DZIERZGOÑ CHRISTBURG
powiat Sztum komturstwo Dzierzgoñ
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© Studio Wydawnicze Arta
www.arta.olsztyn.pl

© Studio Wydawnicze Arta
www.arta.olsztyn.pl

„Eleganckie przyjêcie na tle zamku w Dzierzgoniu”, rys. A. Möllera, 1587 r.

Ryc. ze zbioru Ch. Hartknocha, widok od po³udniowego zachodu, 1684 r.

M

iasteczko, którego historia wi¹¿e siê z pocz¹tkami ekspansji krzy¿ackiej na ziemie Prusów, po³o¿one jest u stóp wynios³ego wzgórza kryj¹cego relikty owianego tajemnicami zamku komturskiego
— jednego z najstarszych w pañstwie zakonnym. Ostatnie lata, dziêki badaniom archeologicznym, ods³oni³y czêœæ tych tajemnic.
Dzierzgoñ le¿y 27 km na po³udniowy wschód od Malborka i oko³o 40 km na po³udnie od Elbl¹ga, nad rzek¹ Dzierzgoñ (pruska nazwa Sirgune, niemiecka Sorge), wpadaj¹c¹ do jeziora Dru¿no.
W³aœnie nad rzek¹ Dzierzgoñ zim¹ 1234 roku dosz³o do wielkiej bitwy Krzy¿aków z broni¹cymi swej ziemi i grodów Prusami pomezañskimi. Po opanowaniu ziemi che³miñskiej Krzy¿acy przyst¹pili do podboju Prus i zorganizowali wówczas pierwsz¹, wielk¹ wyprawê krzy¿ow¹ do tego kraju. Wyprawê wsparli
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zamek krzy¿acki komturski Dzierzgoñ / Christburg

Góra zamkowa (w g³êbi, po prawej), widok od pó³nocnego zachodu, z identycznego kierunku jak na rysunku A. Möllera

ksi¹¿êta pomorscy i mazowieccy, rycerstwo niemieckie i polskie. Krzy¿owcy odnieœli zwyciêstwo, które
zawdziêczali m.in. temu, ¿e w krucjacie wzi¹³ udzia³ doskonale znaj¹cy prusk¹ technikê walki gdañski
ksi¹¿ê Œwiêtope³k. Zdobyto wówczas najwa¿niejsze grody Pomezanii, Prusowie zostali zmuszeni do uznania zwierzchnictwa Krzy¿aków. Dla umocnienia swej w³adzy, Krzy¿acy w 1237 roku zagarnêli Zantyr
— siedzibê biskupa Chrystiana le¿¹c¹ przy rozwidleniu Wis³y i Nogatu, za³o¿yli Elbl¹g i, najprawdopodobniej ju¿ rok póŸniej, Dzierzgoñ, gdzie w 1248 roku Zakon rozpocz¹³ budowê siedziby komturstwa.
Wczeœniej, tu¿ po zwyciêskiej bitwie nad rzek¹ Sirgune (Dzierzgoñ), na miejscu pruskiego grodziska, nieopodal dzisiejszej wsi Stary Dzierzgoñ, Krzy¿acy za³o¿yli warowniê, któr¹ nazwali Christburg. Wed³ug
kronikarza Piotra z Dusburga, nazwa ta nawi¹za³a do Bo¿ego Narodzenia, w którego dniu Krzy¿acy zdoDzierzgoñ / Christburg zamek krzy¿acki komturski
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byli ten pruski gród. Pierwsza krzy¿acka warownia wykorzystywa³a pruskie umocnienia i by³a za³o¿eniem drewniano-ziemnym. Wkrótce wybuch³o pierwsze powstanie pruskie (1242–1249), gród zosta³
odbity i przejêty przez Prusów, sprzymierzonych wówczas z walcz¹cym ju¿ przeciwko Krzy¿akom ksiêciem gdañskim Œwiêtope³kiem. Dopiero w 1247 roku, po przybyciu do Prus wielkiego mistrza Henryka
von Hohenlohe, gród zosta³ ponownie zdobyty. Zniszczonej warowni nie odbudowano ju¿ w tym samym
miejscu, a nieopodal, w³aœnie w Dzierzgoniu. Potê¿ny zamek zaczêto wznosiæ w 1248 roku w miejscu
o znacznie lepszych walorach obronnych. Prawdopodobnie razem z warowni¹ przeniesiono te¿ nazwê —

W kolejnych latach zamek i jego zaplecze gospodarcze rozbudowywano. Z inwentarzy
sporz¹dzanych w koñcu XIV
i pocz¹tkach XV wieku wynika, ¿e dzierzgoñski zamek by³
potê¿n¹ i bogato wyposa¿on¹
warowni¹, pe³ni¹c¹ rolê zbrojowni — magazynowano tutaj
wielkie iloœci broni i prochu —
oraz spichlerza, w którym przechowywano ogromne zapasy
¿ywnoœci. Dzierzgoñ by³ wówczas najwiêkszym obok MalPlan sytuacyjny Dzierzgonia, na podstawie rys. K. Steinbrechta, 1888 r.
borka arsena³em zakonnym
i drugim po Brodnicy magazynem zbo¿owym. W nale¿¹cych do zamku 14 folwarkach hodowano wielkie
iloœci byd³a, a przede wszystkim koni, tutejsze stado w pocz¹tkach XV wieku liczy³o ich ponad tysi¹c dwieœcie. Zamek wraz z Zakonem rós³ i potê¿nia³, jednak bitwa pod Grunwaldem zdecydowanie odmieni³a sytuacjê, zapocz¹tkowuj¹c upadek dzierzgoñskiej warowni i samych Krzy¿aków.
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Góra zamkowa i wzgórze Œw. Anny (po prawej), widok od po³udniowego wschodu

Wzgórze Œw. Anny z ruinami kaplicy (po lewej) i ruiny warowni na górze zamkowej, fragment rys. A. Möllera, 1587 r.

Christburg, a osadê powsta³¹ w pobli¿u pierwotnej warowni nazwano Alt Christburg (Stary Dzierzgoñ).
7 lutego 1249 roku w Dzierzgoniu zawarto ugodê miêdzy Zakonem a plemionami pruskimi, która zakoñczy³a powstanie i sankcjonowa³a panowanie nowych w³adców. Zamek dzierzgoñski sta³ siê w tym czasie
wa¿nym strategicznie punktem — pomiêdzy zamkami w Kwidzynie i Elbl¹gu — i najwa¿niejszym oœrodkiem w³adzy w stosunkowo gêsto zaludnionej Pomezanii oraz baz¹ wypadow¹ do dalszych podbojów.
Bardzo istotne w lokalizacji warowni by³o równie¿ to, ¿e rzek¹ Dzierzgoñ, poprzez jezioro Dru¿no, wiód³
szlak wodny do Zalewu Wiœlanego i Ba³tyku.
Zamek w Dzierzgoniu sta³ siê siedzib¹ komturstwa, pierwszym komturem zosta³ Henryk Stange. Komturstwo dzierzgoñskie nale¿a³o do najwiêkszych i najstarszych, a w roku 1309 (po przeniesieniu stolicy
Zakonu z Wenecji do Malborka) ustanowiono tu dodatkowo siedzibê wielkiego szatnego, jednego z najwy¿szych dostojników w pañstwie zakonnym, odpowiedzialnego za odzie¿, uzbrojenie i ekwipunek zakonników. Wielki szatny pe³ni³ równoczeœnie funkcjê komtura dzierzgoñskiego.

Do niedawna niewiele by³o wiadomo o wygl¹dzie siedziby komturskiej w Dzierzgoniu. Zamek od dawna nie istnieje, pozosta³y jedynie
niewielkie fragmenty murów obronnych, nie prowadzono te¿ wykopalisk. Prawie nie zachowa³y siê przekazy ikonograficzne, oprócz symbolicznego wizerunku na pieczêci komtura dzierzgoñskiego (z 1250
roku), przedstawiaj¹cego mur obronny z potê¿n¹ wie¿¹ bramn¹ —
zwieñczon¹ krenela¿em i wysokim dachem — usytuowan¹ pomiêdzy
dwoma ni¿szymi wie¿ami. Znacznie póŸniejsze panoramy — Antona
Möllera z 1587 roku i Christophera Hartknocha z 1684 roku, ukazuj¹
ju¿ zamek w stanie ruiny. Rycina Möllera (widok od pó³nocnego wschodu), oprócz zniszczonego zamku wysokiego z rozpoznawalnymi niektórymi budowlami, ukazuje relacje przestrzenne miêdzy poszczegól-
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Pieczêæ komtura dzierzgoñskiego
Henryka Stange
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nymi czêœciami warowni i jej rozleg³oœæ; w tle odbywaj¹cej siê na pierwszym planie „zabawy plenerowej”
widzimy potwierdzenie dawnej potêgi dzierzgoñskiego zamku. W póŸniejszej o sto lat rycinie ze zbioru
Hartknocha (widok od po³udniowego zachodu, od strony miasta) mamy raczej schematyczne przedstawienie ruiny z zupe³nie nieczytelnym uk³adem zamkowych budowli.
Dopiero rozpoczête w 1998 roku przez dr Antoniego J. Paw³owskiego szeroko zakrojone badania archeologiczno-architektoniczne powoli zaczê³y odkrywaæ tajemnice dzierzgoñskiej warowni i jej rzeczywisty
wygl¹d. Znane jest ju¿ w wiêkszoœci rozmieszczenie poszczególnych budowli zamkowych i rozleg³ego
przedzamcza oraz przebieg fortyfikacji. Na podstawie odkopanych fundamentów i fragmentów murów
oraz odnalezionego detalu architektonicznego mo¿na ju¿ w przybli¿eniu odtworzyæ prawdopodobny
wygl¹d budynków, ich konstrukcjê i wystrój wnêtrz. Badania prowadzone przez dr Paw³owskiego pozwoli³y tym samym na stworzenie pierwszej, jeszcze hipotetycznej rekonstrukcji zamku dzierzgoñskiego
z czasów œredniowiecza, któr¹ tutaj prezentujemy (widok od po³udnia).
Badania ujawni³y przede wszystkim, ¿e zamek dzierzgoñski, poniewa¿ by³ jednym z najwczeœniejszych
za³o¿eñ, w formie architektonicznej nie by³ jeszcze tak spójny i jednorodny, jak póŸniej wznoszone zamki
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Góra zamkowa, widok od pó³nocy

komturskie, które oparto na wypracowanym z czasem czteroskrzyd³owym modelu zamku konwentualnego. Rozmieszczenie zamkowych pomieszczeñ by³o z pewnoœci¹ równie¿ inne ni¿ stosowane póŸniej,
niemniej w obrêbie budowli zamkowych musia³y znajdowaæ siê kaplica, kapitularz, refektarz, dormitoria, komnaty komtura, skarbiec, zbrojownia, infirmeria i inne pomieszczenia konieczne do funkcjonowania siedziby komtura i klasztornego konwentu.
Zamek usytuowano w punkcie o znakomitych, naturalnych walorach obronnych, na góruj¹cym nad
okolic¹ wzgórzu, na którym istnia³ od co najmniej dwustu lat pruski gród (potwierdzaj¹ to badania archeologiczne, podczas których odnaleziono spalone fragmenty drewnianej wie¿y obserwacyjnej z tych
czasów). Od po³udnia i zachodu wzniesienie oblewa rzeka Dzierzgoñ, od pó³nocnego wschodu po³o¿one
jest drugie, mniejsze wzgórze, na którym ju¿ w koñcu XIII wieku za³o¿ono cmentarz zakonny oraz wzniesiono kaplicê. Wzgórze, na którym do dziœ funkcjonuje cmentarz i gotycka kaplica, nazwano imieniem
Œw. Anny. (Na rycinie A. Möllera po lewej stronie widzimy to wzgórze z ruinami kaplicy, a u podnó¿a zam-
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