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POCZ¥TKI GOSPODARKI FOLWARCZNEJ
W KOMPLEKSIE ZAMKOWYM W MALBORKU
I NA TERENIE KOMTURSTWA MALBORSKIEGO
Folwarki jako orodki gospodarcze egzystowa³y przy kompleksach zamkowych od momentu powstawania zamków i póniej ich rozwoju przestrzennego, jak i rozwoju dzia³alnoci pozamilitarnej, jako orodka produkcyjnego
i zarazem gospodarczego. By³y przy tym niezwykle istotne nie tylko dla ¿ycia
i funkcjonowania za³ogi zamkowej (konwentu), ale tak¿e szerzej, dla okolicznej ludnoci pomocniczej, a równie¿ na terenie domeny, w komturstwie malborskim. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e folwark przyzamkowy jest z regu³y
orodkiem gospodarczym, który rozwija³ siê prawie równolegle pod wzglêdem
czasowym do kompleksu zamkowego, natomiast folwarki domenalne powstawa³y i rozwija³y siê wtórnie na terenie domeny, po utworzeniu zrêbów administracyjnych w omawianym komturstwie.
Informacje na ich temat pochodz¹ z ró¿nego rodzaju róde³, przede
wszystkim natury ekonomicznej (rachunkowej), jak i protoko³ów oraz inwentarzy powizytacyjnych; wystêpuj¹ tak¿e w ród³ach typu narracyjnego, gdzie
zosta³y zamieszczone informacje na temat ich powstania, za³o¿enia czy te¿
pocz¹tków istnienia. Podstawowe okrelenia, które pojawiaj¹ siê w przypadku folwarków to: Vorwerk oraz Hof. To drugie okrelenie ma szersze znacznie. Tym mianem okrelano zarówno dwory produkcyjne, czyli de facto folwarki, jak i dwory w pojêciu rezydencjonalnym. Nie mo¿na zgodziæ siê
z twierdzeniem Hartmuta Boockmanna, ¿e pojêcie Vorwerk jest pojêciem
typowo pochodz¹cym ze ród³a1. Jest to tylko udowodnione dla protoko³ów
1

H. Boockmann, Die Vorwerke des Deutschen Ordens in Preußen. Die Grundherrschaft im
späten Mittelalter, Vorträge und Forschungen, hrsg. v. Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. XXVII, Teil. I. Grundherrschaft im späten Mittelalter, hrsg. v. Hans
Patze, Sigmaringen 1983, s. 555, passim.
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powizytacyjnych, nie za dla róde³ typu przywileje nadawcze, gdzie  w³anie w drugiej po³owie XV w.  na okrelenie folwarku jest u¿ywane s³owo
Hof. Okrelenie Hof znaczy w jêzyku niemieckim zamkniête, oddzielne, chronione miejsce, nale¿¹ce do zamku, m.in. o charakterze produkcji rolniczej,
z obiektami, które s³u¿y³y prowadzeniu szeroko rozumianej produkcji rolniczej, najczêciej z oddzielnymi zabudowaniami, m.in. domem mieszkalnym
dla zarz¹dcy folwarcznego, a tak¿e s³u¿by folwarcznej oraz istniej¹cymi na
jego terenie innymi orodkami gospodarczymi. Natomiast s³owo Vorwerk
oznacza czêæ gospodarcz¹ posiad³oci ziemskiej, nale¿¹c¹ równie¿ do dobra,
ale tak¿e czêæ zamku (kompleksu zamkowego)2. Widaæ zatem, ¿e okrelenia
historyczne, u¿ywane w drugiej po³owie XV w. i póniej niezupe³nie przystaj¹
do znaczenia obu tych s³ów w ród³ach. To co je wyranie ró¿ni, to wystêpowanie okrelenia Vorwerk w stosunku do obiektów gospodarczych, znajduj¹cych siê w posiad³ociach ziemskich.
Folwarki przyzamkowe, egzystuj¹ce w kompleksach gospodarczych (Vorwerk beim Vorburg) by³y czêsto immanentn¹ czêci¹ za³o¿eñ gospodarczo-architektonicznych, jakimi by³y m.in. zamki krzy¿ackie w Prusach. Zarówno
folwarki (Vorwerk), jak i wszelkiego rodzaju dwory gospodarcze (Wirtschaftshof), niezale¿nie od swojego po³o¿enia, b¹d to przy kompleksach zamkowych,
b¹d na obszarach domenalnych, nale¿a³y do orodków gospodarczych w komturstwie malborskim o charakterze produkcyjno-magazynowo-przetwórczym.
Mia³y one ró¿n¹ wielkoæ, okrelan¹ przez przekazy ród³owe jako:
Großhof, Mittelhof3 czy te¿ Kleinhof4, oraz równie¿ swoisty typ czy te¿ rodzaj,
wskazuj¹cy na preferencje w hodowli danego gatunku zwierz¹t, co uwidacznia³o siê tak¿e w nazwie takich folwarków, szczególnie krzy¿ackich, np. fyhehoeff5, viehhoffe6, carbenshoff7, stuthoff8. A zatem istnia³y folwarki, w których hodowano wszystkie zwierzêta gospodarskie, bez jakiekolwiek
preferencji. Ich produkcja zarówno zwierzêca, jak i rolinna mia³a zabezpieczyæ przede wszystkim byt osób, które by³y ich w³acicielami, nadzorcami lub
posiadaczami, a dopiero w drugim rzêdzie sprostaæ oczekiwaniom zewnêtrznym (handel i wymiana krajowa). Z drugiej strony by³y równie¿ takie orodki
folwarczne, które specjalizowa³y siê w hodowli konkretnego gatunku zwie2 G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre,
München 1991, s. 662, 1400.
3 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, XX Hauptkatalog, Ordens Folianten (dalej: OF) OF 169 c (Einnahme- und Ausgaberegister der Pflegeamte Lochstaedt, angefangen Michaelis 1521), k. 2: der Zinß vor mittelhoff: [...] zinß ist vor hab im mitelhoff.
k. 42: Knecht im mittelhoff; OF 170 (Einnahme- und Ausgaberegister der Pflegers zu Lochstaedt 1522), k. 40v: Gesantknecht im Mittelhoff.
4 O tym w dalszej czêci niniejszego artyku³u.
5 Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens (dalej: GÄB), hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig
1921, s. 149.
6 GÄB, s. 256.
7 GÄB, s. 43. Inwentarz z 1 marca 1440 r.
8 GÄB, s. 27.
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rz¹t gospodarskich, np. koni lub byd³a (stadniny koni ró¿nej maci i przeznaczenia, zarówno poci¹gowe, zaprzêgowe, do pracy w lesie, przy orce lub pod
wierzch, czy te¿ hodowle wo³ów i krów). Dzia³a³y te¿ folwarki z preferencyjn¹
hodowl¹ byd³a (np. krów mlecznych czy te¿ byd³a rogatego rzenego, lub te¿
hodowle zarodowe). wiadcz¹ o tym nazwy tych folwarków. Nie oznacza to
oczywicie, ¿e folwarki specjalizuj¹ce siê w hodowli danego rodzaju zwierz¹t by³y samodzielnymi i osobnymi orodkami gospodarczymi. Wystêpowanie przy tym wê¿szych lub te¿ specjalistycznych okreleñ na folwark typu
Viehhof nie oznacza, ¿e musi to byæ oddzielny orodek gospodarczy. Równie
dobrze mog³a to byæ czêæ wiêkszego za³o¿enia folwarcznego lub w innych
przypadkach tylko jeden z jego budynków gospodarczych, w którym hodowano tylko byd³o (krowy) lub te¿ inne zwierzêta.
Folwarki malborskie jako orodki gospodarki krzy¿ackiej oraz centra
gromadzenia i przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego, mia³y mo¿liwoæ powstania i póniejszego rozwoju szczególnie w tych rejonach kszta³tuj¹cego siê jeszcze na prze³omie XIII i XIV w. pañstwa zakonu krzy¿ackiego
w Prusach, które by³y istotne dla tego¿ pañstwa nie tylko pod wzglêdem
gospodarczym, ale równie¿ administracyjnym lub te¿ wojskowo-strategicznym. Jednym z takich terenów by³o niew¹tpliwie w³anie komturstwo malborskie, które w XIV w. (szczególnie po 1309 r.) spe³nia³o wa¿n¹ rolê aprowizacji centralnego orodka administracji krzy¿ackiej, jakim by³ zamek
w Malborku i zamieszkuj¹cy tam konwent oraz wielki mistrz zakonu krzy¿ackiego z ca³ym dworem. Jedn¹ z pierwszych ród³owych wzmianek na
temat wystêpowania na omawianym terytorium folwarku przyzamkowego
w Malborku9 zawiera zapis przeprowadzonej wizytacji urzêdu folwarcznego
w 1381 r., kiedy funkcjê nadzorcy (Viehamt) folwarku zwierzêcego (lub tylko
obory) (Viehhof) pe³ni³ cz³onek zakonu krzy¿ackiego Heinrich Stange.
Wzmianka pochodzi z 6 stycznia 1381 r.10 Wkrótce dochodzi do zmiany na
tym urzêdzie i od 25 lipca 1381 r. pracami przyzamkowego folwarku malborskiego kierowa³ Heinrich Ryman11. Urz¹d ten sprawuje do pocz¹tku 1383 r.,
kiedy to za zarz¹dzanie tym urzêdem staje siê odpowiedzialny Vulprecht,
który zastêpuje na tym stanowisku Heinricha von Langenfelt12. Swój urz¹d
sprawowa³ doæ d³ugo, gdy¿ dopiero w 1390 r. zostaje zast¹piony przez póniejszego wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego, Heinricha Küchmeistera13.
1 maja 1396 r. Küchmeister zostaje zmieniony na urzêdzie przez Johana von
Konigshain14. 1 listopada 1398 r. von Konigshain zostaje zast¹piony przez
Cuncza Volkolta. 4 marca 1401 r. urz¹d nadzorcy folwarku przej¹³ brat krzy¿acki
9

Por. S. Jówiak, J. Trupinda, Krzyzackie zamki komturskie w Prusach. Topografia
i uk³ad przestrzenny na podstawie redniowiecznych róde³ pisanych, Toruñ 2012, s. 217, przypisy: 454456 oraz s. 218 i nn.
10 Das Marienburger Ämterbuch (dalej: MÄB), wyd. W. Ziesemer, Danzig 1916, s. 110.
11 MÄB, s. 110.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 111.
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Ulrich Jonsdorffer, wczeniejszy wójt folwarku w Lesewicz15. Najprawdopodobniej 28 padziernika 1407 r. urzêdem tym zarz¹dza³ ju¿ niejaki brat Ulrich
niekoniecznie ten sam co w 1401 r. Nie mamy jednak potwierdzenia zmiany
nadzorcy (Viehmeister) folwarcznego na tym stanowisku w omawianym roku16.
O istnieniu i funkcjonowaniu folwarków na terytorium domeny (komturstwa) malborskiej ród³a informuj¹ nas w podobnym czasie, co o istnieniu
folwarku na terenie kompleksu zamkowego. Pierwsz¹ informacj¹ o istnieniu
folwarków na terenie domeny malborskiej jest najprawdopodobniej wzmianka z 2 lutego 1321 r.17 Natomiast po raz pierwszy o folwarkach, rozmieszczonych i dzia³aj¹cych na terenie komturstwa malborskiego dowiadujemy siê
z informacji zamieszczonej w Malborskiej Ksiêdze Urzêdniczej zakonu krzy¿ackiego w inwentarzu z 6 marca 1389 r.. Wówczas jedna ze wzmianek
w inwentarzu zosta³a zatytu³owana: Item in den hofen obiral und in dem
huse. Zatem ten zapis dotyczy³ wszystkich folwarków w komturstwie oraz
folwarku przyzamkowego18. Informacja ta pochodzi z inwentarza powizytacyjnego, a dotyczy wizytacji przeprowadzonej na zamku w Sztumie 11 stycznia 1394 r.19 Wówczas na urz¹d wójta sztumskiego zostaje powo³any Conrad
von Beldersheim. W tym czasie pojawia siê zarz¹dca folwarczny20 w miejscowociach: Newengute, Wargles, Wusicz, Lasen (Lasin)21. W zwi¹zku z tym, ¿e
s¹ to informacje pochodz¹ce z inwentarza wójtostwa sztumskiego, nale¿y
przypuszczaæ, ¿e ów zarz¹dca czy te¿ zarz¹dcy byli w jaki sposób podporz¹dkowani w kwestii administracyjnej decyzjom wójta, urzêduj¹cego w Sztumie22.
Dok³adnie dekadê póniej, czyli 6 marca 1404 r. zamieszczono informacje na
temat folwarków w Canctiken oraz we wspomnianych ju¿ Newengute, Wargles,
Wusicz i Lasen)23. Nastêpne wzmianki, a¿ do pocz¹tków lat czterdziestych
XV w., s¹ ju¿ sporz¹dzone po zakoñczeniu Wielkiej Wojny z Polsk¹. W inwentarzu z 20 czerwca 1419 r. pojawia siê kolejny folwark domenalny z terenu
komturstwa malborskiego, a mianowicie w Thorechtenhof24, a w 1440 r.
folwark w Nicklasdorff25. W tym czasie prac¹ tych¿e folwarków zarz¹dza
z pewnoci¹ wójt sztumski, gdy¿ pojawia siê na ten temat wyrany zapis
w inwentarzu26.
15
16
17

Ibidem.
Ibidem, s. 111, 112.
Folwark w Laskach. Opis ustalonej datacji w dalszej czêci niniejszego artyku³u. Zob.
zestawienie folwarków.
18 MÄB, s. 11.
19 Ibidem, s. 13.
20 Lub równie¿ zarz¹dcy folwarcznego.
21 MÄB, s. 13.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 1314.
24 Ibidem, s. 15.
25 Ibidem, s. 24: Der hoff Nicklasdorff.
26 Ibidem, s. 20: In der jorczall unsirs herren tusund vierhundert und im 40ten iare do
wart bruder Wilhelm von Weiszen voyth czum Sthume am Freitag vor Barnabe apostoli das
ampt czum Sthume dirlossen und hot die nochgeschreben getreide, fye in allen hoffen und
nemlich all gerete uffim huwsze und in allen hoffen in deser nochgeschreben weyse gelassen.
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Wa¿ne informacje na temat folwarków domenalnych w komturstwie malborskim pochodz¹ równie¿ z inwentarzy innych urzêdów, jak np. wójtowskiego, czy te¿ urzêdu lenego oraz urzêdu rybackiego, na którego terytorium by³
umiejscowiony folwark. Tak by³o z gospodarstwem rybackim w Szkarpawie
i urzêdem lenym w Benowie oraz wójtostwa w Grabinach27. Na obszarach
krzy¿ackich jednostek administracyjnych, nale¿¹cych do komturstwa malborskiego wystêpowa³y równie¿ oddzielnie folwarki. W przypadku wójtostwa
w Grabinach by³y to przede wszystkim folwarki w Wusicz oraz Nicloszdorff28.
Tabela 1
Powstanie i rozwój folwarków na terenie komturstwa malborskiego w XIV i XV w.

Nazwa
folwarku
(ze ród³a)

Nazwa
wspó³czesna
miejscowo ci

Zapis ród³owy/
/chronologia powstania obiektu

(Valentinshof?) Kominki

Inwentarz z AGAD wymienia równie¿ folwark nieobecny
w ród³ach krzy¿ackich. Nale¿y przyj¹æ z du¿¹ doz¹
prawdopodobieñstwa, ¿e zatem istnia³ on równie¿ w czasach
krzy¿ackich. Dane pochodz¹ jednak z 1707 roku 29

Benhoff

Benowo

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1376 r., ze spisu w urzêdzie lenym, gdy jego zarz¹dc¹ (leniczym) by³ brat krzy¿acki Michel. Wzmianki dotycz¹ lat 13761442.

Caldehoff30,
Kaldenhofe.
Kalthof

Ka³dowo31

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1378 r. i jest w niej mowa o sk³adowanym w tym folwarku
zbo¿u: In dem Kaldenhove. Natomiast nastêpna wzmianka
pochodzi z 4 marca 1401 r., ze spisu w urzêdzie glównego
oborniczego (Viehamt), którym by³ wówczas prokurator
lasowicki Ulrich Jonsdorffer32. Wzmianki dotycz¹ lat 14011436.

27
28
29

MÄB, s. 25.
Ibidem, s. 22.
Archiwum G³ówne Akt Dawnych (dalej: AGAD), sygn.: 711-690-10/ 257, k. 43, 44.
Pomiêdzy folwarkami, które by³y znane z okresu krzy¿ackiego inwentarz wymienia równie¿
folwark nieobecny w ród³ach krzy¿ackich. Nale¿y przyj¹æ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e
zatem istnia³ on równie¿ w czasach krzy¿ackich. Dane te pochodz¹ z 1707 r.; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 6768; ród³a do dziejów ekonomii
malborskiej (dalej: DEM), s. 46: Z staradawna za Krzy¿ownikow za³o¿ony na rolach gruntu
dobrego, które s¹ pomierzone. Przy tem folwarku ogrodnikow 6 w cha³upach mieszkaj¹cych, którem cha³up poprawuj¹ za pieni¹dze skarhowe. Ma ka¿dy z nich rolej po morgu za tern ogrodem
gdzie siedzi. Za pieni¹dze robi¹. którem p³ac¹, jako inszem od wym³ocku æwiertnie jedenast¹ zbo¿a
pospolitego bior¹. A ¿ony ich w lecie pomagaj¹ oko³o plewid³a darmo. którem dawaj¹ jeæ i piæ
z dworu. Zapis powy¿szy jasno wiadczy, ¿e folwark móg³ ju¿ powstaæ w czasach krzy¿ackich.
30 Jego dzia³alnoæ jest obserwowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: Archiwum G³ówne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.: 711-690-10/ 201, k. 61, 223, 228; sygn. 235, k. 37; sygn. 257,
k. 55; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 59, 6870.
31 DEM, t. II, wyd. W. Hejnosz, J. Gronowski, Fontes TNT , t. 48, Toruñ 1960, s. 47;
W. D³ugokêcki, Zaginione dwory krzy¿ackie w okolicach Malborka. Uwagi do badañ nad osadnictwem ¯u³aw Wielkich w redniowieczu (dalej: Zaginione dwory), w: Krzy¿owcy, kronikarze,
dyplomaci, pod red. B. liwiñskiego, Gdañskie Studia z Dziejów redniowiecza, nr 4, Gdañsk-Koszalin 1997, s. 32 i nn.
32 MÄB, s. 111. Folwark najprawdopodobniej istnia³ ju¿ du¿o wczeniej, w czasie budowy
k³adki (przeprawy) z zamku na przeciwleg³ym brzegu Nogatu. W³anie dok³adnie tam zosta³ usytu-
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Canctiken33

K¹tki

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 6 marca 1404 r. ze spisu w wójtostwie sztumskim. Wzmianka
z 1404 r.

Gorken

Górki34

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 6 stycznia 1381 r., ze spisu ze stanu posiadania na urzêdzie
mistrza koniuszego (Pferdemarschall). Wówczas pojawia siê
zapis o: Im hove czum Gorgke35. Wzmianki dotycz¹ lat 13811447.

Grebin

Grabiny

Pierwsza wzmianka na temat miejscowoci (i folwarku?)
pochodzi z dokumentu wydanego 6 maja 1343 r.36 Nastêpne
pochodz¹ m.in. z inwentarza z 6 stycznia 1381 r., ze spisu
w wójtostwie grebiñskim. Wzmianki dotycz¹ lat 13811447.

Knypabe
(Knyphoffe)

Kuku³ka/
/Knipawa

Widoczne dowodnie w 1389 r. oraz póniej jako folwark
rybickiego malborskiego od 1414 r.37

Landaw

Lêdowo

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 13 grudnia 1393 r., ze spisu w wójtostwie grabiñskim 38.
Wzmianka dotyczy tylko 1393 r.

Lasin (hoff),
Lasy
Laszaw, Lasen

Pierwsza wzmianka na temat folwarku w inwentarzu pochodzi
z 1392 r., ze spisu w wójtostwie sztumskim. Wzmianki dotycz¹
lat 13921447.

Lesewicz39

Pierwsza wzmianka na temat folwarku pochodzi z 29 listopada
1343 r.41 Nastêpne m.in. w inwentarzu z 6 stycznia 1381 r., ze
spisu w miejscowym prokuratorstwie. Wzmianki dotycz¹ lat
13811440.

Lasowice40

owany przez Krzy¿aków folwark w Ka³dowie, byæ mo¿e w czasie, kiedy wielkim mistrzem by³
Ditrich von Altenburg, czyli przed 1341 r. Jest to jednak ma³o prawdopodobne, por. B. Schmid, Das
Ordenshof Kalthof, Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins, Bd. 35, 1936, s. 64 inn.
33 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 70.
34 Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 6566,
folwark ten we wczesnych czasach pokrzy¿ackich by³ znany przede wszystkim z uprawy: ¿yta,
pszenicy, jêczmienia, owsa oraz grochu. Z nale¿¹cych do niego ³¹k regularnie zbierano trawê na
siano i przechowywano w stodo³ach folwarcznych.
35 MÄB, s. 97.
36 Preussisches Urkundenbuch, hrsg. v. R. Philippi, A. Seraphim, M. Hein, E. Maschke,
H. Koeppen, K. Conrad, Königsberg  Marburg/Lahn, 18821986, (dalej: Pr. UB), Bd. III/ 2,
Nr 557, s. 430432. Dokument ów zosta³ wystawiony przez wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego Ludolfa Königa we wskazanym czasie dla Heinricha von Wernersdorf i dotyczy³ dzier¿awy wsi
Stablewo. W owym dokumencie spotykamy zapisy: Datum et actum in curia nostra Grebin oraz
advocatus in Grebin, z pewnoci¹ chodzi wiêc o Grabiny. Druga wzmianka potwierdza natomiast istnienie w Grabinach urzêdu wójtowskiego i ówczesnego wójta: Hinricus de Cansburne.
Nie mam natomiast wzmianki na temat istnienia czy te¿ nie folwarku w owej miejscowoci.
37 OF 161, 181 a; Ksiêga rachunkowa urzêdów rybickich komturstw malborskiego i dzierzgoñskiego 14401445, wyd. Z. H. Nowak i J. Tandecki, Fontes TNT 82, Toruñ 1997, s. VIIIX (szczególnie mapka na s. IX). Urz¹d rybickiego w Kuku³ce-Knypabe nad jeziorem Dru¿no zosta³ wy³¹czony
 w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej  terytorialnie z komturstwa dzierzgoñskiego
w 1414 r i w³¹czony do znajduj¹cego siê po s¹siedzku komturstwa malborskiego. St¹d te¿ folwark
rybickiego jest po tym roku zaliczany do domenalnych folwarków komturstwa malborskiego.
38 MÄB, s. 27.
39 AGAD, sygn.: 711-690-10/ 238, k. 19.
40 W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 28.
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Leske42

Laski43

Pierwsza znana wzmianka na temat tej miejscowoci pochodzi
z 2 lutego 1321 r.44, pó niejsze 29 listopada 1343 r. 45, a nastêpne,
m.in. z inwentarza z 1377 r.  ze spisu w wójtostwie laskiñskim
 mówi¹ ju¿ o folwarku. Wzmianki dotycz¹ lat 1377 461444.

Wargels

Barlewice

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1 padziernika 1391 r., ze spisu w wójtostwie sztumskim.
Wzmianki dotycz¹ lat 13911447.

Warnaw

Kocieleczki?
(Warnowo)47

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1388 r. ze spisu w prokuratorstwie lasowickim. Prace folwarku
nadzorowa³ wówczas komtur zamkowy w Malborku Heinrich
Hareder48. Wzmianki dotycz¹ lat 13881436.

Markenshof
(Merkelhof)

Markusy

Za³o¿ony oko³o 1360 r. Z pewnoci¹ ju¿ istnia³ w 1363 r., kiedy
to prokuratorem by³ niejaki Walrabe49.

41

Pr. UB, Bd. III/ 2, Nr 621, s. 508. Dokument ów zosta³ wystawiony przez wielkiego
mistrza Ludolfa Königa dla mieszkañców ¯u³awy Wielkiej, którym potwierdza³ mo¿liwoæ
bezp³atnego korzystania z przeprawy mostowej na Nogacie. Oprócz tego zapewnia³ im tak¿e
prawo do prowadzenia pasiek. Widnieje w nim zapis o nastêpuj¹cej treci: [...] zcu unsern hove
Monthaw, Letzke, Lesewitcz, hernochmols aufgeben zcu acker von denselbigen guttern[...].
42 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 74; sygn. 235, k. 37; AGAD, sygn. 238, k. 21; sygn. 257, k. 33: zachowa³ siê
inwentarz sprzêtów folwarcznych z czasów polskich, który jest dobrym uzupe³nieniem inwentarzy krzy¿ackich. Mo¿e on stanowiæ ewentualne uzupe³nienie wiadomoci na temat wczeniejszej
struktury gospodarczej owego folwarku. Tak wiêc zachowa³y siê: uzdy i rzêdy koñskie, p³ugi.
Mo¿e to wskazywaæ na nastawienie dzia³alnoci folwarku na uprawê zbo¿a oraz hodowlê koni;
Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 6365.
43 DEM, s. 45: przy folwarku by³a karczma, która zapewne korzysta³a z produktów
spo¿ywczych wytwarzanych przez ten folwark; W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 25.
44 Pr. UB, Bd. II, Nr 315, s. 232. Wtedy to zosta³ wymieniony na licie wiadków dokumentu lokacyjnego dla wsi Tannsee (wierki), wystawionego przez wielkiego komtura Wernera
von Orseln, wójt Wielkiej ¯u³awy niejaki brat Gunther, wójt ¯u³awy: und bruder Gunther voith
unsers werders. Sk¹d zatem wiadomo, ¿e jest to wzmianka dotycz¹ca folwarku w Laskach?
Ponad dwa lata póniej ten sam wójt zosta³ wymieniony  tym razem jako wiadek  w dokumencie lokacyjnym dla wsi Alt Münsterberg (Stara Kocielnica) ju¿ jako wójt z Lasek: bruder
Gunther voith vom Leske. Nie ma zatem w¹tpliwoci, ¿e poprzedni brat Gunther te¿ piastowa³
urz¹d w Laskach: Pr. UB, Bd. II, Nr 407 s. 296. Póniej jeszcze wielokrotnie, np. 25.01.1341 r.
w przywileju dzier¿awnym wielkiego mistrza Dietrycha von Altenburg dla Johannesa von Sevelt, jest wzmiankowany folwark w Laskach: Pr. UB III/ 1, nr 352, s. 246: in Lesk curia nostra.
Z 1347 r. pochodzi natomiast wzmianka o biciu monet w Laskach: ist ein dorff gewesen bey
Newteich am fluss Sventa, woselbst der hohe meister eine muntze schlagen liesz, w: Peter
Himmelreichs Chronik, hrsg. v. M. Töppen, Leipzig 1881, s. 8.
45 Pr. UB, Bd. III/ 2, Nr 621, s. 508.
46 MÄB, s. 40; Urz¹d wójtowski w Laskach musia³ istnieæ ju¿ wczeniej, gdy¿ w tym roku
(1377) dosz³o do zmiany wójtów krzy¿ackich na tym urzêdzie. Nie wiadomo, czy folwark istnia³
równie¿ wczeniej i w tych samych latach. Przypuszczalnie istnia³ jednak wczeniej, ni¿ przed
1377 r., ale od kiedy dok³adnie, nie wiadomo.
47 W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 28.
48 MÄB, s. 84.
49 A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Fischau (Komtirei Christburg) im Mittealter (dalej: Die Siedlungen), Mitteilungen des Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu
Thorn, H. 44, Thorn 1936, s. 96.
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Montaw50

M¹towy Ma³e51 Pierwsza wzmianka na temat folwarku pochodzi z 8 sierpnia
1321 r.52, a pó niej z 29 listopada 1343 r.53 Nastêpne m.in.
w inwentarzu z 20 czerwca 1377 r., ze spisu w prokuratorstwie
m¹towskim54. Liczne wzmianki z lat 13771447.

Meselancz

Miêdzy³ê¿

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1 stycznia 1394 r., ze spisu w miejscowym prokuratorstwie 55.
Wzmianki dotycz¹ lat 13941447.

Nicloszdorff,
Nicklasdorff

Miko³ajki
Pomorskie

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1440 r., ze spisu w wójtostwie sztumskim56. Wzmianki dotycz¹
lat 14401447.

Nuwenhoffe57

Nowy Dwór

Jedna z pierwszych wzmianek w inwentarzu na jego temat
pochodzi z 6 marca 1404 r.58

Sendhof
(Neuhof)

Piaski59

Wzmianka o jego istnieniu pojawia siê w dokumencie lokacyjnym w dniu 12 marca 1398 r., póniej 8 kwietnia 1414 r.,
w innym dokumencie lokacyjnym60.

Rehe(n)hoffe

Ryjewo61

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 24 lipca 1387 r., ze spisu w urzêdzie leniczym (Waldamt)
w Benowie62. Wzmianki dotycz¹ lat 13871394.

Thorechenhofe63

Szaleniec64

Pierwsza wzmianka na temat tego folwarku pochodzi z 1399 r 65.
Nastêpna wzmianka w inwentarzu pochodzi z 20 czerwca 1419 r.,
ze spisu w wójtostwie sztumskim66.

50 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 7274; sygn. 235, k. 36; sygn. 257, k. 9: na terenie folwarku w czasach
polskich istnia³ dobrze prosperuj¹cy browar. Byæ mo¿e dzia³a³ on równie¿ w czasach krzy¿ackich; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 59.
51 DEM s. 44: Folwark ten po³o¿ony bardzo blisko zamku malborskiego, nieopodal lasu
dêbowego móg³ równie¿ w czasach krzy¿ackich pozyskiwaæ miód z barci.
52 Pr. UB, Bd. II, Nr 359, s. 266, w zwi¹zku z wydaniem dokumentu lokacyjnego dla wsi
Mielenz (Mi³oradz) przez wielkiego komtura Wernera von Orseln, gdzie widnieje zapis: steende
czwisschen der weszen unsers hofes Montow.
53 Pr. UB, Bd. III/ 2, Nr 621, s. 508.
54 MÄB, s. 73.
55 Ibidem, s. 63.
56 Ibidem, s. 22: Dis nochgeschreben fye findet man in hoffe czu Nicloszdorff.
57 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 66.
58 MÄB, s. 14.
59 AGAD, sygn.: 711-690-10/ 257, k. 65, 66. Wród folwarków, które by³y znane z okresu
krzy¿ackiego, inwentarz wymienia równie¿ folwark nieobecny w ród³ach krzy¿ackich. Nale¿y
przyj¹æ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e zatem istnia³ on równie¿ w czasach krzy¿ackich.
Dane pochodz¹ z 1707 r.; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk
1961, s. 59, 7071; DEM, s. 48: mówi, ¿e: zosta³ zbudowany przy zamku. Trudno na tej
podstawie wnioskowaæ jego czas za³o¿enia.
60 A. Semrau, Die Siedlungen, s. 101. Wtedy jeszcze nale¿a³ do komturstwa grudzi¹dzkiego.
61 DEM, s. 50.
62 MÄB, s. 61.
63 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 71, 229, 250; sygn. 257, k. 90, 91; W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 29.
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Scharffaw,
Scharfau

Szkarpawa

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1 sierpnia 1387 r., ze spisu miejscowego rybickiego67.
Wzmianki dotycz¹ lat 13871436.

Stuhm

Sztum

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 2 listopada 1381 r., ze spisu w tym¿e wójtostwie sztumskim68.
Pozosta³e wzmianki na jego temat pochodz¹ z lat 13811394.

Sztutowo
Stutthof,
(Rotenhuwsze
uff der Neryge)

Pierwsza i jedyna wzmianka w inwentarzu na temat folwarku
pochodzi z 2 listopada 1422 r., ze spisu rybickiego
szkarpawskiego69.

Wosicz,
Wuschycz

Unice

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1391 r. Wzmianki dotycz¹ lat 13911447.

Dorrenfelde
(Ein Feld
vorm Tor?)

(Pole przed
bram¹,
zamkiem?)

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 17 lutego 1401 r., ze spisu na urzêdzie szpitalnika
malborskiego70. Wzmianki dotycz¹ lat 14011420.

ród³o: MÄB; A. Chêæ, Folwarki krzy¿ackie na terenie komturstwa malborskiego w wietle róde³
archeologicznych i historycznych, próba lokalizacji, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzy¿ackie,
pod red. K. Gr¹¿awskiego, W³oc³awek-Brodnica 2003, s. 327334.

* * *
Folwarki na terenie komturstwa malborskiego (pocz¹tkowo  w nielicznych przypadkach  równie¿ dzierzgoñskiego) rozwija³y siê zatem tu¿ po
wytworzeniu administracji krzy¿ackiej na opisywanym obszarze: komturstwa, a póniej wójtostw, prokuratorstw i innych mniejszych jednostek administracji, zwi¹zanych przede wszystkim z gospodark¹, takich jak urzêdy lene czy tez urz¹d rybickiego. Mo¿na tu zauwa¿yæ równie¿ pewn¹
prawid³owoæ, niespotykan¹ na szersz¹ skale poza opisywanymi ziemiami
zakonu krzy¿ackiego. Otó¿ folwarki domenalne tego¿ komturstwa by³y najczêciej usytuowane w siedzibach wójtów lub te¿ prokuratorów i innych
urzêdników krzy¿ackich. By³y zatem nie tylko orodkami gospodarczymi, ale
równie¿, a mo¿e przede wszystkim  na pocz¹tku swojej egzystencji  orodkami lokalnej administracji krzy¿ackiej. W innych regionach pañstwa zakonu krzy¿ackiego, najczêciej bez wzglêdu na okres  by³y po prostu folwarkami domenalnymi, na których czele sta³ zarz¹dca folwarczny.
64 AGAD, sygn.: 711-690-10/ 271, k. 15; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 7173; DEM, s. 49.
65 A. Semrau, Die Siedlungen, s. 140.
66 MÄB, s. 1516.
67 Ibidem, s. 54. Pomimo, ¿e inwentarz nie zawiera okrelenia hoff, to jednak miejscowa
hodowla wskazuje na istnienie folwarku, np. du¿a liczba wystêpuj¹cych tam w tym roku owiec.
68 Ibidem, s. 10. Pomimo i¿ dopiero w 1391 r. istnieje dowód w zapsiuie o istnieniu tam
folwarku, jako vor dem huse, czyli jako przyzamkowy dla kompleksu zamkowego w Malborku,
to jednak liczba hodowanych tam zwierz¹t wskazuje na wystêpowanie w Sztumie folwarku ju¿
wczeniej.
69 MÄB, s. 58.
70 Ibidem, s. 117.
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Trzeba zwróciæ uwagê jeszcze na jeden problem. Czy wskazane wystêpowanie nazwy danej miejscowoci w ród³ach musi siê wi¹zaæ z wystêpowaniem
na tym terenie lub w danym miejscu (miejscowoci) folwarku domenalnego?
Otó¿ niekoniecznie. Taki przypadek wyst¹pi³ w zwi¹zku ze wzmiankami na
temat Grabin oraz Lasek. Najpierw w ród³ach pojawi³y siê wzmianki na
temat miejscowoci i administratorów krzy¿ackich, póniej natomiast (z regu³y kilka lub kilkanacie lat potem) równie¿ na temat folwarku lub miejscowoci, w których by³y folwarki krzy¿ackie (np.: unsere hove). Z drugiej strony
warto zauwa¿yæ, ¿e struktura gospodarcza musia³a byæ tworzona w miarê
szybko i prawie równolegle do struktur administracyjnych z prostego powodu, a mianowicie koniecznoci zapewnienia aprowizacji rozwijaj¹cej siê
strukturze pañstwowo-terytorialnej zakonu krzy¿ackiego. Zatem niewystêpowanie nazwy hof (hove) nie przes¹dza, ¿e taki ju¿ nie powsta³; byæ mo¿e nie
by³o tylko na ten temat stosownej wzmianki w danym zapisie ród³owym.
Jest to jak najbardziej mo¿liwe, tym bardziej ¿e pierwsze dokumenty, jakie
spotkamy na temat tych miejscowoci, to najczêciej listy wiadków w dokumentach lokacyjnych, gdzie najwa¿niejsz¹ informacj¹ by³a wzmianka o osobie wiadka czynnoci notarialno-prawnej i jego funkcji w zakonie, póniej
nazwa miejscowoci, a na koñcu ewentualnie bli¿sze okrelenie i charakter
(rola w strukturze) danej miejscowoci w komturstwie malborskim, z której
pochodzi³ dany urzêdnik krzy¿acki.
SUMMARY
Manor farms (folwarks) in the Teutonic Kommende of Malbork (initially, also
a small number of farms in the Teutonic Kommende of Dzierzgoñ from a subsequently annexed territory) developed after the establishment of Teutonic administration
units in the discussed area: Teutonic Kommende, and later Vogtei, Procuratoria and
smaller administrative units responsible for economic affairs, including forestry and
fisheries offices. A characteristic feature of the Teutonic Kommende of Malbork,
which was generally not encountered in other Teutonic lands, was that most demesne farms were situated in the headquarters of Vogt, Procurator and other Teutonic
officers. They were important economic hubs which generated revenues not only for
the Malbork Kommende, as well as centers of local Teutonic administration, in
particular in the initial period of their existence.

