu minorentitatem
dzieci pozostałych aż dotąd przewlekało, teraz zaś otrzymawszy od opiekunów
jurysdycznych kupili kontrakt i po zapłaceniu siedemnaście tysięcy zł pruskich summy
capitalnej i innych małych ekspens […] i objąwszy ex nunc w realną possesję pomienioną
kamienicę […] na moje, ale w samej rzeczy in usum et personam Jaśnie Oświeconej
księżnej Jeymci […]15.

Zachował się kontrakt zakupu nieruchomości w Gdańsku na Nowych
Ogrodach dokonany przez wspomnianego Wilhelma Rafała Büchholtza
od spadkobierców Augusta Bürgera mieszczanina i kupca oraz cesja,
czyli przelanie prawa przez Büchholtza na osobę nabywczyni – Anny
z Sanguszków Radziwiłłowej16. 11 lutego 1736 r. nieruchomość (zwano
ją powszechnie radziwiłłowską) przepisano na nabywczynię. Posiadłość
została odnotowana w księdze gruntowej (hipotecznej) jako własność
Paula F. Carcaniego, plenipotenta Radziwiłłów, którzy posiadali tę
posesję przynajmniej do początków XIX w.17 Ze względów formalnych
tego typu transakcje nie mogły być uwidoczniane w księgach
gruntowych, gdyż gdańskie wilkierze zezwalały jedynie na nabywanie

nieruchomości osobom obdarzonym prawem miejskim18. Nabyta przez
księżnę nieruchomość przy Nowych Ogrodach nie była jej docelową
rezydencją, lecz jedną z wielu, w której ona i członkowie rodu mogli
zatrzymać się, jeżdżąc w różnych interesach do Gdańska. Znana
z rozlicznych talentów gospodarczych, a także doceniająca artystów,
podjęła się remontu zakupionej kamienicy i przerobienia jej na
rezydencję pałacową, którą zakończono przed 1742 r. Wybrawszy do
przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i dekoracyjnych
architektów gdańskich (i to nie tych najbardziej wziętych), raz jeszcze
Anna z Sanguszków udowodniła swój talent do gospodarowania19.
Pracowali dla księżnej architekci gdańscy: Johann Michael Rehnn,
Johann Christoph Rohr (Röeher) i Johann Andreas Zinnert, autorzy
projektu przebudowy zakupionej kamienicy usytuowanej przy Nowych
Ogrodach20.
Dla Radziwiłłowej pobyt w Gdańsku wiązał się zasadniczo
z prowadzonymi interesami handlowymi, zawieranymi umowami
prawnymi czy wyszukiwaniem przy pomocy osób pośredniczących
dobrych rzemieślników w różnych dziedzinach. Księżna „obracała się”
w środowisku osób, którym znane były zasady zarządzania
i gospodarowania rozległymi dobrami, znającymi obowiązujące zasady
legislacyjne. Korzystała z usług gdańskich rzemieślników, malarzy
i architektów i choć działała dla splendoru i potęgi rodu
radziwiłłowskiego, jej korzenie mocno tkwiły w linii kowelskiej książąt
Lubartowiczów Sanguszków, a ona sama rysem nieustępliwego
charakteru przypominała swego młodszego brata Pawła Karola
Sanguszkę, z którym się zresztą „prawowała” o dobra rodowe.
Zdecydowanie inny ślad w kontaktach z Gdańskiem odcisnęła nieco
później księżna Konstancja Kolumba z Denho ów Sanguszkowa, żona
Janusza Aleksandra Sanguszki marszałka nadwornego litewskiego,
pasierbica bawiącej w tym czasie w Gdańsku Barbary z Duninów
Sanguszkowej. Odziedziczyła ona nieruchomość w Gdańsku przy
Długich Nowych Ogrodach po rodzicach, Stanisławie Erneście
Denho e (1673–1728), hetmanie polnym litewskim i matce, Joannie
Katarzynie z Denho ów21. Pod koniec życia, już jako secundo voto

Konstancja Kolumba Rogalińska odstąpiła posesję marszałkowi
nadwornemu koronnemu Jerzemu Augustowi Mniszchowi, który
wkrótce cedował ją Barbarze z Duninów Sanguszkowej, marszałkowej
wielkiej litewskiej22.
W nadmotławskim grodzie w drugiej połowie XVIII stulecia księżna
Konstancja Kolumba była osobą znaną, czynnie uczestniczącą w życiu
towarzyskim i literackim, a także politycznym, oczytaną tłumaczką
utworów Woltera i poetów lotaryńskich oraz autorką przypisywanego jej
przekładu z języka francuskiego dzieła G. de Boemonda, Koło albo
konwersacja polityczna23. Znane było również powszechnie jej
nieudane osobiste życie i nieszczęśliwy mariaż z Januszem
Aleksandrem Sanguszką, jedną z niewielu znanych osób
o skłonnościach homoseksualnych w dawnej Polsce24. Dokładnie nie
wiadomo, kiedy zamieszkała w Gdańsku, według relacji Józefa
Wybickiego w czasach konfederacji barskiej była tam już „osobą
zasiedziałą”, bowiem od grudnia 1768 r. datuje się jej bliższa znajomość
z Józefem Wybickim25, a salon księżnej był już wówczas znanym
w Gdańsku miejscem spotkań towarzyskich i politycznych. Po rozstaniu
z mężem (jej małżeństwo było czystą kcją) księżna Konstancja
Kolumba najprawdopodobniej wówczas na dłużej zamieszkała
w Gdańsku, tu bowiem znajdowała się odziedziczona po rodzicach
nieruchomość przy Długich Nowych Ogrodach. Oddalona od
środowiska, w którym dotąd najczęściej przebywała (Dubno) czy nieco
później na Sandomierszczyźnie (Baranów, Wiewiórka, Zasów)
w dobrach przepisanych na nią przez byłego męża w 1745 r.26
w Gdańsku znalazła bezpieczny azyl. Sanguszkowa dysponowała w tym
czasie ogromną fortuną, która pozwalała jej na prowadzenie życia na
wysokim poziomie, odbywanie rozlicznych podróży, nansowanie
działalności i podróży politycznych rozpoczynającego wówczas
działalność polityczną Józefa Wybickiego27.
Trzeba podkreślić, iż dłuższe pobyty Konstancji Kolumby Sanguszkowej
w Gdańsku w latach 70. i 80. XVIII w. związane były również
z zasięganiem pomocy prawnej u tamtejszych znawców legislatury,
zwłaszcza cenne były dla niej kontakty z wybitnym legistą gdańskim –

Gotfrydem Lengnichem, od 1740 r. pełniącym również funkcję
królewskiego radcy legislacyjnego Augusta III Sasa, uznając w nim
wybitnego historyka prawa polskiego, autora znamienitych dzieł Ius
Publicum Regni Poloniae (1742) i Ius Publicum civitas Gedanensis.
Sanguszkowa poszukiwała wówczas pomocy prawnej u gdańskich
prawników w toczącym się sporze ze swoją krewną i wychowanką –
Ludwiką z Denho ów Ledóchowską i jej mężem wojewodą
czernichowskim Franciszkiem Ledóchowskim. Spór toczył się wiele lat
przed sądem grodzkim w Starym Gdańsku o dobra majętności
tetiowskich, oszacowane na jeden milion orenów (czerwonych złotych
polskich)28. Wówczas już wdowa po księciu Januszu Aleksandrze
Konstancja Kolumba domagała się od swojej krewnej, Ludwiki
z Denho ów Ledóchowskiej, ongiś obdarowanej posagiem
z tetiowszczyzny, wypłacenia korzyści nansowych z dochodów
rocznych, jakie przynosiły dobra, odziedziczone przez nią po śmierci
męża. Spór toczył się m.in. o zachowek, czyli korzyści przysługujące
z mocy samego prawa do spadku po zmarłym w 1775 r. Januszu
Aleksandrze. Konstancja Kolumba miała żal do Ludwiki z Denho ów,
która zapominając szybko o opiece materialnej, jakiej doznała od niej
po śmierci rodziców, odważyła się zawłaszczyć dobra tetiowskie29. Czy
wspomagała ją w tej trudnej sytuacji Barbara z Duninów, trzecia żona
Pawła Karola Sanguszki przebywająca w tym czasie w Gdańsku?
Przyjazd księżnej Barbary Sanguszkowej do Gdańska odnotował
tygodnik „Danzinger Erfarhrungen” (ukazujący się od 1739 r.)30 pod
datą 29 kwietnia 1769 r., gdzie odnotowano: „die Furstin Sanguska”31.
Pobyt Barbary z Duninów Sanguszkowejw Gdańsku przypada na lata
1769–177332.
Nie do końca da się wyjaśnić, gdzie ostatecznie zamieszkała wraz
z córkami Sanguszkowa, w literaturze przedmiotu jest kilka sprzecznych
ze sobą informacji. Prawdopodobnie nabyła ona rezydencję, która
w przeszłości należała do jej powinowatej, primo voto Konstancji
Kolumby Sanguszkowej, secundo voto Rogalińskiej, która w 1753 r.
odstąpiła ją Jerzemu Augustowi Mniszchowi, ten zaś w 1764 r. wystawił
obiekt na sprzedaż, który zakupiła marszałkowa wielka litewska Barbara

z Duninów Sanguszkowa33. W jej dokumentach budowla ta nazwana
jest „Pałacem Denho owskim”, stojącym „za Wysoką Bramą na Długich
Ogrodach”, co zapewne – jak zauważa Teresa Zielińska – jest pomyłką,
bo wspomniana Wysoka Brama prowadziła do Nowych Ogrodów.
A zatem Barbara Sanguszkowa nabyła tę samą posiadłość, którą ongiś
posiadał Stanisław Denho , ojciec wspomnianej Konstancji Kolumby34.
Obie Sanguszkowe były niemal rówieśnicami, Konstancja Kolumba
urodzona w 1716 r. była od Barbary z Duninów starsza o dwa lata, choć
ta druga zrządzeniem losu i mariażu z Pawłem Karolem Sanguszką stała
się dla Konstancji Kolumby teściową poprzez osobę pasierba, jakim był
dla niej Janusz Aleksander. Obie były wykształcone, wrażliwe, oczytane,
obie w tym czasie prowadziły salon towarzyski (literacki)35 w Gdańsku
i obie również sięgały po pióro. Obu odmiennie ułożyło się życie
rodzinne i obie też zmarły w jednym czasie – w 1791 r. w Warszawie.
Wpływ wyrazistej osobowości Barbary z Duninów Sanguszkowej na
Konstancję był znaczący, szczególnie po rozstaniu niespełna
szesnastoletniej Konstancji Kolumby z Januszem Aleksandrem, kiedy
opiekę nad nią przejęła księżna Barbara Sanguszkowa, udzielając jej
gościny w dobrach lubartowskich. Można przypuszczać, że literackie
i poetyckie zdolności, jakimi była obdarzona księżna Konstancja
Kolumba z Denho ów, wykształciła i wzbogaciła podczas pobytu na
dworze Barbary z Duninów Sanguszkowej w jej ulubionych
rezydencjach w Zasławiu (na Ukrainie), Lubartowie, Szymanowie
i nieco później w Warszawie36. Warto wspomnieć, że Konstancja
Kolumba Sanguszkowa miała w tym czasie swój udział (obok Tomasza
Osmólskiego) w tłumaczeniu dzieła karmelity bosego, Filipa od Trójcy
Świętej, Ozdoba karmelu zakonnego w splendorach świętych i życia
doskonałością znaczniejszych karmelitów i karmelitanek37. Finansowała
również wydanie dzieła benedyktyna Jacka Jabłońskiego (zm. ca 1750 r.)
z klasztoru na Świętym Krzyżu, noszące tytuł: Drzewo żywota z raju.
Naprzód na Górze Jerozolimskiey Kalwaryi […] po tym nieustannymi
cudami y łaskami kwitnące […]. Świadczy o tym zamieszczona na karcie
tytułowej dzieła dedykacja dla księżnej: […] Jaśnie Oświeconej Xiężnie
Jeymci Konstancji z hrabiów Denho ów Lubartowiczowej Sanguszkowey

Ordynatowey Ostrogskiey, Miecznikowey Wielkiego Xięstwa Pani
y Dobrodzieyce Najłaskawszey […], a także sylwa pochwalna Pogoni,
herbu książąt Lubartowiczów Sanguszków38.
Pobyt w Gdańsku Barbary z Duninów Sanguszkowej, wówczas już
wdowy po marszałku wielkim litewskim Pawle Karolu, wraz z córkami
Krystyną i Kunegundą w końcowych latach 60. i początkowych 70. XVIII
w., nie był przypadkowy. Nie można wykluczyć, że miała w tym swój
udział również Konstancja Kolumba Sanguszkowa. Obie księżne
Sanguszkowe w jakimś sensie „połączyła” cicha nić sympatii i sprzyjania
zawiązanej w Barze na Podolu konfederacji, zwanej potocznie barską.
W rezydencji Konstancji Kolumby na Nowych Ogrodach w Gdańsku
odbywały się spotkania patriotów i zwolenników konfederacji, przy
sekretnym poparciu gdańskiego rezydenta króla francuskiego Ludwika
XV, Gerarda de Raynevala, którego również poznała księżna Barbara
z Duninów, udzielając „cichego” patronatu zawiązanej konfederacji na
Wołyniu39. Barbarę Sanguszkową łączyły też z Gdańskiem związki
handlowe. Z jej polecenia reprezentował interesy handlowe plenipotent
jej dóbr – Drozdowski, który zajmował się handlem zbożem i drewnem
oraz komisarz dóbr lubartowskich Andrzej Wiesiołowski40.
Podobnie jak w Lubartowie również w gdańskim salonie Barbary
Sanguszkowej bywały osoby znaczące, w tym biskup warmiński Ignacy
Krasicki, który bawił w grodzie nad Motławą w latach 1769–1773 łącznie
siedem razy. Gdański salon marszałkowej wielkiej litewskiej odwiedził
również brat króla, Andrzej Poniatowski, który jak odnotowano, wjechał
do Gdańska przez Bramę Oliwską 16 października 1770 r.41, będąc
przyjmowanym w salonie księżnej Barbary. Trzeba podkreślić, iż
w salonie Barbary Sanguszkowej zaznaczyły swą obecność jej obie
córki, Krystyna z Sanguszków (1741–1778), zamężna z generałem wojsk
koronnych i starostą czerskim Franciszkiem Bielińskim (1742–1809)
oraz Kunegunda z Sanguszków (1746–1810) zamężna ze strażnikiem
wielkim koronnym Franciszkiem Czackim (1727–1787). Obecność
Kunegundy z Sanguszków strażnikowej Czackiej w życiu kulturalnym
Gdańska zajmuje miejsce wyjątkowe, kiedy to ze szczególną mocą
ujawniły się i nabrały kolorytu jej niezwykłe uzdolnienia artystyczne.

Wspomina o nich wielokrotnie Daniel Chodowiecki (1726–1801), jeden
z najwybitniejszych artystów swojej epoki, gdańszczanin o polskofrancuskich i niemieckich korzeniach, malarz i rysownik, który był
zafascynowany przybyłymi do Gdańska magnatami i ich widoczną
odrębnością. Dał temu wielokrotnie wyraz w prowadzonym przez siebie
Dzienniku z podróży do Gdańska z 1773 roku42. W jego pracach, a także
w prowadzonym skrupulatnie dzienniku szczególne miejsce zajmowały
kobiety, a wśród nich strażnikowa wielka koronna Kunegunda
z Sanguszków Czacka. Młodsza córka marszałkowej wielkiej litewskiej
Barbary z Duninów Sanguszkowej nader często występuje na kartach
wspomnianego dziennika. Jest on bodaj jedynym znanym źródłem,
które w sposób niekonwencjonalny – słowem i rysunkiem – przekazuje
wiele szczegółów z życia i twórczości artystycznej strażnikowej wielkiej
koronnej w XVIII-wiecznym środowisku gdańskim. O pochodzącej
z rodu książąt Lubartowiczów Sanguszków Kunegundzie, córce
marszałka wielkiego litewskiego Pawła Karola i jego trzeciej żony
Barbary z Duninów, niewiele zachowało się informacji43. Nieprzeciętna
osobowość jej matki Barbary, osoby wykształconej i charyzmatycznej
usunęła w cień jej męża Pawła Karola i sześcioro będących przy życiu
dzieci, które osiągnęły wiek dojrzały. Mimo iż synowie – Józef Paulin,
Hieronim Janusz i Janusz Modest Sanguszkowie zaznaczyli swój udział
w życiu politycznym (choć różnie był on oceniany), to spośród trzech
córek (Anna z Sanguszków Jabłonowska, Krystyna z Sanguszków
Bielińska) wyjątek stanowiła najmłodsza Kunegunda, która
odziedziczywszy zdolności literackie i talent muzyczny po matce,
przejawiała również wybitne uzdolnienia plastyczne44. Kunegunda
z Sanguszków Czacka przebywała wraz z mężem w Gdańsku w latach
ok. 1767 do 1773. W środowisku przybyłej w tym czasie do Gdańska
magnaterii (Ledóchowscy, Podoscy, Bilińscy, Przebendowscy) miała
sposobność poznać i pobierać nauki u znanego rytownika swojej epoki,
Mateusza Deischa45. Pod jego kierunkiem posiadła wówczas
umiejętność stosowania techniki miedziorytu i jako jedyna kobieta
w tamtym czasie posługiwała się trudną techniką mezzotinty.
Wspomniany Daniel Mikołaj Chodowiecki pod datą 8 lipca 1773 r.

zapisał w swoim gdańskim dzienniku, iż udał się do strażnikowej
wielkiej koronnej Kunegundy z Sanguszków Czackiej, aby ją
sportretować46: „[…] O godzinie dziesiątej rano byłem u Prymasa, lecz
go nie zastałem. Udałem się więc do hrabiny Czackiej, z domu księżnej
Sangierskiej47. […] co najmniej dwunastu malarzy próbowało ją
malować. Odpowiedziałem, że ja będę trzynastym, który tego spróbuje
[…]”48. Trzynastka nie okazała się dla Chodowieckiego feralna,
albowiem wykonał wizerunek Kunegundy z Sanguszków Czackiej
powszechnie chwalony jeszcze podczas malowania również przez
Mateusza Deischa, znanego gdańskiego rytownika, a zarazem
nauczyciela Czackiej. Szczególnie uzdolniona plastycznie Kunegunda
z Sanguszków malowała również na porcelanie, wykonując także
większe prace (obrazy olejne), trudno jednak dociec, czy miało to
miejsce w Gdańsku czy znacznie później, po powrocie Czackich do
Boremla. W skrupulatnych zapiskach Chodowieckiego brak jest
jakiejkolwiek o tym wzmianki49. Jednocześnie z tego właśnie źródła
niezbicie wynika, że uzdolniona artystycznie strażnikowa wielka
koronna wielokrotnie prosiła Daniela Chodowieckiego, który był
częstym gościem w jej gdańskim salonie, by pokazywał jej swoje prace.
Pod datą 9 lipca 1773 r., Chodowiecki zanotował: „[…] około drugiej po
południu byłem u generałowej Czackiej. Pokazałem jej wykonany
kredką rysunek mojej żony z dziećmi, oraz mój własny portret. Uznała
je za dobre. Potem zaczęła wypytywać o matkę. Pokazałem jej
rozpoczęty portret miniaturowy i powiedziała, że chętnie by ją poznała
oraz prosiła o pozwolenie skopiowania tej miniatury. Pokazała mi
rytowany przez nią portret Deischa na podstawie obrazu Wessla.
Wykazywał on dosyć duże podobieństwo […]”50.
W tym czasie Czacka była przyuczana trudnej sztuki rytowania przez
osiadłego w Gdańsku Mateusza Deischa, przybyłego do grodu nad
Motławą z Augsburga. Deisch specjalizował się w sporadycznie
wówczas stosowanej w Polsce mezzotincie, zaś uzdolniona młodsza
córka marszałkowej wielkiej koronnej świadomie wybrała „sztukę
czarną” o znacznie większym stopniu trudności51. Wprowadzona przez
swego mistrza z Augsburga w tajniki poznania mezzotinty, zobowiązana

została przez niego do zachowania i przestrzegania tajemnicy
warsztatowej, którą w sposób doskonały posiadł Mateusz Deisch. Kiedy
Chodowiecki podczas wizyty w salonie Kunegundy z Sanguszków
Czackiej 8 lipca 1773 r., usiłował podpytać księżną o stosowaną przez
nią technikę, wyraźnie nie spieszyła się z odpowiedzią, nieco później
zaś wyznała, iż wiąże ją obietnica i solidarność zawodowa
niezdradzania tajemnic warsztatowych swego mistrza. Chodowiecki
skrupulatnie w dzienniku zanotował:
„[…] spytałem ją o sposób wykonywania gra k metodą «czarnej maniery».
Odpowiedziała zdawkowo i dodała, że nie może zdradzić wszystkich tajemnic.
Odpowiedziałem, że nie wiedziałem nic o takiej technice i jeżeli jest to tajemnicą, nie
będę dalej o nią wypytywał. Na to powiedziała, że Deisch był jej nauczycielem
wykonywania rytów tą techniką i przyrzekła niczego nie zdradzać […]”52.

Nieco później, prowadząc zręcznie rozmowę na temat tłoczenia
odbitek, Chodowieckiemu udało się dowiedzieć od Czackiej, że nigdy
nie używa ona do swoich prac prasy rytowniczej przy odbijaniu
próbnych plansz, ale sporządza je, posługując się płytami gipsowymi.
Artysta uznał to za cenną wskazówkę, godną zastosowania
w przyszłości53. Kunegunda Czacka sportretowała swego szwagra
Franciszka Bielińskiego, marszałka wielkiego koronnego, męża starszej
siostry Krystyny Justyny z Sanguszków oraz matkę Barbarę
Sanguszkową według nieznanego przekazu malarskiego, na co
wskazuje wyraźnie wpływ Mateusza Deischa. Prawdopodobnie portret
matki mógł powstać w gdańskim okresie twórczości artystycznej
strażnikowej Czackiej54. Wpływ Deischa był znaczący i mocno widoczny
w twórczości strażnikowej wielkiej koronnej.
W wykonanej przez Czacką rycinie przedstawiającej portret biskupa
krakowskiego Kajetana Sołtyka wyraźnie „pobrzmiewają” analogie ze
sztychem jej mistrza i widoczna data „1774” sygnująca pracę artystki,
która może wskazywać, iż pobyt w Gdańsku strażnikowej przesunął się
nieco55. Swój talent malarski Kunegunda z Sanguszków Czacka chętnie
wykorzystywała do zdobienia porcelany, co odnotował Daniel
Chodowiecki pod datą 16 lipca 1773 r.:

„[…] potem skierowałem się do generałowej Czackiej, którą czesał jeszcze fryzjer.
Czekając na nią, dotrzymywał mi towarzystwa jej bratanek56. W trakcie portretowania
generałowa pokazała mi porcelanę, którą sama pięknie malowała i wypalała jak emalię.
Pokazała mi również własnoręcznie wykonane sztychy i rysunki […]”57.

Dzień później, 17 lipca, po skończonym seansie malarskim,
Chodowiecki zapisał:
„[…] po zakończeniu malowania zagrała mi menueta własnej kompozycji, na podróżnym
składającym się z czterech części fortepianie. Grała ze smakiem i wyczuciem, lekko
uderzając o klawisze […]”58.

Chodowiecki ukończył portret hrabiny Czackiej 18 lipca, jak zapisał,
strażnikowa wielka koronna była z niego bardzo zadowolona, płacąc
mu za wykonaną pracę 10 dukatów z podziękowaniem za trud i prosząc,
by pozostał jeszcze w Gdańsku do powrotu jej męża Franciszka
Czackiego, aby go malować59.
Daniel Chodowiecki niewątpliwie darzył szacunkiem i podziwem
młodą hrabinę Czacką za jej nietuzinkowe zainteresowanie mezzotintą,
niewątpliwy talent i obycie towarzyskie. Świadczy o tym wielokrotnie
wspomnienie strażnikowej wielkiej koronnej na kartach prowadzonego
dziennika w 1773 r., w którym nie szczędzi jej ciepłych słów uznania.
Artysta czuł się zobligowany, by przed wyjazdem z miasta pożegnać się
z Kunegundą z Sanguszków i prosić ją o jakiś przez nią wykonany
sztych. Czacka podarowała Chodowieckiemu wykonany przez siebie
portret hrabiego Alberta Józefa Hoditza (1706–1778), ekscentrycznego
teatromana i masona60, on zaś jej swój portret rodzinny, co jak zapisał
sprawiło jej wielką radość61. Czy zatem był to tylko podziw dla kobiety
z wyższych sfer obdarzonej talentem i koneksjami? Na kartach
dziennika nie ma najmniejszej wzmianki o innych uczuciach
znamienitego gdańskiego artysty w stosunku do strażnikowej Czackiej.
Jednakże obdarowanie Czackiej przez Chodowieckiego portretem
własnej rodziny zdaje się wskazywać na bliskie kontakty między artystą
a utalentowaną magnatką przybyłą na jakiś czas do Gdańska.
Wychowana w literackim środowisku matki, gdzie nieobcy jej był teatr
i muzyka, artystycznie utalentowana miała również Kunegunda

z Sanguszków Czacka pewne zdolności literackie. Podobnie jak matka,
Barbara z Duninów, czy żona przyrodniego brata, Konstancja Kolumba
Sanguszkowa, również strażnikowa wielka koronna przełożyła z języka
francuskiego na polski kazania księdza Jana Baptysty Massilliona (1663–
1742), O Poście z francuskiego na polski język przetłumaczone przez
J.W.J. P.K [Jaśnie Wielmożną Jejmość Panią Kunegundę] z X.L.S.C.
[Xiążąt Lubartowiczów Sanguszków Czacką] S.W.R. [Strażnikową
Wielką Koronną] dla pożytku chrześcijańskiego do druku podane w 1783
w Poczajowie62. Warto zaznaczyć, iż 10 lat później (1793) dedykował
Kunegundzie z Sanguszków Czackiej swoje dzieło trynitarz Aurelian od
Narodzenia Najświętszej Maryi (Dąbrowski) (1726–1801), Homo, cui
nomen Joannes de Mathadoctor Parisiensis63.
Bez wątpienia Czacka byłą nieodrodną córką swojej matki. Warto
zaznaczyć, że gdański okres życia strażnikowej wielkiej koronnej był dla
niej znaczący, i choć jako uczennica nie dorównywała mistrzostwem
swojemu nauczycielowi, pozostała jedyną rytowniczką (amatorką)
wśród kobiet osiemnastego stulecia uprawiającą trudną „sztukę czarną”
i zarazem jedyną kobietą o takich uzdolnieniach w rodzie książąt
Lubartowiczów Sanguszków.
Czy zatem Gdańsk, jego specy ka kulturowa i społeczna, przez pryzmat
której był postrzegany w XVIII stuleciu, wpłynęły zasadniczo na rozwój
artystycznej osobowości Kunegundy z Sanguszków Czackiej? Czy
miasto z jego atmosferą przepojoną wysoką kulturą w swej specy ce
społecznej i religijnej odcisnęło swoje piętno w życiu księżnych
Sanguszkowych, które przez pewien czas w nim przebywały? Nie ma
raczej wątpliwości, że w odległych od Prus Królewskich majątkach
należących do Czackich Kunegunda z Sanguszków nie spotkałaby
Mateusza Deischa, pod którego kierunkiem kształciła i rozwijała swoje
uzdolnienia. Podobnie do leżącego na Wołyniu Boremla nie dotarłby
zapewne Daniel Chodowiecki, z którym łączyły strażnikową
zainteresowania sztuką. Gdańsk bowiem w drugiej połowie XVIII
stulecia cieszył się niesłabnącą popularnością wśród polskiej
magnaterii i szlachty. Szukano tu schronienia w czasach niespokojnych
(wojen i zamieszek), z miastem utrzymywano ścisłe kontakty handlowe,

przyjeżdżając do Gdańska z nawet bardzo odległych ziem
Rzeczypospolitej. W gdańskich bankach deponowano kapitały
i kosztowności, pokładając w nich olbrzymie zaufanie. Zainteresowanie
miastem ze strony szlachty znajdowało swoje odzwierciedlenie
w obieraniu tam stałych siedzib i nabywaniu nieruchomości, co jak
zaznaczył wybitny gdański prawnik Gottfryd Lengnich, stało się już
zwyczajem, iż mieszkańcy miasta nieposiadający obywatelstwa
miejskiego i szlachta nieposiadająca indygenatu kupowali sobie
nieruchomości w Gdańsku pod imieniem mieszczan obywateli
i szlachty indygenów pruskich64. Doświadczyła tego Anna z Sanguszków
Radziwiłłowa, kupując nieruchomość w Gdańsku z podstawieniem
nabywcy, gdyż nie było innej możliwości, nie mając statusu prawnego
stałego zamieszkania w mieście. Jak widać nie przeszkodziło to
Radziwiłłowej w prowadzeniu interesów handlowych w mieście
i utrzymywać z nim stałych kontaktów. Nieco inaczej wyglądała sytuacja
prawna nieruchomości, która należała do Konstancji Kolumby
z Denho ów i Barbary z Duninów księżnych Sanguszkowych. Obie
zresztą magnatki niemal w identycznym czasie przebywały w Gdańsku,
prowadząc w mieście salony towarzyskie i kontaktując się z tymi sami
rodami przybyłymi do grodu nad Motławą, do których należeli m.in.
Ledóchowscy, Czaccy, Przebendowscy, prymas Jan Gabriel Podoski
oraz brat prymasa, hrabia Podoski z żoną i dziećmi65. Gdańscy legiści
w tym czasie, głównie za sprawą wspomnianego Lengnicha cieszyli się
wśród elit magnackich zasłużoną sławą. Fakt ten wykorzystała
w toczących się sporach prawnych księżna Konstancja Kolumba, która
również była zaangażowana w pomoc konfederatom barskim, zaś jej
rezydencja, w której odbywały się tajne narady, była przez pewien czas
pod dyskretną obserwacją66. Gdańsk w drugiej połowie XVIII stulecia
w chylącej się powoli ku upadkowi Rzeczypospolitej był dla wielu
polskich rodzin magnackich miastem dającym wiele możliwości na
różnych płaszczyznach, z których korzystano.
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Sanguszko Duchess in the cultural and social environment of
Gdańsk in the second half of the 18th century
Summary

Among the many distinguished representatives of the Polish magnates,
who entered the cultural and social landscape of Gdańsk the
Sanguszkow princesses and women of Sanguszków from the Kowel line
left their signi cant mark on the city’s history. Each of them in
a di erent way. ere were also various reasons why Sanguszkow’s
women lived in Gdańsk in the eighteen century, or for some time visited
the city for social, artistic and commercial purposes. Anna from
Sanguszków Radziwiłł, grand chancelor of Lithuania, sister of the Grand
Marshal of Lithuania Paweł Karol Sanguszka, an imperious woman and
an e cient administrator of huge family property opens the list of the
princesses from the Kowel line. Later, there were Konstancja Kolumba
from Denho family and Barbara from Dunin, the Sanguszko
princesses who were in Gdańsk almost at the same time, running social
salons and contacting the same families who came to the city on the
Motława. ey included, among others Ledóchowscy, Czaccy,
Przebendowscy, Primate Jan Gabriel Podolski and brother of the
Primate, Count Podolski with his wife and children. e presence of
Kunegunda Sanguszko Czacka, the daughter of Barbara Sanguszko, who
occupies a unique place in Gdańsk’s cultural life is exceptional, at that
time her extraordinary artistic talents were revealed and acquired
a special color. Daniel Chodowiecki (1726–1801) one of the greatest
artists of this time, native resident of Gdańsk with Polish-French and
German roots, a painter and draftsman who was fascinated with
magnates who came to Gdańsk and with their visible separateness. He
expressed this many times in his Dziennik z podróży do Gdańska z 1773
roku. In the second half of eighteenth century, in a slowly declining of
Rzeczpospolita, Gdańsk for many polish magnate families was a city
who o ers a lot of possibilities on various levels.

Panny w żałobie
(Virgines luguburi habitu)
Muzeum Narodowe w Gdańsku, SD 42 M
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Obraz szlachcianek z Prus Królewskich
w świetle siedemnastowiecznych testamentów
sporządzonych przez kobiety
Staropolskie testamenty są niezwykle interesującym oraz
wszechstronnym źródłem historycznym. O docenieniu przez badaczy
tego rodzaju źródeł w badaniach naukowych świadczy zarówno
znaczna ilość prac naukowych, które powstały w oparciu o akty ostatniej
woli1, jak też ukazujące się sukcesywnie edycje dokumentów
testamentowych różnych grup społecznych i zawodowych z terenów
Rzeczypospolitej, wytworzonych w XVI–XVIII w.2 Testamenty są nie
tylko świadectwem kultury materialnej staropolskiego społeczeństwa,
jego religijności, wzajemnych powiązań pomiędzy członkami rodzin
oraz wspólnot lokalnych3, ale też interesującym źródłem do historii
mentalności4 oraz świadectwem przeżyć i emocji ludzi już stojących
w obliczu śmierci bądź tylko świadomych jej nieuchronności. Cenną
cechą źródeł testamentalnych jest fakt, iż twórcami ich byli zarówno
mężczyźni, jak i kobiety. W przypadku tej drugiej płci testamenty były
jedną z nielicznych form wypowiedzi indywidualnej, po której pozostał
tak silny i wyraźny ślad.
Korzystając z wydanej przez Jacka Kowalkowskiego i Wiesława
Nowosada edycji testamentów szlachty Prus Królewskich z XVII w.5,
przyjrzymy się wyłaniającemu się z tego zbioru dokumentów obrazowi
siedemnastowiecznej szlachcianki owej prowincji. Na 111 aktów
ostatniej woli zamieszczonych w publikacji autorkami 36 były kobiety,
zaś 4 testamenty wyrażały wspólną wolę małżonków – otrzymaliśmy
zatem małą próbkę kobiecych portretów, która może stanowić punkt
wyjścia do dalszych badań.
Testatorki, których rozporządzenia testamentowe udało się zgromadzić
we wspomnianej publikacji, wiele łączy, ale i równie wiele dzieli.
Pomijając pełnoletniość, która była conditio sine qua non sporządzenia

testamentu, oraz przynależność do tej samej płci, która była z kolei
podstawowym warunkiem zakwali kowania osoby do poniższego
artykułu, wszystkie testatorki, zgodnie z kryterium przyjętym przez
wydawców publikacji, należały do stanu szlacheckiego, zmarły w XVII
w. i zamieszkiwały na terenie Prus Królewskich. Była to grupa mocno
spolonizowana, dowodzi tego fakt, iż przytłaczająca większość aktów
ostatniej woli została spisana w języku polskim6, a przecież w wielu
miastach pruskich księgi ławnicze, z których wiele z tych testamentów
pochodzi, prowadzone były w języku niemieckim. Jedynie testament
Elżbiety Polencowej został spisany w języku niemieckim7, zaś ostatnia
wola Marianny Nicgorskiej sporządzona została w języku łacińskim8.
Wszystkie kobiety, których testamenty zostały poddane analizie, były
katoliczkami, poza Elżbietą Polencową, która prawdopodobnie była
luteranką9. Nie należy jednak na podstawie powyższego wyciągać
pochopnych wniosków co do przynależności religijnej szlachcianek
pruskich w ogólności, bowiem z uwagi na szczątkowe zachowanie ksiąg
sądowych grodzkich i ziemskich dla województw Prus Królewskich oraz
poważne luki w księgach sądów ławniczych, znaczna część
analizowanych dokumentów jest proweniencji kościelnej – pozyskana
została z archiwów diecezjalnych w Pelplinie, Toruniu i Włocławku10.
Bez wątpienia szlachta Prus Królewskich w XVII w. w większości
wyznawała religię rzymskokatolicką, atoli pewna jej część była
wyznania protestanckiego11.
Z uwagi na okoliczności powstawania testamenty przynoszą wiele
informacji o religijności osób je spisujących. Naturalnie można
zastanawiać się, ile w inwokacjach czy arengach jest autentycznej
duchowości, a ile wpływu środowiska, wzorców narzuconych przez
autorytety, konwencji zaczerpniętych z podręczników dobrego
umierania czy też zwykłego strachu przed śmiercią. Niemniej
testamenty są nośnikami treści, które mówią dużo o pobożności
testatora12. Szczere wyznanie wiary oraz głębokie przekonanie
o nieuchronności śmierci znajdujemy w testamencie wdowy Elżbiety
Klonowskiej13. Uczucia religijne tej szlachcianki były z pewnością
mocno rozbudzone, bowiem dożywała swoich lat w klasztorze

benedyktynek toruńskich. O autentycznej religijności świadczą ostatnie
wole zamożnej Eufrozyny Kosowej, kasztelanowej elbląskiej i starościny
borzechowskiej14 czy też bliżej nieznanej Teresy Chrzanowskiej15 – w ich
dość krótkich testamentach stosunkowo dużo miejsca zajęło wyznanie
wiary. Obszerne wyznanie wiary, zakończone ufnym powierzeniem
swej duszy opiece Matki Boskiej oraz Wszystkich Świętych złożyła
w akcie ostatniej woli Zo a Elzanowska16. Żarliwa pobożność oraz
świadomość, że umieranie jest sztuką, którą należy posiąść, widoczna
jest w testamencie Heleny Jawkiny: „Postanowiono raz każdemu
umrzeć, ponieważ ludzie wszyscy są za tym prawem, na ten świat
przychodzimy, abyśmy umierali i żaden taki nie znajdzie się, nawet
i niemówiątko, co bieg przyrodzony życia swego na tem świecie jednym
dniem odprawuje. Któreby od jak[kiej]kolwiek zmazy i dekretu tego
Pańskiego wolny być miał, tę pamięć i rozmyślanie nieużytej śmierci
przekładając sobie przed oczy, mądrość nad mądrościami jest i umieć
dobrze umrzeć, umiejętność nad umiejętnościami”17. Pogodzenie
z wolą Bożą, a co za tym idzie zgoda na nadciągającą śmierć, mimo
jeszcze – zdaje się – stosunkowo młodego wieku, oraz niezachwiana
wiara widoczne są w testamencie Katarzyny Komierowskiej, która
złożona ciężką chorobą, rozstając się na łożu śmierci z zaledwie trzy
i pół roku wcześniej poślubionym mężem, ze spokojem stwierdzała:
„Jako wszystkie rzeczy z woli przedwiecznej mądrości na ten świat
pochodzą, tak mianowicie żywot ludzki na tym świecie żeglujący do
portu skończenia żywota swego ściąga, nieomylnie wiedząc dobrze
nieuchybiony dekret o życiu ludzkim napisany, iż każdy człowiek na ten
się świat rodzący umiera i zapomniawszy wszelakich świata tego okazji
jedynym wypłaceniem światu kontentować się musi. Którego dekretu
egzekucji i mnie uchronić się niepodobna, ponieważ Boski wyrok taki
jest: bądźcie gotowi, bo nie wiecie czasu ani godziny zejścia [z] tegoż
świata”18.
O religijności szlachcianek pruskich wiele nam mówią legaty pobożne,
czyli różnego rodzaju darowizny przekazywane na rzecz instytucji
kościelnych bądź dewocyjnych. Nierzadko były to znaczące kwoty
i w wielu testamentach tego typu dyspozycje majątkowe zajmowały

dużo miejsca. Najczęściej testatorki wspierały darowiznami kościoły,
klasztory i bractwa religijne w jakiś sposób sobie bliskie – czy to
z powodu więzi terytorialnych, czy też emocjonalnych. Z reguły więc
bene cjentami były instytucje religijne mieszczące się na obszarze
para i, do których testatorki należały, nierzadko były to zgromadzenia
zakonne, w których testatorki dożywały swych dni. Spisujące testament
nie szczędziły darowizn dla kościołów i klasztorów, które udzieliły
schronienia doczesnym szczątkom bliskich im osób, jeszcze sowitsze
zapisy robiły dla tych, gdzie miały spocząć ich ciała19. Wielkość
pobożnych legatów – co zrozumiałe – zależała od zamożności
benefaktorek. Aż 10 000 zł „na dobre i miłosierne uczynki” przeznaczyła
wojewodzina parnawska Ewa Konstancja Zawadzka20. Z kolei
w testamencie majętnej kasztelanowej Zo i Elzanowskiej stanowiły one
kwotę powyżej 3000 zł. Z tej sumy 1000 zł kasztelanowa przeznaczyła
kościołowi w Wielkiej Łące, który miał dać schronienie jej martwemu
ciału, zaś po 200 zł o arowała kościołom, w których spoczywali jej mąż
oraz siostra21. 1500 zł na kościół św. Katarzyny w Golubiu zapisali
małżonkowie Kawieczyńscy. Ten hojny legat wynikał z faktu, iż chcieli,
aby w świątyni bądź na przykościelnym cmentarzu spoczęły ich ciała,
a jak ze smutkiem zaznaczyli w testamencie, kościół został „szkaradnie
aż nazbyt od nieprzyjaciela złupiony”22. Równie szczodry zapis uczyniło
małżeństwo Grudowskich, które przeznaczyło 1000 orenów na
budowę kościoła archiprezbiterialnego w Łasinie, gdzie chciało być
pochowane, dodatkowe 1000 orenów darowało zaś jezuitom
grudziądzkim23. 500 zł franciszkanom włocławskim, u których po
śmierci chciała być pogrzebana, o arowała żona żupnika
dobrzyńskiego Gertruda Sumińska24. Kwotę 200 zł na ów tzw. wieczny
czynsz kościołowi, który przyjmie jej ciało po śmierci, legowała Barbara
Domaszewska25. Jadwiga Trzebska na kościół w Świerczynkach, zaś
Zo a Zdunowska na kościół w Wapczu, które miały być miejscami ich
wiecznego spoczynku, zapisały po 50 zł26. Anna Kijewska 1500 zł, które
posiadała, rozdysponowała w testamencie w taki sposób, że córka
otrzymała 300 zł, syn 200 zł, zaś 1000 zł rozdzieliła pomiędzy dwie
instytucje kościelne z Torunia i Pyzdr27. Zaś wdowa po burmistrzu

Kościerzyny Eufrozyna Niesiołowska całą swoją majętność ruchomą,
jak i nieruchomą zapisała dziekanowi mirachowskiemu, plebanowi
kościerzyńskiemu ks. Andrzejowi Laurinowiczowi28. Nawet niezbyt
zamożne kobiety asygnowały pewne kwoty na kościoły, klasztory bądź
bractwa. Uboga panna Anna Nawska donowała na kościół para alny
w Parchowie 4 grzywny29. Dwórka starościny białoborskiej panna Anna
Elzanowska, korzystająca u kresu dni swoich z gościny klarysek
bydgoskich, nie posiadając majętności w gotówce, poleciła spieniężyć
wszystkie swoje rzeczy i wyprawić pogrzeb, a resztę przeznaczyła na
nowy ołtarz w kościele w Byszewie30.
Podobnie jak Elzanowska, również wiele innych testatorek
przekazywało legaty pieniężne dla instytucji kościelnych z wyraźną
instrukcją, na co powinny być wydatkowane31. Niezamożna panna
Anna Wypczyńska przekazała „do bractwa Panny Najświętszej do ojców
dominikanów na ornat zł 30”32. Anna Brzeska
100 zł przeznaczyła „na teraźniejszą strukturę organ”33. Zo a Cołdańska
stanowczo poleciła: „do kościoła nowskiego farskiego 100 zł pol.
odlecam […]. Za które pieniądze proszę i upominam, aby kapę do
kościoła jako najpiękniejsza może być za te pieniądze PP egzekutorowie
tego testamentu sprawili. Za parę koni […] te pieniądze na poprawę
albo na dokończenie ołtarza, który się zaczął budować u fary w Nowem,
odlecam”34. Jeszcze bardziej dobitnie cel darowizny w wysokości 1000 zł
określiła kasztelanowa Elzanowska: „Zakonnikom Dominika św.
w Toruniu na poprawę kościoła, nie na co inszego”35.
Pomimo wyraźnego faworyzowania w zapisach testamentowych
kościołów miejscowych, zdarzało się, że pruskie szlachcianki legowały
pewne kwoty na odległe terytorialnie miejsca kultu, które mocno
wpisywały się w religijność mieszkańców Rzeczypospolitej w XVII w.
I tak Barbara Domaszewska o arowała po 100 zł klasztorowi na Jasnej
Górze oraz klasztorowi bernardynów, opiekującymi się kalwarią na
wzgórzu Żarek (kalwaria zebrzydowska)36. Również Katarzyna
Dorpowska przeznaczyła kilkadziesiąt złotych na msze za spokój swojej
duszy przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej37.

Testatorki przekazywały instytucjom kościelnym nie tylko pieniądze38.
Barbara Balińska kościołowi w swojej para i, gdzie zamierzała spocząć,
o arowała srebrną konew, 30 owiec i pszczoły z ulami39. Katarzyna
Dorpowska poprosiła swą siostrę, aby: „suknie moje wszystkie do
kościoła na ochędóstwo” dała40. Jan i Ewa Niedanowscy oprócz
niewielkich sum dla kilku kościołów, jednemu z nich zapisali ponadto
„3 obrusy, fartuch z listwą, czepiec z czarnym szyciem”41. Natomiast
obok hojnego daru pieniężnego „owiec 15 na rozmnożenie” zapisała
kościołowi w Wielkiej Łące Zo a Elzanowska42.
Do wyjątkowych należą testamenty, gdzie nie ma śladu legatów
dewocyjnych. Do takich należy np. akt ostatniej woli Anny Pieczewskiej,
która wszystko przekazała swemu małżonkowi43, czy też Bogumiły
Mirochowskiej, która jeszcze przed spisaniem testamentu obdzieliła
posiadanymi pieniędzmi swoje córki44.
Większość kobiet wyrażała w testamencie troskę zarówno
o nieśmiertelną duszę, jak i o martwe ciało. Dyspozycje w stosunku do
ciała z reguły były bardzo proste: „ciała nasze pogrzebowi
chrześcijańskim obyczajem w kościele łasińskim przystojnie pogrześć
i ziemi oddać, żądamy i prosimy”45, „ciało moje żeby wedle zwyczaju
chrześcijańskiego w kościele katolickim uczciwie pogrzebione było
pilnie proszę”46. Zazwyczaj wskazywano konkretne miejsce: „ciało, żeby
w kościele mokrzeńskim przy nieboszczce Jadwichnie Ziółkowskiej,
siostrzance mojej uczciwie, podług ubogi[ej] kondycji mojej
pogrzebione było”47, „ciało żeby podług zwyczaju chrześcijańskiego
w kościele katolickim w Wapczu, żeby pogrzebione było”48, „ciało zaś
grzeszne moje, w wierze katolickiej wychowane, w kościele ojców
franciszkanów w Chełmnie według zwyczaju chrześcijańskiego, aby
pochowane było”49. Bardzo skromne miejsce pochówku wskazała
Katarzyna po pierwszym mężu Trebnicowa, po drugim Kruszyńska –
życzyła sobie, aby jej ciało złożono na uboczu, pod murem kościoła
franciszkanów w Chełmnie50. Wojewodzina malborska Konstancja Anna
z Denho ów primo voto Kosowa, secundo voto Bąkowska pozornie
zostawiła wolność wyboru odnośnie do miejsca swego pochówku
ciotecznemu bratu, biskupowi chełmińskiemu Kazimierzowi Janowi

Opalińskiemu: „Pogrzeb ciała mego, gdzie chować, na wolę JM ks.
biskupa daję”. Pozornie, gdyż zaraz w kolejnym zdaniu dodała:
„Życzyłabym jednak, żeby w Bnińskach przy Krzyżu Świętym, gdzie aby
mi grobek na moją osobę wymurowano, upraszam. Jeżeli też nie będzie
wola JM ks. biskupa dobrodzieja mego, tedy pokornie upraszam, aby
w Toruniu, tam gdzie matka moja leży”51.
Częstokroć testatorki, pragnąc okazać swą pokorę, czy wręcz marność,
przestrzegały swych spadkobierców, aby obrządek pogrzebowy był
skromny: „ciało aby przystojnie według zwyczaju kościoła św.
katolickiego w kościele śwircińskim, bez wielkiej pompy za
kontentowaniem kapłanów i ubogich pogrzebione było pilnie proszę”52,
„ciało moje mizerne prędko bez żadnych ceremonii i obrządków
świeckich na miejscu św. klasztornem pochować”53. Nawet zamożna
i przywykła do pewnego poziomu życia kasztelanowa Elzanowska
zastrzegała, że nie życzy sobie żadnej pompy: „pogrzeb przystojny ciała
mego odprawią bez ceremonii jednak, które duszy mojej nie pomogą.
Kapłanów, ubóstwa jak najwięcej”54.
Nawet jeśli zalecenia testatorek dotyczące pochówku były skromne, to
i tak spisujące ostatnią wolę starały się zastrzec w niej pewną kwotę na
obrzędy pogrzebowe. Nakazywały zapłacić kapłanom oddającym im
ostatnią posługę, zabezpieczały pieniądze na tkaniny na
przyozdobienie trumny i kościoła, nie zapominały o jałmużnie dla
ubogich, wierząc w przebłagalną moc ich modlitw55. Agnieszka
Bolimińska dysponowała: „kapłanom świeckim, którzy przy ciele na
pogrzebie moim będą nabożeństwo Mszy św. odprawowali, każdemu
po złotemu. Na potrzeby pogrzebowe i na dwa postawne sukna, ubogim
na suknie zł pol. 100”56. Spisujące testament nie zawsze ściśle określały
sumy przeznaczone na pogrzeb, ale często to czyniły. Stosunkowo dużą
kwotę 500 zł przeznaczyła „na pogrzeb i wyprawę ciała” Katarzyna
Komierowska57. Teresa Chrzanowska zażyczyła, aby „na pogrzeb, Msze
święte, obiad kapłanom, ubogim jałmużnę” wydano 200 zł58. Wdowa
Agnieszka Parskowska (Parzkowska) zapisała na ten cel 120 zł „oprócz
dwóch świec woskowych nie małych do kościoła farskiego
wejherowskiego […] obiecanych i 3 zł na o arę dla ubogich, tudzież

drugich parę świec woskowych do kaplicy na Kalwarii na Święty Krzyż
do oddania obiecane. Item do klasztoru ojców reformatów
w Wejherowie bestrego atłasu do korporału na ołtarz Najświętszej
Panny. Item do Żarnowca na ołtarz Najświętszej Panny parę świec
żałobnych, na Boże Ciało do oddania obiecanych. Item na o arę przy
tymże ołtarzu 2 zł”59. Owdowiała Jadwiga Trzebska zastrzegła na
wydatki związane z pochówkiem 100 zł60, podobnie jak inna wdowa
Ewa Spiglowa61, zaś zamożna kasztelanowa Zo a Elzanowska
przeznaczyła zaledwie 50 zł62.
Niektóre kobiety uważały, że ich szlacheckim ciałom po śmierci należą
się szczególne względy. Barbara Balińska zażyczyła sobie: „ciało moje
zwyczajem chrześcijańskim uczciwie podług stanu i szlacheckiej
powinności ziemi oddać byli powinni. Ponieważ żem ja też staraniem
swym i nakładem znacznym powinność ostatniej posługi pogrzebu nie
żałując kosztu i zadłużenia swemu małżonkowi wyprawiła, miejsce
i grób pogrzebu obieram sobie i naznaczam w Kalnie, tam gdzie leży
ciało Pana małżonka mojego nieboszczyka i przodków moich, w sklepie
ode mnie zmurowanym przed ołtarzem wielkim”63. W świeżo
wybudowanej kaplicy grobowej w kościele cystersów w Pelpinie chciała
być pochowana kasztelanowa elbląska Kosowa64. Dość dużą kwotę, bo
aż 1800 zł, przeznaczyła na pogrzeb Gertruda Sumińska65.
Szlachcianki z Prus Królewskich nie żałowały środków, jeśli tylko je
posiadały, na zapewnienie duszy wiecznej szczęśliwości. Zakupywały
msze gregoriańskie, a jeśli dysponowały większym majątkiem, to
również msze wiekuiste66. Zo a Elzanowska aż siedmiu kościołom
w różnych miejscowościach zapisała po 30 zł, aby po jej śmierci
odprawiły za jej duszę trycezymy67. Małżonkowie Grudowscy legowali
na rozarium przy kościele w Łasinie „srebro wszystko pozłociste
i niepozłociste, które w skrzynce jest zachowane” oraz „dobra łasińskie,
to jest dwie włóki roli, morgi, ogrody, place wszystkie” w zamian za
cotygodniowe msze wieczyste68. Eufrozyna Kosowa aż 8000 zł
przeznaczyła na odmawianie w jej intencji litanii – raz w tygodniu miała
być odmawiana litania do imienia Jezusa, a dwa razy w tygodniu litania
loretańska69.

Pruskie szlachcianki z XVII w., podobnie jak testatorzy z okresu
wcześniejszego oraz późniejszego70, chętnie wspomagały szpitale oraz
ubogich, wierząc, że to ich modlitwy mają moc wyjątkową71. Helena
Jawkina prosiła brata, aby na jej pogrzeb „ubogich jako najwięcej
wezwać i onym jałmużnę jaką może być rozdać”72. Starościna
grudziądzka Teresa Elżbieta z domu Konopacka primo voto
Szczepańska, secundo voto Branicka, oprócz 500 zł zapisanych
szpitalowi w Błędowie, przeznaczyła 250 zł na jedzenie i odzież ubogim,
ufając, że „przez ich modlitwy dusza […] ochłodę i ratunek mieć
mogła”73. Czyniły tak również kobiety niezamożne. Nie bardzo majętna
Małgorzata Wypczyńska ze swych ruchomości po 20 zł o arowała
dominikanom, franciszkanom oraz kościołowi para alnemu na msze
gregoriańskie za duszę swej córki Anny, zaś szpitalowi Chełmnie
legowała 15 zł74.
Testamenty są źródłem, które ukazuje erudycję oraz poziom
intelektualny autorek. Wśród analizowanych aktów ostatniej woli
znajdujemy takie, które są pozbawione inwokacji czy arengi i nie zawsze
wynikało to z pośpiechu wywołanego rychło spodziewaną śmiercią.
Niektóre testamenty są krótkie i ograniczone wyłącznie do elementów
niezbędnych dla tego rodzaju dokumentów75, tj. intytulacji,
rozporządzenia majątkowego oraz podpisów świadków i nie ma
wątpliwości, iż za taką formą aktu stoi sama testatorka, która nie miała
potrzeby dawania upustu swej elokwencji, bowiem nie posiadała
zdolności narracyjnych i zgrabne składanie zdań było dla niej
wyzwaniem. Ponadto tego typu testamenty wydają się być typowe dla
kobiet, które całe życie pozostawały na drugim planie i nie przywykły do
skupiania uwagi na sobie. Dobrym przykładem są tu akty ostatniej woli
Anny Nawskiej76 czy Katarzyny Dorpowskiej77. Na drugim biegunie są
rozbudowane, wielostronicowe rozporządzenia testamentowe
zawierające: inwokację (wezwanie Boga oraz świętych), intytulację
(przedstawienie osoby testatorki), promulgację (zwrócenie się do osób
zainteresowanych aktem ostatniej woli), arengę (przemyślenia na temat
nieuchronności śmierci i marności życia), dyspozycje dotyczące
organizacji pogrzebu, pobożne legaty, rozporządzenia majątkowe,

pożegnanie z bliskimi, wskazanie egzekutorów, miejsce i czas spisania,
podpisy testatorki i świadków. Obszerne, staranne i przemyślane
testamenty zostawiały po sobie kobiety, które nie czuły presji zbliżającej
się pospiesznie śmierci, były zamożne, a w każdym razie posiadały
wiele do rozdysponowania, z łatwością operowały słowem, ponadto
przywykły do tego, że ich głos był słyszalny. Do takich kobiet należała
Barbara Balińska, żona chorążego malborskiego, która potrzebowała
siedmiu stronic, aby spisać swą ostatnią wolę78. Taką kobietą
z pewnością była kasztelanowa chełmińska Zo a Elzanowska,
dwukrotna wdowa79. Pozostawiła ona jeszcze dłuższy testament niż
Balińska, zawierający nieco dłuższą arengę oraz żarliwe wyznanie
wiary. Zresztą dokument napisany został pięknym językiem, który
sugeruje, iż autorka władała piórem bardzo swobodnie.
Wśród szlacheckich testatorek zdarzały się kobiety niepiśmienne.
Przyznaje się do tego Zo a Cołdańska: „Iż pisać nie umiem, uprosiłam
Pana Stanisława Mielywskiego jako opiekuna, który się imieniem swoim
i moim podpisał”80. Co ciekawe, brak umiejętności pisania nie
przeszkodził Cołdańskiej sporządzić dość długiego testamentu, który
zresztą ukazuje testatorkę jako osobę stanowczą i obrotną. Dyktująca
ostatnią wolę zastrzegła sobie możliwość jej zmiany, jeśli przyjdzie jej
na to w przyszłości ochota, ponadto zdecydowanie przeklina osoby,
które chciałyby podważyć jej wolę. Niepiśmienną była również Anna
Klonowska81.
Analizowane testamenty dają możliwość wejrzenia w stosunki
rodzinne, pozwalają poznać stosunek testatorek do służby oraz do
społeczności, pośród której żyły. Grupa kobiet, której przypatrujemy się
poprzez zapisy ich ostatniej woli, różni się wiekiem, stanem cywilnym,
poziomem zamożności oraz wykształcenia, nie ma jednak wątpliwości,
że dla nich wszystkich największą wartością jest najbliższa rodzina,
a jeśli zły los ich tej pozbawił, to wspólnota, w której żyły, stawała się tą
wartością. Wczytując się w akty ostatniej woli pozostawione przez
pruskie szlachcianki, znajdziemy przykłady głębokiej małżeńskiej
miłości. Nie ma wątpliwości, że małżeństwo Anny z Kretowskich z jej
drugim mężem Janem Pieczewskim stanowiło udane stadło. Świadczy

o tym nie tylko fakt, że kobieta uczyniła swego małżonka jedynym
spadkobiercą, ale również wyartykułowane przez nią wyznanie miłości:
„jakom umiłowała szczerze teraźniejszego małżonka swego miłego”82.
Szczęśliwy związek małżeński stworzyła z drugim mężem Janem
Brzeskim Anna z Wądzynia. Kobieta zadbała w testamencie o swego
małżonka, potwierdzając jego prawo do dożywotniego użytkowania
wszystkich należących do niej nieruchomości, zobowiązując
jednocześnie swoich synów z pierwszego małżeństwa, aby respektowali
jej wolę83. Niektóre małżeństwa nie szczędziły sobie wyznań miłosnych.
Tych na pewno nie brakowało w związku Eufrozyny i Jana Kosów (ona
była jego pierwszą żoną, on zaś jej drugim mężem). Kasztelanowa
w testamencie wspomina o „miłości małżeńskiej, którą mi zawsze
oświadczał”84. Szczerą miłością darzyła swego małżonka Dorota
Jajkowska, która również zapisała mu niemal wszystko i wielokrotnie
w testamencie przywołuje „miłego małżonka”85. Nie ma wątpliwości, że
głębokie uczucie łączyło Katarzynę i Pawła Komierowskich, uczucie tym
żarliwsze, że małżeństwem byli dopiero trzy lata. Lektura testamentu
Katarzyny skłania do wniosku, że młodej żonie bardzo łatwo
przychodziło wyrażanie miłości pod adresem męża, odnosi się wręcz
wrażenie, że kobieta miała silną potrzebę mówienia o swym uczuciu
światu. Szczęśliwie dla siebie Katarzyna żyła w związku, który dawał jej
poczucie bezpieczeństwa, sprawiła to odwzajemniona miłość męża
oraz troska i opieka, jaką była przez niego otoczona, o czym przekonują
słowa testatorki: „wszelaką po nim za żywota miałam ochronę i usługę
pomyślną w ciężkiej chorobie mojej” oraz „jako za żywota miłość
i życzliwość małżeńską mi zawsze wyświadczał”86. Nie wątpiła w miłość
mężowską żona Stanisława Kostki Branickiego, który również stanął na
wysokości zadania, kiedy żona złożona chorobą potrzebowała opieki87.
Nie wszystkie kobiety pisały o uczuciu do swych mężów, być może
czasami powodowała nimi powściągliwość, a być może w niektórych
stadłach nigdy żarliwego uczucia nie było, ale nie ma wątpliwości, że
większość małżonków darzyła się szacunkiem i dbała o siebie. Gertruda
Sumińska głównym sukcesorem uczyniła swego męża, który w czasie jej
wielomiesięcznej choroby troskliwie się nią opiekował, nie szczędząc

wydatków88. W chorobie na męża mogła liczyć również Zo a
Zdunowska, „zawdzięczając chęć, pracę, starania i nakłady, które czynił
i czyni na poratowanie zdrowia mego”89, a także Barbara
Domaszewska90. Obie kobiety doceniły troskę mężczyzn, nagradzając
ich zapisami w testamentach. Msze wieczyste zamawiane za zmarłych
małżonków również sporo mówią o relacjach między małżonkami.
Zo a Elzanowska zabezpieczyła środki na msze wieczyste za duszę
swoją oraz swoich dwóch zmarłych mężów91. Coroczne msze
gregoriańskie wykupiła za duszę swoją i swojego męża Anna
Klonowska92. Cotygodniowe msze odprawiane „wiecznymi czasy” za
siebie i zmarłego męża opłaciła u franciszkanów chełmińskich Ewa
Konstancja Zawadzka93.
Głębokie uczucia nie były zarezerwowane wyłącznie dla mężów.
Naturalnymi adresatami czułości pruskich szlachcianek były ich dzieci.
Tkliwie o swoich dzieciach wyraża się w testamencie Urszula Brandt:
„dziatki moje”, „córeczki moje miłe”94. Widoczna pieszczotliwość wynika
zapewne z faktu, że córki Urszuli były jeszcze stosunkowo małe. Toteż
spisująca testament poleciła je troskliwej opiece starosty sztumskiego
i ekonoma malborskiego Zygmunta Guldensterna oraz jego żonie
Annie, „aby o córeczkach moich wiedziała i onym krzywdy czynić nie
dopuszczała”95.
Z braku własnego potomstwa kobiety uczuciem macierzyńskim
i swoimi ruchomościami obdarowywały pasierbów, wychowańców oraz
dzieci swego rodzeństwa. Miłością matczyną obdarzyła najstarszego
syna swojego męża wspomniana już wojewodzina parnawska Ewa
Konstancja Zawadzka96. Dawna dwórka królowej Konstancji swojego
pasierba, podkomorzego parnawskiego Jana Zawadzkiego, noszącego
to samo imię i nazwisko co jej zmarły mąż, w testamencie nie nazywa
inaczej, jak tylko „syn mój”, a jego maleńkiego potomka – notabene
noszącego to samo imię co dziad i ojciec – nazywa swoim wnukiem.
Tego ostatniego wyróżniła dodatkowo, obdarowując srebrnymi
przedmiotami, które były jej osobistymi. Podkomorzego zaś darzyła nie
tylko miłością, ale i zaufaniem, bowiem uczyniła go egzekutorem
spisanego przez siebie testamentu97. Swoje siostrzenice sprawiedliwie

obdzieliła Zo a Cołdańska98. Pasierbice z dwóch swoich małżeństw
oraz dzieci zmarłego brata uwzględniła w testamencie Zo a
Elzanowska99. Bezdzietna wdowa Krystyna Pawłowska głównym
sukcesorem uczyniła syna swej zmarłej siostry100. Katarzyna Dorpowska
natomiast gorącą miłością darzyła swoją siostrę, o czym zresztą
szczerze ją zapewniała101. Anna Klonowska bardzo kochała swoją
dorosłą już wnuczkę102. Ciepło o członkach swojej rodziny pisała
w testamencie Elżbieta Klonowska103.
Niektóre akty ostatniej woli ujawniają niełatwe stosunki panujące
w rodzinie. Siostrom Katarzynie Dorpowskiej i Zo i Elzanowskiej wielu
zgryzot przysporzył brat Krzysztof Lubodzieski, który roztrwoniwszy
majątek, żył w biedzie, ponadto był osobą generującą kon ikty
w rodzinie104. A przecież nie ulega wątpliwości, że jedną z wartości
szczególnie cenionych przez pruskie szlachcianki była zgoda i spokój
w rodzinie. Zresztą testament był aktem, który w pewnym sensie stał na
straży tego spokoju. Spisując ostatnią wolę, kobiety chciały zapobiec
ewentualnym rodzinnym sporom o pozostawione dobra. Zazwyczaj
starały się obdzielać potomków sprawiedliwie105, jeśli dyspozycje
majątkowe, które poczyniły mogły wydać się otoczeniu
niesprawiedliwe, z reguły tłumaczyły, z czego ich postępowanie wynika.
Przykładowo w testamencie Anny Brzeskiej czytamy: „zostające zaś zł
50 pomienionej sumy 150 zł zlecam i naznaczam Walentemu
Malewskiemu synowi memu, a to z tym respektem, że mniej ode mnie
wziął niżeli starsi jego bracia”106.
Kobiety w zapisach testamentalnych nie zapominały okazać
wdzięczność ziemskim protektorom. Anna Nawska, mimo iż miała
żyjącego rodzonego brata, wszystkie swoje skromne ruchomości
przekazała dzieciom wuja, u którego mieszkała107. Jadwiga Trzebska
odwdzięczyła się w miarę swych możliwości siostrzenicy „względem
chowania i dobroczynności, którąm u niej w domu miała”108. Helena
Jawkina, chociaż posiadała rodzonego brata, któremu zleciła
organizację swego pogrzebu i którego uczyniła egzekutorem
testamentu, określenie „miły” zarezerwowała dla brata przyrodniego,
któremu w testamencie zapisała 300 orenów „za dobroczynności jego,

którychem w domu jego mieszkając przy nim i wygody wszelkiej
zażywała”109. Akty ostatniej woli były także okazją do wyrażenia
wdzięczności wobec osób, które w ciągu życia służyły testatorkom
pomocą i wsparciem. Barbara Balińska sowicie obdarowała drobną
szlachciankę Małgorzatę Banisławską za to, że „we wszystkich
posługach zdrowia, chorób i frasunków moich wielką posługą i dogodą
zawsze była i teraz jest”110. Teresa Chrzanowska z kolei swoje
ruchomości przekazała niejakiej Katarzynie Borowskiej, która otoczyła
ją opieką w chorobie111.
W zapisach testamentalnych pamiętano też o służbie, którą nagradzano
za lata wiernej pracy. Testament Ewy Spiglowej jest przykładem, że
czasami relacja pani – służąca ewoluowała w stronę stosunków
przyjacielskich czy wręcz rodzinnych. Spisująca akt ostatniej woli
owdowiała i nieposiadająca potomków Spiglowa, mimo iż miała
rodzonego brata, niemal wszystko zapisała swojej służce Barbarze
Przepelskiej, dobitnie zaznaczając, jak ważną osobą w jej życiu była:
„służebnicy mojej (nie służebnicy, ale matce mojej)”, „ażeby się by
chudzinie żadna krzywda nie była, bo to matk[a] najmilsza była”112.
Zo a Cołdańska obdarowała wierną czeladź krowami, odzieżą oraz
sprzętem domowym113. Agnieszka Bolimińska swojej służącej zapisała
„szorc kożuchowy i koszulki z koszulami i z inszymi drobiazgami”.
Krystyna Pawłowska pamiętała o starej kucharce, która – podobnie jak
ona sama – stała już nad grobem. Pawłowska zdjęta współczuciem dla
starej kobiety poleciła sprzedać srebrny kufel bądź łyżki i z otrzymanej
kwoty 50 zł przeznaczyć wiernej służącej na zaopatrzenie ciała po
śmierci. Z kolei młodszej dziewce służebnej darowała krowę114. O swojej
służbie nie zapomniały również najwyżej postawione szlachcianki
kasztelanowa Elzanowska czy wojewodzina Zawadzka115. Aż 100 zł
zapisała na mszę za duszę swojej sługi Katarzyny wojewodzina
malborska116. Legat to tym ciekawszy, że Bąkowska nie zakupiła
żadnych nabożeństw za dusze swoich mężów.
W kilku testamentach widać troskę kobiet o przyszłość młodzieży.
Niezamężna Anna Wypczyńska swemu bratankowi Fabianowi zapisała
30 zł z przeznaczeniem na szkołę117. Niezamożna Anna Nawska zdawała

sobie sprawę, że edukacja otwiera przed wyedukowanymi nowe
możliwości. Postanowiła wesprzeć na tej drodze swego młodszego
kuzyna, któremu na ten cel przepisała nie tylko dług, którego spłaty
oczekiwała, ale też dwa kotły118. Bliżej nieokreśloną kwotę („co zbieży
tak z tego co jest u ks. plebana, jako też u Wlewskiego”) Agnieszka
Bolimińska przeznaczyła na naukę dwóch młodzieńców – Matyska
i Grzesia – możliwe, że wcale z nią niespokrewnionych119. Agnieszka
Parskowska, która wcześniej posłała do opactwa benedyktynek
w Żarnowcu dwie córki, w testamencie stanowczo przykazywała, aby
jak najszybciej do tegoż klasztoru oddana została jej wnuczka
Annuszka120.
Podsumowując, należy stwierdzić, że grupa pruskich szlachcianek,
której przyjrzeliśmy się poprzez pryzmat pozostawionych przez nie
testamentów, była bardzo różnorodna zarówno pod względem wieku
(wśród testatorek były młode dziewczęta, które ledwo osiągnęły
pełnoletniość oraz stare kobiety, które doczekały się dorosłych
wnuków), pod względem stanu cywilnego (akty ostatniej woli
pozostawiły panny, wielokrotne mężatki oraz wdowy), pod względem
zamożności, poziomu intelektualnego i horyzontów myślowych, wśród
autorek analizowanych testamentów były niewiasty zdrowe
i schorowane, otoczone opieką najbliższych, jak też zdane na łaskę
dalszej rodziny bądź osób niespokrewnionych i pomimo tych
wyraźnych różnic wspólnym mianownikiem, który łatwo dostrzec, był
bardzo zbliżony świat wartości.
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The image of noblewomen from Royal Prussia
in the light of seventeenth-century wills made by women
Summary

Old Polish wills are an extremely interesting and comprehensive
historical source. A valuable feature of testamentary sources is the fact
that their creators were both men and women. In the case of the latter
sex, wills were one of the few forms of individual expression that left
such a strong and clear mark. e group of Prussian noblewomen,
whose wills were analyzed in this article, was very diverse both in terms
of age, marital status, wealth, intellectual level and mental horizons,
among the authors of the wills were healthy and sick women,
surrounded by the care of their loved ones, such as also at the mercy of
an extended family or unrelated people, and despite these clear
di erences, the common denominator that is easy to see was a very
similar world of values. In wills, most women expressed concern for
both the immortal soul and the dead body. Noblewomen of Royal
Prussia did not regret the means, if they only had them, to ensure the
soul’s eternal happiness. ey bought Gregorian masses, and if they had
larger wealth, they also bought eternal masses. Testators, desiring to
show their humility, asked their heirs so that the funeral rite was
modest. Prussian noblewomen from the 17th century willingly
supported hospitals and the poor, believing that their prayers had
exceptional power. e analyzed wills allow one to look into family
relationships, let one learn about the relationship of testators to service
and to the community in which they lived.

Wdowy
(Matronae viduae)
Muzeum Narodowe w Gdańsku, SD 46 M

W

N

H

W

Z
UKSW, W

Luteranki malborskie w drugiej połowie XVII w.
w świetle mów pogrzebowych
W nowożytnych dokumentach źródłowych sprawy dotyczące kobiet
pojawiają się rzadko. Do wyjątkowych należą też pochodzące z tego
czasu kompletne i wiarygodne życiorysy niewiast. Nieliczne takie
dokumenty dotyczą w zasadzie tylko elity społecznej, świeckiej
i zakonnej. W tym kontekście wyjątkowy charakter mają spisane przez
malborskich pastorów luterańskich w latach 1673–1829 mowy
pogrzebowe, wśród których odnajdujemy setki obszernych życiorysów
kobiet żyjących w mieście nad Nogatem.
W ciągu 156 lat kolejni pastorzy kościoła św. Jerzego w Malborku na
luźnych kartach sporządzali na potrzeby uroczystości pogrzebowych
życiorysy osób zmarłych w tym mieście. Na 8219 stronach zachowało
się ogółem 1506 biogramów mężczyzn i kobiet. Zapewne na początku
XX w. luźne karty zostały uporządkowane, nadano im ciągłą numerację
oraz oprawiono w siedem potężnych tomów. Współcześnie są one
przechowywane w Archiwum Państwowym w Gdańsku1.
Prawie wszystkie życiorysy napisano w języku niemieckim.
Odnaleziono jeden tekst w języku polskim dotyczący zmarłego na
malborskim Sztumskim Przedmieściu (Hoppenbruch) w 1677 r. Jana
Włocha, rodem z Gdakowa koło Prabut2. W oprawnych tomach przyjęto
chronologiczne ułożenie kart, według daty zgonu, ale zdarzają się
odstępstwa od tej zasady3. Zachowane teksty archiwalne sami pastorzy
określali mianem Lebenslauf (Lebensläufe), czyli życiorys (życiorysy).
Niewątpliwie były one wykorzystywane w kontekście ceremonii
pogrzebowych malborskich luteran, niestety nie wiemy, czy w świątyni
czy na cmentarzu, a może nawet w obu miejscach. Teksty były używane
w trakcie niedzielnych nabożeństw w kościele św. Jerzego w Malborku.
Świadczą o tym adnotacje pastorów na każdym z dokumentów
odnoszące się do poszczególnych niedziel liczonych według

luterańskiego kalendarza liturgicznego4. W niektórych tekstach
odnajdujemy dowody, że były one odczytywane w obecności najbliższej
rodziny osób zmarłych, niewątpliwie obecnych podczas liturgii5. Na
jednym z dokumentów pastor nawet zanotował: „Lebenslauf und
Seeligen Abschied”6. O liturgicznym charakterze analizowanych
dokumentów świadczy też dopisana modlitwa za zmarłą w 1683 r. Marię
Dixonn: „Wszechmogący Boże, daj jej wieczny spoczynek w grobie,
a w dniu ostatecznym radosne zmartwychwstanie do życia wiecznego,
nam zaś w tymże współudział. Amen” (Der Allerhöhste Gott verleihe Ihr
in der Erden eine sanfte Ruhe und am jüngsten Tage eine fröliche
Auferstehung zum ewigen Leben, uns aber eine seelige Nachfahrt.
Amen)7. Biorąc więc pod uwagę specy kę omawianych dokumentów,
należy uznać, że są one raczej liturgicznymi mowami pogrzebowymi niż
życiorysami.
Z obszernego materiału źródłowego na potrzeby niniejszego
opracowania przeanalizowano życiorysy kobiet zmarłych w Malborku
w latach 1675–1684, a więc wybrano najstarsze zachowane dokumenty.
Wszystkie teksty zostały wykorzystane do sporządzenia biogramów,
które zamieszczono w dołączonym Aneksie8.
Ustalono, że w ciągu analizowanego dziesięciolecia pastorzy malborscy
przygotowali na piśmie 55 mów pogrzebowych kobiet, co daje średnio
około 5 mów pogrzebowych każdego roku. Ponieważ śmiertelność
wśród kobiet malborskich w drugiej połowie XVII w. corocznie liczona
była zapewne w dziesiątkach osób, kilka mów pogrzebowych
przygotowanych każdego roku świadczy o tym, że miały one charakter
wyjątkowy i zarezerwowane były wyłącznie dla elity społecznej miasta.
Przypuszczalnie, podobnie jak u katolików w tym czasie9, tego rodzaju
posługa liturgiczna wiązała się też ze znaczną opłatą i przez to nie była
dostępna dla wszystkich. Reasumując, malborskie mowy pogrzebowe
były ekskluzywną luterańską posługą duszpasterską i z tego powodu
bardzo starannie przygotowywaną przez duszpasterzy. Potwierdza to
choćby ogromna ilość nagromadzonych detali biogra cznych,
dokładnych dat, informacji o zamążpójściach i dzietności, chorobach

i okolicznościach śmierci, które pastorzy mogli uzyskać tylko w trakcie
bezpośrednich kontaktów z rodzinami zmarłych niewiast.
Nie ma pewności co do autorów analizowanych dokumentów.
Prawdopodobnie spisywali je sami pastorzy, o czym świadczą
odniesienia do teologii luterańskiej i uwagi o charakterze
duszpasterskim. W latach 1675–1684 przy kościele św. Jerzego
w Malborku posługę pełniło trzech duchownych luterańskich: Johann
Kirsten (1660–1682), Sebastian Reichel (1674–1702) i Christoph
Stephani (1682–1693)10.
Malborskie mowy pogrzebowe z lat 1675–1684 mają podobną
konstrukcję i podają następujące informacje:
1. Imię i nazwisko rodowe oraz po mężu zmarłej;
2. Data i miejsce przyjścia na świat;
3. Informacje o rodzicach, jednak głównie o ojcu (imię, status społeczny, zawód, pełnione
funkcje);
4. Wykształcenie zmarłej i wydarzenia z dzieciństwa;
5. Zamążpójścia (informacje o małżonkach), wdowieństwo, dzietność (śmiertelność dzieci);
6. Status społeczny i materialny;
7. Pobożność, moralność i życie duchowe zmarłej (związki z kościołem luterańskim
w Malborku);
8. Choroby, okoliczności i data śmierci;
9. Osiągnięty wiek, liczba dzieci i wnuków.

Chociaż w kościele luterańskim św. Jerzego w Malborku w okresie
nowożytnym zatrudnieni byli polscy kaznodzieje, w mieście bowiem
mieszkało wielu Polaków tego wyznania, to w analizowanych mowach
pogrzebowych w ogóle nie natra ono na polskie nazwiska. Fakt ten da
się jednak łatwo wytłumaczyć, zważywszy że ludność polskiego
pochodzenia w wielu miastach Prus Królewskich zasilała przede
wszystkim szeregi plebsu. Tak było choćby w pobliskim Elblągu.
Malborskie mowy pogrzebowe dotyczą, o czym już nadmieniono,
społecznej elity, a ta była zdecydowanie związana z nacją niemiecką11.
Malborżanki otrzymywały na chrzcie popularne wówczas imiona, ale
wśród 55 zmarłych niewiast najwięcej, bo 12 kobiet, nosiło imię
Elisabeth. Imię Anna nadano 10 kobietom. W dokumentach pojawiają
się także starotestamentalne imiona, bardzo rozpowszechnione
w rodzinach protestanckich: Rebeca, Sara, Susanna i Esther.

W 36 mowach pogrzebowych podano datę dzienną urodzenia, w 18
mowach tylko datę roczną, w jednej zaś mowie zapisano miesiąc i rok
przyjścia na świat. Równie szczegółowe informacje dotyczą miejsca
urodzenia. Zaledwie w jednym biogramie (Elisabeth Abel) nie podano
miejscowości, ale ogólnie zapisano, że zmarła pochodziła z terenu
Żuław Elbląskich.
Dokładnie 24 kobiety, czyli blisko połowa, nie tylko zmarły w Malborku,
ale w tym mieście też się urodziły. Stanowi to 44% ogółu badanej grupy.
Z najbliższej okolicy, za którą należy uznać teren Żuław Malborskich
i Elbląskich (Lichnowy, Kościeleczki, Świerki, Kraśniewo, Kraszewo,
Gnojewo, Fiszewo, Tropiszewo, Stara Kościelnica, Tralewo, Janówka,
Lasowice Małe), pochodziło 15 niewiast. Daje to już 71% ogółu. Do tej
grupy można zaliczyć także urodzoną w Trutnowach na Żuławach
Gdańskich Annę Ziegenhagen.
W dwóch wielkich miastach Prus Królewskich: Gdańsku i Elblągu
urodziły się odpowiednio trzy i dwie kobiety. Dwie inne pochodziły ze
Starogardu Gdańskiego i Grabowa Kościerskiego. Na terenie Prus
Książęcych urodziło się pięć kobiet (Wystruć, Traß k. Rynu, Miłomłyn,
Zalewo, Młynary). Tylko trzy kobiety zmarłe w Malborku pochodziły
z bardzo odległych stron (Neuendorf k. Zgorzelca na Śląsku, Cybowo k.
Kalisza Pomorskiego, Halberstadt k. Magdeburga).
Malborżanki wyznania luterańskiego zmarłe w latach 1675–1684
w zdecydowanej większości przez całe życie związane były z tym
miastem lub w młodym wieku przybyły do niego z pobliskich wiosek
żuławskich. Analiza biogramów wykazuje, że nawet jeśli niektóre
z jakichś powodów na pewien czas opuszczały Malbork, to i tak
ostatecznie do niego wracały. Niewątpliwie decydowały o tym względy
rodzinne i materialne. W Malborku miały bliskich, ale też zapewnione
godziwe życie i wysoki status społeczny. Taka sytuacja miała miejsce
w życiu Cathariny Wentzel żyjącej w latach 1618–1684. Jako dziewczyna
wynajmowała się do prac służebnych w Gdańsku, ale całe jej dalsze
życie związane było z miastem nad Nogatem. Inne kobiety wracały do
rodzinnego miasta jako wdowy. Urodzona w 1634 r. Dorothea Matern
w młodości przeniosła się do Gdańska, wyszła za mąż i przez 21 lat

mieszkała z mężem w Parszewie i Tujsku na Żuławach Malborskich.
Jako wdowa w 1678 r. powróciła do Malborka, gdzie wyszła powtórnie
za mąż, ale po kilku miesiącach zmarła12.
Kobiety pochodzące spoza Prus Królewskich przybywały do Malborka
z różnych powodów. Niektóre w wyniku zamążpójścia lub pełnionych
przez męża funkcji. Urodzona w 1620 r. w Halberstadt koło Magdeburga
Christina Elisabeth Schmahl wyszła za mąż w 1649 r. za o cera wojsk
szwedzkich, który w podczas wojny znalazł się ze swym oddziałem
w Malborku. Elisabeth Fögen z Zalewa w 1674 r. wyszła za mąż za
mieszczanina i słodownika malborskiego, który sprowadził ją do swego
rodzinnego miasta. Do syna zamieszkałego w Malborku już jako wdowa
sprowadziła się pochodząca ze Śląska Rebeca Cnö el. Maria Dorschie
urodzona w Cybowie koło Kalisza Pomorskiego na terenie ówczesnej
Nowej Marchii, gdy miała 12 lat przybyła do Malborka z owdowiałą
matką, która w tym mieście zawarła wkrótce ponowny związek
małżeński. Niektóre kobiety przybyły do naszego miasta w dzieciństwie
jako sieroty, przygarnięte przez rodzinę. Taki los spotkał urodzoną
w 1635 r. w Wystruci Annę Matern. Pochodząca zaś z Miłomłyna Maria
Germer w wieku 10 lat też straciła rodziców, ale zanim przybyła do
Malborka przez kilkanaście lat mieszkała i pracowała w Elblągu13.
Bardzo ważne są informacje dotyczące rodziców zmarłych w Malborku
luteranek. Poza tym, że dają one wiedzę o ich statusie społecznym, są
też cennym materiałem źródłowym do prozopogra i mieszczaństwa
malborskiego w drugiej połowie XVII w.
Trzeba od razu zaznaczyć, że autorów mów pogrzebowych tylko
w niewielkim stopniu interesowały informacje dotyczące matek
zmarłych kobiet. Z reguły podawano tylko imiona lub imiona i nazwiska
rodowe matek. Musiały zachodzić jakieś szczególne okoliczności, aby
pastor sporządzający mowę pogrzebową zapisał o nich dodatkowe
informacje. Wśród 55 mów pogrzebowych tylko w czterech
dokumentach mamy taką sytuację14.
Matka urodzonej 16 czerwca 1613 r. Rebecki Cnö el, Sabina Schmid
von Schmiedbach, miała szlacheckie pochodzenie. Jej rodziny trzeba
szukać na odległym Śląsku15.

Catharina Petzen, matka Anny Baumgart, była córką Valentina Petzena,
burmistrza w Nowym Stawie16.
Elisabeth Eccard, matka Gertrudy Knö el (Cnö el), była córką Richarda
Eccarda (Eggarda) kaznodziei luterańskiego w Lichnowach Wielkich17.
Nie dziwi więc, że pastor malborski uznał za stosowne, by dopisać tę
informację.
Ostatnia adnotacja dotyczy matki Ursuli Nolden urodzonej
w Młynarach w 1623 r. Matka nosząca imię Gertrud (nie podano
nazwiska) urodziła się w dobrach rodu Dohnów w Prusach
Książęcych18.
Więcej informacji zapisano o ojcach zmarłych kobiet. Reprezentują oni
trzy grupy społeczno-zawodowe: duchowieństwo luterańskie,
urzędników (miejskich lub wiejskich) oraz rzemieślników i kupców.
Duchownym luterańskim, zresztą wcześniej już wzmiankowanym, był
Richard Eccard kaznodzieja w Lichnowach Wielkich. Z żoną Elisabethą
miał córkę (urodzoną w 1620 r.) także o imieniu Elisabeth, po mężu
Dombeken19.
Michael Bollenius był pastorem ewangelickim w Cybowie (Gutsdorf )
koło Kalisza Pomorskiego. Zmarł w 1620 r. zapewne w Cybowie,
a w 1610 r. urodziła się jego córka Maria Dorschie, która z matką
sprowadziła się do Malborka20.
Trzecim duchownym luterańskim, ojcem Anny Perschker, był Simon
Arlet (Arletus) kaznodzieja w Starej Kościelnicy na Żuławach
Malborskich od 1633 r. Pochodził on z Oleśnicy na Śląsku.
Przygotowywał się do stanu duchownego w Gdańsku i tam był
ordynowany. Obsługiwał duszpastersko również Miłoradz i Gnojewo.
Zmarł w Starej Kościelnicy w 1649 r. i został pochowany na cmentarzu
luterańskim kościoła św. Jerzego w Malborku21.
W grupie urzędników znajdujemy kilku członków malborskiej Rady
Miasta: Laurentiusa Treuige (Treige)22, Salomona Finckenau23, Urbana
Erdtmana24 oraz Simona Bohrmanna25. Jacob Felner był
przewodniczącym trzeciego ordynku w Malborku26. Niestety nie
podano szczegółów dotyczących sprawowanej przez nich w mieście
władzy. Sędzią w Malborku był Valentin Arendt27. Do tej grupy trzeba

też zaliczyć Bartolomäusa Stübnera, który był rajcą miejskim
w Zgorzelcu i właścicielem wsi Neuendorf na Śląsku28.
Teichgrafem na Żuławach Elbląskich był Georg Meyeweriß29,
a przysięgłym wałowym w żuławskim Kraśniewie Gabriel Fademrecht30.
Również w Kraśniewie sołtysem i luterańskim radnym kościelnym był
Simon Treige (Treug)31, a w Gnojewie te same funkcje spełniał Michael
Gerber32. Sołtysem w Kościeleczkach został omas Krüger33. Radnym
kościelnym w Trutnowach był Peter Gehrman34.
Bardzo liczna jest grupa rzemieślników, mistrzów i czeladników,
reprezentujących rozmaite zawody:
– złotnik w Malborku – Daniel Joost35,
– złotnik i słodownik w Malborku – Johan Antzin36,
– słodownicy w Malborku – Martin Püch37 i Michael Reymann38,
– słodownik i bednarz w Malborku – Barthel Sperling39,
– słodownik i rzeźnik w Malborku – Christoph Kecker40,
– słodownik i kuśnierz w Młynarach – Simon Töpfner41,
– słodownik i szewc w Zalewie – Raphael Heinert42,
– budowniczy organów w Malborku – Laurentius Hofman43,
– krawcy w Malborku – Lothar Heinigh44 i Hans Myrau45,
– szklarz w Malborku – Johann Gancke46,
– bednarz w Malborku – Peter Schubert47,
– kowal i płatnerz w Malborku – Abraham Prewes48,
– powroźnik w Malborku – Michael Machel49,
– murarz w Malborku – Georg Piper50,
– piekarz w Elblągu – Martin Hehring51,
– piekarz w Malborku –

omas Schwartz52,

– szewc w Malborku – Georg Gorges53,
– lekarz w Malborku – Samuel Monachus54,
– kowal w Świerkach – Hans Steinborn55,
– kołodziej w Wystruci – Andreas Behm56,
– hafciarz jedwabiu w Halberstadt – Andreas Harling57.

Kupcami malborskimi byli: Johannes Moldenhauer58, Jacob Felner59
oraz Salomon Finckenau60. Kupcem Starego Miasta Elbląga był Simon
Dittrich61.
O ojcu zmarłej Justiny Trageheim, Andreasie Trageheim62, wspomniano
tylko, że był mieszczaninem w Malborku. Mieszczaninem

w Starogardzie Gdańskim był Georg Fließ63, w Miłomłynie Martin
Passe64, a mieszczaninem gdańskim (Grossbürger) Balthasar Sperling65.
Prawdopodobnie i oni trudnili się rzemiosłem lub kupiectwem.
Pozycja społeczna ojców zmarłych w Malborku luteranek była wysoka.
Wynikała z pełnionych w strukturach lokalnego samorządu funkcji
i urzędów, wykonywania cenionych i dochodowych zawodów, nabycia
praw miejskich oraz zamożności. Dawało to ich córkom już
w momencie przyjścia na świat materialne zabezpieczenie, możliwość
kształcenia się, wysoką pozycję społeczną, szansę na atrakcyjny ożenek
i rozpoznawalność w malborskiej przestrzeni miejskiej. Chociaż
w dalszych latach życia stabilizacja materialna mogła się raptownie
zmienić choćby z powodu sieroctwa czy wojny, o czym będzie jeszcze
mowa, ale nawet w takiej sytuacji istotną rolę pełniło społeczne
pochodzenie. Niewątpliwie to ono w znacznej mierze determinowało
całe życie kobiet.
Świadectwem społecznego prestiżu było wykształcenie. Zaledwie
w 13 mowach pogrzebowych luteranek nie zapisano na ten temat
żadnych informacji. W 42 mowach pogrzebowych odnotowano szkolną
naukę. Prawie zawsze używano liczby mnogiej, pisząc, że dziewczęta
uczyły się w szkołach. Nie odnajdujemy jednak żadnych bliższych
informacji, o jakie szkoły chodzi. Ponieważ potwierdzone jest
prowadzenie w innych pruskich miastach żeńskich szkół
elementarnych, zakonnych i przypara alnych, należy przypuszczać, że
podobną formę nauczania prowadzono też w nowożytnym Malborku,
oczywiście z wykluczeniem nauczania zakonnego. Dziewczęta mające
najlepiej materialnie sytuowanych rodziców pobierały prywatne nauki
domowe. W mowie pogrzebowej Sary Trutchmann odnotowano, że
przez osiem lat kształciła ją w Malborku pani Kreu. Barbara Adler uczyła
się w domu i w szkole (Ihre geliebte Eltern […] Sie so wohl zu Hause als
auch in der Schulen zur Gottesfurcht und allen Christlichen Tugenden
[…] erzogen und angeführet). Natomiast Gertrud Knö el w Gdańsku
została przyuczona do „prowadzenia gospodarstwa domowego”.
Elementem wspólnym mów pogrzebowych kobiet pobierających nauki
była uwaga autora, że dzięki edukacji szkolnej zdobyły możliwość

rozwoju życia chrześcijańskiego i pogłębiania wiary poprzez lekturę
Biblii.
W 34 mowach pogrzebowych podsumowano efekty szkolnej edukacji.
Większość, bo 16 wyedukowanych kobiet (29 %), potra ła tylko czytać.
Przy jednej z nich zanotowano tylko umiejętność pisania. Dziesięć
niewiast czytało i pisało (18%). Zaledwie 7 zmarłych kobiet (13 %)
czytało, pisało i rachowało. Tylko przy zmarłej w 1677 r. Christinie
Wilhelmi dopisano, że bardzo dobrze czytała, pisała i rachowała66.
Reasumując, należy zauważyć, że najzamożniejsze malborżanki
wyznania luterańskiego zdobywały w drugiej połowie XVII w. tylko
podstawowe wykształcenie. W odróżnieniu do chłopców nie miały
możliwości dalszego kształcenia się aż do poziomu uniwersyteckiego.
Uczyły się tylko tego co było przydatne do prowadzenia gospodarstwa
domowego, praktyk religijnych i ewentualnie pomocy w zarządzaniu
warsztatem wytwórczym męża. Pod tym względem żeńska edukacja
w Malborku była analogiczna do innych terenów Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Spośród 55 luteranek malborskich aż 13 kobiet zostało w dzieciństwie
lub wieku młodzieńczym osieroconych przez oboje rodziców, a 7 kobiet
wcześnie utraciło ojca lub matkę. Ogółem więc 36% badanych
malborżanek dorastało bez rodziców, w rodzinach zastępczych lub
mając tylko ojca albo matkę.
Jeśli żyło rodzeństwo, dziadkowie lub dalsza rodzina, to oni w pierwszej
kolejności przejmowali opiekę nad sierotą. Taki los spotkał: Elisabeth
Krüger67, Reginę Growen68, Annę Materner69, Barbarę Lang70, Sarę
Trutchmann71, Annę Perschker72, Euphrosinę Baßner73, Barbarę Adler74,
Catharinę Reimann75 i Elisabeth Peterßen76.
Optymalne warunki do poprawnego rozwoju miały dzieci, których
owdowiały rodzic powtórnie zawarł związek małżeński. Taka sytuacja
wydarzyła się w życiu Marii Dorschie77, Dorothei Matern78 i Cathariny
Hagen79.
Nie należały do rzadkości sytuacje, gdy opiekę nad sierotą przejmowali
obcy ludzie. W zastępczej rodzinie wychowywały się: Justina

Trageheim80, Elisabeth Bull81, Maria Germer82 i Anna Dorothea
Rehding83.
Wyjątkowo natomiast ułożyło się dzieciństwo Elisabeth Block. Bardzo
wcześnie odszedł jej ojciec, a matka Gertrud Kaufmann zmarła 13 maja
1659 r., gdy miała 16 lat. Natychmiast po stracie matki Elisabeth Block
wyszła za mąż i rolę opiekuna przejął mąż. Niestety po kilku miesiącach
młoda kobieta owdowiała84.
Życiorysy zmarłych w Malborku kobiet dobitnie potwierdzają, że status
społeczny i materialny dziecka w XVII w. radykalnie zmieniał się
szczególnie po utracie ojca. Samotna matka z wielkim trudem mogła
zabezpieczyć los swoich dzieci, stąd wdowy rychło podejmowały
decyzje o ponownym zamążpójściu. Z oczywistych powodów
dzieciństwo pełnych sierot było najtrudniejsze. Warto jednak
podkreślić, że los osieroconych dziewcząt był mimo wszystko lepszy niż
chłopców, bo atrakcyjny i rychły ożenek dawał kobietom większą
szansę na szybką stabilizację materialną i społeczną.
Spośród 55 malborżanek zmarłych w latach 1675–1684 w jedynym
związku małżeńskim żyło 21 kobiet, powtórnie za mąż wyszło 19 kobiet,
6 kobiet wyszło za mąż po raz trzeci, a 4 po raz czwarty. Pannami przez
całe życie pozostało 5 kobiet.
Znaczący odsetek kobiet pierwszy ślub zawierał bardzo młodo, jeszcze
przed ukończeniem dwudziestego roku życia. Wśród 50 kobiet, które
wyszły za mąż, ustalono 24 takie przypadki, co stanowi 48% pierwszych
ożenków. Najwcześniej wyszła za mąż, bo w wieku zaledwie 15 lat,
Elisabeth Krüger oraz Anna Perschker i Elisabeth Block, obie w wieku
16 lat85.
Pomiędzy 21. a 30. rokiem życia ślub zawarły 24 kobiety, co stanowi
również 48% zawartych po raz pierwszy małżeństw. Zaledwie dwie
kobiety pierwszy raz wyszły za mąż po ukończeniu 31. roku życia. Anna
Materner wychodząc za mąż miała 31 lat, zaś Elisabeth Schultz lat 3486.
W wielu mowach pogrzebowych zapisywano uwagę, że po śmierci męża
wdowy popadały w biedę. Miały na utrzymaniu nie tylko dzieci
i gospodarstwo domowe, ale musiały też prowadzić pozostawiony przez
małżonka warsztat rzemieślniczy. Szczególną sytuacją były toczone

w latach 1626–1629 i 1655–1660 wojny ze Szwedami, które narażały
samotne wdowy na dodatkowe niebezpieczeństwa, o czym też
nadmieniano w dokumentach źródłowych. Te i inne okoliczności
decydowały o kolejnych zamążpójściach. Często nowy małżonek
wykonywał ten sam zawód, co pierwszy mąż, bo niektóre statuty
cechowe nakazywały wdowie wyjść za mąż za mężczyznę z tej samej
grupy zawodowej (por. Aneks, Catharina Kagen, Anna Baumgart, Anna
Gottstein, Elisabeth Reimann, Anna Seidler, Maria Willborn,
Euphrosina Baßner, Elisabeth Schmidt, Maria Germer, Elisabeth Abel).
Przypuszczalnie, chociaż trudno to udokumentować, niektóre niewiasty
na ponowny związek małżeński wybierały czeladników swego
pierwszego męża, którzy przecież byli już mężczyznami znanymi,
zaufanymi i sprawdzonymi87.
Z różnych przyczyn niektóre kobiety pozostawały wdowami do śmierci.
Regina Lincken po stracie w 1636 r. drugiego męża była wdową przez 23
lata. Aż 48 lat we wdowieństwie żyła Anna Baumgart, gdy w 1629 r.
zmarł jej drugi mąż88.
Malborscy pastorzy luterańscy w mowach pogrzebowych z dużą
starannością zamieszczali informacje o mężach zmarłych niewiast, bo
to świadczyło o ich wysokim statusie społecznym w mieście. Podawano
precyzyjne daty zaślubin, rzadziej miejsce zawarcia związku
małżeńskiego, oczywiście imiona i nazwiska, ale też urzędy i zawody
małżonków.
Podobnie jak ojcowie zmarłych kobiet, również ich mężowie
reprezentowali trzy grupy społeczno-zawodowe: duchowieństwo
luterańskie, urzędników (miejskich lub wiejskich) oraz rzemieślników
i kupców. Dodatkową grupę stanowili żołnierze.
Za polskiego kaznodzieję luterańskiego w kościele św. Jerzego
w Malborku Michaela Döringa, wyszła za mąż 13 listopada 1676 r. Maria
Döring z domu Schä er. Pierwszym mężem Ursuli Nolden był Tobias
Fabritio, kaznodzieja luterański w Szawałdzie na Żuławach Malborkich.
Natomiast Maria Dorschie dwukrotnie wychodziła za mąż za
luterańskich kantorów w Malborku: Friderico Flodero i Samuela
Dorschie89.

Urzędnikami miejskimi byli:
– starszy Ławy w Malborku – Georg Erdtmann90,
– sędzia miejski i rajca miasta Malborka – Samuel Wilhelmi91, Carol Trutchmann92,
– sędzia miejski w Malborku – Valentin Reiman93,
– rajca miasta Malborka – Adam Colbi94, Johan Perschken95,
– burmistrz Malborka – Johann Fuschel96, Johann Zessel97,
– sołtys na terenie tzw. pustki zamkowej w Malborku (Königliche Schloßfreiheit) – Peter Peterßen98,
– pisarz Ekonomii Malborskiej – Michael Damme99,
– pisarz Ekonomii Malborskiej, burgrabia starostwa sztumskiego, ławnik w Malborku – Jacob
Dixonn 100.

Do grupy rzemieślników i kupców należeli:
– lekarz w Budziszynie, w Gorzowie Wielkopolskim i na powiat myśliborski, lekarz książęcy
w Brandenburgii – Johann Cnö el z Brandenburgii101,
– lekarz w Malborku – Andreas Cnö el102,
– kupiec i mieszczanin w Gdańsku – Peter Dombeken103,
– kupiec i mieszczanin w Malborku – Michael Dackaure i Johan Lincken104,
– aptekarz i mieszczanin w Malborku – Herman Lyrwich (?)105,
– płóciennik w Malborku – Georg Harnisch106,
– mistrz i mieszczanin w Malborku – Johann Growen107,
– złotnik i mieszczanin w Malborku – Michael Holst i Michael Baumgart108,
– złotnik – Melchior

omas109,

– chirurg i balwierz nadworny z Marchii Brandenburskiej – Johannes Moldenhauer110,
– słodownik i mieszczanin w Malborku – Andreas Riesenberger111, Hieronymus Christoph
Reimann112, Augustin Krieger113, Martin Ewert114, Michael Hagen115, Johann Perschker116,
Johan Fögen117, Dawid Warderlich118, Hans Mohr (czeladnik)119,
– kołodziej i mieszczanin w Malborku – Michael Materner (mistrz)120 i Michael Matern121,
– piekarz białego pieczywa i mieszczanin w Malborku – Lucas Söniken (mistrz)122, Michael
Kagen (czeladnik)123, Abraham Engeler124, Georg Bartke125,
– piekarz i mieszczanin w Malborku – Johan Perschken126,
– introligator i mieszczanin w Malborku – Hennig Block127,
– siodlarz i mieszczanin w Malborku –
omas Lindner (mistrz) i Jacob Hamer z Lipska
(mistrz)128,
– mistrz blacharz i mieszczanin w Malborku – Samuel Setrekower129,
– kuśnierz i mieszczanin w Malborku – Friedrich Gottstein (czeladnik)130,
– szewc i mieszczanin w Malborku – Michael Wol (czeladnik)131,
– szewc i słodownik, mieszczanin w Malborku – Wilhelma Nolden (mistrz)132,

– szewc – Andreas Runge133,
– czeladnicy – Jacob Lang134, Adam Bull135, Jacob Stollen136, Johann Adler137
– kramarz i mieszczanin w Malborku – (?) Wadrike138,
– stolarz i mieszczanin w Malborku – Dawid Westehagewesen139, Hans Zander (mistrz)140,
– kotlarz i mieszczanin w Malborku – Jacob Öhlschläger141, Samuel Oßwald142,
– krawiec i mieszczanin w Malborku – Johann Schröder143, Jeremias Meyer144, Hans Schmidt
(czeladnik)145, David Rehding146, Hans Schmidt (Schmitt) (czeladnik)147,
– kowal i płatnerz, mieszczanin w Malborku – Georg Schweitzer (mistrz)148, Michael Seidler
(mistrz)149,
– gwoździarz i mieszczanin w Malborku – Christian Regenbogen150, Christoph Müller151,
Michael Willborn152,
– słodownik i rzeźnik, mieszczanin w Malborku – Abraham Walther153, Jacob Baßner154,
– bednarz i mieszczanin w Malborku – Johann Detlof (mistrz)155,
– garbarz w Malborku – Hans Ogrisken156, Johann Germer157, Reinhold Schmid158,
– odlewnik i wytwórca mosiężnych dzbanów, mieszczanin w Malborku – Christo Abel159,
– konwisarz i kupiec, mieszczanin w Malborku – Hans Reinhold160,
– ceglarz i krawiec w Malborku – Hans Wentzel161,
– szklarz i mieszczanin w Malborku – Peter Zimmermann162.

Dwie malborżanki wyszły za mąż za żołnierzy wojska szwedzkiego.
Dnia 12 września 1660 r. Elisabeth Dombeken poślubiła Georga von
Löbena, adiutanta szwedzkiego generała163. Natomiast Christina
Elisabeth Schmahl dwukrotnie pobierała się ze szwedzkimi o cerami.
W 1632 r. wyszła za Caspara Bartrama, porucznika wojsk Gustawa
Adolfa, który zmarł z powodu odniesionych podczas walki ran.
Powtórnie wyszła za mąż w 1649 r. za Heinricha Schmahla, kapitana,
porucznika i ostatecznie rotmistrza wojsk szwedzkich. Z drugim mężem
w trakcie ekspedycji wojskowej w 1656 r. przybyła do Malborka164.
Do żadnej z wymienionych grup społeczno-zawodowych nie da się
zakwali kować zamążpójścia Cathariny Reimann, która podczas
drugiej wojny szwedzkiej wyszła za Carola von Rosenschildta,
dworzanina księcia Palatynatu-Zweibrücken-Kleeburg Adolfa Johanna
Wittelsbacha (1629–1689). Nie jest jednak wykluczone, że i ten
mężczyzna był wojskowym165.
Luterańskie rodziny w Malborku w drugiej połowie XVII w. odznaczały
się dużą dzietnością. Spośród 50 kobiet, które wyszły za mąż, tylko dwie
nie miały w ogóle potomstwa. W przypadku Sary Trutchmann

bezdzietność mogła być spowodowana jej niepłodnością, bo kobieta
miała kolejno trzech mężów. Natomiast Gertrud Knö el trzy miesiące
po ślubie zapadła na ciężką depresję i zmarła w wieku 38 lat166.
Siedem kobiet miało jedno dziecko, zaś dwie kobiety dwoje dzieci.
Pozostałe 43 kobiety urodziły od trojga do piętnaściorga dzieci.
Najwięcej, bo właśnie piętnaścioro dzieci z trzech kolejnych małżeństw
miała Elisabeth Krüger. Statystycznie licząc, każda z 48 kobiet, które
doczekały się potomstwa, miała siedmioro dzieci167.
Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że dużej rozrodczości towarzyszyła
też olbrzymia śmiertelność wśród dzieci. Obliczono, że 48 luteranek
urodziło w sumie 342 dzieci, z których zmarło przed matką, zazwyczaj
we wczesnym dzieciństwie, aż 225 dzieci. Wynika z tego, że przed
matkami zmarło 66% urodzonych dzieci.
Warto podać konkretne fakty, które najlepiej zobrazują przeżywane
dramaty w wielu ówczesnych malborskich rodzinach. Regina Lincken
z dwóch małżeństw miała 11 dzieci, z których 10 zmarło. Analogiczną
stratę przeżyła Maria Willborn. Wspomniana Elisabeth Krüger z 15
dzieci na cmentarz odprowadziła 13. Anna Gottstein i Barbara Lang
miały po 8 dzieci i wszystkie pochowały. Dorothea Matern urodziła 12
dzieci, z których 10 zmarło. Catharina Öhlschläger miała także
12 dzieci, ale zmarło 11. Ursula Nolden urodziła 12 dzieci i wszystkie
straciła. Nawet mityczna Niobe nie musiała tyle razy opłakiwać swego
potomstwa168.
Tylko 6 spośród 48 kobiet nie musiało stać nad trumną swego dziecka
(Catharina Hagen, Maria Dettlo , Barbara Adler, Catharina Reinhold,
Euphrosina Schmidt, Dorothea Bartke)169.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, że wiele kobiet umierało niegdyś
w trakcie porodu lub z powodu powikłań poporodowych, nie da się tego
wykazać na podstawie omawianej grupy malborżanek. Ustalono
zaledwie pięć takich przypadków (ok. 10%). Marta Wol zmarła wraz
z synem w wieku 18 lat w trakcie pierwszego porodu. Po porodzie
w wieku 20 lat zmarła Catharina Hagen, ale dziecko prawdopodobnie
przeżyło. Po porodzie zmarła także Maria Dettlo , a jej córka także żyła.
Po porodzie zmarła też Dorothea Bartke i Maria Döring170.

Ponieważ to zapewne pastorzy spisywali malborskie mowy
pogrzebowe, są w nich także odniesienia do życia religijnego zmarłych
niewiast. Niestety są one bardzo stereotypowe, wręcz szablonowe.
W każdym tekście znajdujemy pochwałę pogłębionego życia
duchowego, regularnego udziału w luterańskiej liturgii, szczególnie
udziału w liturgii pokutnej i Wieczerzy Pańskiej, aktywności
modlitewnej, chętnego czytania Słowa Bożego, o arności i mężnego
znoszenia doznanych urazów i cierpień. Niestety z powodu dużego
poziomu ogólności informacje te nie wnoszą istotnej wiedzy
o faktycznym życiu religijnym malborżanek171.
Bardzo ogólnikowe są także informacje o przyczynach zgonów
malborskich luteranek. Kobiety umierały we własnym domu,
w otoczeniu rodziny i nikt nie identy kował jednostek chorobowych.
Świadkowie ostatnich dni życia i zgonu opisywali potem objawy
towarzyszące chorobie i agonii, i takie pastorzy odnotowali w mowach
pogrzebowych. Nawet jeśli sporadycznie podawano nazwę choroby,
trzeba do tych ustaleń podchodzić bardzo ostrożnie.
Zazwyczaj pisano bardzo ogólnie, że kobieta przed śmiercią chorowała,
miała wysoką gorączkę i opadła z sił (por. Elisabeth Dombeken,
Dorothea Unruh, Justina Trageheim, Anna Riesenberger, Susanna
Schröder). W biogramie Elisabeth Krüger dodano, że również cierpiała
na kolki. Niektóre kobiety przez długi czas były obłożnie chore (np.
Elisabeth Harnisch, Anna Baumgart), ale też nie podano konkretnej
przyczyny. Anna Ziegenhagen cztery lata przed śmiercią zapadła na
Mutterkrankheit albo Colica (kolki) i mąż sprowadzał do niej lekarza
z Gdańska. Choroba określona jako Engigkeit der Brust w ciągu czterech
tygodni wyniszczyła organizm Dorothei Matern. Zapewne udar mózgu
(Schwindel) przebyła Elisabeth Abel. Lewostronny paraliż przykuł do
łóżka Esther Nolden. Christina Elisabeth Schmahl zmarła
przypuszczalnie na zawał serca, bo pastor zapisał, że „wstała
w niedzielę rano, by udać się do kościoła, ale poczuła ból serca”. Zmarła
tego samego dnia172.
Trochę więcej informacji o chorobie zapisano w mowie pogrzebowej
Gertrud Knö el. Trzy miesiące po ślubie, czyli w maju 1661 r., ciężko

zachorowała. Wprawdzie wyzdrowiała, ale choroba bardzo ją odmieniła
psychicznie, stała się bardzo pobożna, bogobojna i zdystansowana do
spraw światowych. Wpadła w depresję i „melancholię” (Melanholey).
Sześć lat przed śmiercią przeszła poważny krwotok i odtąd jej stan stale
się pogarszał. Zmarła bezdzietnie w wieku 38 lat173.
Zwyczajem luteran i menonitów było podawanie nie tylko daty śmierci,
ale też dokładne obliczanie przeżytych lat, miesięcy i dni. Dysponując
także datami urodzenia malborżanek, możemy precyzyjnie określić ich
wiek w chwili śmierci. Zresztą sami pastorzy starannie o tym
informowali.
Najmłodsza kobieta w chwili śmierci miała zaledwie 16 lat (Justina
Trageheim), najstarsza zaś 93 lata (Anna Baumgart174). Średnia wieku
omawianych luteranek wyniosła około 49 lat.
Mowy pogrzebowe zmarłych w Malborku w latach 1675–1684 luteranek
są naturalnie komplementarne do mów pogrzebowych zmarłych w tym
czasie mężczyzn, którzy byli ich ojcami, mężami i synami. Dopiero na
tle wykształcenia, pozycji społecznej, aktywności zawodowej i statusu
materialnego mężczyzn otrzymamy zobiektywizowany i w miarę pełny
opis życia kobiet w drugiej połowie XVII w. Nie wydaje się on jednak
dramatycznie zły, jak niekiedy się przyjmuje. Religia i kultura
chrześcijańska, a taką reprezentowali również luterańscy pastorzy
w Malborku, autorzy mów pogrzebowych, z wielkim szacunkiem
i poważaniem odnoszą się do kobiet. Nie natra ono w tekstach
źródłowych na jakąkolwiek deprecjację, nieprzychylność, wyniosłość
lub brak szacunku. Teksty przepełnione są współczuciem, uznaniem
dla wysiłku matek, cierpienia wdów i dramatycznego losu osieroconych
dzieci. Pastorzy pisząc o niewiastach, często nazywają je
„współsiostrami” (Mitschwestern) i piszą tak bez względu na wiek
zmarłej. Chyba nie ma podstaw, by uważać, że wielki szacunek wobec
kobiet zawarty w malborskich mowach pogrzebowych był zwykłą
kurtuazją, odbiegającą od realiów codziennego życia w Malborku
w drugiej połowie XVII w.
W biogramach malborżanek zapisano wiele rodzinnych tragedii,
bezradności wobec cierpienia i śmierci, osamotnienia i biedy. Nie był to

jednak los zarezerwowany dla ówczesnych kobiet. W równym stopniu
dotykał on także mężczyzn. Był on w znacznej mierze konsekwencją
niskiego poziomu rozwoju medycyny i braku opieki społecznej, w takim
kształcie, jaki znamy ją współcześnie. Na tym polu radykalne zmiany
przyniósł dopiero wiek XIX.
Niewątpliwie niższa była w drugiej połowie XVII w. aktywność
intelektualna, zawodowa i społeczna kobiet. Mniejsza była też ich
mobilność. Model życia kobiety w znacznej mierze determinowało jej
społeczne pochodzenie i zamążpójście. Śmierć współmałżonka
potra ła zniszczyć życiową stabilizację i poczucie bezpieczeństwa.
Kobiety nie miały wtedy wielu możliwości, by zmienić swój los.
Najprostszą i powszechnie stosowaną metodą było ponowne
zamążpójście. Teksty źródłowe dobitnie potwierdzają, że najgorszą
sytuacją, w jakiej mogła znaleźć się kobieta, była samotność.
Malborskie mowy pogrzebowe w opisie życia kobiet obarczone są
istotnym mankamentem. Są to teksty pisane w kontekście śmierci
i niewiele jest w nich optymizmu. Nie ma w nich odniesienia do
codziennego życia, do kolorytu życia domowego, umykają relacje
rodzinne, macierzyństwo, więzi małżeńskie i uczucia. Te braki mogłyby
wypełnić tylko wspomnienia i pamiętniki kobiet, ale takimi niestety nie
dysponujemy.
Aneks
Biogramy luteranek malborskich zmarłych w latach 1675–1684

Abel Elisabeth (1610–1682). Urodziła się 27 stycznia 1610. Ojciec Georg
Meyeweriß, teichgraf na Żuławach Elbląskich. Matka Regina Wegner.
W szkołach nauczyła się czytać, pisać i rachować. W 1631 wyszła za mąż
za czeladnika Dawida Warderlicha, mieszczanina i słodownika
w Malborku. W małżeństwie żyła 15 lat i miała
8 dzieci: 3 synów i 5 córek (zmarło 5 dzieci). Mąż zmarł 13 czerwca
1646. Ponownie wyszła za mąż 12 stycznia 1650 za czeladnika Hansa
Mohra, mieszczanina i słodownika w Malborku. W małżeństwie tym
żyła 9 lat i 6 miesięcy i miała jednego syna (zmarł przed matką). W 1662
wyszła po raz trzeci za mąż za mistrza Christo a Abela, mieszczanina
i wytwórcę mosiężnych dzbanów (odlewnik) w Malborku.

W małżeństwie żyła 2 lata i 17 tygodni, ale nie miała już dzieci. Mąż
zmarł 24 marca 1665. Do śmierci pozostała wdową. Kilka miesięcy
przed śmiercią przeszła prawdopodobnie udar mózgu. Jej stan zdrowia
znacznie pogorszył się tydzień przed śmiercią. Zmarła w 1682. Żyła 72
lata, 7 miesięcy i 6 dni. Miała 9 dzieci i 1 wnuka.
APG, 959/192, s. 641–643 (Nr 103).
Adler Barbara (1612–1682). Urodziła się 24 czerwca 1612 w Gdańsku.
Ojciec Gregor Kohlenberg, mieszczanin w Gdańsku. Matka Catharina
Hubert. Kształciła się w domu i w szkole. Ojciec zmarł 20 czerwca 1628.
Zaopiekował się nią brat ojca, Johann Kohlenberg, członek gdańskiej
Rady Miasta (nie miał własnego potomstwa). Wyszła za mąż 3 lutego
1635 w Malborku za Johanna Zessela175, burmistrza malborskiego.
W małżeństwie żyła około 8 lat i miała jednego syna. Mąż zmarł
5 września 1643. Wdową pozostała przez 2 lata. Powtórnie wyszła za
mąż 8 lipca 1645 za czeladnika Jacoba Stollena. Mąż zmarł w 1647. Po
raz trzeci wyszła za mąż 24 sierpnia 1649 za czeladnika Johanna Adlera.
W tym małżeństwie żyła prawie 29 lat. Do śmierci pozostała wdową.
Zmarła 10 marca 1682. Żyła 70 lat bez 15 tygodni. Miała 1 dziecko i 5
wnuków.
APG, 959/192, s. 587–599 (Nr 94).
Antzin Dorothea (1661–1684). Urodziła się 8 stycznia 1661 w Malborku.
Ojciec Johan Antzin, mieszczanin, złotnik i słodownik w Malborku.
Matka Barbara Gehr. W szkołach nauczyła się pisać i czytać. Po
zakończeniu nauki pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Po śmierci matki zastąpiła ją w gospodarstwie domowym.
Zmarła przed ojcem, który uczestniczył w jej pogrzebie.
Niespodziewanie 8 dni przed śmiercią ciężko zachorowała (wysoka
gorączka, bóle głowy, osłabienie). Zmarła w 1684. Żyła 23 lata, 17
tygodni i 2 dni.
APG, 959/192, s. 850–866 (Nr 136).
Bartke Dorothea (1660–1684). Urodziła się 18 lipca 1660 w Malborku.
Ojciec omas Schwartz, mieszczanin i mistrz piekarski176 w Malborku.
Matka Susanna Bartke. W szkołach nauczyła się czytać i pisać.
Pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wyszła za

mąż 14 listopada 1683 za Georga Bartkego, mieszczanina i czeladnika
piekarskiego177 w Malborku. W małżeństwie żyła 11 miesięcy. Trzy
tygodnie przed śmiercią urodziła syna. Po porodzie wystąpiły
komplikacje. Zmarła 2 listopada 1684. Żyła 24 lata, 14 tygodni i 4 dni.
Miała jednego syna. W pogrzebie uczestniczył mąż z synem.
APG, 959/192, s. 817–824 (Nr 130).
Baßner Euphrosina (1644–1682). Urodziła się 19 czerwca 1644
w Gdańsku. Ojciec Balthasar Sperling, mieszczanin (Grossbürger)
w Gdańsku, służył w wojsku polskim podczas wojen ze Szwedami za
Zygmunta III i Władysława IV. Matka Susanna Pratsch. W szkołach
nauczyła się czytać i pisać. Matka zmarła, gdy miała 7 lat (1651). Ojciec
zmarł, gdy miała 13 lat (1657). Najstarsza siostra po ślubie z wdowcem
Johannem Rastke, mieszczaninem i muzykiem w Malborku,
zaopiekowała się nią w ciężkiej chorobie. Najstarsza siostra powtórnie
wyszła za mąż za Severina Hessego, przyjęła ją jako pomoc domową
w Warszawie, a następnie po powrocie do Malborka utrzymywała
w swym domu. Dnia 6 lutego 1667 za zgodą siostry i szwagra wyszła za
mąż za Abrahama Walthera, mieszczanina, słodownika i rzeźnika
w Malborku. W małżeństwie tym żyła 7 lat i 6 miesięcy i urodziła
5 dzieci: 2 synów i 3 córki (zmarło 2 dzieci). Mąż zmarł w 1674.
Pozostała wdową rok i 3 miesiące. W 1675 wyszła ponownie za mąż za
czeladnika Jacoba Baßnera, mieszczanina malborskiego, słodownika
i rzeźnika. W małżeństwie żyła prawie 7 lat i miała 4 dzieci: 2 synów i 2
córki, ale wszystkie dzieci z drugiego małżeństwa zmarły za jej życia. Po
porodzie w 1677 poważnie zaniemogła. Zmarła w 1682. Żyła 38 lat i 3
dni. Miała 9 dzieci. W pogrzebie uczestniczył mąż, syn i dwie córki.
APG, 959/192, s. 537–544 (Nr 88).
Baumgart Anna (1585–1678). Urodziła się w 1585 w Malborku. Ojciec
Laurentius Hofman, mieszczanin i budowniczy organów w Malborku.
Matka Catharina Petzen, córka Valentina Petzena, burmistrza w Nowym
Stawie. W szkołach nauczyła się czytać. Wyszła za mąż w 1607 za
czeladnika Michaela Holsta, mieszczanina i złotnika w Malborku.
W małżeństwie tym przeżyła 17 lat. Z pierwszego małżeństwa miała 7
dzieci: 2 synów i 5 córek (syn i córka zmarli). Syn był pułkownikiem

kwatermistrzem (Quartirmeister) w wojsku cesarskim, wiele lat
opiekował się matką, ale zmarł dwa lata przed nią. W czerwcu 1624
zmarł mąż. Wdową była przez ponad 2 lata. Z powodu wojny szwedzkiej
gospodarstwo domowe podupadło i cierpiała biedę, dlatego wyszła
powtórnie za mąż 26 listopada 1626 za Michaela Baumgarta,
mieszczanina i złotnika w Malborku. W związku tym żyła 3 lata i miała 1
córkę (zmarła przed matką). Podczas zarazy w 1629 zmarł mąż. Wdową
pozostała przez 48 lat i 3 miesiące. Przez 13 lat aż do śmierci była
obłożnie chora. Zmarła w 1678. Żyła 93 lata. Miała 7 dzieci, 10 wnuków
i 6 prawnuków.
APG, 959/192, s. 174–181 (Nr 33).
Block Elisabeth (1643–1679). Urodziła się 10 września 1643. Ojciec
Michael Reymann, słodownik w Malborku. Matka Gertrud Kaufmann.
W szkołach nauczyła się czytać. Ojciec zmarł bardzo wcześnie i odtąd
pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Matka
zmarła 13 maja 1659. Podczas wojny szwedzkiej utrzymywała się
z trudem, tym bardziej że kwaterowało w jej domu wojsko. Gdy życie
stało się skrajnie trudne w wieku 16 lat zdecydowała się na
zamążpójście. 1 września 1659 wyszła za Hieronymusa Christopha
Reimanna178, mieszczanina i słodownika w Malborku. W małżeństwie
tym żyła tylko 19 tygodni i 6 dni. W 27. tygodniu po śmierci męża
urodziła córkę, dziecko zmarło po 6 dniach. Wdową była rok i 8
miesięcy. Ponownie wyszła za mąż 11 września 1661 za wdowca
Henniga Blocka, mieszczanina i introligatora w Malborku.
W małżeństwie tym żyła 17 lat, 28 tygodni i 5 dni i urodziła 8 dzieci: 7
synów i córkę. Trzech najstarszych synów zmarło przed matką. Zmarła
w 1679. Żyła 34 lata, 29 tygodni. Miała 9 dzieci.
APG, 959/192, s. 234–237 (Nr 42).
Bohrmann Anna (1626–1682). Urodziła się w 1626 w Malborku. Ojciec
mistrz Simon Bohrmann, mieszczanin, mistrz kowalski i kołodziej oraz
prawdopodobnie członek Rady Miejskiej w Malborku. Matka Anna.
Rodzice posłali ją do szkoły. Gdy miała 30 lat, podczas wojny szwedzkiej
w 1656 całkowitemu zniszczeniu uległ dom rodzinny i warsztat ojca.
W tym samym czasie zmarł jej ojciec i wraz z matką zamieszkały

u mistrza kowalskiego Hansa Sedigera. W domu tym znalazła
schronienie i godne życie aż do śmierci. Opiekowała się matką do jej
śmierci. Nie wyszła nigdy za mąż. Zmarła 8 września 1682. Żyła 56 lat.
APG, 959/192, s. 644–647 (Nr 104).
Bull Elisabeth (1617–1680). Urodziła się w 1617 w Starogardzie
Gdańskim. Ojciec Georg Fließ, mieszczanin w Starogardzie Gdańskim.
Matka Elisabeth. Rodzice zmarli, gdy była dzieckiem. Jako sierota
została przygarnięta przez obcą rodzinę. Za zgodą opiekunów 10 maja
1643 wyszła za mąż za Augustina Kriegera, słodownika w Malborku.
W małżeństwie tym żyła prawie 17 lat. Miała 6 dzieci: 5 synów i córkę (3
synów i córka zmarli przed matką). W 1660 zmarł mąż. Przez rok była
wdową. Wyszła powtórnie za mąż 5 grudnia 1660 za czeladnika Adama
Bulla. Zmarła w 1680. Żyła 63 lata. Mąż pozostał wdowcem. Miała 6
dzieci.
APG, 959/192, s. 322–328 (Nr 56).
Cnö el Rebeca (1613–1675). Urodziła się 16 czerwca 1613. Ojciec
Bartolomäus Stübner, członek Rady Miejskiej Zgorzelca, właściciel wsi
Neuendorf na Śląsku. Matka z rodu szlacheckiego Sabina Schmid z d.
Schmiedbach. W dzieciństwie doświadczyła cierpień i trudów
związanych z wojną trzydziestoletnią, która opanowała teren Czech
i Śląska. Walki religijne trwały też w jej rodzinnym mieście. Rodzice
wcześnie zmarli. W wieku 20 lat musiała opuścić dom i majątek. W 1634
wyszła za Johanna Cnö ela, mieszczanina i lekarza w Budziszynie,
wcześniej lekarza książęcego w Brandenburgii, lekarza powiatu
myśliborskiego i w Gorzowie Wielkopolskim. Z powodu trwającej wojny
trzykrotnie traciła z mężem cały dobytek. Urodziła 7 dzieci: 3 synów i 4
córki (zmarło 2 synów i 3 córki). Jedyna córka wyszła za mąż za Tobiasza
Nadeln duchownego ewangelickiego w Beiersdorf. Owdowiała 6
listopada 1666. Po śmierci męża zamieszkała przez pewien czas u córki
w Beiersdorf, ale przeniosła się do syna w Malborku. Zmarła 19 marca
1675 w Malborku. Żyła 61 lat, 9 miesięcy i 2 dni.
APG, 959/192, s. 9–12 (Nr 2)
Dettlo Maria (1657–1682). Urodziła się 27 lutego 1657 w Malborku.
Ojciec Barthel Sperling, mieszczanin, bednarz i słodownik w Malborku.

Matka Elisabeth. W szkole nauczyła się czytać. Po ukończeniu szkoły
pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego, także
wtedy, gdy matka owdowiała. Wyszła za mąż 5 sierpnia 1681 za mistrza
Johanna Detlofa, mieszczanina i bednarza w Malborku. W małżeństwie
żyła 41 tygodni i 5 dni. Urodziła córkę i zmarła po porodzie w maju
1682. Żyła 25 lat, 2 miesiące i 3 dni.
APG, 959/192, s. 562–568 (Nr 91).
Dixonn Maria (1634–1683). Urodziła się 12 sierpnia 1634 w Malborku.
Ojciec Urban Erdtman, członek Rady Miejskiej w Malborku. Matka
Anna Wol . W szkole nauczyła się czytać, pisać i rachować. Gdy miała
13 lat zmarł ojciec. Pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa. Jej
bratem był David Erdtmann179, wielokrotny burmistrz w Malborku.
Wyszła za mąż 15 stycznia 1652 za czeladnika Michaela Dammego,
pisarza Ekonomii Malborskiej. W małżeństwie tym żyła 15 lat i 6
miesięcy. Miała 3 dzieci: 2 synów i córkę (zmarł 1 syn). Mąż zmarł 2
września 1668. Jako wdowa nadal mieszkała na zamku malborskim.
Wyszła powtórnie za mąż 15 lipca 1669 za Jacoba Dixonna, pisarza
Ekonomii Malborskiej, potem zaś burgrabiego starostwa sztumskiego,
w końcu ławnika sądu (Gerichtsverwandte) w Malborku. W małżeństwie
tym żyła 13 lat i 10 miesięcy. Miała 3 dzieci: 2 synów i córkę (1 syn
zmarł). Przed śmiercią miała silny krwotok, kaszel i wysoką gorączkę.
Zmarła w 1683. Żyła 48 lat i 10 miesięcy bez 5 dni. Miała 6 dzieci i 2
wnuków. W pogrzebie uczestniczył mąż i żyjące dzieci z obu
małżeństw.
APG, 959/192, s. 712–725 (Nr 115).
Döring Maria (1652–1684). Urodziła się w 1652 w Lasowicach Małych
na Żuławach Malborskich. Ojciec Valentin Schä er z Lasowic Małych.
Matka Sara Öhlruh (przeżyła córkę). Po zakończeniu wojny szwedzkiej
została posłana do szkół i nauczyła się czytać. Ojciec wcześnie zmarł.
Pomagała matce wdowie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Wyszła za mąż 13 listopada 1676 za Michaela Döringa180, kaznodzieję
polskiego w kościele św. Jerzego w Malborku. W małżeństwie żyła 8 lat
i 17 tygodni. Miała 4 dzieci: 2 synów i 2 córki. Osiem dni przed śmiercią
urodziła syna, który zmarł. Po porodzie miała wysoką gorączkę,

cierpiała na bezsenność i opadła z sił. Zmarła we śnie w 1684. Żyła 32
lata i 43 miesiące. Miała 4 dzieci. Mąż i 3 dzieci uczestniczyli w jej pogrzebie.
APG, 959/192, s. 852–858 (Nr 135).
Dombeken Elisabeth (1620–1675). Urodziła się w 1620. Ojciec Richard
Eccard, kaznodzieja luterański w Lichnowach na Żuławach
Malborskich. Matka Elisabeth. Kształciła się w szkole. Wyszła za mąż 12
października 1637 za Salomona, mieszczanina i kupca w Malborku.
W małżeństwie tym żyła 17 lat. Miała 7 dzieci, 5 córek i 2 synów (zmarło
2 synów i 3 córki). Mąż zmarł w 1654. Przez 1 rok była wdową. Wyszła
powtórnie za mąż 24 maja 1655 za Georga Erdtmanna181, starszego Ławy
w Malborku. W małżeństwie tym bezdzietnie przeżyła około roku
i ponownie owdowiała. Wdową pozostawała przez 4 lata. Po raz trzeci
wyszła za mąż 12 września 1660 za Georga von Löbena, adiutanta
szwedzkiego generała. W małżeństwie tym bezdzietnie żyła około roku.
Po śmierci męża wdową pozostawała przez 9 lat. Po raz czwarty wyszła
za mąż 30 października 1672 za Petera Dombekena, mieszczanina
i kupca z Gdańska, wdowca. W tym małżeństwie żyła ponad 2 lata.
Przed śmiercią krótko chorowała, miała wysoką gorączkę i opadła z sił.
Zmarła około 23 stycznia 1675 (w tym dniu pastor spisał mowę
pogrzebową). Żyła 55 lat i 1 miesiąc. Miała 7 dzieci i 4 wnucząt.
APG, 959/192, s. 24–27 (Nr 5)
Dorschie Maria (1610–1679). Urodziła się w 1610 w Cybowie
(Gutsdorf ) koło Kalisza Pomorskiego na terenie Nowej Marchii. Ojciec
Michael Bollenius, proboszcz ewangelicki w Cybowie. Matka Esther.
W szkole nauczyła się czytać. Ojciec zmarł w 1620. Matka w 1622
przeprowadziła się do Malborka i zawarła związek małżeński z Paulem
Barnickiem182, mieszczaninem i słodownikiem w Malborku. Mieszkała
w domu ojczyma przez 12 lat. Wyszła za mąż 2 czerwca 1634 za
czeladnika Friderico Flodero183, kantora polskiego luterańskiego
w Malborku. W małżeństwie tym żyła 21 lat i miała 8 dzieci (7 dzieci
zmarło). Mąż zmarł podczas zarazy 21 grudnia 1656. Wdową była rok i 6
miesięcy. Z trudem znosiła wdowieństwo. Wyszła powtórnie za mąż za
czeladnika Samuela Dorschiego184, polskiego kantora luterańskiego

w Malborku. W tym małżeństwie żyła prawie 11 lat, ale nie miała już
dzieci. Po śmierci męża pozostała wdową przez 11 lat i 10 miesięcy.
Zamieszkała u dzieci. Zmarła w 1679. Żyła 69 lat. Miała 8 dzieci.
APG, 959/192, s. 288–295 (Nr 51).
Fögen Elisabeth (1655–1682). Urodziła się w 1655 w Zalewie. Ojciec
Raphael Heinert, mieszczanin, słodownik i szewc w Zalewie. Matka
Catharina. W szkole nauczyła się czytać. Po ukończeniu szkoły
pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W 1674
wyszła za mąż w Zalewie za Johana Fögena, mieszczanina i słodownika
w Malborku. W małżeństwie tym żyła 4 lata i 6 miesięcy. Miała 2 córki (1
zmarła). Po śmierci męża pozostała wdową. Przed śmiercią przez 8 dni
chorowała. Zmarła w 1682. Żyła 27 lat. Miała 2 dzieci. Córka po jej
śmierci została sierotą.
APG, 959/192, s. 610–617 (Nr 97).
Germer Maria (1645–1682). Urodziła się w 1645 w Miłomłynie. Ojciec
Martin Passe, mieszczanin w Miłomłynie. Matka Barbara. Gdy miała 10
lat zmarli oboje rodzice. Jako sierota znalazła się w Elblągu
i wykonywała prace służebne do 27. roku życia. W 1672 zawarła
w kościele św. Jerzego w Malborku związek małżeński z mistrzem
Hansem Ogriskenem, czerwonoskórnikiem w warsztacie szewców
w Malborku. W małżeństwie tym żyła 10 lat. Miała 6 dzieci: 4 synów
i 2 córki (zmarło 3 synów i 2 córki). Po śmierci męża wdową była przez
prawie rok. Ponieważ jako wdowa nie mogła sama prowadzić
odziedziczonego warsztatu, wyszła ponownie za mąż 17 grudnia 1681
za mistrza Johanna Germera, garbarza w warsztacie szewców
w Malborku. W małżeństwie tym żyła 12 miesięcy. Przed śmiercią 8 dni
chorowała. Zmarła w 1682. Żyła 37 lat. Miała 6 dzieci.
APG, 959/192, s. 604–609 (Nr 96).
Gorges Dorothea (1658–1683). Urodziła się 3 kwietnia 1658
w Malborku. Ojciec Georg Gorges, mieszczanin i mistrz szewski
w Malborku. Matka Dorothea Schön. W szkołach nauczyła się czytać. Po
ukończeniu nauki pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Nie wyszła za mąż. Od św. Marcina 1682 bardzo podupadła
na zdrowiu. Zmarła w ostatnich dniach kwietnia 1683. Żyła 25 lat.

APG, 959/192, s. 726–729 (Nr 116).
Gottstein Anna (1611–1679). Urodziła się w czerwcu 1611 w Malborku.
Ojciec Lothar Heinigh, mieszczanin i mistrz krawiecki w Malborku.
Matka Ursula. Kształciła się w szkole. Gdy miała 10 lat zmarł ojciec.
Pomagała matce wdowie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
W 1629 wyszła za mąż za omasa Lindnera, mieszczanina i mistrza
siodlarza w Malborku. W małżeństwie tym żyła 21 lat. Miała 8 dzieci: 2
synów i 6 córek (wszystkie dzieci zmarły przed matką). Wdową
pozostawała przez 3 lata i 6 miesięcy i z wielkim trudem prowadziła
gospodarstwo domowe. W 1653 wyszła powtórnie za mąż za
pochodzącego z Lipska Jacoba Hamera, mieszczanina i mistrza
siodlarza w Malborku. W małżeństwie tym żyła 4 lata i 3 miesiące, ale
nie miała dzieci. Pozostała przez pewien czas wdową, ale ponieważ
w 1657 trwała wojna szwedzka i nie radziła sobie bez pomocy męża,
wyszła po raz trzeci za mąż za Samuela (?) Setrekowera, mieszczanina
i mistrza blacharza w Malborku. W małżeństwie tym żyła 16 lat i 4
miesiące. Nie mieli dzieci. Mąż zmarł 16 czerwca 1673. Po raz czwarty
wyszła za mąż 20 sierpnia 1674 za czeladnika Friedricha Gottsteina,
mieszczanina i kuśnierza w Malborku. Sześć tygodni przed śmiercią
ciężko zachorowała, miała wysoką gorączkę, nie mogła jeść i pić. Mąż
starał się zapewnić jej lekarstwa, ale prosiła, by zrezygnować
z medykamentów, bo czuje, że zbliża się jej koniec. Zmarła w 1679. Żyła
68 lat i 4 miesiące. Miała 8 dzieci.
APG, 959/192, s. 238–245 (Nr 43).
Growen Regina (1639–1676). Urodziła się 26 kwietnia 1639. Ojciec
Martin Püch, mieszczanin i słodownik w Malborku. Matka Maria
Dackau. Matka zmarła krótko po urodzeniu Reginy. Ojciec posłał ją do
szkoły i nauczyła się czytać i pisać. W jej wychowaniu pomagała babka.
Gdy była dzieckiem zmarł także ojciec. Opiekę przejęła babka i dziadek
Johann Lincken. Wyszła za mąż 26 lutego 1657 za Johanna Growena185,
mieszczanina i mistrza w Malborku (być może był burmistrzem).
W małżeństwie żyła 14 lat. Miała 8 synów i 2 córki (zmarło 5 synów).
Mąż zmarł 14 lipca 1671. Wdową była przez 5 lat. Zmarła 25 czerwca
1676. Żyła 37 lat, 8 tygodni i 4 dni. Miała 10 dzieci.

APG, 959/192, s. 91–98 (Nr 20).
Hagen Catharina (1660–1680). Urodziła się 17 czerwca 1660
w Tropiszewie (Trappenfelde) na Żuławach Malborskich. Ojciec Gabriel
Fademrecht, przysięgły wałowy w Kraśniewie (Schönau). Matka
Elisabeth Sas. Matka zmarła, gdy była dzieckiem. Prowadziła
gospodarstwo domowe do powtórnego ożenku ojca. Wyszła za mąż 23
listopada 1678 za Michaela Hagena, mieszczanina i słodownika
w Malborku. W małżeństwie żyła około 3 lat. Miała 2 dzieci: syna i córkę.
Dwa tygodnie po urodzeniu syna wystąpiły powikłania poporodowe.
Zmarła w sierpniu 1680. Żyła 20 lat i 2 miesiące. Miała 2 dzieci.
APG, 959/192, s. 461–468 (Nr 76).
Harnisch Elisabeth (1598–1676). Urodziła się w 1598. Ojciec Hans
Steinborn, kowal w Świerkach na Żuławach Malborskich. Matka
Dorothea. Wyszła za mąż w 1616 za Georga Harnischa, płóciennika
w Malborku. W małżeństwie żyła 39 lat. Miała 9 dzieci: 8 synów i córkę
(przed matką zmarło 7 dzieci, żył 1 syn i 1 córka). Po śmierci męża przez
21 lat była wdową. Przed śmiercią przez 7 lat ciężko chorowała, a ostatni
rok była obłożnie chora. Zmarła w 1676. Żyła 78 lat. Miała 9 dzieci i 6
wnuków.
APG, 959/192, s. 81–84 (Nr 17).
Hicken Anna (1626–1683). Urodziła się w 1626 w Grabowie
Kościerskim. Ojciec Urban Hofmann. Matka Anna. Mając 12 lat,
zatrudniła się na służbę u „dobrych ludzi” w Gdańsku. W Gdańsku
przez udział w życiu wspólnot religijnych przeszła na luteranizm.
Pozostała do śmierci w wyznaniu luterańskim, mimo że spotykała się
z niechęcią i sprzeciwem rodziców i rodziny. W 1646 przeniosła się
z Gdańska do Malborka. Wyszła za mąż 2 listopada 1653 w Malborku za
czeladnika Constantina Hickena. W małżeństwie żyła 31 lat. Mąż
przeżył żonę. Miała 7 dzieci: 6 córek i 1 syna (zmarło 4 dzieci). Kilka
miesięcy przed śmiercią ciężko zachorowała, ale powróciła do zdrowia.
Choroba wkrótce powróciła. Zmarła w 1683. Żyła 57 lat. Miała 7 dzieci.
W pogrzebie uczestniczył mąż i 3 córki.
APG, 959/192, s. 696–699 (Nr 112).

Kagen Catharina (1622–1678). Urodziła się 24 listopada 1622. Ojciec
Paul Döhring z Małych Lichnów na Żuławach Malborskich. Matka Anna
omsen. W szkole nauczyła się pisać, czytać i rachować. Wyszła za
mąż 8 stycznia 1642 za Lucasa Sönikena, mieszczanina i mistrza
piekarza białego pieczywa w Malborku. W małżeństwie żyła 17 lat, 9
miesięcy i 5 dni. Miała z tego związku 10 dzieci: 7 synów i 3 córki
(zmarło 2 synów i 2 córki). Wdową była przez 2 lata i 9 miesięcy.
Podczas wojny szwedzkiej z trudem prowadziła gospodarstwo, dlatego
24 maja 1663 wyszła ponownie za mąż za czeladnika Michaela Kagena,
mieszczanina i piekarza białego pieczywa w Malborku. W małżeństwie
żyła do śmierci, czyli 14 lat, 11 miesięcy i 9 dni. Z tego związku miała 3
córki (2 zmarły przed matką). Zmarła 4 kwietnia 1678. Żyła 55 lat, 5
miesięcy i 3 tygodnie. Miała 13 dzieci i 8 wnuków. Pozostawiła męża
wdowca.
APG, 959/192, s. 170–173 (Nr 32).
Knö el (Cnö el) Gertrud (1643–1682). Urodziła się 3 czerwca 1643.
Ojciec Salomon Finckenau186, mieszczanin malborski, kupiec i członek
Rady Miejskiej w Malborku. Matka Elisabeth, córka pastora
ewangelickiego w Lichnowach Wielkich, Richarda Eccarda (Eggard).
Chrzest przyjęła w trzecim dniu po urodzeniu. W Gdańsku przyuczała
się do prowadzenia gospodarstwa domowego. Dorastając, pomagała
matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wyszła za mąż 27
lutego 1661 w malborskim kościele św. Jerzego za Andreasa Cnö ela,
lekarza w Malborku. Trzy miesiące po ślubie ciężko zachorowała.
Wyzdrowiała, ale to doświadczenie bardzo ją odmieniło, stała się
pobożna, bogobojna, zdystansowana od spraw światowych. Wpadła
w melancholię (Melanholey) i depresję. Sześć lat przed śmiercią
ponownie była zagrożoną śmiercią, przeszła poważny krwotok, który
bardzo ją osłabił. Od tego momentu aż do śmierci jest stan ulegał
pogorszeniu. Dwa tygodnie przed Zesłaniem Ducha Świętego w 1681,
na 36 tygodni straciła świadomość. W chorobie opiekowała się nią
rodzona siostra Anna. Zmarła w 1682. Żyła 38 lat i prawie 7 miesięcy.
Nie miała dzieci.
APG, 959/192, s. 624–634 (Nr 100).

Krüger Elisabeth (1606–1676). Urodziła się 15 marca 1606. Ojciec
omas Krüger, sołtys w Kościeleczkach na Żuławach Malborskich.
Matka Elisabeth. Ponieważ rodzice zmarli, gdy była jeszcze dzieckiem,
zaopiekował się nią mąż siostry, Jacob Reiter, przysięgły wałowy ze wsi
Dąbrowa (Damerau) koło Lichnów. Opiekun posłał ją do szkoły. Wyszła
za mąż w wieku 15 lat w 1621 za Paula Wilhelma. W małżeństwie żyła 7
lat i urodziła 4 dzieci: 2 synów i 2 córki (wszystkie dzieci zmarły). W 1628
zmarł mąż. Wdową pozostawała przez rok i 17 tygodni. W 1630 wyszła
za mąż ponownie za Mathiasa Karweisena, mieszkańca Malborka
i Nowego Stawu. W małżeństwie tym żyła 10 lat i miała 5 dzieci: 3 synów
i 2 córki (przeżyło 1 dziecko). W 1639 zmarł drugi mąż. Wdową była
przez rok i 14 tygodni. W 1640 wyszła za mąż po raz trzeci za Martina
Krügera, mieszkańca Malborka, z którym w związku żyła 33 lata i 13
tygodni. Urodziła 6 dzieci: 2 synów i 4 córki (przeżyła 1 córka). W 1674
zmarł mąż. Wdową pozostała przez 2 lata i 39 tygodni. Przed śmiercią
chorowała, cierpiała na kolki. Zmarła 23 października 1676. Żyła 70 lat,
7 miesięcy, 3 tygodnie i 6 dni. Urodziła 15 dzieci i miała 17 wnuków.
APG, 959/192, s. 69–72 (Nr 14)

Lang Barbara (1617–1679). Urodziła się 4 grudnia 1617. Ojciec Simon Treige (Treug), sołtys
i radny para alny w Kraśniewie na Żuławach Malborskich. Matka Anna. Rodzice zmarli, gdy
była dzieckiem. Zaopiekowała się nią najpierw matka chrzestna, a następnie jej rodzony brat
Johann Treige z Kławek (Klakendorf ) na Żuławach Elbląskich. Mieszkała u brata 8 lat,
prowadząc gospodarstwo domowe. Wyszła za mąż 5 lutego 1641 za czeladnika Jacoba Langa.
Miała 8 dzieci: 5 synów i 3 córki (wszystkie dzieci zmarły). Krótko przed śmiercią zachorowała.
Zmarła 15 września 1679. Żyła 63 lata.

APG, 959/192, s. 304–305 (Nr 53).
Lincken Regina (1599–1676). Urodziła się 5 września 1599 w Elblągu.
Ojciec Simon Dittrich, mieszczanin i kupiec Starego Miasta Elbląga.
Matka Elisabeth Sifert. W szkole nauczyła się czytać, pisać i rachować.
W 1616 wyszła za mąż za Michaela Dackaurego, mieszczanina i kupca
w Malborku. W małżeństwie żyła 18 lat. Miała 6 dzieci: 3 synów i 3 córki
(wszystkie dzieci zmarły). Mąż zmarł 24 października 1634. Wdową
pozostała przez ponad 1 rok. Z trudem samotnie prowadziła
gospodarstwo domowe. Wyszła ponownie za mąż 12 maja 1636 za
Johana Linckena, kupca w Malborku. W małżeństwie żyła 17 lat. Miała
z tym mężem 5 dzieci: 3 synów i 2 córki (przeżył 1 syn). Mąż zmarł
w 1653. Wdową pozostawała przez 23 lata aż do swej śmierci. Zmarła
około 28 lutego 1676. Miała 11 dzieci i 4 wnucząt.
APG, 959/192, s. 59–62 (Nr 12)
Matern Dorothea (1634–1679). Urodziła się w 1634 w Malborku. Ojciec
Peter Schubert, mieszczanin i mistrz bednarz w Malborku. Matka
Dorothea. Matka zmarła, gdy była dzieckiem. Ojciec ożenił się
powtórnie i wychowywała ją przykładnie macocha. W młodości
przeniosła się do Gdańska, gdzie zamieszkała u rodziny ojca. Wyszła za
mąż w 1655 za czeladnika Andreasa Rungego, szewca, z którym
mieszkała w Parszewie i Tujsku na Żuławach Malborskich.
W małżeństwie żyła 21 lat. Miała 12 dzieci: 9 synów i 3 córki (2 synów
przeżyło matkę). Wdową była przez 2 lata i wówczas przeprowadziła się
z Tujska do Malborka. Powtórnie wyszła za mąż 24 listopada 1678 za
Michaela Materna, mieszczanina i kołodzieja w Malborku.
W małżeństwie tym żyła 42 tygodnie. Kilka tygodni przed śmiercią

zachorowała na Engigkeit der Brust (?). Zmarła w 1679. Żyła 45 lat. Miała
12 dzieci.
APG, 959/192, s. 314–321 (Nr 55).
Materner Anna (1635–1677). Urodziła się w 1635 w Wystruci
w Księstwie Pruskim. Ojciec Andreas Behm, mieszczanin i kołodziej
w Wystruci. Matka Eva Donners. W szkole nauczyła się czytać. Po
wczesnej śmierci rodziców wychowywała się u Valentina Drewßa,
rodziny ze strony ojca. Wyszła za mąż 22 listopada 1666 za wdowca
Michaela Maternera, mieszczanina, mistrza i kołodzieja w Malborku.
W małżeństwie żyła 10 lat, 8 miesięcy i 12 dni. Miała 8 dzieci, 6 synów i 2
córki (w chwili jej śmierci przy życiu pozostało 3 synów). Zmarła
w sierpniu 1677. Żyła 42 lata. Pozostał mąż wdowiec.
APG, 959/192, s. 158–165 (Nr 30).
Myrau (Mirau) Maria (1662–1681). Urodziła się 27 sierpnia 1662
w Malborku. Ojciec Hans Myrau, mieszczanin i mistrz krawiecki
w Malborku. Matka Anna Pacholl. W szkole nauczyła się czytać. Po
ukończeniu szkoły pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Zachorowała 5 tygodni przed śmiercią. Miała wysoką
gorączkę, która szybko ustąpiła. Wkrótce osłabła i pozostawała w łóżku.
Zmarła w 1681. Żyła 19 lat i 3 tygodnie. Nie wyszła za mąż.
APG, 959/192, s. 454–460 (Nr 75).
Nolden Esther (1640–1684). Urodziła się 26 września 1640 w Janówce
(Jonasdorf ) na Żuławach Elbląskich. Ojciec Peter Wol , mieszkaniec
Janówki. Matka Susanna Holst. W szkołach nauczyła się czytać.
Pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Na
początku wojny w 1656, matka szukając bezpiecznego dla niej miejsca,
wysłała ją do Gdańska do Reinholda Wul ena, mieszczanina, kupca
i słodownika na Starym Mieście Gdańsku. Prowadziła gospodarstwo
domowe przez 4 lata. W 1660 skończyła się wojna i powróciła do
Janówki, do matki i brata. Wyszła za mąż 28 lutego 1661 za mistrza
Wilhelma Noldena, mieszczanina, mistrza szewskiego i słodownika
w Malborku. W małżeństwie żyła prawie 24 lata. Miała 8 dzieci, 5 synów
i 3 córki (przed matką zmarł 1 syn i 2 córki). Przed śmiercią długo
chorowała. Kilka miesięcy przed śmiercią została lewostronnie

sparaliżowana. Zmarła w 1684. Żyła 44 lata. Miała 8 dzieci. W pogrzebie
uczestniczyło 3 synów i 1 córka. Jeden z synów był w dalekiej podróży
i nie mógł wiedzieć o śmierci matki.
APG, 959/192, s. 809–816 (Nr 129).
Nolden Ursula (1623–1684). Urodziła się w 1623 w Młynarach. Ojciec
Simon Töpfner, mieszczanin, kuśnierz i słodownik w Młynarach. Matka
Gertrud urodziła się w dobrach Dohnów w Księstwie Pruskim.
W szkołach nauczyła się czytać. Po ukończeniu nauki pomagała matce
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Po śmierci rodziców
przeniosła się do Elbląga i najęła się na służbę u Nicklasa Bocka,
mieszczanina i kupca. Przez rok prowadziła gospodarstwo domowe
i służyła przy innych pracach. Wyszła za mąż w 1643 za Tobiasa Fabritio,
wówczas studenta teologii, potem pastora ewangelickiego w Szawałdzie
(otrzymał potem wokację na kaznodzieję w Szawałdzie).
W małżeństwie żyła 12 lat. Miała 10 dzieci (wszystkie zmarły przed
matką). Po śmierci męża przeniosła się do Malborka. Przez rok była
wdową. Ponieważ była wojna i jako samotna wdowa żyła w biedzie,
przyjaciele poradzili jej, aby wyszła za mąż. Wyszła powtórnie za mąż 8
października 1656 za Jacoba Noldena, mieszczanina w Malborku.
W małżeństwie tym żyła 8 lat i 5 miesięcy. Miała 2 dzieci (zmarły przed
matką). Mąż zmarł 2 marca 1665. Wdową była przez 19 lat i 2 miesiące.
Zmarła w 1684. Żyła 61 lat. Miała 12 dzieci.
APG, 959/192, s. 867–874 (Nr 137).
Öhlschläger Catharina (1599–1680). Urodziła się w 1599
w Kościeleczkach na Żuławach Malborskich. Ojciec Jacob Tiedtke.
Matka Anna Helbing. Od dzieciństwa była przyuczana do prac
w gospodarstwie domowym. W szkole nauczyła się czytać. Wyszła za
mąż po Wielkanocy w 1619 za Dawida Westehagewesena, mieszczanina
i stolarza w Malborku. W małżeństwie żyła 9 lat i miała 2 synów (zmarli
przed matką). Wdową pozostała przez rok i 3 miesiące. Ponieważ był to
czas wojny i z trudem samotnie prowadziła gospodarstwo domowe, 29
lipca 1629 zawarła powtórnie małżeństwo z czeladnikiem Jacobem
Öhlschlägerem, mieszczaninem i kotlarzem w Malborku.
W małżeństwie tym żyła 28 lat i miała 10 dzieci: 3 synów i 7 córek (9

dzieci zmarło przed nią). Mąż zmarł w 1657. Do śmierci przez 23 lata
pozostała wdową. Przed jej śmiercią żyła jeszcze jedna z córek, ale
rychło zmarła, pozostawiając własną córkę. Catharina zaopiekowała się
wnuczką we własnym domu. Zmarła w okresie Adwentu w 1680. Żyła 81
lat. Miała 12 własnych dzieci i 10 wnucząt. Wnuczka brała udział w jej
pogrzebie.
APG, 959/192, s. 345–352 (Nr 60).
Perschker Anna (1645–1681). Urodziła się 27 lutego 1645 w Starej
Kościelnicy na Żuławach Malborskich. Ojciec Simon Arlet (Arletus),
pastor ewangelicki w Starej Kościelnicy. Matka Anna. W szkole nauczyła
się dobrze czytać. Gdy była dzieckiem, zmarli jej rodzice. Zaopiekowała
się nią babcia, wdowa po Hansie Reinholdie, mieszczaninie i cieśli
w Malborku. Wyszła za mąż w 1661 w wieku 17 lat za czeladnika
Johanna Perschkera, mieszczanina, słodownika i kupca w Malborku.
W małżeństwie żyła 20 lat. Miała 10 dzieci: 5 synów i 5 córek (przed
matką zmarło 3 synów i 2 córki). W niedzielę zamierzała udać się do
kościoła, ale poczuła bóle serca. Zmarła tego samego dnia w kwietniu
1681. Żyła 36 lat, 7 tygodni i 1 dzień. Miała 10 dzieci i 2 wnuków.
W pogrzebie uczestniczył mąż oraz 2 synów i 3 córki.
APG, 959/192, s. 477–484 (Nr 78).
Peterßen Elisabeth (1648–1683). Urodziła się 22 listopada 1648
w Elblągu. Ojciec Martin Hehring, mieszczanin i mistrz piekarski
wytwórca ciemnego pieczywa w Elblągu. Matka Anna Schultz. Gdy
miała 8 lat, podczas zarazy w 1656 zmarli jej rodzice. Zaopiekowała się
nią siostra matki i jej mąż Christian Kretzmer, mieszczanin i piekarz
białego pieczywa. Potem zaopiekował się nią dziadek Jacob Schultz
z Jasnej koło Dzierzgonia. Prowadziła gospodarstwo dziadka. Wyszła za
mąż 1 lutego 1666 za Petera Peterßena, sołtysa na tzw. pustce zamkowej
w Malborku (Königliche Schloßfreiheit). W małżeństwie żyła 17 lat i 33
tygodnie. Miała 8 dzieci: 5 synów i 3 córki (gdy umierała, nie żyła jedna
córka). Zmarła miesiąc po udanym porodzie syna. Bezpośrednio przed
śmiercią miała wysoką gorączkę i opadła z sił. Zmarła w 1683. Żyła 35 lat
bez 9 tygodni. Miała 8 dzieci. W pogrzebie uczestniczył mąż i kilkoro
nieletnich dzieci.

APG, 959/192, s. 684–691 (Nr 110).
Rehding Anna Dorothea (1648–1684). Urodziła się 30 czerwca 1648
w Malborku. Ojciec Samuel Monachus, lekarz w Malborku. Matka
Catharina. Rodzice zmarli podczas zarazy, gdy była dzieckiem, ojciec
w 1654, a matka w 1656. Jako sierota cierpiała wielką biedę, tym bardziej
że był to czas wojny. Zaopiekowała się nią wdowa po Georgu
Erdtmannie i jej zięć David Erdtmann187, ławnik w Malborku.
Ostatecznie przyjął ją do swego domu burmistrz Malborka, u którego
posługiwała i przyuczała się do prac domowych. U opiekunów
przebywała do 19. roku życia. Wyszła za mąż 28 lipca 1670 za mistrza
Petera Zimmermanna, mieszczanina i szklarza w Malborku.
W małżeństwie żyła 8 lat. Miała 3 córki (w chwili jej śmierci żyła 1
nieletnia córka). Wdową była przez rok. Ponownie wyszła za mąż 1
listopada 1679 za mistrza Davida Rehdinga, mieszczanina i krawca
w Malborku. W małżeństwie żyła 4 lata i 7 tygodni, miała 1 syna i 1 córkę
(dzieci te zmarły przed matką). Chorowała przed śmiercią, ale 4
tygodnie przed zgonem była już obłożnie chora. Zmarła w 1684. Żyła 35
lat i 26 tygodni. Miała 5 dzieci.
APG, 959/192, s. 768–775 (Nr 123).
Reiman Elisabeth (1608–1680). Urodziła się 15 marca 1608. Jej ojciec
Georg Borgesen mieszkał w Kraszewie na Żuławach Elbląskich. Matka
Regina Zammer. Kształciła się w szkole. Po śmierci matki pomagała ojcu
prowadzić gospodarstwo domowe. Było to w czasie pierwszej wojny
szwedzkiej. W wieku 18 lat (1626) wyszła za mąż za Abrahama Engelera,
mieszczanina i piekarza białego pieczywa w Malborku. W małżeństwie
tym żyła bezdzietnie przez rok. Po roku wdowieństwa w 1628 wyszła
powtórnie za mąż za czeladnika Johana Perschkena, mieszczanina,
piekarza i członka Rady Miejskiej w Malborku. W małżeństwie żyła 28
lat i miała 11 dzieci (przeżył 1 syn i 1 córka). Po jednym z synów słuch
zaginął i nieznane były jego losy. Wdową była przez 2 lata i 9 miesięcy.
Po raz trzeci wyszła za mąż 2 grudnia 1658 za Valentina Reimana,
sędziego w Malborku. W małżeństwie tym żyła 12 lat i 3 miesiące, ale
nie miała już potomstwa. Owdowiała po raz trzeci. Przed śmiercią przez

rok poważnie chorowała. Zmarła 14 stycznia 1680. Żyła prawie 72 lata.
Miała 11 dzieci i 9 wnuków.
APG, 959/192, s. 341–344 (Nr 59).
Reimann Catharina (1633–1682). Urodziła się 22 czerwca 1633
w Tralewie (Tralau) na Żuławach Malborskich. Ojciec Dawid
Dusterwaldt z Tralewa. Matka Catharina Ste en. W 1639 zmarła matka.
Wkrótce zmarł także ojciec. Zaopiekowała się nią ciotka, żona
burmistrza malborskiego omasa Linckena. Kształciła się w szkole.
Przed drugą wojną szwedzką zmarła jej ciotka i przez 2 lata prowadziła
sama gospodarstwo domowe omasa Linckena. Po 2 latach zmarł
także omas Lincken. Podczas drugiej wojny szwedzkiej wyszła za mąż
za Carola von Rosenschildta, dworzanina księcia PalatynatuZweibrücken-Kleeburg Adolfa Johanna Wittelsbacha. W małżeństwie
przeżyła 12 tygodni. Mąż zmarł w 1660. Miała syna, który zmarł po
urodzeniu. Wdową była przez 2 lata i 2 tygodnie. Powtórnie wyszła za
mąż 22 lutego 1662 w Malborku za Jacoba Reimanna, mieszczanina
gdańskiego. Mąż przeprowadził się do Malborka i 2 maja 1663 został
mieszczaninem. Mąż zmarł w 1671. Miała w tym małżeństwie 3 synów
i 4 córki (gdy umierała, żył jeden syn). Cierpiała na powracającą
chorobę, która wyniszczała ją przez większą część roku. Miała gorączkę.
Dnia 18 lutego 1682 rozpoczął się silny ból głowy i kolka. Zmarła 28
lutego 1682 o 21.30. Żyła 48 lat i 36 tygodni. Miała 8 dzieci.
APG, 959/192, s. 620–623 (Nr 99).
Reinhold Catharina (1652–1682). Urodziła się 26 maja 1652
w Malborku. Ojciec Christoph Kecker, mieszczanin, rzeźnik i słodownik
w Malborku. Matka Elisabeth Schulz. W szkole nauczyła się czytać,
pisać i rachować. Po ukończeniu szkoły pomagała matce
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wyszła za mąż
5 października 1671 za mistrza Hansa Reinholda, mieszczanina,
konwisarza i kupca w Malborku. W małżeństwie żyła 11 lat i 4 tygodnie.
Miała 7 dzieci: 1 syna i 6 córek (przeżył 1 syn i 3 córki). Dwa tygodnie
przed śmiercią rozpoczęły się silne bóle serca. Opiekował się nią mąż
i jej matka. Do końca była przytomna i świadoma, mogła więc

przygotować się na śmierć. Zmarła w 1682. Żyła 30 lat, 5 miesięcy
i 6 dni. Miała 7 dzieci.
APG, 959/192, s. 655–662 (Nr 106).
Riesenberger Anna (1604–1677). Urodziła się 17 lipca 1604
w Malborku. Ojciec Jacob Felner, mieszczanin, kupiec oraz przełożony
trzeciego ordynku w Malborku. Matka Anna. W szkole nauczyła się
czytać i pisać. Wyszła za mąż 6 listopada 1628 za Melchiora omasa,
złotnika. W małżeństwie przeżyła zaledwie 40 tygodni. Mąż zmarł
podczas zarazy 15 sierpnia 1629. Wkrótce zmarła także ich jedyna córka
poczęta w tym małżeństwie. Wdową była przez 2 lata i 12 tygodni.
Ponieważ z wielkim trudem znosiła czas wojny i trudy wdowieństwa
wyszła ponownie za mąż 1 grudnia 1631 za Johannesa Moldenhauera,
chirurga i balwierza nadwornego pochodzącego z Marchii
Brandenburskiej, tymczasowo przebywającego w Malborku.
W małżeństwie tym żyła 15 lat i 25 tygodni. Miała z tego związku 8
dzieci: 4 synów i 4 córki (przeżyły 2 córki). Przez jeden rok była wdową.
Ponownie wyszła za mąż 6 lutego 1648 za Adama Colbiego, rajcę
w Malborku. W małżeństwie tym żyła prawie 3 lata. Wdową była przez
rok. Po raz czwarty wyszła za mąż 26 października 1651 za Andreasa
Riesenbergera, mieszczanina i słodownika w Malborku. W małżeństwie
żyła prawie 26 lat. Przed śmiercią krótko chorowała, gorączkowała.
Zmarła w sierpniu 1677. Żyła 73 lata, 1 miesiąc i 4 dni. Miała 9 dzieci i 16
wnuków.
APG, 959/192, s. 150–157 (Nr 29).
Schmahl Christina Elisabeth (1620–1681). Urodziła się w 1620
w Halberstadt koło Magdeburga. Ojciec Andreas Harling, mieszczanin
i książęcy hafciarz jedwabiu w Halberstadt. Matka Maria. Wyszła za mąż
w 1638 w wieku 17 lat za Caspara Bartrama, porucznika wojsk
szwedzkich Gustawa Adolfa. W małżeństwie żyła 16 lat. Miała 5 dzieci: 2
synów i 3 córki (wszystkie dzieci zmarły przed nią). Mąż zmarł
z powodu odniesionych podczas walki ran. Wdową była przez 6
miesięcy. Powtórnie wyszła za mąż w 1649 za Heinricha Schmahla,
kapitana, porucznika i ostatecznie rotmistrza wojsk szwedzkich.
W trakcie ekspedycji wojskowej w 1656 wraz z mężem przybyła do

Malborka. W małżeństwie żyła ponad 31 lat i miała 4 dzieci: 1 syna i 3
córki (dwoje dzieci zmarło przed matką, 1 syn i 1 córka). Przed śmiercią
w dobrym zdrowiu brała udział w nabożeństwie pokutnym w kościele,
poczuła się jednak źle i musiała szybko wrócić do domu. Mimo pomocy
lekarskiej choroba postępowała. Zmarła w lutym 1681. Żyła 61 lat. Miała
9 dzieci i 3 wnuków. W pogrzebie uczestniczyły 2 córki.
APG, 959/192, s. 505–512 (Nr 83).
Schmidt Elisabeth (1624–1682). Urodziła się 12 sierpnia 1624
w Malborku. Ojciec Laurentius Treuige (Treige), członek Rady Miejskiej
w Malborku. Matka Elisabeth. W szkole nauczyła się czytać i pisać.
Wyszła za mąż 29 lipca 1652 za Jeremiasa Meyera, mieszczanina
i krawca w Malborku. W małżeństwie żyła tylko 30 tygodni. Wdową była
przez 2 lata i 12 tygodni, ale „spostrzegła, że bez pomocy nie będzie
w stanie prowadzić gospodarstwa”. Powtórnie wyszła za mąż 28
listopada 1655 za czeladnika Hansa Schmidta, mieszczanina i krawca
w Malborku. W małżeństwie żyła prawie 27 lat. Miała 7 dzieci: 5 synów
i 2 córki (gdy umierała, żył 1 syn i 1 córka). Kilka miesięcy przed
śmiercią zachorowała z objawami silnego kaszlu i osłabienia. Zmarła
w 1682. Żyła 58 lat. Miała 7 dzieci. Pozostał mąż wdowiec.
APG, 959/192, s. 545–552 (Nr 89).
Schmidt (Schmitt) Euphrosina (1660–1684). Urodziła się 17
października 1660 w Gdańsku. Ojciec Michael Machel, powroźnik
i mieszkaniec tzw. pustki zamkowej w Malborku (Schloßfreiheit). Matka
Regina Rasch. Dziadkiem ze strony ojca był Christian Machel,
mieszczanin i kapitan barki w Gdańsku. Babka ze strony ojca Elisabeth
Block. Dziadek ze strony matki Georg Rasch, członek Rady Miejskiej
Starego Miasta Królewca. Posłana do szkół nauczyła się czytać. Po
ukończeniu nauki pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Wyszła za mąż 18 stycznia 1683 za Hansa Schmidta
(Schmitta), mieszczanina i czeladnika krawca w Malborku.
W małżeństwie żyła 2 lata i 7 miesięcy. Miała 1 córkę. Dwa tygodnie
przed śmiercią dostała wysokiej gorączki i silnych bóli głowy. Zmarła
w 1684. Żyła 24 lata, 8 tygodni i 4 dni. Miała 1 dziecko.
APG, 959/192, s. 793–798 (Nr 126).

Schröder Susanna (1620–1680). Urodziła się 3 czerwca 1620
w Gnojewie na Żuławach Malborskich. Ojciec Michael Gerber, sołtys
i luterański radny kościelny w Gnojewie. Matka Anna. W szkole
nauczyła się czytać. Wyszła za mąż w 1650 w wieku 30 lat za Hansa
Zandera, mieszczanina i mistrza stolarza w Malborku. W małżeństwie
żyła 10 lat. Nie miała dzieci. Przez dwa lata była wdową. Powtórnie
wyszła za mąż 16 stycznia 1662 za Johanna Schrödera, mieszkańca
i krawca w Malborku (Königliche Schlossfreiheit). W tym małżeństwie
żyła 19 lat. Urodziła córkę, ale dziecko zmarło prawdopodobnie
w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Miesiąc przed śmiercią obłożnie
zachorowała, gorączkowała. Zmarła w 1680. Żyła 60 lat. Pozostał mąż
wdowiec.
APG, 959/192, s. 382–388 (Nr 65).
Schultz Elisabeth (1634–1678). Urodziła się w 1634. Ojciec omas
Malchens pochodził z okolic Rynu (Traß). Matka Elisabeth. W młodości
mieszkała w Królewcu, gdzie w uroczystość Trzech Króli w 1668 wyszła
za mąż za Martina Schultza. W małżeństwie żyła 11 lat i 4 miesiące.
Miała córkę, która zmarła jako dziecko. Nie wiadomo, jak znalazła się
z mężem w Malborku. Zmarła w 1678. Żyła 45 lat. Pozostał mąż
wdowiec.
APG, 959/192, s. 186–191 (Nr 35).
Seidler Anna (1632–1680). Urodziła się 21 grudnia 1632 w Malborku.
Ojciec Abraham Prewes, mistrz kowal i płatnerz w Malborku. Matka
Catharina Grünnings. W szkole nauczyła się czytać i trochę pisać.
W wieku 27 lat wyszła za mąż 6 października 1657 za czeladnika
Samuela Oßwalda, mieszczanina i kotlarza w Malborku. W małżeństwie
żyła tylko 12 tygodni. Miała syna pogrobowca, który zmarł po 15
tygodniach. Wdową była przez prawie 4 lata. Wyszła powtórnie za mąż
19 listopada 1663 za Georga Schweitzera, mieszczanina, mistrza kowala
i płatnerza w Malborku. Żyła w tym małżeństwie 11 lat, miała syna
i córkę (dzieci zmarły przed matką). Przez około rok pozostawała
wdową. Po raz trzeci wyszła za mąż 28 października 1675 za Michaela
Seidlera, mieszczanina, mistrza kowala i płatnerza w Malborku. W tym
małżeństwie żyła 5 lat i 8 dni. Nie miała już dzieci. Zachorowała

obłożnie 12 tygodni przed śmiercią, bardzo cierpiała. Zmarła w 1680.
Żyła 48 lat. Miała 3 dzieci. Pozostał mąż wdowiec.
APG, 959/192, s. 389–396 (Nr 66).
Trageheim Justina (1661–1676). Urodziła się 25 maja 1661 w Malborku.
Ojciec Andreas Trageheim, mieszczanin w Malborku. Matka Elisabeth
Witten. Rodzice zmarli, gdy była dzieckiem. Zaopiekował się nią
mieszczanin malborski Michael Langwald, słodownik i radny para alny
kościoła luterańskiego św. Jerzego w Malborku. Jego żona roztoczyła
nad nią bezpośrednią opiekę i nauczyła ją pracy w gospodarstwie
domowym. Wysłana do szkoły nauczyła się czytać. Przed śmiercią
ciężko zachorowała. Zmarła w 1676 jako panna. Żyła 16 lat.
APG, 959/192, s. 99–102 (Nr 21).
Trutchmann Sara (1620–1680). Urodziła się w 1620 w Malborku. Ojciec
Valentin Arendt188, sędzia w Malborku. Matka Gertrude Brandt. Po
urodzeniu, gdy miała 8 dni, rodzice zmarli podczas zarazy. Przez dwa
lata opiekował się nią dziadek Valentin Brandt (ojciec matki),
mieszczanin i szewc w Malborku. Po śmierci dziadka w 1622, jej
opiekunem został Johann Schäbe, ławnik w Malborku. Opiekun oddał ją
na 8 lat na kształcenie pani Kreu w Malborku. W szkole nauczyła się
czytać i trochę pisać. W 1635 jej rodzona siostra Catharina wyszła za
mąż za Valentina Reimanna, członka Rady Miejskiej w Malborku,
w porozumieniu i za zgodą swego dotychczasowego opiekuna,
mieszkała przez jeden rok u siostry. Potem za zgodą opiekuna do 15
czerwca 1637 mieszkała u Johanna Fischera, członka Rady Miejskiej
w Malborku. Wyszła za mąż za zgodą opiekuna 15 czerwca 1637
w kościele św. Jerzego w Malborku za czeladnika Wadrikego189,
mieszczanina i kramarza w Malborku, spokrewnionego z malborskim
sędzią. W związku małżeńskim żyła 24 lata. Mąż zmarł podczas zarazy
13 listopada 1660. Ponieważ cierpiała biedę i z trudem znosiła
wdowieństwo 9 maja 1661 wyszła powtórnie za mąż za Johanna
Fuschela190, burmistrza w Malborku. Drugi mąż zmarł 15 listopada 1664.
Wyszła po raz trzeci za mąż 2 marca 1666 za Carola Trutchmanna, rajcę
i sędziego miejskiego w Malborku. W małżeństwie tym żyła przez 15 lat.

Przed śmiercią przystąpiła do spowiedzi i otrzymała absolucję. Zmarła
20 grudnia 1680. Żyła 60 lat.
APG, 959/192, s. 329–332 (Nr 57).
Unruh Dorothea (1641–1676). Urodziła się 5 lutego 1641 w Malborku.
Ojciec Daniel Joost, mieszczanin i złotnik malborski. Matka Estera
Braut. W szkole nauczyła się czytać, pisać i rachować. Wyszła za mąż 28
stycznia 1658 w wieku 17 lat za Hermana Lyrwicha (?), mieszczanina
i aptekarza w Malborku. W małżeństwie żyła 2 lata, 8 tygodni i 2 dni.
Miała 2 synów (po urodzeniu zmarli). Mąż zmarł 11 sierpnia 1660.
Wdową była przez rok i żyła wówczas w biedzie. Wyszła ponownie za
mąż 4 lipca 1661 za Johanna Unruha, mieszczanina malborskiego.
W tym małżeństwie żyła 12 lat, 11 tygodni i 6 dni. Miała 9 dzieci: 6
synów i 3 córki (gdy umierała, żyło 5 dzieci: 4 synów i 1 córka). Przed
śmiercią krótko chorowała. Zmarła w 1676. Żyła 35 lat, 33 tygodnie i 3
dni.
APG, 959/192, s. 73–76 (Nr 15).
Wentzel Catharina (1618–1684). Urodziła się 25 lipca 1618 w Malborku.
Ojciec Georg Piper, właściciel warsztatu murarskiego. Matka Eva
Templin. W młodości wynajmowała się do posług u mieszczan
w Malborku i Gdańsku. Wyszła za mąż 23 czerwca 1641 za Reinholda
Schmida, mistrza czerwonoskórnika w Malborku. W małżeństwie żyła 4
lata. Miała 3 dzieci: syna i 2 córki (wszystkie zmarły). Wdową była przez
9 lat. Wyszła powtórnie za mąż 12 maja 1653 za Hansa Wentzela,
ceglarza i krawca, zamieszkałego przy ulicy Kołodziejskiej w Malborku.
W małżeństwie tym żyła 33 tygodnie, ale urodziła córkę. Mąż przed
śmiercią ciężko chorował. Córka, z którą pozostała jako wdowa,
chorowała psychicznie i wymagała opieki. Z tego powodu nie mogła
podjąć stałej pracy i cierpiała biedę. Zmarła w 1684. Żyła 65 lat i 24
tygodnie. Wdową była przez 37 lat, a w małżeństwach żyła zaledwie 4
lata i 33 tygodnie. Miała 4 dzieci. W pogrzebie uczestniczyła osierocona
córka.
APG, 959/192, s. 760–763 (Nr 121).
Wilhelmi Christina (1643–1677). Urodziła się 4 maja 1643 w Malborku.
Ojciec Johannes Moldenhauer, mieszczanin i kupiec w Malborku.

Matka Anna Felner. W szkole nauczyła się bardzo dobrze czytać, pisać
i rachować. Wyszła za mąż 28 listopada 1660 za Samuela Wilhelmiego,
sędziego miejskiego i członka Rady Miejskiej w Malborku.
W małżeństwie żyła 17 lat i 10 tygodni. Miała 8 dzieci: 6 synów i 2 córki
(gdy umierała, żyło 5 synów i 2 córki). Chorowała przed śmiercią.
Zmarła w 1677. Żyła 34 lata i 20 tygodni. Miała 8 dzieci.
APG, 959/192, s. 142–149 (Nr 28).
Willborn Maria (1619–1680). Urodziła się 15 sierpnia 1619 w Fiszewie.
Ojciec Hans Lange. Matka Ursula. W szkole nauczyła się czytać.
W dzieciństwie pomagała w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Wyszła za mąż w 1636 w wieku 17 lat za czeladnika Martina Ewerta,
mieszczanina i słodownika w Malborku. W małżeństwie żyła rok. Miała
syna (zmarł przed matką). Wdową pozostała przez rok. Wyszła
powtórnie za mąż 10 stycznia 1639 za Christiana Regenbogena,
mieszczanina i gwoździarza w Malborku. W małżeństwie żyła prawie 17
lat i miała 9 dzieci: 7 synów i 2 córki (przed matką zmarli wszyscy
synowie i 1 córka). Mąż zmarł podczas zarazy w 1656. Wdową pozostała
przez rok. Ponieważ podczas wojny i w niespokojnych czasach trudno
było jej żyć samotnie, wyszła za mąż po raz trzeci 22 stycznia 1657 za
mistrza Christopha Müllera, mieszczanina i gwoździarza w Malborku.
W tym małżeństwie żyła 3 lata i miała syna (zmarł przed matką). Mąż po
zakończeniu oblężenia Malborka znalazł się w polskim obozie
wojskowym w rękach Tatarów, którzy go uprowadzili. Ponownie była
wdową przez rok. „Ponieważ zauważyła, że sama nie może prowadzić
gospodarstwa domowego i warsztatu”, wyszła po raz czwarty za mąż 22
września 1661 za mistrza Michaela Willborna, mieszczanina
i gwoździarza w Malborku. W małżeństwie żyła 19 lat i 5 tygodni. Dwa
tygodnie przed śmiercią ciężko zachorowała. Zmarła w 1680. Żyła 61 lat
i 15 tygodni. Miała 11 dzieci i 3 wnucząt.
APG, 959/192, s. 407–414 (Nr 68).
Wol Marta (1661–1679). Urodziła się 5 sierpnia 1661. Ojciec Johann
Gancke, mieszczanin i mistrz szklarz w Malborku. Matka Regina
Lindken. W szkole nauczyła się pisać i czytać. Wyszła za mąż 26
listopada 1678 za czeladnika Michaela Wol a191, mieszczanina i szewca

w Malborku. Zmarła krótko po urodzeniu syna w 1679. Żyła 18 lat, 1
tydzień i 6 dni. Miała 1 dziecko.
APG, 959/192, s. 258–259 (Nr 46).
Ziegenhagen Anna (1621–1679). Urodziła się w 1621 w Trutnowach na
Żuławach Gdańskich. Ojciec Peter Gehrman, luterański radny kościelny
w Trutnowach. Matka Elisabeth Fänger. W szkole nauczyła się czytać
i pisać. Wyszła za mąż 6 listopada 1646 za Jacoba Ziegenhagena,
mieszczanina (Großbürger) w Gdańsku. Mąż był dzierżawcą
w Mierzeszynie i Czerwińsku na Pomorzu Gdańskim. W małżeństwie
żyła 32 lata, 8 miesięcy i 11 dni. Miała 8 dzieci: 4 synów i 4 córki (przed
nią zmarło 6 dzieci). Cztery lata przed śmiercią zachorowała na
Mutterkrankheit albo Colica. Mąż sprowadzał lekarza z Gdańska. Pięć
tygodni przed śmiercią przybyła do Malborka i zamieszkała u zięcia.
Zmarła w 1679. Żyła 58 lat. W pogrzebie uczestniczył mąż, 2 dzieci i 4
wnucząt.
APG, 959/192, s. 254–257 (Nr 45).
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Malbork Lutheran women in the second half
of the 17th century in the light of funeral speeches
Summary

Funeral speeches from the years 1673–1829 written by Lutheran pastors
in Malbork have been preserved in the State Archives in Gdańsk. e
biographies of men and women from year 1506 were recorded on 8219
pages. For the purposes of this article, the lives of women who died in
Malbork in the years 1675–1684 were analyzed. ese texts were used to
prepare biographical notes included in the Annex. e Malbork funeral
speeches contain a lot of information about longevity, marriages,
fertility, social and material status and the family situation of women
living in Malbork in the second half of the 17th century.
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Obraz patrycjuszki w elbląskich siedemnastoi osiemnastowiecznych kazaniach pogrzebowych
Jak pisze badaczka staropolskich obyczajów funeralnych Urszula
Kicińska, „ceremonia pogrzebowa w epoce baroku była wydarzeniem
parateatralnym, podczas której korzystano z różnych środków
artystycznego wyrazu, łącząc ze sobą słowo, gest, sztuki plastyczne,
elementy architektury okazjonalnej i muzykę”1. Wtóruje jej, odnosząc
się do ówczesnego Gdańska, Edmund Kizik – podkreśla on z kolei
mnogość zaangażowanych w to, jak określa pogrzeb patrycjuszowski,
istotne dla miasta wydarzenie kulturowe, środków i osób,
„obsługujących sam pogrzeb, jak i pracujących na zaspokojenie
społecznych potrzeb emocjonalnych, występujących w bezpośrednim
związku z fenomenem śmierci człowieka”2. Istotnym elementem tego
wydarzenia o znamionach spektaklu były oracje funeralne3, głoszone na
pogrzebie, a następnie niekiedy oddawane do druku, spełniające
różnorakie funkcje, wśród których istotniejszymi zdają się
umoralniająca i propagandowa, zwłaszcza iż, jak stwierdza Anna Sawa,
„duchowni wygłaszający kazania, a następnie przygotowujący je do
druku uważali, że słowo pisane skuteczniej oddziałuje na odbiorcę,
a tekst drukowany jest zapamiętywany na dłużej”4. Z tego też założenia
wychodzili niewątpliwie elbląscy duchowni, dodatkową motywacją
mogła być chęć dostarczenia długotrwałej pociechy pogrążonej
w żałobie rodzinie, a także wypromowanie samego kaznodziei (na
stronie tytułowej wielu z przeanalizowanych na potrzeby artykułu
elbląskich kazań widnieje adnotacja, iż zostały one „podane do druku”
na „powszechne żądanie”).
Wśród elbląskich druków funeralnych wyróżnić można kilka gatunków
literackich, między innymi teksty utworów muzycznych, zwanych
kantatami, przeznaczonych do odśpiewania podczas uroczystości
pogrzebowych5. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są

jednak wyłącznie homilie pogrzebowe autorstwa elbląskich
duchownych – wraz z pewnymi ich wariacjami, o czym mowa dalej –
teksty te bowiem zgodnie ze swoją utrwaloną na początku XVII w.
formą dostarczają szeregu informacji o zmarłym, w tym przypadku
zmarłej. Materiału do zawartej w artykule analizy dostarczyły druki
żałobne poświęcone zmarłym w XVII i XVIII w. elbląskim
patrycjuszkom zachowane w zbiorach następujących instytucji:
Biblioteki Gdańskiej PAN, Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida oraz
Archiwum Państwowego w Gdańsku. Przebadano w sumie 25 druków
(ich wykaz stanowi treść aneksu nr 1) poświęconych 22 elbląskim
patrycjuszkom i jednej mieszkance Troszkowa (wykaz kobiet, którym
poświęcone są wzmiankowane funeralia, mieści się w aneksie nr 2).
Najstarszy druk pochodzi z 1616 r., zaś najmłodszy z 1755 r.
Jeśli w liczącym 15 000 mieszkańców Elblągu w XVII i XVIII w. miało
miejsce, jak podaje Edmund Kizik, średnio 400–500 pochówków
rocznie6, to nawet jeżeli stosunkowo niewielki odsetek spośród nich
stanowiły pogrzeby patrycjuszy, na których wygłaszano uroczyste
homilie i oracje (nieraz więcej niż jedną), jasnym staje się, iż jedynie
część z nich została ogłoszona drukiem, a niektóre być może nie
zachowały się7. Na ilość drukowanej w danym okresie literatury
okolicznościowej wpływ miał także szereg czynników politycznych
i socjoekonomicznych, dla Elbląga w omawianym czasie zdecydowanie
niekorzystnych (kolejne okupacje przez wojska szwedzkie, rosyjskie,
brandenburskie i saskie, związane z nimi grabieże, kontrybucje i zarazy,
pogorszenie warunków żeglugowych wskutek narastania delty Wisły
i zamulanie Zalewu Wiślanego oraz nakładające się na ten stan rzeczy
ograniczenia w postaci ustaw antyzbytkowych, dotyczących także druku
utworów okolicznościowych, w tym akcydensów funeralnych)8.
Elbląskie kazania żałobne, podobnie jak te powstałe na całym terenie
Prus Królewskich, różnić się mogą pod pewnymi względami od tych
powstałych na innych obszarach Korony i w przeważającej mierze
katolickich. Jak zauważa Marceli Kosman, „protestanci z reguły
podkreślali potrzebę prostoty obrzędów pogrzebowych”9, a zasada ta
obowiązywać miała również głoszone przy tej okazji słowo. W punkcie

tym zgodna bywała z protestantami o cjalna hierarchia katolicka, i tak
synod piotrkowski z 1607 r. nakazywał, by rozmiary wygłaszanych przy
okazji pogrzebów homilii były skromne10. Na przykładzie
analizowanych elbląskich druków widać jednak wyraźnie, iż pojęcie
„skromne rozmiary” jest co najmniej względne. Wykorzystane druki
poświęcone są w przeważającej większości zmarłym wyznania
protestanckiego, a ich autorami są elbląscy protestanccy duchowni:
Johannes Schilius (1583–1632), Balthasar Void (Voigt) (1592–1654),
Christoph Reimann (1600–1643), David Holst (1602–1656), Christoph
Feyerabend (1609–1671), Christoph Hencke (1632–1693), Cyriac
Martini (1633–1682), Martin Raschke (1682–1733), Daniel Rittersdorf
(1693–1770) i omas Achenwall (1702–1764). Jedyny wyjątek to
kazanie na okoliczność pogrzebu katoliczki z Troszkowa Anny Nenchen
autorstwa doktora teologii i prezbitera elbląskiego Friedricha
Meybohma (1609–1656). Od kazań protestanckich różni się ono przede
wszystkim – poza większą kwiecistością (motywem przewodnim homilii
jest metafora szlachetnych kamieni, symbolizujących poszczególne
cnoty, którymi przyozdobiona miała być zmarła) – przywoływaniem
obok ustępów Pisma Świętego również nawiązań do dzieł katolickich
duchownych i świętych, jak Bartłomiej Anglik, św. Augustyn, św. Bazyli
Wielki, św. Hieronim. Wszystkie z kazań ukazały się w działających
ówcześnie elbląskich o cynach drukarskich: Wendela Bodenhausena,
a następnie jego dziedziców, Achacego Corella i jego następców,
Samuela Preussa i Johanna Gottlieba Nohrmanna.
Większość z przywołanych druków ma formę właściwych kazań
pogrzebowych (Leichenpredigt), wygłaszanych podczas nabożeństwa
pogrzebowego, których trzonem jest właściwa, mocno rozbudowana
homilia, najczęściej z jednym cytatem biblijnym, myślą przewodnią lub
odwołaniem do konkretnego biblijnego fragmentu, przytaczanym już
na stronie tytułowej jako motto. Mimo iż postać zmarłej przywoływana
bywa już w tej części druku, np. poprzez zestawienie jej ze
starotestamentowymi bądź ewangelicznymi kobietami lub odnoszenie
konkretnych biblijnych fragmentów do jej życia, właściwe
przedstawienie jej sylwetki następuje w znaczcie skromniejszej

objętościowo parentacji, zamieszczanej po tekście kazania,
w przypadku elbląskich druków z tego okresu zwanej najczęściej
„honorowym wspomnieniem” (Ehrengedächtnis). Odmianą tego
gatunku literackiego jest tzw. Standrede, znacznie krótsza, bo
wygłaszana już na cmentarzu przy otwartym grobie, której
wysłuchiwano z uwagi na okoliczności na stojąco (stąd jej nazwa).
Wśród przeanalizowanych i przywołanych tu elbląskich druków jedynie
trzy – poświęcone Christinie Lange, Annie Marii Kaverau i Reginie
Fuchs mają formę Standrede. Przemowa taka mogła mieć charakter
zarówno religijny, jak i świecki – przywołane tu Standreden niewiele
różnią się pod względem treści od kazań właściwych (Leichenpredigte),
gdyż ich autorem także był duchowny – wszystkie trzy wyszły spod pióra
Daniela Rittersdorfa. Obok skromniejszej objętości do różnic tych
zaliczyć można pojawianie się w nich odwołań do historii starożytnej,
sztuki etc., przez co stawały się zapewne swego rodzaju popisem
erudycyjności kaznodziei. Wśród wykorzystanych druków wyróżnić
należy poza tym jeszcze „mowy dziękczynne” (Abdankungsreden),
będące formą podziękowania dla uczestników uroczystości
pogrzebowej. Wśród wykorzystanych druków znajduje się tylko jeden
tego rodzaju, poświęcony zmarłej w 1677 r. żonie burmistrza Izraela
Hoppego, także autorstwa duchownego Cyriaca Martiniego. Za jego
sprawą otrzymujemy unikalny opis podniosłej i bogatej w symbolikę,
a także – wbrew protestanckim zaleceniom – pełnej przepychu
ceremonii pogrzebowej elbląskiej patrycjuszki, podczas której
wnuczęta zmarłej uwieńczyły jej ciało pięcioma koronami z kwiatów
symbolizujących jej cechy i cnoty.
Szczególne znaczenie ma ten rodzaj związanych ze śmiercią
akcydensów właśnie w odniesieniu do żyjących w minionych wiekach
kobiet11 – śmierć i związany z tą okolicznością pogrzeb jest w ich
przypadku bardzo często jedyną obok zawarcia małżeństwa okazją, gdy
wstępują one na moment na scenę życia publicznego. W przypadku
przytłaczającej większości elbląskich siedemnastoi osiemnastowiecznych patrycjuszek bez żadnej przesady stwierdzić
można, iż fakt ich życia dostrzeżony został dopiero w momencie ich

śmierci. Mimo oczywistego z jednej strony zestandaryzowania formy
kazań i oracji żałobnych, z drugiej zaś idealizacji opiewanych w nich
zmarłych, doszukać się w nich można pewnych indywidualnych rysów,
na pewno zaś stanowią nieocenione źródło biogra czne, dostarczające
informacji osobowych w postaci koneksji rodzinnych zmarłej i jej
dalszej drogi życiowej – liczby zawartych małżeństw, urodzonych
dzieci, wreszcie okoliczności śmierci.
W gronie zmarłych elblążanek znalazło się sześć żon burmistrzów lub
wdów po nich, dwie żony rajców, trzy żony członków angielskiej
Kompanii Wschodniej bądź wdowy po nich, jedna córka burmistrza,
dwie żony duchownych, dwie żony członków II ordynku, jedna córka
rajcy i wicekamlarza, jedna żona byłego wójta, browarnika, kupca
prowizora kościoła NMP i szpitala św. Ducha, jedna wdowa po członku
cechu słodowników i starszym cechu przewoźników i armatorów oraz
trzy żony innych bliżej nieokreślonych patrycjuszy. „Brakująca” kobieta
to nie-elblążanka, zmarła w Troszkowie katoliczka Anna Nenchen.
W niemal wszystkich przypadkach w parentacji pada dokładna data
narodzin zmarłej. Przeważająca większość kobiet, będących
przedmiotem zainteresowania tego artykułu, urodziła się w Elblągu,
wyjątkami były: Catharina Fuchs – żona elbląskiego rajcy Michaela
Fuchsa, urodzona w Malborku córka tamtejszych mieszczan Hansa
Engelckego i Cathariny Liewald, Elisabeth z domu Domssdor – córka
Conrada von Domssdor a – notariusza w Konsystorzu Pomezańskim
w Zalewie i żona elbląskiego duchownego Bartholomäusa Voida, który
w momencie ślubu z nią był rektorem Szkoły Prowincjonalnej
w Zalewie oraz pochodząca z Gdańska Catharina Keckermann, żona
kolejno dwóch elbląskich duchownych – Matthäusa Losiusa oraz Petera
Pantela i najprawdopodobniej Anna Nenchen z domu Wichmann,
zmarła w Troszkowie. W każdym druku podkreślane było dostojne,
legalne i „chrześcijańskie” pochodzenie zmarłych kobiet, za każdym
razem oprócz ojca podawano również imię i nazwisko rodowe matki.
Odstępowano od tego sporadycznie – w parentacji poświęconej zmarłej
w wieku dziewiętnastu lat Christinie Siebert nie przytoczono nazwiska
rodowego jej matki, żony burmistrza Izraela Hoppego zapewne z tego

względu, iż było ono powszechnie znane, zwłaszcza że oboje rodzice
w momencie śmierci córki pozostawali przy życiu. W przeciwieństwie
do kazań pogrzebowych tamtych czasów poświęconych zmarłym
o arystokratycznym pochodzeniu w elbląskich drukach ograniczano się
do wymienienia rodziców, nie przytaczając dalszych przodków ani
innych krewnych. Wyjątkiem jest parentacja poświęcona Catharinie
z domu Keckermann, w której autor David Holst jeszcze przed
wymienieniem rodziców zmarłej zaznacza, iż była ona siostrą
Bartholomäusa Keckermanna – gdańskiego uczonego, teologa i lozofa.
Regułą było odnotowanie faktu chrztu, będącego niejako prawdziwymi
narodzinami chrześcijanina, czasami również z podaniem dokładnej
daty przyjęcia tego sakramentu lub – w większości przypadków –
z zapewnieniem, iż miało to miejsce niezwłocznie po narodzinach.
Rzeczywiście noworodki chrzczone były zazwyczaj już kilka dni po
swoim narodzeniu, co spowodowane było niewątpliwie ich wysoką
śmiertelnością i związanym z nią ryzykiem „niezdążenia”
z sakramentem i tak np. w homilii pogrzebowej poświęconej Elisabeth
Meienreis jej autor David Holst czuł się w obowiązku wyjaśnić, iż z jej
chrzcinami zwlekano „aż” sześć dni, oczekując na powrót do domu jej
ojca, burmistrza Israela Hoppego starszego, który w związku
z obowiązkami wynikającymi ze sprawowanego przez siebie urzędu
przebywał podówczas w Toruniu. O znaczeniu, jakie przywiązywano do
chrztu, świadczy fakt, że gdy stan zdrowia Christiny Siebert, córki
burmistrza Izraela Hoppego, po narodzinach jej pierwszego dziecka
uległ pogorszeniu na tyle, iż stało się jasnym, że położnica umrze,
zadecydowano o przyśpieszeniu chrztu noworodka, tak by odbył się on
jeszcze za życia matki. Ranga tego wydarzenia powodowała, iż oprócz
odnotowywania go w kazaniu pogrzebowym duchowni dopuszczali się
niekiedy swego rodzaju nadinterpretacji, jak w przypadku Christiny
Hecht z domu Henning, co do której omas Achenwall twierdził, iż
nadane jej na chrzcie imię, oznaczające „należąca do Chrystusa”, miało
przypominać o nabytym w tym momencie nowym dziecięctwie, jednak
w rzeczywistości to zresztą wówczas bardzo popularne imię było

zapewne po prostu rodzinną tradycją – nosiła je również jej matka
z domu Zamehl.
Bardzo skąpe, ogólnikowe i zestandaryzowane są informacje
o dzieciństwie i wczesnej młodości elblążanek. Najczęściej
powtarzającym się sformułowaniem jest wychowanie
„w chrześcijańskich i panieńskich cnotach”, wspomina się często
o posłuszeństwie wobec rodziców, wdrażaniu do pobożności, pokory,
cichego, obyczajnego życia etc. W przypadku wysoko urodzonej
Christiny Siebert, córki burmistrza Izraela Hoppego, podkreślono, iż
wychowano ją „nie dla światowego życia i wspaniałości przemijającego
świata”; w odniesieniu do Marii Wilmson z domu Langkagel
wspomniano o przyuczaniu jej od wczesnych lat do prowadzenia
gospodarstwa domowego, zaś w parentacji Barbary Slocombe, córki
kupca Achacego Scholtza nadmieniono, iż zaprawiając ją w czci
i bojaźni bożej, nie zapomniano o „niezbędnych panieńskich
ćwiczeniach”. O edukacji domowej pod kierunkiem nauczycieli mowa
jest jedynie w odniesieniu do dwóch elblążanek: Anny Marii Kaverau
oraz Christiny Hecht, której ojciec wybrał dla niej „zręcznych
preceptorów” (geschickte Informatorum). W przypadku drugiej z nich
fakt ten spowodowany był niewątpliwie tym, iż ojciec jej będąc
wykładowcą Elbląskiego Gimnazjum – nauczał w nim retoryki i historii
– wykazał większą niż przeciętna dbałość o edukację córki.
W przypadku Reginy Sie ert David Holst podkreśla jej staranne
i właściwe dobrze urodzonej pannie wychowanie i wykształcenie,
polegające na wdrożeniu jej do rozmaitych „panieńskich” „sztuk” i prac,
przez co rozumieć należy zapewne różnego rodzaju roboty ręczne, ale
także i nauk, wspomina się o jej wykształceniu i zdolnościach
muzycznych zarówno w aspekcie śpiewu, jak i gry na instrumentach,
którymi to talentami uświetniała zebrania towarzyskie. Zakładać można
i w tym przypadku, że o jej edukację w tym kierunku zadbał ojciec Franz
Cokayn, który – wywodząc się z angielskiej szlachty – być może uważał
za istotne wyposażenie córki w elementy wykształcenia przydające
towarzyskiej ogłady. Dla Johanny Spiering istotną częścią edukacji była
niewątpliwie podróż do Holandii, gdzie czternastoletnią dziewczynę

zabrali jej rodzice i gdzie trzy lata później wyszła za mąż za Alexandra
Jungschultza. Interesującą informację zawiera parentacja poświęcona
Christinie Lange z domu Döring, która wcześnie osierocona przez oboje
rodziców – Cyriaca Döringa, wójta i członka II ordynku oraz jego żonę
Catharinę z domu Hoppe – została przez swoich opiekunów w wieku
dziesięciu lat wysłana „do Polski”, czyli poza granice Prus Królewskich,
by nauczyć się języka polskiego. Przyjąć należy, iż wszystkie z kobiet,
o których tu mowa, posiadły sztukę czytania – umiejętność ta była
z punktu widzenia protestantów, wyznających zasadę „sola scriptura”,
nieodzowna i dotyczyło to również kobiet. Potwierdzenie tej
umiejętności w odniesieniu do elbląskich patrycjuszek wyrażone jest
wprost w poświęconych im drukach funeralnych – w większości z nich
znajdziemy zapis o praktyce prywatnej lektury Pisma Świętego,
a niekiedy także, jak w przypadku Elisabeth Dassaw, Christiny Lange
i Christiny Hecht, „budujących” książek i pism. Umiejętność czytania
okazała się wręcz niezbędna w późniejszych latach życia Cathariny
Pantel z domu Keckermann – przez ostatnich piętnaście lat swojego
życia, a dożyła dość zaawansowanego jak na ówczesne realia wieku 60
lat – była dotknięta głuchotą, w związku z czym osoby z jej otoczenia
kontaktowały się z nią pisemnie.
Doświadczeniem wspólnym dla wielu spośród omawianych elblążanek
było sieroctwo lub półsieroctwo – doświadczyła go ponad połowa, bo aż
trzynaście z nich. W przypadku półsierot wychowywane były one do
czasu zamążpójścia przez owdowiałego rodzica – było tak w przypadku
Marii Wilmson z domu Langkagel, osieroconej przez matkę, gdy miała
zaledwie rok, nad którą opiekę sprawował owdowiały ojciec Andreas
Langkagel – rajca i prowizor elbląskich szpitali – oraz Reginy
Treschenberg z domu Zulicke, której matka odumarła ją jednak już jako
21-letnią pannę i którą ojciec wydał niebawem za mąż. Przez
owdowiałego ojca wychowywane były po wczesnej śmierci matki także
Justyna Hoppe z domu Fuchs i Ursula Slocombe z domu Hodschon,
natomiast Barbara Braun z domu Wilmson po wczesnej śmierci
swojego ojca – członka angielskiej Kompanii Wschodniej – dorastała do
czasu zamążpójścia pod opieką matki. Jak się zdaje, jedynie przez

owdowiałą matkę wychowywana była od piętnastego roku życia córka
profesora elbląskiego Gimnazjum Christina Hecht z domu Henning,
której po śmierci ojca, zmarłego w wyniku panującej zarazy, przyszło
żyć, jak zanotował omas Achenwall, w „znacznie odmienionych”
warunkach. W pozostałych przypadkach półsieroty były
współwychowankami owdowiałego rodzica (zazwyczaj matki) i nowego
współmałżonka – i tak pieczę nad siostrami Anną Langkagel i Cathariną
Hoppe z domu Dambitz sprawował po śmierci ich ojca rajca,
a następnie burmistrz Jacob Braun, zaś opiekunem Barbary Slocombe
z domu Scholtz, osieroconej przez ojca w wieku czterech lat, stał się po
ponownym zamążpójściu jej matki Bartholomäus Meienreis. Nad
osieroconymi patrycjuszowskimi córkami opiekę przejmowali
zwyczajowo krewni – było tak w przypadku Elisabeth Dassaw z domu
Nesselmann, która po śmierci w odstępie trzech lat obojga rodziców
dorastała w domu swego wuja Sigismunda Nesselmanna – lekarza
królów Władysława IV Wazy i Jana Kazimierza. W ramach solidarności
i samopomocy zawodowo-cechowej obowiązku opieki nad
osieroconymi dziećmi podejmowali się niekiedy inni rzemieślnicy lub
kupcy – i tak urodzona w Gdańsku kupiecka córka Catharina
Keckermann po śmierci obojga rodziców, z których jedno zmarło, gdy
miała lat cztery, a drugie – siedemnaście, tra ła do domu innego
gdańskiego kupca Andreasa Hardera. Stało się tak mimo faktu
posiadania przez nią żyjących, w dodatku bardzo bliskich
i przebywających na miejscu krewnych, bowiem w 1602 r., a zatem rok
po śmierci jej ojca, do Gdańska powrócił po ukończeniu studiów jej
starszy o 12 lat brat Bartholomäus, by podjąć nauczanie w tamtejszym
gimnazjum. Znacznie rzadsze były, jak się zdaje, przypadki, gdy opiekę
nad osieroconymi córkami przejmowały stworzone w tym celu
instytucje – miało się tak z Christiną Lange z domu Döring, która
straciwszy w wieku trzech lat matkę, a rok później ojca, którym był wójt
i członek II ordynku Cyriac Döring, przeszła pod opiekę panów
z Urzędu Sierocego. Niejasne są natomiast losy Reginy Cokayn,
późniejszej żony burmistrza Michaela Sie erta, którą to i jej rodzeństwo
oboje rodzice osierocili w odstępie trzech tygodni, gdy miała piętnaście

lat. Brak jest dokładniejszych informacji o jej losie pomiędzy
osieroceniem a zawarciem małżeństwa siedem lat później poza
enigmatyczną wzmianką o licznych niedolach związanych nieodłącznie
z sierocym życiem, w przypadku Reginy spotęgowanych
niedomaganiami zdrowotnymi.
Po osiągnięciu „stosownego” wieku kolejnym etapem życia
przeważającej większości elbląskich patrycjuszek było małżeństwo.
Spośród omawianych tu kobiet jako panny zmarły jedynie dwie –
Sabina Hoppe i Anna Maria Kaverau, a przyczyn tego faktu upatrywać
należy w ich młodzieńczym w chwili śmierci wieku, gdyż obie zmarły
przed osiągnięciem 20. roku życia, choć w kazaniu na okoliczność
pogrzebu drugiej z nich znalazła się enigmatyczna wzmianka
o poświęceniu jej przez rodziców Bogu. Wiek zawarcia małżeństwa
wynosił na ogół 17–20 lat, niezbyt częste były odstępstwa od tej reguły.
Przed ukończeniem 17. roku życia za mąż wyszły jedynie Anna von
Dambitz (w momencie ślubu z Georgiem Langkagelem miała niecałe
szesnaście lat), Maria Langkagel, którą wydano za Georga Wilmsona
również nim zdążyła ukończyć szesnasty rok życia oraz piętnastoletnia
w momencie swojego pierwszego ślubu Elisabeth Michel. Można
spekulować, czy za tak wczesnym wydaniem dziewcząt za mąż stał fakt,
iż były one sierotami bądź półsierotami. Równie rzadkie jak małżeństwa
przed ukończeniem 17. roku życia były małżeństwa zawierane przez
kobiety ponaddwudziestoletnie, a należały do nich Regina Zulicke,
która wychodząc za Christiana Treschenberga, miała 23 lata, Regina
Cokayn, która swoje pierwsze małżeństwo z malborżaninem Johannem
Tomasem zawarła w wieku 22 lat i Elisabeth Hoppe, która w momencie
ślubu z Sigismundem Meienreisem miała 21 lat. Brak jest jakichkolwiek
szczegółów na temat okoliczności zawierania małżeństw, fakt ich
aranżowania eufemistycznie ujmowany jest w prawie każdym
z analizowanych druków niemal identycznym w formie stwierdzeniem,
iż do małżeństwa doszło w wyniku „zrządzenia Opatrzności” oraz za
poradą rodziców lub krewnych bądź opiekunów. Jedynie w odniesieniu
do małżeństwa Cathariny von Dambitz z Izraelem Hoppe, wówczas
piastującym funkcję asesora królewsko-szwedzkiego sądu

apelacyjnego, starszym od niej zresztą o dziewięć lat wdowcem,
zaznaczył autor kazania, iż zaczął się on o nią starać, powodowany
„szczerym afektem”. Nie sposób nie zauważyć, że w zdecydowanej
większości analizowanych tu przypadków zawierane przez elblążanki
małżeństwo nobilitowało nie je, ale ich mężów – widać to choćby na
przykładzie wzmiankowanego powyżej małżeństwa Cathariny von
Dambitz, pasierbicy burmistrza Jacoba Brauna, które bez wątpienia nie
pozostało bez wpływu na karierę jej męża, późniejszego burmistrza.
W rozwoju kariery podobnie dopomógł sobie zresztą jego ojciec –
burmistrz Izrael Hoppe starszy, który, będąc sekretarzem Rady
Miejskiej, ożenił się z osieroconą córką burmistrza Dominika Fuchsa –
Justyną. Z punktu widzenia rodzin kobiet wydawanych za mąż mariaże
„poniżej stanu” miały niewątpliwie tę niepodważalną zaletę, iż
pozwalały ograniczyć koszty związane z posagiem córek.
Dla większości z omawianych tu kobiet, które wyszły za mąż, pierwsze
małżeństwo nie było jedynym i ostatnim, gdyż na którymś etapie życia
dotykało je wdowieństwo – wdowami zostało przynajmniej raz
jedenaście z nich. Większość z nich wychodziła za mąż dwukrotnie,
warto jednak odnotować przypadek Christiny Döring, która przed
ołtarzem stawała aż czterokrotnie. Ponowne małżeństwo zawierane
było niekiedy w bardzo krótkim czasie po śmierci poprzedniego
małżonka – wdowa po pastorze kościoła Bożego Ciała Matthäusie
Losiusie Catharina z domu Keckermann wyszła ponownie za mąż po
półtora roku wdowieństwa, zaledwie rok po śmierci pierwszego męża
Caspara von Dambitza stanęła przed ołtarzem wdowa po nim – Barbara
z domu Wilmson, dwa lata trwało wdowieństwo Reginy Fuchs z domu
Lichotius przed zawarciem przez nią powtórnego małżeństwa.
O pośpiechu tym decydowała niewątpliwie w większości przypadków
zwykła życiowa konieczność, którą bez ogródek wyraził David Holst,
pisząc o Elisabeth z domu Michel, że jako iż po śmierci pierwszego
męża z trudem przychodziło jej zapewnienie sobie środków do życia
„za poradą dobrych przyjaciół” zdecydowała się na powtórne
małżeństwo z Davidem Dassawem. Wobec tych życiowych trudności
przeszkodą do zawarcia ponownego małżeństwa nie był nawet

zaawansowany jak na ówczesne kryteria wiek kobiety, i tak Ursula
Slocombe z domu Hodschon, stając na ślubnym kobiercu trzy lata po
śmierci pierwszego męża, miała 45 lat, zaledwie o trzy lata młodsza była
Barbara z domu Grunau, zaręczając się z Jacobem Jungiem (plany
trzeciego z kolei już zamążpójścia pokrzyżowała jednak jej
niespodziewana śmierć). Choć regułą było wstępowanie w ponowny
związek małżeński najpóźniej kilka lat po owdowieniu, w gronie
omawianych tu elbląskich patrycjuszek nie brakowało i takich, które
przeżywały we wdowieństwie kilkadziesiąt lat – należała do nich
Barbara Braun z domu Wilmson, która owdowiawszy ponownie
w wieku 40 lat, kolejne 30 lat życia przeżyła we wdowieństwie,
prawdopodobnie za decyzją tą mógł jednak stać wyjątkowo wysoki
status społeczny i majątkowy wdowy, której zmarły mąż był
burmistrzem. Bywało, że zawierane małżeństwa trwały bardzo krótko:
pierwszy mąż Reginy z domu Cokayn odumarł ją po pół roku trwania
stadła, nie zdążywszy zobaczyć swojej pogrobowej córki, która zresztą
także zmarła w wieku niemowlęcym, dwa lata i niecałe pół roku trwały
natomiast dwa pierwsze małżeństwa Christiny Lange z domu Döring.
Również na gruncie elbląskim dostrzec można za sprawą
analizowanych druków funeralnych charakterystyczne dla epoki
zjawisko ponownych mariaży owdowiałej kobiety w obrębie tej samej
grupy społeczno-zawodowej – w przypadku Elbląga szczególnie
widoczne jest ono w odniesieniu do wdów po członkach rezydującej
w Elblągu od 1585 r. angielskiej Kompanii Wschodniej, i tak np. Ursula
Hodschon, zresztą córka „najstarszego asystenta” kantoru Kompanii
Richarda Hodschona, poślubiła angielskiego kupca Ambrosa Payna, zaś
po jego śmierci wstąpiła w związek małżeński z innym
przedstawicielem Kompanii – Johannem Slocombe’em. Z kolei wdowa
po elblążaninie Urbanie Schultzu swoje drugie małżeństwo zawarła
z Wyspiarzem Nikolasem Stie ensonem, a owdowiawszy po raz wtóry,
gotowała się do trzeciego mariażu z Anglikiem Jacobem Jungiem.
Proceder ten w odniesieniu do wdów po protestanckich duchownych
zwany Pfarrkonservierung również dostrzegalny jest w Elblągu, w tym

kontekście na przykładzie Cathariny z domu Keckermann, żony kolejno
dwóch elbląskich duchownych: Matthäusa Losiusa i Petera Pantela.
Wspólną cechą małżeństw zawieranych przez elbląskie patrycjuszki
w XVII i pierwszej połowie XVIII w. była ich na ogół wysoka dzietność,
do wyjątków należy przypadek Cathariny Fuchs, która swoje pierwsze
dziecko urodziła w wieku 28 lat po ponad dziewięciu latach małżeństwa
– pierwsze i ostatnie, gdyż wkrótce po narodzinach córki zmarła.
Zaledwie jednokrotnie matką została Barbara Slocombe z domu
Scholtz, rodząc po roku małżeństwa swojego jedynego, zmarłego
zresztą osiem tygodni po narodzinach syna, przez kolejnych
siedemnaście lat nie wydając na świat żadnego potomka. „Nie więcej
niż jednego syna”, jak ujmuje to David Holst, urodziła także w trakcie
ponad 29-letniego małżeństwa z Peterem Pantelem Catharina z domu
Keckermann, w poprzednim, trwającym dziesięć lat małżeństwie
urodziła ona jednak trójkę dzieci. Tylko dwójkę dzieci i to jedynie
w pierwszym ze swoich dwóch małżeństw, trwającym siedem lat,
urodziła Elisabeth Dassaw. Christina Hecht z domu Henning,
wychodząc za mąż dwukrotnie, pozostała matką jedynaczki (oprócz
tego sprawowała opiekę nad swoimi pasierbami, do których należał
omas Achenwall, kaznodzieja kościoła NMP i autor poświęconej jej
mowy pogrzebowej). Aż troje dzieci urodziła w przeciągu zaledwie
pięciu lat małżeństwa Johanna Jungschultz z domu Spiering, nim
kolejnym prawdopodobnym porodom nie stanęła na przeszkodzie jej
nagła śmierć w wieku 22 lat. Na przeciwnym biegunie plasują się
kobiety, którym udało się uniknąć śmierci w połogu lub
spowodowanego innymi przyczynami zgonu w młodym wieku i które
w związku z tym rodziły wielokrotnie – najwięcej, bo czternaścioro
dzieci urodziła w trakcie swojego jedynego małżeństwa Catharina
Hoppe z domu Dambitz, dziesięcioro dzieci wydały na świat Elisabeth
Void z domu Domssdorf i Maria Wilmson z domu Langkagel, które
również wychodziły za mąż tylko raz. Z wysoką dzietnością wiązała się
bardzo wysoka śmiertelność niemowląt i małych dzieci. Dla przykładu,
spośród czternaściorga dzieci Cathariny Hoppe (dziewięciu synów
i pięć córek) przeżyło jedynie trzech synów i dwie córki. Z siedmiorga

dzieci Justyny Hoppe (trzech synów i cztery córki) w momencie jej
śmierci przy życiu pozostawał tylko jeden syn i jedna córka – jeden syn
i jedna córka zmarli w dzieciństwie, dwie kolejne córki i syn natomiast
już po osiągnięciu dorosłości i zawarciu związków małżeńskich.
Dorosłego, bo 28-letniego syna straciła także Christina Lange z domu
Fuchs, podobnie jak większość spośród w sumie piątki dzieci
urodzonych z jej trzech małżeństw (ostatnie – czwarte jej małżeństwo
pozostało bezdzietne). Ponad połowę, czyli czworo spośród siedmiorga
dzieci, spłodzonych w dwóch małżeństwach, pochować musiała Regina
Fuchs z domu Lichotius. Na tym tle za wyjątkowo szczęśliwy uznać
można los Barbary z domu Grunau, która nie musiała stanąć nad
trumną żadnego ze swojej piątki dzieci, urodzonych w dwóch
małżeństwach.
Z dzietnością nieodłącznie związana jest kwestia śmiertelności kobiet
w połogach – z analizy przytaczanych tu druków wynika, iż
w okolicznościach tych zmarły trzy z opisywanych w nich elblążanek:
dziewiętnastoletnia Christina Siebert, dwudziestoośmioletnia
Catharina Fuchs i siedemnastoletnia Anna Langkagel. Wszystkie z nich
były pierworódkami. Za prawdopodobną przyczynę śmierci Christiny
Siebert i Cathariny Fuchs uznać należy gorączkę połogową, choć
w parentacji Cathariny Fuchs mowa jest o tym, iż po porodzie cieszyła
się dobrym samopoczuciem, uczestnicząc nawet w publicznym
nabożeństwie i przyjmując komunię św., zaś zaniemogła dopiero trzy
tygodnie później. Zarówno Catharina Fuchs, jak i Christina Siebert
urodziły zdrowe dzieci, które je przeżyły. Inaczej sprawa się miała
z Anną Langkagel, zmarłą dwanaście dni po porodzie, której nowo
narodzone dziecko odeszło osiem dni po niej. Przypuszczać można, iż
przyczyną śmierci matki i noworodka były towarzyszące porodowi
komplikacje, być może był to także poród przedwczesny, jako iż nie
podano nawet płci dziecka.
Zawarty w parentacjach opis życia elblążanek od momentu wstąpienia
przez nie w związek małżeński do ostatnich dni i godzin życia nie
zawiera – poza danymi ujawniającymi liczbę urodzonych i zmarłych
dzieci oraz ewentualnie danymi dotyczącymi kolejnych zawieranych

mariaży – żadnych konkretnych informacji o ich egzystencji. Jest to
raczej panegiryczny, pozbawiony na ogół prawie całkowicie
indywidualnych rysów opis cnót i zalet zmarłej, mający przekazać nie
tyle jej prawdziwy obraz, ile wyidealizowany wizerunek
„chrześcijańskiej matrony”, co spełniać miało kilka funkcji, m.in.
rozpropagować godny naśladowania wzorzec przykładnej kobiety
i pokrzepić jej pogrążonych w żałobie członków rodziny. W związku
z tym we wszystkich parentacjach, obejmujących lata 1616–1755
powtarzają się te same utarte zwroty odnoszące się do cnót zmarłych –
pobożności, pokory, szacunku do męża, miłości do dzieci, uprzejmości
i życzliwości wobec przyjaciół i sąsiadów, powściągliwości w mowie (jak
pisze Christoph Feyerabend w odniesieniu do Johanny Jungschultz
z domu Spiering, „pilnowała warg i powściągała usta”, by nie miała do
nich dostępu „zbyteczna gadanina”), miłosierdzia wobec ubogich
i potrzebujących, pokory, cierpliwości w znoszeniu krzyży w rodzaju
wdowieństwa i śmierci dzieci, gospodarności w prowadzeniu domu,
respektu okazywanego wyżej postawionym oraz czci dla kierowników
duchowych i okazywanego im wsparcia, przybierającego
niejednokrotnie bardzo konkretne formy, jak miało to miejsce
w przypadku Cathariny Fuchs, przekazującej rokrocznie na rzecz
„Heiliges Ministerio” materialną o arę. Jak wspomniano, również temu
opisowi przykładnego życia i dobroczynności nie towarzyszą na ogół
zindywidualizowane szczegóły – za taki uznać można np. ewentualnie
wzmiankę Davida Holsta o szczególnej opiece, którą roztaczać miała
nad sierotami Catharina Pantel z domu Keckermann, co wiązać można
by z faktem, iż sama została osierocona przez oboje rodziców, a także
miała tylko jednego syna, gdyż pozostałe jej dzieci zmarły. O daleko
posuniętej standaryzacji i formalizacji zawartych w kazaniach
parentacji świadczy fakt, iż brak jest bardziej osobistych odniesień
nawet w mowie pogrzebowej autorstwa omasa Achenwalla
poświęconej jego zmarłej macosze Christinie Hecht – wspomina on
jedynie o matczynej miłości okazywanej pasierbom, a także dodaje
nieco dwuznaczną uwagę, iż jej przywiązanie do dóbr doczesnych było
tak małe, iż wykazywała w tym względzie wręcz pewną beztroskę, miała

także łatwo puszczać w niepamięć urazy. Poza tym w wielu
z przeanalizowanych kazań pojawia się wymijające sformułowanie, iż
chrześcijańskie życie i cnoty zmarłej są powszechnie znane, w związku
z czym nie ma potrzeby zbytnio się nad nimi rozwodzić. W każdym
z kazań ewangelickich duchownych podkreślona jest natomiast
pobożność zmarłej w „protestanckim wydaniu”, przejawiająca się poza
uczestnictwem w nabożeństwach, przystępowaniem do sakramentu
komunii św. i pilnym wysłuchiwaniu kazań, w osobistej lekturze Biblii
i rozważaniu jej fragmentów, połączonych z uczeniem się ulubionych
cytatów na pamięć, a także sprawowaniu nabożeństw w domu,
polegających na głośnej lekturze Pisma Świętego, modlitwie i śpiewie
wraz z domownikami – czynić tak miała m.in. żona burmistrza
Treschenberga, Regina z domu Zulicke. Stosunkowo rzadko pojawiają
się wzmianki o praktykach pokutnych, a jeśli to w sposób ogólny,
o sakramencie pokuty mowa jest wprost jedynie w odniesieniu do Marii
Wilmson, która miała do niego przystępować „świadoma swojej
ułomności i grzeszności”. W opozycji do tych opisów pozostaje jedyna
katolicka homilia, autorstwa Friedricha Meybohma, poświęcona Annie
Nenchen z Troszkowa, której praktyki religijne znacząco odbiegały od
życia duchowego współczesnych jej elbląskich protestantek. Zamiast
indywidualnej lektury Biblii mowa w niej jest o modlitwie różańcowej
i odmawianiu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny i kulcie, którym otaczała święte, zwłaszcza św. Brygidę.
Przestrzegać miała zmarła także wszystkich postów, zarówno
w zdrowiu, jak i w chorobie, spowiadała się i przyjmowała komunię św.
nie tylko raz w roku, jak nakazuje Kościół katolicki, ale znacznie
częściej, pościła zaś nie tylko w dni nakazane, ale we wszystkie święta
maryjne i wspomnienia świętych dziewic, a towarzysząc mężowi
w podróżach do Braniewa i Fromborka, korzystała z okazji, by
spowiadać się u rezydujących tam jezuitów.
Paradoksalnie na ogół najznaczniejszą pod względem objętości częścią
właściwej parentacji był opis ostatnich chwil życia „bohaterki” druku,
co jest zresztą wspólną cechą protestanckich homilii funeralnych tego
okresu. Obecni przy łożu śmierci swych para anek elbląscy

kaznodzieje, dla których zresztą towarzyszenie im w ostatnich
godzinach życia mogło być pierwszym dłuższym zetknięciem z nimi,
zapisywali z iście drobiazgową dokładnością ostatnie słowa
umierających czy też wręcz ich wizje, jak w przypadku umierającej
w siedemnastej wiośnie życia burmistrzowskiej córki Sabiny Hoppe,
której ukazać się miało niebo pełne róż, z których Chrystus uplecie dla
niej wieniec chwały. Praktyki te stały zresztą w niejakiej sprzeczności
z zasadami luterańskiej teologii, która wprost zakazywała
przypisywania ostatnim słowom zmarłego jakiegoś szczególnego
znaczenia12. Odnajdujemy ponadto zapisy budujących rozmów kobiet
z duchownymi, napomnień i nauk moralnych udzielanych członkom
rodziny, pożegnań z mężami i dziećmi, przytaczane są także
odmawiane przez umierające lub zgromadzonych przy nich
domowników modlitwy, do których należały szczególnie wówczas
popularne Ein Würmlein bin ich i O Herr Gott in meiner Not czy pieśń
Lutra na bazie psalmu 130 Aus tiefer Not schrei ich zu Dir. Kolejnym
potwierdzeniem stawiania w centrum życia duchowego przez
protestantki Słowa jest pokrzepianie się przez nie w ostatnich
godzinach ulubionymi fragmentami Pisma Świętego, zwłaszcza
psalmów, recytowanych często z pamięci. Niektóre z nich, jak Regina
Sie ert z domu Cokayn dokonały nawet na długo przed śmiercią
wyboru fragmentu biblijnego jako motta do kazania pogrzebowego.
W wielu z przywoływanych kazań odnajdujemy także informację
o zaopatrzeniu umierającej w wiatyk oraz zapewnienie, iż do końca
pozostała ona w pełni władz umysłowych. Nie pojawiają się natomiast
prawie wcale informacje o wyznaniu w ostatniej godzinie grzechów –
jedyne wyjątki to Johanna Jungschultz oraz Catharina Pantel, która od
spowiadającego ją Davida Holsta otrzymała w związku z trapiącą ją
głuchotą pisemną „absolucję”. Rodzi się oczywiście pytanie, ile z tych
opisów to obraz faktycznej sytuacji, a ile propagandowa kreacja,
zwłaszcza w obliczu pełnej niezależnie od wieku gotowości na śmierć,
a nawet oczekiwaniu jej – jedynym przytoczonym przypadkiem, gdy
dotknięta ostatnią niemocą kobieta miała modlić się o powrót do
zdrowia i zachowanie jej „dla dalszej pociechy i służby” jest zaręczona

w momencie śmierci i planująca trzecie małżeństwo Barbara
Stie enson. Rzadkim, bardziej „ludzkim” wspomnieniem duchownego
o zmarłej jest zapis Davida Holsta o Catharinie Pantel, która przed
zgonem poleciła oporządzić dom w taki sposób, jakim chciała go
widzieć po swojej śmierci, a następnie udała się na spoczynek,
zastrzegając, by jej nie budzono.
Oprócz przekazanych skrupulatnie przez odwiedzających chore
patrycjuszki duchownych zarówno w mowie zależnej, jak i niezależnej
ich ostatnich wypowiedzi, autorzy kazań z zadziwiającą
szczegółowością odnotowują objawy chorobowe i przejawy cierpienia
towarzyszące ostatnim dniom umierających, podobnie zresztą jak
przypadłości dręczące je za życia, i tak np. zarówno Maria Wilmson, jak
i Elisabeth Void cierpiały od „plagi kamienia”, tej pierwszej dokuczały
ponadto bóle głowy, a na dziewięć dni przed śmiercią tknięta została
chorobą, której objawem była opuchlizna nóg, która następnie
przeniosła się na całe ciało, powodując bóle i słabość. Zmarła w wieku
niecałych 28 lat Catharina Fuchs zapaść miała przed śmiercią na
przypadłość nazwaną „catharro” lub „catharrus”, która, gdy się nasiliła,
uniemożliwiła jej mowę. Różnymi przypadłościami dotknięta była
w swoim życiu Catharina Pantel, wśród nich wymienia David Holst
„ uksje”, które doprowadziły do utraty przez nią na kilkanaście lat przed
śmiercią słuchu. Z licznymi niedomaganiami, począwszy od wczesnej
młodości, borykała się także Regina Sie ert, przyczyną zaś jej zgonu
miała być „malaryczna gorączka” – przypadłość zapewne nierzadka
w podmokłym Elblągu. Szczegółowe okoliczności śmierci – od bólu
w nodze do spowodowanego nim w połączeniu z atakiem słabości
upadku – naświetla tenże duchowny w odniesieniu do odwiedzanej
przez siebie kilkakrotnie na łożu śmierci Elisabeth Meienreis.
Z okoliczności śmierci Barbary Stie enson przekazanych przez
Johannesa Schiliusa wynika zaś, iż padła ona o arą zarazy – tej samej,
która w 1620 r. uśmierciła w Elblągu 1336 osób13. W wielu przypadkach
poza opisami samych dolegliwości odnotowane zostały przez pastorów
próby leczenia, na ogół w sposób bardzo ogólny i zbliżony do siebie,
wyrażający się we frazach, iż chorej ordynowano lekarstwa, które nie

przyniosły efektu, zaś wezwani medycy nie szczędzili swych sił i kunsztu
– w odniesieniu do Marii Wilmson zanotowano poza tym, iż aplikowano
jej zarówno „zwyczajne medykamenty” („ordentliche Artzney”), jak
i naturalne środki („natürliche Mittel”). „Naturalnymi środkami”
usiłowano także leczyć głuchotę Cathariny Pantel, zaś o Christinę Lange
mieli przed jej śmiercią staranie zycy „ordinarii” i „primarii”.
W przywołanych tu kazaniach, jako że życie kobiet, których one
dotyczyły, ograniczało się do bardzo wąskich ram, nie odnajdujemy
prawie wcale odniesień do ówczesnych lokalnych wydarzeń, jeśli już, to
w sposób bardzo ogólny, jak np. w przypadku Elisabeth z domu Michel,
o której czytamy, że po śmierci rodziców znalazła w domu swojego wuja
– medyka Sigismunda Nesselmanna – dobrą opiekę w czasie
przetaczających się wojen i zaraz, przez co rozumieć należy okupację
miasta przez Szwedów w latach 1626–1635 i towarzyszące jej epidemie.
Powszechnym i wspólnym dla wszystkich kobiet, o których tu mowa,
doświadczeniem była wszechobecna śmierć, z którą stykały się przez
całe życie, tracąc rodziców, mężów i dzieci. Wobec dramatyzmu losów
Christiny Lange, osieroconej przez rodziców, wdowy po trzech mężach,
którzy odumierali ją po małżeństwach trwających od pół roku do
czterech lat i matki w większości zmarłych dzieci (m.in. w ciągu jednego
roku straciła trzeciego męża oraz dwoje dzieci) swego rodzaju
bezradność okazał nawet autor jej parentacji Martin Raschke, pisząc
o niepojętych kolejach losów w jej zadziwiającym życiu, zaś stratę dzieci
tej „zaprawionej w cierpieniu nosicielki krzyża”, tłumacząc nieudolnie
koniecznością „zrównoważenia” cierpienia po stratach małżonków
(sic!). Podsumowaniem zaś tych wywodów niech będzie stwierdzenie
autora kazania pogrzebowego Johannesa Schiliusa na okoliczność
pogrzebu zmarłej w 1616 r. w wieku zaledwie 19 lat Christiny Siebert,
w którym kaznodzieja odwołuje się do przypadku zmarłej dzień
wcześniej w tych samych okolicznościach (połóg) innej młodej
elblążanki i konstatuje, że te przypadki zgonów kobiet w kwiecie wieku,
przypominających ścięte nagłą śmiercią róże, wywołują żal nie tylko
wdowców po nich i ich najbliższych, ale wszystkich dobrych
chrześcijan, w szczególności zaś płci niewieściej, którą każdy taki

przypadek dotyka w szczególny sposób, budząc nadzwyczajny smutek
i strach i napełniając ponurymi myślami.
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Images of patrician women on the basis of Elbląg
funeral sermons of the 17th–18th century
Summary

e article discusses images of patrician women in the light of funeral
sermons delivered by Elbląg Lutheran clergymen – the only exception is
a catholic sermon of Anna Nenchen who died in Troszkowo – and then
issued by Elbląg publishing houses 1616–1755. 25 funeral sermons of 23
women – wives, widows and daughters of mayors, councillors,
merchants – also members of Eastland Company operating in Elbląg
1585–1626, clergymen etc. were analysed to collect biographical data
concerning the family background of the women, their marriages,
number of born children – including the ones outliving their mothers as
well as deceased in their childhood or youth – and death circumstances.
e latter of them was taken down with an extraordinary attention to
detail by the authors of the sermons including all the ailments, last
words, prayers, supplications and admonitions for the family members.
us is in visible opposition to the remaining parts of their biographies
which are highly standardised as their purpose was to praise a patrician
woman that had just died as well as set a good example of a virtuous
and benevolent woman that ought to be remembered and followed and
– on the other hand – to console her mourning relatives.
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„Ku przestrodze”.
Kary zasądzane wobec kobiet w pierwszej połowie XIX w.
w świetle gdańskiego dziennika urzędowego
W lutym 1811 r. na łamach czasopisma „Königlich Genehmigte WestPreußische Elbingsche Zeitung von Staats- und Gelehrten Sachen”
ukazał się komunikat zatytułowany Warnungs-Anzeige. Przedstawia się
tam historię pochodzącej z Saksonii 34-letniej luteranki Christiany
Elisabeth z domu Lehmann, wdowy po zmarłym nauczycielu Schultzu.
Po śmierci męża kobieta poznała rodzinę blacharzy (KlempnerFamilie), w oczach której cieszyła się dużym uznaniem i od której
otrzymała wiele wyrazów dobroci i przyjaźni. Kobieta wpadła zatem na
pomysł, że po śmierci żony blacharza to ona poślubi mężczyznę, co
poprawi znacznie jej sytuację nansową. Ze względu na złą kondycję
materialną, spowodowaną śmiercią męża, Christiane zmuszona
bowiem była pracować na służbie u innych państwa (Da es ihr nach
dem Tode ihres Mannes sehr kümmerlich ergieng, so trat sie bey
Herrschaften in Dienst). Jej ostatni chlebodawca zlecił jej zakup
w aptece arszeniku w celu pozbycia się szczurów i myszy. Aptekarz nie
sprzedał kobiecie specy ku, tylko przekazał substancję przez zaufaną
osobę jej chlebodawcy. Od posłańca aptekarza kobieta dowiedziała się
jednak, że używany do zabijania szczurów i myszy specy k jest trucizną
i wpadła w związku z tym na pomysł, że trując żonę swojego
chlebodawcy i wychodząc za niego za mąż na tyle poprawi swoją
sytuację bytową, że będzie mogła ściągnąć do siebie swojego
jedenastoletniego syna, którego za młodu oddała komuś innemu pod
opiekę. Christiane wzięła kilka łyżek arszeniku zmieszanego z mąką,
który służył do zwalczania szczurów i myszy, by – jak późnej zeznała –
użyć go w momencie pojawienia się gryzoni w kuchni. Pozostawioną
truciznę znalazła [zapewne po jakimś czasie – R.K.], szukając haka na
wiadro i postanowiła wmieszać ją do zupy żony blacharza, by ta nie

natychmiast, aczkolwiek w niedługim odstępie czasu zmarła, co
pozwoliłoby Christiane poślubić jej męża (Dieses zurückgelassene Gift
fand sie am 18 v. J., als sie nach einem Eimerhaaken suchte, und nun
stieg mit einemal der Gedanke in ihr auf, der Klempnerfrau eine Suppe
mit Arsenik vermischt zu überschicken, damit dieselbe zwar nicht gleich
aber doch nach und nach daran sterben, und deren Mann sie dann
beyrathen solle). Ta myśl zawładnęła kobietą do tego stopnia, że jeszcze
tego samego dnia [być może chodzi tu o dzień 18 lutego 1810 r. – R.K.]
poszła do znajomej z pytaniem, czy nie mogłaby następnego dnia
zanieść żonie blacharza zupy. Kiedy ta zgodziła się, Christiane
przekazała jej następnego dnia zupę, z prośbą by powiedziała ona żonie
blacharza, iż zupa została przygotowana przez jej córkę. Kobieta chciała
bowiem odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia. Owa znajoma
przekazała zupę żonie blacharza, która podzieliła się zupą z jednym ze
swoich krewnych. Dzięki szybko udzielonej pomocy krewny został
odratowany, żona blacharza natomiast zmarła cztery godziny po
zjedzeniu śmiertelnego wywaru. Znajoma dowiedziawszy się o śmierci
żony blacharza, zeznała że otrzymała zatrutą zupę od oskarżonej
Christiane, nieświadoma tego, że znajduje się w niej arszenik
z uprzednią prośbą, by przekazała ją o erze1.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, jak również
przeprowadzonych badań zostało bezspornie udowodnione, że śmierć
żony blacharza została spowodowana zatruciem arszenikiem,
a śmiertelną miksturę przygotowała oskarżona Christiane Elisabeth
Schultz z domu Lehmann, która została aresztowana i skazana na karę
śmierci przez łamanie kołem z góry po uprzednim zawleczeniu na
miejsce egzekucji (zu Richtstätte geschleift, daselbst mit dem Rade von
oben herunter vom Leben zum Tode gebracht)2.
Tego typu informacje przekazywane do publicznej wiadomości „ku
przestrodze”, choć niezmiernie rzadko, pojawiają się także na łamach
innego rodzaju periodyków. Podobnej treści komunikaty odnotowuje
się bowiem na łamach rejencyjnych dzienników urzędowych, tzw.
amtsblattów. Tego typu gatunek piśmienniczy wprowadzono
w państwie Hohenzollernów rozporządzeniem z marca 1811 r.3

Wówczas to zaczęły ukazywać się pierwsze rejencyjne dzienniki
urzędowe. Jednym z pierwszych tego typu dzienników, ukazującym się
na potrzeby prowincji Prusy Zachodnie4, w skład której wchodzić będą
tereny późniejszej rejencji gdańskiej, było czasopismo „Amts-Blatt der
Königlich Westpreußischen Regierung”5.
W następstwie postanowień kongresu wiedeńskiego w 1816 r. doszło do
reorganizacji Królestwa Prus, w wyniku której utworzono w sumie 10
prowincji. Każda z prowincji dzieliła się z kolei na rejencje (od dwóch
do czterech w każdej prowincji), które stanowiły szczebel pośredni
pomiędzy prowincją a powiatem6. Wówczas powołana została do życia
również rejencja gdańska7, a wraz z nią wychodzić zaczął poświęcony
jej sprawom dziennik urzędowy zatytułowany „Amts-Blatt der
Königlichen Regierung zu Danzig”8.
Celem niniejszego artykułu jest analiza gdańskiego dziennika
urzędowego za lata 1816–1848 pod kątem występowania w nim
informacji dotyczących przestępstw popełnianych przez kobiety
i zasądzanych wobec nich kar. Poza gdańskim dziennikiem urzędowym
dokonano również analizy czasopisma „Amts-Blatt der Königlich
Westpreußischen Regierung” za lata 1811–1816, czyli okres od
wprowadzenia dzienników urzędowych aż po powołanie do życia
gdańskiego dziennika urzędowego, który stanowił niejako kontynuację
tego pisma.
Na łamach ukazującego się regularnie w cotygodniowych odstępach
czasopisma co jakiś czas udaje się odnaleźć informacje zatytułowane:
Warnung, Zur Warnung, Warnungs-Anzeige, Anzeige zur Warnung lub
nie posiadające żadnego tytułu komunikaty zamieszczane w rubryce
czasopisma „Wiadomości Różne” (Vermischte Nachrichten).
W komunikatach tych z reguły podawano przypadki przestępstw wraz
z zasądzonymi wobec ich sprawców karami oraz terminem i niekiedy
miejscem ich wykonania. Wśród owych komunikatów szczególnie
interesującymi są głośne procesy kryminalne, w trakcie których
zasądzano kary śmierci w postaci spalenia, łamania kołem oraz ścięcia
mieczem9 bądź toporem10.

Tego typu informacje, jak należy przypuszczać, występowały w każdym
dzienniku urzędowym. Odnajduje się je bowiem również
w dwujęzycznym (niemiecko-polskim) bydgoskim czasopiśmie
urzędowym, tj. „Amtsblatt der Königlichen Preussischen Regierung zu
Bromberg/Dziennik Urzędowy Król. Pruskiey Regencyi
w Bydgoszczy”11. Jedynie całościowa analiza wszystkich dzienników
urzędowych pozwoliłaby jednak ocenić ilość występowania tego typu
wzmianek, a co za tym idzie oszacować skalę zjawiska, jakim było
podawanie do publicznej wiadomości kar wymierzonych wobec osób
popełniających czyny zabronione12.
Niekiedy owe informacje „ku przestrodze”, jak określano je
w dwujęzycznym bydgoskim czasopiśmie urzędowym, dotyczyły jednak
innego rodzaju spraw. Przestrzegano w nich na przykład przed
szkodliwym tudzież zabójczym powietrzem powstającym w wyniku
fermentacji alkoholowej w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach
(np. piwnicach), zalecając ostrożność w odwiedzaniu miejsc, gdzie
odbywa się taka fermentacja13. Przestrzegano także przed nieostrożnym
obchodzeniem się z bronią palną, podając zarazem przypadek
pochodzącego z miejscowości Wygoda w powiecie tczewskim
czternastoletniego chłopca, który pozbawiony nadzoru ściągnął ze
ściany strzelbę, a następnie przez przypadek zastrzelił
siedemnastoletnią służącą. Z tego względu przypominano
i powoływano się na jeszcze XVIII-wieczne edykty nakazujące
przetrzymywać broń w miejscach zabezpieczonych i niedostępnych dla
dzieci14.
W ramach owych komunikatów „ku przestrodze” przytoczono ponadto
informację przestrzegającą przed niebezpieczeństwem zatrucia się
tlenkiem węgla. W tym przypadku za przykład posłużyła sprawa
pochodzącej z Elbląga wdowy po żołnierzu o nazwisku Wittmann. Jak
wskazywano: „Die Frau hatte am Abend ihr Zimmer geheizt, die
Ofenthür zu früh zugemacht und sich mit dem Mädchen schlafen
gelegt”, w wyniku czego nad ranem kobieta udusiła się w swoim
mieszkaniu15. Co interesujące, racjonalnie uświadamiano czytelnika, że
czad jest bezwonny, a w związku z tym niemożliwy do wykrycia po

zapachu (Es ist ein Irrthum, wenn man dafür hält, daß sich dieser
schädliche Kohlendampf durch Geruch zu erkennen geben müsse)16.
W końcu przestrzegano również przed spożywaniem trujących roślin.
W tym przypadku władze do zamieszczenia przestrogi skłonił casus
czwórki dzieci w wieku od trzech do pięciu lat pochodzących ze
Skrzatusza (Schrotz), które w trakcie zabawy w pobliżu stojącej wody
wyciągnęły z ziemi i spożyły korzeń cykuty. Na skutek tego jedno
z dzieci, którym był czteroletni chłopiec, zmarło w konwulsjach. Z kolei
u pozostałej trójki „entstand zum Glück ein starkes Erbrechen, welches
man durch den häu gen Genuß von Milch unterstützte. Sie geben
dadurch die giftige Wurzel wieder von sich, und wurden von weitere
Folgen befreiet”17. W dalszej części komunikatu wyjaśniano dokładnie
działanie szaleju jadowitego oraz przestrzegano przed jego
stosowaniem. Podobna w treści informacja przestrzegała przed
zatruciem występującym w zbożu sporyszem (Mutterkorn), czyli
grzybem wywołującym u ludzi silne halucynacje i zgony18.
Przedstawione powyżej przykłady mają na celu zasygnalizować
specy kę tego typu ogłoszeń, które jak można przypuszczać, były
reakcją władz średniego szczebla na konkretne przypadki zaistniałe na
obszarze ich jurysdykcji. Zmuszały one zatem władze do formułowania
przestróg, które miały przypominać mieszkańcom bądź to rejencji, bądź
też prowincji konkretne zapisy prawne lub po prostu obligowały
lokalnych urzędników do uświadamiania opinii publicznej w sprawach
bezpieczeństwa.
Przeprowadzona w obu czasopismach urzędowych kwerenda pozwoliła
w sumie odnaleźć kilkadziesiąt obwieszczeń „ku przestrodze”, z czego
jedynie kilkanaście dotyczyło spraw kobiet. Wśród owych spraw daje się
wyróżnić kary zasądzane za morderstwo, zlecenie i współudział
w morderstwie, celowe podpalenia, próby podpalenia, nieumyślne
podpalenia, nielegalne paranie się akuszerstwem oraz
krzywoprzysięstwo. Kary wymierzane wobec kobiet za wskazane
przestępstwa były z reguły zgodne z wykładnią pruskiego prawa
krajowego, powszechnie określanego jako landrecht (Tabela 1)19,
aczkolwiek nie we wszystkich przypadkach udało się stwierdzić tego

typu spójność. Niestety na obecnym etapie badań nie można wskazać
jednoznacznie, skąd w wydawanych wyrokach rozbieżności w stosunku
do zapisów zawartych w pruskim kodeksie.
Tabela 1. Przestępstwa kobiet i kary za nie wymierzane w świetle dzienników urzędowych
„Amts-Blatt der Königlich Westpreußischen Regierung” (1811–1816)
oraz „Amts–Blatt der Königlichen Regierung zu Danzig” (1816–1848)

Sprawczyni

Popełnione
Odpowiadający
przestępstwo przestępstwu zapis
w landrechcie

Anna Maria
geb. Engler

zatrucie

T. 4. Cz. II. §. 856–857 ścięcie toporem

AzD,
1837,
s. 259

Elisabeth
Kohls
geb. Rathke

zlecenie
morderstwa

T. 4. Cz. II. §. 839

łamanie kołem od dołu po uprzednim
wleczeniu na miejsce egzekucji

AzD,
1828,
s.
165–
166

łamanie kołem od dołu po uprzednim
wleczeniu na miejsce egzekucji
zamienione na ścięcie toporem

AzD,
1840,
s. 14–
15

Victoria
Zajączkowska
geb. Zöllner

Zasądzona kara

Źródło

Florentina
celowe
Janißkowska podpalenie

T. 4. Cz. II. §. 1517

dożywotni pobyt w domu poprawy

AW,
1812,
s. 478

–

T. 4. Cz. II. §. 1517

dożywotni pobyt w domu poprawy

AzD,
1828,
s. 105

–

T. 4. Cz. II. §. 1522

pięcioletni pobyt w domu poprawy

AzD,
1830,
s. 304

–

T. 4. Cz. II. §. 1520

dziesięcioletni pobyt w domu poprawy

AzD,
1831,
s. 675

–

T. 4. Cz. II. §. 1520

40 rózg rozłożonych na dwa dni oraz
trzyletni pobyt w zakładzie poprawczym

AzD,
1833,
s. 67–
68

–

próba
podpalenia

–

Anna Maria
Stephan

nieumyślne
podpalenie

T. 4. Cz. II. §. 1530

30 rózg oraz trzymiesięczny areszt
w domu poprawy

AzD,
1822,
s. 722

T. 4. Cz. II. §. 1529

czteroletni pobyt w domu poprawy

AzD,
1824,
s. 422

T. 4. Cz. II. §. 1557–
1558

czteromiesięczny pobyt w domu poprawy AW,
1812,
s. 379

–

sześciomiesięczny pobyt w więzieniu oraz AzD,
opłata kosztów dochodzenia
1823,
s. 270

–

półroczny pobyt w więzieniu

–

czterotygodniowy pobyt w więzieniu oraz AzD,
poniesienie kosztów dochodzenia
1823,
s. 664

–

roczny pobyt w domu pracy

AzD,
1824,
s. 422

–

sześciomiesięczny pobyt w więzieniu

–

czterotygodniowy pobyt w więzieniu

AzD,
1824,
s. 553

–

sześciomiesięczny pobyt w więzieniu oraz AzD,
opłata kosztów dochodzenia
1826,
s. 58

–

osiem dni więzienia

AzD,
1831,
s. 251

–

osiem dni więzienia

AzD,
1831,
s. 440

–

dwa miesiące więzienia

AzD,
1832,
s. 69

–

trzy miesiące więzienia

AzD,

AzD,
1823,
s. 424

1833,
s. 92
Mariana
Formella
Constantia
Grotha

nielegalne
T. 4. Cz. II. §. 711
paranie się
akuszerstwem

czternastodniowy pobyt w więzieniu

Anna
Matheina

Louise Liebert krzywoprzysięstwo
Helene
Fengler geb.
Redowska

AzD,
1825,
s. 330
AzD,
1825,
s.
438–
439

T. 4. Cz. II. §. 1405

roczny pobyt w domu poprawy

AzD,
1833,
s. 40

roczny pobyt w domu poprawy oraz
podanie do publicznej wiadomości

AzD,
1841,
s. 18

Źródła: Amts–Blatt der Königlich Westpreußischen Regierung, 1811–1816; Amts–Blatt der
Königlichen Regierung zu Danzig, 1816–1848; Powszechne prawo kraiowe dla państw pruskich,
Cz. 2, Poznań 1826.

Odnalezione informacje, choć skąpe, pozwalają przypuszczać, że
kobiety niezmiernie rzadko uciekały się do bezpośredniego
morderstwa, na rzecz metody pośredniej, którą było użycie trucizny
bądź też skorzystanie z usług osoby trzeciej20. Na łamach gdańskiego
czasopisma urzędowego udało się odnaleźć jeden przypadek otrucia,
którego dopuściła się na swoim mężu, stolarzu o nazwisku Rauberg,
Anna Maria z domu Engler21. Za popełnioną zbrodnię oskarżona została
16 października 1837 r. w Gdańsku, stracona przez ścięcie toporem22.
Było to zgodne z zapisami pruskiego prawa krajowego, które głosiło: „Za
wszelkie morderstwo spełnione w okolicznościach lub przez środki,
które z swéy natury są szczególniéy trudne do uniknienia lub do
odkrycia; kara śmierci przez sam czyn zasłużona, ma być obostrzona
przez zawleczenie na mieysce stracenia”23, oraz: „Takaż kara obostrzona
dotknie więc tego, kto przez otrucie popełnił morderstwo”24. Należy
jednak stwierdzić, iż w tym przypadku nie podano informacji, jakoby

owa Anna była przywleczoną na miejsce egzekucji. Tego typu
informację uzyskujemy za to w przypadku Elisabeth Kohls z domu
Rathke, która zleciła morderstwo swojego męża robotnikowi Martinowi
Otto. Aby przekonać mężczyznę do popełnienia zbrodni, wyrodna żona
zaoferowała mu 50 talarów, dwie gęsi i grządkę pod uprawę karto i. Do
morderstwa doszło 3 maja 1826 r. około 22.00. Kiedy Jakob Kohl spał na
przypiecku, jego żona otworzyła drzwi izby, wpuszczając Martina Otto
i przekazując mu siekierę, którą ten kilkukrotnie uderzył w głowę
śpiącego mężczyznę. Nie wiadomo, w jaki sposób cała sprawa wyszła na
jaw, natomiast w świetle zebranego materiału dowodowego Martin Otto
skazany został na karę łamania kołem z góry, natomiast Elisabeth, jako
zleceniodawczyni całego zajścia, na karę łamania kołem od dołu, po –
jak już wskazywano – uprzednim zawleczeniu na miejsce egzekucji.
Karę wykonano 13 maja 1828 r.25 Zasądzona wobec kobiety kara
pokrywa się w tym przypadku w pełni z zapisami pruskiego prawa
krajowego, które głosiło: „Gdy kilku związało się do wykonania
morderstwa; herszt, ieźeli był oraz bezpośrednim sprawcą onegoż, karę
kołem z dołu do góry przewinił”26. Podobna kara została zasądzona
również wobec mieszkającej w powiecie świeckim Victorii
Zajączkowskiej z domu Zöllner, która zleciła pomocnikowi
murarskiemu Paulowi Kleinie zamordowanie swojego męża, sołtysa
Zajączkowskiego. W tym przypadku jednak, najwyższym rozkazem
gabinetowym z dnia 24 września 1840 r., zasądzoną karę złagodzono
i zmieniono na karę ścięcia toporem, której zresztą sam Kleina nie
doczekał, popełniając wcześniej samobójstwo27. Tego typu zmiana
może niejako wskazywać na stopniowe łagodzenie zapisów pruskiego
landrechtu zarówno przez organy wymiaru sprawiedliwości, jak
i samego władcę28.
Poza morderstwami jednymi z najczęściej popełnianych przez kobiety
deliktów były podpalenia. W tym przypadku wyróżniano jednakowoż te
o charakterze intencjonalnym, popełnione w sposób rozmyślny, jak
również podpalenia przypadkowe wynikające z nieuwagi lub
zaniedbania. Już sama próba podpalenia karana była w sposób
niezwykle surowy. Niewątpliwie wpływ na to miał fakt, że obok

regularnych powodzi oraz plag dzikich zwierząt roznoszących różnego
rodzaju choroby, w tym wściekliznę, to właśnie pożary były jednymi
z największych zagrożeń dla mieszkańców nie tylko rejencji gdańskiej,
ale i pozostałych rejencji wchodzących w skład Królestwa Prus.
Dodatkowo w przypadku podpaleń zauważalna jest niewielka
wykrywalność ich sprawców29.
Motywy celowych podpaleń były różne, w przypadku służby na
przykład wynikały one z chęci odegrania się na swoich chlebodawcach
za wcześniej doznawane upokorzenia30. Za celowe podpalanie w świetle
pruskiego landrechtu – jeśli wynikłe z niego straty szacowane były na
500 lub więcej talarów – przewidziana była kara dożywotniego pobytu
w twierdzy lub domu poprawy31. Jeżeli wynikłe w trakcie pożaru straty
nie przekroczyły wzmiankowanej powyżej kwoty, wówczas karę
stanowił pobyt w domu poprawy lub twierdzy na okres od 10 do 15 lat32.
W przypadku kobiet dokonujących podpaleń – niezależnie od tego, czy
mówimy o podpaleniach celowych, czy niezamierzonych – z reguły nie
podawano ich personaliów, ograniczając się wyłącznie do wskazywania
na status społeczny. I tak na przykład z powodu umyślnego podłożenia
ognia, co miało miejsce 15 maja 1811 r., na karę dożywotniego pobytu
w domu poprawy (lebenswieriger Zuchthausstrafe) skazana została
Florentina Janißkowska, o czym komunikowano obwieszczeniem z dnia
29 września 1812 r.33 Z kolei obwieszczeniem z marca 1828 r.
informowano, że pewna służąca mieszkająca w powiecie gdańskim za
umyślne podpalenie, w drugiej instancji, skazana została na karę
dożywotniego pobytu w domu poprawy (lebenswieriger ZuchthausStrafe verurtheilt worden)34. Inna mieszkanka powiatu gdańskiego,
służąca zamieszkała w miejscowości Stegna, która dopuściła się
celowego podpalenia, skazana została na karę pięciu lat pobytu w domu
poprawy o czym informowano obwieszczeniem z dnia 10 sierpnia 1830
r.35 Trudno wskazać jednoznacznie, skąd w zaistniałym przypadku tak
niski wymiar kary, być może powoływano się tu na zapis pruskiego
prawa krajowego, który głosił, iż: „Gdy ogień bez znacznéy szkody
ugaszony, w dzień podłożonym został, a przez to ułatwiona ludziom
sposobność ratowania się; sprawca karę domu poprawy lub twierdzy na

lat sześć do dziesięciu poniesie”36. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że
przewidziana w landrechcie kara nie pokrywa się z karą zasądzoną.
W jeszcze innym przypadku na karę 10 lat domu poprawy skazana
została żona chałupnika w powiecie elbląskim, która dokonała
podpalenia własnego domu37. Oskarżona wyrok odsiadywała
w Grudziądzu38.
Niewątpliwie na wymiar zasądzonej kary wpływał wiek oskarżonej.
Dowodzi tego przykład trzynastoletniej służki w powiecie malborskim,
która za dopuszczenie się umyślnego podpalenia, skazana została
jedynie na „40 in zwei aufeinander folgenden Tagen zu ertheilenden
Ruthenhieben und 3jähriger Einsperrung in eine Besserungs-Anstalt”39.
Zapewne nieletnią była również służąca, która kierując się zemstą,
podłożyła ogień pod oborę należącą do swoich chlebodawców. Miało to
miejsce na terenie Żuław Elbląskich w miejscowości Mojkowo. W tym
przypadku szczęśliwie udało się wykryć ogień, nim ten zdążył się
rozprzestrzenić. W związku z podjętą próbą podpalenia służącą
skazano na 30 rózg oraz trzymiesięczny areszt w domu poprawy
w Grudziądzu40.
Zdecydowanie ostrzejszą karę wymierzono wobec służącej w powiecie
malborskim, która „wegen versuchter Brandstiftung”, wyrokiem z dnia 4
czerwca 1824 r. skazana została na karę czteroletniego pobytu w domu
poprawy41. Tego typu wyrok doskonale wpisuje się w teorię zawartą
w pruskim prawie krajowym, gdzie wskazywano, że: „I na samo tylko
usiłowanie w podłoźeniu ognia, chociaźby wybuchnienie onego
nieprzyszło do skutku bez przyłoźenia się sprawcy; w stósunku
niebezpieczeństwa, iakie czekało ludzi, nastąpi kara twierdzy na lat
kilka”42 oraz: „Gdy załoźony ogień wcale nie wybuchnął; sprawca na
karę twierdzy albo domu poprawy lat trzech do pięciu zasłuźył”43.
Najczęściej, jak się wydaje, pożary powodowane przez kobiety miały
charakter niezamierzony i wynikały z braku przezorności bądź
zwykłego zaniedbania, za co pruski landrecht przewidywał karę od
czterech tygodni do roku pobytu w areszcie bądź domu poprawy lub
karę nansową wynoszącą od 20 do 500 talarów44.

Na karę czterech miesięcy pobytu w domu poprawy, wyrokiem z 17
kwietnia 1812 r., skazana została Anna Maria Stephan, która „wegen der
durch unvorsichtiges Wegwerfen einer Quantität aus dem Ofen
gezogener hießen Asche, veranlaßten Feuers-Gefahr”45. Jest to jeden
z nielicznych przypadków, kiedy podano personalia oskarżonej
o podpalenie kobiety. Na karę sześciu miesięcy więzienia i poniesienie
kosztów dochodzenia, wyrokiem z dnia 31 stycznia 1823 roku, skazana
została z kolei żona chałupnika w powiecie starogardzkim, która
w wyniku niedopatrzenia doprowadziła do pożaru, w konsekwencji
czego spaliły się dwie chałupy i stodoła46. W tym samym roku
(wyrokiem z 11 kwietnia), z powodu wznieconego przez nieostrożność
pożaru, przez co spaleniu uległo jedno z gospodarstw, na karę
półrocznego pobytu w więzieniu skazana została żona mieszkańca
powiatu malborskiego47. W parę miesięcy później za podobnie
przestępstwo, w wyniku którego spłonęła z kolei jedna z chałup, na karę
czterech tygodni więzienia i poniesienie kosztów dochodzenia skazana
została żona chałupnika w powiecie gdańskim48. Podobną karę
zasądzono również wobec dwóch kobiet z powiatu starogardzkiego,
o czym informowano w obwieszczeniu z dnia 8 listopada 1824 r.49 Dużo
ostrzejszą karę wymierzono z kolei wobec służki w powiecie
malborskim, która „durch Fahrläßigkeit einen Brand veranlaßt hat”,
w wyniku czego spłonęły pewne zabudowania mieszkalne
i gospodarcze. Zasądzoną wobec kobiety karą był jej roczny pobyt
w domu pracy50. W jeszcze innym przypadku, mieszkańca powiatu
wejherowskiego i jego żonę, za zaprószenie przez nieostrożność ognia
w swoim mieszkaniu, skazano na sześciotygodniowy pobyt w więzieniu
i opłacenie kosztów dochodzenia. Jeszcze niższy wyrok otrzymała
z kolei pewna kobieta w powiecie malborskim, która ze względu na
nieumiejętne obchodzenie się z ogniem i rozżarzonym popiołem
skazana została na ośmiodniowy pobyt w więzieniu51. Analogiczną karę
otrzymała służąca z Gdańska, która „in hiesiger Stadt aus Fahrläßigkeit
einen Brand verursacht hat”52.
W przypadku jeszcze innej kobiety, pochodzącej z powiatu
starogardzkiego, która przez niedbałość i pogwałcenie przepisów

policyjnych, doprowadziła do pożaru, karą był dwumiesięczny pobyt
w więzieniu53. Za podobne przestępstwo na karę trzech miesięcy pobytu
w więzieniu skazana została z kolei służąca w powiecie malborskim54.
Dostrzegalnym jest, że większość przypadków podpaleń tudzież
zaprószeń ognia miała miejsce na terenie powiatu malborskiego.
Koresponduje to niejako z o cjalnymi statystykami pożarów z terenu
rejencji gdańskiej, drukowanymi na łamach czasopisma „Elbinger
Anzeigen”, z których wynika, że statystycznie najwięcej pożarów
występowało właśnie na terenie wspomnianego powiatu55.
Dostrzegalnym jest również to, że w przypadku podpaleń z reguły nie
podawano ich sprawczyń z imienia i nazwiska, poprzestając jedynie na
krótkiej wzmiance dotyczącej statusu owej kobiety, która najczęściej
była służącą lub żoną.
Innego rodzaju przestępstwem, nie penalizowanym jednak tak surowo
jak w przypadku podpaleń, było nielegalne trudnienie się przez kobiety
pomocą przy odbieraniu porodów. Pruskie prawo krajowe wskazywało
bowiem w tym przypadku jednoznacznie, że: „Nikt bez poprzedniego
wyrozumienia i zezwolenia Władzy kraiowéy niech się nie waży trudnić
się dawaniem pomocy rodzącym iako professyą”56. Tym, którzy łamali
ten zakaz, groziła kara od ośmiu dni do czterech tygodni pozbawienia
wolności lub w przypadku, gdyby kary ograniczenia wolności nie
przyniosły rezultatu, takie osoby miały być wydalone poza granicę
Królestwa Prus57.
Nie można jednak sądzić, że tak sformułowane przepisy były w stanie
powstrzymać kobiety do tego nieuprawnione od odbierania porodów.
Działo się tak z kilku przyczyn. Przede wszystkim odbieranie porodów
przez tzw. wiejskie baby miało swoją wielowiekową tradycję58, co
skutkowało tym, że na wsiach niechętnie przyjmowano nowinki
w postaci wykwali kowanych akuszerek i ich metod. Ponadto w tym
czasie nie tylko w rejencji gdańskiej, ale i w całych Prusach brakowało
wykwali kowanego personelu medycznego. Przykładowo D.
Łukasiewicz wskazuje, że w 1824 r. jeden lekarz ginekolog przebadał
w Prusach 9312 mieszkańców, w 1840 r. – 5976, a w 1852 r. – 4573 osoby
(zapewne we wschodnich częściach Królestwa Prus sytuacja

przedstawiała się jeszcze gorzej)59. Z czego oczywiście położnicy
dominowali w miastach, wieś natomiast znajdowała się pod opieką
akuszerek60. Problem polega jednak na tym, że tych zdecydowanie
brakowało, bowiem bardzo późno rozpoczęto kursy kształcące kobiety
w zakresie położnictwa. W Gdańsku takie kursy zainicjowano dopiero
w 1781 r., choć już w latach 40. XVIII w. gdańskie Naturforschende
Gesellschaft próbowało zainicjować tego typu działania61. Sytuacja
w zakresie kształcenia wykwali kowanych akuszerek ustabilizowała się
tam dopiero w 1815 r. po upadku Napoleona. Jak wskazuje M. StawiakOsosińska: „Upadek Napoleona sprawił, że Gdańsk ponownie w 1814 r.
przyłączono do Prus, a po kongresie wiedeńskim pojawił się pomysł
przeniesienia z powrotem zakładu kształcenia akuszerek do tego
miasta. Intensy kacja tych zabiegów nastąpiła w 1816 r., kiedy
dyrektorem szkoły został F. Ch. Brunatti, któremu jednocześnie zlecono
zorganizowanie zaplecza w Gdańsku. Szkoła działała co prawda
nieprzerwanie w Elblągu, ale władze w Berlinie zdecydowały, że
powinna mieć swoją siedzibę w stolicy prowincji”62.
Na łamach gdańskiego czasopisma odnotowano zaledwie dwa
przypadki kar wobec kobiet, które odpłatnie trudniły się pomocom przy
odbieraniu porodów63. W pierwszym przypadku sprawa dotyczy dwóch
kobiet, a mianowicie zamężnej Mariany Formelli oraz owdowiałej
Constantiny Grotha, które za paranie się akuszerstwem jako zawodem
obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia 1825 r. skazane zostały na
czternastodniowy pobyt w więzieniu64. Na taką samą karę skazana
została również Anna Matheina, którą skazano obwieszczeniem z dnia
13 maja 1825 r. „wegen unbefugten Betreibens der Geburtshülfe als
Gewerbe”. W obu przypadkach wyroki wydane zostały przez Senat
Kryminalny Królewskiego Wyższego Sądu Ziemskiego dla Prus
Zachodnich (Kriminal-Senat des Königlichen Ober-Landes-Gerichts von
Westpreußen)65.
Ostatnim rodzajem przestępstwa, za który wymierzane względem
kobiet kary podawano do publicznej wiadomości, było
krzywoprzysięstwo. Kto dopuścił się tego typu przewiny „iako
krzywoprztsięzki oszukaniec ku swéy ochydzie, wystawionym albo

publicznie ogłoszonym być ma; prócz tego zaś w stósunku zarządzonéy
szkody, karą twierdzy roku iednego, do lat trzech ukróconym będzie”.
I tak urodzona w Przodkowie, a schwytana w Michałowie nieopodal
Kwidzyna Louise Liebert za krzywoprzysięstwo skazana została na karę
jednego roku pobytu w domu poprawy, co zakomunikowano
obwieszczeniem z 12 lutego 1833 r.66 Kilka lat później podobny wyrok
zapadł w sprawie Heleny Fengler z domu Redowskiej z Rozgartu, którą
poza skazaniem na roczny pobyt w domu poprawy, skazano również na
publiczne podanie do wiadomości czynu, którego się dopuściła (als
meineidige Betrügerin ö entlich bekannt zu machen)67. W obu
przypadkach wyrok wydano z ramienia Królewskiego Inkwizytoriatu.
Przedstawione powyżej przypadki kar zasądzanych wobec kobiet
z pewnością nie wyczerpują tematu, jednakże stanowią egzempli kację
pewnego szerszego zjawiska, którego skali na tym etapie badań nie
sposób jeszcze oszacować. W tym momencie można jedynie stwierdzić,
że przypadki podawane w gdańskim dzienniku urzędowym dotyczyły
rejencji gdańskiej oraz w mniejszym stopniu rejencji kwidzyńskiej.
Ponadto, co do zasady można przyjąć, iż uzyskane przykłady świadczą
o implementacji zapisów pruskiego prawa krajowego w praktyce
orzeczniczej sądów pruskich, aczkolwiek z pewnymi odstępstwami.
Z pewnością wiek oskarżonej odgrywał tu istotną rolę mogącą działać
na złagodzenie wyroku. Najprawdopodobniej istniała także pewna
ewolucja w podejściu do egzekwowania surowych zapisów landrechtu
(przykład Victorii Zajączkowskiej), która powodowała, że pewne
szczególnie surowe praktyki, takie jak łamanie kołem, zastępowano
z czasem karą mniej „spektakularną”, taką jak ścięcie toporem. Daje się
również dostrzec, iż większość odnotowanych kobiet należała do
najbiedniejszych grup społecznych, przede wszystkim wywodziła się ze
służby lub znajdowała się w związku małżeńskim z ubogimi
mężczyznami (np. chałupnikami). Wreszcie, co szczególnie
interesujące, choć w XIX w. toczył się poważny dyskurs dotyczący
dzieciobójstwa68, nie znajduje on swojego odbicia w materiale
źródłowym, gdzie nie pojawia się ani jedna sprawa oskarżonej o taką
zbrodnię kobiety.
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“As a warning”. Penalties imposed on women in the I half of
the XIX century in the light of the of cial journal of Gdańsk
Summary

In the I half of the XIX century, the o cial journals began to appear in
the Kingdom of Prussia. Between many di erent aspects raised on their
pages, there were also o cially disclosed public penalties imposed for
speci c cases of crime. ese statements are most often titled
Warnungs-Anzeige. e article analyzes two o cial journals, the „AmtsBlatt der Königlich Westpreußischen Regierung“ for years 1811–1816
and „Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Danzig” for years 1816–
1848. In total, it allowed to extract several statements dedicated to
women’s cases. Among the announced “as a warning” notices, we are
able to distinguish death penalties adjudicated for brutal crimes such as
murder or imprisonments connected to crimes such as arson or
perjury. As a rule, the sentences imposed on women corresponded to
those in Prussian National Law (Allgemeines Landrecht für die Königlich
Preussischen Staaten, 1794).

