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JAN TRUNCK, MALBORŻANIN, DO ZYGMUNTA III WAZY 
Z POWODU OBRÓCENIA SIĘ WNIWECZ MOSTU NA NOGACIE

W dokumentach polustracyjnych Ekonomii Malborskiej powtarza się, 
analogiczny do tego z .1590 r., zapis o tym „iż (malborżanie) według praw 
swych od królów ich mości z dawna nadanych nic nie są powinni [...] 
Most na rzece Nogacie [jedynie], ten sumptem swojem według potrzeby 
miasto powinni naprawować z dawna” *. ,

Wspomniany most malborski, wzniesiony po raz pierwszy w 1340 r . 2 
był jak najściślej związany z malborskim zamkiem i — podlegając naj
pierw krzyżakom, ą potem poprzez Ekonomię Malborską jako regale kró
lom polskim — nigdy nie stanowił własności miasta. Ale to właśnie mal
borżanie, w zamian za prawo swobodnego korzystania zeń, co było dla 
nich, chociażby tylko dlatego, że część ich posiadłości miejskich odcięta 
była Nogatem, bardzo istotne, musieli ponosić wszystkie obciążenia zwią
zane z jego utrzymaniem. Przez powtarzające się, bywało, że w bliskim 
odstępie lat,- katastrofalne spiętrzenie wód, most ulegał mniejszym albo 
większym uszkodzeniom, lub całkowitemu zniszczenius. Przysparzało to 
miastu kłopotów i nie kończących się wydatków. Gdy poniesione straty
i konieczne do poniesienia nakłady przekraczały miarę możliwości, wła
dze miasta na różne sposoby (jeden przykład poznamy bliżej) i na róż
nych płaszczyznach czyniły starania o złagodzenie tych zobowiązań — 
zresztą nie bez skutku. Pozyskiwały bowiem albo doraźne decyzje, albo 
przywileje po wsze czasy czyniące uciążliwy obowiązek znośniejszym4.

Kiedy w marcu 1736 r., o czym nadmienia jezuicka „Historia Reśiden- 
tiae Mariaeburgensis ab Anno 1647-1744” — k. 108 r . 5, wiosenny przy- 
bór wód i kra doszczętnie zniosły most na Nogacie, władze miasta pod
jęły staranie o idącą dalej zmianę istniejącego statusu, dążąc przede 
wszystkim do odciążenia malborżan od wyłącznego ponoszenia kosztów
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związanych z utrzym yw aniem  mostu. By ten  cel osiągnąć, spowodowały 
wydanie drukiem  w 1738 r. opracow ania6, w w ersji łacińskiej i niemiec
kiej wraz ze stosownymi ilustracjam i, adresowanego do czynników decy
zyjnych, w których szczególnie podkreślono nie tylko lokalne, lecz bardziej 
powszechne znaczenie owego mostu. Zaproponowano w nim jednocześnie 
inną, korzystniejszą lokalizację, przedkładając kilka jej wariantów, 
uwzględniających mniejsze zagrożenie mostu. Sporządzono też zamie
szczony w tymże druku szczegółowy kosztorys, który  opiewał na sumę
34 529 florenów 7.

1. Strona tytułow a i pierw sza anonim owo w ydanej w  1726 r. publikacji, dotyczą
cej m alborskiego mostu na Nogacie, w  której opublikowano utw ór Jana Truncka

(fot. A. Kosecka)

Wspomniane opracowanie, o wyraźnie praktycznym  przeznaczeniu,
zostało poprzedzone, a niechybnie i zainspirowane, przez o 12 lat wcze
śniejszą, więcej nas tu  obchodzącą publikację, która, jak można mniemać
o pobudkach, powstała w wyniku osobistych zainteresowań jej autora 
rodzimą historią. Otóż w 1726 r. ukazał się (bez podania gdzie, w czyjej
drukarni, a co najważniejsze bez ujaw nienia autora) niepozorny, bo li
czący zaledwie 62 strony form atu 8°druk, odnoszący się do m alborskie
go mostu na Nogacie, o paradoksalnie obszernym tytule, który głosił: 
K urtzer Bericht von der Bruecke ueber das Theil des W eichsel-Stroms
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bey Marienburg deshalb zukommenden Rechten. Worinnen eines Theils 
die fabelhaffte Tradition, als wenn die Stadt Marienburg wegen des 
uebernommen Bruecken-Baues ihre 40 Patrimonial-Huben besaesse, de
utlich wipderleget; ändern Theils aber augenscheinlich erwiesen wird, 
dass die Stadt Marienburg durch den ihr auffgebuerdeten Bruecken-Bau, 
in Ermangelung genügsamer darzu angewiestner Intraden, von vielen 
Jahren der an ihrem Vermoegen sehr geschwechet w orden8.

Nie była to, jak się okazuje, jedyna publikacja z tego roku o tymże 
moście. W tym samym bowiem roku, w tłoczonym przez dziedziców dru
karni Martina Hallervorda królewieckim czasopiśmie Erleutertes Preu- 
ssen, t. 3, s. 773-830, zamieszczono artykuł zatytułowany: Bericht von der 
hruecke bey Marienburg ueber das Theil vom Weichsel-Fluss, Nogat 
genannt, und denen der Stadt Marienburg desfals zustehenden Rechten. 
A na końcu tego artykułu wydawca umieścił wskazującą autora uwagę, 
cytuję: „Haec nobiscum communicavit Nobiliss. Dm. Jac. Blivernitz, Prae 
-Cos. Mariaeburgensis” ®.

Pobieżne nawet porównanie obu publikacji z 1726 r. pozwala stwier
dzić, że mamy do czynienia zasadniczo z identycznym tekstem, który raz 
wykorzystano w królewieckim czasopiśmie, a któremu innym razem, nie
co go uzupełniając, dano postać samoistnego druku. Co więcej, oba były 
z pewnością tłoczone z tego samego składu, nie wykluczając kustoszy. 
W wersji samoistnej wprowadzono atoli niezależne (wyłącznie) liczbowa
nie stronic oraz własne sygnatury składek, żywą paginę zaś pozbawiono 
numeracji oznaczającej kolejność artykułu w tomie periodyku. Wariant 
samoistny jest, w tym główna różnica, o 5 stron obszerniejszy. Rozsze
rzono w nim bowiem o interpolacje paragraf XI (w artykule ostatni) oraz 
dodano jeszcze kolejny — XII, s. 59-62, w którym autor przytoczył, na
pisany po łacinie dystychem elegijnym, interesujący nas utwór z 1595 r.
0 tytule: Supplicatio Pontis Mariaeburgensis vi glaciei fluminisque eversi, 
ad Serenissimum Sigismundum III, Poloniae et Sveciae Regem. Pod ową 
supliką widnieje podpis: Joannes Trunccius f [ecit].

Kim był ów podpisany? Joannes Trunccius^ inaczej Trunek, żył na 
przełomie XVI i XVII w. Pochodził ze znaczącej zapewne, i to nie tylko 
w Malborku, rodziny 10. W grudniu 1585 r. przyjęto go, prawdopodobnie 
po edukacji w malborskiej szkole łacińskiej, do Gimnazjum Gdańskie
go u , do którego w lutym tegoż roku przyjęto innego malborżanina o 
tymże nazwisku — Jakuba, być może starszego brata 12. Jan Trunek po
jawia się następnie, jako pierwszy z trójki studiujących tam m alborżan1S, 
w Altdorfie koło Norymbergi, gdzie w tamtejszym uniwersytecie imma
trykulowany został w 1589 r. u , a w 1592 pożegnany przez profesorów
1 pozyskanych tam przyjaciół zbiorkiem okolicznościowych utw orów ls. 
Droga powrotu do rodzinnego miasta miała go prowadzić przez W iedeń16. 
Niewykluczone, że już w 1593 r., kiedy to Nogat wystąpił z brzegów,
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2. S trona p ierw sza i ostatn ia, n a  k tó rej zaznaczono autorstw o Jak u b a  B livernitza, 
a rty k u łu  dotyczącego m alborskiego m ostu na Nogacie w E rleutertes Preussen , t. 3, 

Królew iec 1726 (fot. A. Kosecka)

do czego zdaje się czynić aluzję, i kiedy Zygmunt III Waza w drodze do 
Szwecji zahaczył na dwa dni o M albork 17, zdążył doń przybyć. Po po
wrocie rodzinne miasto powierzało mu publiczne obowiązki. Jego w ystą
pienie z 1595 r. mogło wynikać z pełnienia obowiązku sekretarza rady 
m iejskiej. 22 m arca 1596 Jan  Trunek powołany został na ław n ik a18 
Osiągnął godność malborskiego ra jc y 19. W 1602 r. w skutek grasującej 
zarazy owdowiał; jego żona Anna była córką miejscowego rajcy i 
burm istrza, Baltazara S tu rm e ra 20, pozostawiła mu pięcioro potomstwa. 
U twór dotyczący mostu, k tóry  poznamy w tłumaczeniu, być może 
nie był pierwszy, a z pewnością nie jedyny, bo Jan  Trunek tworzył i inne, 
jak choćby ów podyktowany bólem po stracie żony 21. Śledził i uczestni
czył w poetyckich sporach, czego dowodem jest zachowany w rękopisie 
zbiór: M etromachia in ter Dominum M artinum  Stobaeum et Joannem  
Albinum, cui occasionem dedit hujus Hieromachia, Quem tandem  dirim it 
Dns. Joannes Trunccius M ariaeburgi Mense VIII bri Anno 160 1 22. Ostatni 
rozpoznany ślad jego życia pochodzi z 1612 r., w którym  to roku o- 
kolicznościowym utw orem  czcił powtórny ożenek zaprzyjaźnionego ze 
sobą m alborżanina i poety Marcina S tobaeusa23. O jednym  i drugim 
utrw alono pamięć jako o uznanych poetach i pełnych zasług rajcach 24.
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3. P lan  M alborka w raz z zam kiem  z zaznaczonym i w arian tam i um iejscowienia 
nowego m ostu na Nogacie- W druku  z 1738 r. (fot. A. Kosecka)

W swej poetyckiej interw encji z 1595 r. u króla Zygm unta III Wazy 
Jan  Trunek pozostawił, poruszające i dziś naszą wyobraźnię, świadectwo 
swego talentu  oraz obywatelskiego zatroskania o dobro współobywateli.

4. P ro jek t konstrukcji nowego m ostu m alborskiego na Nogacie. W druku  z 1738 r.
(fot. A. Kosecka)
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Petycja jego spotkała się z nierychliwym, ale przychylnym odzewem 
adresata. Za takowy można uznać przywilej z 1600 r., na mocy którego 
malborżanie mogli w razie zpiszczenia mostu uruchomić na łodziach od
płatne przeprawy przez Nogat, co miało rekompensować wydatki na 
odbudowę m ostu25.

W końcowej apostrofie utworu Jan Trunek zapewniał polskiego króla, 
że łaskawość jego przetrwa także w pamięci przyszłych malborżan. Czu
jąc się zobligowany tamtym zapewnieniem, jako „późny wnuk” daję 
niniejszym przekładem temU wyraz.

SUPPLICATIO PONTIS MARIAEBURGENSIS VI GLACIEI FLUMINI- 
SQUE EVERSI, AD SERENISSIMU SIGISMUNDUM III, POLONIAE 

ET SVECIAE REGEM
1 Pons ego Sarmatieis subjeetus Regibus, omnem 

Jam  Tibi fortunam, REX SIGEMUNDE, precor.
Cu jus ab auspiciis felicibus, ominę 'quodam,

Nunc miser interitum principiumque traho.
3 Cerne velut glacie, velut alto flumine ruptus,

In varias partes membra revulsa geram!
Scilicet has humiles toto Tibi pectore voces,

Has ego demissas offero corde preces;
Respice me clemens, magni miserere doloris,

10 Fomentisque leva vulnera nostra Tuis.
O utinam nunquam tam vastas Monte sub Albo

Istula per Nogathum devoluisset aquas!
Nunc alio quoniam cursu, cedendo priore 

Luxuriat, frangit meque meumque caput.
Vl Nec memet tantum, verum nocitura pericla 

Ruricolis ipsis aggeribusque parat.
Hoc erat, hoc illud, Nogathus cum tempore quodam 

Illius tumidas ferre caveret aquas,
Contentus modicis; mox Istula: Siccine mecum 

20 Proh! agitis, tantum  non tolerabo nefas!
Quin potius fodio fossam, nisumque per ipsum 

Hanc ancillarum nomine dico suo:
Post sociis sumptis zephyro, brumaque, geluque.

Appositas ripas eluo more meo:
2S Ut Nogatho possim totos immittere campos 

Undarum, dominum me timeatque suum.
Qualiter immanes nuper funendo procellas,

Vicinos equidem depopulabar agros.
Haec, SIGEMUNIE potens, tantorum causa malorum,

30 Haec dedit invidiae tristia signa suae.
Quid superest? quam quod reliqvum quoque tempore primo
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Funditus evertar, tam furor intus agit:
Et tunc trajectu careant cum cive coloni,

Tune Arx fraudetur commoditate sua;
35 Nec peregrinantes consvetas currere metas,

Ad sua nec possint ire redire loca.
His Tua quapropter medeatur dextera damnis,

His Tua succurrat Gratia larga malis.
Principio rapidos occlude voraginis aestus,

40 In Nogathum tantas ne spuat Amnis aquas:
Post quoque Concives censu, REX MAGNE, levato,

Quem modo dependunt nomine cervisiae;
Insuper ut fruotus habeant reditusve quotannis,

Adde illis quosdam liberiore manu.
45 Sic Te munifico reparabor, ut ante, datore,

Sic quando stetero, minere stabo Tuo.
Pro quibus ad juro fore nos riiemoresque piosque,

Claraque erit sceptris fama futura Tuis.
PROŚBA, ZDRUZGOTANEGO IMPETEM KRY I NURTU, MALBORSKIĘGO

MOSTU DO NAJJAŚNIEJSZEGO ZYGMUNTA III, KRÓLA POLSKI I SZWECJI

1 Most, którym w służbie u Królów Sarmatów, wszelką 
Dla Cię przyzywam, Królu Zygmuncie, pomyślność.

Za twych przychylnych rządów, z takową wyrocznią,
Teraz nędzarz doznaję jak pierwej zniszczenia 2S.

5 Rozłupany to krą rwącą, to wezbraną falą,
Części mam rozwłóczone po zakątkach różnych!

Te pokorne więc Tobie z głębi piersi słowa,
Te ja błagalne modły z serca ofiaruję.

Zatroszcz się o mnie łaskaw, litość miej w nieszczęściu.
10 Rany nasze27 Twoimi zaopatrz środkami.

O, oby już do Nogatu nigdy koło Białej G óry28 
Wisła nie przetaczała tak pustoszących wód!29

Gdyż nagle innym torem, porzucając dawny,
Rozhulana rozbija mnie i mój kark.

!ä I nie dla mnie jedynie, ale groźne klęski
Sposobi dla wieśniaków, dla samych też tam.

Tak bywało, tak to — Nogat w takim czasie 
Baczył, aby wchłonąć nadmiar Wisły wód,

Rad, że ich nie za dużo; raptem Wisła: „Jakże to? — ze mną 
20 Nuże! rwijcie, gnuśność mi taka nie w smak!

Z niewypitymi cóż? — samym ich przyborem wydrążę strugę,
Tę wzywam mianem własnym, jednej z moich służek.

Potem biorąc przyjaciół: wicher i zamieć i lód,
Zwyczajem moim obmywam nadbrzeżnych ileś włók.
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25 O chciałabym do Nogatu wtłoczyć ogromy całe 
Fal, a on by mnie władcę swojego drżąc znał!

Tak przeto kiedy obfite niedawno spadały ulewy, 
sąsiadujące ja wszak łupiłam zasiewy”.

Oto, Zygmuncie władny, takowych przyczyna niedoli,
3(1 Takie swej nienawiści daje ponure dowody.

Co wskórać, skoro część i tę ocalałą od czasu pierwszego,
Doszczętnie mam zniszczoną, tak skryty szał gna.

Zatem przejścia nie mają mieszczanin i chłopi,
Ta zaś przebiegła falą Zamek obłupuje so.

35 A podróżni nie krążą po utartych szlakach,
Do siedzib swych nie mogąc wrócić ani dojść.

Twa dlatego prawica niechaj od szkód tych osłania.
Szczodra łaskawość Twoja niech tym klęskom zaradzi.

Najpierw głazami ogranicz ujście burzliwe gardła 31,
49 Aby Wisła wód tylu do Nogatu nie parła.

Potem też, Królu Wielki, umniejsz mieszczanom podatku,
Który płacą od piwa z tytułu wyszynku.

Do tego, by się cieszyli rokrocznie przyrostem owocu,
Dodaj im swobodniejszą ręką stosowny dochód 82.

45 Tak przez Ciebie hojnego dawcę odbudowany jak dawniej,
Gdy znów stanę, z Twojego trwać będę daru.

Za co, przysięgam, będziemy i pomni i wdzięczni33.
I znana będzie na wieki sława królewskich Twych rządów.

PRZYPISY

1 R ew izja  Ekonomii M albarskiej z  r. 1590, [w:] Źródła do dziejów  Ekonomii 
M alborskiej, t. 2, wyd. W. H e j n o s z  i J .  G r o n o w s k i ,  Toruń 1060, s. 3; por. 
odpowiednie m iejsce w ' pozostałych tomach tychże Źródeł, t. 1; Toruń 1959 oraz 
t. 3—5: Toruń 1963—1971.

s W ielkim mistrzem był wówczas Dietrich von Altenburg,
5 Por. A. H a r t w i c h , . Geographisch-Historische Landes-Beschreibung derer 

dreyen im  Polnischen Preussen liegenden Werdern..., Koenigsberg 1722, s. 488—510, 
gdzie podaje chronologią powodzi i zakres spustoszeń za okres od końca XIV w. 
do lat dwudziestych XVIII w.

4 W  publikacjach z 1726 r., dotyczących mostu malborskiego na Nogacie, o któ
rych będzie jeszcze mowa, przytoczono in extenso królewskie przywileje: Jana Ol
brachta z 1495 r., Zygmunta III z 1600 r., Jana III Sobieskiego z 1677 r., w którym  
to potwierdza cytowany przywilej. Michała Korybuta W iśniowieckiego z 1673 r.; 
były też przywileje późniejsze.

* Rkps w  Archiwum Diecezji Warmińskiej w  Olsztynie sygn. A.B.H. 11; cy
tuję wg fotokopii ze zbiorów Muzeum Zamkowego w  Malborku sygn. MZM/DW/80.

* Succincta informatio de ponte Mariaeburgensi. [Bm. i druk.] [1738], s. 16 
oraz Unpartheysehes Gutachten ueber die neu zu erbauende Bruecke auf dem 
Flusse Nogat bey Marienburg. Anno 1738. [Bm. i druk.], s. 24, tabl. 2. Obie te 
publikacje mimo odrębnej paginacji i sygnowania składek tworzą całość, jak wska
zują na to wspólne dla ńich tablice z objaśnieniami w  jednej i w  drugiej wersji.
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Kolejność ich oraz umieszczenie tablic bywa różne, by ograniczyć się tylko do 
dwóch egzemplarzy z Bibl. Gd. PAN i tak adl. 1 z Oc 3185 8° — tekst łacin., tabl. 
nr 1, tekst niem., tabl. nr 2; a w  Ob 872 8° adl. 15 — tekst niem., tabl.. nr 1 
i nr 2, adl.^16 tekst łacin. Por. Estr., t. 22, s. 173 oraz t e n ż e ,  t. 18, s. 576 — 
odsyłacz od: Informatio — Mariaeburg (Succincta de parte — zamiast ponte! — 
1738). x

Pomijam w  tych rozważaniach nie poznany z autopsji druk z 1718 r., być może na
pisany z inicjatyw y Jakuba Blivernitza, burmistrza malborskiego w  1717 r., o ty
tule: Succincta delineatio iurium civitati regiae Mariaeburgensi respectu pontis 
Nogato impositi competentium. [Bm. i druk.], egzemplarze ż Bibl. Gd. PAN: Oc 
1753 8° i Oc 1668 8° adl. zaginęły. Zob. Estr., t. 15, s. 127 oraz H a r t w i c h, dz. 
cyt., s. 31.

7 Wg zestawienia podanego w e wspomnianych już publikacjach z 1726 r., o któ
rych dokładnie dalej, wydatki na naprawę mostu w  latach 1701—1724 osiągnęły 
kwotę 81341 florenów 16 groszy.

» Bibl. Gd. PAN: Uph. o 4752 (drugi egzemplarz: Oc 3377 8° zaginął), por. Estr., 
t. 12, s. 496, hasło: Bericht; tej wersji nie notuje natomiast E. W e r m k e, Biblio
graphie der Geschichte von O st- uńd W estpreussen bis 1929, Bd. 1, Koenigsberg 
1933 (reprint Darmstadt 1962).

• Jakub B livem itz (jego ojciec, też Jakub, czasowo przebywał w  Malborku, 
był rajcą toruńskim — zapewne z nim  należy łączyć druk: De honore disputatio- 
nem  ethicam in Electorali ad Albim, Praeside Viro Clarissimo Dn. M. Adamo 
Elzero publicae/  ventilationi subjiciet Jacobus Blivernitius Thorun. Prussus autor 
et respondens ad/ d. 28 [rz.]. Januar 1652 [rz.]. W iłtebergae, Johannes Hake, k. nlb. 
6; Bibl. Gd. PAN adl. 17 w  Fa 41 8° i  adl. 85 w  Fa 42 8°) ur. w  styczniu 1667 
w  Toruniu, zm. 12 lutego 1731 w  Malborku. Uczył się w  szkole łacińskiej w  Mal
borku, potem w  gimnazjum w  Elblągu (1681—1683) i w  Toruniu (1683—1684), gdzie 
był uczniem Krzysztofa Hartknocha. Od 1684 pełnił w  Malborku różne funkcje 
w radzie miasta, zaczynając jako jej sekretarz. Od 1701 wielokrotnie wybierany 
na burmistrza, po raz ostatni w  latach 1728 i 1729. Lustracja Ekonomii Malborskiej 
z 1711 r. przypisuje mu urząd postmistrza mialborskiego, za co miał pobierać' 300 fl. 
(Źródła..., t. 5, s. 45 i 207). Gromadził rękopisy, z których korzystał A. P u s c h, 
Marienburgischer Evangelischer Lehrer Gedaechtniss die seit der, Reform ation an 
der St. Georg-Kirchen gelehret. N ebst einem  Anhang von den Rectoribus und 
Collegen an der 'lateinischen Schule, entw orfen durch..., Danzig 1753, k. nlb. 4, 
s. 64. j .  Blivernitz już wcześniej w  ErXeiitetes Preussen, t. 1, Koenigsberg 1723, 
s. 704—721, opublikował , artykuł Anm erckungen ueber seel. M. H a r t k n o c h s  
Beschreibung der S tadt Marienburg im  A. und N. Preussen, s. 405 oraz 824—835 Von 
denen Land- und Hohemeisterlichen Siegeln in  Preussen. Oba odnotowane autor
sko przez Estr., t. 13, s. 168 oraz przez W e r  m k  e g o ,  op. cit., kolejno poz. 11063 
i pöz. 3410, u niego też, ale anonimowo, odnotowany jest artykuł dotyczący mostu 
na Nogacie — poz. 11081. Por. biogram Blivernitza w  Altpreussische Biographie, 
hrsg. Ch. K r o l l m a n ,  Bd. 1: Koenigsberg 1941, s. 61 oraz R. T o e p p e n ,  Quel- 
lenbeitraege zur Geschichte des R ats und Gerlichts der S tadt M arienburg, [w:] 
Altprussische M onatsschrift, Bd. 38; Koenigsberg 1901, s. 192—249 wg indeksów.

10 Wskazują na to rodzinne koneksje. On sam ożenił się z malborską burmi- 
strzamką. Żoną wybitnego burmistrza malborskiego Grzegorza He.se (1557—1639) 
była Anna Trunckin, nie wykluczone, że siostra Jana. Natomiast elbląski poeta 
i rajca Fryderyk Zamell (1590—1647), zięć tych ostatnich, w  utworze Ad filios ca- 
rissim os ze zbioru: Familiae m onum entum  ad liberos. Elbingae, typ is Bodenhausinis, 
1645 [rz.], k. nlb. Ü3 v., szczyci się pokrewieństwem z rodziną Truncków, pisząc: 
Trunccorum, ut vidi, stat decus omne domo.
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11 Księga w pisów  uczniów Gimnazjum. Gdańskiego 1580—1814, opr. Z. N o w a k  
i P .  S z a f r a n ,  W arszawa-Poznań 1974, s. 47, 1585, 82; Joannes Trunek, Mariae- 
burgensis Bor.

18 Ibid., s. 45, 1585,5: Jacobus Trunek, Marieburgensis Bor.
13 Wg Die M atrikel der U niversitaet Alfdorf, hrsg. Elias von S t e i n m e y e r ,  

Th. 1—2; Wuerzburg 1912, we wrześniu 1590 r. przyjęto tam na prawo Jana Li- 
walda (również wychowanka Gimnazjum Gdańskiego, zob. Księga wpisów..., s. 48, 
1586,41), który po przedwczesnej śmierci upamiętniony został ponoć zbiorkiem  
pieśni funeralnyeh; czy i Jan Trunek włączył się w  upamiętnienie zmarłego po
zostaje pytaniem (Th;> 1, s. 41: 1146 zapisany jako Johan Libald, Maraeburgens oraz 
Th. 2, s. 339). Jako trzeci zapisał się (Th. 1, s. 284: 8987), lecz nie podjął studiów  
w  1651 r. Dawid Benigke (też wychowanek Gimnazjum Gdańskiego, zob. Księga 
lapisów..., s. 139, 1641, 38), późniejszy kilkakrotny burmistrz Malborka.

“  Dz. cyt., Th. 1 , s. 35, 978.
16 Carmina professorum et amicorum in Altorphiensi Academia Ioanni Trunc- 

cio Mariaeburgensi Borusso in. patriam abeunti scripta (Pisali: Nicolaus Taurellus, 
Scipio Gentilis, Conradus Rittershusius, Matthias Berg, Georgius Volekartus, 
Jacobus Jordanus, Joannes W illebrochius Dantiseanus). Altorphii, typis Christo- 
phori Lochneri et Joannis Hofmanni, typographorum academicorum, 1592 [rz.], 
k.nlb. 7, wg: L. J a r z ę b o w s k i ,  F.  J u r e w i c z ó w n a ,  Polonika nie um iesz
czone w  Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki, w iek  XVI. Z e'zb iorów  Bi
blioteki G łówitej UM K w  Toruniu, Nauka o książce 2, Toruń 1964, s. 103, poz. 19.

»  Por. Die Matrikel..., Th. 2» s. 589.
17 Godzi się tu przytoczyć dotyczący owej powodzi i pobytu króla fragment 

z relacji Andrzeja Zbylitowskiego, Droga do S zw ecyje j najm ożniejszego w  północ
nych krainach pana Zygm unta III polskiego i szw edzkiego króla odprawiona w  ro
ku 1594, wg: T rzy podróże..., Wstęp i objaśnienia' E. K o t a r s k i ,  Gdańsk 1973, 
s. 87 i n.:

185 Jest miejsce, gdzie odnoga wiślna się udała,
Kędy przedtem głęboka rzeka swój bieg miała,
Lecz gwałtowną powodzią teraz inszym torem  
Przerwana, w  bystre morze zdrojem płynie sporem —
Miasto leży nad brzegiem i  zamek obrpnny,

1M Jakiego żaden nie ma monarcha postronny;
Mury dosyć wysoko wzgórę wyniesione,
Wałmi i przykopami zewsząd otoczone,
Baszty i mocne wieże, ludźmi opatrzony,
Strzelbą i  w szystkim  czego trzeba do obrony.

1,5 Ten niegdy wielkim  kosztem  zacni zbudowali 
Krzyżacy i Mälibork swą mową nazwali, 
który potym dzielnością swą bitni posiedli 
Polacy, gdy z Krzyżaki długą wojnę wiedli.
Tam, kiedy król przyjeżdżał, z miasta się sypali 

mb -Wszyscy, żeby swojego pana oglądali —
Jako kiedy w ięc lecie wytoczą się rojem,
Hufcem pczoły robotne wespół z królem swojem.
A Kostka-wojewodzic ■— z chęcią czynił wielką  
Uczciwość panu swemu i powolność wszelką.

*** Potrzeb wszystkich dodając z bogatej Żuławy.
Odprawiwszy sądowe za kilka dni sprawy ,
Znowu się król pospieszył, bo nie dopuściła 
Droga dó krajów szwedzkich zabawić się siła.
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18 Por. rkps. Ampttbuch Andreae Reders w  Bibl. Gd. PAN sygn. Ms 1337 k. 
181 v.; wyrażam wdzięczność P^ni mgr Stefanii Sychcie z Bibl. Gd. PAN za po
moc w  odczytaniu i interpretacji stosownego miejsca tego rękopisu.

19 Godność tę przypisuje mu zawarty w: Carmina funebria, quibus piam et 
praestantem feminam Annam Stormeriam 8 [rz.] Id. Septemb. Letho datam amici 
maritusque gravi et sincero pectore prosequuntur et condolent Anno 1602... [Tho- 
runii Borussorum, excudebat Andréas Cotenius, 1602 [rz.] ], k.nlb. 12 — Bibl. Gd. 
PAN adl. 42 w  Cf 819 8° — Pol. XVI w., tekst następujący: k.nlb As — „Epita- 
phium... Annae, Dn. Balthasaris Stormeri olim  Proconsulis Mariaeburgensis filiae 
et D. Ioannis Truncci Consulis ibidem defunctae maritae,..”.

“  Tlo powiązań rodzinnych i środowiskowych Jana Truncka uwydatnia rów
nież druk na zaślubiny jego przyszłego tgścia, a mianowicie: Fabricius Laurentius, 
Elegiae nuptialis in  honorem nuptiarum spectahilis viri [...] Balthasaris Sturmeri, 
fori iudiciarij apud Mariaeburgenses in Borussia Scabini, et pudicae virginis An
nae, D.' Simonis Liewaldij, piae memoriae relictae filiae. Celebratum 4 [rz.] die 
Martij. Scripta a[.„] Excusa Dantiscij, a Jacobo Rhodo, 1576, k.nlb. 4 Bibl. Głó
wna UMK Pol. 6.II.409 adl., wg L. J a r z ę b o w s k i ,  F. J u r e w i c z ó w n a ,  
dz. cyt., s. 107—108, poz. 38.

21 w  cytowanym już zbiorze, zob. przypis 19. Autorami jego oprócz wdowca,
co w  takim wydawnictwie nieczęste, a Jan Trunek zamieścił w  nim naw et dwa
utwory: dwuwersowy Viduus de metro Ioannis Stobaei duodecim annorum pueri 
oraz zawierający 124 wersy Idem ad Amicos mortem comjugis condolentes, byli: 
Martinus Stobaeus, Ioannes Reichius, Balthasar Pancratius, Christophorus Men- 
celius, Ioannes Albinus, Jacobus, Dn. D. Gregorij Hesij filius, Petrus Teichman, 
Petrus Burmeisterus, Iioannes Stobaeus Martini filius, Adamus Freitagus Tor.

22 Rkps. w  Bibl. Gd. PAN sygn. Ms 1338 k. 10.
28 Zawierający 83 wersy utwór jest w  zbiorku: Nuptiis secundis Amplissimi,

Prudentissimi, Consultissimique viri, Dni. Martini Stobaei, Reipublicae Mariaebur
gensis Consulis dignissimi, D ivina adspirante gratia 16 [?] Cal. Mart. celebrandis. 
Comprecantes aplaudunt amici. Gedani, Ex Typographejo Andreae Hunefeldi, Anno 
[1612], k.nlb. 9 — Bibl. Gd. PAN Qb 7991 8°, odrębnym zbiorem tę okoliczność 
uczcili przyjaciele z Gdańska, wśród nich Piotr Krueger — sygn. Qb 7990 8° oraz 
ks. Hermann Weier, proboszcz malborski, kanonik wendeński i oficjał pomezański —  
sygn. Qb 7989 8°.

24 Rkps: Godofred Zamelius, De rei litteraria scholarumque illustrium  in Bo
russia initiis [...] commentarius philologico-historicus [...] illustratus [...] studio et 
opera Georgii Danielis Seyleri...; gdzie na s. 138 czytamy: „Mariaeburgum patriam 
suam clariorem reddire Martinus Stobaeus et Johannes Trunccius poetae optimi 
et consulés gravissimi.” — Bibl. Gd. PAN sygn. Ms 2552.

25 Zob. przypis 4; na przywilej .Zygmunta III Wazy powoływano się jeszcze 
podczas lustracji w  1711 r. (Por. Źródła..., t. 5, s. 8), a podczas powodzi 1736 r„ jak 
wspomina cytowana już H istoria Residentiae Mariaeburgensis..., k. 108, jezuici ko
rzystali z takiej przeprawy wyjątkowo bezpłatnie, za zgodą burmistrza i rady, 
wręczali jednak datek przewoźnikom.

28 Tu jak i w  31 w. aluzja do zniszczeń wcześniejszych, zapewne z 1593 r.
27 Rany nasze — przełamanie konwencji, wskazujące na społeczność malbor- 

żan, rzeczywistego petenta.
28 Wzgórze 54 m  n.p.m. po prawej stronie brzegu; obok Białej Góry Wisła 

rozgałęzia się na Nogat i Leniwkę, obejmujące położony naprzeciw Cypel M ątow- 
ski.

»  Tu i w  wersach następnych zastanawia antagonizm pomiędzy Nogatem a Wi
słą, zwłaszcza, że ta ostatnia widziana jest nie w  glorii, ale przez pryzmat udręk
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i gorzkiej bezsilności wobec pustoszącego żywiołu. Inne zabarwienie emocjonalne 
otacza antagonizm pomiędzy Wisłą a Nogatem (Nogat to zbuntowana przeciw Wl- 
śle-królowej Narew-dworka z braćmi Bugiem i Niemnem) w utworze Seba» 
stiana Fabiana Klonowica, Flis to jest spuszczanie statków Wisłą... (wg opracowa
nia A. K a r p i ń s k i e g o ,  Warszawa 1984, w 1514—1576), którego pierwodruk, eo 
nie jest bez znaczenia, pojawił się w  Krakowie również w  1595 r.

90 Potwierdzają to lustracje- Ekonomii Malborskiej, np. w  1590 r. odnotowano: 
„Brama, która idzie z mostu ku zamkowi, od tej bramy idzie mur aż do wieży  
Modrej nad Nogatem, który woda poderwała i popsov<ała bardzo szkodliwie ka
m ienie wielgie, z gruntu potrzebuje pilnej poprawy” — Źródła..., t. 2, s. 66.

Jeszcze w  1595 r. miano podjąć prace regulujące przepływ wód w  miejscu  
rozwidlenie się Wisły na Nogat i Leniwkę. Zob. wzmianki A. H a r t w i c h, dz. cyt., 
s. 26—37; G. L e n g n i c h ,  Geschichte der Preussischen Lande, Koeniglich- 
Polnischen Antheils..., t. 4; Danzig 1726, s. 202—203; T. O r a c k i ,  Słow nik biogra
ficzny y /arm ii, Prus Książęcych i Ziem i M alborshiej od połow y X V  do końca 
XVIII w., t. 1: A—K, Olsztyn 1984, s. 100. W biogramie Hesius Gregorius podaje: 
W 1950 wrócił do Malborka gdzie był ławnikiem , rajcą i burmistrzem. D b a ł  
o' u r e g u l o w a n i e  N o g a t u  (w 1595) — podkr. J.M.K. Dopiero jednak inw e
stycje z początku XX  w. (budowa śluzy, jazu) niemal całkowicie wyeliminowały 
groźbę wystąpienia Nogatu, z brzegów. Niemniej zdumiewa fakt, że ostatnimi laty 
splańtowano spory odcinek wału ciągnącego się na północ od Kałdowa naprzeciw  
malborskiego parku, niwecźąć tak ważne dla Żuław ubezpieczenie i likwidując 
wiekowy pejzaż, a przecież Klonowie nie ukrywał podziwu, gdy pisał we Flisie 
(s. 75—76):

„Znaczna robota cnych Prusaków, tamy,
Gdzie W isłę w  krygi ujęli głęboką 

1464 i tak szeroką,
Która połknęła strumieni tak siła 
I z rzekami się wielkim i zbraciła,
I każdej, która do niej pełną piła,

Każdą spełniła.
A wszakże jednak jest w  groźnym tarasie 
U Żuławianów, ma to szpaki na się;
I przywiedli ją, odjąwszy szaleństwo,

11,8 Na posłuszeństwo.
I tędy musi płynąć, gdzie jej każą,
Bo ma nad sobą ustwiczną strażą,
Nie leje z brzegu namniejszego szczęta,

Groiblami zjęta.
Płynie swym  torem wyższej nad rolami 
I zawiesistym nur.tem nad polami;
Niżej niż rzeka żniesz na swoim łanie,

1480 Bogaty manie.
Tak Nil egiptski płynie między groble 
Ujęty, prawie jak między hołoble.
I m a j ą  ń a  to,  k t o  b y  k o p a ł  b r z e g i  

K a r ę  i s z p i e g  i. [podkr. J.K.M.] 
sa‘ Przejaw świadomości, że Zygmunt III Waza starając się o tron szwedzki^ nie 

jest w  stanie zrezygnować z potrzebnych na ten cel dochodów, aby zadowolić mal- 
borżan. Przywilej z końca 1600 r. zapewnił im natomiast dochody bez uszczerbku 
kasy królewskiej, ale tylko wtedy, gdy most ulegał zniszczeniu.

“  Ponowne przełamanie konwencji, gdyż most jest rzecznikiem malborskiej 
społeczności.


