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STRAIPSNIAI

SURWILLOWIE.PRZYKLAD  KARIERY  LITWIN6W
W  PRUSACH

Grzegorz  Bialuriski

Rodzina Surwill6w, choc dobrze historykom znana[, nie stanowila dotad przed-
miotu szczeg61owych badah.  W niniejszej  pracy postaram sic zarysowa6 dzieje tej
rodziny,  stanowiacej  przeciez  interesujacy przyklad  kariery  Litwin6w  w  pahstwie
zakonu  krzyzackiego  a  potem  pod  polskimi  rzadami  w  Prusach  Kr61ewskich.
Warto jednak podkre§1i6,  Ze  w  starszej  historiografii  rodzina uchodzila bl?dnie  za
staropruska2.

Do  Prus jako  pierwsi  z  rodziny  przybyli  Tomasz  Surwillo  (77zomczs  Sa#'i^;z.//e)
wraz  z  mlodszym  bratem - Janem  (fJcz##cts).  Przyjmuje  si?,  Ze  znalezli  sic  oni  w
otoczeniu ksiecia  litewskiego  Butawda  (Butautasa),  syna Kiejstuta,  kt6ry  zbiegl w
1365  r.  na  terytorium  Zakonu3.  Podstawa  do  tego  przypuszczenia jest  wzmianka
Wiganda przy  okazji  opowie§ci  o  Butawcie,  w  kt6rej jako jego  towarzysz  wyst?-

puje  Surwillo  (S#7'i7i#.//o).  Co  prawda  w  zachowanej  wersji  kroniki  Surwillo  zostal

t  Dla przykladu  podam jedynie  ostatnie  prace,  gdzie  pojawili  si?  przedstawiciele  tej  rodziny,  Zr.

Thl. Gnddat, Die Enstehang und Entwicklung der privaten Grundherrschaften in den Amtern Brandenbung
"#c7Bcr/gcz /Os/p7iectsse#J, Marburg/Lahn,1975, p.113,114,121,130,133,139,151,157,174, 472475;
W. Paravicini, „Heraldische Quellen zur Geschichte der Preussenreisen im 14. Jahrhundert",  Werdsfcz/f c7es
Historikers  der mittelalterlichen Ritterorden.  Q]iellenhandliche  Probleme und Forschungsmethoden, tyg.
von Z. H. Nowak, Toruh,1987, p.  117-118; S. C. Rowell, „Unexpected contacts: Lithuanians at western co-
urts, c.1316 -c.1400", 772e E#g/I.sfe fJz.a/orz.cc7/ Revz.ew, nr.111 (442),1996, p. 557-577; S. J6Zwiak,  Wgivz.crc7
i kontrwywiad w pahstwie zakonu ke'zyzachiego w Prusach. Studium nad sposobami pozyskiwania i wyko-
rzystaniempoufirychirformacjiwp6Znymsredniowieczu,M:ahoork,2004,p.2L8-219.,S.]6Z]wLak,Natropie
Sredniowiecznych szpieg6w. Wjrwiad i kontrwywiad w polsko-litewsko-krzyzackich stosunhach politycznych
w Xry z. pz.e7~wsze/. poZowz.e XI' wz.e4#, Inowroclaw, 2005, p.  38-39; G. Biahihski, „Nieznany przywilej na
Tarlawki z 1388 roku", Ko777z{#z.4czfy A4czzwrsho-Wczmz.ris4z.e, 2008, nr. 3, p. 325-335.

2 G. A. von Mtilverstedt, Der czbges/orbe77e .4c7e/ c7er Provz.#z P#e#sse#, Ntlmberg,  1874, p. 92.
3 Plg. M. Tfos"a;n, Orzel i Pogoh. Z dziej6w polsko-litewskich XIVXX w. , Wa;rsza;wa., L992, p. 83.,

J.  Tegowski,  Pz.e7";sze poho/e#z.cz  Gz.edymz.#owz.czdw,  Poznah-Wroclaw,   1999,  p.  204;  S.  C.  Rowell,

„Unexpected contacts", p. 567-570.

https://doi.org/10.33918/20290705-04001



14 GRZEGORZ  BIALUNSKI

okreslony jego  bratem  Olrcz/er),  ale  najpewniej  omylkowo4.  Powt6rzyl to  nastepnie
Jan Dfugosz,  kt6ry zreszta uznal ich za syn6w  Giedymina5.  W rzeczywisto§ci  Sur-
willo  byl  zapewne  wiemym  stronnikiem,  bojarem  Butawda,  bye  moze  nawet  ze
znaczacego rodu, ale watpliwe, aby byl spokrewniony z Gedyminowiczami. Zajalby
w6wczas  znacznie  wyzsza  pozycj?  w  pahstwie  zakonnym.  Zreszta  sam  Wigand
tylko Butawda okresla mianem kr6la (rex).  Ksiaze Butawd, jak wynika z fragmen-
tarycznie zachowanych Zr6del, nawiazal kontakty z zakonem krzyzackim i wywolal
nieudany  bunt  przeciwko  Kiejstutowi,  gdy  ten  przebywal  na  wyprawie  wojennej.
Bunt si? nie powi6dl zapewne za sprawa wiemej  Kiejstutowi zalogi wilehskiej pod
dow6dztwem Dirsune6. Watek owego Dirsune jest w wersji zachowanej  u Wiganda
dosy6 mylacy, przedstawiono go bowiem jako przewodnika ucieczki Butawda, kt6ry
zostal wyslany przodem do  Kr6lewca.  Potem wr6cil na Litwe,  gdzie  mial pastwi6
sic nad  synem Butawda -Wajduta,  kt6ry zreszta w  1381  r.  takze zbiegl z Litwy7.
Tymczasem wiadomo, Ze Dirsune nie Zyl juz w roku nast?pnym, kiedy wyst?powal
tylko jego  syn "/z.2As Dz.7isc4me72), takze znaczacy dow6dca wojskowy8. Na szcz?Scie
zachowala sis poprawniejsza w tym miejscu relacja z oryginahi Wiganda w kronice
Kaspra Schtitza. Z niej wynika, Ze po nawiazaniu kontakt6w z zakonem krzyzackim
Butawd (a nie jego syn, jak to bl?dnie znajdujemy u Wiganda) zostal uwieziony przez
Dirsune, a aresztowanego ksiecia uwolnili bojarowie (wsr6d nich zapewne Surwillo),
kt6rzy zabili tez Dirsune. Wtedy dopiero nastapila ucieczka Butawda do Wystruci w
Prusach, gdzie zostali uprzejmie i Zyczliwie przyjeci przez miejscowego prokuratora
krzyzackiego Henryka Scheningena. Bye moze tez wyslali jakiegos przewodnika do
Kr6lewca,  tym bardziej,  Ze tarn wkr6tce nastapil ich chrzest.

Z Wystruci  trafili  do  Malborka,  dokad przyprowadzil  ich wspomniany proku-
rator wystrucki.  W czasie  uklad6w  z wielkim  mistrzem Winrykiem von  Kniprode
i dostojnikami Zakonu ustalono  okolicznosci  chrztu9  oraz zapewne zakres pomocy

4 Die Chronik Wigands von Marburg, Scrzz7/ores #e7"m PrcAssz.cczJ~#m  [toliau -SRP], t. 2, hg. von

Th. Hirsch, Leipzig,1863, p. 551.
5 Jana Dlugosza kanonika krakowskiego Dziej6w polskich ksiqg dwanascie, t. 3 ,lm. 9 ,10,Kla;k!bw

1868, p.167 (pod rokiem 1336), 290 (pod 1365 r.), wymienil nadto pod 1382 r. Butawa rzekomego syna
Olgierda (zob. ten pat, p. 384). Za syna Olgierda uznal Butawda takze Kasper Schtltz, Zr. C. Schtitz, jterz"
Pr2{ssz.cczrc4m fJz.sforz.cr,  Gedani,  1769,  p.  173.  Ten ponadto jako  brata  Butawda  nie  wymienil  Surwille

®rzekreslony w rekopisie), ale Korygiell? (Corigallusa), faktycznie syna Olgierda, J. Tegowski, op. cz./. ,
p.  145-147. Zmiana zapewne wynikala stad, Ze uznal ich za bratank6w Kiejstuta.

6 Jak wynika z kroniki Kaspra Schtitza, wykorzystujacej inny rekopis Wiganda, C. Schtitz, op. cz./.,

p.173 .Par. I .Vctlgf, Geschichte Preussens von den dltesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des
c7e#tsc¢e# O"c7e#s, t. 5, K6nigsberg,1832, p.176-178.

7 „Franciscani Thorunensis Annales Prusici (941-1410)", hg. von E.  Strehlke, S:RP, t.  3, Leipzig,

1866,  p.115:  „Waydutte filius  duci  Henrici,  filii Kinstut,  olim in Prussia baptisati." Plg.  J.  T?gowski,
op. cit., p. 20S.

8 Die Chronik Wigands, p. 557, 570 („filius Dirsunen"  1371 r.).
9 Ten pat, p. 550-551.
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zbieg6w w przyszlych najazdach na Litw?.  Miejsce chrztu wyznaczono w Kr6lew-
cu,  gdyz wtedy przebywali  tarn  goscie  Zakonu:  grupa z  Rzeszy  i  z Anglii,  in.  in.
Tomasz Beauchamp,  hrabia Warwick,  i Tomasz Ufford]°,  niewatpliwie  z uwagi  na
przygotowywana wlasnie rejze. Otoczenie ksiecia Butawda liczace zapewne  15 os6b
zostalo wraz z nim samym uroczyscie ochrzczone 25  lipca]]  w obecno§ci biskup6w
warmihskiego Jana von Stryprocka i sambijskiego Bartlomieja de Radam. Na chrzcie
ksiaze otrzymal imi? Henryk (bye moze ojcem chrzestnym zostal prokurator z Wy-
struci  -  Henryk  Scheningen)12,  z  kolei  -jak  si?  mozna  domysla6  z  p6Zniejszych
Zr6del -  Surwillo  otrzymal  imi?  Tomasz,  a jego  mlodszy  brat  Kille  -  imi?  Jan]3.
W Zr6dlach angielskich znajdujemy przeslanke,  Ze  ojcem chrzestnym Tomasza byl
Tomasz  Beauchamp,  hrabia  Warwick]4.  Wedhig  tych  skazonych  pewna  rodzinna
legenda  przekaz6w  Tomasz  mial  nada6  swoje  imi?  ochrzczonemu  synowi  kr6la
Litwy,  z tym Ze chrzest mialby nastapi6  dopiero w Londynie w  1366 r.  6wczesny

pobyt w Londynie Tomasza Surwilly, bo sadzac z imienia tylko o niego moglo tutaj
chodzi6]5,  wydaje  si? jednak  bardzo  malo  prawdopodobnyt6,  takze jego  chrzest  z

10 0 nich zob. W. Paravicini, Dz.e P7iewsse77rez.se# c7es e#7iapd.I.scfee# .4c7e/a, d.  1,  Sigmaringen,  1989,

p.169-171, 290.
11 Herman de Wartberg, „Chronicon Livoniae", hg. von E. Strehlke, SAP, t. 2, Leipzig,1863, p. 85.

Kronikarz co prawda doslownie wspomina raczej o przyjezdzie ksi?cia do Kr6lewca w sobot? 25 1ipca,
ale dalej wzmiankuje przeciez o chrzcie, zatem przyjmuj?, Ze tego dnia nastapil r6wniez chrzest ksi?cia.
Watpi?, aby w pami?ci bardziej utkwila data przyjazdu ksi?cia ni2 jego chrzest.

12 Ten pat, p.  85.

13 Pre#¢z.sc¢es Ur4##c7e77bwcfo [toliau -PC/B], t. 6 (2), hg. von K. Conrad, Marburg, 2000, nr. 833.
14 Pageant Of the Birth, Life and Death Of Richard of Beauchamp, Earl Of warwick K. G.1389-1439 ,

ed. V. Dillon and W. St. John Hope, London,1914, p. 44: „and specially Erle Thomas his graunffadre, that
in warre had taken the Kynges son of Lettowe and brought hym into Englond and cristened hym at London
nanyng kym after kyms\e£Thomasc` . P\g. Chronica Johannis de Reading et anonymi Cantuarensis 1346-
/367, ed.  J. Tait, Manchester,1914, p.172:  „Et ecce dominus Humfridus comes Herefordiae, quamvis
iuvenis,  intellectis  famosis  gestis militaribus  domini Thomae de  Bello  Campo,  comitis Werwikiae,  ac
aliorum Angliae nobilium nuper in  Saracenos quam humanitus et honorifice  se gesserunt,  quamplures
convertentes  ad  Christum,  e  quibus  filium  regis  Lettowe  comes  ille,  proprio  nomine  baptizatum,  de
lavacro suscepit, cum quo ac aliis nobilibus nonodecimo die Maii huius anni in Angliam venit ad dictum

parliamentum,  cum  duobus  armigeris  clam  se  transtulit  versus  partes  illas,  ut  consimile  sibi  nomen
aptaret." Taip pat 77ze Rows Ro//, ed. W. H. Courthope, London,  1859, nr. 47: „he [77zomczs Bec7#cAc7mp, -
G. 8.] wanyd also in hethenes iij yer and browt with hym the kyngis son of Lettow and chritend hym in
London and namyd hym Thomas aftyr hym."

15 We wszystkich wspomnianych wyzej przekazach Tomasz Surwillo zostal bl?dnie skojarzony z

ksieciem litewskim, synem kr6la Litwy. Niewatpliwie znajdujemy w tych przekazach wiele prawdziwych
element6w, takich jak udzial Tomasza, hrabiego Warwick, w walce z Saracenami (tj. Litwinami), nadanie
przez  niego  na  chrzcie  imienia Tomaszowi  Surwillowi,  (domy§1nie) jego  udzial przy  chrzcie  ksi?cia
Butawda. B1?dnie natomiast, zapewne dla dodania wagi wydarzeniom i roli w nich Tomasza, hrabiego
Warwick,  umy§1nie  lub  nie  (sadzac  nawet po  kronikach krzyzackich) uczyniono z Tomasza  Surwilly
litewskiego ksiecia i dodano element jego chrztu w Londynie.

]6 Plg. S. C. Rowell, „Unexpected contacts", p. 568-570.

15
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pewnoscia  nastapil juz  w  Kr6lewcu.  Dlaczego  bowiem  miano  by  zrezygnowa6  ze
chrztu tej jednej  osoby z orszaku ksiecia Butawda?

Niedlugo po uroczystosci  chrztu w Kr6lewcu we Wniebowzi?cie Najswi?tszej
Marii Panny (15 sierpnia)  1365 r. krzyzacy wraz z go§6mi, w§r6d kt6rych znajdowal
sic  ksiaz?  Butawd  oraz  zapewne  obaj  bracia  Tomasz  i  Jan  Surwillowie,  udali  sic
na rejz? przeciw Litwie.  Z pewnoscia zbiegowie litewscy wskazywali slabe punkty
w  obronie  litewskiej, jak  tez  dogodne  trasy  przemarszu  (brody).  Tym  niemniej  w
czasie  tej  wyprawy  Butawda  opu§cilo  czterech  sfug,  kt6rzy  powiadomili  strong
litewska o  zamiarach najezdzc6wL7.  Zdaje  si?,  Ze  ksiaz?  Butawd  szybko  zniechecil
sic  do  krzyzak6w  i  dfugo  u  nich  nie  zabawil.  Przed  kwietniem  1368  r.  wyjechal
do Pragi]8  i  odtad przebywal na dworze  cesarza Karola IV. Natomiast Surwillowie
pozostali w Prusach na stale, pozostali tez wiemi Zakonowi i nast?pnie przysfuzyli
si? mu podczas walk z Litwinami, jako przewodnicy i tfumacze.

Kariera  w  Prusach  Krzyzackich

Od poczatku pobytu w Prusach Tomasz i Jan musieli oddawa6 Zakonowi powaz-
ne  ushigi,  gdyz  szybko  uposazeni  zostali  w  liczne  nadania.  Pierwsze  z  nich  dobra
Trinkheim (zapewne wraz z Thomasdorf) otrzymali juz w 1370 r., potem w 1377 r. -
dobra Attagauthen i w blizej nieznanym czasie wies Sch6nmohr i Lichtenfeld. Poza
tym w  1388  r.  Jam otrzymal Tariawki,  za§ Tomasz w  1397  r.  -Surwile  i  Sztynort.
Ostatnie  wiec  na  kr6tko  przed  swoja  §miercia  w  1399  r.  (szczeg6ly  o  majatkach
rodziny  zob.  dalej).  W  1379  r.  Tomasz  Surwillo  dwukrotnie  pelnil  role  thimacza
Zakonu,  wpierw  podczas  negocjacji  z  ksieciem  litewskim  Kiejstutem]9.  Wtedy  w
czasie sieapniowej rejzy dowodzonej przez marszalka Kuna von Hattensteina doszlo
do  spotkania z wojskami  ksi?cia litewskiego  nad Wilia.  W rozmowie  z Kiejstutem
w jego obozie, przy lawie zastrojonej kobiercem, uczestniczyli tylko komtur z Balgi
Dytryk von Elner oraz jako thimacz Tomasz Surwillo. Tematem rozm6w byla sprawa
przetrzymywanych jehc6w2°.  Rezultatu  uklad6w  nie  znamy,  poza  tym,  Ze  wojsko
zakonne bezpiecznie opuscilo ziemie litewskie. Wkr6tce potem pod koniec wrzesnia
do powazniejszych uklad6w doszlo z ksieciem Jagiella. Na czele delegacji wyslanej
do Jagielly znajdowal sic komtur brandenburski Gunter von Hohenstein, a towarzy-
szyli  mu  w6jt tczewski Albrecht  von  Luchtenberg  oraz  tlumacz,  rycerz  pasowany
c7omz.7?c4s  i  „poganin  z  pochodzenia`` pczgr77cAs  o7'z.gz.7ze  Tomasz  Surwillo2].  Delegacja
zostala przyjeta  iscie  po  kr61ewsku w  Trokach  i  w Wilnie.  W wyniku pertraktacji

17 Die Chronik Wigands, p. 552.
18 Szerzej zob. S. C. Rowell, „Unexpected contacts", p 568, 570.
]9 Die Chronik Wigands, p. 597.
20 Ten pat, p. 601, gdzie zapewne raz jeszcze wzmiankowano o tym samym spotkaniu.
21 Ten pat, p. 604-605; A. Prochaska, Dzz.e/.e Wz./o/dcz wz.e/4z.ego dsz.€cz.cz fz.try, Krak6w, 2008, p. 32.
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ustalono  obszary  Prus  i  Ksiestwa  Litewskiego  wolne  od  wzajemnych  napad6w,
wyznaczono tez tereny do wolnej  eksploatacji oraz uzgodniono zwolnienie jehc6w.

Najprawdopodobniej obaj bracia wzi?li udzial w rejzie na Litw? z przelomu 1380
na  1381  r.,  o  ile  sfusznie jest datowana przez Wemera Paraviciniego karta 62v roli
VII zamieszczonej w herbarzu z Bellenville I '4rmorz.cz/ Be//e7zvz.//e z herbem rycerza
Tomasza Surwilly22.  Datacja i okoliczno§6 sporzadzenia tej  roli herbowej uzasadnia

jednak  obecno§6  polskiego  rycerza  Jana  Borzywoja  oraz  rycerzy  niderlandzkich:
van  der  Lecka,  dowodnie  przebywajacego  w  Prusach  i  w  rejzie  na  Litwe  zima
1380-1381  r.23 oraz Jana van der Strate, p6Zniej brata-rycerza zakonu krzyzackiego

(1386  r.)24.  W roli  tej  Tomasza wspomniano jako  rycerza pasowanego  foer  773o777czs
Se7~wz.//e, a herb przedstawial w polu blekitnym trzy przylegajace do siebie czerwone
romby  w  skos25.  Podobny  herb  znajdujemy na nastepnej  karcie  (63r),  z  tym  Ze  w

pierwszym rombie  znajdowal  si?  zloty pierscieh  i  nie  okre§lono  wlasciciela herbu.
2).  Nalezy chyba uzna6,  Ze byl to herb Jana  Surwilly,  tym bardziej,  Ze  identyczny
byl takze klejnot (glowa psa z plonacym j?zykiem,  mi?dzy  skrzydlami)26.

Po  raz kolejny  spotykamy  obu braci  razem znowu podczas  rejzy na  Litwe  w
1385 r.27 W6wczas pustoszone byly ich rodzinne okolice28, totez dobrze znajac teren
uratowali z opresji wojska krzyzackie, wskazujac nieznany br6d przez rzeke Niemen.
W jednej z kronik obu braci okreslono wtenczas mianem rycerzy pasowanych fee729.
Przypomne,  Ze Tomasz byl nim zapewne juz w  1379  r.  W przypadku Jana mozna

jednak  mie6  uzasadnione  watpliwosci,  gdyz  nie  byl  tak  okreslany  w  wydanym

22 W. Paravicini, „Heraldische Quellen", p.117-118; W.  Paravicini, „`Bellenville' Wappenbticher,

Herolde und Preussenfahrten in europaischer Forschung", Frc777cz.cz. A4lz.//e/cz//er -A4dye77 £4ge. Forscfezf77ge#
zur westeuropdischen Geschichte, t. 32/ 1, 2005 , p.188 .

23 Die Chronik Wigands, p. 602 („dominus de Lecke").
24 W. Paravicini, „Heraldische Quellen", p.  118.
25 Ten pat, p.117, ilustracja nr. 5 (czamo-biala).
26 Ten pat,117, ilustracja 6 (czamo-biala).
27 Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien, Chronik des Landes Preussens (von 1360 an, fortge-

setzt bis 1419) zugleich auf Preussen beztiglichen Abschnitten aus der Chronik Detmars von Ltibeck, hg. von
E.  Strehlke, SRP, t. 3, p.  139-140; „Franciscani Thorunensis Annales", p.  139-140; plg. J. Krzyzaniakowa,
J. Ochmahski,  77iJc7cfys7crw JJJczgz.ezzo, Wroclaw etc.,1990, p. 88; A. Prochaska, op. cz./., p. 51.

28  Jednoznacznie trudno je wskaza6.  Na Litwie nazwa  Surwile wyst?powala na Zmudzi  (powiat

telszewski),  ale  tez  w  Auksztocie  np.  Surwiele  w  powiecie  trockim  oraz  Surwiliczki  na  zach6d  od
Traby.  Zdaje  si?,  Ze w  §wietle powyzszej  wzmianki  siedziby  Surwill6w nalezy szuka6 w Auksztocie.
Wazna  wskaz6wka  moze  bye  wzmianka  o  wsi  Swrvz.//e77c7orj7e  na  trasie jednaj  z  rejz  z  polowy  lat
osiemdziesiatych XIV w., por.  „Die  littauischen Wegeberichte",  hg.  von Th.  Hirsch,  SAP,  t.  2, p.  706
(nr. 97); kt6ra nalezy laczy6 z Surwiliczkami kolo Trab6w. Staje sic to tym bardziej prawdopodobne, Ze
w innej relacji wyst?puje shiga Jana Surwilly, kt6ry znal Swietnie szlak w rejon pobliskich Solecznik6w,
ten pat, p. 702 (nr.  85). Niezaleznie, za pochodzeniem Surwill6w z S#7'w.//e#c7orj7r, opowiedzial si? tez
S. C. Rowell, „Unexpected contacts", p. 568.

29 Johanns von Posilge, p.139-140: „die brudere her Thomas Suwerwille und her Hannus."
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dla niego  przywileju na Tariawki  w  1388  r.  (zob.  aneks  Zr6dlowy nr.  1),  a w tego
rodzaju,  osobistym  dokumencie,  dziwnym wydaje  si? pomini?cie jego rycerskiego
statusu.  Warto jednak zwr6ci6  uwage,  Ze  we  wspomnianym  opisie  z  1385  r.  ryce-
rzem  nazwalo  go  tylko jedno  ze  Zr6del,  tzw.  kronika  Jana  z  Posilge.  Jak  obecnie
jest przyjmowane jej  autorem byl Jan c7e Rec7de77,  a czas  spisania tej  cz?§ci kroniki
przypadl na okres po  1410 a przed  1422 r.30 Nie byly to wi?c relacje spisane wsp6I-
czesnie  do  wspomnianej  rejzy.  Na wi?ksza uwage  zashigiwa6 powinny  informacje
zawarte w pisanych wsp61cze§nie do tego wydarzenia tzw. Frcz77cz.scc777z.  7lfeorcf73e77sz.I
4##cz/es Prc4ssz.cz..  Jak bowiem wskazuja badacze tegoz rocznika wzmianki od  1380
do  1410 r. maja wyraznie bogatszy i dokladniejszy charakter wskazujacy na osobiste
obserwacje annalisty, a tym samym na wsp61czesne wydarzeniom ich pochodzenie3].
Tymczasem w  interesujacej  nas  informacji widnieje  77zomczs  ef Jocz7772es  c7z.c/z. S"rbz./
77cz/I. £z./"cz7".32, zatem tutaj brakuje podkre§lenia ich statusu rycerskiego, co jak wiemy
tez nie odpowiada prawdzie w przypadku Tomasza. Jak zatem wyjasni6 te wzmianki.
Je§1i chodzi o tzw.  kronik? Jana z Posilge, to najprawdopodobniej jej  autor,  znajac

p6Zniejszy  rycerski  status  braci  Surwill6w,  uzywal  go  stale  bez  wzgl?du  na  czas
wzmianki  o  nich.  Z  kolei  autora  rocznika  franciszkahskiego  toruhskiego  w  og61e
ich  status  rycerski  nie  interesowal.  Warto  zauwazy6,  Ze  Zr6dlo  to  nie  pozostawia
Zadnych  watpliwosci  co  do  litewskiego  pochodzenia  obu  braci.  Na jeszcze jedno
warto  zwr6ci6  uwage,  Ze  okreslenie  Surwillo  bylo  mianem  rodowym,  nie  tylko
pogahskim imieniem Tomasza,  co zreszta potwierdzaja takze p6Zniejsze przekazy.

Zdaniem  dotychczasowej  literatury  Tomasz  awansowa6  mial jakoby  do  rangi
prokuratora w K?trzynie (1389-1391), zatem musialby zosta6 czlonkiem Zakonu33.
To wydaje sic jednak watpliwe, tym bardziej, Ze wkr6tce potem otrzymal on kolejne
spore  nadania  ziemskie.  Wigand  pod  poczatkiem  roku  1390  rzeczywiscie  okre§1a
Tomasza jako p7ie/ec/#s  c7e Rczs/e77b#rg34,  ale jednocze§nie  stosuje  wzgl?dem niego
okreslenie c7omz.7zc4s, uzywane albo wobec osoby duchownej , albo rycerza pasowanego.
W tym wypadku moglo  chodzi6  tylko  o  to  drugie  rozumienie tego  slowa.  Wydaje
sic wi?c, Ze albo doszlo tutaj  do pomylki,  albo Tomasz pelnil jakies inne,  Swieckie
funkcje dow6dcze w K?trzynie, nie byl zas prokuratorem i czlonkiem Zakonu35. Opo-

3°  I. V\Jerfua,  Studien  tiber  die  Ordensgeschichtsschreibung  am  Beispiel  Preupens, Torch, Loco,

p. 237-239.
3\ Ten pat, p. 236., a. La;bnda, Studia krytyczne o poczqtkach Zakonu Krzyzackiego w Prusach i na

Po773orza!, Poznah, 2007, p. 356.
32 „Franciscani Thorunensis Annales", p.139.
33 Por. in. in. J. Voigt, IVc]me77 Coc7ex c7er De#tscfee# O#t7e77s Beczm/e77, K6nigsberg,1843, p.100.

34 Die Chronik Wigands, p. 640.
35  W  tym  kierunku  poszedi  R.   Wenskus,  kt6ry  niesfusznie  uznal,  Ze  okreslenie  prcJe/ec/us

oznaczalo §wiecki urzad burgrabiego a nie prokuratora, por. R. Wenskus, „Das Ordensland Preussen als
Territorialstaat des  14.  Jahrhunderts",  7ror/rd.ge ##c7 Forscfe"#ge#, nr.13,1970, p.  339, przypis  101; za
nim przyjal to W. Paravicini, „Heraldische Quellen", p.117 („Burgvogt").
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wiadalbym si? za tym pierwszym rozwiazaniem, zanim jednak to uzasadnie zwr6c?
uwag? na okoliczno§ci powstania tej  wzmianki.  Ot6Z w poczatkach  1390 r.  doszlo
do  pertraktacji  krzyzackich  z  ksi?ciem  Witoldem  w  Grodnie.  Na  rozmowy  wielki
mistrz  wydelegowal  komtura  balgijskiego Amolda von  Burglen,  brata  Markwarda
von  Sulzbacha  i  wlasnie  pana Tomasza  Surwill? jakoby  prokuratora p7ie/ec/#m  w
Ketrzynie. Gdy przybyli do Grodna oznajmili slowa wielkiego mistrza przez thima-
cza Komota Czolnera.  Tekst lacihskiego thimaczenia kroniki Wiganda ulegl w tym
miejscu  znieksztalceniu,  co  zdarzalo  sic  thimaczowi  tej  kroniki  niejednokrotnie36.
Zastanawia bowiem, Ze z ksieciem Witoldem rozmawiano nie przez Tomasza, kt6ry
zwyczajowo pojawial si? w takiej  funkcji,  ale wyreczano  si? jakoby innym tfuma-
czem niejakim Komotem  Czolnerem.  Ewidentnie  wida6  tutaj  pomylkowy wypis  z
niemieckiego  oryginahi,  gdzie  opuszczono  pewne  fragmenty  i  nie  w  tym  miejscu
co  trzeba  dopisano  odpowiednie  osoby.  Niewatpliwie  pierwotnie  u  Wiganda  tekst
brzmial mast?pujaco:  „przez thimacza pana Tomasza Surwill?  [poslowie]  oznajmia-
ja  Witoldowi  zlecenia  [wielkiego]  mistrza Kourada  Zollnera".  Owym  pominietym
prokuratorem ketrzyhskim byl zapewne nadal  Godfryd von der Kule  (pelnil urzad
dowodnie jeszcze  29  czerwca  1389  r.37).

Wkr6tce  po  1388  r.  Jam  Surwillo  foer fJcz77s  S#rwz.//e72  takze  dostapil  promocji

rycerskiej.  Jako  rycerza  pasowanego  wzmiankowano  go  w  sprawozdaniach  dr6g
prowadzacych na Litwe. Zdaje si?, Ze zapis ten jak kilka wczesniejszych o drogach
prowadzacych  na  Soleczniki  sporzadzono  za  czas6w  komtura balgijskiego  Konra-
da,  hrabiego  von Kyburga,  w  latach  1392-139638.  Z  zapisu wynika,  Ze  rycerz  Jam
Surwillo  mial  wtedy  shig?  Medyte,  kt6ry  zapoznal  braci  krzyzackich  z  nowym
szlakiem  w  rejon  Solecznik6w39.  22  pazdziemika  1393  r.  w  otoczeniu  komtura
balgijskiego Konrada von Kyburga spotykamy z kolei rycerza Tomasz Surwille feer
7lJzo7#czs  vo#  Sw7~wz.//e,  kt6ry  wystepowal  wtedy jako jeden  ze  §wiadk6w  i  s?dzi6w

polubownych strony krzyzackiej przed sadem ziemskim bartoszyckim4°. Po dfuzszej
przerwie  w  dzialalnosci  publicznej  Tomasza  Surwilly  feer  772omczs  S#rwz.//e  spoty-
kamy na poczatku kwietnia  1398 r. Wtedy przekazywal wielkiemu mistrzowi, wraz

36 S. Zonenberg, K7io#z.4c7  Wz.gr#c7c7 z A4lcrrz7wrgr, Bydgoszcz,1994, p. 30-50.

37 Die Chronik Wigands, p. 636 ®rzypis  1807), tutaj  tez o jego wyprawie na Litwe najpewniej z

1389 r.
38 Wiadomo, Ze wcze§niejszy szlak (Zr. „Die littauischen Wegeberichte", p. 701, nr. 84) podal niejaki

Urban Russe z Pisza na prosbe jakiego§ komtura balgijskiego. Z kolei z kroniki Wiganda wiemy, Ze w
czasie wyprawy marszalka Wemera von Tettingena w 1393 r. komtur balgijski Kourad von Kyburg mial
za zadanie odszukanie  spodziewanego brodu na Niemnie,  kierujac  si?  zapewne zebranymi wczesniej
informacjami,  wtedy  ku  zaskoczeniu  uczestnik6w  wyprawy  brodu jednak  nie  znaleziono,  zob.  Die
Chronik Wigands, p. 650-651.

39 „Die littauischen Wegeberichte", p. 702 (nr. 85).
40 Geheimes Staatsarchiv Preupischer Kulturbesitz [toliau -GstpK], Ordensfolianten [toliau -OF]

86, fol. 2v.
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z  komturem  z  Ragnety  Markwardem  von  Sulzbachem,  wiadomo§ci  od  wielkiego
ksiecia litewskiego Witolda, kt6ry zgadzal sic na wyslanie do niego pelnomocnik6w
Zakonu na pertraktacje,  co  mialo  nastapi6 po Wielkanocy (tj.  po  7  kwietnia)41.  Na
poczatku  1399 r.  Tomasz Surwillo ponownie wzial udzial w pertraktacjach Zakonu
z ksi?ciem Witoldem42.  Nastepnie  zas  w  sieapniu tego  roku obaj  bracia in.  in.  po-
nownie obok komtura Markwarda von Sulzbacha znalezli sic w oddziale krzyzackim
wspomagajacym wypraw? Witolda przeciw Tatarom.  Obaj  tez, jak zawsze wz.er73z.  I.
#2)//ecz#z. swoz.in pcz#om,  zgin?li w krwawej  bitwie mad Worskla43.  Charakterystycz-
ne,  Ze tutaj  kronikarz wspomnial o nich jako  „poboznych rycerzach" /7io777e rz./fer i
wymienil ich poza zabitymi bra6mi-rycerzami.  To powinno przesadza6,  Ze nie byli
oni  czlonkami Zakonu.

W tymze  1399 r. jakis inny Jan Surwillo wyst?puje jako sluga cfy77er wielkiego
mistrza44.  Nie  moglo  tutaj  chodzi6  o  Jana  I,  brata  Tomasza,  gdyz  ten  od  dawna
byl juz  rycerzem.  W  czerwcu  i  lipcu  1399  r.  tenze  Jan  11  r6wniez  wzial  udzial w
misji  do ksi?cia Witolda45.  Ponownie pojawil si? w Zr6dlach w  1401  r., tym razem
udawal  si?  z misja do blizej  nieokreslonych Rwsscfee77  feerzoge7746.  Pozostawal wi?c
bliskim  sfuga  wielkiego  mistrza  Konrada  von  Jungingena,  wysylanym  z  r6Znymi
misjami,  czesto  w  kierunku  ksiestwa  litewskiego.  Nic  nie  zmienilo  si?  za  czas6w
jego nast?pcy.  I tak w  1407 r.  Ulrich von Jungingen wydal Janowi  Surwillowi pie-
niadze dla jakiegos Rusina, kt6ry dostarczyl wielkiemu mistrzowi sokola od ksiecia
Witolda47.  Gdy w kwietniu  1408 r.  wielki mistrz sprowadzil z Lubeki do Malborka
lwa, to z tym niezwyklym darem do ksi?cia Witolda wyslal r6wniez Jana Surwill?48.
W  lipcu  tegoz  roku  wielki  mistrz  nazwal  Jana  Surwill?  fJcz727e2As  So7'i^w.//e  „swoim
wiemym  shiga"  i  darowal  mu  nowe  dobra49.  Ostatni  raz  w  ksiedze  podskarbiego
malborskiego  pojawil  si?  171ipca  1408  r.,  odbierajac  5  grzywien5°.  Z  innej  ksi?gi
ra;chunhowej,  rrila;rLow±cie  Schuldbuch  des  Komturs  zu  Brandenburg,  dow.Lzrdwi]e-
my  si?,  Ze  byl  on  synem  rycerza  Jana  Surwilly  (r.  1409:  fJer fJcz77s  Sz.nwz.//e77  so#,
r.  1410:  fJcz77s  Sz.7'i;i#.//e,  feer fJc7#s  so77)51.  W niej  pojawil  si?  po  raz  ostatni  w  Swi?ta

41 Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376-1430 r:tolian -CEV], cdrl. A. Proch2rska,

Cracoviae,1882, nr.176.
42 Das  Marienburger Tresslerbuch der Jahre  1399-1409, tLg. voa E. loo;chin, F{brilgstoerg,1896,

p. 8 („her Thomas Surwillen").
43 Johanns von Posilge, p. 230-231 („her Hannus und her Thomas Sorwille, gebrudere``).
44 Dczs A4cl zrz.e77bwrger r#ess/erb#cfe, p. 28 („Hannus Surwillen").
45 Ten pat, p. 28-29.
46 Ten pat, p.115-116.

47 Ten pat, p. 435.

48 Ten pat, p. 478; A. Prochaska,  op.  cz./., p. 338.
49 GstpK, Berlin-Dahlem, XX. HA, Pergamenturkunden, Schiebl. 26, nr. 239.
50 Das Marienburger Tresslerbuch, p. 496.
51 GstpK, OF 163, fol. 56, w 1409 r. odebral kolejnych 8 grzywien; G. Sommerfeldt, „Zur Lehndorff-

Genealog±e", Zeitschrift des Wkestpreussischen Geschichtsvereins, NI. 49,1907, p.125, przypis 3.
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wielkanocne   1410  r.  (23  marca)52,  odbierajac  nast?pne  3  grzywny.  Niewatpliwie
nalezal  do  grona  zaufanych  os6b  kolejnych  wielkich  mistrz6w  Zakonu.  Zmienilo
sis  to  dopiero  za  czas6w  mistrza  Henryka von  Plauena,  ten  zarzucil  mu  bowiem,
Ze w blizej  nieznanym - choc odleglym czasie vo77 c7/dz.# vorge77gz.77 czez./e72 - i oko-
licznosciach zwiazal si? ze  strong litewska,  dla kt6rej  mial przekazywa6 tajemnice
zakonu  krzyzackiego.  Dowiadujemy  si?  o  tym  z  dw6ch  list6w  wielkiego  ksi?cia
Witolda i  kr6la Wladyslawa Jagielly do  wielkiego  mistrza Henryka von Plauena z
17  i  18  sieapnia  1411  r.53  0baj  wladcy  podkreslali  w  nich  bezzasadnos6  zarzut6w
o  zdrad?  Jana  Surwilly  i  prosili  o  swobodne  dysponowanie  przez  niego  swoimi
dobrami  w  Prusach.  Mimo  wstawiennictwa wladc6w  Polski  i  Litwy  wielki  mistrz

podtrzymal jednak oskarzanie Jana o zdrad?,  a jak wynika z dokumentu kolejnego
wielkiego  mistrza  Michala  Ktichmeistra  z   1416  r.  dobra  mu  skonfiskowal  (zob.
aneks Zr6dlowy nr.  2).  Tutaj  warto zwr6ci6 uwag?,  Ze Jam  Surwillo musial bye juz
wczesniej  w bliskich kontaktach z bratem wielkiego mistrza Henrykiem von Plau-
enem, gdy ten sprawowal funkcj? prokuratora barciahskiego, jako Ze na terytorium

prokuratorii barciahskiej  posiadal swoje dobra w Tariawkach54.  Zatem w zarzutach
wielkiego  mistrza,  kt6ry  przeciez  byl  osoba  porywcza  i  nieskora  do  wybaczania,
mogly dodatkowo tkwi6 blizej  nieznane echa wydarzeh, o kt6rych donosil mu jego
brat.  Ostatecznie w jakis  czas po  1416  r.  Jam 11  zostal jednak przywr6cony do task
Zakonu,  gdyz  spotykamy go w  1423  r., ponownie jako wla§ciciela Tariawek55.  Za§
zapewne juz ostatni raz wystepuje jako wsp6twlasciciel d6br - obok swojego brata
Marka  Surwilly -w Trinkheim  rrz.724e4cz}7m  w  1426  r.56  W  literaturze  niekiedy byl
okre§1any mianem „braciszka Zakonu"57,  czemu jednak omawiane  Zr6dla zdecydo-
wanie zaprzeczaja. Jego ciotka lub stryjenka m#me77 byla jakas blizej  nieznana pani
A4lczcky727?e7z, kt6ra w pazdziemiku  1407 r.  otrzymala 4 grzywny zapomogi z rozkazu
wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena, kt6ra odebral osobiscie Jan  Surwillo58.

52 GstpK, OF  163, fol. 56.

53  GstpK, Ordensbriefarchiv  [toliau -OBA], nr.1548  i  1550; por.  CEy, nr. 483  (tutaj  miejscami

zly odczyt, a takze bl?dna data -23 sieapnia); Koc7eds cb{p/omcrtyczny I z.rty, wyd. E. Raczyhski, Wroc-
1aw,1845, nr.  8, p.145-146.  Om6wienie zob.  S.  J6Zwiak,  W)/wz.crc7, p.  218-219,  S.  J6Zwiak, IVcz /ropz.e,

p. 38-39.
54 G. Biahihski, „Nieznany przywilej", p. 330.
55 Por. G.  Sommerfledt, „Die von Legendorff im  13. bis  15. Jahrhundert", Zez.tscferz// c7es  Wee/preeAs-

sz.scfee# Gescfoz.c¢tsverez.#s, nr. 46,1904, p.112; G. Sommerfledt, „Zur Lehndorff-Genealogie", p.125-126.
56 GstpK, OF 164, fol. 40, tutaj tylko jako fJcr#s, ale fakt, Ze Jan Surwillo trzymal te dobra wcze§niej

w latach  1409-1410, ten pat,  OF  163,  fol.  56; poza tym dyl jeszcze w  1423  r., jak tez, to Ze 6w Hans
wystepowal  obok  Marka  Surwilly  przemawia  za  taka  identyfikacja.  Ku  podobnej  opinii  sklanial  si?
(z watpliwo§ciami), W. Guddat, op. cz./., p.114, 472.

57 A. Prochaska,  op.  cz./., p. 338.

58 Das Marienburger Tresslerbuch, p. 434.
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Ze Zr6del rachunkowych, jak wspomnialem, wiemy, Ze Jam 11 byl synem ryce-
rza  Jana  159,  ponadto  z  przywileju  z  1423  r.  wiadomo,  Ze jego  bratem  byl  Marek
Surwillo  (zob.  aneks  Zr6dlowy  nr.  3).  Ten jeszcze  w  1416  r.  wyst?powal  wraz  z
matka6°.  Ostatni raz spotykamy go w  1426 r.  w komturstwie brandenburskim, jako
wsp6twlasciciela d6br w Trinkheim z obowiazkiem dw6ch sfuzb zbrojnych, w tym
jedna z Sch6nmohr6]. Jak wynika z dokumentu wielkiego mistrza Konrada von Jun-
gingena z  1405  r.  bra6mi Marka i Jana byli ponadto Lukasz i Mateusz A4lcz//ewes62.
Z kolejnosci zapisu braci w tym dokumencie mozna wnioskowa6, Ze najstarszym z
nich byl wlasnie Marek, potem w kolejnosci byli to Lukasz, Jan i Mateusz gear"c7er
Marcus,  Lucas, Johannes  und  Mattewes  Serwillen.

Lukasza po raz pierwszy spotykamy w  1401  r.63, a potem ponownie w  1406 r.64,
kiedy to otrzymywal pieniezne wsparcie od Zakonu (razem  11,5 grzywny). Najpew-
niej  wi?c  za jakies  powazne  wzgl?dem  nich  zasfugi.  Lukasz  zmari  okolo  1408  r.,
wtenczas bowiem w ksi?gach rachunkowych wystapila jego Zona, a najprawdopodob-
niej juz wdowa po nim I"cczs  Sz.7~w.//e77 1;vybe65.  Przy tym brakowalo jakiejkolwiek
wzmianki o dzieciach, prawdopodobnie wi?c Lukasz zmari bezpotomnie. Jego imi?
wskazywa6 moze, Ze  Surwillowie juz wtedy spowinowaceni byli z rodzina von der
Lauth (= Proyke-von Pr6ck)66 - z pobliskiego  od Trinkheim-Lauth,  kt6rym in.  in.
sprzedadza p6Zniej  cz?S6 Tariawek.  Moze wi?c matka braci,  a Zona Jana I, pocho-
dzila z tego rodu.  0  ostatnim z braci Mateuszu mamy tylko t? jedna wzmiank? w
1405  r.67  Musial umrze6  takze  dosy6  wcze§nie  i  bezpotomnie.

Po  1426 r.  spotykamy jug tylko potomk6w Marka albo Jana, najpewniej jednak
tego  drugiego.  W  1435  r.  byli  to  Mikolaj  i  Jerzy  Surwillowie  IVz.co/czc{s  So7~i^;z.//e,
Georg So7~i^;z.//e wsr6d  niepasowanego  rycerstwa pruskiego,  kt6re  mialo  zaprzysiac

pok6j  brzeski  od  strony  Zakonu68.  Tego  pierwszego,  najprawdopodobniej  brata
Jerzego,  spotykamy  ponadto  tylko  raz,  kiedy  pojawil  si?  na  rokach  sadowych  w
Bartoszycach w 1444 r.69 Mozna wi?c zaklada6, Ze niedfugo potem zmari. Natomiast

59 GstpK, OF  163, fol. 56.
60 Ten pat, Etats-Minissterium 7d T, fol. 2.
61 Ten pat, OF 164, fol. 40 („Marcus Surwille").
62 Ten pat, Ostpreupische Folianten [toliau -OPF]  156, fol. 265v;  157, fol. 33: tutaj Lukasz bl?dnie

•]ak;k!oLeonhard.

63 Das Marienburger Tresslerbuch, P.12:3 .
64 Ten pat, p. 406.
65 Ten pat, p. 491.

66 G. A. von Mtilverstedt, „Ueber das Vaterland der Familie von Pr6ck``, Ive#e P7ie#¢z.scfee ProvJ.#zz.c}/-

B/a.//er, t.12,1851, p. 359-360. Inaczej G. Sommerfeldt, „Zur Lehndorff-Genealogie", p.125-126, kt6ry
uznal, Ze Jam Surwillo, brat Marka, wzmiankowany w 1423 r., to -/ofocr## vo# c7er fczw/fo.

67 GstpK, OPF,156, fol. 265v;  157, fol. 33.
68 GstpK, OBA, nr. 7114.
69 GstpK, OF 86, fol. 44V.
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Jerzy  Surwillo  okaze  sic  bardzo  aktywny  w  ciagu  najblizszych  dwudziestu  kilku
lat. Najpierw spotykamy go t/orge Se7~w.//e wsr6d os6b poszkodowanych przez Po-
lak6w, kt6rym mialy bye wyplacone odszkodowania7°. Wykaz ten powstal po  1430
a przed marcem  1441  r., ale szkody dotyczyly r6Znego okresu, g16wnie wojny z lat
1431-143571. W tym przypadku Jerzy w swoim imieniu a takze w imieniu swojego
rodzehstwa mial blizej  nieokreslone pretensje do wlascicieli c7z.e Besz./zer wsi Zblag
Sczb/cz/7zz w okr?gu brzeskim Brz.ess4e77 na Kujawach, dotyczace tejze wsi. Nie cho-
dzilo wiec tutaj  o  szkody wojenne, a raczej  o jakies  sprawy majatkowe.  Wiadomo,
Ze p6Zniej (1489 r.) byla to wies nalezaca do biskupa wloclawskiego72. Mozna tylko

przypuszcza6, Ze na wsi tej zostal wyposazony przez kr6la polskiego Wladyslawa 11
Jagiell? Jan 11 Surwillo, gdy znalazl si? w nielasce u wielkiego mistrza von Plauena.
Po  powrocie  do  Prus  lub  Smierci  Jana  11  wie§  przypadla  z  powrotem  kosciolowi
lub  komus  innemu  i  stad  te  pretensje  Jerzego  oraz jego  rodzehstwa.  Tym  samym
zyskujemy przeslank?, Ze byli oni potomkami Jana 11. Warto tez zwr6ci6 uwag?, Ze
Marek jeszcze w  1416  r.  wyst?puje wraz z matka (bez Zony  i dzieci).

26  czerwca  1440 r.  Jerzy  Surwillo /"rge S#7'i7iw.//e, rycerz niepasowany, wraz z
s?dzia  ziemskim  okr?gu  brandenburskiego  Janem  Proyke  (zapewne  z  sasiedniego
Lauth), i innym rycerzem Janem Lobayn (z nieodleglego Labehnen i Jorgelauken73),
- wszyscy ze  swoimi  spadkobiercami, przystapili  do Zwiazku Pruskiego74.  Do  do-

kumentu Jerzy przywiesil swoja piecze6. Przedstawiala ona w tarczy trzy romby w
skos  lewy.  W  legendzie  zas  zapisano:  +  /sJ  I.vrge  sw'i;i#.//e75.  Po  dfuzszej  przerwie
Jerzy Surwillo (tutaj jako ./orge vo77  rrj77/e4cz);in) pojawil si? w lutym  1448 r. w§r6d

rycerstwa  Erbczr/e#/e  okr?gu  brandenburskiego,  kt6re  mialo  zaprzysiac  „wieczny
pok6j"  z  Polska76.  Obok  niego  wzmiankowany  byl  ponadto  Henryk  z  Trinkheim
fJe77rz.cfe vo77  rrz.73/e4e}7m. Nie wiadomo jednak, czy nalezal do Surwill6w (imie takie

spotykamy wsr6d sasiedniej rodziny Proyke=von der Lauth), ewentualnie m691 bye

70 GstpK, OBA, nr. 7132.
7] Wykaz z GstpK, OBA, nr.  7132, pr6cz ostatnich kaft 7-8, powstal po  1430 r. a przed marcem

1441  r., bowiem wystepuje w nim syn i dziedzice Macieja z Labiszyna (zm. w  1430 r.), a dyl jeszcze
starosta bydgoski Dobieslaw Puchala (zm. po  12 marca  1441  r.). Mozna jednak zalozy6, Ze spis zaczal
powstawa6 dopiero po pokoju brzeskim w 1435 r.

72 „Lustracja poradlnego i rejestr lan6w wojew6dztw brzesko-kujawskiego i inowroclawskiego z

roku  1489", wyd.  J.  Senkowski,  re4z. ,4rcfoz.wcz/#e,  t.  6,1961, p.  105.  Za pomoc w identyfikacji tej  wsi
dzi?kuj? panu prof. S. Szybkowskiemu.

73 GstpK, OF 164, fol. 39; wsr6d wolnych z okr?gu Krzyzporka: „Jorgelauken Hanz zu Labayn".
74 Acten der Stdndetdge Preussens unter des Herrschoft des Deutschen Ordens ,I+g. vonM.Toappen,

t. 2, Leipzig,1880, p.181; plg.I. Janosz-Biskupowa, 4#c¢z.w#m zz.empr#s4z.cfe, Toruh,1974, p.140.
75 8 . Engct, Die mittelalterlichen Siegel des Thormer Ratsarchivs mit besonderer Berdcksichtigung des

O#t7e77s/c7#c7es, d. 2: Privatsiegel mit Ausschlup der rein polnischen, Thorn,  1895, p. 21, tab. 4, piecze6 231.
76 GstpK, OBA, nr. 9473.



24 GRZEGORZ  BIALUNSKI

bratem  Jerzego.  Dalszych  informacji  o  Henryku  z  Trinkheim  brakuje.  Natomiast
Jerzego  Surwille /c4rge S2#i/i#.//e po raz kolejny wzmiankowano w czasach komtura
brandenburskiego  Wolframa  von  Schottena  (ok.   1448-1449)77.  Wtedy  komtur  ten
lagodzil  sp6r  miedzy  Katarzyna  Ke/e  wdowa  po  niejakim  Padderze  a  Maciejem
z  Benckaym78.  Jerzy  Surwillo  byl  za§  Swiadkiem  od  strony  Macieja  z  Benckaym

(z nieodleglego od Trinkheim-86nigkeim), wraz z nim zostal wspomniany ponadto
J24rge  Rz4rmaz.//e  z  niedalekich  Romitten.  Najwyrazniej  jego  dzialalnos6  polityczna
okazala  si?  kosztowna,  gdyz  2  czerwca  1452  r.  Jerzy  Surwillo forge  Sz.7'wz.//e  vo72
rrz.77/efrc7};me72  pozyczyl  od  klasztoru  benedyktynek  w  Kr61ewcu  6  grzywien  w
zamian za roczny  czynsz  w wysokosci  polowy  grzywny  ze  swoich  d6br w Trink-
heim, do czasu splaty powyzszej  sumy79.  P6Zniej  Jerzego  Surwille /orge Szz.rwz.//e77
spotykamy  w  lipcu  i  sierpniu  1453  nadal  czynnie  zaangazowanego  w  dzialalnos6
Zwiazku Pruskiego w okr?gu brandenburskim8°. W czasie wojny trzynastoletniej,  8
maja  1455  r.,  znajdujemy  go, J#rge Sz.7~w.//e,  wsr6d rycerstwa wrogiego  Zakonowi
w  okr?gu  brandenburskim  in.  in.  obok  braci  Mikolaja  i  Tomasza  von  der  Lauth
i  Fabiana  Legendorfa  (von  Maulen)8].  Jako  przeciwnik  Zakonu  znajdowal  si?  24
czerwca  1459 r.  w zalodze zwiazkowej  w  S?popolu.  Wtedy uzyczal swojej  piecz?-
ci  dow6dcy  zalogi  Maciejowi  Tolkowi,  kt6ry  wlasna  zagubil82.  Pozostal  wi?c  do
kohca  wiemy  Zwiazkowi  Pruskiemu,  choc  np. jego  sasiad,  Jam  Proyke,  przeszedl
na  stron?  Zakonu83.

Dalszych informacji o nim brakuje, najpewniej zmari wkr6tce po  1459 r. Mozna
przypuszcza6, Ze jego synami byli wyst?pujacy w Zr6dlach od 1471  r. bracia Tomasz
i  Dytryk  Surwillowie  772omczs  w#c7 Dz./erz.cfe  Serwz.//e gebrc4c7ere84,  takze  nastawieni
antykrzyzacko.  Jerzy  Surwillo dowodnie posiadal rodzehstwo, w tym przynajmniej
jedna siostr?, kt6rej in?Zem byl wpierw Mikolaj  Straube a potem Leonard vom Lau-
the.  Ten ostatni wnosil w  1473  r.  pretensje  o  czes6  dawnych majatk6w  Surwill6w,

77  Do tej  pony pomijanego w wykazach,  zapewne urz?dujacego  okolo  lat  1448-1449, pomi?dzy

Hansem von Schaumburgiem a Gerlachem Mertzem. Moze byl identyczny z Wilhelmem von Schotte,
kt6ry w lutym 1448 r. byl komturem zamkowym w Labiawie, zob. GstpK, OBA, nr. 9473.

78 GstpK, OBA, nr.10518; w regescie blednie jako/.3{#ge Swrwz.//e i/.w#ge Ra4mbz.//e, ten pat, Regesta,

pars  1, nr.10518.
79 Ten pat, Pergamenturkunden, Schiebl. 22, nr.  10.
80 Ten pat, OBA, nr.12171  („Jorge von Szirwillen") i nr.12334 („Jorge Sirwille").
8[ Ten pat, OBA, nr.13687; G. Sommerfeldt, „Zur Lehndorff-Genealogie", p.112.
82  GstpK,  OBA,  nr.  15329;  niestety piecz?6 jest obecnie wykruszona,  Zr.  G.  Sommerfeldt,  „Zur

Lehndorff-Genealogie", p.  113, przypis 2.
83 GstpK, OBA, nr.12171; G.  Sommerfeldt, „Zur Lehndorff-Genealogie", p.112,113, przypis 2;

W. Gnddat, op. cit., p.151-152., I . Pow.+elsk:1, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie krzyzak6w do Polski,
t. 2 (2), Malbork, 2003, p. 382.

84 GstpK, Pergamenturkunden, Schiebl. 26, nr. 47.
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in.  in.  o Trinkheim,  ale  zostal wyposazony przez Kaspra  Straube,  syna Mikolaja  i
Surwill6wny,  na innych dobrach,  a te pozostaly przy  Straube  (zob.  dalej)85.

W.  Prusach  Kr6lewskich

Tomasz  i  Dytryk  Surwillowie  byli  ostatnimi  przedstawicielami  rodu.  Jak
wspomniano,  najprawdopodobniej  byli  synami Jerzego  Surwilly.  Jeszcze w  1471  r.
mieli majatki w okolicach Trinkheim w komturstwie brandenburskim. Wtedy jednak
komtur brandenburski Veit von Gich potwierdzal zakup tych d6br przez Zygmunta
z Pruskiej  Ilawy86. Zas Tomasz i Dytryk przeniesli sis do Prus Kr6lewskich. Mozna
si? domysla6, Ze powodem sprzedazy d6br i opuszczenia Prus Zakonnych byla ich
antykrzyzacka  postawa.  W  Prusach  Kr61ewskich  Tomasz  zostal  sedzia  ziemskim
tczewskim (1492 r.), Dytryk zas dzierzawca zamku golubskiego (1496 r.), nast?pnie
starosta golubskim (1501-1511) i jednocze§nie starosta czhichowskim (1508-1510).

Tomasza Surwille  7lfeo"czs Sze7~w.//e spotykamy juz w  1480 r. jako przedstawi-
ciela  stan6w pruskich z  okr?gu tczewskiego,  gniewskiego  i  nowskiego87.  W lutym
nastepnego  roku  uczestniczyl  na  zjezdzie  stan6w  w  Malborku88.  W  listopadzie
1492  r.  na zjezdzie  stan6w pruskich w Elblagu pojawil sic juz jako  s?dzia ziemski
w Tczewie89.  W takiej  roli znajdujemy go ponownie w  lipcu  1503  r.,  wtedy wydal
wyrok jako jeden  z  komisarzy  kr61ewskich  powolanych  do  rozstrzygniecia  sporu
miedzy Krzysztofem z Suchostrzyg, starosta skarszewskim a Mikolajem de Bandow9°.
Ostatni  raz  znajdujemy  go  na  zjezdzie  stan6w  pruskich  w  Malborku  na poczatku
stycznia  1504 r. jako posla z okr?gu tczewskiego9].  Zapewne wkr6tce potem zmari
bezpotomnie.  Zdaje  sis,  Ze  urzad  s?dziego  ziemskiego  w  Tczewie  przejal  po  nim

jego brat Dytryk,  co wnioskuj? na podstawie zapiski z  16 marca  1512  r.  W6wczas
wakujace stanowisko s?dziego ziemskiego po Smierci Dytryka Surwilly 772eoc7orz.ccAs
Ser#z.//cz objal z nominacji  kr6lewskiej  Leonard Wojna92.

85  GstpK,  OBA,  nr.  16444.  Inaczej  W.  Guddat,  op.  cz./., p.  157,  kt6ry przyjmowal,  Ze to Kasper

Straube po§1ubil c6rke Tomasza lub Dytryka Surwill6w, temu jednak wyraznie przeczy tre§6 ukladu mi?-
dzy Leonardem vom Lauthe a Kasprem w 1473 r. Wiadomo tez skadinad, Ze Leonard po§lubil wdow? po
Mikolaju Straube, Zr. A. Rogge, „Die Proyken. Ein Beitrag zur Adelsgeschichte der Provinz Preussen",
Altpreussische Monatsschrift, t.12,18] 5 , p. 457 .

86 GstpK, Pergamenturkunden, Schiebl. 26, nr. 47.
87 4fr/cz S/cz72c5w PrcAs K7'6/ewsfrz.cfe, t.1, wyd. K. G6rski, M. Biskup, Toruh,1955, nr. 28.

88 Ten pat, nr. 46; tutaj bez imienia Szz.rwz.//e.
89 44/cz S/c7#c;w P7~"saw Kid/cws4z.cfe,  wyd.  K.  G6rski,  M.  Biskup,  t.  3,  d.  1,  Toruh,  1961,  nr.  30:

„Thomas Syrwille".
90 44fcz S/cr#c5w Pr2{s Kr6/ews4z.cfe, t. 4, d.  1, wyd. M. Biskup, przy wsp61pracy K. G6rskiego, Toruh,

1966, in.  108.
91 Ten pat, in.137.

92 A4crfrz.cc{/cz77" Regrz. Po/o#z.cze s#mmczrz.cr, t. 4, d.  1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa, 1910, nr.  1492.
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Po raz pierwszy w Prusach Kr61ewskich Dytryka spotykamy w liscie kr6la pol-
skiego Jana Olbrachta z  12  maja  1496 r.  od razu jako  starost? golubskiego.  Wtedy
wladca ten nakazywal Janowi Dabrowskiemu, kasztelanowi chelmihskiemu, Dytrykowi
Surwillowi  77zeoc7orz.cws  Servz.//cz,  tenutariuszowi  zamku w  Golubiu  /e77w/cJJ'z.o  cczs/rJ.
#os/7'z.  Go/#b,  oraz  Maciejowi  Konopackiemu,  chorazemu  Swieckiemu,  przekaza6
miastu Toruh wsie w starostwie §wieckim: Morskie i Solno z wszelkimi prawami oraz
niekt6rych oplat z miasta Swiecia93.  Dzierzawca Golubia m6gl zosta6 najwczesniej

po  Smierci  swojego poprzednika Karola von Feldena po  18  grudnia  1495  r.  Z  listu
Mikolaja Bazyhskiego, wojewody malborskiego, z 20 listopada 1500 r. dowiadujemy
si?  z  kolei,  Ze  Dytryk  Surwillo  byl  rycerzem  pasowanym  feer  Dz.f/erz.cfe  Sz.rwz.//e.
Wtedy dostarczyl on wojewodzie listy kr6la Jana Olbrachta dotyczace zbuntowanego
mieszczanina gdahskiego Grzegorza Matemy, skazanego na banicje, w kt6rych kr6l
odm6wil Matemie glejtu94.  Wtenczas tez zapewne przywi6zl kr61ewskie wezwanie
dla  stan6w pruskich na zjazd  do  Sandomierza,  o  czym wspominal w  innym  li§cie
z  9  stycznia  1501  r.  tenze  sam  wojewoda  malborski  Mikolaj  Bazyhski95.  Jeszcze
w tym samym roku przed 7  sieapnia Dytryk poslowal z kolei do wielkiego ksi?cia
litewskiego Aleksandra do  Merecza przekazujac  mu wyrazy  Zyczliwosci  ze  strony
biskupa  warmihskiego  Lukasza Watzeurodego  i  wojewody  malborskiego  Mikolaja
Bazyhskiego,  zapewne  w  zwiazku  z  planowana  na  wrzesieh  elekcja  kr6lewska96.
Aktem  z  dnia  30  grudnia   1501   r.  Dytryk  Surwillo  772eoc7orjc#s  Servz.//e  Prczyss
otrzymal, wtedy juz od kr6la Aleksandra, zamek w Golubiu w dozywocie, co bylo
zapewne  tylko  oficjalnym  potwierdzeniem  poprzedniego  nadania  (kt6rego  jednak
nie  znamy)  z  czas6w  Jana  Olbrachta97.  Podobnie, jak p6Zniej  raz jeszcze  nadanie
to potwierdzil kolejny wladca polski Zygmunt I  14  marca  1507  r.98

Z  kolei  w  1504  r.  wybuchl  sp6r  o  obsad?  starostwa  czhichowskiego,  kt6re  z
rozkazu  kr6la Aleksandra  mialo  r6wniez  przypas6  Dytrykowi  Surwillowi.  Sprawe
omawiano  na  zjezdzie  stan6w  w  Malborku  na przelomie  wrze§nia  i  pazdziemika,
gdzie rzecz od strony kr6la wyfuszczyl posel kr61ewski Ambrozy Pampowski, oznaj-
mujac  wole  kr61a  o  nadaniu  starostwa Dytrykowi,  kt6ry  nawet zlozyl juz  kr61owi

93 4frfcz S/c7#c;w Prctsc5w Krc5/ewsfrz.cfe, t. 3, d.  1, nr. 254; A. Radzimihski, J. Tandecki, Kcz/cz/og c7o4#-

ment6w i list6w kr6lewskich z Archiwum Pahstwowego w Toruniu ( 1345-1789) ,Wa;Isra;wa.,1999 , p. 63 .
94 ,44/cz S/cz#c;w Pr#s6w Kr6/ews4z.cfe, wyd. K. G6rski, M. Biskup, t. 3, d. 2, Toruh,1963, nr. 487.
95 Ten pat, nr. 495.
96 Akta Stan6w Prus Kr6lewskich, t. 4, d. 1, NI. L5 .
97   Matricularum  Regni  Poloniae  summaria, vyd. I. W.+erzhowskjl, t.  4,  d. 3, V\Ja;IszzNIa,,  L9+5,

nr.  1233. Blednie dopiero ten akt uznal P. Czaplewski jako pierwsze nadanie Dytrykowi starostwa w Go-
Nlhi", p^g. P. Czapriowski, Senatorowie Swieccy, podskarbiowie i starostwie Prus Kr6lewskich 14 5 4-17 7 2 ,
Torufi,1921, p. 85.

98  Matricularum  Regni  Poloniae  Summaria, wyd. I. W.+erzhowskjl, t.  4,  d. 2, Wa;rsz;HIND,  1912,

nr. 8368: „Theodoricus Serville Prayss``; Zr. P. Czaplewski, op. cz./., p. 85.
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odpowiedni  hold.  Stany  nie  wyrazaly  sprzeciwu99.  Wola  kr61ewska  i  stan6w  nie
zostala jednak spelniona i jak donosila zjazdowi stan6w rada miasta Chojnic listem
z  17  pazdziemika  1504  r.  Dytryk  feer  rz.c7rz.cfe  Serwz.//e  nie  zostal  wpuszczony  na
zamek czfuchowski przez ludzi dotychczasowego starosty Piotra G6rskiego. Doszlo
do zamieszek, w wyniku kt6rych straty poniosly tez Chojnice, a w miescie Czfucho-
wie osiedlili si? nawet „rozb6jnicy" z ksi?stwa pomorskiego]°°. 26 kwietnia  1504 r.
Dytryk otrzymal jeszcze jedno  nadanie  od kr6la Aleksandra,  u kt6rego  cieszyl  si?
niewatpliwym  zaufaniem,  bylo  to  poswiadczenie  donacji  domu  w  Krakowie  przy
ulicy  §w. Andrzejal01.

Na poczatku roku  1505 Dytryk Surwillo Dz.rrz.cfo Sz.7~wz.//e, jako starosta golubski,
aktywnie uczestniczyl w zjezdzie stan6w w Grudziadzu, wypowiadajac si? za obrona
uprawnieh Prus i ograniczeniem odwolah do kr6la tylko w sprawach nie dotyczacych
tych uprawnieh,  co  mialo  obowiazywa6  r6wniez  starost6w kr6lewskich]°2. Aktyw-
ny  byl  r6wniez  p6Zniej.  I  tak  przed  12  kwietnia  stal  na  czele  delegacji  pruskich
stan6w wyslanej  na sejm do  Radomia, kt6ra poruszyla in.  in.  spraw?  obsady zam-
k6w pruskich i urz?d6w  indygenami. Na osobnej  tajnej  audiencji delegacja prosila
tez  kr61a o przekazanie  zamku  czhichowskiego  z rak Piotra  G6rskiego  Dytrykowi
Surwillowi.  Co kr61 obiecal  spelni6]°3.  12  kwietnia przebywajac  nadal w Radomiu
Dytryk towarzyszyl kr6lowi przy wydaniu orzeczenia dotyczacego Amolda z Fracy,
kasztelana chelmihskiego, aresztowanego przez Ambrozego Pampowskiego, starost?
malborskiego]°4.  W  czerwcu  delegacja  zdawala  relacj?  z  poselstwa  do  Radomia
na  zjezdzie  stan6w  w  Grudziadzu]°5.  Wczesniej  20  kwietnia  1505  r.  kr61  polski
Aleksander nakazal Janowi Dabrowskiemu, wojewodzie chelmihskiemu, Mikolajo-
wi Wulkowskiemu, wojewodzie pomorskiemu, Mikolajowi  Szpotowi, kasztelanowi
gdahskiemu,  i  Dytrykowi  Surwillowi,  staroscie  golubskiemu,  rozpatrzenie  sprawy
zgodnego z prawem przej?cia przez mieszczan toruhskich d6br kr6lewskich, in.  in.
Starego  Torunia,  Jedwabna,  Kielbasina,  z  rak  Gotschalka  i  Katarzyny,  wdowy  po
Jamie von Wege]°6. W li§cie z nast?pnego dnia zostala powolana komisja w skladzie

jak wyzej w sprawie rozpatrzenia zgodnego z prawem przej?cia przez miasto Toruh
wspomnianych wyzej d6br kr6lewskich]°7. W kolejnym liscie z  10 lipca 1505 r. kr6l

99 Akta Stan6w Prus Kr6lewskich, t. 4, d.1, rIT.184.
100 .44/cz S/c7#c;w P;"s Krc5/ewsfrz.cfe, t. 4, d. 2, wyd. M. Biskup, przy wsp61pracy K. G6rskiego, Toruh,

1967, nr.187.
101 A4clc7/rz.cc{/crr#m Regrz. Po/o7®z.cze swmmcrrz.c7, wyd. T. Wierzbowski, t.  3, Warszawa,1908, nr.1472.

\°2 Akta Stan6w Prus Kr6lewskich, t. 4, d. 2, rut.196.
103 Ten pat, in. 209.

104 Ten pat, r\I. 210., Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 3 , rIT. 2016.
\°S Akta Stan6w Prus Kr6lewskich, t. 4, d. 2, ". 2:20.
]°61. Janosz-Biskupowa, op.  cz.f., p.175; A. Radzimihski, J. Tandecki, op. cz./., p. 72.
]°71. Janosz-Biskupowa, op. cz./., p.175; A. Radzimihski, J. Tandecki, op. cj/., p. 73.
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Aleksander Jagiellohczyk donosil przedstawicielom sejmiku pruskiego, Ze odpowiedzi
na  list przeslany ze  zjazdu w  Grudziadzu  a  dostarczony przez  Dytryka  Surwille  i
Jana Lichtenhayna udzieli przez  swoich posl6w, kt6rych wkr6tce wysle do Prus]°8.
Zatem Dytryk wprost ze zjazdu w Grudziadzu ponownie udal si? z misja do kr61a,
kt6ry nadal przebywal w Radomiu.

Po  dfuzszej  przerwie  Dytryk,  fJerr72  Dz./Zerz.cfe  Se7iewz.//cz,  zostal  wspomniany
w  liscie  rajc6w toruhskich z 22  sieapnia  1507  r.,  kt6rzy upraszali  go, jako  starost?

golubskiego, oraz Jana Dabrowskiego, wojewode chelmihskiego, do poscigu za roz-
b6jnikami dowodzonymi przez Szymona Mateme (gdahszczanina, mlodszego brata
wspomnianego wyzej Grzegorza), kt6rzy wyrzadziwszy szkody w dobrach toruhskich
zbiegli  do  Prus  Krzyzackich]°9.  Nastepnie  Dytryk uczestniczyl na zjezdzie  stan6w
w  Malborku  na przelomie  1507  i  1508  r.110  W  maju  1508  r.  zaangazowany byl w

planowany zjazd kr61a polskiego  Zygmunta I  z ksieciem pomorskim Boguslawem
X  W  Chojnicachlll.

Kr6l Aleksander nie zdazyl zrealizowa6 obietnicy usadowienia Dytryka Surwilly
na starostwie czhichowskim. Biskup warmihski Lukasz Watzenrode wr6cil do sprawy
na sejmie pruskim w Elblagu w pazdziemiku  1507 r., proponujac wykup starostwa
czhichowskiego (i tucholskiego) za pieniadze stanowe i osadzenie tarn Dytryka feer
Dz.f/erg.cfee  Se7iewz.//e]]2.  Do  tego  nie  doszlo  i  sprawa  zajal  si?  nowy  wladca  Polski
Zygmunt I. Ten nakazal wpierw, aby starostwo te Piotr G6rski wydal Janowi Zarem-
bie, staroscie wielkopolskiemu.  Co tez pod koniec lutego  1508 r. nastapilo, poprzez
wyp?dzenie  G6rskiego  sila.  Jug jednak 24  maja tegoz roku  starosta czhichowskim
nazywal siebie Dytryk Surwillo, zatem Zaremba byl starosta przej§ciowo, bye moze
jego  celem bylo po prostu silowe odzyskanie  starostwa i zaprowadzenie porzadku.
Tym  samym  spelniona  zostala  wola  poprzedniego  kr61a  i  stan6w  pruskich.  Zdaje
si? jednak, Ze Dytryk nie cieszyl sic juz takim zaufaniem kr61a Zygmunta jak kr6-
1a Aleksandra.  Swiadectwem  tego  moze  bye jego  szybkie  odwolanie  ze  starostwa
czfuchowskiego (i polaczonego z nim starostwa chojnickiego) 27 marca 1510 r. oraz
zwolnienie z przysi?gi na wiemos6 zlozonej z Czhichowa]]3. Decyzja ta nie spotkala
sic z aprobata  stan6w,  co wypominano kr6lowi jeszcze na zjezdzie w  Gdahsku na
przelomie maja i czerwca  1511  r., tym bardziej, Ze jego nastepca zostal nieindygena
Rafal  Leszczyhski]]4.  Przyczyna  odwolania  Dytryka mial bye jego  zaawansowany

]°81. Janosz-Biskupowa, op.  cz./., p.175; A. Radzimihski, J. Tandecki, op. cz./., p. 74.
109 44/cz S/cz72c;w PrcAs Kr6/ews4z.cfe, t.  5, d.1, wyd. M. Biskup, Toruh,1973, nr. 48.

110 Ten pat, nr. 95.

Ill Ten pat, nr.106.

112 Ten pat, nr.  73.

tt3  A4lcr/rz.c#/czrcjm  Reg#z. Po/o#z.cze  se"77cc7rz.cr,  t.  4,  d.  2,  nr.  9456:  „Theodoricus  Prayss  Servilla``;

P. Czaplewski, op.  cz./., p. 73.
114 4fafcr S/cz72c5w Pr"s Krc5/ews4z.cfe, t. 5, d. 3, wyd. M. Biskup, Toruh,1975, nr. 291.
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wiek, ale tez jego zniechecenie i niedbalstwo]]5. To nie byl koniec klopot6w Dytry-
ka.13  lipca  1511  r.  kr61 Zygmunt I powierzyl bowiem opiece  starostwo  golubskie
biskupowi  chelmihskiemu  Janowi  Konopackiemu,  jako  skarbnikowi  pruskiemu.
Oficjalnym powodem tej  decyzji byl bardzo zly stan zdrowia dotychczasowego sta-
rosty Dytryka Surwilly, kt6ry ponadto nie mial Zadnego potomstwa,  ani krewnych.
Paddy jednak  niezbyt  pochlebne  slowa  o  dotychczasowym  zarzadcy, jako  niezbyt
troszczacym sic o zamek]]6.  Informacje o zlym stanie zdrowia starosty golubskiego
nie  byly  przesadzone,  bo jak  dowiadujemy  si?  z  kolejnego  listu  Zygmunta  I  z  5
sieapnia  1511  r.,  Dytryk  Surwillo  772eoc7orz.cc{s  Servz.//cz  fe#c{Zczrz.cAs  Go/c4be#sz.s  zmari

bezpotomnie 26 lipca. Kr6l nakazal biskupowi chelmihskiemu zaopiekowa6 si? jego
rzeczami i starostwem[[7. Jeszcze raz  15  sieapnia kr61 w liscie do Jana Dabrowskie-

go,  wojewody  chelmihskiego,  wspomnial  zmariego  Dytryka  Surwill?,  i  dziekowal
wojewodzie za opieke nad zamkiem golubskim]]8. Po raz ostatni wzmiankowany byl
w  innym  li§cie  kr61a  Zygmunta  I  z  2  inaja  1512  r.,  kt6ry  w6wczas  polecil  radzie
miasta Torunia wydanie jakiejs szkatuly zdeponowanej  niegdys przez Dytryka Sur-
will?, dawnego dzierzawce w Golubiu, Krzysztofowi Szydlowieckiemu, kasztelanowi
sandomierskiemu  i podkanclerzowi  kr61ewskiemul 19.

W   1501,   1507  i   1510  r.  przy  Dytryku  pojawilo  si?  zagadkowe  okreslenie

(przydomek?) Prcz}7ss. Na tym etapie badah nie potrafie je wyjasni6. Znamy piecz?6
Dytryka  Surwilly z  1505  r.,  kt6ra byla zbiezna,  z drobnymi r6Znicami,  z piecz?cia
Jerzego Surwilly z  1440 r. Przedstawiala w tarczy trzy przylegajace do siebie romby
w skos]2°. W legendzie dwie, nieczytelne litery, ale mozna domysla6 si?, Ze bylo to

„D  S"  1ub  ewentualnie  „T  S".  Troche  dokladniej  herb  Surwill6w  opisal  G. A.  von
Mtilverstedt,  bye  moze  na podstawie  dodatkowych pieczeci,  mianowicie jako  trzy
serca  lub  lilie  wodne  w  skos  lewy.  Zdaniem  8.  Engla podobne  herby  znajdujemy
w Austrii oraz w Westfalii w§r6d rodzin Dtingeln, Eckel i Essen[2].  Przypomnijmy,
Ze herbem takim posfugiwali si? juz bracia Tomasz i Jan Surwillowie okolo  1380 r.
Niewykluczone, Ze otrzymali go poprzez kt6ras z tych rodzin, o ile braly one udzial
w rejzach jako  goscie  lub - co bardziej  prawdopodobne - ich przedstawiciele byli
wtedy  czlonkami  Zakonu.  Przykladowo  w  czasie  przybycia  Surwill6w  do  Prus
komturem gdahskim byl Ludwik von Essen (1363-1367), by6 moze ze wspomnianej
rodziny westfalskiej.  Rzecz wymaga jednak oddzielnych studi6w.

115 Ten pat, nr.  291.

116 P. Czaplewski, op.  cz./., p.  86.

\L7  Akta Stan6w Prus Kr6lewskich, t. 5 , a. 3 , TIT. 302.
118 Ten pat, nr. 306.

][91. Janosz-Biskupowa, op. cz.f., p.175; A. Radzimihski, J. Tandecki, op.  cz./., p. 85-86.
12° 8. Engel, op.  cz./., p. 21, tab. 4, piecze6 232.

121  Ten pat, p. 21.
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Dalszych  informacji  o  rodzinie  Surwill6w  nie  udalo  si?  odnalez6.  Mozna
przypuszcza6,  Ze  rodzina  w  linii  meskiej  wymaria w  1511  r.122  Warto  tez  zwr6ci6
uwage, Ze zmianie uleglo ich nazwisko, najpierw wymiennie na Sirwille, a w kohcu
wylacznie na Serwille (w r6Znych odmianach), jak zapisywano juz ostatnich przed-
stawicieli rodziny - Tomasza i Dytryka.

Majatki

Surwillowie pierwsze dobra w Prusach Krzyzackich dowodnie otrzymali juz 4
czerwca  1370 r.  Wtedy to  Tomasz  Surwillo  7lfoomczs Sc#~wz.//e72  i jego brat Jan Kille
f7cz###s Kz.//e otrzymali od wielkiego mistrza Winryka von Kniprode dobra liczace
80 1an6w w Trinkheim  rrz.#/e4cz};777]23 na pohidniowy-wsch6d od Kr6lewca, w kom-
turstwie brandenburskim. Dobra otrzymaly prawo chelmihskie, a obowiazkiem wla-
§cicieli byla sfuzba wojskowa z koniem i zbroja oraz pomoc w budowie i naprawie
zamk6w. Do shizby wojskowej zobowiazano takze ich poddanych. Wla§ciciele mieli
tez oddawa6 danin? pfuzna, tzw. P/a4ghor#, w wysokosci korca Zyta i tyle pszenicy
od  kazdego  pfuga,  a  ich  poddani  w  wysokosci  korca  pszenicy  od  kazdego  radla.
Z  d6br mial bye  wnoszony  czynsz  rekognicyjny  dla uznania wladzy  zwierzchniej
Zakonu w postaci wosku i kolohskiego denara.  P6Zniej  dobra zwane Trinkheim li-
czyly 54 1any, z 4 1anami plebahskimi]24. Zatem na obszarze nadanym przywilejem
w  1370 r.  powstaly jeszcze jakies  inne wsie,  a przynajmniej  bezposrednio  do nich
przylegajaca wie§  Thomasdorf liczaca potem  24  1any,  najpewniej  nazwana  tak  od
imienia Tomasza  Surwilly.  W  latach  1409-1410  na dobrach Trinkheim  rrz.72/ehaym

po§wiadczony byl Jan 11[25, a w  1426 r. -Jan wraz z Markiem Surwilla, wtedy ten
ostatni mial z nich pelni6 nadal dwie sfuzby wojskowe, w tym jedna z Sch6nmohr[26.

W  dzieh  Trzech  Kr61i  1377  r.  bracia  Tomasz  i  Jan  7lfeo777czs,  fJcz#s  otrzymali
kolejne  151an6w i 5  morg6w w Attagauthen, w poblizu Trinkheim (mi?dzy osada-
mi  Lauth  a Moddien)127.  Dobra przed  1426  r.  sprzedali  ich potomkowie,  zapewne
bracia Jan 11  i  Marek,  wtedy trzymal je  Otto  Sparraul28.

122 Podobna opinia funkcjonowala dotychczas, choc bez szczeg616w, np. wedhig G. A. von Mtilver-

stedt, Der czbges/orbe#e 4c7e/, p.  92 rodzina wymaria w ostatnich latach XV lub poczatkach XVI w.,
wedfug J. Gallandiego okolo 1500 r., Zr. GstpK, Sammlung Gallandi, Film nr. 2178, St-V.

123 PC/B, t. 6 (2), nr. 833, w nocie zaznaczono, Ze dobra zostaly nadane feer# 772omcJs vo7? Sw7~w.//e72

und seyns bruders uf f Trintekaym.
124 W. Guddat, op.  cz./., p. 474.

125 GstpK, OF  163, fol. 56; G. Sommeferldt, „Zur Lehndorff-Genealogie``, p.125.
126 Ten pat, OF 164, fol. 40: „Trintekaym Marcus Surwille 11 dienste, eyns zu Schonmor, Hans."
127 Ten pat, Rep.  100A, nr. 245, fol. 54v. Tutaj brakuje ich nazwiska, jednak powyzej znajduje sic

przywilej na Trinkheim i w nocie nadania na Attagauthen wspomniano, Ze dotyczy obge77c7#c7e# brwc7er#.
Par. S .16ZwLa;k, Na tropie, p. 38., Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens , tL8. vonp. G . Thicken,
Marburg,1958, p. 48, 50,141.

128 GstpK, OF  164, fol. 40.
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Niedawno odkryty zostal i opublikowany nieznany dotad dokument z nadaniem
dla jednego  z  Surwill6w  -Jana  (zob.  aneks  Zr6dlowy  nr.  1)129.  W  1388  r.  wielki
mistrz  Konrad  Z611ner  von  Rotenstein  wystawil  dokument  dla  niejakiego  Jana  z
Tariawek fJcz77s  vo72  rewe/cz#cfre72,  kt6ry  otrzymal  30 1an6w na prawie  chelmihskim
na polu zwanym rewe/c7#c4e77, bez okreslonych w przywileju granic.  Obowiazkiem
Jana byla jedna sfuzba wojskowa w lekkiej zbroi oraz pomoc w budowie i burzeniu
krzyzackich  umocnieh,  tak  czesto  i  w  takich  miejscach,  kt6re  zostana  wskazane

przez  Zakon.  Ponadto  mial  oddawa6  danine  pfuzna  w  postaci  korca  pszenicy  i
korca  Zyta  od phiga,  tj.  od  calosci  swojego  gospodarstwa,  zas jego  poddani  mieli
oddawa6  od  kazdego  radla  korzec  pszenicy.  Do  tych  obciazeh  dochodzil jeszcze
czynsz rekognicyjny,  placony jako  §wiadectwo uznania zwierzchno§ci  krzyzackiej,
w  wysokosci  funta  wosku  i  5  pruskich  fenig6w  lub  zamiast  nich  1  feniga  koloh-
skiego.  Oplaty i daniny wnoszone mialy bye na dzieh Sw. Marcina, tj.11  listopada,
kazdego roku.  Od dnia wydania przywileju Jam otrzymal  12  lat wolnizny.  Wymiar
wolnizny nie byl najwyzszy,  zatem mozna przyjmowa6, Ze dobra faktycznie nada-
ne  zostaly przynajmniej  kilka  lat wczesniej.  0 tym przekonuje r6wniez  okreslanie
Jana  nazwa  od  otrzymanych  wlasnie  d6br,  a  wi?c  siedzial  na  nich jug  wcze§niej.
Zabroniono  Janowi  i jego  nastepcom podziahi majatku na wi?cej  niz  dwie  cz?§ci,
co  mialo  zabezpieczy6  zdolnos6  wlascicieli  do  shizby  na  odpowiednim  poziomie
na rzecz Zakonu.  Wielki  mistrz zastrzegl tez  dla  swoich urz?dnik6w  (komtura  lub
prokuratora) sadownictwo nad krzyzakom podleglymi Prusami, a kt6rzy weszliby w
sp6r z Janem z Tariawek.  Kazda ze stron podczas rok6w sadowych miala pozosta6
przy  swoim  prawie.  Nast?pnie  wielki  mistrz  zastrzegl  tez  dla  siebie  wykroczenia
wszystkich  Prus6w,  a  wiec  zapewne  r6wniez  poddanych  Jana.  To  stwierdzenie
zdaje  sic  wskazywa6,  Ze  Jam  nie  otrzymal  prawa  sadownictwa,  tym  bardziej,  Ze

przywilej  w  og61e nie wspominal o  nadaniu takiego prawa,  zreszta podobnie bylo
w  pobliskich  Mazanach]3°.  W  dalszej  cz?§ci  wielki  mistrz  zezwolil  wlascicielowi
Tariawek na wolne rybol6wstwo w Jeziorze Dobskim Dowbe77 malymi narzedziami
polowowymi, jednak wylacznie na wlasne potrzeby stolowe, bez prawa sprzedazy.
Dla  uwierzytelnienia  nadania  wielki  mistrz  przywiesil  wlasna  piecz?6  i  wymienil
wazniejszych  §wiadk6w in.  in.  komtura brandenburskiego  Fryderyka von Wenden.
Zachowany obecnie dokument to zapewne kopia, gdyz wspomnianej pieczeci, a nawet
Slad6w po  niej  brakuje.  Ze  wzgl?du  na kr6j  pisma mozna przypuszcza6,  Ze  kopi?
sporzadzono  w  XV w.  Oryginalny przywilej  wystawiono  na  zamku w  Barcianach
w poniedzialek po Zielonych  Swiatkach  1388  r.,  tj.  25  majal31.

129 G. Biafuhski, „Nieznany przywilej", p. 325-335.
130 GstpK, OPF 323, fol.181  (1392 r.).

131  Dokument znajduje  si?  obecnie  w 4#cfoz.w"#2 Pczristwovy7#  w  O/szty77z.e,  Zbiory  dokument6w,

Varia  1740; plg. E.  Sukertowa-Biedrawina, „Odnalezione dokumenty w Olsztynie", Komw#z.4crfy /S/czc/.z.
Naukowej Instytutu Zachodniego w Olsztynie] ,1949, TIT.1-12, p. 83 .
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Naturalnie  pojawia  si?  pytanie,  kim  byl  Jam  z  Tarlawek.  W  poszukiwaniu
odpowiedzi prze§1edzmy dalsze losy d6br w Tarlawkach. Najpierw jednak warto
nadmieni6, Ze zapewne jeszcze w 1397 r. rycerzowi Tomaszowi Surwillowi 77zomczs
S"7'wz.//e  nadano  sasiednia  puszcz?  sztynorcka  S/ez.77or/scfee  Wz./c777z.s,1iczaca  120
1an6w]32. W tym samym roku 91ipca Tomasz feer 772o777czs Sz.rwz./, S#rwz.//e Zzz.//foer

otrzymal od wielkiego mistrza Konrada von Jungingena jeszcze inne  1201an6w
na prawie chelmihskim z obowiazkiem 3  1ekkich sluzb rycerskich oraz pomoc w
budowie  i  naprawie  zamk6w po  16  latach wolnizny w p6Zniejszych  Surwilach,
a  wi?c  r6wniez  w  sasiedztwie  Tarlawek  i  Puszczy  Sztynorckiej.  Dokladniej

granice  d6br  zostaly  okre§1one  nastepujacymi  punktami:  las  Wz.//z.73gi^;cz#ge  przy
Tarlawkach,  Srokowo,  jezior  Silec  i  Ryplawki.  Z  tego  terytorium  dla  Zakonu
wydzielono jednak  calkowicie  obszar jeziora  Silec  (w  sumie  6  1an6w  i  20  mor-

96w),  a  w  zamian  nadano  Tomaszowi  taki  sam  obszar w  niezidentyfikowanym
IVczss/c7wc4e77  przy  Srokowie.  Tomasz  otrzymal  wolne  rybol6wstwo  w jeziorze
Silec  na  potrzeby  wlasnego  stolu,  prawo  patronatu  koscielnego  oraz  wyzsze  i
ni2sze sadownictwo mad wlasnymi poddanymi. Do obowiazk6w Tomasza nalezalo

ponadto oddawanie daniny pluznej  (on sam po korcu pszenicy i Zyta od kazdego
pluga,  zas jego poddani po korcu pszenicy)  i oplata czynszu rekognicyjnego dla
uznania  zwierzchnictwa  Zakonu  (w  wysokosci  3  funt6w  wosku  i  3  kolohskich
denar6w lub  15 pruskich).  Daniny te mialy bye wnoszone juz od przyszlego  Sw.
Marcina (11  listopada)133.  Zapewne na podobnych zasadach nadano  mu r6wniez
S/ez.#ortscfee  Wz./c77".s. Nadanie  obejmowalo p6Zniejszy obszar d6br sztynorckich,
kt6ry  na  razie  pozostal  puszcza.  We  wspomnianym  przywileju  na  Surwile  z
1397 r. wymieniono po raz kolejny Tarlawki be); c7em /e/c7e 7lfeower/czw4e72. Przed
wielka wojna nalezaly  one  do  Jana  11  Surwilly fJcz7773es  Sorwz.//e.  Wiemy  o  tym,

gdyz  w  czasach  wielkiego  mistrza  Henryka  von  Plauena  (w  latach  1410-1413)
dobra  te,  1iczace  wtenczas juz  52  1any  na prawie  chelmihskim,  zostaly  skonfis-
kowane  w  zwiazku  z  oskarzeniem  Jana  11  Surwilly  o  zdrade  i  przekazane  w
r?ce  Jana  Schafstadte  fJc7#7zos  Scfee/s/ec7/e[34.  Zawiadamial  o  tym  wielki  mistrz
Michal Ktichmeister w  dokumencie  z roku  1416135  (zob.  aneks  Zr6dlowy nr.  2).

]32Wedfugzaginionycharchiwali6wsztynorckich,plg.F.Grigat,Dz.eBesz.ec77#77gc7esA4lcJc4erseegebz.e/s

I.in jzc7fe7#e7z c7er Ko/o#z.sc7/z.o77  0s/pre2Asse#s, K6nigsberg,1931, p.  59;  G.  Sommerfeldt,  „Zur Lehndorff-
Genealogie", p.  124-125.

133 GstpK, OPF 323, fol.  63; OBA, nr.  546; plg. K. Kasiske, Dz.e Sz.ec7/"77gr/a./I.g4ez./ c7es De#tscfoe77

0rdens im 6stlichen PreuF}en bis zum Jahre 1410,RTbriigstoerg,1934, p.12;9 , L46 .
134  Jam  Schafstadte  pochodzil  z  Pl?s  kolo  Bartoszyc,  por.   G.   Sommerfeldt,  „Zur  Lehndorff-

Genealogie", p.125-126, przypis 6. Rodzina Schafstadte miala tez potem majatki w Barslack i Labehnen
kolo Pruskiej Ilawy, niedaleko Survillowych d6br Trinkheim, plg. W. Guddat, op. cz./., p. 470, 472.

135  Dokument  znany  mi  tylko  z  kopii  sporzadzonej  przez Abela  Drewesa  20  kwietnia  1562  r.,

GstpK, Etats-Ministerium 7d T, nr.1 ; Zr. 4#cfoz.wzjm Pcr7;stwowe w O/szfy7„.e, Etats-Ministerium,  7d/ T,



SURWILLOWIE.  PRZYKLAD  KARIERY  LITWIN6W  W  PRUSACH                      33

Wtedy, na skutek zaistnialego sporu, mistrz Ktichmeister dokonal ugody w spra-
wie  podzialu  majatku  Jana  Surwilly  mi?dzy  wspomnianego  Jana  Schafstadte  a
kolejnego z rodu Surwillo Marka A4czrc#s Sorwz.//e.  Ten ostatni otrzymal puszcz?

polozona zc4  rczwer/c7c4che77  w  kierunku  na  Srokowo,  czyli  zapewne  obszar p6Z-
niejszych  Surwil[36,  za§  ten pierwszy utrzymal  52  1any z wszystkimi  czynszami
we wsi Tarlawki c7or/ rczwer/c7#cfre77, ponadto  16 czynszowych lan6w lezacych w
Sch6nmohr Scfeo77emor,  a takze  polowe  solectwa  i  karczmy  w  tejze  wsi  wraz  z

prawem wsp61patronatu mad parafia]37. Ponadto w zawartej umowie uregulowano
inne wzajemne roszczenia finansowe, in. in. czynszu z karczmy w Thomasdorf]38.

Z powyzszego dokumentu wynika, Ze w granicach d6br w Tariawkach istniala

juz  wczesniej  wies  czynszowa.  P6Zniejsze  losy  osady  sa  nie  do  kohca  znane.  W
1423  r.  wies  Tariawki  zostala  sprzedana  przez  Jana  Surwille  fJc777os  S"rvz.//e72  za
zgoda jego brata Marka Jakubowi von Maulen (protoplascie rodu von Lehndorfow)
oraz Lukaszowi von der Lauth Jczfrob vo# A4lc7#/e77, £24frczs vo72 c7er fcz#/fee. Transakcje

sprzedazy wsi, ale tylko 46 1an6w i 20 morg6w, za 220 grzywien potwierdzil kom-
tur brandenburski Jam von Bichau]39  (zob  aneks  Zr6dlowy nr.  3).  Zastanawia wi?c,
kiedy i w jaki spos6b Jam Surwillo ponownie stal si? wlascicielem tej wsi? Niestety
w  Swietle  dost?pnych  w  tej  chwili  Zr6del  nie  spos6b  odpowiedzie6  na  te  pytania.
Z  p6Zniejszych  zapisek  dowiadujemy  si?,  Ze  syn  Jakuba  von  Maulen  Fabian  von
Maulen  (zm.  1483)  trzymal w Tariawkach  37  Ian6w[4°.  Nast?pnie wies prawdopo-
dobnie opustoszala i pozostala tutaj  tylko puszcza, bowiem brak kolejnej  wzmianki

f. 2, mikrofilm 367; plg. om6wienie G. A. von Mulverstedt, „Ein neuer Beitrag zur Untersuchung tiber des
Geschlechts v.  Lehndorff.  Herkunft und Heimat", A4lz.//ez./##ge77 c7er I z./erczrz.scfee77  Gese//scfecz/f A4czsovz.cz,
d.10,1904, p. 74, przypis 4.

136 Taip pat F. Grigat, op. cz./., p. 59. Pierwotnie wi?c nazwa rczwer/c7w4e# odnosila si? do wi?kszego

obszaru niz obszar p6Zniejszej wsi.
137 Zastanawiajace, Ze w dokumencie wspomniano o istnieniu w tej wsi plebani c7z.e zz/cJr7ie c7es e¢ege-

77cz72/e# c7or/s, takze w nieco wczesniejszym dokumencie z  1405 r. wspomniano tutaj o plebanie ez.77 f2/crr7ier
c7czsse/bz.geJ7 c7orLffs, gdyz potem istnienie parafii - na obszarze calego majatku Surwill6w - stwierdzamy

tylko w Trinkheim, Zr. GstpK, Pergamenturkunden, Schiebl. 26, nr. 47: „kirchen zu Trintkaym" w 1471 r.;
prig. M. Brskixp, Opera minora. Studia z dziej6w zakonu krzyzackiego, Pros, Polski i keaj6w nadbaltyckich,
Toruh, 2002, p.172 i mapa. Zdaje si?, Ze pierwotnie siedziba parafii znajdowala si? jednak w Sch6nmohr.

138 We wczesniejszej pracy sugerujac si? doslownie brzmieniem poczatku dokumentu (mowa tylko

o sporze dotyczacym c7er gw//er rczwer/czwcfre#) blednie uznalem, Ze wszystkie wymienione miej scowosci
lezaly w okolicy Tariawek, stad tez mylna inteapretacja danych, plg. G. Biafuhski, Ko/o#z.zczc/.cz „ Wz.ewe/.
Puszczy"  (do  1568 roha) -starostwa piskie,  elckie,  stradwhskie, zelkowskie i w?goborskie  (w?gorzew-
sfaz.e/, 01sztyn, 2002, p.  170-171.

139 G. Sommerfledt, „Die von Legendorff`, p.112; F. Grigat, op. cz./., p. 59, 65. Zdaniem W. Guddata

(ap. cz./., p.115) obaj bracia sprzedali te dobra jakoby w 1424 r.
140 Tak wynika z noty zamieszczonej  w jednej  z kopii przywileju na Surwile, plg.  GstpK, OBA,

nr. 546: „Item Fabian von Mulen hat [...] sieben und dreipigk huben im dorf Tawerlawken."
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o wsi az do roku  1552141. Podobnie stalo sic tez z okolicami Sztynortu (1201an6w),
kt6re w blizej  nieznanym czasie takze  dostaly  si? w r?ce Jakuba von Maulen[42.

Skad jednak wziely sic r6Znice w wielkosci Tariawek? Wydaje sic, Ze pierwotny
obszar  30  1an6w  zostal  powiekszony jeszcze  przed  wielka  wojna  o  cz?§6  nadania
z  1397  r.  dla Tomasza  Surwilly na  Surwile]43.  P6Zniej  dobra tak nazywane  liczyly
bowiem  zaledwie  33  1any]44.  Pierwotnie  w  ich  obr?b  nalezal tez  obszar  Silca  (za-

pewne  okolo  60  1an6w,  w  tym  54  1any  czynszowe]45).  Przyjmujac,  Ze  pierwotnie
majatek  Surwile,  1iczyl  takze  okolo  60  1an6w,  to  mozna  przypuszcza6,  Ze  przy

podziale  majatku  po  Smierci  Tomasza,  cz?S6  tego  obszaru  (owe  22  1any)  weszlo
w  sklad d6br jego  spadkobiercy,  a zarazem 6wczesnego wlasciciela Tariawek Jana
11  Surwilly.  Spraw? trudno jednoznacznie rozstrzygna6 wobec braku odpowiednich
material6w Zr6dlowych.

JuZ powyzsze rozwazania zdaja sic wskazywa6, Ze Jan z Tariawek nalezal naj-
pewniej  do rodziny Surwillo. Nasuwa sic kolejne pytanie, z kt6rym Janem - I czy
11 -nalezy utozsamia6  odbiorce  dokumentu na Tariawki w  1388  r.  Za tym pierw-
szym  zdaje  sis jednak  przemawia6  czas  wystawienia  dokumentu  oraz  nasuwajace
si? oczywiste watpliwosci, aby przed Smiercia ojca tak duze nadanie otrzymal jego
syn i to na dhigo przed kolejna o nim wzmianka.

]4] Plg. GstpK, OPF  133, fol.1, kiedy dokonano rozgraniczenia puszczy sztynorckiej miedzy Sur-

wile a Tariawki. Wtenczas majatek podzielony byl na cztery cz?Sci po  131an6w -dwie z nich posiadali
Lehndorfowie, zas dwie inni: Neblinger, to zapewne potomek (spadkobierca?) Lukasza von der Lauth,
oraz Schenck zu Tautenburg. Wjaki spos6b i kiedy ta ostatnia rodzina weszla w posiadanie czesci Taria-
wek nie udalo si? ustali6 0.ednak nie wczesniej niz okolo 1520 r., kiedy Krzysztof Schenck zu Tautenburg
zostal dzierzawca prokuratorii w?gorzewskiej, plg. G. Biafuhski, Ko/o#z.zczc/.cz, p.177), choc znajdujemy
wyja§nienie dlaczego w ich archiwum znalazla si? kopia nadania dla Jana z Tariawek.

]42 Wedhig F.  Grigata (ap.  cz./., p.  59) nastapilo to wkr6tce po  1400 r., ale mozliwe, Ze dopiero po

1426 r. (wraz z pozostalymi 51anami i 10 morgami w Tariawkach?), skoro w tym roku wystepuje jeszcze
w tej okolicy Jam Schafstadte, kt6ry otrzymal od wielkiego mistrza Pawla von Rusdorfajezioro Rydz6wka
na prawie chelmihskim, plg. GstpK, OPF  138, fol. 338.

143  0 tym przekonuje nota w jednej  z kopii przywileju na Surwile, w kt6rej  wspomniano o p6Z-

niejszym posiadaniu przez Fabiana von Maulen 37 1an6w w Tariawkach.  Dolaczenie tej  informacji do
przywileju na Surwile potwierdza, Ze cz?S6 tego nadania weszlo mast?pnie w obszar Tariawek, plg. ten
pat, OBA, nr. 546.

144 J. Naronowicz-Narohski, „Districtus Bartensis", J. Szeliga, A?4apz.s'77".c#7ze mof?); Pr"s Ksz.g2€c}7cfo

J6zofa Naronowicza-Narohskiego z dragiej polowy XVII wieha,Wa;Is;zf NIaL,1997 , Vz!emctapis TIT. 6.
145  GstpK,  OF  164,  fol.  32; Dcrs  Grosse Zz.#sbwcfo,  p.  53,  68,  wtedy jeszcze jako fJez.#rz.cdsc7oJ'/

Taip pat K.  G6rski, M. Arszyhski, Bc7rcz.c7#);.  Dzz.e/.e zcrm4# I. zz.emz. c7o pozovy XJ' wz.efr#,  01sztyn,  1967,

p. 25; J. Powierski, op.  cz./., p. 383. W obu tych pracach przypuszczenie, Ze nazwa f7ez.#rz.cfosc7or/mogla
pochodzi6 od imienia  Henryka von Plauena, kt6ry sprawowal wtedy funkcje prokuratora barciahskiego
(ok.  1406 r.). Moim zdaniem lokacj? czynszowej wsi zakonnej nalezaloby przesuna6 na okres nieco p6Z-
niejszy, kiedy doszlo do konfiskaty d6br Jana Surwilly. Autorzy obu prac nie identyfikuja jednak tej wsi z
czescia dawnych d6br Surwilly, tymczasem nie rna innych mozliwosci, gdzie znajdowalby sic brakujacy
obszar nadania z 1397 r. Zreszta przemawiaja za tym jednoznacznie wspomniane granice tych d6br: Tar-
1awki, Srokowo, jezioro Silec, Ryplawki.
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Nie wiadomo, co stalo si? z kolejnymi dobrami trzymanymi przez Surwill6w w
okr?gu barciahskim. Zdaje si? jednak, Ze zostaly one w tym samym czasie wyprzedane,
brakuje bowiem jakiejkolwiek przeslanki za trzymaniem przez nich tutaj d6br po 1423 r.
Inaczej  uwazal  G.  Sommerfeldt]46,  kt6ry  swoje  wnioskowanie  opieral na podstawie
wzmianki o Jerzym Surwillo z  1455 r. Najwyrazniej jednak mylil sis, wtedy bowiem
wymieniono imiennie rycerstwo wrogie Zakonowi z okr?gu brandenburskiego, wsr6d
nich in.  in.  Jerzego  Surwille,  i  dodano,  Ze wrogami pozostali  tez c7//e Erdczr/e24/e  z.in

gebz.e/e Bc7rffee#]47.  Zatem Jerzy wcale  nie  nalezal do  tych Erbczr/ewfe  z  okregu bar-
ciahskiego[48. Potwierdzeniem wyzbycia si? tych d6br przez Surwill6w jest adnotacja
na odwrocie kopii przywileju na Surwile z  1397 r., w kt6rej wspomniano, Ze Fabian
von  Maulen  (syn  Jakuba  von  Maulen)  posiadal jakis  plac  liczacy  100  1an6w  i  37
1an6w we wsi  Tariawki]49.  Do jakiego  obszaru  odnosilo  si?  owe  1001an6w nie jest
do kohca jasne,  ale najpewniej  zar6wno  do  Surwil  (wtedy juz zapewne tylko  okolo
30 1an6w), jak i chyba dziahi Fabiana w Puszczy Sztynorckiej.

Z  przytoczonej  powyzej  ugody  w  1416  r.  wynika,  Ze  Surwillowie  posiadali
jeszcze jedna wie§, lezaca na p61noc od Trinkheim-Sch6nmohr. Byla to wies czyn-
szowa, kt6ra liczyla  16  lub  181an6w,  i w  1405  r.  byla w reku Lukasza Surwilly]5°,
a  w  1426  r.  -Marka  Surwillyt5].  W  kluczu,  nalezacym  do  Trinkheim  (541any),
nalezaly wtenczas ponadto: wspomniana juz Thomasdorf, 1iczaca okolo 24 1an6w, i
Lichtenfelde na 24 lanach]52. Razem wiec klucz liczyl okolo  1201an6w[53. To zdaje

[46 G. Sommerfeldt, „Zur Lehndorff-Genealogie", p.  126, przypis 1. Podobnie J. Powierski, op. cz./.,

t. 2 (2), p. 382.
147 GstpK, OBA, nr.13687.
148 W 1453 r. w li§cie Michala von Hermanhayna Jerzy zostal okre§lony vo77 Szz.7~wz.//e#, jednak byla

to raczej maniera tego autora, kt6ry przy kazdej wymienionej osobie dodal vo# (ten pat, OBA, nr.  12171).
Sam Jerzy w wystawionym przez siebie w tym samym czasie dokumencie okreslil siebie /orge Sz.7~w.//e
vo77 rrz.#/e4cz);me#, Zr. ten pat, Pergamenturkunden, Schiebl. 32, nr.  10.

149 Ten pat, OBA, nr. 546: „Item Fabian von Mulen hat hundert huben einen platz und sieben und

dreipigk huben im dorf Tawerlawken,  daruber hat er keyn Handfest." Potwierdzali to knecht Mattis  i
Augstin z Surwil.

150 W. Guddat, op.  cz./., p.130.
151 Inaczej W. Guddat, kt6ry wpierw przyjmuje, Ze wla§cicielem Sch6nmohr w  1426 r. byl Marek,

potem w innym miejscu, Ze Lukasz Surwillo, Zr. W. Guddat, op. cz./., p. 474. 0 Lukaszu Surwillo w tym
czasie brak wzmianek, wyst?puje natomiast Lukasz von der Lauthe (tj. z rodziny Proike-Pr6ck), kt6ry
w latach 1425-1427 mial pelni6 dwie sfuzby wojskowe z d6br Lauth, Zr. GstpK, OF  164, fol. 40v; plg.
G. Sommerfeldt, „Zur Lehndorff-Genealogie", p.125.

]52WedhigniepewnychliczbowozestawiehW.Guddata,op.cz./.,p.114,472,474.Wedfugp6Zniejszych

danych rachunkowych z  1582 r. Trinckheim powinno liczy6 541any (w tym byly dwa folwarki liczace w
sumie 301an6w,181an6w czynszowych, 41any nalezace do parafii i wydzielone niespelna 21any w pry-
watnym reku), za§ Thomasdorf liczylo 201an6w czynszowych, plg. GstpK, Etats-Ministerium 17h, nr. 8,
fol. 96-97v. Wcze§niej w XV w. (w 1489 r.) Thomasdorf liczylo jednak 24 lany, nadto we wsi znajdowala
si? karczma, ten pat, OPF  156, fol. 267;  157, fol. 34. Inny przekaz zdaje si? potwierdza6, Ze Thomasdorf i
Sch6hnlnohr lacznie liczylo 401an6w, ten pat, OPF 156, fol. 265v. (nagl6wek dokumentu z 1405 r.), a tylko
czasami ulegaly r6Znym podzialom, kt6re powodowaly te nieznaczne rdznice w wielkosci.

]53  Wedfug W.  Guddata,  op.  cz./., p.114,  kompleks  liczyl  1351an6w, jednak nie podal podstawy

swoich wyliczeh.
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si? wskazywa6, Ze Tomasz i Jan Surwillowie bye moze tez okolo  1397 r.  otrzymali
jeszcze jeden przywilej  na  1201an6w w kluczu Trinkheim. Niestety obecnie braku-
je  o  tym jakiejkolwiek wzmianki  Zr6dlowej.  Rzecz  mimo  to jest prawdopodobna,
mozemy wskaza6  inne przyklady  istnienia zaginionego przywileju potwierdzanego
na Podstawie p6Zniejszych danychl54.

W lipcu  1408  r.  Jam 11  Surwillo  otrzymal zgod? wielkiego  mistrza Ulryka von
Jungingena na przeniesienie  na niego praw wlasnosci na dobra Preussisch Bahnau
(kolo  Swietej  Siekierki)  przez  niejakiego  Jakuba  Drawdyna.  Dobra  Jan  otrzymal
z  wszelkimi  przynaleznymi  do  nich  prawami  w  zamian  za  wyplate  corocznie  20
grzywien  Jakubowi  na  czas jego  Zycia  i  splate jego  dhig6w]55.  0  dalszych  losach
tych d6br nie udalo  sic nic pewnego  ustali6.

Wart  blizszego  przyjrzenia  si? jest  tez  podzial  majatku  po  §mierci  Tomasza  i
Jana  I.  Ze  wspomnianego juz  dokumentu  wielkiego  mistrza  Kourada  von  Jungin-
gena z  1405  r.  poznajemy pewne  szczeg6ly  dzial6w  miedzy  syn6w  Jana  I:  Marka,
Lukasza, Jana 11 i Mateusza. Niestety nie byl to pelny opis dzial6w, a tylko na cz?S6
d6br Jana  I -  Sch6nmohr  i  Thomasdorf.  Ot6Z Lukasz  zrzekal  sic  wtedy wszelkich
d6br po ojcu i matce, w zamian za  18 lan6w w Sch6nmohr i czynsz od karczmarzy
w Sch6nmohr oraz w Thomasdorf[56. Na skutek szybkiej  Smierci dw6ch z braci, Lu-
kasza  i  Mateusza,  caloscia d6br ponownie podzielili  sic  Jam 11  i  Marek.  Znane nam
dobra Tomasza i Jana I Surwill6w liczyly dokladnie 405 1an6w i 5 morg6w (Sztynort,
Surwile, Tariawki, Trinkheim z Thomasdorf, Lichtenfeld,  Sch6nmohr i Attagauthen).
Z  wyzej  przytoczonych  Zr6del  wiemy,  Ze  Jan  11  posiadal Tariawki,  ponadto  Surwi-
1e - Sch6nmohr oraz cz?S6 Trinkheim (36 1an6w)157,  i Thomasdorf -razem przynaj-
mniej  166 1an6w,  gdyz nie znamy dokladnych wielkosci  dzial6w w poszczeg6lnych
dobrach]58.  Najprawdopodobniej jednak  otrzymal  on  dokladnie  polowe  d6br  (okolo
200  1an6w).  Druga  polow?  trzymal  Marek  Surwillo, jego  starszy  brat,  kt6ry  nieco
p6Zniej  (w  1426 r.) posiadal jeszcze:  18 lan6w w  Sch6nmohr, 24 w Thomasdorf, 24
w Lichtenfelde  i  14 w Trinkheim (razem  80 1an6w)159.  Wczesniej  dochodzil do tego

jakis dzial w okolicach Surwil (w Puszczy  Sztynorckiej  i  Surwilach).

154 Wspomn? przyklad odtworzonego na podstawie p6Zniejszych danych Zr6dlowych pierwotnego

nadania dla Dytryka Skomanda z czas6w wielkiego mistrza Winryka von Kniprode, plg., G. Biahihski,
.,E\6d S;horne[nd6w  (XII1-XN  w.y` , Odkrywcy,  princepsi,  rozb6jnicy.  Studia z  Dziej6w  Sredniowiecza,
nr.13, Malbork, 2007, p. 33-34, 37-38.

155 GstpK, Pergamenturkunden, Schiebl. 26, nr. 239.
156 GstpK, OPF  156, fol. 265v;  157, fol. 33, do tego dochodzilyjeszcze co drugi rok sfuzba softysa

i karczmarza z Sch6nmohr oraz co czwarty rok shizba karczmarza z Thomasdorf, w inne lata shizy6 mieli
pozostalym braciom. Prawo patronatu koscielnego bylo wsp6lne dla wszystkich braci. Plg. W. Guddat,
op. cz./., p.130, 472.

157 W. Guddat, op.  cz./., p. 472, 474.
158 Najpewniej Jam 11 posiadal kolejno: 301an6w w Tariawkach, prawdopodobnie polow?, czyli 60

1an6w w Surwilach, 361an6w w Trinkheim,161an6w w Sch6nmohr i zapewne 241any w Thomasdorf.
]59 W. Guddat, op.  cz./., p.  114. Dane liczbowe nie sa do kohca pewne, gdyz autor ten zalicza w jego

posiadiosci r6wniez Bergewin (51an6w), kt6ryjednak w r?ce rodziny dostal si? znacznie p6Zniej , zob. dalej .
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Przedstawiony powyzej  podzial odpowiadal dopiero  stanowi po  Smierci Luka-
sza i Mateusza (ok.  1408 r.). W latach dwudziestych zaczela sic jednak intensywna
wyprzedaz d6br rodowych (przypomne dowodna sprzedaz Tariawek, Puszczy Szty-
norckiej, Attagauthen  i  zapewne  Surwil).  Natomiast resztki  majatk6w w  okolicach
Trinkheim  wyprzedali  Tomasz  i  Dytryk  Surwillowie  w  1471  r.  Wtedy  najpierw  7
czerwca komtur brandenburski Veit von Gich potwierdzil zakup przez niejakiego Jana
Broscha fJc772s Brosc¢e77 d6br Bergewin w komturstwie brandenburskim liczacych 5
1an6w na prawie chelmihskim od braci Tomasza i Dytryka Surwill6w 772omczs Serwz.//e
a"c7 Dz.rrz.cfe Se7'wz.//e gebr#c7er. Niegdys dobra te nalezaly do jakiegos Jeckela, potem

przeszly  w  posiadanie  wspomnianych  braci]6°.  Dobra w  Bergewin  stanowily wi?c
nowy i kr6tkotrwaly nabytek rodziny[6]. Dobra byly wolne od czynszu, dziesi?ciny
biskupiej  i  prac  szarwarkowych,  jedynym  obowiazkiem  bylo  wnoszenie  czynszu
rekognicyjnego. Nast?pnie 30 wrzesnia 1471 r. tenze sam komtur brandenburski Veit
von Gich potwierdzal zakup przez Zygmunta z Pruskiej Ilawy  181an6w w Trinkhe-
im,1,51ana lasu przy Thomasdorf,1aki przy Sch6hnmohr oraz  1,5 morgi laki przy
Preussisch-Moddien  z  posiadlosci  braci  Tomasza  i  Dytryka  Surwill6w]62.  Z  innej
zapiski wiemy, Ze Tomasz Surwillo  772o7#czs Sz.rwz.//e sprzedal nadto jakis czas przed
1484  r.  5  1an6w  w  Lauth z2# £czw/e  w  komomictwie  Knauten  takze  Zygmuntowi
z  Pruskiej  Ilawy]63.  Mozna przypuszcza6,  Ze  stalo  sic  to  r6wniez  okolo  1471  r.  Z
tego  wynika,  Ze  Surwillowie  weszli  wcze§niej  takze  w posiadanie jakiegos  dziafu
w pobliskich od Trinkheim d6br - Lauth.

Warto tez zaznaczy6, Ze pretensje o dobra w kluczu Trinkheim zglosil w 1473 r.
Leonard fee77foczrf vom  Lauthe,  syn  Jana Proyke,  a  ich podstawa byly prawa jego
malzonki, najpewniej  siostry Jerzego  Surwilly,  a wcze§niej  Zony Mikolaja Straube.
Konkretnie pretensje te  dotyczyly d6br w  rrz.734foez.in,  A4loc7dz.e72,  77zomczsc7o7'/ i blizej
nieznanych d6br w S/ee72b"rg (bye moze nieodlegly Steinbeck?). 0 dobra te Leonard
ukladal  si?  z Kasprem  Straube,  kt6ry  ostatecznie je  zatrzymal,  a w  zamian  dawal
swoje  dobra  Strubiny  (S/rczc4Z7e#feo»  i  Narusa  (IVcrcz7'/z),  polozone  w  biskupstwie
warmihskim  w  okolicach  Braniewa  i  Fromborka]64.  Najprawdopodobniej  chodzilo

jednak o  inne  dzialy w kluczu  d6br Trinkheim,  anizeli  sprzedane wczesniej  przez
Tomasza i Dytryka.

Nic nie wiadomo o p6Zniejszych majatkach Surwill6w w Prusach Kr61ewskich.
Mozna jedynie domysla6  sic,  Ze znajdowaly sic  one w okr?gu tczewskim.

160 GstpK, OPF  157, fol. 35.
161 W. Guddat (ap. cz./. , p.114) blednie przyjmowal, Ze dobra te nalezaly juz wcze§niej do Surwill6w,

in. in. Marka Surwilly.
162 GstpK, Pergamenturkunden, Schiebl. 26, in 47.
163 Ten pat, in.  144.

164 Ten pat, OBA, nr.16444.
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Podsumowanie

Do  Prus  rodzina  Surwill6w przybyla w  1365  r.  w  otoczeniu ksiecia Butawda,
syna Kiejstuta, zbiega z Litwy. Pierwszymi jej przedstawicielami byli bracia Tomasz
Surwillo  i  Jan  Kille.  Obaj  po  chrzcie  wiemie  sfuzyli  Zakonowi, jako  tfumacze  i
przewodnicy w  rejzach  na  Litw?.  W zamian  otrzymali  liczne  nadania  (ponad  400
1an6w), dostapili tez zaszczytu promocji rycerskiej. Obaj zgin?1i w wyprawie ksi?cia
Witolda nad Worskla w  1399  r.  Wysoka pozycje  po  nich przejeli  synowie  Jana  I,
zwlaszcza Jam 11 Surwillo, shiga kolejnych wielkich mistrz6w i uczestnik wielu misji
dyplomatycznych  do  Wielkiego  Ksi?stwa Litewskiego.  Z  duzym prawdopodobieh-
stwem Jan oddawal poufne usfugi r6wniez ksi?ciu Witoldowi i kr61owi Wladyslawowi
Jagielle.  Po wielkiej  wojnie zostal oskarzony o  zdrad?  i wielki mistrz Henryk von
Plauen skonfiskowal mu majatki w Prusach. Do task zostal przywr6cony po  1416 r.,
odzyskal tez dobra. Zmari po  1426 r. Obok niego znamy tez jego braci Marka (zm.
po  1426 r.), Mateusza i Lukasza. Ten ostatni takze oddawal Zakonowi jakies ushigi,
jednak zmari bezpotomnie juz okolo  1408 r., podobnie jak Mateusz. Do polowy lat
dwudziestych XV w. Jan 11 i Marek wyprzedali swoje dobra w okr?gu barciahskim
(Tariawki, Surwile i Puszcze Sztynorcka) i cze§6 w okolicy Trinkheim (Attagauthen).

Surwillowie pozostali juz tylko na kluczu majatk6w kolo Trinkheim w okr?gu
brandenburskim. Najwybitniej szym przedstawicielem kolejnego pokolenia byl Jerzy
Surwillo, aktywny dzialacz Zwiazku Pruskiego. Pozostal wiemy Zwiazkowi takze w
czasie wojny trzynastoletniej, stacjonowal in. in. w zalodze wojskowej w S?popolu.
Najpewniej jego synami byli - ostatni z rodu - Tomasz i Dytryk Surwillowie. Obaj
byli wrogo  nastawieni  do  Zakonu,  wyprzedali  swoje  dobra w okolicy Trinkheim  i
przeniesli sis do Prus Kr61ewskich, do okr?gu tczewskiego. Obaj byli bardzo aktywni
w pracach  sejmiku pruskiego.  Tomasz  (zm.  ok.  1504 r.)  zostal  sedzia ziemskim w
okregu tczewskim,  zas  Dytryk  starosta golubskim  i  czfuchowskim.  Dytryk  cieszyl
sic  duzym  zaufaniem  kr61a polskiego Aleksandra.  Rod  Surwill6w  wymari  wraz  z
jego  Smiercia  w  1511  r.

Surwillowie  stanowia  doskonaly  przyklad  mobilnosci  6wczesnego  rycerstwa.
Rodzina przybywa z pogahskiej  Litwy, szybko zrobi karier? w zakonnym pahstwie
krzyzackim w Prusach.  Otrzymuje duze majatki, dostepuje awansu do pasowanego
rycerstwa.  Z  pewnoscia  kolejne  pokolenia  germanizuja  sic,  jednak jak  wskazuje
przyklad Jana 11, nie zapominaja o swoich litewskich korzeniach i najpewniej j?zyk
ten  byl przekazywany  z  pokolenia  na pokolenie.  W  okresie  sporu  stan6w  z  krzy-
Zakami  opowiadaja  sic  za  strong zwiazkowa.  W efekcie  spowodowalo  to migracje
rodziny  do  Prus  Kr6lewskich.  Tutaj  doskonale  si?  odnajduja,  najprawdopodobniej
przedstawiciele  rodziny  znali  wtenczas jezyk  polski  (moze  nadal  1itewski),  skoro
tak czesto posfuja do Polski (i sporadycznie na Litwe). Kres dobrze rozwijajacej  si?
karierze polozyla jednak bezpotomnos6 kolejnych czlonk6w rodziny.
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ANEKS

W  aneksie  opr6cz  nieznanego  dotychczas  pierwszego  przywileju  lokacyjnego
na Tariawki z  1388 r., publikuje tez dokumenty z  1416 r.  oraz  1423  r.  Dokument z
1423  r. -wobec braku oryginahi i kopii -wydano zgodnie z jego pierwsza edycja
dokonana przez Gustava Sommerfeldta.

W edycji  dokumentu z  1388  i  1416  r.  przyjeto zasade  zachowania oryginalnej

pisowni, poza nast?pujacymi odstepstwami:  a) zamiany „v" na „u" np.  c{77c7 zamiast
v#c7;  b) zamiany „u" na „v" np.  fez.evo# zamiast fez.e#o#;  c) zamiany „w" na „u" np.
z#  zamiast  zi^;;  d)  rezygnacji  ze  zbednego  podw6jnego  „n";  I)  ujednolicenia  bez
zaznaczania pisowni z wielkiej litery tylko przy nazwach miejscowych i osobowych,
ponadto przy nazwach etnicznych i  Swiat.

Rozwiazane skr6ty i komentarze wydawcy zaznaczano nawiasem kwadratowym.

1.

Barciany,1388  V  25
Wielhi mistrz krzyzacki Konrad Z6llner von Rotenstein naddye Janowi z Tarla-

wek 30 lan6w na prowie chelmihshich na polu w Tarlowkach z obowiqzhiem jednej
sluzby  lekkozbrojnej.

Oryginal nieznany, zachowana kopia zapewne z XV w., obecnie w 4#cfez.w#rm Pcz75stwo-

vyJ77 w O/szfy#z.e, Zbi6r dokument6w, Varia  1740. Regest w:  E.  Sukertowa-Biedrawina,
„Odndez:rone doha!errty w Oiszrtyri+a" , Komunikaty [Stacj i Naukowej Instytutu Zachod-
#z.ego w O/szty#z.e/,1949, nr.  1-12, s.  83. Na pergaminie, pismo czytelne, neogotyckie,
stan zachowania do§6 dobry, miejscami plamy, przetarcia na zgi?ciach, wymiar 273 mm
x  199  mm.  In dorso -nota na §rodku prawie nieczytelna:  „handtfestung[?]  des  dorffs
Tewerla[uk]dorff`,  a  u  gory:  „No:  5";  w  prawym  dolnym  rogu  piecz?6  Archiwum
Pahstwowego  w  Olsztynie.  Dokument  wydany  w:  G.  Biafuhski,  „Nieznany  przywilej
na  Tariawki  z  1388  roku",  Komc{77z.facrfy  A4lczzzj7isho-Wc7rmz.ris4z.e,  2008,  nr.  3,  s.  333  334.

Wir  bruder  Conrad  Zolner  vom  Rottensteyn[  homeister  des  ordens  der  bru-
der  des  spitals  Sente  Marien  des  deutschen  haupes  von  Jerusalem2  mit  rate  und
willen  unper  mitgebietiger  geben  und  vorleyen  unperm  getreuen  Hans  von  Te-
welaucken3,  seinen  rechten  erben  und  nachkomlingen  dreypigk  huben  uff dem
felde Tewelaucken4 gelegen, bynnen den grenitzen als sy ihn von unpem brudem

t   Courad  Zolner  vom  Rottensteyn  -  Kourad  Z6llner  von  Rotenstein,  wielki  mistrz  zakonu

krzyzackiego w latach 1382-1390.
2 Jerusalem -Jerozolima, miasto w Palestynie.
3 Hans von Tewelaucken - Jan z Tariawek, pochodzacy z litewskiego rodu Surwill6w.
4 Tewelaucken -wie§ Tariawki, pow. Wegorzewo (Polska).

39
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beweipet  seind,  zu  colmischem  rechte  frey  erblich  und  ewiglich  zubesitzen,  hie-
von  sollen  sy  uns  thun  einen plattendienst  zu  allen  heerverten,  landtweren,  neue
heuper zubauen, alde zubessem odder zubrechen, wenne wiedicke, oder wohin sy
von uns  odder unpem brudem geheissenn werden,  auch  sollen  sy uns  geben von
itzlichem pfluge einen scheffel weyp, und einen scheffel koms und von itzlichem
hocken eynen scheffel weyp vor das pflugkom, und zu bekentnis der herschafft ein
krompfunt wachs,  und  einen  colmischen pfennig,  odder vunff preusche pfennige
an  des  stadt,  alle jar  uff Sant  Martinis  tag  des  Bischoffs,  auch  vorleye  wir  ihn
von sonderlichen gnaden zwolff jar freiheit von der gebung dis brieff anzuheben,
wir wollen  auch ab  Hans  von Tewelaucken  seine  erben  odder nachkomlinge,  die
vorgeschrieben dreisigk huben hemachmals  wolden teylen,  das  sie  sy nicht mehr
wen[n]  yn  zwey  teyl  sollen  teylen,  uff das  sy  uns  deste  bas  gedienen  mogen,
auch wollen wir ab sy mit unsem Preupen ichts zusachen, odder zuklagen wurden
haben  odder unper  Preupen  mit  ihn,  das  sol  gescheen  vor  dem  kompther,  odder
dem  pfleger  im  richthoffe,  also  bescheidenlich,  wen[n]  es  zu  den  zvyden  [sz.c./]
kompt,  das  itzlicher bey  seinen rechte bleibe,  auch behalde  wir alle  Preupen mit
allen ihren brochen zu unserm gerichte, wir derlauben ihn auch von sonderlichen

gnaden frey fischerey in dem sehe Dowben5 mit kleine[n]  geczeue zu ihrem tische
und nicht zuvorkauffen,  zu ewigenn gedechtnis  dieper dinge haben wir unper in-

gesiegel  an  diepen brieff lassen hengen,  gegeben  auff unperm haupe  Barthen6  in
dem jare  unsers  Herm  tauzent  dreyhundert  in  dem  acht und  achtzigsten jare  am
montag  nechst  nach  7Trinitatis,  gezeuge  und  unper  lieben  bruder  bruder  Ulrich
Hachenberger trepler8, bruder Fredrich von Wenden9 kompther zu Brandenburgk]°,
herr  Mertin  unser  caplan][,  Cuntze  von  Lichtensteyn]2,  Johan  von  Rydem  unper
compan]3,  und viel  andere  ersame  leute.

5 Sehe Dowben -Jezioro Dobskie (Polska).
6 Barthen -Barciany, miejscowos6 w pow. K?trzyn (Polska).
7  0bok na lewym marginesie dopisek A:+"n]o +388.
8 Ulryk von Hachenberg -podskarbi zakonu krzyzackiego w latach 1381-1389.
9 Fredrich von Wenden -Fryderyk von Wenden, komtur brandenburski w latach 1383-1392.
10 Brandenburgk -Pokarmin, obecnie Uszakowo, miejscowo§6 w Obwodzie Kaliningradzkim, pow.

Guriewsk (Rosja).
1 I Mertin - Marcin, kapelan wielkie mistrza.
]2  Cuntze  von  Lichtensteyn -  Kourad  von  Lichtenstein,  w  tym  czasie  bez  urzedu,  zapewne  w

konwencie malborskim, p6Zniej in. in. wielki szpitalnik (1402-1404).
13 Johan von Rydem -Jam von Reddem, kompan wielkiego mistrza, p6Zniej komtur starogrodzki

(1391  r.).
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2.

Pruska  Ilawa,  1416  IX  24
Wielki mistrz Michal Kijchmeister dokonuje ugody w sprowie podzialu majqtha

Jana  Surwilly  mi?dzy  Jana  Schofstddte  a  Marka  Surwill?.  Ten  ostatni  otrzymuje
puszcz? polozonq w hierunha na Srokowo,  zas  ten pierwszy - 52  lany z wszysthimi
czynszami we wsi Tarlowhi, ponadto  16 czynszowych lan6w lezqcych w Sch6nmohr,
a takze polow? solectwa i karczny w tejze wsi wraz z prowem wsp6lpatronatu nad
parafiq.

Oryginal  nieznany.  Kopia  z  20  kwietnia  1562  r.  w  GstpK,  Berlin-Dahlem,  XX.  HA,
Etats-Ministerium  7d T,  Nr.  1.  Edycji  dokonano  na podstawie  mikrofilmu  znajdujace-

go  si?  w  47icfez.w#m  Pcz75stwovym  w  O/szty;7z.e,  nr.  367.  Pismo  czytelne,  neogotyckie.
Dokument  wydany  w:  G.  Biafuhski,  „Nieznany  przywilej  na  Tariawki  z  1388  roku",
Komunikaty  Mazursko-VIarmihskie, 2008, ". 3, p. 334:335.

Wir bruder Michel Kochmeister]4 homeister deutzsches  ordens  thun kundt of-
fentlich in disem gegenwertigen briue allen die ansehen, h6ren oder lesen,  das vor
uns und unser mitgebietiger sind komen Marcus  Sorwille[5  mit rathe  seiner mutter
von  eine  und  Hannos  Schofstete]6  vom  andem theile,  als  von  der zweytracht und
schelunge  der guter Thawerlauken]7  genant,  die Hannos  Sorwille  etwan zugeh6ren
und Hannos  Schofstedten von unserm vorfahr bruder Heinrich von PlauenL8  etwan
homeister deutzsches ordens mit rathe seiner gebitiger sind gegeb[en] und vorschrie-
ben und haben  sich von beider seit,  also  geeiniget und freuntlich entschichtet,  das
Hannos  Schofstedte,  seine rechte  erben und nachkomlinge  sollen behalten und be-
sitzen das dorf Thawerlauken von zwuundfunfczigk huben mit allen zinsen, nutzen,
zugehorung[en]  und  benen  binnen  den  grentzen  gelegen,  so  soll  Marcus  Sorwille
mit seiner mutt[er] behalten und besitzen zu aller gebruchunge und nutzbarkeit, das
obrige,  als die wiltnussse zu Thawerlauken, die gegen dem Dringenfort]9 1eit, vort-
mer sol Hanns  Schofstedte behalten  sechstzen huben zinshaffiig zum  Schonemor2°

geleg[en],  dartzu die helfte an dem  scholtisampt und die helfte  an dem cretzem in
demselben  dorffe,  und  dartzu  alle  die  benen  behalten,  die  zu  dem  schultzen  sein,
sonder die  pfarre  des  ehegenanten  dorfs  soll  einer one  des  andem wyll[en]  od[er]
wissen nicht vorgeben, vortmer durch grosser bequemigkeit und freuntlich eintracht,

14 Michel Kochmeister -Michal Ktichmeister, wielki mistrz zakonu krzyzackiego w latach 1414-1422.
]5 Marcus Sorwille -Marek Surwillo, mlodszy syn Jana I Surwilly.
]6 Hannos Schofstete -Jan Schafstadte, wla§ciciel Ples kolo Bartoszyc (Polska).
17 Thawerlauken -wie§ Tariawki, pow. Wegorzewo (Polska).
]8HeinrichvonPlauen-HenrykvonPlauen,wielkimistrzzakonukrzyzackiegowlatach1410-1413.
[9 Dringenfort -Srokowo, w6wczas miasto, obecnie wies w pow. K?trzyn (Polska).
2°Schonemor-Sch6nmohr,miejscowos6wrejonieKr6lewca,obecniewobwodzieKaliningardzkim

(Rosja).
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so hat Hannos  Schofstedte mit freyem willen sich ubergeb[en] und vortzigen einen
virding zinses uff dem cretzem zu Thomasdorp], dartzu neun scot und eine m[a]rg
sich vortzegen,  die  im Marcus  Sorwille  sulde haben erfullet,  her oder seine rechte
erben, vortme[r], das ehegenante gelt nicht zumanen oder von neues zufordem, sun-
der das  freuntlich gantz geendet und hingeleget,  all  ihre  sache  sol werden und die
zweytracht darumb under in vorbas mer kein gedechtnusse sol haben, des zu merer
sicherheit haben wir unser ingesigel an disen brief lassen drucken,  der gegeben ist
zur  Preuscheneylau22,  am  negsten  donnerstag  nach  Mathie  apostli  im  viertzehen-
hundersten und sechstzenden jare und derselbigen briue  sind zwene eines lauts aus
einander geschneten.

3

Krzyzpork,  1423  VIII  12
Komtur  brandenburski  Jan  von  Bichou  potwierdza  Jakwbowi  von  Moulen  i

Lukaszowi von  der  Louth hapno  46  lan6w  i  20  morg6w we wsi Tdrlowhi od Jana
Surwilly za zgodq jego brata  Marha za 220  grzywien.

Oryginal  najprawdopodobniej  zaginal  w  czasie  drugiej  wojny  §wiatowej,  znajdowal
sic  w  archiwum  dworskim  rodu  von  Lehndorf w  Sztynorcie.  Kopie  nieznane.  Doku-
ment  wydany  w:  G.  Sommerfledt,  „Die  von  Legendorff im  13.  bis  15.  Jahrhundert",
Zez.tscforz// c7es  Wee/p7iewssiscfee#  Gescfoz.cfotsverez.#s,  H.  46,1904,  p.112;  G.  Biafuhski,

„Nieznany  przywilej   na  Tariawki  z   1388  roku",  Kormz4#z.frcrfy  A4czz#rsfo-Wczrmz.76sfrz.e,
2008,  nr.  3,  s.  335.

Wir bruder Johann von Bichaw, komptur zu Brandenburg23, bekennen in diesem
kegenwertigen brieffe,  daz  mit unzerem wissen,  gunst und willen here  Jacub  von
Mulen24 und Lucas  von der Lauthe25  recht und redelich gekauft haben von Hanos
Surwillen26  mit gunst und willen  sines  bruders  Marcus27  seben und fierczig huben
ane czehen morgen, gelegen in dem Bartischen gebite28, im dorffe czu Thawerlauke29,
alz in die Hanos Surwillen bynnen gewissen grenitzen hat bewiset, umb czwehundert

21 Thomasdorf -miejscowo§6 w rejonie Kr6lewca, obecnie w Obwodzie Kaliningardzkim (Rosja).
22 Preuscheneylau -Pruska Ilawa, obecnie Bagrationowsk, miej scowos6 w Obwodzie Kaliningradz-

kim (Rosja).
23 Johann von Bichaw -Jam von Bichau, komtur brandenburski w latach 1422-1424.
24 Jacub von Mulen - Jakub von Maulen, rycerz, protoplasta rodu von Lehndorf.
25 Lukas von der Lauth - Lukasz, wla§ciciel d6br Lauth w komturstwie brandenburskim.
26 Hans Surwille - Jam 11 Surwillo, syn Jana I Surwilly, pierwszego wlasciciela Tariawek.
27 Marcus -Marek Surwillo, najstarszy syn Jana I Surwilly.
28 Bartischen gebite -okr?g Barcian (prokuratoria).
29 Thawerlauke -wie§ Tariawki, pow. Wegorzewo (Polska).
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mark und czwenczik mark guttes geldis. Czu geczeygnisse haben wir unser ingesigel
an diesen brieff losen hengen,  der da gegeben ist czu Kniyczeburg3° in der jorczal
unsers hem  1400 und czu den 23. jore  im donerstage noch Laurentii.

THE SURVILA FAMILY. AN EXAMPLE OF LITHUANIANS`  CAREER
IN PRUSSIA

Grzegorz Bialuhski

Summary

The article dwells on the history of the Surwilly - a family of Lithuanian descent. The fam-
ily relocated to  Prussia in  1365  together with the  suite  of Duke  Butautas  (son of K?stutis)
who  fled  Lithuania.  The  first  representatives  of the  family  were  brothers  Tomasz  Surwillo
and Jan Kille. After baptism they became loyal to the Order and served as interpreters  and

guides  during  its  raids  to  Lithuania.  The  service  was  awarded  with  personal  land  tenure
(about  400  lams)  and  accolade.  Both  brothers  were  killed  in  1399  during  Duke  Vytautas'
campaign at the Vorksla River.  The high social status of the first Surwillo was inherited by
Jam  I's  sons  and  especially  Jam  11  Surwillo  who  served the  Grand  Masters  of the  Teutonic
Knights and participated in a number of diplomatic missions to the Grand Duchy of Lithuania.
It  is  highly plausible  that  Jonas  11  was  also  in the  secret  service  of Grand  Duke  Vytautas
and King Wladyslaw 11 Jagiello. After the  Great War (1409-1411) J.  Surwillo was  accused
of treason  and  his  possessions  in  Prussia  were  confiscated  by  Grand  Master  the  Teutonic
Knights Heiurich von Plauen. After  1416 Jan 11 Surwillo recovered the Grand Master's gra-
cious  favour and could return to  his  land.  He  died  after  1426.  There  are  records  about his
brothers Mark (died after  1426),  Mateusz and Lukasz.  The  latter also  served the  Order but
similarly  to  Mateusz  died  childless  around  1408.  By  the  mid-1420s  Jan  11  and  Mark  had
sold  all  their  property  in  Barciany  region  (Tariawki,  Surwile  and  Sztynorcka  Forest)  and

part of their lands in Trinkheim region (Attagauthen).
The only possessions  left to the  Surwillo were near Trinkheim in Brandenburg region.

The most prominent representative of the next generation was Jerzy Surwillo, active figure
in the Prussian Confederation.  He remained loyal to the  Confederation during the Thirteen
Years' War and  served at  S?popol military camp.  The  last representatives  of the  line - To-
masz and Dytrich  Surwillo - most probably were his  sons.  Both brothers were  inimical to
the  Order.  They  sold  their  lands  in  Trinkheim  region,  relocated  to  the  Royal  Prussia  and
settled  in Tczew  (Dz.rscfecz#)  area.  The  Surwillo  brothers  actively participated  in  the  activi-

30  Kruyczeburg  -  Krzyzpork,  obecnie  Slawskoje,  miejscowos6  w  Obwodzie  Kaliningradzkim

(Rosja).
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ties  of the  Prussian  dietine.  Tomasz  (died  around  1504)  became  a judge  at the  land  court
of Tczew region whereas Dytrich served as the elder of Gollub and Czfuchow (Scfo/ocfoc7w).
Dytrich  had  gained  King Alexander's  trust.  He  was  the  last  of the  Jerzy  Surwillo  family
and  died  in  1511.

The  Surwillo  is  an  excellent  example  of the  mobility  of knights  at  that  time.  The
family which arrived from pagan Lithuania did not take  long to  climb the career ladder in
Prussia - a country ruled by the Teutonic Order. Members of the family were awarded with
large land tenures and ennobled. Subsequent generations of the family were Germanized, yet,
as  Jan  II's  example  suggests,  did not  forget their Lithuanian roots  and  had the  Lithuanian
language passed down from generation to generation.  In the years of quarrels with the Teu-
tonic  Knights  they  supported the  Confederation.  This  resulted  in the  family's  relocation to
the Royal Prussia. They quickly anchored in the new country as due to numerous diplomatic
missions  to  Poland (and Lithuania) might  still have retained their knowledge  of the  Polish

(and  possibly  even  Lithuanian)  language.  Nonetheless  the  successful  career  of the  family
was  discontinued as their descendants were  childless.




