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Jerzy Necio

RYCERZ HERkus Monte Wódz Natangów
Mój Szanowny, Jaœnie Oœwiecony Czytelniku. Pozwól, ¿e zapro-

wadzê Ciê do zdarzeñ odleg³ych. Bêdê Twoim
cicerone*. Zak³adam, ¿e jesteœ mieszkañcem
kraju o nazwie ”Polska”, a dok³adnie jej
pó³nocno-wschodniego fragmentu, tj. województwa
warmiñsko-mazurskiego. Wiesz, ¿e Twoje okolice
zamieszkiwali niegdyœ Prusowie, byli oni tu
pierwszymi mieszkañcami. Lud ów ju¿ nie
istnieje, a jedyne, co po nim pozosta³o, to
nazwy — nie wy³¹czywszy nazwy g³ównej
”Prusy” — ilekroæ u¿ywa siê jej w jakimkolwiek kontekœcie, odniesieniu lub czasie. Wychodzi na to, ¿e jesteœ spadkobierc¹ ich ziem.
W historycznym nastêpstwie Tobie przypad³ fragment pruskiego krajobrazu. Mam przy tym nadziejê, ¿e odró¿niasz Prusów od Prusaków,
aczkolwiek oba te pojêcia równie¿ pozostaj¹ ze sob¹ w historycznym
uœcisku. Przyjmujê, i¿ rozumiesz, ¿e cz³owiek — obojêtnie: wspó³czesny czy ¿yj¹cy 700 lat temu, jednakowo odczuwa³ g³ód, ³aknienie, ¿e
trudno mu by³o zapanowaæ nad wzruszeniami, ¿e stara³ siê racjonalizowaæ swoje zachowania, ¿e dziœ czy wtedy, jednako mi³owa³, cierpia³
i doœwiadcza³. Chcê opowiedzieæ Ci o postaci st¹d siê wywodz¹cej,
ma³o znanej szerszemu œwiatu. Chcê przedstawiæ Ci szlachetnego
rycerza — Herkusa Monte. Uprzedziæ wypada, ¿e zawieruchy
dziejowe nie pozwoli³y przetrwaæ zbyt wielu informacjom na temat
pruskiego bohatera. Rolê podstawowego Ÿród³a pe³ni ”Chronicon terrae
Prussiae” krzy¿ackiego mnicha Piotra z Dusburga**. Dzie³o podzielone
na trzy ksiêgi powsta³o oko³o roku 1326 i zosta³o zadedykowane
wielkiemu mistrzowi Wernerowi von Orselnowi. ”Chronicon” spisany
**
Dusburgietis Petras, Prusija zemes kronika – Petri de Dusburg, Chronica terrae
Prussiae, Vilnius 1985.

*

cicerone
– (j. w³.)
przewodnik

*

Herb Prus 1 (Turzyna). W heraldyce polskiej wystêpuj¹ trzy rody herbowe, powsta³e
z uchodŸców pruskich – Prus 1, 11, 111 (przyp. red.)
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zosta³ po ponad piêædziesiêciu latach od œmierci Montego, gdy,
teoretycznie, mogli jeszcze ¿yæ ludzie pamiêtaj¹cy pruskiego wodza,
a w ka¿dym razie pamiêæ jego czynów by³a jeszcze ¿ywa — zarówno
wœród ludnoœci pruskiej, jak i Krzy¿aków. Gdyby jednak patrzeæ na
postaæ Herkusa oczyma Krzy¿aka, by³by to obraz wroga i zdrajcy.
Sk³aniaj¹c siê ku formule ”Audiatur et altera pars” (”Niechaj bêdzie
wys³uchana i druga strona”), nale¿a³oby oddaæ g³os równie¿ Prusom.
Rzecz w tym, ¿e Prusowie pisma nie znali — wyj¹wszy znaki magiczne
ciête na korze lub ga³êziach. Niewielu z nich, jak choæby w³aœnie
Monte, wykszta³ceni na Zachodzie, potrafi³o pos³ugiwaæ siê alfabetem.
Tak czy inaczej, nie pozostawili po sobie zapisów*. Sk¹din¹d wiadomo,
¿e kancelaryœci krzy¿accy skrupulatnie niszczyli niewygodne dla siebie
pisma. Zatem dociekaj¹c, co do wydarzeñ dotycz¹cych Herkusa z Natangii,
nale¿y oprzeæ siê na Ÿródle jednostronnym. Liczba zabytków jêzyka
pruskiego jest niewielka. S³owa (ogó³em ok.
1800) zosta³y zapisane w czasach o wiele
póŸniejszych, tak odleg³ych od trzynastego
stulecia, w którym przysz³o ¿yæ Montemu.
Na zasadzie curiosum** przytoczyæ mo¿na
jedynie tekst modlitwy ”Ojcze nasz” — ”Thawe
nuson kas thu asse andangon…” Wzi¹wszy
jednak pod uwagê, ¿e jêzyk pruski nie by³
jednolity, a ka¿de z plemion wypowiada³o siê
po swojemu, nie wiadomo, jak zabrzmia³yby
powy¿sze s³owa w ustach Montego. Teraz, Drogi Czytelniku,
chcia³bym chocia¿ w krótkim zarysie przedstawiæ Ci epokê, w której
przysz³o ¿yæ Herkusowi. Spójrz na ni¹ ³askawym okiem i oceñ: wiêcej
tu podobieñstw czy ró¿nic w stosunku do naszych czasów? W XIII-tym wieku rolê spoiwa ³¹cz¹cego gmach Europy pe³ni³o chrzeœcijañstwo.
Europa by³a wówczas Koœcio³em, a Koœció³ — Europ¹. By³y to ”czasy
katedr” — owych piramid wieków œrednich, gdy ich wie¿e s³u¿y³y za
drogowskazy. Nota bene, s³ynn¹ katedrê w Chartres ukoñczono budowaæ
w 1260 roku, a wiêc w chwili wybuchu II-giego powstania pruskiego.
Trzynaste stulecie to esencja œredniowiecza — jego z³oty wiek, tak
b³yszcz¹cy jak ”Z³ota legenda” Jakuba de Voragine***. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ Europejczyków by³a religijnoœæ, ale prowadzi³a ich ona ró¿nymi
szlakami. Franciszek z Asy¿u — syn bogacza i pierwotnie rozpustny
m³odzieniec rozda³ swój maj¹tek ubogim i rozpocz¹³ wêdrówkê drogami
**
***

curiosum – (j. ³ac.) osobliwoœæ, rzecz niezwyk³a
najpopularniejszy w œredniowieczu zbiór ¿ywotów œwiêtych, u³o¿ony ok. 1266 r.
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Italii. W Hiszpanii Dominik Guzman dysput¹ pragn¹³ nawracaæ
odstêpców od wiary, czyli heretyków. Franciszkanie i dominikanie stali siê
zgromadzeniami ¿ebraczymi — typem klasztoru, o jakim Europejczycy
jeszcze nie s³yszeli. W 1274 roku, tj. w rok po tragicznej œmierci
Herkusa Montego, zakoñczy³ swój ¿ywot, pod¹¿aj¹c na sobór do
Lyonu, najwybitniejszy teolog œredniowiecza — œw. Tomasz z Akwinu.
Teologia stanê³a ponad innymi naukami i sta³a siê jedyn¹ dyscyplina
objaœniaj¹c¹ z³o¿onoœæ œwiata. Istnia³y w XIII-tym wieku umys³y
krytycznie odnosz¹ce siê do swojego stulecia a przy tym niezwykle
przenikliwe. Roger Bacon stwierdza³, ¿e wiek jego jest wiekiem ciemnoty
oraz ¿e: ”S¹ mo¿liwe maszyny do ¿eglugi bez wioœlarzy (…), wozy nie
potrzebuj¹ce zwierz¹t poci¹gowych, a zdolne poruszaæ siê cum impetu
inaestimabili (z nieobliczaln¹ prêdkoœci¹)”. XIII wiek dokona³ wynalazku
inkwizycji, czyli Œwiêtego Officium — instytucji mog¹cej stosowaæ
tortury a skierowanej przeciwko odszczepieñcom. Walkê z kacerzami
i poganami, jak choæby Prusami, uwa¿ano za czyn godny i sprawiedliwy. Chrzeœcijañskie podboje bra³y siê z lêków, z chêci szybkiego
odkupienia grzechów, a tak¿e z przekonania o szybkim nadejœciu koñca
œwiata. Powszechnie s¹dzono, ¿e warunkiem koniecznym ponownego
przyjœcia Chrystusa, czyli paruzji, jest zdobycie Jerozolimy. Wypada
teraz, po zapoznaniu z umys³owoœci¹ ludzi XIII-tego wieku, zaprowadziæ Ciê, uwa¿ny Czytelniku, do krajobrazów politycznych tego¿
stulecia. I one graj¹ swoj¹ wielk¹ rolê w omawianiu postaci Herkusa
Monte. Wszyscy wówczas byli œwiadkami d³ugotrwa³ego starcia dwu
najwa¿niejszych instytucji europejskich: papiestwa i cesarstwa. Niemcy
prze¿ywa³y okres ”wielkiego bezkrólewia”, a Francja umacnia³a siê pod
rz¹dami Ludwika IX Œwiêtego, który gorliwie wype³nia³ idea³
œredniowiecznego w³adcy. By³ pobo¿ny, sprawiedliwy i czêsto przewodzi³
krucjatom. W naszej czêœci Europy kwit³y jedynie Czechy, Kijowska
Ruœ upada³a pod ciosami Mongo³ów, a Polska… Nie by³o Polski.
Rozbicie na dzielnice spowodowa³o istnienie wielu ”Polsk” bêd¹cych we
w³adaniu rozrodzonej dynastii Piastów. Ksi¹¿êta dzielnicowi, choæ czêsto
walcz¹cy przeciwko sobie, wspólnie wyprawiali siê do Prus, jak choæby
w 1220 roku, gdy na wezwanie papie¿a Honoriusza III ruszyli na
pogan: Œwiêtope³k i Warcis³aw z Pomorza, Henryk ksi¹¿ê Œl¹ski,
Leszek Bia³y przewodnicz¹cy pochodu i Konrad Mazowiecki, któremu
s¹siedztwo pruskie mocno dawa³o siê we znaki. Krainy niechrzeœcijañskie
wzbudza³y jedynie strach i pogardê, a Prusy nale¿a³y do œwiata

Kamienny pos¹g, Bartoszyce
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kultury archaicznej. Postêp dokonywa³ siê na europejskim Zachodzie,
rozwija³y siê miasta i rzemios³o. Zaczê³y powstawaæ cechy, gildie
i hanzy. Nasili³a siê wymiana towarów wokó³ mórz: Pó³nocnego
i Ba³tyckiego. Szczególn¹ rolê zaczê³a odgrywaæ hanza niemiecka.
Ksi¹¿êta polscy, cokolwiek nawykli do utrapieñ ze strony swych
pó³nocnych s¹siadów, nie daj¹c sobie z nimi rady, zostali zast¹pieni
przez si³ê z³o¿on¹ z ekspansji hanzeatyckiej i krzy¿ackiego orê¿a.
Zakon Niemiecki przyby³ z Palestyny nad ch³odny Ba³tyk, bo móg³
ziœciæ to, czego nie uda³o mu siê zbudowaæ w czasie krótkiego pobytu
w wêgierskiej ziemi Borsa. Korporacja religijna — klasztor rycerski,
produkt ideologii krucjat, przygotowywa³ siê do uczynienia z Prus
swojej kolonii. ghghghghghghghghg
W XIII wieku Krzy¿acy zaatakowali Prusów w ich ojczyŸnie.
Akkon — dawna twierdza rycerzy niemieckich w Ziemi Œwiêtej — opustosza³ po to,
by mogli rozproszyæ siê po swych komendach*
i skupiæ nastêpnie w dzia³aniach przeciwko
nadba³tyckim plemionom. Polski ksi¹¿ê dzielnicowy z Mazowsza — Konrad, zabiegaj¹cy
o zdobycie sto³ecznego Krakowa, zamierza³
zaprosiæ Krzy¿aków, aby ci ubezpieczyli pó³nocn¹ granicê jego ksiêstwa. Zakon Szpitala
Najœwiêtszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie osiad³ w ziemi che³miñskiej, na pograniczu polsko-pruskim, nad Wis³¹,
w okolicach obecnego Torunia. Wszelkie inne wysi³ki chrystianizacyjne
w Prusach stanê³y pod znakiem zapytania. Krzy¿acy posiadali znacz¹ce
poparcie zarówno w papieskiej kurii, jak i na cesarskim dworze,
a nawracanie pogan zamierzali prowadziæ systematycznie, z determinacj¹
i wykluczaj¹c konkurencjê. Podbój rozpocz¹³ siê od przybycia w 1228
roku zaledwie trzech braci-rycerzy. Opór Prusów by³ pocz¹tkowo
s³aby. Lud ten tkwi¹cy w podziale plemiennym — porównywalnym do
sytuacji nieuformowanej Polski z czasów przed-Mieszkowych — nie
stanowi³ monolitu tak w sensie politycznym, jak i militarnym. Pojedynczy Prus posiada³ œwiadomoœæ najsilniejszego zwi¹zku z w³asnym rodem
i najbli¿sz¹ okolic¹, tj. lauksem, nieco s³abiej identyfikowa³ siê z tzw.
”ziemi¹” — w³oœci¹. Mia³ oczywiœcie œwiadomoœæ przynale¿noœci do
ca³ego plemienia, sk³adaj¹cego siê z kilku takich ”ziem”, ale œwiadomoœæ
*
komenda – w³oœæ, posiad³oœæ Zakonu Krzy¿ackiego, przewa¿nie na terenie Rzeszy.
Pierwsze komendy – zamki, wioski, ziemie – powsta³y z darowizn na rzecz Zakonu.
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ogólnopruska nie wytworzy³a siê nigdy. Taka sytuacja warunkowa³a
sposób obrony przed zewnêtrznym napastnikiem — broni³y siê lauksy
w swoich grodach (”pils”, ”pikalnis”) za usypanymi ziemnymi wa³ami.
Niepodobna by³o zdobyæ od razu, z marszu, ca³oœci terytorium plemiennego, tym bardziej ¿e Prusowie w walce zwyciê¿ali albo ginêli. Brak lêku
przed œmierci¹ wynika³ z wiary w wêdrówkê dusz, zobowi¹zañ i troski
o los wspólnoty, do której dany Prus nale¿a³. Spo³eczeñstwo pruskie by³o
zbiorowiskiem ludzi wolnych. Rozwarstwienie nie by³o znaczne, decyzje
o walce zapada³y na wiecach i naradach, gdzie wa¿¹cy g³os przypada³
starszyŸnie plemiennej. Prusowie nie posiadaj¹c pañstwa, znaj¹c tylko
granice plemienne, nie prowadzili ¿adnej polityki zagranicznej, chyba ¿e
uznaæ za tak¹, politykê plemion wobec siebie. Krzy¿acy — przeciwnie,
posiadali rozwiniêt¹ dyplomacjê, mieli poczucie misji, walki w imieniu
ca³oœci chrzeœcijañskiego uniwersum*, a taktyce pruskiej przeciwstawiali
konsekwencjê i dog³êbne umacnianie swego panowania na raz ju¿
zdobytym terytorium. Lêk przed œmierci¹ te¿ nie musia³ byæ
u krzy¿ackiego rycerza zbyt wielki, skoro d³ugie godziny marszów,
zgodnie z regu³¹, powinien wype³niaæ szeptan¹ modlitw¹, a przez walkê
z niewiernymi jego dusza mia³a siê dostaæ wprost do Nieba. I mniejsza
o to, ¿e walka toczona w imieniu chrzeœcijañstwa chrzeœcijañsk¹ nie by³a
zaiste. Pierwsz¹ ziemi¹ opanowan¹ przez rycerzy krzy¿a sta³a siê
Pomezania — ”kraina pod lasami” (okolice dzisiejszego Kwidzyna). St¹d,
po bitwie nad rzek¹ Dzierzgoni¹ w 1234 roku, ruszyli Krzy¿acy na
pó³noc, wzd³u¿ Wis³y i Nogatu. Trzymali siê rzek, boj¹c siê
wchodziæ na razie w g³¹b pruskiego interioru**. W zdobyciu Pomezanii
dopomogli walnie niemal wszyscy ksi¹¿êta polscy — Konrad Mazowiecki, Henryk Brodaty, Œwiêtope³k. Kolejnym ³upem Krzy¿aków
pad³a Pogezania — ”kraj zaroœli”. Tu w 1237
roku za³o¿yli gród Elbl¹g. Dalej szykowali
siê do ataku na ”ziemiê czerwon¹”, czyli
Warmiê — Ermelandiê. Na pomoc Zakonowi przybyli rycerze z Niemiec. Oddzia³y
krzy¿owe posuwa³y siê teraz wzd³u¿ brzegów
Zalewu Wiœlanego, wci¹¿ bacz¹c, by nie
wchodziæ do wnêtrza podbijanego l¹du. Tak
dosz³y do pruskiego grodu Honeda, który
przemianowano w 1239 roku na Ba³gê***.
St¹d wreszcie po raz pierwszy Krzy¿acy
***

Ba³ga – obecnie Wiesio³oje w Obw. Kaliningradzkim (Rosja)

*

uniwersum
– (j. ³ac.)
wszechœwiat

**

interior
– terytorium
po³o¿one
w g³êbi kraju.

*
komtur – dostojnik Zakonu o szerokich uprawnieniach: religijnych, s¹downiczych i gospodarczych. W czasie walki osobiœcie kierowa³
wojskiem jednostki administracyjnej zwanej komturstwem.
**
wójt – urzêdnik krzy¿acki podporz¹dkowany komturowi lub wielkiemu mistrzowi. Zbiera³ daniny z podleg³ego mu okrêgu.
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spróbowali wedrzeæ siê w g³¹b Prus — wtedy zosta³a zaatakowana
”kraina o sp³ywaj¹cych wodach” czyli Natangia, rodzima ziemia
Herkusa Monte. W³aœnie na terytorium Natangii powsta³ pierwszy
zamek krzy¿acki, le¿¹cy we wnêtrzu kraju — Bartenstein (Bartoszyce)
w 1240 roku. Nadbrze¿na Ba³ga sta³a siê siedzib¹ komtura*
i jednoczeœnie wójta** Natangii, a w Bartoszycach rezydowa³ urzêdnik
ni¿szego szczebla — prokurator***. Pomiêdzy Ba³g¹ a Bartoszycami
bieg³a zatem niezwykle wa¿na dla pierwotnego pañstwa zakonnego linia
komunikacyjna. Krzy¿acy mieli póŸniej ogromne k³opoty, aby utrzymaæ
bartoszyck¹ twierdzê i dostêp do niej. Droga z Ba³gi przechodzi³a
bowiem przez w³oœci Montemidów — tereny nale¿¹ce do klanu,
z którego wywodzi³ siê Herkus. Do 1240 roku Krzy¿acy zdo³ali
uruchomiæ w Natangii tylko jedn¹ œwi¹tyniê chrzeœcijañska, po³o¿on¹
w ziemi Tummonis, nieco na pó³noc i wschód, ale po s¹siedzku wobec
ziemi Wore (Worii), w której znajdowa³y siê pola i lasy Montemidów. Woria, czyli ”stara ziemia” zasiedlona od niepamiêtnych czasów,
by³a w³aœnie matecznikiem autochtonicznego**** rodu Monte (tj. ”mocnych, silnych” ) i niezwykle rzadko goœci³a przybyszów spoza Prus.
Woria graniczy³a poprzez rzekê Stradyk z wiêkszym terytorium
plemiennym Warmów, jej grody strzeg³y od zachodu i po³udnia reszty
ziem natangijskich. Wydostaæ siê st¹d mo¿na by³o jedynie drog¹ wodn¹
— rzek¹ Œwie¿¹***** p³yn¹c¹ na pó³noc ku Zalewowi Wiœlanemu lub
znanymi tylko obroñcom, leœnymi przesiekami. Krzy¿acy i towarzysz¹cy
im pielgrzymi, w tym pokaŸnej si³y uderzeniowej poczet Ottona
z Brunszwiku (700 rycerzy), zdo³ali na prze³omie lat 1239/40
naruszyæ pokój tej ziemi. Od czasu swego przybycia do Prus
krzy¿owcy odnotowywali sta³y postêp w ujarzmianiu tutejszych plemion.
Sukcesem sta³o siê te¿ po³¹czenie w 1237 roku Krzy¿aków z Zakonem
Inflanckim, czyli kawalerami mieczowymi realizuj¹cymi podobne cele
w kraju Liwów u ujœcia DŸwiny (obecnie £otwa). Nie mo¿na jednak
powiedzieæ, by Prusowie choæ na chwilê zrezygnowali z walki. Ba³ga
np. zaraz po za³o¿eniu i mimo posuwania siê wojsk krzy¿ackich w g³¹b
kraju, by³a ca³y czas atakowana. ghghghghghg
W roku 1240 Prusowie dowiedzieli siê o poczynaniach ksiêcia gdañskiego
Œwiêtope³ka. W³adca ten jako pierwszy wy³ama³ siê z koalicji polskich
ksi¹¿¹t i zorientowawszy siê co do autentycznych zamiarów Zakonu,
rozpocz¹³ z nim wojnê. Co prawda, legaci papiescy ob³o¿yli Œwiêtope³ka
kl¹tw¹, ale lokalne rody pruskie: Pomanda z Natangii i Gabotini
***

prokurator – pe³nomocnik komtura.
autochtoniczny ( j. gr.) – miejscowy, tubylczy.
*****
rzeka Œwie¿a – w jêz. niemieckim zwana Frisching, obecnie: Proch³adnaja w
Obw. Kaliningradzkim (Rosja).
****
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z Warmii porwali do walki wspó³mieszkañców. Tak rozpoczê³o siê I-sze powstanie pruskie, chocia¿ sami Krzy¿acy za jego pocz¹tek
uznawali rok 1242, bo wówczas wojownicy
pruscy i wojska Œwiêtope³kowe wspólnie zaatakowa³y ziemiê che³miñsk¹. Poza Elbl¹giem
i oblegan¹ Ba³g¹ reszta ziem pruskich by³a
wolna. Wkrótce neofici* pruscy wyruszyli
nawet do papie¿a, by przedstawiæ swoje racje.
Innocenty IV w bulli** z 7 X 1245 roku
wstrzyma³ wys³anie szykowanej wyprawy do
Prus, ale jeszcze w tym samym roku nowy legat papieski na skutek
protestów krzy¿ackich uchyli³ pierwotne postanowienia. Przez kolejne
cztery lata trwa³y walki pomiêdzy Krzy¿akami a Prusami, zakoñczone
podpisaniem 7 II 1249 pokoju w Christburgu (Kiszporku, Dzierzgoniu). Przedstawiciel papie¿a wzi¹³ Prusów oraz ich ziemiê pod specjaln¹
opiekê, a szczegó³owe postanowienia regulowa³y stosunki pomiêdzy Krzy¿akami i Prusami, którzy siê ju¿ nawrócili b¹dŸ zamierzali nawróciæ.
Traktat dawa³ wiêc potencjalnie mo¿liwoœæ budowy pruskiego pañstwa
chrzeœcijañskiego. Na mocy uk³adu Prusowie musieli zrezygnowaæ
z pogañskich obrzêdów, wyrzec siê wielo¿eñstwa, œwiêciæ niedzielê,
odbudowaæ zniszczone koœcio³y i obiecaæ, ¿e wszystkie przyznane im
w dokumencie prawa przys³ugiwaæ bêd¹ dopóty, dopóki pozostan¹ wierni
Koœcio³owi i Zakonowi. Niektórzy Natangowie nie uznali warunków
ugody i zadali klêskê wojskom Zakonu pod wsi¹ Kruki 30 XI 1249
roku.*** Pora¿ka powstrzyma³a na pewien czas pochód Krzy¿aków ku
Sambii. Ów urodzajny i bogaty w bursztyn — s³ynne ”z³oto
Prusów”**** — pó³wysep przyci¹gn¹³ nawet uwagê króla Norwegii
Haakona IV, który wystara³ siê w Rzymie o bullê zezwalaj¹c¹ na
wyprawê krzy¿ow¹ w tym kierunku. Ubieg³ go jednak król Czech
— Przemys³ II Ottokar i wraz z posi³kami z Moraw, Austrii
i Brandenburgii zorganizowa³ w³asn¹ krucjatê (1255). Pokonani Sambowie zostali zmuszeni do budowy u ujœcia Prego³y na miejscu Tvangste
twierdzy Królewiec (Königsberg). Gród nazwano tak na czeœæ czeskiego
w³adcy. Wydarzenia okresu I-szego powstania i czas bezpoœrednio po jego
zakoñczeniu spowodowa³y w spo³eczeñstwie pruskim podzia³ na osoby,
a w³aœciwie rody przyjmuj¹ce now¹ wiarê i wys³uguj¹ce siê Krzy¿akom
i te, które trwa³y przy starych obyczajach. Zakon skrzêtnie wykorzy***
****

wieœ Kruki – niem. Krücken, teraz – Kamienka w Obw. Kaliningradzkim (Rosja).
bursztyn wykopany w okolicach Kochanówki (fot. wy¿ej).

*
neofici
— nowo
nawróceni,
ludzie
przyjmuj¹cy
nowe wyznanie,
religiê,
zazwyczaj
chrzeœcijañsk¹.

**

bulla
— wa¿ny
dokument
zaopatrzony
w metalow¹,
przewa¿nie
o³owian¹,
pieczêæ.
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stywa³ takie sytuacje i zjednywa³ sobie starszyznê plemienn¹, obiecuj¹c
nadania i rozdaj¹c przywileje. Czas pierwszego powstania mo¿na uznaæ
za spontaniczny bunt przynaglony bezpoœrednio jakimœ drastycznym
zarz¹dzeniem w³adz Zakonu. Ci z Prusów, którzy zostali ju¿
ochrzczeni, nie mieli zamiaru odchodziæ od nowej wiary, natomiast reszta
nienawróconej ludnoœci szykowa³a siê raczej do obrony ni¿ ataku.
Pierwsze powstanie, w którym Warmowie, Natangowie i Bartowie
wyst¹pili wspólnie przeciw Krzy¿akom, pokaza³o, ¿e i w przysz³oœci
te trzy plemiona mog¹ stanowiæ j¹dro oporu. ghghghg
W czasie obowi¹zywania umowy dzierzgoñskiej, gdy umacnia³o siê
w³adztwo zakonne w Prusach, nadszed³ dla
tego w³adztwa czas wielkiej próby. Dla tutejszych plemion by³ to jednoczeœnie okres
wzmo¿onej nadziei na zrzucenie jarzma. Oto
bowiem z serca Natangii, z lesistej okolicy
znajduj¹cej siê nieco na pó³noc od nieistniej¹cego wówczas jeszcze Górowa I³aweckiego,
ruszy³ do walki odwa¿ny Herkus Monte.
By³ on przedstawicielem natangijskich ”nobiles” tj. szlachetnych, mo¿nych. ”Nobiles” pêdzili odmienny od pospólstwa tryb ¿ycia.
Zajmowali siê rzemios³em wojennym, zabawiali
siê polowaniami, czynnoœci gospodarcze w ich posiad³oœciach wykonywa³a
czeladŸ. ”Nobiles” posiadali potê¿ne wp³ywy i przewodzili na wiecach.
Pospólstwo zaœ czerpa³o dochody z pracy w³asnych r¹k. Ludzie ci byli
wolni i przy pewnych staraniach mogli siê staæ ”szlachetnymi”. Najdobitniej ró¿nicê pomiêdzy dwiema g³ównymi grupami spo³ecznoœci pruskiej
pokazywa³y nastêpuj¹ce sytuacje: wojna i sposób pochówku. ”Nobiles”
tworzyli oddzia³y doborowej jazdy, kierowali dzia³aniami wojennymi,
przewodzili obronie grodów, podczas gdy reszta ludnoœci walczy³a pieszo,
o ile nie szuka³a schronienia dla siebie i dobytku w leœnych g¹szczach.
Po œmierci palono na stosie pogrzebowym wraz ze zw³okami pojedynczego
”nobilis” wszystkie rzeczy odnosz¹ce siê do zajêæ wojennych, orê¿em
zaopatrywano pochówek, a w przypadku zwyk³ego cz³owieka postêpowano
podobnie, tyle ¿e zamiast np. w³óczni wk³adano do grobu narzêdzia*.
”Szlachetni” Montemidzi pêdzili tryb ¿ycia w³aœciwy swojemu stanowi
w lauksie Stabis (stabis = kamieñ, a wiêc w ”kamienistej okolicy”), przy
Ÿród³ach rzeki Pazmar**, a pomiêdzy ciekami Stradyku*** i Bezledy.
*

kamienna siekierka, Woryny (patrz zdjêcie)
rzeka Pazmar – teraz Majskaja w Obw. Kaliningradzkim (Rosja).
***
rzeka Stradyk posiada Ÿród³a w okolicy wsi Jarzeñ, po stronie rosyjskiej zwana
Korniewk¹.
**
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Herkus przyszed³ na œwiat zapewne w 1225 roku. By³ wiêc rówieœnikiem pocz¹tku krzy¿ackiej epopei w Prusach. Wzrasta³ w atmosferze
niepokoju, jakiego w tych stronach jeszcze nie znano — pojawi³y siê
wieœci o ”bia³ych p³aszczach”. Jednak¿e codzienne zabiegi w zabudowaniach
nale¿¹cych do jego ojca nie ró¿ni³y siê zbytnio od tych sprzed roku czy
dwóch. ”Ma³y Monte lubi³ dosiadaæ siwego sweika*, który niós³ go
na grzbiecie na rozlewisko pod lasem. Konik ch³epta³ wodê, po czym
¿wawiej podbiega³ ku górze. St¹d ³atwiej by³o zobaczyæ ludzi
spiesz¹cych do liszki** Gierkin i œwiêtego krêgu dêbów” Prawdziwa
trwoga ogarnê³a Woriê, gdy z s¹siedniej Warmii zaczê³y siê
przedostawaæ zagony krzy¿ackie. W grodzie Montemidów od dawna
zgromadzone by³y zapasy ¿ywnoœci, dniem i noc¹ czuwa³a wyznaczona
za³oga. Teraz za grubymi bierwionami zewnêtrznych œcian grodziska
zebrali siê mê¿czyŸni, kobiety, dzieci, przyprowadzono konie i byd³o,
zniesiono cenny dobytek. Gdy Krzy¿acy podpalili okoliczne wioski,
za³oga grodowa z ojcem Herkusa na czele wybieg³a i pokona³a ³upie¿ców.
Nied³ugo potem rycerze w bia³ych jakach*** uderzyli wraz z wojskiem,
które na p³aszczach, tarczach i kropierzach**** mia³o rozmaite znaki —
wojowników by³o ju¿ znacznie wiêcej — i zdobyli broniony gród.
Œwiadkiem krwi i po¿ogi zosta³ Herkus w wieku piêtnastu lat. Po
klêsce upokorzony lauks oraz pokonane s¹siednie w³oœci zmuszone zosta³y
do przyjêcia warunków pokoju. Krzy¿accy skrybowie spisali go na
pergaminie, opatrzyli pieczêci¹. PóŸniej, odczytany na wiecu, by³ zaprzysiê¿ony przez Natangów. Dodatkowo bracia zakonni za¿¹dali, jako
gwarancji dotrzymania umowy, kilku synów starszyzny plemiennej. Wœród
zak³adników znalaz³ siê i m³ody Monte. Rodzina, pomimo naturalnego
smutku towarzysz¹cego rozstaniu, nie ba³a siê oddawaæ syna w niewolê
— nawet gdyby zgin¹³, jego dusza wcieli siê, wierzono w to mocno,
w postaæ wnuka, prawnuka albo kogoœ zwi¹zanego lini¹ pokrewieñstwa.
Montemidzi zmuszeni zostali do wystêpowania w dalszych walkach po
stronie Krzy¿aków. Odmowa grozi³a im œmierci¹. Si³a Zakonu bra³a siê
i z takiego Ÿród³a: czynienia z podbitej ludnoœci oddzia³ów knechtów*****
i witingów******. Wziêcie zak³adników zdobytych w Natangii mia³o
przynieœæ Krzy¿akom równie¿ efekt propagandowy. Zamierzali oni przewieŸæ pojman¹ m³odzie¿ do Rzeszy, tam ochrzciæ i pokazaæ œwiatu, jak
bardzo potrzebny, ale i owocny jest wysi³ek Zakonu w dzikich
i odleg³ych Prusach. W kronikach zachowa³y siê informacje o analogicznych dzia³aniach Krzy¿aków z 1246 roku. Z Sambii porwano wówczas
******

witingowie – wolni wojownicy pruscy, przewa¿nie z Sambii, przeszli na s³u¿bê
Zakonu i pozostali mu wierni podczas II-ego powstania antykrzy¿ackiego.

*

sweik –
udomowiony
tarpan leœny,
szybki, ma³y
konik
**

liszka –
pruska osada
targowa

***

jaka – w¹ska
szata zak³adana
na zbrojê, u
braci – rycerzy
koloru bia³ego z
czarnym
krzy¿em

****

kropierz –
okrycie konia
rycerskiego
wykonane z
p³ótna, u
Krzy¿aków
bia³y z krzy¿em

*****
knecht –
najni¿sza
kategoria
s³u¿ebnych
Zakonu,
walczyli obok
braci-rycerzy.

*
Koga — ¿aglowy statek handlowy albo wojskowy u¿ywany na Ba³tyku w czasach Œredniowiecza. Odznacza³ siê szerokim kad³ubem i
p³askim dnem.
**
Magdeburska katedra za³o¿ona jeszcze przez Ottona I – twórcê cesarstwa niemieckiego, sp³onê³a w 1207. Od razu przyst¹piono do
jej odbudowy, jako ¿e mieszczañstwo Magdeburga zalicza³o siê do najzamo¿niejszych w ca³ych Niemczech
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kilku znamienitszych Prusów i przewieziono ich do Lubeki. Tam
w obecnoœci kilku tysiêcy mieszczan odby³ siê publiczny chrzest.
Propaganda Zakonu zachêci³a wiernych chrzeœcijan do przybywania na
podbijane terytoria — zaczêli pojawiaæ siê ksiê¿a a nawet misjonarze
dominikañscy (od 1249 roku w rejonie Lidzbarka Warmiñskiego
i Barczewa). Zapa³ misjonarzy studzi³a niechêæ Prusów, brak œwi¹tyñ
i… postêpowanie Krzy¿aków. Dbali raczej o pomna¿anie zdobytych
terytoriów ani¿eli o dzie³o nawracania. W efekcie domy bo¿e s³u¿y³y
bardziej przybyszom z Niemiec ni¿ pruskim neofitom. Wydaje siê, ¿e
zak³adnik — m³ody Monte, wyp³yn¹³ z portu w Ba³dze krzy¿ack¹
kog¹* i po wielu dniach podró¿y szczêœliwie wyl¹dowa³ w Magdeburgu. Miasto nad £ab¹ musia³o wywrzeæ na nim kolosalne wra¿enie:
gwar i ruch na ulicach, pokrzykiwania przekupniów na rynku, a przede
wszystkim ceglane budowle, w tym najwy¿sza, potê¿na katedra**.
Œwi¹tynia nale¿a³a do arcybiskupa, bywali w niej rozmaici wielcy
panowie z cesarzem w³¹cznie. Montemu pokazano nabo¿eñstwo: k³êbi¹cy
siê t³um krzycza³, by d³u¿ej trzymaæ monstrancjê, ka¿dy chcia³ dotkn¹æ
zimnego z³ota z niezwyk³ym op³atkiem we wnêtrzu. Magdeburg
po³o¿ony wœród ³¹k i pszenicznych pól Saksonii przyt³acza³ Natangijczyka i kierowa³ jego myœli ku odleg³ym stronom rodzinnym. Tu
otrzyma³ chrzest a wraz z nim nowe imiê — Henryk (Heinrich,
zapisane po ³acinie Henricus, skrócone — Hercus). ”Wiatr stuka³
i szeleœci³ lnian¹ blend¹. Herkus podbieg³ do okna. W w¹skim
otworze ciemnia³y kontury walcz¹cych ptaków. Go³¹b i sokó³ —
przelecia³y jeden za drugim na tle S³oñca. Herkus pomyœla³ o sobie.
Zapragn¹³ mieæ ich skrzyd³a.” 250 lat wczeœniej równie¿
w Magdeburgu, w przykatedralnej szkole, pobiera³ nauki Wojciech
S³awnikowic — pierwszy misjonarz Prusów. Wyprawa Wojciecha
w 997 roku zakoñczy³a siê klêsk¹. Wkrótce po tragicznej œmierci
rozpoczêto proces kanonizacyjny, w rezultacie którego papie¿ Sylwester II
w 999 roku powiêkszy³ grono œwiêtych o czeskiego arystokratê. Szko³y
magdeburskie s³ynê³y z dobrych nauczycieli. Tu pracowa³ chocia¿by
magister*** Otryk, który pozostawi³ po sobie scholastyczne dzie³a****.
”Siedz¹c na dêbowych ³awach ch³opcy powtarzali chórem Credo, Ave
Maria, Pater Noster. Usta Herkusa bezwiednie wymawia³y niezrozumia³e formu³y — nie potrafi³ siê skupiæ. Dziœ po raz pierwszy od
czasu przybycia do Magdeburga spotka³ drobny znak, symbol rodzinnych
stron. ¯ydzi, których sporo osiad³o w mieœcie, przywieŸli bursztyn zza
***

magister (j. ³ac.) — mistrz, nauczyciel.
W Magdeburgu kszta³ci³ siê te¿ inny misjonarz — Bruno z Kwerfurtu.
Zgin¹³ on 9 marca 1009 r. na terenie Jaæwie¿y.

****
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morza. Herkus widzia³, jak jeden z Krzy¿aków k³óci³ siê z brodatym
cz³owiekiem o cenê podró¿y zakonn¹ kog¹, o zawartoœæ skrzynek i worów
z ³adowni.” Herkus Monte otrzyma³ pokój w domu niemieckiego
mieszczanina, st¹d pokonywa³ drogê uczêszczaj¹c do przyklasztornej
szko³y. Wrzucony przez los w obce œrodowisko uczy³ siê dosyæ szybko
— pozna³ jêzyk niemiecki, ³acinê. sztukê pisania, koœcielny œpiew
i kalendarz. Jeszcze szybciej, maj¹c ju¿ pewne doœwiadczenia wyniesione
z domu, wchodzi³ w arkana rycerskiego rzemios³a. Walkê na miecze
trenowa³ zazwyczaj w towarzystwie niemieckich giermków na nad³abskich b³oniach. Pewnego razu m³ody rycerz imieniem Hirzhals uratowa³
Montemu ¿ycie, gdy ten w ferworze walki wtargn¹³ na cienki lód
rzeczny. Natangijczyk przebywaj¹c w Magdeburgu ch³on¹³ bezpoœrednio
u Ÿróde³ ró¿ne elementy dworskiej kultury rycerskiej. Jej jêzykiem
w znacznej czêœci Europy, od £aby dalej na wschód by³a niemczyzna.
W Czechach, Polsce czy Prusach pos³ugiwano siê okreœleniami niemieckimi: Ritter — rycerz, Huld — ho³d, Turnei — turniej. Tu nad £ab¹
Monte dowiedzia³ siê, ¿e ka¿dy szczegó³ stroju rycerza coœ znaczy: pas
symbolizuje godnoœæ stanu, a rêkawicê nale¿y rzuciæ pod nogi rywalowi,
przesy³aj¹c mu wyzwanie. ”Nadszed³ czas, by giermkowie przywiezieni
przez nas z Pruzzilandu, ochrzczeni i wyuczeni w naszej ziemi, stali
siê rycerzami. Niechaj po swym pasowaniu nios¹ œwiat³o wiary do
barbarzyñskich okolic i tam niech odwdziêcz¹ siê Domowi Zakonnemu.”
Dowódcy krzy¿ackiej komendy w Magdeburgu od dawna czynili
przygotowania do mianowania natangijskich m³odzieñców na rycerzy.
Uroczystoœæ odby³a siê w katedrze przed obliczem arcybiskupa.
W niedzielê w trakcie uroczystej mszy giermkom udzielono nastêpuj¹cej
nauki: ”Tak¹ zaœ jest regu³¹ stanu rycerskiego:
przede wszystkim s³uchaæ codziennie mszy
z pobo¿nym rozpamiêtywaniem mêki pañskiej;
odwa¿nie walczyæ w obronie wiary katolickiej;
œwiêty koœció³ wraz z jego s³ugami uwalniaæ
od jakichkolwiek napastników; wdowy i sieroty
wspieraæ w ich potrzebie, unikaæ wojen niesprawiedliwych, nie napieraæ siê nies³usznego ¿o³du,
stoczyæ pojedynek w obronie ka¿dego niewinnego, ¿yæ nienagannie wobec Boga i ludzi na tym
œwiecie.” Monte, podobnie jak inni, z³o¿y³
przysiêgê i po nabo¿eñstwie stoczy³ walkê na
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*
kondotierzy –
najemnicy,
¿o³nierze
s³u¿¹cy cudzej
sprawie tylko
dla zysku.

nagie miecze z kilkoma przyjació³mi. Kilkuletni pobyt Herkusa
w Rzeszy dobiega³ koñca. Na obcej ziemi prze¿y³ czas metamorfozy
z podrostka w doros³ego, pe³nego energii mê¿czyznê. Z kraju dosz³y
go wieœci o podpisaniu pokoju w Christburgu. Mia³ dosyæ ¿ycia na
krzy¿ackim chlebie. W ojczyŸnie czeka³a go posiad³oœæ, któr¹ powinien
przej¹æ z r¹k ojca, podobnie jak przywództwo w klanie Montemidów.
Wed³ug niektórych domys³ów Herkus powróci³ do Natangii ju¿
z ¿on¹. Mia³a to byæ Niemka o imieniu Krystyna. Na pewno
Herkus by³ cz³owiekiem dwóch kultur: pruskiej i niemieckiej. Jego
¿ycie stanê³o na krawêdzi ró¿nych œwiatów. Mia³ nadziejê, ¿e w³asny
lud i Krzy¿acy odnajd¹ sposób na wspó³istnienie — tyle wys³ucha³
nauk o mi³oœci bliŸniego. Szczerze pragn¹³ spokoju dla swych lesistych
w³oœci. Po powrocie odbudowa³ zniszczone w czasie pamiêtnych walk
lauksowe grodzisko i pilnie œledzi³, co dzieje siê w okolicy. Tymczasem
Krzy¿acy otrzymali od papie¿a Aleksandra IV pozwolenie na przyjmowanie w swe szeregi ka¿dego, kto by o to zabiega³. Oddzia³y
zakonne zape³ni³y siê ludŸmi bezwzglêdnymi i okrutnymi, kondotierami*,
dla których wojna by³a ulubionym ¿ywio³em. Krzy¿acy mieli zamiar
zdobyæ Sambiê i rozpoczêli akcjê werbunkow¹ w ca³ej Europie. Monte
rozumia³ z³o¿onoœæ sytuacji: z jednej strony niecne postêpowanie, np.
Gedune z rodu Kandeminów, który potrafi³ wyjawiæ krzy¿owcom
plany obrony pó³wyspu sambijskiego, a z drugiej cicha opozycja wœród
prawych rycerzy Zakonu, maj¹cych doœæ gwa³tów i zbrodni. Herkus,
jako natangijski ”nobilis” dostrzega³, jak Zakonowi œpieszy siê zdobywaæ
kolejne ziemie i jak dla realizacji swych politycznych celów Krzy¿acy
utrzymywali przepotê¿n¹ armiê Przemys³a II Ottokara kosztem tubylczej ludnoœci. Zakon szafowa³ zdobyt¹ ziemi¹ prusk¹ wed³ug w³asnego
uznania. W latach 1251–1254 wydzieli³ terytorium przekazane nastêpnie biskupowi warmiñskiemu Anzelmowi. Posiad³oœci koœcielnego dostojnika od tej pory zarówno od po³udnia, jak i od zachodu zaczê³y
s¹siadowaæ z ziemi¹ Wore i dobrami Montemidów. Herkus przekonywa³ siê, ¿e nale¿y informowaæ kuriê papiesk¹ o prawdziwym
postêpowaniu w³adz Zakonu. Przecie¿ zdarzy³o siê ju¿, ¿e braciarycerze byli ob³o¿eni kl¹tw¹ za mordowanie nawróconych Galindów
a œwiadczy³ te¿ przeciwko nim nawet uczestnik wyprawy Przemys³a II
Ottokara na Sambiê niejaki biskup Henryk. Nale¿a³o dzia³aæ rozwa¿nie i powstrzymaæ agresjê Krzy¿aków, którzy maj¹c poparcie litewskiego
w³adcy Mendoga i króla Danii, zamierzali ostatecznie rozprawiæ siê ze
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¯mudzinami i poprzez ich ziemie uzyskaæ ³¹cznoœæ z posiad³oœciami
w Inflantach. By³oby wówczas pañstwo krzy¿ackie bardzo rozleg³e
— ca³y po³udniowo-wschodni zak¹tek wybrze¿a Ba³tyku móg³ siê
znaleŸæ w ich rêku. Monte kontaktowa³ siê i naradza³ z innymi ”nobiles”.
Jego poczynania by³y œledzone przez krzy¿ackich wywiadowców. Uwa¿ano, ¿e spiskuje i jest niebezpieczny. Przecie¿ tyle dobrego otrzyma³
z r¹k Zakonu, a przy tym nakarmiony szczytnymi idea³ami w Magdeburgu, kontestuje poczynania Krzy¿aków na swojej ziemi. Herkus nie ba³
siê walki, ale uwa¿a³, ¿e powinna posiadaæ g³êbszy sens. Powinna daæ
zwyciêstwo, tzn. zacz¹æ siê w odpowiednim
momencie i przebudowaæ myœlenie w¹tpi¹cych
rodaków. Herkus obserwowa³ pracê ¿aren: kamienna kula rozgniata³a jêczmienn¹ drobinê.
”Jestem ziarnem” — wyszepta³. ”Wiem wiêcej ni¿ reszta Natangów, widzia³em rzeczy,
o których oni nie œnili. Pójd¹ za mn¹, ale czy
wiedz¹, ¿e walka bêdzie ostateczn¹? Tu nie
chodzi o spór s¹siedzki czy plemienny — to
bêdzie bój o przetrwanie. Gdybyœmy przegrali
— œwiat zapomni.” Monte przewidywa³, ¿e
zarówno Natangom, jak równie¿ Bartom
i Warmom mo¿e wkrótce zabrakn¹æ miejsca na ich w³asnej ziemi. Sw¹
myœl¹ ogarnia³ przestrzenie ca³ych Prus, a nawet Litwê i ¯mudŸ.
Wiedzia³, ¿e trudno bêdzie liczyæ na solidarnoœæ ze strony Nadrowów,
Skalowów i Sudowów — Jaæwiêgów. Poczucie wolnoœci by³o si³¹
sk³aniaj¹c¹ ich do walki, ale jednoczeœnie hamulcem poczynañ zmierzaj¹cych do wspó³pracy. Pod koniec lat 50-tych XIII wieku mieszkañcy
Natangii okazywali wyraŸne zniecierpliwienie rz¹dami Zakonu. Obserwowali, jak oddzia³y pobratymczych plemion ba³tyjskich ze wschodu,
¿yj¹cych na dawn¹ mod³ê, organizowa³y siê do szybkich, ³upie¿czych
wypraw na zamki krzy¿owców i powraca³y uszczêœliwione zwyciêstwem.
Zaczê³y siê narady i wiece. Dzia³o siê to w sytuacji, gdy Zakon
z ca³¹ premedytacj¹ wykorzystywa³ poszczególne punkty umowy dzierzgoñskiej, wymagaj¹c od podbitej ludnoœci œcis³ego pos³uszeñstwa, narzucaj¹c jej trudne do spe³nienia warunki. Gdy bracia zakonni spostrzegli,
¿e trwaj¹ce czêsto obrady odbudowywa³y zerwane wiêzi spo³eczne, bo
tok rozumowania ”nobiles” szed³ w parze z odczuciami pospolitej
ludnoœci — postanowili przerwaæ odradzaj¹c¹ siê jednoœæ wewn¹trzple-
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mienn¹. Zdarza³o siê ju¿ nieraz, ¿e urzêdnicy krzy¿accy dla obwieszczenia decyzji, spraszali na swe zamki starszyznê prusk¹, ta z kolei
nawyk³a do demokratyzmu akceptowa³a wspóln¹ goœcinê po³¹czon¹
z przyrzeczeniem realizacji uzgodnionych postanowieñ. Post¹pi³ tak wójt
krzy¿acki Volrad Mirabilis (z ³ac. –”Wspania³y”). Do swego zamku
Lenceberg na wybrze¿u Zalewu Wiœlanego zaprosi³ przedstawicieli
natangijskich ”nobiles” na ucztê. Monte nie
uczestniczy³ w biesiadzie, ale znanych mu
dziewiêtnastu Prusów sp³onê³o ¿ywcem, gdy
gospodarz poleci³ zamkn¹æ drzwi i pod³o¿yæ
ogieñ. Czara goryczy zosta³a przelana. Wyrafinowan¹ zbrodniê usi³owa³ wyt³umaczyæ
Mirabilis przewrotn¹ wersj¹ zdarzeñ. To któryœ
z Natangów, gdy w zamkowym refektarzu*
pogas³y ognie, usi³owa³ ponoæ zraniæ wójta.
”Co nale¿a³o pocz¹æ z zamachowcem?” —
mia³ pytaæ retorycznie Krzy¿ak, okazuj¹c
porwan¹ koszulê. P³omienie z Lenceberga
œwiadczy³y o du¿ym napiêciu w stosunkach natangijsko–krzy¿ackich
i zwiastowa³y totaln¹ konfrontacjê. Prusowie, nie mog¹c znieœæ ucisku
urzêdników podobnych Volradowi, stosowali bierny opór lub nawet
uciekali na s¹siednie ziemie polskie**. Zakon zawar³ jednak z ksi¹¿êtami
polskimi szereg umów o wydawaniu zbiegów. Dodatkowo, w styczniu
1260 roku papie¿ zezwoli³ Krzy¿akom braæ zak³adników spoœród tych
Prusów, którzy nie przyst¹pi¹ do budowy grodów albo nie wspomog¹
zbrojnie Zakonu w jego walce. Przymus budowy grodów by³ pogwa³ceniem umowy dzierzgoñskiej. Sytuacja Prusów by³a bez wyjœcia.
Wiosn¹ 1260 roku w³adze Zakonu zaczê³y zdawaæ sobie sprawê, ¿e
irredenta*** mo¿liwa jest w ka¿dej chwili. Zapewniono wiêc sobie pomoc
k³ad¹c — 15 czerwca 1260 roku — podpis pod umow¹ z ksiêciem
Mazowsza Siemowitem. Treœæ pergaminu mówi³a o mo¿liwej apostazji**** pogan. Herkus Monte liczy³ na wspó³pracê z prawymi
rycerzami Zakonu. Niektórzy z nich potajemnie wspierali Prusów.
Wœród cz³onków Domu Zakonnego istnia³y bowiem ró¿nice ideologiczne:
odnosi³y siê one do odmiennego pojmowania etosu**** rycerskiego, innego
pojmowania sensu misji krzy¿ackiej w Prusach, ale te¿ zapewne do uk³adu
stosunków wewn¹trz zakonnej hierarchii. Byæ mo¿e jacyœ bracia byli po
prostu przyjació³mi Montego z czasów jego pobytu na niemieckiej ziemi.
***

irredenta – tu: bunt, powstanie. Równie¿: d¹¿enie do zjednoczenia ludnoœci
zachowuj¹cej tê sam¹ mowê, wierzenia, zwyczje.
****
apostazja (j. gr.) odstêpstwo od wiary, równie¿ bunt
*****
etos – idea³y, wartoœci charakteryzuj¹ce jak¹œ spo³ecznoœæ.
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Herkus liczy³, ¿e przy ich pomocy i przy wyjaœnieniu — dziœ byœmy
rzekli — szerokiej opinii europejskiej celu zbrojnego wyst¹pienia, mo¿e
ono mieæ olbrzymi¹ szansê na zwyciêstwo. Bracia zakonni: niejaki
Henryk i Gerard obiecali wydaæ grody krzy¿ackie w rêce Prusów.
Musieli byæ to reprezentanci nie byle jakich stanowisk w Zakonie,
skoro przez wspó³braci zostali póŸniej oskar¿eni o zamiar oddania
w rêce apostatów ca³ych Prus. Monte zdawa³ sobie sprawê, ¿e
przekonanie papie¿a, a co za tym idzie, ca³ej katolickiej Europy, co do
prawdziwej sytuacji w Prusach, mo¿e okazaæ siê nie³atwym zadaniem.
W tym celu przygotowa³ korespondencjê na rêce biskupa Rzymu,
wyjaœniaj¹c¹ powody walki i zamierzenia powstañców. Monte, w tym
momencie ju¿ nie tylko rycerz, ale i dyplomata, zapewnia³, ¿e wiêkszoœæ
Prusów zosta³a ochrzczona, inni te¿ siê wkrótce nawróc¹, natomiast
walka zbrojna skierowana jest przeciw Krzy¿akom, którzy depcz¹ prawa
boskie i ludzkie. Koñcowy fragment listu stanowi³ akt poddania ziemi
i jej mieszkañców w³adzy papie¿a*. hghghghghg
Latem 1260 roku wœród Natangów, Warmów i Bartów trwa³y wiece
i narady. Poszczególne ziemie, w³oœci i rody je
zamieszkuj¹ce zg³asza³y akces do powstania.
W tym gor¹czkowym okresie wybierano przywódców, zastanawiano siê nad koncepcj¹ walki, gromadzono broñ. Bogatsi ”nobiles” byli
w stanie wyst¹piæ przeciwko Krzy¿akom konno
i w kolczugach**. Reszta mia³a walczyæ pieszo. Ka¿dy z powstañców stara³ siê przygotowaæ dla siebie jak najlepszy orê¿. Nie by³o
to ³atwe — od 1218 roku obowi¹zywa³a
bulla papieska zakazuj¹ca sprzeda¿y broni
i ¿elaza poganom. Ale, co podkreœlaj¹ kroniki, uda³o siê Prusom zgromadziæ pokaŸny zapas uzbrojenia i osi¹gn¹æ
w tym zakresie wysoki poziom. Herkus Monte posiada³ pancerz
— loricê***. Jej ³uski dobrze chroni³y cia³o przed ciêciami i sztychami
miecza. Pod ¿elazne odzienie zak³ada³ skórzany kaftan. Miecz walecznego Natangijczyka pamiêta³ jeszcze magdeburskie czasy. Uzbrojenie
uzupe³nia³ he³m, metalowe rêkawice i nogawice z drucianej plecionki.
Wiêkszoœæ jego wspóziomków nosi³a ”bruniê” — kurtê ze skóry
z przymocowanymi p³ytkami metalowymi. Biedniejsi — tylko kaftan ze
skóry ¿ubrzej, ³osiej, niedŸwiedziej lub wilczej. Prusowie w czasie
**

Kolczuga — zbroja w kszta³cie koszuli, z plecionych kó³ek metalowych.
Lorica — œredniowieczne, ³aciñskie okreœlenie pancerza, równie¿ kolczugi. Nazwa
by³a tak¿e synonimem uzbrojenia ochronnego sporz¹dzonego z blaszanych ³usek (dla
okreœlenia os³on sztywnych u¿ywa siê nazwy zbroja)..

***

*

Okulicz–
Kozaryn £.,
Dzieje
Prusów,
Wroc³aw
1997

*

Autor niniejszego tekstu mia³ przyjemnoœæ braæ udzia³ w pracach komisji decyduj¹cej o rozstrzygniêciu konkursu na herb powiatu
Bartoszyce (1999r.). Wygra³ projekt przywracaj¹cy historyczn¹ treœæ herbu.
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walki umiejêtnie pos³ugiwali siê dwoma rodzajami tarcz: trójk¹tn¹ zbit¹
z desek i prostok¹tn¹ tzw. pawê¿¹. Tê ostatni¹ przejêli od Prusów
i czêsto siê pos³ugiwali równie¿ Krzy¿acy. Natangijczycy dysponowali
ponadto sulicami — krótkimi w³óczniami z ¿elaznym ostrzem. Popularne
by³y topory na d³ugich styliskach, ³uki i proce. Ka¿dy wojownik
dysponowa³ no¿em oraz arsena³em broni niespotykanej w innych czêœciach Europy: drewnianymi pa³kami zakoñczonymi ga³kami z metalu.
Trafny rzut pa³k¹ okazywa³ siê czêsto œmiertelny dla przeciwnika. Nie
dotyczy³o to wszak¿e odzianego w stal brata — rycerza, lecz mog³o
byæ przykr¹ niespodziank¹ dla niejednego knechta. Charakterystyczne
cechy pruskiego uzbrojenia dobrze oddaje, nawet po stuleciach, herb Bartoszyc: stos bojowych kamieni i topory*. Wybuch powstania
przyspieszy³a klêska, której doznali Krzy¿acy
w dn. 13 lipca 1260 roku nad jeziorem Durbe
w Liwonii, tj. w Inflantach. Dowodzi³ tam
nimi marsza³ek zakonny Henryk Botel
— wódz przegranych bitew, jako ¿e jeszcze
w pamiêtnej bitwie z Natangami pod wsi¹
Kruki z 1249 roku dosta³ siê do niewoli,
z której jakoœ uda³o mu siê wydostaæ. Na
polu Durbe rycerze niemieccy, rycerstwo duñskiej Estonii, oddzia³y
biskupów inflanckich mia³y zamiar powstrzymaæ atak ¿mudzko–litewski.
Oko³o 150 braci Zakonu poleg³o. Przyczyn¹ klêski krzy¿owców by³
fakt, ¿e w decyduj¹cym momencie starcia niemal wszyscy Ba³towie
— przybyli na pole bitwy jako odzia³y przyprowadzone przez
Krzy¿aków i przyby³e tu w poœcigu za Krzy¿akami — stanêli
w sojuszu, po jednej stronie. Bitwa w odleg³ej Liwonii mia³a dla
Prusów znaczenie psychologiczne. Wielu z nich, wspomagaj¹c czynnie
¯mudŸ, mia³o okazjê ujrzeæ, jak niepokonane dot¹d si³y zakonne
zosta³y rozgromione. Dodatkowo okazywa³o siê, ¿e w³adca Litwy
— Mindaugas (Mendog) cichaczem wspiera³ ¯mudzinów i szykowa³
siê do zerwania sojuszu z Zakonem Niemieckim. Wieœci o klêsce
durbeñskiej rozesz³y siê lotem b³yskawicy. Od¿y³a nadzieja na poprawê
losu szczególnie w takich ziemiach jak Natangia, gdzie dotar³a ju¿
w³adza Zakonu, ale nie by³a przecie¿ na tyle trwa³a, ¿eby tutejsza
ludnoœæ nie pamiêta³a lepszych czasów. Sytuacjê ”zawieszenia pomiêdzy
ga³êziami”**, tzn. pomiêdzy perspektyw¹ pog³êbienia zale¿noœci od
**
zawieszenie pomiêdzy ga³êziami” – šaktarp, ba³tyjskie okreœlenie pory roku, zarówno
przedwioœnia, jak i jesiennych mgie³, wichrów i deszczy. Oznacza³o ono czas
bezruchu, wyczekiwania.
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Krzy¿aków a mo¿liwoœci¹ stosunkowo ³atwego
zerwania pêt, mo¿na by³o teraz korzystnie
wyjaœniæ. Prusowie gotowi byli od kilku
miesiêcy. Plemiona na wiecach wybra³y osobnych
wodzów. Pogezanom mia³ wydawaæ rozkazy
Autume, Sambom — Glande, Warmom —
Glappe, Bartom — Divan Klekin a Natangom — Herkus Monte. Mia³ on do
pomocy dowódców mniejszych natangijskich w³oœci.
Wybrano go ze wzglêdu na mir, jakim siê
cieszy³ i znaczenie rodu Montemidów w ca³ej
Natangii. Wodzowie, zgodnie z tradycj¹, mieli sprawowaæ w³adzê
przez czas trwania walki, a póŸniej musieli siê wyrzec swych uprawnieñ.
Wódz by³ narzêdziem wiecu i na polu walki reprezentowa³ wolê
plemienia. Wodza mo¿na by³o zmieniæ, jeœli ponosi³ klêski albo by³
nie doœæ mê¿ny. Jak pokaza³y póŸniejsze wydarzenia, Montego nie
zmieniono a¿ do chwili œmierci, ale chwila ta wyznacza³a równie¿
koniec powstania. Tymczasem — podobnie jak stanowiska wodzów
— wiece zaaprobowa³y równie¿ dzieñ pocz¹tkuj¹cy powstanie. Mia³ to
byæ 20 wrzeœnia 1260 roku. Monte zdawa³ sobie sprawê, ¿e nale¿y
dzia³aæ zdecydowanie i szybko. Krzy¿acy pora¿eni przegran¹ w Inflantach
natychmiast po powrocie niedobitków wys³ali pos³ów do Rzymu z proœba
o now¹ krucjatê. Wys³annicy zdo³ali przekonaæ papie¿a, by krucjata
szykowana przeciw Tatarom zwróci³a swe si³y przeciw Ba³tom. Papie¿
w dn. 9 wrzeœnia 1260 r. oznajmi³ w bullach dominikanom
i franciszkanom, by ci zajêli siê g³oszeniem wyprawy na pomoc Zakonowi.
Podobne pisma otrzymali: Przemys³ Ottokar czeski i margrabia brandenburski Otton III. Przebieg³oœæ dyplomacji krzy¿ackiej doprowadzi³a do
g³oszenia hase³ nowej wyprawy krzy¿owej w ca³ych Niemczech, nawet
w dalekiej Nadrenii. Braci wspomagali te¿ biskupi: Anzelm, Chrystian
i Ernest — maj¹cy swe diecezje w Prusach; oko³o 1260 roku zjawili
siê w Rzeszy. Herkus Monte przed dniem wybuchu wielkiego
powstania zebra³ raporty co do gotowoœci oddzia³ów, ich liczebnoœci,
stanu uzbrojenia. Nastêpnie nakaza³ Natangijczykom, by podeszli pod
Kreuzburg (Krzy¿pork)* i Bartoszyce i próbowali zdobyæ te zamki. 20
wrzeœnia poprowadzi³ ich do ataku. Analogicznie uczynili wodzowie
innych plemion. Skoordynowana akcja zaskoczy³a za³ogi zamkowe. Wtajemniczeni w dzia³ania powstañców bracia zakonni Henryk i Gerard
*

Krzy¿pork – dawny Kreuzburg, obecnie S³awskoje w Obw. Kaliningradzkim (Rosja)
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*
rejza
– ³upie¿cza
wyprawa
Krzy¿aków,
ekspedycja
wojskowa.

rzeczywiœcie przekazali niektóre grody krzy¿ackie, ale pochwyceni, na
rozkaz Hartmuta von Grumbacha (mistrza krajowego), zostali oœlepieni
i spaleni na stosie w Elbl¹gu. Gród ów by³ wówczas stolic¹ krzy¿ackich
Prus, tam mieœci³o siê centrum dowódcze i gromadzono si³y do walki
z powstañcami. Podobnie by³o w Ba³dze i Królewcu. Twierdze nadmorskie
liczy³y na przetrwania w oparciu o zaopatrzenie drog¹ wodn¹. Gorzej
sytuacja przedstawia³a siê we wnêtrzu kraju. Tu powstañcy odciêli dostêp
do zamków — sta³y siê one samotnymi wyspami, których za³ogi
zamierzano wzi¹æ g³odem. Pocz¹tek powstania — lata 1260/61 doprowadzi³y Prusów do wielkich sukcesów. Kraj, za wyj¹tkiem zamkowych
enklaw, by³ w³aœciwie wolny. Militarne sukcesy Montego i Natangijczyków nie sz³y w parze z politycznymi. Papie¿ nie udzieli³ pozytywnej
odpowiedzi na wyjaœnienia skierowane pod jego adresem. Odpowiedzi¹
Prusów by³o wiêc odejœcie od religii chrzeœcijañskiej. Postêpowanie kurii
rzymskiej by³o zgodne z oczekiwaniami Krzy¿aków. W styczniu i lutym
1261 r. Aleksander IV wyda³ kilka bulli z nastêpuj¹cymi postanowieniami: — neofitom mo¿na nadawaæ ziemiê w lenno, byleby nie przystêpowali do powstania, — Czechy, Morawy, Polska i Pomorze to kraje,
z których winna wyjœæ pomoc dla Krzy¿aków, — odpust dla uczestnika
krucjaty do Prus i Inflant jest taki sam jak dla krzy¿owców walcz¹cych
w Ziemi Œwiêtej. Efektem zabiegów, dzia³aj¹cych na polecenie Rzymu
dominikanów i franciszkanów, by³o uformowania siê pierwszej krucjaty
antypowstaniowej z rycerzy zachodniej Europy — g³ównie Westfalii
i okolic Magdeburga. Monte, mimo ¿e czêœæ jego wojsk zajêta by³a
obleganiem Krzy¿porka i Bartoszyc, postanowi³ przeciwstawiæ krzy¿owcom, przy pomocy mniejszej liczby wojowników, skuteczn¹ taktykê.
Przyby³a z zachodu armia wyl¹dowa³a w Królewcu i zaczê³a
pustoszyæ Natangiê, porywaj¹c jeñców. Krzy¿owcy na wybrze¿u
Zalewu Wiœlanego za³o¿yli obronne obozy, z których rozpoczynali
swoje rejzy*. Pomys³ Montego polega³ na tym, by zaatakowaæ jeden
z takich obozów. W lauksie Pokarvis (Pokarben), po wyjœciu z niego
czêœci armii zakonnej, rozgorza³a bitwa. Nastêpnie Natangowie zniszczyli powracaj¹c¹ z rejzy resztê Krzy¿aków, kryj¹c siê w uprzednio
zdobytym obozie. Zamys³ siê powiód³, krzy¿owcy wpadli w pu³apkê.
Bitwa pod Pokarvis z 21 stycznia 1261 by³a sukcesem Montego, tyle
¿e wyrobi³a mu ona u Krzy¿aków opiniê ju¿ nie tylko zdrajcy
— apostaty, ale i rycerza ³ami¹cego przyjête sposoby walki. Nazwano
go barbarzyñc¹, tym samym ³atwo usprawiedliwiaj¹c w³asne grzechy.
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Montemu natomiast zwyciêstwo pokarwiñskie przys³oni³ fakt spotkania
przyjaciela z lat m³odoœci. By³ nim Hirzhals — magdeburczyk, teraz
krzy¿owiec wziêty przez Natangów do niewoli. Zgodnie ze zwyczajem
Prusowie losowali wsród jeñców ofiarê, która mia³a byæ poœwiêcona bogom.
Obowi¹zek przeprowadzenia rytua³u ci¹¿y³ na dowódcy. Gdy los
wskaza³ Hirzhalsa — Monte, pragn¹c uwolniæ przyjaciela — zarz¹dzi³
powtórzenie procedury. Wywo³a³ tym samym oburzenie wœród starszyzny,
tj. otoczenia sk³adaj¹cego siê z przywódców natangijskich klanów. Powtórna
próba równie¿ wskaza³a na rycerza z Magdeburga. Herkus Monte,
maj¹c w pamiêci wdziêcznoœæ wobec Hirzhalsa za ocalenie ¿ycia jeszcze
w czasach ich wspólnej m³odoœci, poleci³ przygotowaæ trzecie losowanie.
Okaza³o siê, ¿e i tym razem los wybra³ Hirzhalsa. Wtedy niemiecki
rycerz, pogodzony z wyrokiem Opatrznoœci, sam kaza³ zaprowadziæ siê
na ofiarny stos. Historia Montego i Hirzhalsa sta³a siê alegori¹
okrucieñstwa wojny. W czasach zawieruchy demony konfliktu rz¹dzi³y siê
w³asnymi prawami, nie bacz¹c na dolê pojedynczych ludzi. Okazywa³o
siê, ¿e ró¿nica w myœleniu, w wyobra¿eniach, odmienne pojmowanie œwiata
mog¹ staæ siê œmiercionoœne. Cz³owiek stawa³ siê tylko œlepym narzêdziem
¿ywio³ów, które niepostrze¿enie uruchomi³. Ofiar¹ stosu pod Pokarvis,
oprócz Hirzhalsa, sta³ siê równie¿, w pewnym sensie i Herkus Monte.
By³a to rana psychiczna, do której mia³y do³¹czyæ wkrótce i okaleczenia
fizyczne. Walki drugiego powstania by³y niezwykle okrutne i to po obu
stronach. Piotr z Dusburga scharakteryzowa³ zmagania nastêpuj¹cymi
s³owami: ”Ile niewygód, ile niebezpieczeñstw, ile uci¹¿liwoœci wytrzymali
bracia i inni chrzeœcijanie w okresie tych przeœladowañ, które trwa³y lat
piêtnaœcie, od nieprzyjaciela w ró¿nych miastach, grodach i innych
wsiach. Bogu tylko wiadome, a nikt z ¿yj¹cych obecnie nie zdo³a tego
w pe³ni wy³o¿yæ. Nie by³o prawie godziny, w której mogliby
spokojnie najeœæ siê chleba do sytoœci, nie bêd¹c raz, drugi raz lub
zgo³a wiele razy wyzwani do walki z wrogami.” Po bitwie pokarwiñskiej Monte wy³apywa³ Krzy¿aków i goœci Zakonu zamierzaj¹cych
przedrzeæ siê do Królewca. Bêd¹c w leœnych ostêpach krzycza³ do
uciekinierów kryj¹cych siê w g³uszy, ¿e droga jest bezpieczna. Przemawia³
do nich po niemiecku, ci wychodzili niczego nie podejrzewaj¹c i byli brani
w niewolê. Wódz Natangów podejmowa³ z nimi pertraktacje, namawia³
do wspó³pracy. Jego argumenty bra³y siê z nauk, z którymi sam
zapozna³ siê jeszcze w Magdeburgu. Przemawiaj¹c w ojczystym jêzyku
krzy¿owców, stara³ siê udowodniæ, ¿e racje moralne s¹ po jego stronie.

*

Zamek w Lidzbarku wybudowano na miejscu pruskiego grodu Lecbark (przyp. red.)
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Powstañcy pruscy nadal odnosili sukcesy. Warmowie zdobyli Braniewo. Tutejsi mieszczanie i za³oga grodowa, choæ
z pocz¹tku wytrzymali oblê¿enie, póŸniej sami
spalili umocnienia i przebili siê do Elbl¹ga.
Inne oddzia³y Prusów otoczy³y zamek w Lidzbarku*. Jego za³oga zdecydowa³a siê potajemnie
opuœciæ gród i przez puszczê i pustkowia
w okolicach dzisiejszej Ornety i Pas³êka
przebi³a siê do Elbl¹ga. Tu przetrzymywano
zak³adników pruskich wziêtych w ró¿nych
okolicznoœciach, w tym dzieci. Wybrano dwanaœcioro spoœród nich, oœlepiono i odes³ano
rodzicom. Do 1262 roku trwa³ odleg³y od
wybrze¿a Reszel. Jego za³oga, nie widz¹c szans na ratunek, porzuci³a
zamek. W Natangii broni³y siê ju¿ tylko Bartoszyce. Zaciêta obrona
twierdzy by³a mo¿liwa, poniewa¿ schroni³ siê w jej wnêtrzu miejscowy
”nobilis” Miligedo wraz z w³asn¹ dru¿yn¹. Powstañcy zwabili zdrajcê
w pu³apkê. Reszta obroñców Bartoszyc podda³a siê wojskom Montego
dopiero po czterech latach oblê¿enia, gdy nie starczy³o ju¿ zwierzêcych
skór, którymi ¿ywiono siê z braku innej strawy. Powstañców jeszcze
w 1261 roku poparli Jaæwiêgowie. Ich zagony dociera³y nawet pod
Elbl¹g lub jeszcze dalej — do ziemi che³miñskiej. Odwa¿nymi
wyprawami w g³¹b terenów najwczeœniej zajêtych przez Krzy¿aków
ws³awi³ siê zw³aszcza Skomand. Herkus Monte zdawa³ sobie sprawê,
¿e kluczowe znaczenie dla rozstrzygniêcia wojny w Prusach mo¿e mieæ
zdobycie Królewca. Natangowie porozumieli siê z Sambami i Warmami i wspólnie zaatakowali twierdzê. Ka¿de z plemiennych wojsk
przyprowadzi³o nawet machiny oblê¿nicze, co by³o œwiadectwem wielkiej
determinacji. Pod Królewcem Monte zosta³ ranny, ale jego wojsko,
niczym taran, kilkakrotnie uderza³o w umocnienia grodu. Wobec braku
powodzenia nad Prego³¹ waleczny wódz Natangów postanowi³ wyprawiæ siê do niemieckiego matecznika w Prusach, tj. do ziemi che³miñskiej.
Pochód mia³ miejsce w 1263 r. i okaza³ siê chyba najbardziej b³yskotliwym zwyciêstwem Montego. W drodze powrotnej hufce krzy¿ackie
zast¹pi³y Natangom drogê pod Lubaw¹. Na czele wojsk zakonnych sta³
mistrz krajowy — Helmerich. Monte nie da³ siê zaskoczyæ i spodziewaj¹c siê pogoni, zabezpieczy³ swoje pozycje siedmioma liniami zasieków.
Krzy¿acy pomimo trudnej sytuacji przypuœcili atak. Mistrz krajowy
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poleg³ w walce, podobnie jak jego podkomendni. By³a to nies³ychana
klêska — zginê³o 40 braci — rycerzy, nie licz¹c kilkakrotnie wiêkszej
liczby wspomagaj¹cych ich wojowników ni¿szej rangi. ”WyjdŸ psia g³owo!
— krzycza³ Helmerich, wyst¹piwszy przed
swe szeregi. ”Ju¿eœ zapomnia³ rycerskich zwyczajów plugawcze. WyjdŸ, a twe œcierwo
wdepczê w b³oto!”. Monte wszed³ na zwalony
pieñ i odkrzykn¹³: ”Zaiste rycerskie to s³owa.
Spotkam siê z tob¹ za chwilê i bêdziesz jako
knot œwiecy, której p³omieñ ostudzi wiatr”.
Zerwali siê ku sobie. Wódz Natangów
odgarnia³ ciosy Krzy¿aka z uporem, jakby
szed³ przez zbo¿owe pole. Miecze zaiskrzy³y,
cienie chwia³y siê, a¿ jeden z nich znikn¹³.
Bia³e jaki zafalowa³y trwog¹ i zemst¹. Wszyscy:
bracia, pó³bracia, knechci, sarianci i rycerze — pielgrzymi, ca³e to
ludzkie mrowie na us³ugach Zakonu, ujrza³o upadek mistrza kraju.
Wkrótce po stronie powstañców opowiedzia³ siê Mœciwój II — ksi¹¿ê
pomorski. By³ to wielki cios dla Zakonu. Prusom i Pomorzanom
udawa³o siê nawet niszczyæ flotê krzy¿ack¹ dostarczaj¹c¹ ¿ywnoœæ dla
Elbl¹ga, Ba³gi i Królewca. Pomoc Mœciwoja zadzia³a³a jednak jak
miecz obosieczny. Polscy ksi¹¿êta obawiaj¹cy siê o los ziemi che³miñskiej,
s¹siedniej wobec Kujaw i Mazowsza, zaczêli intensyfikowaæ dzia³ania
wobec prusko–pomorskiego sojuszu. Gdy pod Kowalewem zgin¹³ wódz
Bartów — Divan Klekin, Herkus Monte zajêty by³ umacnianiem
swoich pozycji w Natangii. Od miesiêcy po niebie kr¹¿y³a ogoniasta
gwiazda*. By³a wielka i jasna, ci¹gnê³a za sob¹ gwiezdny py³. ”Oto ja
— znik¹d przychodzê i odejdê donik¹d. Prowadzê za sob¹ mój lud.
Co zwiastuje kometa? Zmianê losu? Przesiewam
piasek miêdzy palcami zimn¹ noc¹, a chcia³em
usypaæ szaniec przeciw z³u…” W 1265 r.
papie¿ Klemens IV og³osi³ now¹ wyprawê do
Prus. Przybyli tu: Albrecht — ksi¹¿ê Brunszwiku
i Albrecht — ksi¹¿ê Turyngii. Ich wojska
zaatakowa³y Sambiê. Na prze³omie 1267/68
przyby³ nad Ba³tyk ju¿ po raz wtóry w³adca
Czech — Przemys³ II Ottokar. Jego armiê
w³adze zakonne skierowa³y do Natangii.
*
Odnotowana w wielu europejskich, ale te¿ i japoñskich kronikach œredniowiecznych
kometa – du¿a i jasna. 19 lipca 1264r. maksymalnie zbli¿y³a siê do S³oñca.
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Plemiê Herkusa Montego znalaz³o siê w sytuacji Dawida stoj¹cego
naprzeciw Goliata. Od ponad roku operowa³ na wybrze¿u warmiñsko–
natangijskim równie¿ Otto III Brandenburski. Pla¿e Zalewu Wiœlanego
sta³y siê teraz ogrodzeniem, spoza którego do œwiata przedostawa³ siê
tylko szczêk orê¿a. Do Montego dociera³y coraz gorsze wieœci.
Bartowie po œmierci swego wodza zaprzestali walki (1271). Sambiê
przemierzali krzy¿owcy wzd³u¿ i wszerz. Natangia krwawi³a i zosta³a
otoczona. Natangowie cierpieli g³ód, od lat nie mogli spokojnie zbieraæ
plonów. Kryli siê po lasach i gêstwinach. Serce powstania bi³o jednak
w osobie Herkusa. Jego wojsko operowa³o g³ównie w rodzinnej ziemi
— Stabis Lauks. Tu najwiêkszy gród (”pils”), przez Niemców zwany
Pilzen, sta³ siê wysp¹ ostatniej nadziei. W 1272 r. nowy mistrz
krajowy — Dytryk II z Miœni straszliwie spustoszy³ Natangiê.
Dosz³o te¿ do bitwy o grodzisko. Gród zdobyto, ale Monte, chocia¿
powtórnie raniony, zdo³a³ siê schroniæ w okoliczne lasy. Urz¹dzi³ tam
kryjówkê i podczas gdy jego ludzie poszli w niewolê, on z najwierniejszymi towarzyszami mia³ zamiar prowadziæ wojnê podjazdow¹. Sta³o
siê jednak inaczej. Za jego g³owê Krzy¿acy wyznaczyli nagrodê
i widocznie ktoœ wskaza³ drogê do kryjówki. Ob³awê zorganizowa³
komtur dzierzgoñski Schönburg von Hermann wraz ze swym kompanem
Goldbachem von Helwigiem. Obaj z knechtami zapuœcili siê w g³¹b
puszczy i dopadli Herkusa Monte w chwili, gdy oczekiwa³ powrotu
swych druhów z polowania. Komtur rozkaza³ niezw³ocznie powiesiæ
wodza Natangów na ga³êzi jednego z okolicznych dêbów. Krzy¿acy
przebili mu pierœ ostrzem miecza, ca³ym procederem chc¹c zaœwiadczyæ,
¿e œmieræ, któr¹ zgotowali walecznemu Herkusowi, ma okryæ go hañb¹
i z³¹ s³aw¹. Rzecz dzia³a siê w stab³awskim lesie jesieni¹ 1273 r.
ghghghghghghghghghghg
W odleg³oœci oko³o 15 km na pó³nocny zachód od Górowa

Natangia — widok z Góry Zamkowej (216 m n.p.m.), na której sta³ prawdopodobnie
œwiêty kamieñ ofiarny (przyp. red.)
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I³aweckiego znajdowa³a siê przed II wojn¹ œwiatow¹ wieœ, której nazwa
pochodzi³a od ”nazwiska” Monte. By³y to Montyty, po niemiecku:
”Montitten”. Wieœ po³o¿ona by³a nad Stradykiem — strumieniem
oddzielaj¹cym terytorium plemiennej Natangii od s¹siedniej Warmii.
Nazwa osady zapewne nieprzypadkowo nawi¹zywa³a do postaci szlachetnego Herkusa. Albo by³o to pole osadnicze nale¿¹ce do jego
rodziny, albo miejsce, w pobli¿u którego pojmali go Krzy¿acy. Po
1945 roku w Montytach usytuowano stra¿nicê Wojsk Ochrony
Pogranicza. W pobli¿u wsi przebiega³a granica polsko–radziecka. Jedno
z gospodarstw by³o zamieszka³e do po³owy lat 60-tych. Dziœ trudno
znaleŸæ œlady zabudowañ. Teren porastaj¹ chaszcze. Z lotu ptaka obszar
dawnej wioski widoczny jest jako œródleœna polana. Wkraczaj¹ na ni¹
drzewa — samosiejki. Przyroda odzyskuje utracony na rzecz ludzkiej
cywilizacji teren. Œlady walk z lat 70-tych XIII stulecia potwierdzaj¹
równie¿ dane archeologiczne. Liczba obiektów archeologicznych, pozosta³oœci grodów i obwa³owañ œwiadcz¹, ¿e obecna granica polsko-rosyjska
przecina dawne centrum osadniczo–kulturowe Natangii. Gród Montego
— Pilzen posiada³ wielkoœæ oko³o 1 hektara, otoczony by³ kamiennym
wa³em i palisad¹. W ziemi znaleziono kilka warstw rumowisk
kamiennych i spalonego drewna*. Interesuj¹ce, ¿e gród Herkusa, wraz
z czterema innymi podobnymi grodami, okala³ wieñcem miejsce pradawnego kultu — sanktuarium. Pozosta³oœci¹ po œwiêtym dla Natangów
przybytku jest ogromny kamieñ z wy¿³obieniem przypominaj¹cym
ofiarna misê (w dawnym Grundfeld). Niedaleko znajdowa³y siê liczne
pruskie pola cmentarne oraz dwa pos¹gi kamienne. W tej samej okolicy
le¿a³a te¿ liszka Gierkin, nazwana w kronice Dusburga ”forum
Gerkin”. Owo miejsce handlu s³u¿y³o Natangom jednoczeœnie jako
teren wieców. Wtargniêcie Krzy¿owców do grodu Montego oznacza³o
równie¿ kres istnienia pobliskiej osady targowej. Monte broni³ wiêc, jak

*

Hoffman M. J., Pogañskie miejsca kultu na ziemiach pruskich, Masovia t. 2 1999.
Schulz H., Der Kreis Preussisch Eylau. Geschichte und Dokumentation eines
ostpreussischen Landkreis, Verden (Aller) 1983.

*
w objaœnieniach do ”Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza czytamy: ”Czêsto siê zdarza³o, ¿e Prusacy i Litwini, dzieæmi porwani
i wychowani w Niemczech, powracali do ojczyzny i stawali siê najsro¿szymi Niemców nieprzyjació³mi. Takim by³ pamiêtny w dziejach
Zakonu Prusak, Herkus Monte.”
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widaæ, okolicy posiadaj¹cej dla Prusów znaczenie nie tylko militarne, ale
religijne i gospodarcze. Bardzo charakterystyczne, ¿e pierwsz¹ po
wielkim powstaniu œwi¹tyniê chrzeœcijañsk¹ wzniesiono (w 1317 r.)
równie¿ w pobli¿u. Wieœ z koœcio³em przyjêto nazywaæ Dexen, co
mo¿na wi¹zaæ z pruskim s³owem ”dekte” = paliæ. Pozostaje jeszcze
inna nazwa zwi¹zana z ¿yciem walecznego Natangijczyka — Stabis
Lauks czyli Kamienne lub Kamieniste Pole. W wersji spolszczonej
— Stab³awki. Jest to szerszy obszar, zwany te¿ z niemiecka
Stablackiem. Obecnie okolica przeciêta granic¹ w po³udniowej, polskiej
czêœci, zyska³a nazwê Wzniesieñ Górowskich. Kamieniste Pole stanowi³o niegdyœ rodzim¹ ziemiê Herkusa Monte — st¹d siê wywodzi³,
tu walczy³ i tu poleg³. Dziœ na obszarze Stablacku miejscowoœæ
Kamiñsk dziedziczy dawn¹ tradycjê nazewnicz¹. W czerwcu 1999
szko³a w Kamiñsku przyjê³a imiê Herkusa Monte. Istnieje równie¿
leœnictwo Stab³awki na pó³noc od Górowa I³aweckiego. Pobratymczy
wobec Prusów Litwini* nazwali na czeœæ natangijskiego bohatera
uniwersytet w K³ajpedzie. Ciekawe, ¿e Stablack, ziemie nieopodal
Górowa I³aweckiego — serce dawnych Prus, s¹ miejscem, gdzie spêdzi³
ostatnie chwile swego ¿ycia równie¿ najs³ynniejszy wódz Jaæwiêgów
— Skomand. Po podboju Jaæwie¿y przez Krzy¿aków w 1283 r.
Skomand zbieg³ na Ruœ, ale nie mog¹c wytrzymaæ têsknoty za
rodzinnymi stronami, wkrótce powróci³. Przeszed³ na s³u¿bê Zakonu
i w nagrodê otrzyma³ od jego w³adz pole Steinio. Osiedli³ siê tam
wraz z cz³onkami swego rodu. Pole Steinio to okolice dzisiejszej Stegi,
Kandyt i Skarbca. ghghghghghghghg
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