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p a u l  Friedeborn

Historyczny
opis miastaSzczecina

[z 1613 roku]

księga druga
Tłumaczenie z języka niemieckiego Jerzy Grzelak 

Tłumaczenie z języka łacińskiego Małgorzata Cieśluk
Opracowanie Jerzy Grzelak i Małgorzata Cieśluk





Księga druga
historii szczecińskich,

czynów i układów, które
od śmierci księcia bogu sława 

wielkiego, świętej pamięci,
aż do 

śmierci i złożenia do grobu księcia Jana Fryderyka,
błogosławionej pamięci, [które] zdarzyły się tutaj

w ciągu siedemdziesięciu siedmiu lat.
Wraz z załączonym spisem rajców, 

którzy zasiadali w radzie przez ponad dwieście lat.

Napisana przez

p a u l a  Friedeborna
szczecińskiego sekretarza

Wydrukowana w Szczecinie przez i nakładem
spadkobierców świętej pamięci Joachima Rethego w roku m.dc.xiii. [1613]



Dawna wielka 
pieczęć miejska i herb, 

którego opis można znaleźć w księdze 
pierwszej, karta 77.

1 Pieczęć główna miasta Szczecina. Ilustracja z kroniki Paula Friedeborna Historische Beschreibung 
der Stadt Alten Stettin, Stettin 1613. AP Szczecin, Biblioteka, S/28.
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k s i ę g a  d r u g a

Szlachetnym, sławetnym, 
światłym i dobrze wykształconym, 
dostojnym panom burmistrzom, syndykowi, 
kamerariuszom i rajcom tego miasta Szczecina, 

moim przychylnym, drogim panom
i protektorom. Każdemu i z osobna.

 S zlachetni, sławetni, wielce i dobrze 
wykształceni, dostojni, rozważni, 
wielce życzliwi władający panowie, 
wielce szanowni patronowie i protek-
torzy: mija prawie 17 lat od chwili, 
kiedy Rada1 zgodnie z porządkiem 
powołała mnie, jako krajana i syna 
mieszczanina, do służby jako sekre-

tarza i zatwierdziła, a także przez ten czas okazywała mi wszelką korzystną 
dobrą wolę i przychylność. Obliguje mnie to obecnie do tego, aby Radzie i ca-
łemu miastu, mojej ukochanej ojczyźnie, być za to wdzięcznym. A wcale nie 
najmniejszym elementem, który tej wdzięczności jest częścią, jest badanie 
dziejów i czynów prześwietnych przodków, i wydobycie ich na światło dzienne 
ku wspólnemu pożytkowi2.

Wobec tego postanowiłem skierować i zwrócić moje zamiary i umysł 
ku temu, aby z Bożą pomocą i z użyciem nadzwyczajnej staranności spisać 
i stworzyć w następnych latach niniejsze małe dzieło.

1 W oryginale skrót E. E. A. W. G. = Edle, Ehrnueste, Achtbare, Wolhweise, Großgünstige. Tytulatura ta odnosi się do członków rady 
miejskiej. Ponieważ skrót ten w przedmowie (dedykacji) występuje aż osiem razy, głównie w końcowej jej części, na potrzeby tłumaczenia 
kroniki zdecydowano się zastąpić je wyrażeniem „rada”, pisanym dużą literą. [JG]
2 Owidiusz, Tristia (Żale) II 322. Zob. Owidiusz, Aneks 2. [MC]

Owidiusz, Tristia, księga 2: 
I jest to pobożny trud, by 
przedstawić dzieje ojczyzny2.
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Do pracy tej i myśli nie pobudziły mnie i nie skłoniły ciekawość, chęć 
zażycia sławy lub własna korzyść, lecz wyłącznie amor patriae et bonum publicum, 
[czyli] miłość ojczyzny i dobro wspólne, zważywszy, że przecież my wszyscy, 
w naturalny sposób i z mocy prawa, winniśmy naszą ojczyznę, w której się 
urodziliśmy i zostaliśmy wychowani, darzyć miłością i przyczyniać się do jej 
dobra całym wiernym umysłem i ze wszystkich sił.

Zostaliśmy bowiem stworzeni i zrodzeni nie tylko wyłącznie dla naszej 
własnej korzyści, lecz większa część naszego życia polega na tym (o czym 
przypomina nam Cyceron w swoim krótkim aforyzmie: Nie dla siebie samych 
tylko urodziliśmy się etc.3), że zaraz po oddawaniu czci Bogu powinniśmy także 
ze względu na przyzwoitość i obowiązek, które jesteśmy winni, służyć i być 
ochoczym dla ojczyzny, naszych rodziców i przyjaciół.

Dlatego też także Bóg, mądry stwórca natury, niejako wpoił ten czuły 
płomień miłości i serdeczne przywiązanie do ojczyzny do serc ludzi, aby 
zabiegali o jej dobro i pomyślność, przez co powinni dawać do poznania, że 
oddają jej swoje wdzięczne umysły prawdziwie i bez ustanku.4

To przecież uznali także mądrzy poganie, traktując tego rodzaju służ-
bę jako najwyższe prawo i klejnot, natomiast tych, którzy wbrew naturze 
opuszczali swoją ojczyznę lub coś nieprzyjaznego przeciwko [niej] szykowali, 
przeklinali, potępiali i bezlitośnie karali.

Tak więc mnie także skłoniła do tego [tj. do badania historii] przede 
wszystkim pomyślność ogólna tego miasta. Ponieważ, nie chwaląc się, przy-
kładałem się do tego, czemu w należny sposób podporządkowałem swój 
urząd, i [dzięki] zdolnościom otrzymanym od Boga, aby poprzez codzienną 
posługę być dla tego dobrego miasta i wspólnoty pożytecznym. Jednakże 
w mojej prostocie wydało mi się, że nie wystarcza uważać tylko na obecny 
stan rzeczy, lecz także [należy] pamiętać o tym, co przeszłe, a minione czasy 
i sprawy, które wówczas się toczyły, wiernie wydobyć, krótko opisać, a tym 
samym przekazać potomności. Nadto przynosi to ze sobą, jak wypada się 
spodziewać, także użyteczność. W tym wypadku z dziejów ojczyzny można 
po pierwsze dowiedzieć się o wędrówkach i wymianie różnych narodów 
i ludów, które mieszkały w tym kraju, a także o przybyciu do tego miasta 
Sasów i Niemców, i o schyłku Słowian, i za pomocą tego, jak na przykładzie, 
rozważać, jak Bóg Władca przedziwnie przemieszcza rządy i ludy, oraz że 

3 Cyceron, De officiis (O powinnościach) I 22. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
4 Tamże I 57. 

Cyceron 3, O powinnościach: 
Drogie sercu są dzieci, bliscy, 

członkowie rodziny, lecz 
jedynie ojczyzna mieści w sobie 

wszystko, co ze wszystkich 
rzeczy jest najdroższe. Któż 

mógłby się wahać, by dla niej 
umrzeć, jeśli to miałoby jej 

przynieść pożytek4.
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nic na tym świecie, jak bardzo by nie było szlachetne, wyniosłe, silne, wspa-
niałe, potężne, a także stałe, nie jest niezmienne, lecz że są to rzeczy jedynie 
marnie ulotne i niedoskonałe.

Mamy też możliwość [poznać] z dawnych zdarzeń poprzedni stan i bieg 
sposobu rządzenia, czyli co [w tym zakresie] zdziałali prześwietni przodkowie 
i co nam jako potomkom przystoi, jakbyśmy przeglądali się w zwierciadle. 
Nadto, że minione i obecne działania i starania ludzkie znajdują się w ciągłym 
ruchu, i nie są niczym innym jak ustawiczną komedią bądź tragedią, ponieważ 
rzeczy i sprawy są i pozostają takie same, i nie zmieniają się, a zmieniają się 
ludzie. Potwierdza to także król Salomon5, kiedy mówi: Czymże jest to, co się 
zdarzyło? Właśnie tym, co zdarzy się potem. Czymże jest to, co uczyniono? 
Właśnie tym, co potem uczynione zostanie znowu, i nic nowego nie dzieje 
się pod słońcem6. A Tukidydes w opisie buntu Korkirejczyków mówi: W państwach 
wydarzyło się wiele strasznych sytuacji, które zdarzają się zazwyczaj i zawsze będą się 
zdarzać, dopóki ludzka natura jest taka sama – czy to bardziej okrutne, czy to lepsze, 
lecz w nieco zmienionej postaci, stosownie do zmiennych okoliczności7.

Studiowanie dawnych dziejów (jak twierdzi Arystoteles) bardzo korzystne 
jest zalecać także osobom sprawującym rządy. Mogą one mianowicie porów-
nywać działania teraźniejsze z przeszłymi, z  ich przebiegiem i rezultatem, 
zastanawiać się i rozważać dawne prawa, zbiory praw i ordynki, dalej także 
powody [ich] wydania i przyczyny, również zmiany sposobu rządzenia i tym 
podobne, a swoje zamiary i myśli po części według tego regulować i zmie-
niać.8 Stąd też Polibiusz powiada: Minione wydarzenia są najlepszymi wskazówkami 
dla prowadzenia spraw9. A Temistokles wyznaje: że tam najszybciej znajdował radę 
w nagłych niebezpieczeństwach, pomoc w kwestiach wątpliwych i najpewniejsze prze
widywania na przyszłość10.

5 Chodzi o Księgę Koheleta, jedną z ksiąg Starego Testamentu, która nazywana jest również Księgą Kaznodziei Salomona (Biblia 
Warszawska), ponieważ jej autor podaje się za syna króla Dawida, a pewne informacje zawarte w księdze odpowiadają w znacznej mierze 
życiu króla Salomona, który był synem Dawida. [JG] 
6 Cytat z tej księgi w tłumaczeniu Lutra (Biblia Lutra, niem. Lutherbibel, np. wersja z 1912), rozdz. 1, wers 9. Wers ten w najnowszej 
wersji Biblii Lutra (z 2017) jest nieco krótszy, a jego tłumaczenie w Biblii Warszawskiej (najpopularniejszy przekład protestancki Biblii na 
język polski) brzmi: „To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem”. [JG]
7 Tukidydes, Wojna peloponeska III, s. 82; zob. Philippus Melanchton, Dialecticae praeceptiones, Tubingae 1545, s. a6-a7. [MC] Kor-
kirejczycy – dawna nazwa mieszkańców miasta Kerkira (daw. Korfu), kolonii Koryntu, położonego na wsch. wybrzeżu wyspy o tej samej 
nazwie na Morzu Jońskim, należącej do Grecji. [JG]
8 Dionizjos z Halikarnasu, Dionysii Halicarnassei Antiquitatum sive Originum Romanarum libri X, tłum. S. Gelenius, Lugduni 1555, s. 362. 
Zob. Dionizjusz z Halikarnasu, Aneks 2. [MC]
9 Zob. Guevara 1611, s. 679. [MC]
10 Cytat często przywoływany jako gnoma przez autorów nowożytnych, zob. np. Michael Sachs, Newe Keyser Chronica […], Magdeburg 
1614, s. 1. [MC]

Halikarnasyjczyk8, 9: 
Znikąd lepiej nie czerpie się 
pożytecznych rad na przyszłość, 
niż z przykładów minionych 
zdarzeń.
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Stąd też historia ogólnie nazywana jest magistra vitae, [czyli] mistrzy-
nią11 życia, bo człowiek rozumny może według niej kierować i sprawować się 
w szczęściu i w nieszczęściu, w działaniu i w interesach.

Ponadto pouczają nas te [dawne] zdarzenia także o tym, jaką zapłatę 
niosą ze sobą czyny każdego jednego [człowieka]: że Bóg za cnotę i dobro 
wynagradza, a za zło karze i jak kończą się rywalizacja w państwie, bunt, mord, 
krzywoprzysięstwo i tym podobne występki, i że nic nie pozostaje bez odpo-
wiedniej zapłaty.

Według tego powinniśmy wystrzegać się zła i wybierać to, co dobre, i to, 
z czego wypływają dla nas największe korzyści. Dobrą rzeczą jest (powiada 
słusznie Publiliusz), by w cudzym nieszczęściu dostrzegać to, czego należy unikać12. 
I ten szczęśliwie zdobywa mądrość, kto zdobywa ją na podstawie cudzego niebezpie
czeństwa13. Cudze rany powinny być naszym ostrzeżeniem. Z powodu cudzych łez 
należy być ostrożniejszym. Z powodu cudzego śmiechu, weselszym14.

W końcu służy to także do tego, że dawne zdarzenia nie znikają całkowicie 
z pamięci ludzi, a od ostatecznego zniknięcia [jest] odzyskiwane i ratowane 
tak wiele, jak to możliwe. Szybko upływający czas można bowiem zatrzymać 
i przechowywać w żywej pamięci i rozgłaszać jedynie poprzez upamiętnienia 
dziejów, tak jak słusznie powiada Diodor Sycylijski: Inne pamiątki trwają przez 
krótki czas, zniszczone na skutek różnych wypadków. Potęga historii, szerząca się na 
cały świat, ma swojego strażnika w tym samym czasie, który pochłania wszystko inne15.

A Herodot sam zaświadcza o sobie, że ostatecznie pisał swoje dzieje [po to], 
aby [wraz] z upływem czasu z pamięci ludzi nie zniknęły minione historie.

Ze względu na wspomniane korzyści i inne pobudzające [do działania] 
powody opracowałem i opisałem więc przebieg dziejów ojczyzny z wszelką 
możliwą starannością, a także, wzorem innych pisarzy, kiedy czas i okoliczno-
ści sprzyjały, dołączyłem moje zdanie i osąd, a także różnorakie pożyteczne 
napomnienia.

Muszę jednak publicznie wyznać przy tym, że tego, czego bardzo sobie 
życzyłem, w istocie nie osiągnąłem.

11 Friedeborn przetłumaczył łaciński rzeczownik magistra jako Meisterinne, czyli mistrzyni. Na język polski najczęściej tłumaczy się go 
jako „nauczycielka”. [JG]
12 Sentencja Publiliusza Syrusa. Zob. Wedel 1882, s. 235. [MC]
13 Powiedzenie przypisywane Menandrowi lub Plautowi. Zob. Wedel 1882, s. 2, 261; Guevara 1611, s. 83. [MC]
14 Zob. Wedel 1882, s. 1. [MC]
15 Fragment z Antiquitates Romanae Diodora Sycylijskiego cytowany przez autorów nowożytnych. Zob. J. Textor, Nassawische Chronick 
[…], Herborn 1617, s. 8. [MC]
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16Ponieważ realizując ten dobry zamysł, zetknąłem się do tego stopnia 
z poważnymi trudnościami w życiu publicznym i prywatnym, a do tego brakowało 
szczegółowych wiadomości niezbędnych do wykonania tego rodzaju dzieła 
(nie mówiąc o niebezpieczeństwie, które wiąże się z szerzeniem prawdy),1718 że 
porzuciłbym ten dobry zamiar prawie całkowicie, gdyby mnie częstokroć nie 
wstrzymywały [od tego] miłość ojczyzny i dobro wspólne, i na nowo zachęcały 
i pobudzały [do działania]. W pełni jednak mogę [zgodnie] z prawdą powie-
dzieć, że o nikim nie wspominałem rozmyślnie, [kierując się] życzliwością 
bądź nieżyczliwością, i aby [komukolwiek] okazać miłość bądź wyrządzić 
krzywdę. Jeszcze mniej tym innym, którym ze względu na stanowisko byłem 
podporządkowany, a od których ze względu na osiągnięte [przez nich] większe 
doświadczenie i zręczność mógłbym jeszcze wiele się nauczyć, nie chciałem 
wyznaczać celu i miary ani dawać nauki i pouczeń, lecz pisząc to dzieło, ile 
tylko mogłem, respektowałem cierpką, czystą prawdę. Chciałem przez to 
dać mieszkańcom tego miasta (na chwałę których i dla dobra których przede 
wszystkim pisałem) wskazówkę do dalszego rozważania dziejów, aby poszli 
w ślady sławetnych przodków, a także tak jak przedtem dawali się kierować 
korzyścią, chwałą, dobrym imieniem i pomyślnością całego miasta.

Teraz, kiedy to wszystko zostało – jak było w zamiarze – napisane 
i zbadane dla dobra tego zacnego miasta i mieszczaństwa, w szczególności 
wypada mi książeczkę tę ofiarować Radzie jako ich głowie i prawowitemu ma-
gistratowi, zwłaszcza z uwagi na to, że w tym ratuszu i dokumentach publicznych 
znalazłem większość najlepszych wiadomości o tych sprawach, [o których 
pisałem]. Winien jestem też przyznać, że od Rady podczas pełnienia służby 
zawsze doznawałem zaszczytnie wielostronnego dobrodziejstwa, ojcowskiej 
życzliwości i przychylności, a zwłaszcza kiedy posługiwano się mną, wysyłając 
w obce, bardzo odległe miejsca (z czym często ze względu na moją małość 
wiązałem wcale niemałe oczekiwania lub myśli), [za co] chciałbym okazać 
publicznie moją wdzięczność i usłużność, i wyjawić je, do czego zobowiązany 
jestem jako dłużnik.

Chcę więc niniejszym księgę tę z całkowicie wiernego serca usłużnie 
przedstawić i zadedykować Radzie, z usilną prośbą, aby Rada tę moją ciężką 
pracę i trud przyjęła łaskawie, wzięła mnie wraz z [moim] dziełem w swoją 
opiekę przed złośliwcami, oszczerstwem i wrogością (bowiem od dobrych 

16 Ksenofont, Wychowanie Cyrusa VIII 2, 5. Por. Filip Melanchton, Scripta exegetica, w: Corpus reformatorum: Philippi Melanchtoni 
Opera quae supersunt omnia, Brunsvigae 1856, s. 469. [MC]
17 Tacyt, Dzieje (Historiae) I 1. Zob. Tacyt, Aneks 2. [MC]
18 Wskazana sentencja łącznie z cytatem z Tacyta zob. Wedel 1882, s. 5. [MC]

Ksenofont: Nikt nie może 
jednocześnie robić wiele 
i robić to dobrze16.

Tacyt: Rzadko kiedy mamy 
takie szczęśliwe czasy, 
w których wolno myśleć, 
co chcesz i wolno mówić, 
co myślisz17. Mówienie prawdy 
szkodzi. Mówienie nieprawdy 
to wstyd18.
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ludzi mam nadzieję doznać szacunku i wdzięczności), i aby [jej członkowie] 
chcieli być i pozostać jak dotychczas moimi wielce życzliwymi drogimi pa-
nami patronami i protektorami.

Im samym przyniesie to chwałę i sławę, a dla mnie jako ich wiernemu 
słudze będzie sterem, abym nadal zawsze ze wszystkich sił przykładał się 
i odwzajemniał Radzie, całemu miastu i mieszczaństwu. Szczerze polecając 
Radę, razem i z osobna, łaskawej opiece Boga, do dobrego, skutecznego spo-
sobu rządzenia, trwałego zdrowia i jak największej pomyślności. Sporządzono 
w Szczecinie, 19 lutego roku 1613.

Radzie
Gotów do usług i pilny na urzędzie

Paul Friedeborn
sekretarz tamże.

2 Typariusz pieczęci głównej miasta Szczecina z XIII wieku. MNS-Sf-2.
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4 Typariusz pieczęci sekretnej Szczecina 
z początku XV wieku. MNS-Sf-5. 

3 Typariusz pieczęci sekretnej Szczecina 
z I połowy XIV wieku. MNS-Sf-3.
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Do Księgi II Kroniki Szczecińskiej

Pana PAULA FRIE-
DEBORNA

Periocha

N
ie dość jest zacząć i [potem] porzucić przerwany wątek:

snujesz dalej nieprzerwanie nić dzieła.
Do wieku, w którym niegdyś półboscy herosi rządzili, 

przechodzisz, Paulu, i tworzysz pochwałę ojczyzny.
Wówczas słońce Słowa zaświeciło ciepłymi promieniami,

pokonawszy ciemności światłość niesie znaki zwycięstwa.
W samym wieku kwiecie, zbyt szybko zabrany został jerzy19,

zawistny los jedynie go ziemi pokazał,
dłużej pozostać jednak już nie pozwolił20.

Przejął rządy pobożny barnim, miłość prawdziwej wiary,
ludu też poddanego miłość. Z ojcowską cnotą

i łagodną sprawiedliwością rządzi krajem.
Radość była zmieszana z powagą: nie uszedł

bezkarnie zbójca plamiący swój ród niegodziwie21.
Określiwszy granice, Barnim przyjął bratanka

za towarzysza tak, by każdy miał część należną.
Otwarta z ich inicjatywy w Szczecinie wspaniała szkoła 

stała się troskliwą Matką uczonych mężów22.
Gdy Filip, cieszący się dużą liczbą znakomitych dzieci,

w których żył obraz zmarłego ojca,
Odmieniając porządek natury, wcześniej od stryja

zakończył ostatni dzień na świecie.

19 Zob. rozdział „Zgon i ceremonia pogrzebowa księcia Jerzego”. [MC]
20 Aluzja do: Wergiliusz, Aeneis (Eneida) VI, 869-870. Zob. Wergiliusz, Aneks 2. [MC]
21 Zob. charakterystykę księcia Barnima w rozdziale „Śmierć i złożenie do grobu księcia Barnima”. [MC]
22 Zob. rozdział „Założenie książęcego Pedagogium”. [MC]
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Wówczas Barnim Starszy sprawy kraju i miasta 
sobie uprzykrzywszy, pragnąc nieba, wzgardził ziemią.

Między pięciu braci księstwo mu dane podzielił23,
sam, oddalony od tłumu, ukochał miejsca samotne.

O, duchu większy nad siebie, ty, co gardzisz bogactwem,
i małą dla ciebie ma wartość zaszczyt tronu wspaniały! 

Ciągnie za sobą błyszcząca purpura noce bezsenne, 
sen, trosk pogromca, nie może serca ukoić.

Tam się usuwa, gdzie widok z nadodrzańskiego zamku 
szeroki się roztacza, aby móc święty mieć spokój na starość, 

pragnąc nadal następcom swojej rady udzielać,
aby berła dzierżyli pod jego okiem i sądem.

Tu podziwia zręczne przedsięwzięcia Jana Fryderyka,
który mądrze powstrzymuje duński i szwedzki oręż

srożący się przez lat siedem na Morzu Bałtyckim24.
Po śmierci Księcia następcy zamkną mu oczy wygasłe25.

Kiedy ów książę panował, wojownik eryk z Brunszwiku
obce miłując kraje, przez nasze ziemie wiódł wojsko26.

Fama o skrzydłach błyszczących sławi Jana Fryderyka 
przez krainy wschodnie i zachodnie.

On to, wsparty przez tak wielkiego księcia odpowiednimi posiłkami
był biegły w rzemiośle mężnego Marsa, i w nauce.

Który niósł w kraje panońskie27 chorągiew krwawo 
barwioną oraz oręż na dzikich Scytów.

Gdy mu dano przemawiać przed niezwyciężonym Cesarzem,
mówić potrafił językiem brzmiącym w stronach auzońskich28.

Jako że on trzymał stery państwa pod gwiazdą szczęśliwą,
była mu wodzem rozważnym i przewodnikiem pobożność.

Przed śmiercią pomnik chwały trwalszy od spiżu
postawił, wyższy także nad ogrom piramid29.

23 Zob. rozdział „Dobrowolne zrzeczenie się przez księcia Barnima kraju i dokonany po nim podział [Księstwa] przez książąt”. [MC]
24 Zob. rozdział „Rokowania pokojowe pomiędzy dwoma królami Szwecji i Danii”. [MC]
25 Zob. rozdział „Śmierć i złożenie do grobu księcia Barnima”. [MC]
26 Zob. rozdział „Przemarsz [wojsk] księcia Eryka”. [MC] 
27 Panonia to nazwa dawnej prowincji rzymskiej, która obejmowała tereny współczesnych zach. Węgier, wsch. Austrii, Słowenię oraz 
część Chorwacji i Serbii. [MC] 
28 Auzonia to poetycka nazwa Italii, popularna w epoce nowożytnej. Określenie „auzoński” było używane w odniesieniu do języka wło-
skiego oraz do języka łacińskiego. Jan Fryderyk, w sytuacji przywołanej przez Dionysiusa Friedeborna, przemawiał najprawdopodobniej 
po łacinie. W odniesieniu do podróży księcia Jana Fryderyka do Wiednia w tekście kroniki Paul Friedeborn krótko wspomina jedynie 
o powrocie księcia do Szczecina. Zob. rozdział „Powrót księcia Jana Fryderyka z Węgier”. [MC] 
29 Aluzja do: Horacy, Carmina (Pieśni) III, 30, 1-2. Zob. Horacy, Aneks 2. [MC]
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Z całego władztwa wezwał na swój dwór teologów,
przewodnicząc ustalił sprawy świętych zgromadzeń.

Cicho podpełzającą herezję Kalwina powstrzymał30.
Pobożnie zakończył życie w zamku w wolgast31.

Tam gdzie brat ernest ludwik, mąż znakomity,
został wcześniej ścięty okrutną kosą śmierci32.

Obaj równi duchem, obaj podobni cnotami33:
i obaj tam umarli, gdzie witał ich dzień narodzin.

Reszta dotyczy ludu. Tu o błędach wielkich
mężów przeczytasz i o niegodziwości pospólstwa.

Matka ogląda w liczbie stu trzydziestu jeden 
potomstwo: wielkie drzewo gałęzie roztacza34.

Już znowu błyszczy rzymska siekiera Manliusza35,
gdy ojciec kazał, aby syna ścięto mieczem36.

Chłopiec porwany w ekstazę wieszczy rzeczy przedziwne37, 
Agneta jest dręczona przez złośliwe furie38.

Stargard doświadcza mocy ognistego prochu, a potem 
klęsk płonącego Wulkana, które wieszcz opiewa.

Jakby umyślnie żarłoczny ogień naznacza 
i niszczy dachy na murach wysoko w górę wzniesione39.

Burmistrz stoppelberg, jak Proteusz, we wszelkie kształty
postać odmienia, aby dostać to, czego pragnie40.

Schodzą się Pycha, zazdrosne Oszczerstwo, niezgodny
Rozłam, Władza oraz ślepa Miłość własna.

Nie opłakuje pana, lecz płaczem napełnia świątynie,
cieszy się ze śmierci Księcia, a płacze nad własnym nieszczęściem41.

30 Zob. rozdział „Formuła zgody”. [MC]
31 Zob. rozdział „Szczegółowy opis ostatniej podróży, chrześcijańskiego zgonu i książęcego pogrzebu świętej pamięci księcia Jana 
Fryderyka”. [MC]
32 Zob. rozdział „O księciu Erneście Ludwiku”. [MC]
33 Aluzja do: Wergiliusz, Eclogae (Bukoliki) 7, 4. Zob. Wergiliusz, Aneks 2. [MC]
34 Zob. rozdział „Ród Eichstedtów”. [MC]
35 Tytus Manliusz Torkwatus, rzymski polityk i dowódca okresu republiki, był trzykrotnie konsulem (w 347, 344 i 340 przed Chr.); pod-
czas wojny latyńskiej skazał na śmierć własnego syna, który złamał zakaz wdawania się w potyczki z nieprzyjacielem. Historię Manliusza 
relacjonuje Liwiusz w VII księdze swojej Historii Rzymu od założenia miasta. [MC]
36 Zob. rozdział „Burmistrz Jochim Appelman ze Stargardu poleca ściąć swojego nieposłusznego syna”. [MC]
37 Zob. rozdział „Historia o chłopcu, który zgubił się w Szczecinie na Pomorzu, opisana przez sławetnego i mężnego Lucasa Mützella”. [MC]
38 Zob. rozdział „Agneta opętana przez diabła”. [MC]
39 Zob. rozdział „Szkody wynikłe z pożaru w Stargardzie”. [MC]
40 Zob. rozdziały „Występki burmistrza Hansa Stoppelberga”, „Zamęczenie na śmierć dzwonnika”, „Złożenie z urzędu burmistrza Hansa 
Stoppelberga”. [MC]
41 Zob. historia Joachima Voßa w rozdziale „Zgon i ceremonia pogrzebowa księcia Jerzego”. [MC]
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Ach, biada! Nieszczęśliwy Zitvitius42 przerywa 
nić życia, choć tak był wpływowy na szczytach dworu!43

Z nizin zapadłych się wspina na najwyższe szczyty
ród Loitzów – dlatego w większą popada ruinę.

Sławę, co zbyt wyrosła, niszczą tajemną ucieczką,
zgarniając swą siecią bogactwa kraju44.

Inny, mszcząc się za owce, zapłonął zemsty płomieniem,
za to, że pożar wywołał – odebrał stosowną nagrodę45.

Zwierciadłem cnoty, występku pouczającym obrazem 
jest Historia. Występku unikaj, a cnotę naśladuj.

Taki jest cel, by z napomnień lud chwiejny i obywatel 
czerpał naukę, by wolny mógł być od winy i kary.

Tutaj można zobaczyć wzrost i rozwój szczecina,
jakie były w mieście dobrego i złego początki.

Ile razy zmieniona Rzeczpospolita nową postać,
nowe oblicze przybrała, kiedy podupadała.

Zatem rajcy dostojni oraz cała Rada,
widząc księgę, ogłaszają ją godną swej łaskawości.

Pod swą opieką piastować będą ten owoc talentu,
księga zwycięży, nie musi się obawiać żadnej niechęci.

Dionysius Friedeborn

42 Zob. Zitzewitz, Jacob von (ok. 1507-72), Aneks 1.
43 Zob. rozdział „Samobójstwo Jacoba Zitzewitza”. [MC]
44 Zob. rozdział „Odejście Loitzów”. [MC]
45 Zob. rozdział „O łamiącym prawo i podpalaczu Simonie Plagemanie”. [MC]
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Księga druga
Historyczna relacja o sposobie

 rządzenia Szczecinem 
i o jego zmianach

M ędrzec pogański Pindar bardzo chwalił 
i wysławiał trzy następujące rzeczy 
w sławnym mieście Koryncie: a mianowicie, 
że mieszka w nim eunomia, czyli dobrze 
napisane prawo, a następnie siostry 
eunomii: niezmienna sprawiedliwość 
i takiż sam pokój. 464748

Te trzy wymienione wyżej elementy 
główne zostały w pełni uwzględnione przy zakładaniu tego miasta [tj. Szczecina]. 
Kiedy po ustąpieniu Wendów nacja saksońska z miast Brunszwik i Magdeburg 
założyła na nowo to miasto, i nadała mu jego obecny kształt i rozległość, książę 
Barnim I jako szczególny miłośnik eunomii w roku 124349 miasto to ufundował 
na prawie magdeburskim, mocno nakazując mieszkańcom, aby stosowali 
prawo będące w użyciu na obszarze Magdeburga.

A ponieważ żadne miasto czy państwo nie może istnieć bez sądu i spra-
wiedliwości, albowiem dopiero wtedy, gdy w pełnym zakresie są ustanowione 
sądy i jest stosowane sprzyjające prawo, które jest wzmocnione prawomocną 

46 Pol. niezawodna Dike, Sprawiedliwość. Zob. Dike, Aneks 2. [MC]
47 Pol. i wychowana wraz z nią Eirene, Pokój. Zob. Eirene, Aneks 2. [MC]
48 Pindar, Oda olimpijska 13, w. 8-13. Zob. Pindar, Aneks 2. [MC]
49 Rok 1243 uznawany jest w starszej literaturze historycznej powszechnie za rok, w którym Szczecinowi nadane zostały prawa miejskie. 
Np. Thiede 1849, s. 90; Kratz 1865, s. 380-381; Wehrmann 1911, s. 26. Uczynił to książę Barnim I mocą dokumentu wystawionego 3 IV 1243. 
PUB, Bd. I, s. 329 (nr 417); Regestenbuch 1996, I/3-4 (nr 1). Badacze późniejsi uważają, że nadanie Szczecinowi w 1243 prawa magdebur-
skiego nie zapoczątkowało procesu zwanego lokacją miasta, lecz było jedynie pisemnym potwierdzeniem wcześniejszych przeobrażeń, 
które rozpoczęły się jeszcze w XII w. i zakończyły się formalnie w 1243. Chłopocka 1952; Piskorski, Wachowiak, Włodarczyk 1993, s. 25; 
Piskorski 2005, s. 50-51. [JG]

Pindar, Oda olimpijska 13:  
1. Ἐυνομία dobra organizacja praw.  
2. Βάθρον πολίων ἀσφαλὴς δίκα46.  
3. Καὶ ὁμότροπος εἰράνα47. 
Fundament państw, 
niewzruszona sprawiedliwość 
i pokój niosący te same zasady: 
są one dawczyniami bogactw 
dla mężów i złotymi córami 
dobrze doradzającej Temidy48.
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egzekucją, odczuć można rzeczywistą siłę praw i ordynków, [ustanowił] wspo-
mniany książę Barnim I, a następnie jego syn Otto Pierwszy, przede wszystkim 
urząd sądowy lub, jak brzmi to [zapisane] słowami, całą władzę sądowniczą w całej 
jednostce administracyjnej [tj. w mieście], który nadany został dziedzicznie naj-
pierw szlacheckiemu rodowi Barfussów50, następnie Bernhartowi Schielemu51, 
a w końcu Peterowi i Johanowi von Wussowom52.

A po trzecie, nie mniej powinien być respektowany i przestrzegany rów-
nież zbawienny pokój. Bo przecież ludność saksońska, która już w momencie 
fundacji miasta bardzo się rozmnażała, i nie byłoby możliwe, aby taka ludna 
i rosnąca ciągle gmina mogła istnieć, a tym bardziej przez długi czas żyć 
w pokoju bez jakiegoś przywództwa [dosł. jakiejś głowy] i rządu. [Stąd też] 
miłujący pokój książę Barnim I przyobiecał tym niemieckim mieszkańcom 
nie tylko wieczny pokój, ochronę i bezpieczeństwo, lecz w końcu dał im także 
przywilej i uprawnienie, aby spośród siebie wybierali radę i zwierzchność 
miejską. Zgodnie z tym naród ten obiecał, przyjmując to jako zaprzysiężony 
obowiązek, wybierać ze swojego grona kilku starszych, doświadczonych, 
rzetelnych, spokojnych i nadających się do rządzenia mężczyzn, uznać ich 
i przyjąć za swych rządców i zwierzchników, okazać im wierność, miłość 
i posłuszeństwo, a także dostarczać im szos53 i inne mogące się przydarzyć 
mieszczańskie powinności. Z kolei ta nowa rada w zamian za to przyrzekła im 
pod przysięgą pomoc, pokój, ochronę i bezpieczeństwo, a także zobowiązała 
się przyczyniać do dobra wspólnego i pomyślności54. Tak jak potem realizo-
wało się to w działaniu.

50 U Wehrmanna (1911, s. 49) nazwisko w formie Barvot. Hering 1726, s. 14-15; Thiede 1849, s. 98-99. Według Heringa (1726, s. 14) 
i Thiedego (1849, s. 98) fakt ten miał miejsce w 1245. Dokument Barnima I wprowadzający taki stan prawny nie zachował się i był znany 
jedynie z dokumentu Warcisława IV z 1309, potwierdzającego nadanie Szczecinowi prawa magdeburskiego (PUB, Bd. IV, s. 363, nr 2521). 
Z dokumentu tego w początkach XVII w. Paul Friedeborn sporządził odpis, który umieścił w kopiariuszu najważniejszych dla miasta 
dokumentów, tzw. Czerwonej księdze miasta Szczecina (Rothes Buch der Stadt Stettin). PUB, Bd. II/2, s. XV–XVI. [JG]
51 Uczynił to książę Otto I na mocy dokumentu z 24 IV 1321 (PUB, Bd. VI, s. 24-25, nr 3486). U Thiedego (1849, s. 171) i u Wehrmanna 
(1911, s. 50) nazwisko w formie Schele. Por. Księga pierwsza niniejszego wydania, rozdział „Sąd miejski nadany Schelom w lenno”; Thiede 
1849, s. 171; Wehrmann 1911, s. 49-50. [JG]
52 Uczynił to książę Otto I na mocy dokumentu z 8 VI 1334 (PUB, Bd. VIII, s. 320-321, nr 5167). Por. Księga pierwsza niniejszego wydania, 
rozdział „Sąd miejski nadany w lenno Wussowom” (1334) oraz w Księdze drugiej rozdział „Przejęcie udziałów sędziego dziedzicznego 
Wussowa w sądzie miejskim” (1594); por. Thiede 1849, s. 185; Wehrmann 1911, s. 50. [JG]
53 Szos miejski, niem. Stadtschoß, zwany również szosem mieszczańskim lub szosem majątkowym (niem. Bürgerschoß i Gutschoß) – 
podatek majątkowy, będący głównym podatkiem płaconym przez mieszczan szczecińskich, czyli osoby, które przyjęte zostały do prawa 
miejskiego, na rzecz kamery miejskiej, czyli skarbu miejskiego. Obliczany był przez samych mieszczan (samooszacowanie) i naliczany 
od posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego, gotówki i rent w wysokości 20 szylingów od 100 florenów (co oznaczało stopę 
opodatkowania 0,85%). Jego płatność odbywała się w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową, po złożeniu przysięgi, że został 
on obliczony uczciwie. Wraz z szosem mieszczanie płacili jeszcze tzw. przedszos (niem. Vorschoß), podatek majątkowy od posiadanych 
sprzętów domowych, klejnotów, ubrań, skrzyń i znajdującego się w nich sprzętu, pobierany w stałej wysokości 6 szylingów (= 3 grosze 
pomorskie). Podatek ten płacili również wszyscy mieszkańcy miasta niebędący mieszczanami, a także mieszkańcy trzech przedmieść 
szczecińskich: Łasztowni, Górnego i Dolnego Wiku. Termin płatności tego podatku dla nich upływał 1 maja. Szos płacili ponadto miesz-
kańcy czterech wsi miejskich: Pomorzan, Gumieniec, Krzekowa i Osowa. O szosie patrz: Księga pierwsza, rozdział „Szos miejski”. Thiede 
1849, s. 234-244; Blümcke 1908, s. 18; Wehrmann 1911, s. 224; Dzieje Szczecina 1985, s. 234. [JG]
54 Umieszczenie przez Friedeborna początków znanego mu z autopsji modelu funkcjonowania władz miejskich w XIII w. jest ahisto-
ryczne. Przypisuje on bowiem jego wprowadzenie księciu Barnimowi I, na dodatek w kształcie w pełni rozwiniętym, abstrahując od faktu, 
że jego wykształcenie było efektem procesu trwającego dziesięciolecia. Wprawdzie rada miejska, będąca najważniejszym organem 
samorządowym miasta, którego podstawą funkcjonowania było prawo niemieckie, jest dla Szczecina poświadczona źródłowo już w 1263, 
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Następnie, pamiętając o tym zobowiązaniu, aby zawsze kierować się 
dobrem ogółu i [dążeniem] do szlachetnego pokoju, i aby nie tylko w radzie 
mieć skłonne do zgody rozumy i serca, jak i zgodne głosy i postanowienia, lecz 
także, aby zachować dobrą jedność, podzielono ogół obywateli na odrębne 
korporacje i cechy, którym nadano przywileje w postaci określonych wolności 
i zaopatrzono w statuty cechowe. Potem ogólnie spisano także pewną liczbę 
praw politycznych, które odczytywano i podawano do publicznej wiadomo-
ści przed ratuszem dwukrotnie w ciągu roku, a mianowicie w dzień Filipa [i] 
Jakuba [tj. 1 V] oraz w dzień św. Michała [tj. 29 IX]. Przestrzegano ich także 
niezachwianie. Szczególnie jednak pielęgnowano umiarkowanie jako matkę 
jedności i całego dobrobytu mieszczańskiego, [które] każdego [każe] trak-
tować równo i sprawiedliwie, sprzyja uprawianiu handlu, karze surowo własną 
korzyść, lichwę i inne nieprzystojne działania, a więc do wszystkich stanów 
wprowadza równomierną sprawiedliwość, pokój i jedność.55 Przy tego rodzaju 
pojednawczym sposobie rządzenia i [nastawieniu] ogółu obywateli miasto to 
w ciągu stu lat osiągnęło stan znacznego wzrostu i rozkwitu. Byłoby to łatwe 
do utrzymania, gdyby w międzyczasie w Rzeczpospolitej [tj. w mieście] i w oby
czajach nie pojawiły się nowe rzeczy.

Potem, kiedy zaczęła się wojna marchijska56 i inne wojny, większą część 
ogółu obywateli użyto w wyprawach wojennych. Ponadto w czasach tych 
przybyło do tego miasta wielu obcych stanu szlacheckiego, którzy zostali 
przyjęci do prawa miejskiego i osiągnęli różne urzędy honorowe. Dalej prawie 
powszechne stało się również uprawianie handlu i żeglowanie do obcych krajów 
i królestw, a przy tego rodzaju zaangażowaniu wojennym i rosnącym nowym 
stanie mieszczańskim, jak i w obliczu wielorakich kontaktów z obcymi narodami 
i ludami, stare mieszczańskie zwyczaje zmieniały się z wolna. Ponieważ nie 

to jej ówczesne kompetencje były bardzo niewielkie. Władza w mieście spoczywała wtedy w rękach dziedzicznego wójta (łac. scultetus), 
będącego urzędnikiem księcia. Wójt sprawował początkowo zarówno funkcje sądowe, jak i administracyjne. Te pierwsze wykonywał na 
czele ławy miejskiej, składającej się z ławników (łac. scabini), z którą sądził wspólnie we wszystkich sprawach niewchodzących w kom-
petencje sądu księcia, czyli powstałych w wyniku stosowania w praktyce miejskiego prawa niemieckiego. Ława pełniła również funkcje 
notariatu, a według Wehrmanna (1911, s. 28) początkowo również funkcje administracyjne. Z czasem, obok wójta i ławy, jako trzeci organ 
władzy w mieście pojawiła się rada miejska (łac. consilium civitatis), która stopniowo przejęła całą władzę w mieście. Bez wątpienia jej 
pojawienie się stymulowało istnienie ławy, która wprawdzie nie była zalążkiem samorządu miejskiego (jej członkowie byli urzędnikami 
książęcymi), ale organem kolegialnym, a ławnicy rekrutowali się z warstwy mieszczańskiej. Pojawienie się i istnienie rady miejskiej było 
przejawem tendencji emancypacyjnych mieszczan szczecińskich spod władzy książęcej. Rada składała się z rajców (łac. consules). 
Wydaje się, że początkowo na jej czele stał wójt, ale z czasem, wraz ze wzrostem roli i znaczenia, rada wyeliminowała go ze swego grona, 
a prezydium w postaci burmistrzów (łac. proconsules) zaczęła wybierać ze swego składu, zaś działalność wójta i ławy ograniczona została 
wyłącznie do sprawowania niższego sądownictwa. W Szczecinie proces kształtowania się tego model sprawowania władzy w mieście 
zakończył się w początkach XIV w., zaś w okresie 1345-70 ugruntował się. Patrz: Wehrmann 1911, s. 28-29, 48-49; Blümcke 1913, s. 91-92; 
Dzieje Szczecina 1985, s. 90-93, 134-136; Piskorski 2005, s. 90-97. [JG]
55 U Pindara: μεγιστόπολι. Zob. Pindar, Oda pytyjska 8, w. 1-2. Zob. Pindar, Aneks 2. [MC]
56 Zob. Księga pierwsza, rozdział „Wojny marchijskie”. Wojny pomiędzy Pomorzem i Brandenburgią, toczące się w 2. poł. XIII i w pocz. 
XIV w. Wehrmann 1919/1921, Bd. 2, s. 98-100, 118-120; Inachin 2008, s. 19, 32-33. [JG]

Pindar, Oda 8, nazywa pokój  
ἡσυχίαν μεγισόπολιν55. 
Jest to taka rzecz, która 
miasta czyni potężnymi 
i przynosi im dobrobyt. 
Jedność jest tym, co sprawia, 
że miasta stają się wielkie.
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prowadzono jak dotychczas prostego, umiarkowanego, cichego i spokojnego 
życia, odczuwane były zuchwałość, pycha, zbytek, zazdrość, żądza sławy i tym 
podobne występki.

Godność rajcowska była wówczas, tak jak dotychczas, w znacznym 
poważaniu, zwłaszcza że w radzie zasiadało wiele osób ze szlachty i ze stanu 
rycerskiego, które najczęściej do ratusza jechały konno, a poza tym wystaw-
nością zewnętrzną obnosiły się ponad miarę. To jednak nie służyło dobru 
wspólnemu, lecz wskutek tego, co było zwyczajne w tamtych czasach, pojawiły 
w Rzeczpospolitej [tj. w mieście] wszelkiego rodzaju rywalizacje i wrogości. Gdy 
dominuje tylko kilku, którzy wszędzie chcą być fac totum57, a także gdy władza 
cywilna sprawowana jest zbyt surowo, a obywatele ganieni ciężkimi słowami 
i traktowani obelżywie, całe rządzenie opiera się niejako na tym, a autorytet 
nie może być utrzymany bez tego rodzaju dolegliwości. A przecież o wiele 
stosowniej jest rządzić ogółem obywateli za przykładem norymberczyków de-
likatnymi słowami i surowymi karami. Niektórzy stali się aż nadto ulubieńcami 
ludu i ku niezadowoleniu innych przeciągnęli ogół na swoją stronę.58 Ponadto 
wywołanych zostało potem wiele buntów i rozruchów, [powstał] nieład, ucier-
piało dobro publiczne, ogół obywateli z wolna postawił nogę w ratuszu i sposób 
rządzenia miastem został wprowadzony w nowy stan59.

Początkowo rządzenie zgodnie powierzono wyłącznie radzie jako prawo-
witej zwierzchności. Z czasem jednak dopuszczono do rządów kilku starszych 
cechów (według starych ksiąg cechów [tych] było jedenaście)60.

Niegdyś rada obradowała w pełnym składzie. W tym [czasie] podzielono 
ją jednak na dwie części i ustalono, że jedna połowa rady rządzić będzie jeden 
rok, druga zaś w następnym roku, a więc na zmianę61.

57 Łac. fac totum – osoba chcąca mieć wpływ na wszystko. [MC]
58 Plutarch, Agis i Kleomenes 2, 3-4. Zob. Plutarch, Aneks 2. [MC]
59 Friedeborn ma na myśli niepokoje społeczne w Szczecinie w okresie do 1524, a zwłaszcza odmowę przyjęcia w 1418 przez ogół 
mieszczan uchwały przyjętej na zjeździe Hanzy, skierowanej przeciwko mieszczanom, którzy występowali przeciwko radom w miastach 
hanzeatyckich (Wehrmann 1911, s. 73-74; Dzieje Szczecina 1985, s. 185), powstanie przeciwko radzie z 1428, którego iskrą zapalną było 
nałożenie przez radę na ogół mieszkańców podatku antyhusyckiego i spór o spadek po zmarłym w 1425 kamerariuszu Albrechcie Borcke 
(zob. rozdział „Uciążliwy i długotrwały konflikt, z którego wynikły wielkie zamieszki, co dwukrotnie wpędziło miasto w banicję cesarską”) 
(Thiede 1849, s. 291-298; Wehrmann 1911, s. 74-79; Dzieje Szczecina 1985, s. 185-186) oraz rozruchy z 1524 (Wehrmann 1911, s. 162-163; Dzieje 
Szczecina 1985, s. 238). Jednak poza rozruchami z 1524, opisanymi przez Friedeborna w księdze drugiej w rozdziale „Skargi gminy na 
radę” (1524), nie doprowadziły one do wprowadzenia zmiany w sposobie sprawowania władzy w mieście, polegającej na dopuszczeniu 
do współrządzenia – poza wspomnianymi już przedstawicielami 11 cechów – innych grup społecznych. [JG]
60 Według dostępnej literatury dopuszczenie do współdecydowania z radą miejską o najważniejszych dla miasta sprawach przedstawi-
cieli mieszczan niebędących kupcami, a mianowicie rzemieślników zrzeszonych w cechach, nastąpiło w Szczecinie ok. 1400 (Wehrmann 
1911, s. 73). Pierwsza wzmianka o tego rodzaju ciele doradczym pochodzi z 1416. Liczyło ono 26 osób i składało się z przedstawicieli 
(starszych) 11 cechów, a mianowicie: szewców (2), bednarzy (2), brakarzy drewna (2), tkaczy sukna (4), kowali (2), krawców (3), garbarzy (2), 
rymarzy (2), rzeźników (3), piekarzy (2) i kuśnierzy (2). Od 1425 z grupy najważniejszych cechów zniknęli brakarze drewna (patrz: Thiede 
1849, s. 239-240; Wehrmann 1911, s. 101-102; Dzieje Szczecina 1985, s. 184). Głos kolegium starszych cechowych w niczym jednak nie 
wiązał rady, która na dodatek zwoływała zebrania nowego organu doradczego (Piskorski, Wachowiak, Włodarczyk 1993, s. 40). [JG]
61 Według Wehrmanna (1911, s. 90) system rotacyjny sprawowania władzy przez radę wykształcił się w Szczecinie w początkach XV w. 
Polegał on na tym, że kolegium rajców, liczące wówczas 28 osób (na przeł. XIII i XIV w. było to tylko 14 osób), było dzielone na dwie 
części, składające się z 16 i 12 rajców, które władzę w mieście sprawowały na zmianę przez okres jednego roku, w cyklach trwających 
dwa lata. Część rady urzędująca w danym roku była zwana radą urzędującą lub siedzącą, a część rajców niepiastujących w danym roku 
urzędów – radą odpoczywającą lub urlopowaną. Z uwagi na to, że grupa odpoczywająca liczyła tylko 12 rajców, a do obsady miejskich 

Plutarch w Żywocie Agisa 
zaświadcza, że lud nie może 

traktować go jako wodza, 
a zarazem sługę. Bajka bowiem 

pokazuje, co przydarzyło 
się smokowi, mianowicie 

że zbuntowany ogon zażądał, 
aby nie zmuszano go, aby szedł 
zawsze z tyłu, lecz aby również 
na zmianę sam szedł z przodu. 

I gdy ogonowi przypadł 
obowiązek dowodzenia i on 

sam na tym ucierpiał, bo 
szedł bez rozmysłu, i głowa, 

zmuszona wbrew naturze 
podążać za ślepymi i głuchymi 

częściami ciała, doznała 
wielkich szkód. Widzimy, 

że to właśnie przydarza się 
wielu z tych, którzy czynią 

wszystko w państwie dla 
zyskania przychylności ludu. 
Ci, którzy beztrosko dali się 

wynieść łasce tłumu, znajdują 
się nierozważnie w sytuacji, 

w której ani nie mogą 
bezpiecznie uratować samych 

siebie, ani naprawić popsutego 
porządku państwa 58.
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Z czasem identyczna wymiana stosowana była również u jedenastu 
cechów62.

A podczas odczytywania [tzw.] burspraki63 zmiany te podawane były 
ogółowi do wiadomości, aby było wiadomo, które osoby z rady w danym roku 
przewodzić będą ogółowi, oraz którzy starsi będą stać na czele swych cechów. 
Dawniej rajcy składali urzędową przysięgę tylko przy pierwszym wyborze.

Doszło do tego, że przy tej zmianie rada urzędująca musiała złożyć co 
roku, w dzień Filipa [i] Jakuba [tj. 1 V], specjalną przysięgę, a mianowicie:

Ja NN oświadczam i przyrzekam, że od dzisiaj do dnia św.  Filipa 
i Jakuba chcę przysparzać miastu, jak umiem i potrafię najlepiej, i jak 
pozwalają mi na to mój rozum i zmysły, tego, co najlepsze i zbożne. 
A o tym, o czym dyskutowało kolegium rady, nie powiem nikomu, poza 
tym, co dopuszczalne jest przez prawo. Nie rozpocznę też nic nowego, 
na co nie zezwoli rada. Tak mi dopomóż Bóg64.
Starsi jedenastu cechów podczas corocznej wymiany, która odbywała 

się w ratuszu, składali taką przysięgę:
Że chcą oni od dzisiaj do [dnia] św.  Filipa i  Jakuba z rzetelnością stać 
na czele swoich cechów jak umieją i potrafią najlepiej, i że nie będą 

urzędów rajcowskich (niem. Ratsämter) potrzebnych było 16 osób, przy zmianie grupy sprawującej władzę, która odbywała się w tygo-
dniu poprzedzającym dzień 1 maja każdego roku, z grupy rajców ustępujących na kolejny rok pozostawiano na urzędach zwykle 4 osoby. 
Rajców tych zwano ponownie wybranymi (łac. reelecti). Procedura ta dotyczyła przede wszystkim najważniejszych urzędów w mieście, 
a więc burmistrza i kamerariusza (skarbnika). Patrz także: Thiede 1849, s. 244-245; Blümcke 1913, s. 90. Zauważyć wypada, że Thiede (1849, 
s. 240) funkcjonowanie tego systemu widzi nieco inaczej. Według niego kolegium rajców liczyło 24 osoby (3 burmistrzów, 3 kamerariuszy 
i 18 rajców), które dzielone było na 3 grupy, składające się każda z burmistrza, kamerariusza i 6 rajców. Władzę w mieście sprawowały 
one w cyklach trwających trzy lata, na zmianę przez okres jednego roku, w ten sposób, że w danym roku tylko jedna grupa była radą 
urzędującą, druga jej radą wspierającą, zaś trzecia radą pauzującą, z czasem starą radą. Cały cykl zmiany statusu danej grupy (rada 
urzędująca – rada wspierająca – stara rada) zamykał się więc w okresie trwającym trzy lata. [JG]
62 Wymowa tego zdania jest niejednoznaczna. Nie wiadomo bowiem, czy Friedeborn ma na myśli rotacyjny system urzędowania 
władz cechowych, funkcjonujący podobnie do systemu rotacji w radzie miejskiej, czy tylko kadencyjność władz cechowych, które 
zmieniały się około 1 maja każdego roku. W dostępnej literaturze jedynie u Thiedego (1849, s. 240) znajdujemy informację, że równocze-
śnie ze zmianą grupy rządzącej w radzie następowała „w podobny sposób” (auf ähnliche Weise) zmiana starszych stojących na czele 11 
najważniejszych cechów. Fraza „w podobny sposób” sugeruje, że w systemie zarządzania również w cechach funkcjonował jakiś system 
rotacyjny, wzorowany na systemie stosowanym w radzie miejskiej. Wydaje się jednak, że informacja ta dotyczy kadencyjności, a zmiana 
władz cechowych, niezależnie od długości kadencji, następowała w okolicach 1 maja (Piskorski 2005, s. 133-134). Rotacyjności władz 
cechowych nie potwierdza Blümcke (1884, s. 180-185), autor najobszerniejszego dotychczas tekstu o historii cechów szczecińskich. [JG]
63 Bursprake, łac. civiloquium, conventus civium, niem. Bürgersprache – zgromadzenie mieszczan danego miasta, zwoływane począt-
kowo w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia decyzji w sprawie nowych regulacji prawnych, a także odbycia sądów, następnie, dość szybko, 
częstotliwość zwoływania została ograniczona do jednego lub dwóch w ciągu roku. Zgromadzenia te odbywały się w celu odczytania 
ogółowi mieszkańców nowych uchwał władz miejskich i przyjęcia od mieszkańców przysięgi posłuszeństwa radzie i burmistrzowi oraz 
przestrzegania praw miejskich, a także tych ostatnich ogółowi mieszczan i prawu miejskiemu. Haberkern, Wallach 1987, Bd. 2, s. 433-434. [JG]
64 Tekst przysięgi jest mocno skrócony. U Thiedego (1849, s. 250) formuła przysięgi jest znacznie obszerniejsza i przełożona na język 
wysokoniemiecki: „Zu dem Rathstande, dazu ich erkohren bin, will ich eines ehrbaren Rathes und gemeiner Stadt Bestes, Ehre und 
Frommen wissen und ihren Schaden nach meinem besten Vermögen, wo ich kann und mag, abwenden; eines ehrbaren Rathes Gesetze, 
Gebote und Willküren, Privilegien und Statuten und Eintracht helfen bei Macht halten, das Recht stärken und die Ämter, so mir von 
einem ehrbaren Rathe anbefohlen werdem, mit Treue verwalten, und was im sitzenden Rathe rathsweise verhandelt wird, das will ich 
nirgend vermelden, sondern da es sich zu Recht gebührt, auch wider einen ehrbaren Rath nichts Neues anheben, es geschehe denn 
mit des Rathes Willen. Als mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium”. Autor podał ponadto źródło, z którego zaczerpnął przysięgę, 
a mianowicie akta z archiwum miejskiego oznaczone Tit. I. Sect. I. Gesetze und Ordnungen des Rathes. J. 1455. Natomiast Wehrmann 
(1911, s. 91) podaje tekst przysięgi w brzmieniu oryginalnym: „Dat ick van dessem Dage wente to Sunte Philippi und Sunte Jacobi der 
Stadt Ere, Beste und Vramen beweten will, alse ik alderbeste kann und mach und alse myne Synne und Witte toseggen, und wes men 
in Rades Wise handelt, dat wil ik nergende seggen, wen dar id sik van Rechte wegen geboret, und dat ik nicht nyges anheven will, id sy 
denne mit Rades Wille. Alse my God helpe”. O roli burspraki w życiu społeczno-politycznym ówczesnego Szczecina patrz: Thiede 1849, 
s. 246-250; w życiu gospodarczym XV-wiecznego Szczecina: Zientara 1961, s. 651, 652, 657, 664, 667. [JG]
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zwoływać zgromadzeń porannych65, w których nie mieliby być obecni 
dwaj przedstawiciele rady. A z tego, co pobiorą jako kary pieniężne, 
oddane zostanie radzie to, co od dawna jest w zwyczaju. Nie rozpocznę 
też nic nowego, na co nie zezwoli rada. Tak mi dopomóż Bóg66.
Taki ustrój Rzeczpospolitej [tj. miasta], jak i wspomniany wyżej podział 

[rady], odbieranie przysięgi i wymiana [składu rady] trwały do roku 152467.
Potem, gdy podczas ówczesnej reformy nauki papieskiej68 wystąpiło kilku 

niespokojnych ludzi, którzy, działając z pobudek pozornie religijnych, zaczęli 
wyraźnie prześladować i lżyć katolików zasiadających w radzie, wywołując przy 
tym w mieście sporo niepokoju i swawoli, i chcieli narzucić radzie raz 24, raz 
100 mężów69 (jak o tym można się dowiedzieć z następnego rozdziału), doszło 
wówczas do zmiany, która przeniosła sposób rządzenia miastem na inne pole, 
do dzisiaj kontynuowany i utrzymywany. I chociaż powtarzanie tego w tym miej-
scu jest zbyteczne, ponieważ jest to znane z codziennego zwyczaju, to obecnie 
cały senat70 [tj. rada miejska] składa się z 28 osób, wśród których jest trzech 
burmistrzów i trzech kamerariuszy. I jedynie rada jest uprawniona zbierać 
się o każdej porze, aby w obecności syndyka i sekretarza71 radzić nad – razem 
i z osobna – zdarzającymi się sprawami dotyczącymi miasta i przygotować 
je do załatwienia. Kiedy jednak zdarzają się sprawy, które dotyczą całego 
miasta i ogółu obywateli, lub są tak ważne, że muszą być skierowane dalej, 

65 Niem. Morgensprache – poranne zebranie członków cechu lub gildii, zwoływane w celu uregulowania i realizacji wszystkich kwestii 
dotyczących danego rzemiosła, które nie podlegały decyzjom władz miejskich lub zwierzchniej władzy państwowej. Haberkern, Wallach 
1987, Bd. 2, s. 433-434. [JG]
66 O cechach w średniowiecznym Szczecinie patrz: Thiede 1849, s. 263-275; Blümcke 1884; Wehrmann 1911, s. 52-53, 145-146, 233-234. [JG]
67 Patrz rozdział „Skargi gminy na radę” (1524). [JG]
68 Friedeborn ma na myśli reformację, czyli ruch religijno-polityczno-społeczny, zapoczątkowany wystąpieniem Marcina Lutra 
w październiku 1517 przeciwko idei sprzedaży odpustów. Jednak w przypadku Szczecina początek reformacji wiązany jest powszechnie 
z korespondencją między radą miejską a Lutrem z końca 1522 i początków 1523 oraz z pojawieniem się w mieście w lutym 1523 kaznodziei 
luterańskiego Paula von Rode. Wehrmann 1911, s. 159-160; Heyden 1936, s. 77-82; Dzieje Szczecina 1985, s. 252. [JG]
69 W przypadku ciała 24 mężów mamy do czynienia z ewidentną pomyłką autora lub z błędem drukarskim, ponieważ pierwszym ciałem 
reprezentującym ogół mieszczan, które obok rady miejskiej i kolegium starszych cechowych miało współuczestniczyć w zarządzaniu 
miastem, była ustanowiona w 1524 instytucja nie 24, lecz 48 mężów, o czym Friedeborn – co sam zapowiada – pisze w następnym roz-
dziale. Por. Thiede 1849, s. 419; Wehrmann 1911, s. 162-163; Bahlow 1920, s. 48-49. Natomiast żądanie ustanowienia instytucji 100 mężów, 
organu, który miał być powoływany spośród ogółu mieszczan w celu kontroli działalności rady, pojawiło się dopiero podczas rozruchów 
mających miejsce w Szczecinie w l. 1589, 1590 i 1597. Por. Thiede 1849, s. 547, 549-551; Wehrmann 1911, s. 207-210; Dzieje Szczecina 1985, 
s. 336-339. O wydarzeniach roku 1590 Friedeborn pisze w rozdziale „Gmina sprzeciwia się radzie” i „Ordynek drzewny”, zaś o zamieszkach 
z 1597 w rozdziale „Tumult w Tygodniu Męki”. [JG]
70 Rada miejska była organem, który skupiał w swych rękach administrację miasta, wytyczał i realizował jego politykę, zarządzał 
finansami i stanowił prawo. Tworzyli ją rajcy, którzy rekrutowali się z zamożnych rodzin mieszczańskich, najczęściej trudniących się 
kupiectwem. Godność rajcy była dożywotnia. Wyboru nowych rajców dokonywała sama rada przez kooptację. Liczba członków rady 
była zróżnicowana: w XIII i na początku XIV w. liczyła ona, oprócz wójta, 14 członków, w początkach następnego stulecia wzrosła do 28, 
co utrzymało się aż do 2. poł. XVII w., kiedy władze szwedzkie zmniejszyły jej liczebność: najpierw do 24 w 1667, a w 1681 do 17 rajców. 
Patrz: Thiede 1849, s. 245-246; Wehrmann 1911, s. 48-49, 89-92, 315, 317-319; Blümcke 1913, s. 86, 90-105; Dzieje Szczecina 1985, s. 135-136, 
232-233, 331-333, 414-415; Piskorski 2005, s. 92-97. [JG]
71 Zob. hasło: sekretarz lub pisarz miejski, Aneks 3. 
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wzywani są do ratusza starsi kupców72 i dziewięciu cechów73 jako przywódcy 
i pełnomocnicy zwykłego ogółu obywateli, aby zakomunikować im zdanie 
i postanowienie rady oraz zapoznać się z ich uwagami.

To, co teraz rada wraz ze starszymi kupiectwa i dziewięciu cechów w ta-
kich ważnych i odnoszących się do całego miasta sprawach rozważy i posta-
nowi, ogół mieszkańców lub inne urzędy i cechy nie mogą obalić, lecz muszą 
to zaakceptować i przyjąć. Jeśli wydarzyłoby się coś skierowane przeciwko, 
to byłoby to uznane za rebelię i ukarane.

Starszych kupiectwa jest osiem osób. Wśród dziewięciu cechów rzeźnicy, 
piekarze i szewcy mają po sześciu starszych, sukiennicy czterech, krawcy 
sześciu, kowale, bednarze, kuśnierze i rymarze każdy po czterech starszych. 
Spośród dziewięciu cechów pierwsze cztery, czyli rzeźnicy, piekarze, szewcy 
i sukiennicy, zwane czterema cechami głównymi, uprawnione były obok rady 
i starszych kupiectwa do wspólnego składania pieczęci na porozumieniach 
i układach, które w sprawach ogólnych dla miasta były zawierane z władcą 
panującym lub z kimś innym.

Należy jednak przy tym zauważyć, że nie wszystkie sprawy miejskie na-
leżą do czcigodnej rady, ponieważ istnieje rozróżnienie pomiędzy sprawami 
sądowymi a sprawami politycznymi.

Tak więc do sądu miejskiego (który w równych częściach i na równych 
prawach należy do panującego i do miasta)74, który już od stuleci był (i nadal 
jest) zarządzany przez osobny personel sądowy, należą wszystkie sprawy 
cywilne i kryminalne.

Do rady i jej delegatów należą razem i z osobna działania polityczne, 
które dotyczą ustroju miasta, porządku i ładu społecznego, a także kilku spraw 
szczególnych, przeniesionych do kompetencji miasta na mocy wyroków i ukła-
dów. Podobnie jurysdykcja nad trzema przedmieściami, [sprawowana przez] 
sąd Łasztowni, dalej sąd wetowy, sprawy budowlane, opiekuńcze, strażników 

72 Kupcy szczecińscy byli grupą zawodową, która własną korporację – gildię kupców – utworzyła w mieście najwcześniej, bo już w po-
czątkach XIV w. Na jej czele stało czterech starszych, którzy reprezentowali interesy całego kupiectwa szczecińskiego zarówno wobec 
władz miejskich, jak i na zjazdach hanzeatyckich. W 1466 połączyła się ona z gildią kupców handlujących suknem, zwanych również 
krojczymi sukna. Siedzibą gildii kupców był Dom Żeglarza (Seglerhaus), położony przy ul. Szewskiej (u wylotu na Rynek Sienny), którego 
początki sięgają 1344. Patrz: Thiede 1849, s. 255-263; Wehrmann 1911, s. 100-101, 116; Wehrmann 1921, s. 10-20; Dzieje Szczecina 1985, 
s. 164-166, 226-227. [JG]
73 Patrz niżej, gdzie Friedeborn wymienia te cechy. [JG]
74 Sąd miejski wyrósł z ławy miejskiej (patrz wyżej). Sprawował na terenie miasta sądownictwo niższe w sprawach cywilnych i kar-
nych. Pisząc, że sąd w równych częściach i na równych prawach należy do panującego i do miasta, Friedeborn ma na myśli regulację 
stanowiącą, że opłaty sądowe przypadają po połowie miastu i księciu. Regulacja ta była bardzo świeża, wprowadzona została dopiero 
na mocy porozumienia zawartego między panującym księciem a miastem 27 marca 1612 (patrz: Księga trzecia, rozdział „Układ końcowy 
z naszym łaskawym księciem i panem, księciem FILIPEM, na temat nieporozumień i sporów z miastem, które powstały podczas rządów 
poprzednich książąt”. Regestenbuch 1996, I, s. 256-259 (nr 353). Do tego czasu proporcja podziału opłat sądowych pomiędzy księciem 
a miastem wyglądała inaczej: ten pierwszy otrzymywał (od 1594, patrz rozdział: „Przejęcie udziałów sędziego dziedzicznego Wussowa 
w sądzie miejskim”) 1/3, zaś miasto (od 1378/1482, patrz: Regestenbuch 1996, I, s. 98 i 150-151, nr 145 i 209) 2/3 opłat. Patrz: Thiede 1849, 
s. 555; Wehrmann 1911, s. 50, 93-94, 134-136, 226-228, 249-250; Dzieje Szczecina 1985, s. 135, 181, 233, 333-334; Piskorski, Wachowiak, 
Włodarczyk 1993, s. 39. [JG]
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i rzemieślników, oraz wiele jeszcze podobnych, tak jak widzimy to w szczegól
ności w najnowszym układzie zawartym z naszym łaskawym władcą i panem, 
księciem Filipem [II], w tymże 1612 roku, o czym więcej do przeczytania jest 
w trzeciej księdze75.

Uznałem, że na początku [tej] księgi przydatne będzie w sposób dyskur-
sywny niejako opowiedzenie o tym dla przypomnienia.

Skargi gminy na radę

W roku 1524 z powodu kilku zarzutów gmina wystąpiła tutaj [tj. w Szcze-
cinie] przeciwko radzie i wszczynała jeden tumult po drugim. 
A prawdziwymi przywódcami i prowodyrami byli: aptekarz zwa-

ny Claus Stellmacher, mincmajster76 Benedykt Schröter i krawiec Tewes 
Friedrich, którzy dzień w dzień przez osiem tygodni utrzymywali wspólnie 
całe pospólstwo w stanie wzburzenia, od nowa zaprzysięgali mieszczan, siłą 
przywłaszczyli sobie klucze od całego miasta i od furt, wyszarpali ze skrzyń 
pieczęcie sądowe, wyjęli stamtąd wszystko to, co uznali za stosowne, i odcisnęli 
na nich swoją własną pieczęć. Bez potrzeby i przyczyny, zuchwale i karygodnie, 
nie bacząc na swoje przysięgi i zobowiązania mieszczańskie, wywołali wiele 
zamieszania i podsycali nieposłuszeństwo. Starali się również narzucić radzie 
[instytucję] raz 48, raz 100 mężów77. Tumult ten nie zakończyłby się niczym 
dobrym, gdyby nie kupcy i żeglarze, stojący jeszcze po stronie rady, którzy 
przyszli jej z pomocą i obronili ją przed buntownikami78.

Kiedy książę Jerzy [I] i książę Barnim [IX], którzy wówczas przebywali 
poza księstwem, dowiedzieli się o tym powstaniu, polecili swoim pozostałym 
w kraju radcom i urzędnikom, aby przyjrzeli się sprawie i poczynili do niej 
rozporządzenia. Stosownie do tego polecenia zapoznali się z problemem 
i w sobotę po Bożym Ciele tegoż 1524 roku [tj. 28 V] doprowadzili w tej spra-
wie do ugody. Ustępując pospólstwu, w porozumieniu tym zarządzono, w celu 
ustanowienia godnego pochwały i pożytecznego porządku i ustroju miasta, 

75 Patrz: Księga trzecia, rozdział „Układ końcowy z naszym łaskawym księciem i panem, księciem FILIPEM, na temat nieporozumień 
i sporów z miastem, które powstały podczas rządów poprzednich książąt”. [JG]
76 Mincmajster, w oryginale Müntzmeister – zarządca mennicy bądź rzemieślnik zajmujący się wytwarzaniem pieniądza bilonowego, 
czyli monet. Zauważyć należy, że jedyna mennica znajdująca się wówczas w Szczecinie była mennicą książęcą i to ona zatrudniała 
mincerzy. Przywileju bicia własnej monety miasto zostało pozbawione w 1489 przez księcia Bogu sława X. Großkopf 1997, s. 177. [JG]
77 Pisząc o instytucji 48 i 100 mężów, Friedeborn popełnia identyczny błąd łączenia ze sobą w jeden fakt odległych w czasie wydarzeń 
związanych z walką niższych warstw społecznych Szczecina o poszerzenie bazy społecznej władz miejskich, co zostało skomentowane 
wyżej przy rozdziale „Historyczna relacja o sposobie rządzenia Szczecinem i o jego zmianach”. [JG]
78 O wydarzeniach tych patrz także: Thiede 1849, s. 418-419 (bazujący na Friedebornie); Wehrmann 1911, s. 162-163; Cieślak 1950, s. 110-
111; Dzieje Szczecina II, s. 238-239. [JG]
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wybór spośród niego 48 uczciwych i roztropnych mieszczan, którzy pod 
przysięgą zobowiązani będą, obok rady i starszych [cechów], do omawiania 
skarg na miasto razem i z osobna, pojawiających się nieprawidłowości oraz 
zastanowienia się nad sposobem ich usunięcia. Jednak oprócz tego zabronione 
im zostało surowo, pod groźbą utraty życia i majątku oraz innych ciężkich 
kar, zwoływanie w przyszłości gminy przeciwko radzie zarówno w mieście, 
jak i poza nim.

Jednak nie uspokoiło to wspomnianego wyżej mąciciela Stellmachera, 
który nie mogąc z obawy przed karami przewidzianymi w dopiero co wspo-
mnianym porozumieniu przedsięwziąć niczego przeciwko radzie, starł się 
z pierwszym burmistrzem Hansem Stoppelbergiem79, ogłaszając publicznie 
jako najprawdziwsze, że ten przywłaszczył sobie nieco z majątku kościelnego 
i miejskiego.80 Samo w sobie mogło to być prawdą, jednak jemu jako osobie pry
watnej nie wypadało pozwalać sobie na tego typu naprawianie, a gminy która 
i bez tego żądna była zmian, podburzać na nowo przeciwko zwierzchności. 

Nie takich sędziów, nie takich obrońców czasy potrzebują81.
Z powodu tych obelg burmistrz Stoppelberg wniósł przeciwko niemu 

[tj. Stellmacherowi] do tutejszego sądu miejskiego pozew kryminalny o uka-
ranie na ciele i majątku82. A kiedy ten mimo trzech wezwań nie stawił się przed 
sądem, został według starego zwyczaju sądowego wygnany z miasta. Tak więc 
otrzymał prawdziwą zapłatę i karę, jaką [otrzymują] tego rodzaju buntownicy, 
którzy porywają się na swoją zwierzchność i mącą powszechny pokój, [co] 
w końcu nie pozostaje bez zapłaty.

Hołd lenny

W roku 1525 książę Jerzy [I] i [książę] Barnim [IX] przyjęli hołd od miast 
i stanów ziemskich.

79 Hans Stoppelberg – rajca od 1503, burmistrz od 1508, zmarł w 1538 (według Heringa [1845, s. 84, przyp. 1] w 1549). Patrz niżej: 
„Nazwiska rajców…”. Blümcke 1913, s. 119 (nr 291/165): Stoppelbergk, rajca od 1501, burmistrz w l. 1508-38. [JG]

80 Zarówno we współczesnym przekładzie Biblii na język niemiecki (Lutherbibel 2017), jak i w Biblii Tysiąclecia, oficjalnym katolickim 
tłumaczeniu Pisma św. na język polski, jest to wers 23 rozdziału 3 Księgi Mądrości Syracha lub Eklezjastyka (w protestantyzmie księga 
ta, zwana Sirachbuch, jest księgą apokryficzną). Przyjęte tu tłumaczenie pochodzi z Mrongowiusza 1854, s. 884, hasło Vorwitz. Słownik 
ten podaje również inny polski odpowiednik tego wersu po niemiecku, a mianowicie: „Gdzieś nie dał grosza, nie wścibiaj nosa”. [JG]
81 Łac. Non his iudicibus, non defensoribus istis, tempus eget – parafraza wersu pochodzącego z Eneidy Wergiliusza: Non tali auxilio 
nec defensoribus istis tempus eget [II 521]. [MC]
82 Według Wehrmanna (1911, s. 170) zaskarżenie miało miejsce w 1528, a skarżącym nie był burmistrz, lecz rada miasta, która podjęła 
ten krok z poduszczenia burmistrza Stoppelberga. Przebieg konfliktu pomiędzy Stoppelbergiem a Stellmacherem widzi inaczej Thiede 
(1849, s. 433), sprowadzając go jedynie do motywów osobistych. [JG]

[Księga Mądrości] Syracha, 
rozdział 3: Co do ciebie 
nie należy, do tego się 
nie wtrącaj80.



6 Wykaz opłat za czynności prawne pobieranych przez Sąd Ławniczy 
w Szczecinie, z których 25% otrzymywał notariusz uczestniczący 
w postępowaniu, Szczecin, 1583 rok. AP Szczecin, AKS I/6361, s. 244 (k. 139).

5 Pierwsza strona statutu cechu szklarzy w Szczecinie, nadanego przez burmistrza 
i radę miejską Szczecina w 1548 roku. AP Szczecin, AKS I/6519, s. 1. 



7 Zamek książęcy w Szczecinie w 1533 roku. Ilustracja z opracowania Friedricha Thiedego z 1846 roku (Pomerania. Geschichte 
und Beschreibung des Pommernlandes, Stettin 1846) na podstawie zaginionego widoku z XVI wieku. ZKP Szczecin.
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Pogrzeb żony księcia Jerzego [I]

W  tym samym roku, w dzień Trzech Króli [tj. 6 I], zmarła w Szczecinie 
czcigodna księżna Amelia83, żona księcia Jerzego [I], palatynówna 

reńska, i przy wielkiej żałobie swojego pana małżonka i całego kraju została 
po książęcu pochowana tamże [tj. w Szczecinie], w kościele św. Ottona.

Książęcy ślub84 księcia Barnima [IX]

W roku 1525 odbył się w Szczecinie z wielkim przepychem książęcy ślub85 
księcia Barnima [IX] z córką księcia Henryka z Lüneburga86, panną 

Anną87, na którym osobiście byli obecni: książęta Ernest88 i Otto89, bracia 
panny młodej, książę saski Jan90 i jego syn książę Fryderyk91, książę Henryk 
z Meklemburgii92 i jego obydwaj synowie, książęta Magnus93 i Filip94, książę 
Wulff z Anhalt95 i Erazm, biskup kamieński96, a także posłowie króla Polski 
Zygmunta97 i króla Danii Fryderyka98 (którzy teraz ponownie jak przy zaślu-
binach99 księcia Jerzego [I] wszczęli kłótnię z powodu sposobu zasiadania), 
i dalej matka panny młodej, pani Małgorzata100, urodzona w Saksonii, siostra 
panny młodej, pani Elżbieta101, żona Karola, księcia Geldrii102, i pani Anna103, 
siostra pana młodego, żona Jerzego, księcia Legnicy104.

83 Zob. Amelia (1490-1525), Aneks 1.
84 Friedeborn użył tu rzeczownika niem. Beylager (ob. Beilager). Pojęcie to ma dwa znaczenia: węższe i szersze. W węższym oznaczało 
w niemieckim obszarze językowym, w okresie od późnego średniowiecza do XIX w., część rytualną ceremonii zawarcia związku małżeńskiego, 
podczas której para młoda miała odbyć w obecności świadków stosunek seksualny. Według niektórych autorów taka procedura była 
praktykowana jeszcze w XIV w. Z czasem zastąpiona została pokładzinami symbolicznymi (w ubraniu), a współżycie cielesne małżonków 
odbywało się bez świadków dopiero podczas nocy poślubnej. W szerszym znaczeniu pojęcie Beilager oznacza natomiast uroczystość, 
którą obecnie nazywamy ślubem (niem. Hochzeit). W tłumaczeniu, kierując się treścią rozdziału, wybrano to drugie znaczenie. [JG]
85 Ślub odbył się 2 II. Wehrmann 1937, s. 113. [JG]
86 Zob. Henryk II Średni (1468-1532), Aneks 1.
87 Zob. Anna (1502-68), Aneks 1.
88 Zob. Ernest I Wyznawca (1497-1546), Aneks 1.
89 Zob. Otto (1495-1549), Aneks 1.
90 Zob. Jan Stały (1468-1532), Aneks 1. 
91 Zob. Jan Fryderyk (1503-54), Aneks 1.
92 Zob. Henryk V Zgodny (1479-1552), Aneks 1.
93 Zob. Magnus (1509-50), Aneks 1.
94 Zob. Filip (1514-57), Aneks 1.
95 Zob. Wolfgang (1492-1566), Aneks 1.
96 Zob. Erazm von Manteuffel (1480-1544), Aneks 1.
97 Zob. Zygmunt I Stary (1467-1548), Aneks 1.
98 Zob. Fryderyk I Oldenburg (1471-1533), Aneks 1.
99 Ślub księcia Jerzego odbył się 22 V 1513 w Szczecinie. Wehrmann 1937, s. 111. [JG]
100 Zob. Małgorzata (1469-1528), Aneks 1.
101 Zob. Elżbieta (1494-1572), Aneks 1.
102 Zob. Karol z Egmont (1467-1538), Aneks 1.
103 Zob. Anna (1491/92-1550), Aneks 1.
104 Zob. Jerzy I (1481/83-1521), Aneks 1.
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Podróż księcia Jerzego [I] do Gdańska i uzyskane tam 
uprawnienia do obydwu domen Lębork i Bytów105

K iedy w roku 1526 król Polski Zygmunt106 prowadził w Gdańsku przesłuchania 
z powodu sporu powstałego pomiędzy tamtejszą czcigodną radą a gminą 
oraz tumultu107, podążył do Gdańska książę Jerzy [I] wraz z trzystoma 

jeźdźcami, dobrze wyposażonymi w zbroje, kopie i hełmy oraz w to, co należy 
do tego uzbrojenia. Jego przybycie było królowi bardzo na rękę, ponieważ 
[książę] był synem siostry króla108, dobrym, od dawna dojrzałym księciem 
i bardzo wprawnym w jeździe konnej i wszystkich [podobnych] czynnościach. 
U wspomnianego wyżej króla Polski uzyskał to, że obydwie domeny, w Lęborku 
i w Bytowie, stały się pomorskimi [terytoriami] dziedzicznymi, które jednak 
miały być potwierdzane każdorazowo przy koronacji [nowego] króla polskiego 
lub krótko po niej, a dokumenty odnoszące się do tego odnawiane i wystawiane 
przez kancelarię królewską bez żadnych opłat. Lecz za to [tj. z tytułu otrzyma-
nia lenna lęborsko-bytowskiego] książęta pomorscy na Szczecinie nie zostali 
zobowiązani do żadnych powinności lub posług109. 

nadzwyczajnej szczodrobliwości  
przykład

D o wspomnianej wyżej wyprawy do Gdańska książę Jerzy [I] wyzna-
czył i wezwał spośród szlachty pomorskiej m.in. świętej pamięci 
czcigodnego i sławetnego Georga [von] Steinwehra110, dziedzica 
na Żelechowie111. Przypadkiem stanął on tam [tj. w Gdańsku] na 

kwaterze u mieszczanina, który urodził się jako jego poddany i nie wykupił 

105 Domeny Lębork i Bytów, czyli ziemia lęborska i bytowska – terytoria historyczne na pograniczu Pomorza Gdańskiego i Pomorza 
Zachodniego, niegraniczące ze sobą, ze stolicami w Lęborku i Bytowie; od 1329 w posiadaniu zakonu krzyżackiego, w l. 1455-60 i od 
1466 książąt zachodniopomorskich, najpierw na warunkach ogólnikowo określonej zależności od króla polskiego, od 1526 jako dziedzicz-
ne lenno Polski; w 1637 włączone do Polski w skład województwa pomorskiego, przy zachowaniu pewnej odrębności; w 1657 obydwa 
terytoria przekazane zostały na mocy traktatów welawsko-bydgoskich Brandenburgii (od 1701 Królestwo Pruskie), formalnie jako lenno 
Polski (do 1772); w 1772 w wyniku I rozbioru Polski włączone do Prus. Europa 2000, s. 80-81. [JG]
106 Zob. Zygmunt I Stary (1467-1548), Aneks 1.
107 Chodzi o tzw. tumult gdański l. 1525-26, czyli wystąpienie luterańskiego pospólstwa i plebsu Gdańska przeciwko magistratowi i burmi-
strzowi Eberhardowi Ferberowi (1464-1529), krwawo stłumiony przez króla polskiego Zygmunta I Starego. Patrz m.in. Loew 2013, s. 77-80. [JG]
108 Król Polski Zygmunt I Stary i Anna Jagiellonka, matka księcia Jerzego I, byli dziećmi Kazimierza IV Jagiellończyka (1427-92) i Elżbiety 
Rakuszanki (1436-1505). [JG]
109 Szczegóły pertraktacji polsko-pomorskich w sprawie lenna, toczonych w Gdańsku, patrz Cramer 1858, Bd. 1, s. 172-175. Dokument 
nadający ziemię lęborsko-bytowską w lenno książętom pomorskim Jerzemu i Barnimowi został wystawiony przez króla polskiego Zyg-
munta I Starego 3 V 1526 r. w Gdańsku. Opublikowany jest on m.in. w: Cramer 1858, Bd. 2, s. 86-93.
110 Ród szlachecki z Holsztynu, od początków XIV w. osiadły również na Pomorzu, reprezentowany tu przez dwie gałęzie, posługujące się 
różnymi herbami: jedną w pd.-zach. części Pomorza Tylnego, drugą w pn.-zach. jego części. Zob. Bagmihl, Bd. 1, s. 154-159 i tabl. LVIII. [JG]
111 Żelechowo, niem. Selchow – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gm. Widuchowa, ok. 12 km na pd. wsch. w linii 
powietrznej od wsi będącej siedzibą gminy; rodzina von Steinwehr była właścicielem wsi od końca XV do lat 30. XVII w. https://www.
heimatkreis-greifenhagen.de/index.php/selchow, dostęp 13.03.2021. [JG]
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się jeszcze z poddaństwa w sposób tam przyjęty. Goszczony i traktowany był 
przez niego ponad miarę wspaniale, do tego stopnia, że prawie codziennie 
szykowane były dla niego nadzwyczajne bankiety i uczty.

Kiedy w końcu nadszedł czas odjazdu i zażądał on rachunków, usłyszał 
w odpowiedzi, aby się o to nie troszczył, a raczej prosi się go o to, aby to przyjął.

Von Steinwehr, którego zdumiało to i prawie zagniewało, chciał zrozu-
mieć, co miałoby to znaczyć. Skoro jemu i jego ludziom okazano wiele czci 
i przyjaźni, byłoby haniebne również dla jego pana, księcia Pomorza, odda-
lić się stąd bez zapłaty. Na to gospodarz odparł mu: czcigodny szlachcicu, 
muszę mianowicie wyznać, że uczyniłem tyle, ile mogłem, chociaż zapewne 
odpowiednio do sprawy należałoby uczynić jeszcze więcej. Jestem poddanym 
i krajanem Waszej Łaskawości. Lecz w mojej młodości dotarłem do Gdańska 
i tutaj dostałem się na służbę u kupca, a następnie zostałem wysłany dla 
nauki języka i kupiectwa do Polski i Hiszpanii, a po odbytych latach służby 
zostałem dopuszczony do interesu. Mogę więc, nie chwaląc się, powiedzieć, że 
pokazuje mi to, że mój pan i liczni inni kochają mnie, i że tutaj wciąż jestem 
szanowany i doświadczam pomocy, ponieważ w końcu zostałem przyjęty do 
grona mieszczan i członków miasta, kochający Bóg też hojnie mi błogosławi.

A chociaż teraz, po tylu latach, które upłynęły, według praw tego miasta, 
co chcę Waszej Łaskawości nieco uświadomić, całkowicie jestem bez winy, 
to jednak, aby okazać moje wdzięczne nastawienie, chcę potwierdzić je tym 
gościnnym przyjęciem, a także podarunkiem (w postaci złoconego dużego 
pucharu, do którego włożono kilka sztuk starego złota), z prośbą, aby miło 
je przyjąć, wspomnieć przy tym o mnie, i w przyszłości nie niepokoić ani nie 
skarżyć mnie lub mojej rodziny z powodu pochodzenia.

Kiedy von Steinwehr wysłuchał tego, zadziwiło go to, i swojego wy-
wdzięczającego się gospodarza nie tylko zwolnił całkowicie od tłumaczenia 
się, lecz powinszował mu w związku z osiągniętym powodzeniem szczęścia 
i nadto więcej jeszcze, a upominku nie przyjął, oznajmiając, że bardziej ceni 
sobie jego szczere nastawienie niż srebro i złoto, i z tego powodu nie będzie 
się domagać żadnego dalszego uznania.

Kiedy jednak wspomniany gospodarz bardzo usilnie nalegał, przyjął ten 
prezent, stawiając warunek, że będzie miał potem swobodę w zadysponowa-
niu, komu z kolei go znowu podaruje. A kiedy gospodarz, chcąc być dla niego 
dobrym, musiał wyrazić na to zgodę, natychmiast sprezentował i podarował 
ten puchar ze wszystkim, co było do niego włożone, na pamiątkę i jako hojny 
dar gospodyni. Ta zaś po wielu odmowach przyjęła go i zatrzymała.
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To godny pochwały przykład, gdy dwie osoby, chcąc okazać chwalebną 
wdzięczność i szczodrobliwość, jakby certują i droczą się. Kto z nich obydwu 
lepszą chwałę i chlubę zyskał, powinien rozsądzić sam czytelnik. Ku chwale 
szlacheckiej rodziny [von] Steinwehrów nie mogę jednak przemilczeć tej historii.

Występki burmistrza Hansa Stoppelberga

K iedy burmistrz Stoppelberg dowiedział się, że Stellmacher odwołał 
się od ogłoszonego wyroku banicji do naszych łaskawych książąt 
i panów, książąt Jerzego [I] i Barnima [IX], i na wszelki wypadek do 
cesarskiego Sądu Kameralnego, a oprócz tego otrzymał od Ich Ksią-
żęcych Mości list żelazny, nie bacząc na to wszystko, z powodu 

porywczego usposobienia i serca zasadzał się na niego usilnie w różnych 
miejscach. Kiedy z czasem dowiedział się, że ten zatrzymał się na plebanii 
w Mierzynie112, w dzień Marii Magdaleny [tj. 22 VII] tego samego 1528 roku, 
wtargnął z dużą liczbą pachołków, sług i innych do tego celu wynajętych 
osób uzbrojonych w piki113, naładowane rusznice114 i łuki, do należącej do Ich 
Książęcych Mości wsi Mierzyn115 i otoczył tam plebanię. Jednak tym razem nie 
złapał Stellmachera, który wcześnie rano odjechał stamtąd konno.

Ten podyktowany chęcią zemsty nierozważny napad tak bardzo dotknął 
Ich Książęce Mości, że z tego powodu wezwali burmistrza Stoppelberga przed 
sąd lenny116 do Gartz, gdzie zapadł przeciwko niemu wyrok banicji. Jednak 
wskutek wniesionej przez niego apelacji nie został on wyegzekwowany, lecz 
dodatkowo dzięki wstawiennictwu elektora Jana117 pogodził się znów z Ich 
Książęcymi Mościami i został przyjęty do łask.

112 W oryginale Möringen, niem. 1945 Möhringen, od 1945 Mierzyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gm. Dobra 
Szczecińska, położona ok. 9 km na zach. od centrum Szczecina, bezpośrednio za jego zach. granicą. [JG]
113 Pika, w oryginale Spiesse – dawna długa broń drzewcowa w postaci zakończonego niewielkim stalowym grotem drzewca o długości 
do 5,5-6 m, używana głównie przez piechotę, ale również przez jezdnych, przeciw szykom pieszym i kawalerii. Gradowski, Żygulski 2010, 
s. 57-58. [JG]
114 Rusznica, w oryginale Büchsen – dawna ręczna broń palna, rozwijana w XIV i XV w. przez zastosowanie drewnianego łoża do lufy, 
w końcu przez wynalezienie zamka lontowego. Tamże, s. 97. [JG]
115 Wieś Mierzyn stanowiła od 1397 własność klasztoru Kartuzów Gottesgnade (łac. Dei gratia) w Grabowie k. Szczecina. Hoogeweg 
1925, 2, s. 598. Po przyjęciu reformacji w 1534 posiadłości ziemskie klasztorów pomorskich przeszły w posiadanie książąt. Wieś Mierzyn 
weszła w skład domeny książęcej Szczecin (Amt Stettin). Kiedy to dokładnie nastąpiło, nie wiemy, ale wzmianka u Friedeborna, że wieś 
należy do książąt, sugeruje, że nastąpiło to przed 1534. Thiede (1849, s. 433) podaje, że Mierzyn jako wieś będąca własnością kartuzów 
znajdowała się w jurysdykcji książęcej. Sam klasztor przeszedł w zarząd książąt Filipa I i Barnima IX dopiero w 1538. Hoogeweg 1925, 2, 
s. 610. [JG]
116 W oryginale Mangerichte, niem. Mann[en]gericht – sąd funkcjonujący dla rozstrzygania sporów dotyczących lenn pomiędzy władcą 
a lennikiem lub pomiędzy lennikami. Kolegium sędziowskie w sądzie lennym stanowili władca (lub jego przedstawiciel) jako sędzia i ławnicy, 
w liczbie co najmniej sześciu, powoływani spośród lenników. Haberkern, Wallach 1987, Bd. 2, s. 388. Od 1477 mieszczanie szczecińscy nie 
mogli być stawiani przed sądy lenne z siedzibami w Pyrzycach, Ueckermünde, Wolgast, Gryficach, Resku i Białogardzie. Regestenbuch 
1996, s. 148, nr 206. Przywilej ten został potwierdzony w 1540. Regestenbuch 1996, s. 177-178, nr 240. [JG]
117 Friedeborn miał na myśli elektora Brandenburgii, co potwierdza Thiede 1849, s. 434. Ale wówczas był nim Joachim I Nestor (1484-
1535). Natomiast wspomniany przez Friedeborna Jan (1513-71) był jego najmłodszym synem, który po śmierci Joachima otrzymał we 
władanie Nową Marchię, której stolicą uczynił Kostrzyn nad Odrą. Jest mało prawdopodobne, aby to Jan wystawił Stoppelbergowi 
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Skoro Stellmacher zdał sobie sprawę z groźby sytuacji, w której się 
znalazł, zajął się swoimi sprawami, i otrzymał najpierw od cesarskiego Sądu 
Kameralnego mandat118, a następnie od cesarza Karola Piątego119 na sejmie Rzeszy, 
który odbywał się w roku 1530 w Augsburgu, list żelazny, dzięki czemu mógł 
wrócić do miasta. 

Burmistrz Stoppelberg, nie mogąc się z tym w pełni pogodzić, kiedy 
w roku 1531 uzyskał w cesarskim Sądzie Kameralnym remissorium120, a więc 
sprawa została odesłana, uroił sobie, że wskutek tego stracił swą moc glejt 
cesarski i należy pozostać przy uprzednio orzeczonej banicji, którą teraz 
można zgodnie z prawem wyegzekwować na jego [tj. Stellmachera] osobie121.

Potem, w roku 1532, we wtorek po [niedzieli] Misericordia Domini [tj. 14 IV], 
kiedy wielokrotnie wspominany Stellmacher pojawił się tutaj [tj. w Szczeci-
nie] w książęcej kuźni, aby podkuć konia, [Stoppelberg] – bez wiedzy i zgody 
rady – kazał go pojmać i doprowadzić do ratusza.

Wówczas próbował nakłonić czcigodną radę, aby bez zebrania się 
na posiedzeniu, a [tylko] przez urzędującą radę, zgodziła się na pojmanie 
i przesłuchanie z torturami122, twierdząc, że niedawno książę Barnim [IX] 
pozwolił mu na to w Pilchowie, i że jest uprawniony do pojmania go poza 
miastem i w mieście.123 Kiedy jednak jego żądanie zostało odrzucone z powodu 
wątpliwości, podniósł się burmistrz Stoppelberg i wezwał do ratusza Bart-
helta Hallego, najstarszego ze starszych kupców, buntowniczego uparciucha, 
któremu towarzyszyła zgraja zwolenników, zwołanych na tę okazję, i w jego 
obecności ponowił swoje żądanie [zatwierdzenia] pojmania i przesłuchania 
karnego [Stellmachera], szeroko omawiając stawiane zarzuty i pomniejszając 
cesarskie oraz książęce listy ochronne, a także konkluzję rady. Ostatecznie 
zaoferował, że będzie prowadził sprawę na swój koszt, a w przypadku, gdyby 
miasto miało ponieść przez to straty, wyrówna je ze swojego majątku, a gdyby 
nie mógł temu podołać, spowoduje, że ze swoich majątków uczynią to wszyscy 
jego przyjaciele.

list żelazny. Zdecydowanie musiał uczynić to Joachim I Nestor. Mamy tu więc do czynienia z ewidentną pomyłką Friedeborna: zamiast 
imienia Joachim użył imienia Jan. [JG]
118 Mandat, łac. mandatum – pismo władz wyższych, przełożonych, do niższych, podwładnych, służące celom administracji lub wymiaru 
sprawiedliwości, zawierające polecenie wykonania lub zaniechania określonych czynności lub zadań. Polski słownik 1974, s. 50.
119 Zob. Karol V (1500-58), Aneks 1. 
120 Remissorium (łac.) – zwrócenie sprawy do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. [JG]
121 W oryginale an seinem Leib und Leben. [JG]
122 W ówczesnym procesie karnym za najlepszy dowód uznawano przyznanie się oskarżonego do popełnionego czynu. Sędzia dążył 
więc przede wszystkim do uzyskania takiego dowodu, a prawo pozwalało mu stosować tortury dla wymuszenia przyznania. Sczaniecki 
1971, s. 313. [JG]
123 Bernard z Clairvaux, Tractatus de gradibus humilitatis et superbiae (O stopniach pokory i pychy) 44. Zob. Bernard z Clairvaux, 
Aneks 2. [MC]

Bernard, O 12 stopniach pokory: 
Zarozumialec pierwszy zasiada 

podczas spotkań, pierwszy 
odzywa się na naradach. 

Na nowo porządkuje to, co już 
zostało uporządkowane, 
poprawia to, co zostało 

zrobione. Jeżeli czegoś on sam 
nie zrobił albo nie zorganizował, 

uważa, że nie zostało to ani 
właściwie zrobione, ani dobrze 

zorganizowane. Rozstrzyga 
sprawy już rozstrzygnięte, 

przesądza z góry o wyroku 
w sprawach, w których dopiero 

zapadnie wyrok123.
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Kiedy jednak czcigodna rada pozostała przy swoim poprzednim stano-
wisku, głos zabrał, mając za plecami swoich popleczników, Barthelt Halle: 
Co to za postawa, że odmawia się prośbie burmistrza? Nawet jeśli tak wiele 
oferowałby poganin lub Turek, nie można by jego prośbie się sprzeciwiać.

124Ten prawie siłą wywarty nacisk na radę spowodował, że wyraziła zgodę 
na zatrzymanie [Stellmachera].

Następnie burmistrz Stoppelberg polecił przenieść Stellmachera z ratu-
sza do więzienia zewnętrznego i jeszcze tego samego dnia znalazł się w izbie 
tortur, gdzie w obecności miejskiego wójta sądowego Hansa Lübbekego (któ-
ry był jego zięciem), pisarza miejskiego Jürgena Konrada, dwóch ławników 
sądowych i jednego orędownika położony został przez kata na łożu kaźni 
i poddany torturom.125 Wkrótce jednak dzięki wstawiennictwu przesłuchanie 
z torturami zostało wstrzymane, a on [tj. Stellmacher] został wypuszczony 
z aresztu za kaucją i po odebraniu od niego przysięgi, że nie będzie się mścił 
za poniesioną krzywdę lub areszt126.

Jednak mimo złożonej i poręczonej przysięgi Stellmacher opuścił 
natychmiast miasto i wniósł do Jego Książęcej Mości skargę, że czcigodna 
rada, sędziowie i ławnicy, a zwłaszcza burmistrz Stoppelberg, wbrew listom 
żelaznym, cesarskiemu i książęcemu, wtrącili go do katowni.

Kiedy rada chciała w odpowiedzi na nią wysłać swoją relację i wytłuma-
czenie, a burmistrz Stoppelberg, który uzmysłowił sobie, że sprawa ta obciąży 
wyłącznie jego głowę, podał przed zebraną radą w wątpliwość, również w obec-
ności Barthelta Hallego i jego kompanów, tłumaczenie się rady, powołując się 
na przywileje, według których szczecinianie nie mogą być stawiani przed sądem 
nigdzie indziej, jak tylko przed sądem miejskim. Stąd też – mówił – czcigodna 
rada nie ma obowiązku wdawania się z Jego Książęcą Mością w dyskusję [w tej 
sprawie], lecz jest zobowiązana – mocą ciężkiej przysięgi – do obrony przywi
lejów miasta. A obronę swojej własnej osoby będzie wiedział, jak prowadzić. 

A chociaż czcigodna rada to jego zmyślanie należycie wyjaśniła i od-
rzuciła, to nie bacząc na to, głos zabrał obecny ze swoją świtą Barthelt Halle. 
Dobitnie stwierdził, że ci, którzy zgodnie ze swoją przysięgą powinni ochra-

124 Plaut, Truculentus (Gbur) akt II, scena 6, w. 14. Zob. Plaut, Aneks 2. [MC]
125 Seneka, Fedra, w. 215. Friedeborn zamiast oryginalnego tytułu tragedii Seneki odwołał się do tytułu tragedii Eurypidesa „Hippolytos 
uwieńczony”. Badacze nie mają wątpliwości, że tragedia ta była jednym z literackich pierwowzorów dla Seneki, obok drugiej tragedii 
Eurypidesa podejmującej historię Hipolita i Fedry – niezachowanego „Hipolita zasłaniającego oblicze”. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
126 Przysięga ta zwana jest w języku niem. Urfehde (w oryginale Vhrpfede). Haberkern, Wallach 1987, Bd. 2, s. 632.

Plaut, Truculentus, akt 1, starzec: 
Nie spodziewajcie się (…). 
Bez dzielności uznałbym 
wymownego obywatela 
za najemną płaczkę124.

Seneka w Hipolicie:  
Kto może zbyt wiele, chce tego, 
czego nie może125.
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niać przywileje miasta, o wiele chętniej bronią praw, które przywileje [miasta] 
oddają w ręce księcia. Tymi słowami podburzył pospólstwo przeciwko radzie, 
z czego powstał niemały tumult.

Z tego powodu czcigodna rada, aby zapobiec dalszym spodziewanym 
niepokojom i rozruchom, zmuszona była wejść ze Stellmacherem w spór prawny.

[Sprawa] toczyła się odtąd przez wiele kolejnych lat w tutejszym nadwornym 
sądzie książęcym, a także w cesarskim Sądzie Kameralnym w Spirze, napę-
dzana przede wszystkim przez burmistrza Stoppelberga. Nadto tenże zaogniał 
sprawę, przygotowując z pomocą syndyka, licencjata Stephana Klinckebeila, 
i pisarza miejskiego, Jürgena Konrada (którzy przez cały czas przebywali 
razem i podług akt żyli ze sobą jak bracia), według swego upodobania prawie 
wszystkie dokumenty prawne i pisma, często wysyłając je zaopatrzone bez 
wiedzy i zatwierdzenia czcigodnej rady w odcisk pieczęci miejskiej, która na 
stałe powierzona była pisarzowi miejskiemu127, a to, co zostało zatwierdzone 
i poprawione przez radę, zmieniał według swego upodobania. Przez to miasto 
uwikłane zostało w ciężki spór prawny i narażone na znaczne koszty, o czym 
świadczą w tym przypadku pokaźne tomy akt.

Sprawa ta została zakończona dopiero po śmierci128 burmistrza Hansa 
Stoppelberga przez wyznaczonych do tego książęcych komisarzy w drodze 
ugodowej, nie bez znacznej rekompensaty finansowej i rezygnacji z różnych 
wolności. Pieczęć miejska została wówczas z powodu [opisanego] nadużycia 
odebrana pisarzowi miejskiemu i powierzona burmistrzowi przewodniczą-
cemu129, u którego miała być zawsze przechowywana.

127 Friedeborn używa tu określenia Stadtschreiber = pisarz miejski, chociaż chodzi tu bez wątpienia o sekretarza rady, w źródłach często 
określanego zamiennie jako pisarz. [JG]
128 Czyli w 1538 lub 1549, patrz przypis 79. [JG]
129 Niem. worthabender Bürgermeister – określenie równoznaczne z określeniem regierender Bürgermeister, czyli burmistrz rządzący 
lub zarządzający. W rotacyjnym systemie pełnienia funkcji w radzie miejskiej (patrz wyżej) był to burmistrz przewodniczący w danym roku 
radzie miejskiej. Po upływie roku stawał się on zwykle burmistrzem wspomagającym/współdziałającym (niem. mithelfender Bürgermeister), 
czyli zastępcą burmistrza rządzącego. Po upływie kolejnego roku osoba taka najczęściej pauzowała. Burmistrzem mogła zostać dopiero 
po upływie kolejnego roku. Cały cykl wymiany (niem. Turnus) trwał więc trzy lata. Zdarzały się jednak przypadki zachowania funkcji 
przez dotychczasowego burmistrza rządzącego na drugi rok. Blümcke 1913, s. 90. [JG]
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Zamęczenie na śmierć dzwonnika

W  
tym czasie, kiedy nauka ewangelicka zaczęła tutaj 
[tj. w Szczecinie] nabierać dzięki Bożej łasce dość 
znacznego rozmachu, często dochodziło zarówno 
w zgromadzeniu rady, jak i w obrębie gminy do 
poważnych różnic i podziałów, ponieważ część osób 

z rady, a także z gminy w istocie nie wyrzekła się jeszcze religii papieskiej. 
Z papistami szczególnie trzymał jeszcze burmistrz Hans Loytze130.

Natomiast burmistrz Stoppelberg chciał być gorliwym zapaleńcem nauki 
Lutra. A ponieważ chętnie chciał być wszędzie fac totum131, bez wspomnianego 
Hansa Loytzego (którego nazywał człowiekiem nowym i niskiego stanu i z którym 
mocno rywalizował w radzie),132133 to pod przykrywką religii tak bardzo dał się swo-
jemu współtowarzyszowi na urzędzie we znaki, a przez Barthelta Hallego oraz 
roztumultowane wówczas mieszczaństwo doprowadził do takiej sytuacji, że 
burmistrz Loytze z uwagi na własne bezpieczeństwo musiał opuścić miasto 
i przez jakiś czas przebywał w Dąbiu pod książęcą ochroną.

I zdarzyło się przy tym, w 1527 roku, że Hans Barthelt, dzwonnik z tutej-
szego kościoła św. Jakuba134, z poduszczenia papistów przytwierdził do wieży 
kościoła Mariackiego135 paszkwil skierowany głównie przeciwko burmistrzowi 
Stoppelbergowi jako ich najżarliwszemu prześladowcy. Skoro tylko burmistrz 
Stoppelberg dowiedział się o tym – bez poprzedzającego postanowienia rady, 
swoim popędliwym sposobem, z nieodpowiedzialną porywczością – wtrącił 
wspomnianego dzwonnika do więzienia. I natychmiast, rzekomo na polecenie 
czcigodnej rady, kazał przesłuchać go z największą surowością w obecności 
wójta sądowego i kilku ławników. Dzwonnik ten przy pierwszym przesłucha-

130 W literaturze określany jako Hans II Loytze. Urodzony w Szczecinie, syn Michaela I Loytza (zm. 1494) i Margarethy Hohenholz 
z d. Rosow (zm. 1532), rajca od 1509, burmistrz w l. 1525-39 (wg Blümckego 1913 i Papritza 1957, s. 78, dopiero od 1529), starszy żeglarzy 
(Altermann der Segler), zmarł w 1539. Patrz rozdział niżej. Hering 1845, s. 83-87; Blümcke 1913, s. 120 (nr 309/179); Papritz 1957, s. 78-80; 
Dzieje Szczecina 1985, s. 223-226; Böcker 2013. [JG]
131 Patrz przyp. 57. [MC]
132 Tacyt, Historiae (Dzieje) II, 20. Zob. Tacyt, Aneks 2. [MC]
133 Cyceron, De officiis (O powinnościach) I 64. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
134 Kościół św. Jakuba – główny kościół miejski, ufundowany w 1187, początkowo drewniany, od ok. 1250 budowa murowanej trzyna-
wowej bazyliki w stylu gotyckim, wielokrotnie przebudowywany, w tym w l. 70. i 80. XIV w. do formy kościoła halowego, w 1. poł. XV w. 
prawdopodobnie pod kierunkiem Henryka Brunsberga, jednego z najznamienitszych architektów tego okresu i jednego z nielicznych 
znanych z imienia i nazwiska, oraz w ostatniej ćwierci XV w., podczas której m.in. w miejsce dwóch wież powstała jedna. Meyer 1887, 
s. 129-133; Wehrmann 1887; Stubenrauch 1902; Encyklopedia Szczecina 1999, s. 487-489; Innowacja i tradycja 2015, s. 118-121. [JG]
135 Kościół Mariacki – kościół kolegiacki, wybudowany w stylu gotyckim w l. 1263-78 pomiędzy obecnymi ul. Mariacką i Farną dla 
ufundowanej przez Barnima I w 1263 kapituły kanoników, przebudowany na początku i w końcu XIV w., spłonął w 1789 w wyniku pożaru 
spowodowanego uderzeniem pioruna w wieżę, rozebrany w l. 1829-30, posiadał formę trójnawowej hali z prezbiterium, z obejściem i jedną 
wieżą. Meyer 1887, s. 108-109; Fredrich 1918 i 1920; Peitz 1993, s. 150-151; Kalita-Skwirzyńska 1995, s. 135-136; Encyklopedia Szczecina 
1999, s. 484-485. [JG]

Tacyt, Dzieje 2: Jest cechą 
przyrodzoną ludziom, 
że na cudze szczęście spoglądają 
niechętnym okiem132. 
Cyceron 1, O powinnościach: 
Trudno jest zachować poczucie 
sprawiedliwości, kiedy pragniesz 
przewyższać innych133.
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niu wskazał gwardiana136 i mnicha Petera Pritza z szarego klasztoru137 [jako 
autorów paszkwilu]. Potem jednak, w drugim przesłuchaniu, zaprzeczył z kolei 
temu, i wskazał na księdza Jürgena Herboldta i innych duchownych.

Kiedy burmistrz Stoppelberg uświadomił sobie tę jego zmienność i radził 
się otoczenia, co w takiej sytuacji zrobić, kat powiedział, że ma ze sobą butel-
kę, z której może mu dać się napić, po czym ten powinien zaraz powiedzieć 
prawdę, jednak nie powinno to mu zaszkodzić.

Skoro tylko kat uzyskał na to zgodę, wlał dzwonnikowi do gardła gorącą, 
słoną zalewę do ryb, która znajdowała się we wzmiankowanej butelce, co spo-
wodowało, że ten stary i słabowity człowiek zaczął rzęzić i wkrótce wyzionął 
w więzieniu ducha.

Utrzymywano, że kat został przez kilku przekupiony pieniędzmi, aby 
dzwonnika pozbawić życia w sposób nierzucający się w oczy, dzięki czemu 
nie zostaną ujawnieni prawdziwi autorzy [paszkwilu].

Ten przypadek szybkiej śmierci, która spowodowana została działaniem 
i zbytnią popędliwością jednego człowieka, przyniósł jedynie to, że czcigodna 
rada musiała wypłacić krewnym dzwonnika w Lipsku znaczne zadośćuczy-
nienie. A przez zapalczywość i gniew burmistrza Stoppelberga popełnione 
zostały w tym czasie i inne, od tego jeszcze cięższe wykroczenia. Stąd miasto 
to narażone zostało na duże koszty i procesy sądowe.

Z tego powodu rządzący powinien się bardzo wystrzegać, aby nie kie-
rowała nim popędliwość. Powinien mu jednak towarzyszyć – jako pomocnik 
i towarzysz urzędu – uzasadniony gniew, ponieważ porywczością niczego 
nie można osiągnąć. Do tego w pełni pasuje to, co powiedział Seneka: gniew 
nie powinien być dowódcą, lecz pomocnikiem.138139 To znaczy, że nie powinien 
kroczyć z przodu, lecz obok, aby surowość nie była większa niż wina. Dawid 
mówi w swoich psalmach: drżyjcie i nie grzeszcie140. Bernard141 wykłada to w ten 
sposób: wymierzanie sprawiedliwości powinno być gorliwe, ale nie szybkie. 
Dlatego mówiono dawniej: nie ma lepszego lekarstwa na gniew niż zioło 
[o nazwie] „spiesz się powoli”. Plutarch mówi: im wyżej planeta znajduje się na 

136 Gwardian (łac. średn. guardianus = custos – stróż, strażnik) – w zakonach franciszkańskich oficjalny i popularny tytuł przełożonego 
wspólnoty braci. Encyklopedia, t. 6 (1993), s. 420-421. Gwardianem szczecińskiego klasztoru Franciszkanów był wówczas zakonnik Jakob 
Schröder. Hoogeweg 1925, 2, s. 453. [JG]
137 Szary klasztor – klasztor Franciszkanów ufundowany w 1240, z kościołem św. Jana Ewangelisty (wg Hoogewega 1925, 2, s. 450, 
św. Jana Chrzciciela), położony w pobliżu brzegu Odry, na pd. od mostu Długiego, od poł. XV w. zwany klasztorem szarych mnichów 
w celu odróżnienia od sprowadzonych wówczas do Szczecina karmelitów, którzy używali białych habitów (franciszkanie mieli habity 
szare). Meyer 1887, s. 139; Hoogeweg 1925, 2, s. 449-456; Peitz 1993, s. 151-154; Encyklopedia Szczecina 1999, s. 489. [JG]
138 Eurypides, Orestes, w. 708. Zob. Eurypides, Aneks 2. [MC]
139 Myśl, która towarzyszy cytatowi z Eurypidesa w wielu nowożytnych kompendiach. Zob. np. Wedel 1882, s. 78. [MC]
140 Cytat z Biblii, Księga Psalmów 4, 5. Przyjęte tu tłumaczenie pochodzi z Biblii Warszawskiej. Ciekawe jest to, że ten sam wers, zacy-
towany w Liście do Efezjan 4, 26, w tej Biblii przetłumaczono jako: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie”. [JG]
141 Zob. Bernard z Clairvaux, Aneks 2.

Eurypides: Bóg nienawidzi 
zbyt gwałtownych porywów. 

Nienawidzą obywatele138. 
Panowanie nad sobą jest 

bardziej pożądane139.
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firmamencie lub niebie, tym wolniej się porusza. A więc im wyższa i potęż-
niejsza jest zwierzchność wspólnoty mieszczańskiej, tym bardziej powinna 
ona wstrzymywać bieg gniewu.

Klaudian:
Ten jest najbliższy bogom,

Kim powoduje rozum, a nie gniew, kto odpłacając za czyny,
Umie wymierzyć karę po namyśle; niech się inni chlubią
krwawym ostrzem, niech się starają wzbudzać strach okrucieństwem.
Spokojnie płynie Nil, lecz jest najpożyteczniejszy ze wszystkich rzek,
Choć swym szmerem nie okazuje żadnej mocy142.

Kiedy natomiast mnisi z Szarego Klasztoru zobaczyli to okrucieństwo, 
i [pojęli] że nawet bez dokonanego przez dzwonnika wskazania na nich grożą 
im przeróżne niebezpieczeństwa, ich gwardian polecił spisać całą własność 
klasztoru i uzyskał od obydwu panujących książąt list ochronny. A ostatecznie, 
czując się zagrożeni, uciekli [z miasta] i przepadli.

W inwentarzu143 zostały wymienione m.in. kosztowności: duża monstrancja 
ze złoconego srebra, duży obraz Marii z czystego srebra, duży i mały kru-
cyfiks ze srebra, duże przedstawienie [św.] Bernarda ze srebra i dwanaście 
kielichów z patenami. W zakrystii znajdowało się wówczas dziewięć kielichów 
z patenami i szaty liturgiczne, [ozdobione] złotem i szlachetnymi kamieniami.  
Zadziwia, że ci żebrzący mnisi wyżebrali tak wiele wspaniałych klejnotów 
i sreber, i w ten sposób wzbogacili klasztor144. 

Przemiana i ulepszenie  
tutejszego klasztoru szarych mnichów

W  tym czasie Szary Klasztor, po tym, kiedy opuścili go mnisi145, zo-
stał przejęty na własność przez radę, i zarządzono, że zostanie 
przeznaczony na schronisko dla ubogich ludzi w podeszłym wieku. 

Dołożono również do tego jeszcze inne dobra kościelne. Dalej klasztorowi, jako 
chrześcijańskiemu i religijnemu dziełu miłosierdzia, przypisana została na 

142 Klaudian, Panegyricus de consulatu Flavii Manlii Theodori, w. 227-233. Zob. Klaudian, Aneks 2. [MC]
143 Inwentarz opublikował Bahlow 1920, s. 247-248 (aneks nr 4). [JG]
144 Thiede (1839, s. 432) uważa, że mnisi opuścili miasto wraz z kosztownościami, ale Hoogeweg 1925, 2, s. 456, że bez. [JG]
145 Rok 1525 podaje sam Friedeborn w Descriptio urbis Stetinensis (zob. Friedeborn 2016, s. 85). Zgodnie z informacją umieszczoną 
na płytce miedzianej, która znajdowała się w kapsule na sygnaturce kościoła św. Jana, zdjętą w sierpniu 1924, bo uszkodziła ją burza, 
franciszkanie opuścili klasztor i miasto w 1527. Fredrich 1924, s. 46. Meyer 1887, s. 16, uważa, że w roku 1528. Bahlow 1920, s. 221 (przyp. 
127) przychyla się do roku 1527, bo tak się powszechnie uważa, ale stwierdza, że nie ma na to dowodów. Rok 1527 przyjmuje Hoogeweg 
1925, II, s. 455; Hoogeweg 1936, s. 89. [JG]

Ubodzy, którzy nie są biedni.
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własność również wieś miejska Podjuchy146 z przynależnymi do niej porębami 
i terenami leśnymi, łąkami, polami i wszystkimi innymi uprawnieniami, co 
zapewniło klasztorowi w tym mieście [tj. w Szczecinie] wcale niemały dochód. 
Dzięki temu rocznie żywiono i zaopatrywano w nim półtorej setki osób.

Dla wielu słabych, starych i zubożałych mieszczan, którzy spędzili swoje 
życie w cechach, a także w inny uczciwy sposób, a przez zaistniałe wypadki 
popadli w ubóstwo i ponieśli szkody, klasztor ten jest ostatnim schronieniem 
i przytułkiem. Prawie w większości są oni przyjmowani do niego za darmo.

Zasadniczy i ostateczny układ  
między margrabią brandenburskim 

a książętami pomorskimi dotyczący sukcesji

W roku 1529 w dzień [św.] Bartłomieja [tj. 24 VIII] zawarty został w Grimnitz147 
pomiędzy margrabią brandenburskim Joachimem148 z jednej i książętami 

Jerzym [I] i Barnimem [IX] z drugiej strony, dzięki przyjacielskiemu pośred-
nictwu księcia Eryka z Brunszwiku149 i księcia Albrechta z Meklemburgii150, 
układ i trwały pokój, który w tym samym roku, w poniedziałek po [święcie] 
Jedenastu Tysięcy Dziewic [tj. 25 X], został tutaj, w Szczecinie, ratyfikowany 
i opieczętowany przez stany.

W układzie tym zapewnione zostało elektorowi z Brandenburgii prawo 
dziedziczenia w następujący sposób, a mianowicie, że podczas przyjmowania 
hołdu lennego stany pomorskie w obecności posłów marchijskich mają obiecać, 
że jeśli się przytrafi, że żaden pomorski książę nie będzie żył, przyjmą wtedy 

146 W oryginale Podejug, niem. 1945 Podejuch – wieś na wsch. brzegu Regalicy, ok. 7 km na pd. wsch. od centrum Szczecina, od 1334 
wieś miejska Szczecina; obecnie w granicach miasta. Białecki, Turek-Kwiatkowska 1991, s. 189-194. [JG]
147 Grimnitz – nieistniejący już zamek myśliwski położony na pn. wsch. od Berlina, na skraju Puszczy Schorfheide, na przesmyku po-
między jeziorami Werbellinsee i Grimnitzsee, w pobliżu miasteczka Joachimsthal, obecnie w jego granicach; zamek został częściowo 
zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej, a ostatecznie w ciągu XVIII w. [JG]
148 Zob. Joachim I Nestor (1484-1535), Aneks 1. 
149 Zob. Eryk I Starszy (1470-1540), Aneks 1.
150 Zob. Albrecht VII (1486-1547), Aneks 1. Albrechta jako mediatora wymienia też Wedel 1882, s. 96. Późniejsze opracowania (np. Barthold 
1843/1845, Bd. 4, Th. 2, s. 217; Wehrmann 1919/1921, Bd. 2, s. 28; Historia 1976, t. 2, s. 784; Inachin 2008, s. 50) nie wymieniają Albrechta jako 
jednego z mediatorów, którzy doprowadzili do traktatu w Grimnitz, lecz Henryka, księcia brunszwickiego, którego należy identyfikować 
z Henrykiem II Młodszym (1489-1568), księciem Brunszwiku na Wolfenbüttel od 1514, bratankiem Eryka I Starszego. Matką Henryka II 
Młodszego była Katarzyna (1470-1526), córka księcia pomorskiego Eryka II (ok. 1425-74), która była młodszą siostra księcia Bogu sława X 
(1454-1523). Książęta Jerzy I i Barnim IX oraz Henryk II Młodszy byli więc rodzeństwem ciotecznym lub wujecznym. Uzasadniałoby to 
udział Henryka II w opisywanym wydarzeniu jako mediatora. Ale Albrecht VII też był bratem ciotecznym książąt Jerzego I i Barnima IX, 
ponieważ jego matką była inna siostra Bogu sława X, a mianowicie Zofia (ok. 1462-1504). Obydwaj więc książęta – Albrecht VII i Henryk II, 
którzy ze względu na swe matki byli braćmi ciotecznymi – mieli taki sam mandat do reprezentowania dynastii Gryfitów jako mediatorzy. 
Natomiast książę Eryk I Starszy z Brunszwiku był mediatorem reprezentującym Hohenzollernów, ponieważ od 1524 był zięciem elektora 
brandenburskiego Joachima I Nestora (poślubił jego córkę Elżbietę). [JG]



41

k s i ę g a  d r u g a

za władcę margrabiego, po wsze czasy elektora, a nie kogoś innego. W zamian 
za to elektorzy brandenburscy nie będą czynić książętom pomorskim prze-
szkód przy nadawaniu im praw lennych w Rzeszy.

Niezwykłe nowe choroby

W  tymże 1529 roku grasowały również tutaj, nad Odrą i nad Za-
lewem [Szczecińskim]151, nowe niezwykłe choroby. Uważano, że 
biorą się one z wody i powietrza, które całkowicie były niezdrowe 
i zatrute. Najpierw, [w czasie] od Zielonych Świątek [tj. od 16 V 

1529 r.] do mniej więcej [świętego] Jakuba [tj. 25 VII], przytrafiało się ludziom, 
którzy byli dobrego zdrowia, że podczas pracy z nieznanego powodu doznawali 
paraliżu rąk i nóg oraz wszystkich członków. Rybakom będącym na wodzie 
wypadały [z rąk] wiosła, tak że łodzie były rzucane we wszystkie strony, a jeśli 
zdrowi nie przyszli im z pomocą, musieli utonąć. Tym, których to spotkało, 
podawano ciepłe piwo z masłem i szczelnie ich okrywano. Jedli oni bardzo 
dużo i ostatecznie w ciągu trzech lub czterech tygodni dochodzili do siebie.

I tak, kiedy choroba ta nabrała rozpędu, było bardzo gorąco, aż do 
[święta] Narodzin św. Jana [tj. 24 VI], potem zaczęło padać i grzmieć, a przez 
całe lato było mgliście i zimno, aż do [dnia św.] Bartłomieja [tj. 24 VIII], do tego 
stopnia, że musiano palić w piecach.

Po [dniu św.] Bartłomieja nadszedł na powrót niezwykły gorąc, ale dodat-
kowo z ustawiczną mgłą i pochmurnym niebem. Wraz z tą dziwnie niezwykłą 
pogodą w Niderlandach i wszędzie nad morzem pojawiła się z kolei nowa 
niezwykła choroba, którą nazywano angielskimi potami, ponieważ najpierw 
wystąpiła w Anglii. Stamtąd jak błyskawica rozszerzyła się na całe Niemcy 
z taką szybkością, że często przychodziła szybciej niż wieść o niej.

Z Hamburga choroba ta przyfrunęła do Szczecina i tu dopiero około 
[dnia] ścięcia [św.] Jana [tj. 29 VIII] objawiła się na kuchmistrzu książęcym Jo-
hannie Altenie, którego w ciągu dwóch godzin pozbawiła życia. Wywołało to 
wielkie przerażenie na dworze i w mieście, a dotkniętych nią zostało w krótkim 
czasie wielu ludzi. Tak że w ciągu kilku dni zmarło na nią wiele setek ludzi.

151 Zalew Szczeciński, w oryginale Frisches Haf (am Frischen Hafe) – basen ujściowy rzeki Odry, w granicach Polski i Niemiec, zamknięty 
od pn. wyspami Uznam i Wolin, połączony z Bałtykiem przejściami wodnymi: Peene, Świną i Dziwną, powierzchnia ok. 670 km2 (w tym 
część należąca do Polski 410 km2), a wraz z przyległymi wodami 952 km2. Użycie przez Friedeborna nazwy Frisches Haf (sic!) jest o tyle 
zaskakujące, że w języku niemieckim nazwą Frisches Haff tradycyjnie określano Zalew Wiślany, czyli część Zatoki Gdańskiej. Na ma-
pie Pomorza Lubinusa, która powstawała w tym samym czasie co kronika Friedeborna, Zalew Szczeciński nazywa się po niemiecku 
das Stettiner Haff. Patrz: Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 709. [JG]
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Medycy nie znali na nią żadnej rady. W końcu przybyło do Szczecina 
dwóch obcych czeladników, którzy szli za chorobą. Pouczali oni ludzi, jak 
mają postępować w chorobie i wielu z nich uratowali. Ci, którzy byli w stanie 
przetrwać w chorobie 24 godziny, wracali do zdrowia, chociaż jej przezwy-
ciężanie mogło być długie.

Skargi gminy na radę

W roku 1531 pospólstwo znowu zaczęło się tutaj buntować przeciwko 
radzie z powodu jej zwyczajnych posiedzeń i innych spraw. Z kon-
fliktem tym, który mógł przerodzić się w zamieszki, zapoznał się 

osobiście książę Barnim [IX] ze swoimi znakomitymi radcami, i w poniedzia-
łek po [dniu] św. Piotra w okowach [tj. 7 VIII] w roku 1531, wydał postanowienie 
w tej sprawie. Radzie nakazano w nim, aby zwoływała zwyczajne posiedzenia, 
jak jest to od dawna w zwyczaju [również] wtedy, kiedy będą o to prosić starsi, 
sprawowała je w celu starannego naradzenia się nad sprawami [ważnymi 
dla] całego miastach, chętnie wysłuchiwała każdej jednej skargi i wydawała 
sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Natomiast ci, którzy pojawią się na posiedzeniu 
rady z powodu swoich skarg, powinni swoją sprawę przedstawić grzecznie 
i dochodzić jej u rady jako zwierzchności miasta bez natarczywości, a także 
nie powinna towarzyszyć im niestosowna asysta lub zgromadzenie.

Jeśli chodzi o 48 mężów, to ponieważ w roku 1524 ustanowieni zostali 
tylko z powodu nieprawidłowości i dla ustanowienia dobrego porządku, to 
odtąd, zgodnie z życzeniem, nie powinni być więcej zwoływani do doradzania 
w sprawach miejskich.

Zaś pospólstwu powtórzona została zawartość wydanego w roku 1524 
recesu, [a mianowicie] że pod groźbą utraty życia i majątku, a także innych 
ciężkich kar, zabronione jest zwoływanie zebrania całej gminy, a rządzącej 
radzie okazywane powinno być we wszystkich słusznych sprawach należne 
posłuszeństwo.

152153Cała pozostała zawartość wspomnianego postanowienia [mówi o tym], 
aby z kolei rajcy w radzie żyli w dobrym pokoju i jedności, a każdy, który chce 
coś powiedzieć przeciw drugiemu, powinien zadowolić się tym, co jest słusz-
ne i zgodne z prawem, i że zgodnie powinni przyczyniać się do najlepszego 
rozwoju i dobrobytu całego miasta.

152 Orozjusz, Historiae adversus paganos (Historia przeciw poganom) V 1.14. Zob. Orozjusz, Aneks 2. [MC]
153 Laktancjusz, Divinae Institutiones (Podstawy nauki Bożej), IV 23, 1. Zob. Laktancjusz, Aneks 2. [MC]

Orozjusz 5.1: Nie ma wspólnoty 
uczuć, gdzie przeszkadza różnica 

uprawnień152. Laktancjusz, 
księga 4, rozdział 23: Zanim 

naprawisz cudze obyczaje, 
napraw [najpierw] swoje153.
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Zgon i ceremonia pogrzebowa 
świętej pamięci księcia Jerzego [I]

W roku 1531, w marcu154, zmarł w Szczecinie, na chorobę, która przez 
medyków zwana jest peripneumonia155, książę Jerzy [I]. Został po-
chowany w kościele św. Ottona156 z książęcym i chrześcijańskim 
ceremoniałem (jednak bardzo prostym, tak jak wówczas robiono, 

a więc że prowadzono przed nim tylko jednego konia okrytego czarną oponą, 
że ciało włożono do drewnianej trumny, którą niosło ośmiu spośród szlach-
ty, a poprzedzało ją dwunastu paziów niosących w dłoniach płonące świece 
z przytwierdzonymi do nich chorągiewkami z herbem). Miejsce spoczynku 
znalazł koło swojego pana ojca. Ostatnimi jego słowami podczas konania, 
które powtórzył parę razy, były: Panie Jezu Chryste, w ręce Twoje powierzam du
cha mego. Miał on tylko 38 lat i jeden miesiąc bez dwóch dni157. Wszedł w ósmy 
rok panowania. Ze swoją pierwszą żoną, panią Amelią, spłodził dwóch synów, 
a mianowicie Bogu sława XI, który zmarł w dzieciństwie, [i] Filipa I, a także 
[córkę], pannę Małgorzatę158.

Swoją drugą żonę, panią Małgorzatę159, urodzoną margrabiankę branden-
burską, córkę elektora Joachima I160, pozostawił brzemienną. Dwudziestego 
ósmego listopada tego samego 1531 roku, a więc 29 tygodni po śmierci swego 
męża, wydała ona na świat dziewczynkę, której dano na imię Georgia161.

Tenże książę Jerzy był księciem godnym pochwały, poważnym, miłującym 
pokój i szanującym prawo. Szczególnie baczył na to, aby jego brat, młodszy 
książę Barnim [IX], nie został czegokolwiek pozbawiony. Dlatego też wielu 
zaczęło żywić do niego ukrytą niechęć. Był wśród nich niejaki Joachim Voß. 
Był on starym dworzaninem, który skądinąd nigdzie nie był już przydatny, 
jak tylko ze swoją jazdą i butą, a mimo to chciał być ceniony i posiadać wiele. 
Kiedy od księcia Barnima chciał uzyskać coś, na co liczył i co chętnie by po-
siadł, często na przeszkodzie stawał mu książę Jerzy i nie otrzymywał tego. 

154 Podany miesiąc śmierci jest nieprawidłowy: książę zmarł 9/10 V 1531. Wehrmann 1937, s. 111; Rymar 1995, 2, s. 151. [JG]
155 Tj. zapalenie płuc. [JG]
156 Kościół św. Ottona – kościół wybudowany przez Barnima III krótko po 1346 na wzgórzu zamkowym, w jego pn.-zach. części (częściowo 
na miejscu obecnego kościoła zamkowego), spełniający rolę kościoła obsługującego dwór książęcy, posiadający status kościoła kole-
giackiego; budowla w stylu gotyckim, bazylikowa, trójnawowa, z pięciobocznym prezbiterium i wieżą w części zach. (rozebrana ok. 1500 
z powodu złego stanu technicznego) oraz kryptą grzebalną książąt. Heyden 1936, s. 33-34; Peitz 1993, s. 156-160; Kalita-Skwirzyńska 
1995, s. 136-137; Encyklopedia Szczecina 1999, s. 483; Łopuch 2020, s. 51-55. [JG]
157 Podany wiek księcia Jerzego w chwili śmierci jest prawidłowy: zmarł on 9/10 V, a więc na dwa dni przed upływem jednego miesiąca 
po 38. urodzinach. Wehrmann 1937, s. 111; Rymar 1995, 2, s. 151; Schleinert 2012, s. 71. [JG]
158 Zob. Małgorzata (1518-69), Aneks 1.
159 Zob. Małgorzata (1511-77), Aneks 1.
160 Zob. Joachim I Nestor (1484-1535), Aneks 1.
161 Zob. Georgia (1531-74), Aneks 1.
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Śmierć księcia Jerzego bardzo dobrze usposobiła tegoż Joachima Voßa, który 
sądził, że skoro nie stoi on mu już na przeszkodzie, nie będzie mu już odtąd 
niczego brakować. 

A kiedy w sobotę po [niedzieli] Cantate [tj. 13 V] w obecności wielu repre-
zentantów stanów książę Jerzy był chowany tutaj, w Szczecinie, po książęcu, 
ale w wielkim smutku, tenże Joachim Voß bez niczyjego polecenia ośmielił się 
przyłączyć do końca orszaku pogrzebowego, aby w ten sposób, bez przepychania 
się, móc przejść przez tłum. Chciał mieć jedynie władzę i znaczenie, a robił to 
za pomocą tak zuchwałych i wesołych min, jakby nie wiedział o żałobie i jakby 
chciał pokazać, że wszystko ma za nic162. Wielu pobożnym ludziom sprawiło 
to ból. A kiedy radość przepełniała go w pełni, a ciało wystawione było w ko-
ściele, i gdy podczas mszy żałobnej, którą starym zwyczajem odprawiano nad 
nim, doszło do Kyrie Eleison, przybył w pośpiechu posłaniec, który przyniósł 
list. W liście jego matka donosiła, że jego kuzyn Christoff Voß, który przybył 
do jej domu w Lentzlin163, popadł w zwadę z bratem Joachima, którego zabił, 
przebijając go [mieczem], czego świadkiem była matka.

A tak jak tenże Joachim Voß w radości nie mógł się pohamować, tak te-
raz z powodu tego smutnego wypadku zupełnie nie był w stanie się opanować, 
lecz zaraz zaczął w kościele wyć i płakać, i chodząc od jednego do drugiego, 
skarżył się jak dziecko.

Tak więc nasz Pan Bóg sprawił, że choć nie chciał opłakiwać on swojego 
pana ani chodzić po nim w żałobie nawet ze względu na zaprzysiężoną po-
winność i chrześcijański obowiązek, to musiał jednak wyć i płakać z powodu 
własnego nieszczęścia i cierpienia.

Niedługo potem otrzymał on od księcia Barnima [IX] w zarząd domenę 
w Wolinie. Kiedy jednak tam podążał, nagle w nocy zmarł. Tutaj [tj. w Szczecinie] 
widziano w tym przykład pokazujący, jak Bóg karze za niewierność i pogardę.

162 W oryginale nach seinen eigenen Schatten springen – zwrot idiomatyczny oznaczający w języku niemieckim sytuację, w której 
działanie człowieka odbywa się na drodze przezwyciężenia swoich przyzwyczajeń lub swojego charakteru (cień człowieka jest w wie-
rzeniach ludowych symbolem duszy, której nie można oddzielić od ciała). Współcześnie ma on z reguły znaczenie pozytywne – używa 
się go najczęściej w sytuacjach, gdy opisywane są niezbędne i konieczne działania, które jednak są związane z przezwyciężeniem 
i przemożeniem się (https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~ueber+seinen+eigenen+Schatten+springen& such-
spalte%5B%5D=rart_ou, dostęp 9.01.2022). U Friedeborna użyty został jednak w znaczeniu negatywnym. [JG]
163 Poprawnie Kentzlin – wieś w Niemczech, w pd. części kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (na granicy z Branden-
burgią), powiat Mecklenburgische Seenplatte (pol. Pojezierze Meklemburskie), dawniej w pow. Demmin, ok. 18 km w linii powietrznej na 
pd. od miasta Demmin. [JG]
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Nie skończyło się jednak na tym, ponieważ jego kuzyn Christoff Voß zgi-
nął pod Augsburgiem164, kiedy landgraf Filip165 osadzał ponownie na tronie166 
księcia Ulryka z Wirtembergii167. Jedynym, który pozostał, był starzec Hans 
Voß, który wkrótce także zmarł. Tak więc cały ród Voßów wymarł i teraz nie 
ma nikogo z rodu, który chciał cieszyć się ze śmierci swego władcy.

Ponadto tenże książę Jerzy był dobrze ukształtowaną osobą, cieszącą się 
autorytetem. Za bardzo jednak trzymał się religii papieskiej, w której został 
wychowany. Dlatego też tutaj, w kraju, za jego życia zdrowa nauka Ewangelii 
nie mogła w pełni znaleźć miejsca. Jednakowoż nie wszczynał przeciwko niej 
żadnych szczególnych prześladowań, lecz potrafił dobrze przystosować się do 
czasu. Na krótko przed swoją śmiercią stracił oko. A mianowicie, kiedy jechał 
na młodym koniu i chciał w polu zrobić coś przy cuglach, niechcąco wykłuł 
je sobie, czym był bardzo zmartwiony.

Bardzo przykładał się do egzekwowania kar, usilnie zwalczał opryszków, 
jednak nie udało mu się poskromić ich całkiem. A resztę wytępił później książę 
Barnim [IX], który również występował przeciw nim wystarczająco mocno. 
Inaczej bowiem łajdactwo tak by się tutaj w kraju namnożyło, że nawet ksią-
żęta bez uzbrojenia po własnym kraju nie mogliby bezpiecznie podróżować. 
Tak więc zło może pojawić się wtedy, kiedy zwierzchność nie robi zawczasu 
użytku z surowości, a przestępstwa nie są karane.

Tomasz Kantzow168, który napisał dużo o pomorskich dziejach, wspomina 
o nim [tj. o księciu Jerzym] m.in. w następujących słowach: Dla kraju mógł 
on być pożyteczny jeszcze w wielu sprawach. Jednak [wszystko], co jest dobre 
lub może być dobre, nie trwa długo.

Był on zawsze wesoły i żywego usposobienia, a używał maksymy:
Przez [życie] z radością169. 

W pełni można by powiedzieć o nim za Wergiliuszem:
Los jedynie pokazał go ziemiom, nie pozwala jednak, by pozostał na dłużej170.

164 W Pomeranii Kantzowa, z której Friedeborn korzysta szeroko, miejsce śmierci Christoffa Voßa nazywa się Hohen Aspergk (zob. Kant-
zow 1897, s. 404). Hohenasperg jest to twierdza położona w Badenii-Wirtembergii, k. miasta Asperg. Friedeborn błędnie zidentyfikował 
tę nazwę jako Augsburg. Obydwie miejscowości leżą od siebie w odległości ok. 150 km w linii powietrznej. [JG]
165 Zob. Filip Wielkoduszny lub Wspaniałomyślny, niem. Philipp der Großmütige (1504-67), Aneks 1.
166 Friedeborn ma na myśli wydarzenia z 1534, a zwłaszcza bitwę pod Lauffen nad Nekarem (Badenia-Wirtembergia, ok. 10 km na pd. od 
Heilbronn) 13 V tegoż roku, podczas której wojska heskie pod wodzą landgrafa Filipa pokonały wojska austriackie, co położyło kres domi-
nacji austriackiej w Wirtembergii i pozwoliło księciu Ulrykowi Wirtemberskiemu na odzyskanie utraconej w 1519 władzy w księstwie. [JG]
167 Zob. Ulryk Wirtemberski (1487-1550), Aneks 1.
168 Zob. Kantzow, Thomas (1505-42), Aneks 1.
169 W oryginale jako akronim H. D. M. F. od: H(er) d(urch) m(it) F(rewden). [JG]
170 Wergiliusz, Eneida, VI, w. 870-871. Zob. Wergiliusz, Aneks 2. [MC]
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Likwidacja rozbójników i rycerzy rabusiów

P o śmierci księcia Jerzego [I] w równym stopniu oczyszczeniem 
dróg mocno zajął się książę Barnim [IX]. W tej sprawie odbył tutaj, 
w Szczecinie, naradę ze stanem ziemiańskim, i zadecydował, aby 
wyciągnąć hultajów z ich kryjówek i gniazd. Dlatego wysłał swoich 
posłów, [a mianowicie] Jacoba Wobesera do króla Polski, Lüdeke 
Hana do margrabiego [brandenburskiego] i Niclausa Klempzo-

wa do księcia Meklemburgii, z uprzejmą prośbą, aby na swych granicach 
[z Pomorzem] zechcieli ustanowić dozór w celu uniemożliwienia ucieczki 
rabusiom, którzy chcieliby ratować się ucieczką do nich, gdy będą zwalczani 
tutaj, w kraju. Następnie jako pierwszy zrobił najazd na siedzibę znamienitego 
szlachcica (rodzina nosząca to samo nazwisko kwitnie jeszcze dzisiaj), będącą 
prawdziwym głównym gniazdem rabusiów, pojmał tych, których tam zastano, 
dom zrównał z ziemią, a poddanym kazał złożyć sobie przysięgę171.

Również biskup172 z Kamienia Pomorskiego173 i kilku innych starostów 
poleciło dokonać takich samych rewizji domów w tym samym czasie w innych 
miejscach, i kilku pojmali.

Jednak prawdziwym prowodyrom, którzy byli przebiegłymi hultajami, 
udało się wyjść z opresji. Dlatego też książę Barnim [IX] polecił opublikować 
rozkaz z poleceniem, że kto udzieli im schronienia lub będzie ich przemycał 
czy przewoził, zostanie razem z nimi tak samo ukarany i potępiony. Polecił 
również mocno baczyć na takie przypadki, aby przez to zwalczyć hultajów i aby 
nigdzie nie mogli znaleźć schronienia. I był to dobry fortel, że pozbawiono 
ich schronienia. Gdyby nie było pasera, nie byłoby złodzieja.

W wytępienie tego złego chwastu mocno zaangażowali się zwłaszcza Hans 
Borcke, starosta w Białogardzie, Zabel von Wolde, starosta w Szczecinku, 
a także Jochim Natzmer, starosta w Drahimiu174, którzy pomogli w zakuciu 
w kajdany ponad trzydziestu arcyzbójów, wśród nich wielu ze szlachty, których 
dostarczyli księciu, aby podług swych zasług zapłacili głowami.

171 Celem wyprawy pacyfikacyjnej był zamek położony w pobliżu wsi Popielewo (niem. Poplow, woj. zachodniopomorskie, pow. świd-
wiński, gm. Połczyn-Zdrój), należący do rodziny von Manteuffel, której przedstawiciele trudnili się wówczas rozbojem. Barthold 1843/1845, 
Bd. 4, Th. 2, s. 233; Thiede 1849, s. 441-442. [JG]
172 Był nim wówczas Erazm von Manteuffel. Zob. Aneks 1. [JG]
173 Kamień Pomorski, w oryginale Cammyn, niem. 1945 Kammin – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej, na Pobrzeżu Szczecińskim, nad Zalewem Kamieńskim; stara osada słowiańska, gród portowy Wolinian, 
pierwsza historyczna stolica Pomorza, prawa miejskie od 1274; od 1175 lub 1176 siedziba biskupstwa pomorskiego, przeniesionego tu 
z Wolina, zwanego odtąd biskupstwem kamieńskim. Brüggemann 1784, s. 2-12; Kratz 1865, s. 58-66; Miasta polskie 1965-1967; Słownik 
geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 249; Handbuch 1996, s. 211-213; Städtebuch 2003, s. 98-104; Landeskundlich-historisches Lexikon 
2007, s. 105. [JG]
174 Spośród wymienionych trzech starostw – Białogardu, Szczecinka i Drahimia – na terytorium Księstwa Pomorskiego leżały dwa 
pierwsze, zaś trzecie było jednostką administracyjną należącą do Polski. W 1365 należące do joannitów zamki w Czaplinku i Drahimiu 
(ob. Stare Drawsko, woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Czaplinek) odkupione zostały od nich przez króla Polski Kazimierza III 
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Kilku dobrowolnie stawiło się w Szczecinie, aby uzyskać przebaczenie. 
Kiedy upokorzyli się i przyrzekli poprawę, uzyskiwali ułaskawienie.

175Jednak wielu udało się zbiec, a ponieważ nigdzie nie mieli stałego oparcia, 
nie byli mile widziani i bezpieczni, byli wydawani i ginęli haniebną śmiercią.

A książę Barnim [IX] korzystał z godnych pochwały wskazówek, ponie-
waż w swoim książęcym umyśle nie godził się na nieład, lecz w swoim kraju 
chciał mieć pokój i bezpieczeństwo.

176177Ci rozbójnicy nie tylko jednak bardzo zaszkodzili sami sobie i zyskali 
złą sławę, lecz również zhańbili swoje rody.

Ach, wkrótce skończy się to, co długo hańbi. A św. Augustyn stwierdza 
słusznie:

Ach, nie wiesz, że w jednej chwili odnosi się ranę, którą przez długi czas ledwie 
udaje się uleczyć178. Dlatego:

Dobra sława na tym świecie,
Jest więc niekiedy cenniejsza niż cały majątek i pieniądze.

Porozumienie z 1535 roku

W roku 1535179, w dzień [św.] Jerzego [tj. 23 IV], pomiędzy Ich Książęcymi 
Mościami księciem Barnimem [IX] i księciem Filipem [I] z jednej a bur-

mistrzem i radą miasta Szczecina z drugiej strony, za pośrednictwem ustano-
wionych przez obydwie strony komisarzy i sędziów polubownych, a mianowicie 
hrabiego Georga von Ebersteina, pana na Nowogardzie, Jobsta von Dewitza, 
dziedzica Dobrej i starosty w Wolgast, Jacoba Wobesera, starosty w Lęborku, 

Wielkiego (1310-70), a w 1368 cała ziemia czaplinecka, na terenie której leży miejscowość Drahim, włączona została na mocy układu 
zawartego przez tegoż króla i margrabiego brandenburskiego Ottona V Leniwego (1346-79), wraz z ziemią wałecką (terytorium rozcią-
gające się na pn. od Warty, między dolnym odcinkiem Gwdy na wsch. i dolnym odcinkiem Drawy na zach.), do Polski. Panowanie polskie 
nad tą częścią pogranicza wielkopolsko-pomorskiego utrwalone zostało przez króla Władysława Jagiełłę (ok. 1352 lub ok. 1362-1434) 
w pocz. XV w. Z ziemi czaplineckiej i ziemi wałeckiej utworzony został powiat wałecki, będący częścią ówczesnego województwa po-
znańskiego. Powiat wałecki był najdalej na pn. wysuniętą jego częścią. Północna część powiatu wałeckiego, czyli ziemia czaplinecka, 
wcinała się wąskim pasem pomiędzy należącą wówczas do zakonu krzyżackiego Nową Marchię (na zach.) a Księstwo Pomorskie (na pn. 
i wsch.). Z ziemi czaplineckiej, będącej własnością króla (tzw. królewszczyzna), utworzone zostało starostwo niegrodowe (tzw. tenuta) 
z siedzibą na zamku w Drahimiu. Pierwszym starostą niegrodowym, czyli tenutariuszem, był Johann von Wedel. Joachim von Natzmer 
starostą drahimskim został w 1531. Funkcję tę sprawował do chwili śmierci w 1553 (Fijałkowski 2007, s. 44). Od 1668 do pierwszego roz-
bioru Polski w 1772 starostwem drahimskim zarządzała na mocy traktatów welawsko-bydgoskich z 1657 Brandenburgia (od 1701 Prusy). 
Starostwo stało się zastawem za pomoc wojskową udzieloną przez elektora brandenburskiego królowi Polski Janowi II Kazimierzowi 
(1609-72) podczas potopu szwedzkiego, pomoc, która wyceniona została na 120 tys. talarów reńskich. Zastaw ten nigdy nie został przez 
I Rzeczpospolitą wykupiony. [JG]
175 Tibullus, Elegiae (Elegie) II 1.79. Zob. Tibullus, Aneks 2. [MC]
176 Cyprian z Kartaginy, Epistulae (Listy) II 2 (Epistula ad Donatum). Zob. Cyprian z Kartaginy, Aneks 2. [MC]
177 Sydoniusz, Epistulae (Listy), V 8.4. Zob. Sydoniusz, Aneks 2. [MC]
178 Augustyn z Hippony, Epistulae (Mowy), Sermo CCXCIII, 4. Zob. Augustyn z Hippony, Aneks 2. [MC]
179 W oryginale błędnie 1553. [JG]

Tibullus, 2 Elegia, 1: 
Ach nieszczęśni, których 
ten bóg dotkliwie gnębi175.

Cyprian, księga 2, list 2: 
Nigdy przestępstwa nie giną 
z powodu upływu czasu, 
nigdy zbrodnia nie może 
zostać pogrzebana dzięki 
zapomnieniu176. Sydoniusz księga 
5, list 8: Hańba nieprawych 
pozostaje nieśmiertelna tak 
jak chwała (dobrych)177.
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Christopha Lorbeera i Franza Wessela, burmistrza i rajcy miasta Stralsund, 
zawarte zostało porozumienie dotyczące hołdu lennego, ceł, bicia monety, 
młynów, listów ochronnych, spławu zboża i wielu jeszcze innych spraw180.

Złożenie z urzędu burmistrza Hansa Stoppelberga

C
zcigodna rada z minionych zdarzeń pamiętała, że burmistrz 
Stoppelberg obiecał solennie, że z powodu dokonanego w złym 
zamiarze pojmania Clausa Stellmachera miasto nie będzie miało 
kłopotów i strat, a wszystkie koszty weźmie na siebie. Jednak 
burmistrz Stoppelberg nie tylko nie wywiązał się ze swej obiet-
nicy, lecz ponadto przysporzył radzie innych jeszcze, o wiele 

trudniejszych spraw, przez co wpędził miasto w wielkie kłopoty, procesy 
prawne i utratę pieniędzy.

W końcu czcigodna rada, nie chcąc już dłużej przyzwalać na jego wy-
nikające z zaciętości działania, często wytykała mu publicznie złe uczynki 
i ekstrawagancje, a także stanowczo wezwała go do obiecanego zwrotu kosztów. 
Rozjątrzyło to burmistrza Stoppelberga do tego stopnia, że szukał wszelkich 
okazji, aby mścić się na radzie, a zwłaszcza na tych, którzy byli mu najbardziej 
niechętni. Świadczy o tym następująca historia.

Gdy król Danii Chrystian III181 na początku swych rządów, trochę 
z powziętej niechęci, nie chciał potwierdzić miastu Szczecinowi wolności 
i przywilejów, które od dawna posiadało w królestwie duńskim, to przekazał 
posłom czcigodnej rady, panu Joachimowi Kühlenowi182, kamerariuszowi, 
i panu Jobstowi Bruchhausenowi183, rajcy i byłemu dziekanowi w tutejszym 
kościele Mariackim, swoje postanowienie oddalające jej [tj. rady] prośbę. 
Wówczas, w 1538 roku, czcigodna rada napisała do króla obszerne pismo 
usprawiedliwiające wraz z załączoną prośbą i zapieczętowane dostarczyła 
[jego] posłańcowi, którego burmistrz Stoppelberg przetrzymał przez cztery dni 
w swojej piwnicy.184185 [Burmistrz] zabrał mu [tj. posłańcowi] pismo, a Bartheltowi 

180 Regest dokumentu w języku niemieckim patrz: Regestenbuch 1996, s. 172-175, nr 236. [JG]
181 Zob. Chrystian III Oldenburg (1503-59), Aneks 1.
182 Rajca od 1509, kamerariusz od 1520, zm. w 1543. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Jochim Kühle. Blümcke 1913, 120, nr 307/177 
jako Jochim Kule. [JG]
183 Rajca od 1537, zmarł w 1539. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Jobst Brockhauß. Blümcke 1913, s. 121, nr 344/214 jako: Jost Brockhaus/
Bruckhusen. [JG]
184 Łac. Magnum malum suspicio; zob. komentarz do sztuki Terencjusza pt. Adelphi (Bracia), w: P. Terentii Afri Comoediae ex D. Erasmi 
et Ioan. Rivii Attendoriensis castigationibus multo absolutissime, Coloniae, 1537, s. 372. [MC]
185 Zob. Carion 1572, s. 71. [MC]

Menander: Podejrzenie jest 
wielkim nieszczęściem184. 
Filip, księga 2, Chronicon: 

Podejrzenia, przebiegłe i zaciekłe 
wyjaśnienia często są powodem 

wielkich rozruchów185.
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Hallemu, swemu wiernemu przyjacielowi, kazał rozgłosić wśród kupiectwa, 
że są w nim [jakoby] wymienieni po nazwisku liczni kupcy, którzy zostali 
wskazani królowi jako winni [sytuacji].

A także, że pismo to zawiera treści, które mogą przynieść zgubę i nie-
szczęście uprawnieniom miasta.

Poruszyło to kupiectwo do tego stopnia, że natychmiast zażądało od 
czcigodnej rady zajęcia stanowiska.

A kiedy zostało ono ogłoszone w piątek po [niedzieli] Iudica [tj. 12 IV] 
tego samego 1538 roku, Barthelt Halle bardzo ostrymi i porywczymi słowami 
powtórzył swoje poprzednie, ale nieprawdziwe doniesienie, i zaoferował się, 
że potwierdzi je bezzwłocznie za pomocą pisma rady, które znajduje się nadal 
w posiadaniu burmistrza Stoppelberga. Natomiast czcigodna rada z całym 
spokojem przedstawiała, że ma rację i domagała się prezentacji wspomnia-
nego listu.

Kiedy dostarczono go i przeczytano, i nie znaleziono w nim potwierdze-
nia zmyślonego przez burmistrza Stoppelberga mniemania, lecz przeciwnie, 
obszerne wyjaśnienie intencji i celu tego pisma, to burmistrz Stoppelberg 
początkowo bezpodstawnie zaprzeczał temu prawdziwemu raportowi.186 Kiedy 
jednak nie mógł dotrzymać placu, i w związku z całą sytuacją zawstydził się, 
wstał i w obecności czcigodnej rady i kupiectwa złożył swój urząd burmistrza, 
wypowiadając te słowa:

Drodzy przyjaciele, długo byłem waszym burmistrzem, a wy mnie uzna-
waliście. Za co dziękuję. Ponieważ jednak widzę, że nie podąża się za mną 
w pełni, moje rady nic nie znaczą, a w moich sprawach przeciwko zuchwałemu 
Stellmacherowi tak samo nie chciano mi udzielić żadnego wsparcia, zrzekam 
się teraz swego urzędu i nie chcę być już odtąd waszym burmistrzem, lecz żyć 
jak zwykły obywatel. Niech to będzie moją rezygnacją i dokumentem zwolnienia. 
I natychmiast stamtąd odszedł, nie bacząc, że Barthelt Halle ponownie zabrał 
głos i wzywał go do pozostania. Nie chciał też mieć więcej przy sobie pachołka 
miejskiego, który chciał mu towarzyszyć w drodze do domu, i któremu rzekł: 
Nie jestem już burmistrzem, powinieneś czekać tylko na swoich panów.

To dobrowolne zrzeczenie się urzędu natychmiast zostało przyjęte przez 
czcigodną radę, zaś na jego miejsce wybrano innego burmistrza. Tego bur-
mistrz Stoppelberg nie spodziewał się, raczej wyobrażał sobie, że czcigodna 
rada będzie go bardzo prosić, tak jak już wcześniej się zdarzało, aby wrócił 

186 Cytat najprawdopodobniej za: J. Stobaeus, Loci communes sacri et profani sententiarum omnis generis […], Francofurti 1581, 
s. 256. [MC]

Demostenes: Oszczerstwo 
wprawdzie na krótko utwierdza 
opinię słuchaczy. Po pewnym 
czasie natomiast nic nie jest 
słabsze od niego186.
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do ratusza.187188 Dlatego też zaraz zaczął żałować tej rezygnacji, którą postrzegał 
jako dobrowolną degradację lub abdykację, co wypominało mu również jego 
liczne grono przyjaciół189.

Dlatego poskarżył się z tego powodu Jego Książęcej Mości księciu Barnimowi, 
zmyślając, że czcigodna rada złożyła go z zaszczytnego urzędu niezasłużenie, 
z wielkiej nienawiści, zawziętości i zazdrości, a oprócz tego oskarżył radę, że 
ta niedawno zawarła w Stargardzie z przedstawicielami szlachty i miastami 
porozumienie [skierowane] przeciwko Jego Książęcej Mości, aby przeciwstawić 
się zażądanemu w Trzebiatowie [nad Regą]190 podatkowi krajowemu191 oraz na 
różne sposoby przeciwdziałać mającej się odbyć wizytacji [kościelnej]192 oraz 
temu [wszystkiemu], co dotyczy religii.

193A kiedy dowiedział się o tym, rzekł, że jeśli tak miałoby się zdarzyć, to 
jemu nie wypada zasiadać przy nich, lecz [powinien] donieść o tym we wła-
ściwym miejscu. Co rada przyjęła za ostateczną rezygnację i natychmiast na 
jego miejsce ustanowiła nowego burmistrza.

[W reakcji] na to Jego Książęca Mość, traktując te punkty jako poważne 
zarzuty wobec rady, wyznaczył termin zbadania sprawy.

W odpowiedzi na to [rada] oświadczyła, że Stoppelberg zrzekł się [swego 
urzędu] dobrowolnie, a oprócz tego wyjawiła Jego Książęcej Mości jego prze-
różne przewinienia i przekazała ujęte w 64 punktach ciężkie zarzuty wobec 
niego. Zaoferowała także, że dowiedzie, dostarczając dwie opinie, w których 
stwierdzono, że czcigodna rada nie jest zobowiązana do przywrócenia Stoppel-
berga na urząd, a raczej, ze względu na postawione mu zarzuty, [za które grozi] 
więzienie, wygnanie z miasta lub inne kary, jest upoważniona do ścigania go.

187 Zob. Quintus Aurelius Symmachus, Epistolarum ad diversos libri 10, Vignon 1601, s. 95. [MC] 
188 Por. Apulejusz, Metamorphoses (Metamorfozy) III 22; powiedzenie „tłuc swoje kolana siekierą” (asciam cruribus suis illidere) omawia 
Erazm z Rotterdamu: Adagiorum chiliades iuxta locos communes digestae, b.m. 1599, szp. 1939. [MC]
189 Występujące w oryginale wyrażenie auch von seiner Ansehnlichen Freundschaft można również tłumaczyć jako „grono jego zna-
mienitych przyjaciół”. [JG]
190 Trzebiatów, w oryginale Trepto an der Rega, niem. 1945 Treptow an der Rega – miasto w pn. części woj. zachodniopomorskiego, 
w pow. gryfickim, siedziba gm. miejsko-wiejskiej Trzebiatów, na Pobrzeżu Szczecińskim, nad rzeką Regą, ok. 8 km na pd. od Bałtyku; prawa 
miejskie od 1277. Kratz 1865, s. 510-519; Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 760; Handbuch 1996, s. 303-305; Städtebuch 2003, 
s. 305-311. [JG]
191 Chodzi o jedną z uchwał sejmu obradującego zimą 1534 w Trzebiatowie. [JG]
192 Wizytacja kościelna, niem. Kirchenvisitation – w krajach, w których wprowadzona została reformacja, narzędzie służące do wdro-
żenia zasad nowego porządku kościelnego. W Księstwie Pomorskim został on określony przez uchwały sejmu w Trzebiatowie oraz przez 
opublikowaną na początku 1535 ordynację kościelną (niem. Kirchenordnung), opracowaną przez Johanna Bugenhagena. Wizytacja 
przeprowadzana była kolegialnie. W Szczecinie rozpoczęła się 3 III 1535 od kościoła św. Jakuba. Kontynuowano ją przez kilkanaście 
tygodni, obejmując nią wszystkie instytucje kościelne miasta. Najpierw spisywany był majątek należący do każdej z nich. Na podstawie 
protokołu inwentaryzacyjnego sporządzana została uchwała wizytacyjna (niem. Visitationsabschied), która zawierała dyspozycje doty-
czące nowego, zreformowanego sposobu funkcjonowania danej instytucji kościelnej. Patrz: Haberkern, Wallach 1987, Bd. 2, s. 645-646; 
Kirchenvisitationen 1535-1539, s. 27-56; Thiede 1849, s. 455-459; Wehrmann 1911, s. 184-186; Heyden 1936, s. 97-100; Dzieje Szczecina 
1985, s. 258-259. [JG]
193 Cyceron, De officiis (O powinnościach) I 41. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]

Symmachus I. 95: Któż może 
sprawić, aby te same usta 

wyrażały sprzeczne emocje?187 
Apulejusz ks. 3: Kto dobrowolnie 

tłucze swoje kolana siekierą188, 
może mieć pretensje tylko 

do siebie samego.

Cyceron, Katylina 4: 
Nie ma gorszej nieprawości niż 
nieprawość tych, którzy wtedy, 

gdy najbardziej oszukują, 
robią to tak, by się wydawać 

prawymi mężami193.
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O tajnym porozumieniu nie jest jej nic wiadomo, chyba że to, gdy Jego 
Książęca Łaskawość zażądał od stanów podatku, a przedstawiciele szlachty 
i miast, nie chcąc, aby ich skłócono ani przyjąć czegoś, co dla kraju byłoby 
obciążeniem, sporządzili pismo, które wysłali miastom do sprawdzenia.

Potem obydwie strony, szlachta i miasta, obradowały wspólnie w Star-
gardzie, i tam dokument został odczytany, jednomyślnie zaakceptowany 
i zaopatrzony w pieczęcie.

Burmistrz Stoppelberg pismo to nie tylko, że czytał tutaj [tj. w Szcze-
cinie], lecz dodał parę słów, a także wysłał na spotkanie do Stargardu dwie 
osoby z rady.

A jeśli chodzi o punkt dotyczący religii, to wtedy, gdy zaczynała się re-
formacja, czcigodna rada i całe mieszczaństwo oddali się czystej nauce Bożej 
[tj. luteranizmowi] i nie sprzeciwiali się jej. Nie wiedzą jednak nic o żadnej 
wizytacji. Jeśli w przyszłości Jego Książęca Mość ze swymi panami kuzynami 
i całym krajem porozumieją się w sprawie wizytacji i będą ją wprowadzać w ży-
cie, to ze swej strony nie będą w tym przeszkadzać, ofiarowując [jednocześnie] 
uniżoną gotowość poświęcenia życia, majątku i krwi za Jego Książęcą Mość, 
gdyby Jego Książęca Mość został zaatakowany z powodu religii.

Jednak Barthelt Halle, nie bacząc na to oświadczenie, stanął za nim, 
i publicznie głosił, że czcigodna rada pozbawiła burmistrza Stoppelberga 
urzędu, kierując się bardziej nieprzyjazną chęcią prześladowania, zazdrością 
i zawiścią niż z faktycznych powodów.

Przecież gdyby burmistrz Stoppelberg zgodził się na to, aby rada w nocy 
wyciągnęła kilku mieszczan z ich łóżek po to, aby poucinać im głowy, to czy 
pozostałby w niej na urzędzie?194.

[Wystąpienie to] skłoniło Ich Książęce Mości do zignorowania przed-
łożonych im 64 punktów i za pomocą reskryptu wydanego Clausowi Putkame-
rowi, tutejszemu staroście zamkowemu195, polecili, aby dokonał on restytucji 
[tj. przywrócenia Stoppelberga na urząd]. Ten zjawił się więc w czwartek 
po [niedzieli] Oculi [tj. 28 III 1538], o godzinie dziewiątej przed południem, 
razem ze Stoppelbergiem na ratuszu, i wręczył wraz z upoważnieniem ksią-
żęcy rozkaz, w którym nakazano radzie pod karą 5000 guldenów reńskich196, 

194 W oryginale auff den Pfuel – dosł. „na poduszce”. [JG]
195 Zob. Puttkamer, Nicolaus von (przed 1531-73), Aneks 1.
196 Gulden reński – złota moneta o wadze od 3,543 do 3,248 g, bita z kruszcu początkowo 23-karatowego, a ostatecznie 18½-karato-
wego (zawartość czystego złota w monecie od 3,469 do 2,504 g), emitowana przez powstały w 1368 w wyniku porozumienia czterech 
elektorów nadreńskich (arcybiskupów: mogunckiego, kolońskiego i trewirskiego oraz palatyna reńskiego) Reński Związek Monetarny 
(Rheinischer Münzverein) do końca pierwszej ćwierci XVII w.; jedna z najważniejszych jednostek monetarnych późnego średniowiecza 
i wczesnego okresu nowożytnego używana w obrocie handlowym na terenie Rzeszy Niemieckiej. Kahnt, Knorr 1986, s. 252; Mikołajczyk 
1994, s. 133. [JG]
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gdyby tego nie wykonano, przywrócenie Stoppelberga na dotychczasowy 
urząd. Nie bacząc na to, czcigodna rada ten akt przywrócenia Stoppelberga 
na jego dotychczasowe stanowisko burmistrza oprotestowała zgodnie z prawem 
i odwołała się [od niego].

Wielu uważało, że Ich Książęce Mości restytucję tę nakazały uczynić 
dlatego, aby uczony i doświadczony stary człowiek, który zna się na sprawach 
krajowych i miejskich, zachował względy i szacunek, a [przez to] uniemożliwić 
wykluczenie lub lekceważenie go jako starca.

Wielu tłumaczyło to w ten sposób, że Stoppelberg bardzo mocno zabiegał 
na dworze, mając tam przecież zięcia zajmującego wysokie stanowisko, aby 
zapobiec takiej hańbie, i że stąd tak mocno naciskano na tę restytucję i trwano 
przy niej. Co ja pozostawiam jednak bez rozstrzygnięcia.

Mimo tego sprawa ta była kontynuowana w cesarskim Sądzie Kameral-
nym, w którym 3 lutego roku 1542 ogłoszony został ostateczny wyrok, brzmiący:

Sentencja197
W sprawie burmistrza i rady miasta Szczecina przeciwko Hansowi Stoppelber-
gowi odnośnie do [środków odwoławczych zwanych] attentata198, po należytym 
rozpatrzeniu [sprawy] uznano, że po mającej miejsce apelacji wspomniany 
Stoppelberg niesłusznie tak usilnie podważał wyrok sądowy, aby przez to 
odzyskać miejsce w radzie i urząd burmistrza. Dlatego też te [środki odwo-
ławcze zwane] attentata oddalamy, a także unieważniamy.

Ponieważ my te [środki odwoławcze] niniejszym oddalamy, a także 
unieważniamy, zatem kosztami i szkodami, które z ich powodu powstały w ce-
sarskim Sądzie Kameralnym, a które wzmiankowani ze Szczecina zapłaciliby 
zgodnie z regulacjami prawnymi, obciążamy wspomnianego Stoppelberga 
i każemy mu [je] zapłacić.

A kiedy stawała się sprawiedliwość, było w radzie daleko więcej niż 
uprzednio niepokoju, rywalizacji i wrogości.199 Stąd gdy Stoppelbergowi przy-
trafiło się, że z wrodzonej popędliwości zaatakował słownie, [to] czcigodna 
rada nie wybrała go więcej na ratusz. Spowodowało to wiele skarg i zamęt. 
A Stoppelberg dał się poznać między innymi z tego, że w działalności publicz-
nej traktował niektórych obcych i przybywających tutaj do Szczecina, (którzy 
z uwagi na majątek byli bogaci i ważni, lecz po swoich rodzicach niskiego 

197 Łac. sententia – zasadnicza część orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy. [JG]
198 W oryginale attentatorum, lm od nowołac. attentatum, -i. [JG]
199 Cyceron, Epistulae ad Quintum fratrem (Listy do brata Kwintusa) I 1, 38. [MC]

Utrzymywanie pod kontrolą 
wzburzenia ducha świadczy 

o nieprzeciętnym umyśle. 
Cyceron, Listy do brata 

Kwintusa 1, list 1199.
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i niejasnego pochodzenia)200201202203204205 z pozycji swojego mieszczańskiego, uświęconego 
tradycją czcigodnego stanu, w którym z chlubą zasiadał ponad 40 lat206. Bo 
chociaż bogactwo czyniło ich dumnymi i wyniosłymi, to deprymowało i obni-
żało ich status nowe i niskie pochodzenie, a tym samym ich bogactwo było bez 
godności. [Stąd też] gnębili i oczerniali go jako człowieka zbliżającego się do 
swojego końca, który z powodu starości łatwo mógł być narażony na wszelką krzywdę 
różnymi oskarżeniami i kolejnymi zniewagami. Aż ostatecznie nie chcieli [go] 
także już więcej wprowadzać do ratusza.

Rajcy powinni się starać, aby panowała między nimi dobra zgodność 
i zażyłość, a ich umysły nie były podzielone, ponieważ swój chętnie ciągnie do 
swego. Cyceron w „O powinnościach” mówi: Nic tak mocno nie wiąże przyjaźni, 
jak równość usposobień.

Salustiusz mówi: Tego samego nie chcieć, tego samego chcieć – tylko taka przy
jaźń jest silna207.

O Temistoklesie208 i Arystydesie209 z Aten, którzy ogólnie byli bardzo źle do 
siebie nawzajem nastawieni, można przeczytać, że jakkolwiek w domu [czyli 
w Atenach] ogarnięci byli osobistą niechęcią, to kiedy z powodu ogólnej spra-
wy miejskiej posyłano ich w obce miejsce, swoje rozjątrzenie pozostawiali na 
granicy, aby dzięki temu zgodnie działać dla dobra wspólnego, przedkładając 
to daleko bardziej nad swoje wzajemne uprzedzenia. Stąd także w Rzymie 
obradowano w Domu Zgody210, aby pokazać, że można naradzać się spokojnie 
i ugodowo.

200 Horacy, Epistulae (Listy) I 2, w. 57. Zob. Horacy, Aneks 2. [MC]
201 Seneka, Hercules Furens (Herkules szalejący), akt 2, w. 340. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
202 Liwiusz, Ab Urbe condita (Historia Rzymu od założenia masta) I 41, 3. Zob. Liwiusz, Aneks 2. [MC].
203 Klaudian, Panegyricus de quarto consulatu Honorii Augusti 1, w. 220. Zob. Kaludian, Aneks 2. [MC]
204 Powiedzenie to przypisywano Emilianowi (łac. Aemilianus), rzymskiemu namiestnikowi Mezji Górnej i Dolnej, ogłoszonemu cesarzem 
przez własną armię w 253, zamordowanemu po kilku miesiącach. Zob. Mathias Prideaux, An Easy and Compendious Introduction for 
Reading All Sorts of Histories, Oxford 1655, s. 204. [MC]
205 Sydoniusz, Epistulae (Listy) VIII 10. Zob. Sydoniusz, Aneks 2. [MC]
206 Friedeborn ma na myśli radę miejską, której członkiem Hans Stoppelberg był od 1501 lub 1503, patrz wyżej przypis 79. [JG]
207 Salustiusz, De coniuratione Catilinae (Spisek Katyliny), 20.3-4. Zob. Salustiusz, Aneks 2. [MC]
208 Temistokles (ok. 524 – ok. 459 przed Chr.) – ateński polityk, przywódca stronnictwa demokratycznego; m.in. autor sukcesu floty 
greckiej w bitwie pod Salaminą. [MC]
209 Arystydes, zw. Sprawiedliwym (ok. 530-467 przed Chr.), ateński polityk i dowódca, konkurujący z Temistoklesem. Na skutek działań 
Temistoklesa został skazany na wygnanie. Podczas wojen z Persami wezwany z wygnania, współpracował z Temistoklesem. [MC]
210 W oryginale Hauß Concordiae, poprawnie Świątynia Zgody lub Konkordii (łac. Aedes Concordiae) – świątynia wzniesiona w począt-
kach l. 60. IV w. przed Chr. w zach. części Forum Romanum dla upamiętnienia porozumienia zawartego pomiędzy rzymskimi patrycjuszami 
i plebejuszami; do końca republiki najczęstsze miejsce obrad senatu rzymskiego. Mała encyklopedia 1973, s. 160 (hasło „Concordia”). [JG]

Horacy: Zawistny chudnie 
patrząc na cudze bogactwo200. 
Mając przez to na myśli 
Loytzów. Seneka w Herkulesie 
szalejącym: Kto chełpi się 
swym rodem, chwali to, 
co cudze201. Liwiusz, księga 1: 
Myśl o tym, kim jesteś, a nie 
gdzie się urodziłeś202. Klaudian: 
Godzi się polegać na cnotach, 
a nie na pochodzeniu203. 
Elian: Nie ród, lecz umysł204. 
Sydoniusz 8, List 10: 
Życie powinno być piękniejsze 
od pięknych słów205.
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Rebelia i nieposłuszeństwo Barthelta Hallego

T
enże Barthelt Halle, jak widać z tego, co zostało powiedziane 
wyżej, był z natury wichrzycielem, [człowiekiem] krnąbrnym 
i butnym oraz okropnym oszczercą. W tym czasie pod pozorem 
religii, co często było przykrywką dla jego niegodziwości, wywołał 
w mieście wiele niepokoju. I gdyby otrzymał wsparcie, to system 
sprawowania władzy zostałby całkowicie wywrócony, a tak, jeśli 

coś podobnego czynił, to traktowane było to jako niecne.211 Ponieważ z jednej 
strony jako zwolenników miał [ludzi z] gminy, a w zgromadzeniu rady jego 
patronem był burmistrz Stoppelberg, stał się tak zuchwały, że w roku 1534 
z wielką gwałtownością naciskał na czcigodną radę, aby pozbyła się ze swego 
grona burmistrza Hansa Loytza i kilku rajców, którzy prawdopodobnie nie 
zgadzali się z burmistrzem Stoppelbergiem lub w sprawach wiary nie byli tego 
samego zdania.

Kiedy jednak czcigodna rada to jego nieumiarkowane żądanie słusz-
nie odrzuciła, zwołał jako nadzwyczajny przywódca i prowodyr, pod groźbą 
utraty majątku i prawa miejskiego, całe mieszczaństwo pod ratusz, aby w ten 
sposób wymusić na radzie osiągnięcie swojego zamiaru, a niektórych rajców 
z czystej występności i zuchwalstwa w obecności gminy obrzydliwie i nie po 
chrześcijańsku znieważył. Ponadto tak bardzo naciskał na czcigodną radę, 
grożąc, że nikt z jej grona nie opuści ratusza, że musiała przegłosować pozba-
wienie burmistrza Hansa Loytzego prawa zasiadania w radzie. A kiedy ten na 
rozkaz panującego księcia został potem przez czcigodną radę przywrócony 
(chociaż to nie rada pozbawiła go urzędu), Barthelt Halle podczas odbywa-
jącego się wprowadzenia publicznie, i zapominając się, powiedział: Ponieważ 
Hans Loytze ponownie wprowadzany jest na dotychczasowy urząd i ma być 
traktowany jako burmistrz, to jemu jest obojętne, czy Loytze jest nadzorcą 
więźniów, czy burmistrzem.

Ponadto nie poprzestał na tym, lecz wsławił się swoim niewyparzonym 
językiem jeszcze w innych, obcych miejscach, kiedy publicznie dotkliwie 
zwymyślał i zaatakował miejskiego wójta sądowego Hansa Dolgemana [?], 
a także ławników sądowych za to, że w jego sprawie orzekli nie na jego, lecz 
na Melchera Rödingera korzyść.

211 Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica, 1575, s. 14. Zob. Piccolomini, Aeneas Silvius, Aneks 2. [MC]

Aeneas Sylvius. Historia 
Bohemica, rozdział 18: 

Boski majestat nienawidzi 
poręczyciela występków, 

ich sprawcę niszczy211.
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Jednak tego rodzaju złośliwość nie została mu nieodpłacona. Najpierw 
z powodu tych ciężkich obelżywych słów, które wylały się z niego, słusznie 
był ciągany po sądach, co spowodowało, że wydał prawie cały swój majątek 
na procesy sądowe, przez co dorobił się kija żebraczego.

W roku 1535, czyli w tym samym, kiedy jego poplecznik burmistrz 
Stoppelberg został zdjęty ze swego urzędu212, skazano go w związku ze skargą 
Rödingerów z powodu nieposłuszeństwa (ponieważ nie zastosował się do 
cesarskiego wyroku i nakazów wykonawczych) na banicję z terenu Rzeszy, 
a wszystkim stanom Rzeszy polecono, aby wyegzekwowały to na jego ciele 
i majątku. Ulotnił się potem i nie można go było nigdzie znaleźć. Jego żona 
i dzieci na mocy wyroku cesarskiego pozbawieni zostali domu (który obecnie 
posiada Heinrich von Rammin), do którego wprowadzeni zostali Rödingerowie.

A mimo to Barthelt Halle przywrócony został z powrotem do łask, po-
nieważ doszedł do porozumienia z cesarskim fiskałem213 z powodu orzeczonej 
kary, a także została z niego zdjęta banicja.

Jednak z powodu poprzednich nieprawości, jak i tego, że znowu kil-
kakrotnie wypowiadał się przeciwko radzie i mieszczanom, grożąc im, był 
ścigany książęcymi listami gończymi, i bez eskorty nigdzie nie mógł czuć się 
bezpiecznie. Aż w końcu zmarł w nędzy i ubóstwie. Tak to zazwyczaj bywa, 
że tacy zaślepieni ludzie, którzy buntują się przeciwko swojej prawowitej 
zwierzchności i burzą pokój powszechny, sami nadziewają się na własny miecz, 
ich podstępne ciosy odnoszą zły skutek, który w końcu spada na ich własną 
głowę, tak jak mówi poeta:

Jeśli rozgniewany Bóg pragnie kogoś ukarać,
zazwyczaj odbiera takim rozum.
I mgłę roztacza, by w szale popadali 
w klęski, które z powodu cudzych szkodliwych 
rad z własnej woli na siebie ściągnęli214.

212 Burmistrz Stoppelberg został zdjęty z urzędu w 1538, patrz przypis 79. [JG]
213 Fiskał – urzędnik skarbu publicznego, w tym przypadku cesarskiego, odpowiedzialny m.in. za ściąganie sądowych kar finansowych 
zasądzonych na jego rzecz. Linde 1807, s. 643; Haberkern, Wallach 1987, Bd. 1, s. 201. [JG]
214 Zob. Ph. Melanchton, Interpretatio orationis Lycurgi contra Leocratem, w: Philippi Melanchtonis Opera quae supersunt omnia, t. 17, 
Halis Saxonum 1851, szp. 959. [MC]

[Księga] Syracha 3, werset 28: 
Człowiek zuchwały 
w końcu marnie kończy.
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Dom beginek215 przy Różanym Ogrodzie

D om ten, zwany dawniej konwentem Schillinga, ufundowany został 
ostatecznie przed ponad stu laty, a przyjmowane do niego były stare 
panny, aby służyć i opiekować się chorymi w mieście. Kiedy jednak 
w owym czasie stare beginki – oprócz dwóch – zmarły, czcigodna 

rada w roku 1534 zarządziła, że do fundacji znowu przyjęte zostaną pobożne, 
uczciwe kobiety i wdowy, które z pożytkiem mają być użyte do wspomnianej 
posługi, która do teraz była sprawowana. Ponadto wspomniana wyżej rada 
mocą dokumentu, który w oryginale znajduje się w siedzibie [fundacji], po-
twierdziła im ich dotychczasowe przywileje i uprawnienia.

Nieprawidłowy szos Clausa Lesera

W roku 1539, mniej więcej koło ostatków, zmarł tutaj mieszczanin 
zwany Claus Leser. Poza wdową, a także siostrą, która była żoną 
Martina Lübbenowa, i Joachimem Langestake, synem siostry, nie 

pozostawił żadnych spadkobierców.
W kolejną noc, po tej, kiedy zmarł Leser, i nie był jeszcze pochowany, 

spadkobiercy ci wdarli się samowolnie do domu wdowy, zabrali jej klucze, które 
miała w łóżku, pod głową, otworzyli [nimi] według swego uznania skrzynie 
i kufry, i poza tym wyrządzili w domu różnorakie szkody.

Kiedy następnie wdowa z powodu tego napadu poskarżyła się czcigodnej 
radzie i poprosiła o ochronę i pomoc, a także sama ujawniła ku lepszemu 
rozważeniu i równocześnie ku zmartwieniu i na niekorzyść swoich zuchwa-
łych współspadkobierców środki majątkowe spadku216, czcigodna rada wysłała 
do dziedziczonego domu paru swoich członków, a mianowicie kamerariusza 
Jochima Kühlena, Hansa Dolgemana217 i Davida Braunschweiga218, aby prze-
prowadzili przesłuchanie i zbadali sprawę.

215 Beginki – religijne stowarzyszenie kobiet, początkowo niezamężnych, prowadzących wspólne życie i oddających się dobroczynności 
bez składania ślubów zakonnych, powstałe w XII w. we Flandrii, skąd rozprzestrzeniło się na teren Niderlandów, Francji i Nadrenii. Dom 
szczecińskich beginek znajdował się najpierw (do 1490) przy Heilige Geiststraße, potem przeniosły się one do zabudowań położonych 
przy Rosengarten 68/69. Lemcke, Fredrich 1926, s. 56; Encyklopedia, t. 2, szp. 177-178. [JG]
216 Łac. vires haereditatis.
217 Hans Dolgeman, rajca od 1526, burmistrz od 1539, zm. w 1540. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. Blümcke 1913, s. 120 (nr 328/198). [JG]
218 David Braunschweig, rajca od 1537, burmistrz od 1540, zmarł w 1552. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. U Blümckego 1913, s. 121 
(nr 343/213): David Braunschweig/Brunswick. [JG]
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219A kiedy wspomniani komisarze po zbadaniu sprawy stwierdzili, że jest 
[tam] o wiele więcej pieniędzy i majątku niż zadeklarowane zostało miastu 
do szosu, czcigodna rada poleciła, po otrzymaniu raportu, dostarczyć do 
ratusza skrzynię, do której włożono pieniądze w gotówce, sztabki srebra220 
i inne klejnoty. Potem wezwano wszystkich spadkobierców i oświadczono 
im: wasz przyjaciel Claus Leser powinien dawnym zwyczajem płacić rocznie 
od każdego tysiąca guldenów221 osiem guldenów i jedną grzywnę sundzką222 
szosu miejskiego. Mimo to płacił od wszystkich swoich dóbr rocznie nie wię-
cej niż cztery guldeny, a tym samym znacząco pozbawił miasto jego dochodu. 
Z tego powodu wszystkie te dobra, które nie zostały zadeklarowane do szosu, 
przepadają starym zwyczajem, który stał się prawem, w sposób uprawniony 
na rzecz miasta, z mocy samego prawa i samego faktu, bez dalszych oświadczeń, 
co powinno mieć miejsce jeszcze za życia Clausa Lesera. Tak jak w prawie 
magdeburskim, które nadano temu miastu [tj. Szczecinowi], zostało to sta-
nowczo wyrażone następującymi słowami: Każdy musi pod przysięgą zgłosić 
wszystkie swoje rzeczy do szosu. A to, co zostało [przy tym] wymienione, jest 
jego. Jeśli jednak zataił to, co należy do niego, ponad to, co podał do protokołu 
w szczególe, przepada to słusznie na rzecz miasta.

A chociaż wdowa zgodnie z tym porozumiała się z czcigodną radą od-
nośnie do swojego udziału w spadku i dobrowolnie zrzekła się niezadeklaro-
wanych do szosu dóbr, to jednak pozostali dwaj spadkobiercy nie byli z tego 
zadowoleni. Lübbenow poskarżył się na to księciu Barnimowi. W końcu Jochim 
Langestake, kiedy stracił nadzieję, że cokolwiek odzyska, stał się wrogiem 
miasta i pewnego razu wraz ze swoim jezdnym porwał z pola i uprowadził 
Borcharda Sefelda, syna jednego z mieszczan.

219 Tacyt, Annales (Roczniki) VI 42. Zob. Tacyt, Aneks 2. [MC]
220 W oryginale Silberkuchen. W literaturze specjalistycznej obok pojęcia „sztabka” używa sie również określenia „wlewek”, „zlitka” lub 

„ajngus”. Srebro gromadzone w celach tezauryzacyjnych mogło być również odlewane do formy płytek. Cenne uwagi i sugestie w tej 
kwestii pochodzą od pana Wojciecha Bryłki, artysty złotnika ze Szczecina, i dr. hab. Marcina Majewskiego, dyr. Muzeum Archeologicz-
no-Historycznego w Stargardzie. Rochacki 2019, s. 19–20, 255–256, 277–278. [JG]
221 Guldeny były bite również w Księstwie Pomorskim, po raz pierwszy za panowania Bogu sława X, pod koniec XV w., ważyły 3,281 g 
i zawierały 2,529 g czystego złota (próba 0,7705), następnie przez Filipa Juliusza (1609, 1611), Filipa II (1612-13), Franciszka (1618) i Bogu-
sława XIV (1628-29, 1632). Gulden pomorski ważył 3,281 g i zawierał 2,529 g czystego złota (próba 0,7705); Mikołajczyk 1994, s. 132-133; 
Horoszko 2015, s. 10-11. Guldeny, w tym potrójne, były bite również za rządów Jana Fryderyka, m.in. w 1594 i 1596; Piniński 1976, tabl. XI, 
ryc. 1; Hildisch 1980, s. 23; Mikołajczyk 1994, s. 91; Horoszko 2015, s. 15. Wartość guldena pomorskiego ustanowiona została przez Bogu-
sława X na trzy grzywny sundzkie. Mikołajczyk 1994, s. 132-133; Großkopf 1997, s. 177. [JG]
222 Grzywna sundzka, niem. sundische Mark lub Mark sundisch – jednostka systemu monetarnego miasta Stralsund, którym miasto po-
sługiwało się na podstawie przywileju menniczego (niem. Münzrecht), otrzymanego w 1319 od księcia rugijskiego Wisława III (1265/68-1325). 
Nazwa (sundzka) nawiązuje do położenia miasta nad cieśniną Strelasund; system monetarny Stralsundu opierał się na grzywnie kolońskiej 
(233,856 g czystego srebra), przy czym wartość jednej grzywny kolońskiej odpowiadała 2,5 grzywny sundzkiej; grzywna sundzka dzieliła 
się na 16 srebrnych szylingów lub szelągów (łac. solidus), a szyling na 12 fenigów (łac. denarius); w 1504 miasto Stralsund, które w ramach 
sytemu monetarnego wprowadzonego w 1489 przez księcia Bogu sława X w Księstwie Pomorskim jako jedyne z miast pomorskich zachowało 
prawo bicia monety, zobowiązało się do jej bicia według stóp menniczych określonych przez księcia. Zob. Großkopf 1997. [JG]

Tacyt, księga 6, Roczniki: 
Gdy ktoś prosi o pomoc dla 
siebie przeciwko rywalom, 
staje po jakiejś stronie 
i jest skuteczny przeciwko 
wszystkim219.

Glossarium, artykuł 48
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Chłopiec ten został potem przywieziony z powrotem tutaj [tj. do Szczeci-
na] przez zarządcę majątku miejskiego i kilku jezdnych z sądu wójtowskiego 
w Walmo223, gdzie go ukryto, a łamiący prawo był wskutek tego bardzo ścigany 
listami gończymi.224225 Tymczasem zaś zmarł Martin Lübbenow. Krótko potem tenże 
Langestake został jednak z powodu swoich występków stracony w Kamieniu 
Pomorskim. A pieniądze, które nie zostały zgłoszone do szosu, i sztabki sre-
bra, których wartość według opinii samych spadkobierców wynosiła ponad 
trzy tysiące guldenów, jako dobra przeniesione i utracone przez przestępstwo 
pozostały na ratuszu i w większości przeznaczone zostały na wybudowanie 
przedniej Bramy Młyńskiej226.

Porozumienie z 1540 roku

W roku 1540, w piątek po [dniu] św. Piotra w okowach [tj. 6 VIII], po raz 
kolejny, dzięki poprzedzającym pilnym negocjacjom hrabiego Georga 

Jobsta von Dewitza i Jacoba Wobesera, między wyżej wspomnianymi naszy-
mi łaskawymi książętami i panami, księciem Barnimem [IX] i Filipem [I], 
a miastem zostało zawarte i wprowadzone w życie porozumienie dotyczące 
kilku punktów spornych227.

Zjazd Hanzy w Lubece

W  roku tym odbył się w Lubece zjazd Hanzy, na który do reprezentowania 
miasta wysłani zostali burmistrz David Braunschweig i pan Caspar 

Brincke228, rajca.

223 Walmo – prawdopodobnie Wallmow, wieś w ówczesnej Brandenburgii, niedaleko jej granicy z Księstwem Pomorskim, obecnie 
w Niemczech, w płn.-wsch. części kraju związkowego Brandenburgia, ok. 35 km w linii powietrznej na płd. zach. od Szczecina. [JG]
224 Zob. Guevara 1611, s. 92. [MC]
225 Owidiusz, Heroides (Heroidy) XIV (Hypermestra Lynceo) w. 16. Zob. Owidiusz, Aneks 2. [MC]
226 Brama Młyńska – jedna z czterech średniowiecznych bram miejskich, położona w pn. odcinku murów miejskich, u wylotu obecnej 
ul. Staromłyńskiej na pl. Żołnierza Polskiego, typu szczytowego, wymieniona po raz pierwszy w 1268; w XV w. zaopatrzona w barbakan, 
posiadała przedbramę, której fundamenty odsłonięto na początku lat 80. XIX w. podczas budowy domów przy obecnej ul. Małopolskiej 
(do 1945 Augustastraße), istniejąca do lat 20. XVIII w., wyburzona w związku z założeniem Białego Placu Parad (ob. pl. Żołnierza Polskiego). 
Lemcke 1881, s. 36; Lemcke, Fredrich 1926, s. 66-67; Lukas 1973, s. 202; Encyklopedia Szczecina 1999, s. 119; Deutschlands Städtebau 
1925; Städtebuch 2003, s. 253; Iwańczuk, Brama Młyńska, dostęp 19.03.2021); rekonstrukcja wyglądu w: Deutschlands Städtebau 1925, 
s. 15. [JG]
227 Dokument z 6 VIII 1540, do 1942 w zbiorach Staatsarchiv Stettin jako część zbioru dokumentów miasta Szczecina, nr 219, regest 
dokumentu w języku niemieckim patrz: Regestenbuch 1996, s. 180-182 (nr 242). Od 1942 dokument uznawany za zaginiony. [JG]
228 Rajca od 1532, kamerariusz od 1545, zm. 1548. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. U Blümckego (1913, s. 121, nr 337/207): Jasper Bringk. [JG]

Ponieważ uczynił to, 
czego nie powinien, cierpiał 

tak, jak sobie zasłużył224. 
Owidiusz, Heroidy 14: 

Taki skutek zazwyczaj mają 
niegodziwe czyny225.
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Szarańcza

W roku 1542 było bardzo dużo szarańczy, która wszędzie uczyniła wiele 
szkód, a w niektórych miejscach przyfruwała w takim zagęszczeniu, że 

jak chmura zasłaniała słońce. Była różnokolorowa, a grzbiet miała w kształcie 
mniszego kaptura. A dodatkowo na czterech skrzydłach miała [wzór] podob-
ny do obcych liter. Potem zginęła z powodu zimna i na niektórych miejscach 
zalegała [na ziemi] do wysokości kolan, z czego powstał wielki fetor i wielu 
ludzi chorowało i zatruło się.

Założenie książęcego Pedagogium

W roku 1543 książę Barnim [IX] wspólnie z synem swojego brata, księ-
ciem Filipem [I], z pomocą i za radą biskupa Bartholomeusa Swawe229 

i superintendenta magistra Paula von Rhoda230 założył w Szczecinie Pedagogium. 
Zapewnił mu uczonych ludzi [tj. nauczycieli] i uposażył tak dużym dochodem, 
że za niewielką opłatą można było dać utrzymanie kilku uczniom stołowym. 
Do nadzoru dla tej fundacji ustanowieni zostali czterej kuratorzy i trzej dia
koni albo prowizorzy. Jednak książęta zachowali dla siebie prawo najwyższego 
nadzoru i dokonywania zmian.

Jakżeż wielce pożyteczne dzieło zostało przez to stworzone dla dobra 
publicznego i kościoła w tych krajach [tj. na Pomorzu]. Albowiem krajowi 
przysporzyło [ono] wielu uczonych mężów, którzy są [tu] codziennie kształceni. 
Pierwszym rektorem był Antoni Walter231.

Sejm

W roku 1544, w piątek po [dniu św.] Michała [tj. 3 X], tutaj, w Szczecinie, 
obradował sejm w sprawie poboru wprowadzonego podatku tureckiego232.

229 Zob. Swawe, Bartholomeus (Bartłomiej) (1494-1566), Aneks 1.
230 Zob. Rode, Paul von (Rhoda) (1489-1563), Aneks 1.
231 Antoni Walther (zm. 1557) – rektor Pedagogium w l. 1543-53; pochodził z nadreńskiej części Niemiec (zwany był Rhenanus), w l. 1539-
42 wykładowca uniwersytetu w Greifswaldzie (łac. artiae et philosophiae magister), od 1553 profesor uniwersytetu w Wittenberdze, gdzie 
zmarł. Wehrmann 1894, s. 23-24; Dzieje Szczecina 1985, s. 267; Wesołowska 2018, s. 19, 21. [JG]
232 Podatek turecki, niem. Türkensteuer – podatek nakładany przez cesarza rzymskiego narodu niemieckiego na kraje i terytoria Rzeszy 
z przeznaczeniem na finansowanie wojen z osmańską Turcją, która po upadku Konstantynopola w 1453 prowadziła ekspansję z Półwyspu 
Bałkańskiego w kierunku pn. i zach. Europy. Głównymi przeciwnikami Turcji były kolejno Republika Wenecka, królestwo Węgier, monarchia 
habsburska, Rzesza niemiecka i Rzeczpospolita, a od końca XVII w. Rosja. Wojny prowadzone przez te państwa z Turcją określane są 
w historiografii mianem wojen tureckich lub osmańskich. Podatek turecki po raz pierwszy został nałożony przez cesarza Fryderyka III na 
sejmie Rzeszy obradującym w 1454 we Frankfurcie nad Menem. Jednak dopiero na sejmie Rzeszy w 1521 w Wormacji udało się cesarzowi 



8 Umowa między książętami Filipem I i Barnimem IX z 1541 roku o utworzeniu 
Fundacji Mariackiej w Szczecinie na majątku sekularyzowanej kapituły kościoła NMP 
w Szczecinie, z przeznaczeniem na utrzymanie wspomnianego kościoła i przyszłej uczelni 
– Pedagogium, Szczecin, 21 X 1541. AP Szczecin, AKW, Rep. 5, Tit. 31, nr 29, k. 2.



9 Pierwsza ordynacja Kościoła ewangelickiego dla Księstwa Pomorskiego 
(Kercken Ordeninge des gantzen Pamerlandes), opracowana przez Johanna Bugenhagena 
i wydana w Wittenberdze w 1535 roku. AP Szczecin, RiS, sygn. 799.
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Podwyżka opłaty groblanej233

W roku 1544 tutejsza czcigodna rada wysłała na sejm Rzeszy do Spiry 
swojego sekretarza Johana Schwinda234, zaopatrzonego w książęce pisma 

ze wsparciem, aby prosić uniżenie cesarza Karola V235 o podwyższenie opłat 
za korzystanie z grobli, co uzyskano236.

Czas drożyzny i taniości

W roku 1546 tutaj i w całym kraju powstała tak wielka drożyzna, że około 
Zielonych Świątek [tj. około 13 VI] szefel237 pszenicy lub żyta kosztował 

1 talara238, a za inne zboże trzeba było dać niewiele mniej. Jednak po żniwach 
nastąpił z powrotem dobry czas taniości, bo szefel pszenicy można było kupić 
za ortsguldena239, a innego zboża za cztery grosze240.

Karolowi V nadać poborowi podatku tureckiego ramy organizacyjne poprzez ustalenie kwot podatku płaconego przez poszczególne 
terytoria Rzeszy i założenie matrykuły, czyli rejestru jego poboru. Podatek turecki był tzw. podatkiem pogłównym, który musieli płacić, 
stosownie do przynależności stanowej i zawodowej, wszyscy dorośli mieszkańcy Rzeszy (powyżej 15 r.ż.). Do 1570 podatek turecki był 
pobierany co roku, potem pobór następował w rzadszych odstępach czasowych. Był pobierany do 1619, a od tego roku ograniczony 
jedynie do terytorium monarchii habsburskiej. Pozyskane z podatku środki służyły do finansowania wojen prowadzonych przez Rzeszę 
z Turcją, w tym na budowę twierdz i wykup z rąk tureckich osób wziętych do niewoli, głównie żołnierzy. Szacuje się, że do 1619 z tytułu 
podatku tureckiego wpłynęło do skarbca Rzeszy ok. 50 mln talarów. Podatek turecki funkcjonował również w ówczesnej Polsce, a środki 
pozyskane z niego służyły finansowaniu wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą z Turcją. [JG]
233 W oryginale Dambzoll – opłata ta pobierana była za korzystanie z grobli przez Międzyodrze (podmokły teren pomiędzy – z zach. 
na wsch. – Parnicą, Małą Regalicą, Regalicą i Płonią), po której przebiegała droga łącząca Szczecin i Dąbie. Jej budowę rozpoczęto na 
mocy przywileju księcia Ottona I z 12 XI 1299, który wprowadzał obowiązek uiszczania opłaty za przejazd groblą, wpływy z czego miały 
być przeznaczane na jej budowę i związanych z nią obiektów technicznych oraz na ich utrzymanie. Początkowo grobla była utwardzona 
balami drewnianymi, potem kamieniem. Głównymi obiektami inżynierskimi grobli były cztery mosty na wspomnianych odnogach Odry 
oraz kilkanaście innych obiektów mostowych (w l. 40. XVI w. było ich 7, w początkach XIX w. – 19). Przebieg grobli jest dobrze widoczny 
na rysunku Erika Jönssona Dahlberga i Johana Lithéna z 1677 ze zbiorów Kunglinga Biblioteket w Sztokholmie oraz na ulotce Eigentlicher 
Belagerungs-Ausgang Der Pommerischen Haupt-Stadt Stettin […] z tegoż roku. Stettin. Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Szczecin. 
Widoki z pięciu wieków, b.m. 1991, odpowiednio nr kat. 14 (ryc. kolorowa II i s. 110) i nr kat. 16 (s. 112). [JG]
234 Sekretarz od 1542. Zob. niżej: „Nazwiska sekretarzy…”. [JG]
235 Zob. Karol V Habsburg (1500-58), Aneks 1.
236 Dokument z 22 IV 1544, do 1942 w zbiorach Staatsarchiv Stettin jako część zbioru dokumentów miasta Szczecina, nr 222 (221); regest 
dokumentu w języku niemieckim patrz: Regestenbuch 1996, I, s. 184-185 (nr 246). Od 1942 dokument uznawany za zaginiony. [JG]
237 Szefel, pol. korzec – jednostka miary objętości dla ciał sypkich, głównie zboża, używana na terenie krajów niemieckich, o różnej 
wielkości w zależności od produktu, do którego mierzenia służyła, bardzo zróżnicowana lokalnie, którą obecnie przelicza się na litry. Z te-
renu Pomorza z okresu do początków XVIII w. znane są szefle (korce): ogólny z Greifswaldu i Stralsundu – 38,92 l oraz Wolgast – 40,48 l; 
dla żyta z: Anklam – 44,75 l, Bań – 52,61 l, Białogardu – 51,08 l, Kamienia Pomorskiego i Koszalina – 53,43 l, Kołobrzegu – 45,18 l, Gartz – 
52,19 l, Lęborka – 57,43 l, Pasewalku – 54,55 l, z Pyrzyc i Stargardu – 51,82 l, Darłowa – 47,18 l, Słupska – 46,33 l, Ueckermünde – 52,33 l 
i Wolina – 53,19 l; dla owsa z: Bań – 78,93 l, Białogardu – 76,57 l, Kamienia Pomorskiego – 71,58 l, Koszalina – 54,91 l, Kołobrzegu – 56,61 l, 
Garz – 78,29 l, Lęborka – 82,46 l, Pasewalku – 75,5 l, z Pyrzyc i Stargardu – 68,62 l, Darłowa – 66,48 l, Słupska – 54,91 l, Ueckermünde – 
54,91 l i Wolina – 78,06 l. W Szczecinie w czasach książęcych był stosowany szefel o objętości 49,31 l dla pszenicy i żyta oraz 65,2 l dla 
owsa i jęczmienia. Tymicz 1979, s. 283. [JG]
238 Talar – srebrna moneta o wadze ok. 27 g (początkowo ok. 32 g), o wartości odpowiadającej złotemu dukatowi, bita w Europie od końca 
XV w., głównie w krajach posiadających bogate złoża srebra. Nazwa pochodzi od niemieckiego wyrazu Joachimstaler, nazwy srebrnej 
monety bitej od 1519 w mennicy zlokalizowanej w mieście Jachimów (czes. Jáchymov, niem. St. Joachimstal), w czeskich Rudawach, 
należącej do hrabiowskiej rodziny Schlick. Kahnt, Knorr 1986, s. 308-311; Mikołajczyk 1994, s. 297-300. [JG]
239 Ortsgulden – srebrna moneta o wartości 1/4 guldena. Wyraz Ort oznacza w języku niemieckim jedną czwartą jednostki miary bądź 
jednostki monetarnej. Kahnt, Knorr 1986, s. 204; Mikołajczyk 1994, s. 218. [JG]
240 Grosz – srebrna moneta o wadze od ok. 1,5 do ok. 1,8 g, o wartości 1/32 guldena lub 1/24 talara. Choć na Pomorzu była używana, nie 
była tu wówczas wybijana. Grosze pomorskie zaczęto emitować dopiero od 1609 w wołogoskiej i od 1612 w szczecińskiej części księstwa 
(odpowiednio w mennicy we Franzburgu i w Szczecinie). Hildisch 1980, s. 44, 98; Pawłowski 2004, s. 120; Gibczyński, Witkiewicz 2014, 
s. 31. [JG]
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O łamiącym prawo i podpalaczu Simonie Plagemanie

S imon Plageman był synem tutejszego mieszczanina i od 
młodości złym i niesfornym chłopcem. W roku 1546 bez 
żadnej przyczyny napadł na ulicy na oczach wszystkich 
na mieszczanina i majstra kołodziejskiego, który zwał się 
Lenart Hermstörffen, ranił go bardzo groźnie w głowę 
i dodatkowo zabrał mu torbę z pieniędzmi. A kiedy z po-
wodu tego występku został pozwany przed sąd, uciekł stąd, 

by w końcu, po uporczywym lekceważeniu trzech różnych wezwań sądowych 
do stawienia się, został skazany na banicję z miasta.

Jednak na usilne prośby i nakłanianie swego ojca i wszystkich krewnych 
sprawa ta została zakończona polubownie w taki sposób, że poranionemu 
z powodu odniesionych przez niego szkód i bólu miało zostać uczynione za-
dośćuczynienie, a sędziemu miała być zapłacona określona grzywna.

To porozumienie ojciec i krewni przyjęli z wielką wdzięcznością. Jed-
nakże mimo wielokrotnych upomnień nie wpłynęły żadne pieniądze.

Z tego powodu miejski wójt sądowy pan David Braunschweig241 zarządził 
egzekucję i zajął młodemu Plagemanowi kilka owiec (ponieważ nic innego 
poza tym nie posiadał), które polecił sprzedać jak najdrożej na wolnym rynku.

To, co uzyskano za te owce, które sprzedano za nie więcej niż około 
12 florenów242, oddano w większości poszkodowanemu na [pokrycie] umówio-
nego wynagrodzenia medyka, a to, co pozostało, zatrzymano na rzecz grzywny.

Na to tenże Simon Plageman, ze złości i chęci zemsty, które go opanowały, 
wystąpił, i w czterech miejscach w mieście wywiesił cztery różne prowokacyjne 
pisemne groźby243, do których przywiązane były nóż, węgiel i rózgi, w których 
skarżył się na sędziego pana Davida Braunschweiga (którego nazywa Bruning) 
za zabranie mu owiec i groził, że tych, którzy są ze Szczecina, dopóty będzie 
rabował, mordował i palił, dopóki owce nie zostaną mu zwrócone.

241 Identyczny z Davidem Braunschweigiem, występującym w rozdziale „Nieprawidłowy szos Clausa Lesera” (1539) i „Zjazd Hanzy 
w Lubece” (1540). W pierwszym z nich występuje jako rajca, w drugim jako burmistrz, zaś w 1546 piastuje, według Friedeborna, funkcję 
miejskiego wójta sądowego. Jest to dobra ilustracja funkcjonowania systemu rotacyjnego sprawowania urzedów przez rajców szczeciń-
skich, którzy funkcję tę sprawowali dożywotnio. Braunschweig nie mógł być wójtem sądowym, będąc jednocześnie burmistrzem. Musimy 
więc przyjąć, że funkcję burmistrza sprawował najpóźniej do 1545. Natomiast sprawowanie funkcji miejskiego wójta sądowego kłóciło 
się z wprowadzonym w 1504 zakazem sprawowania funkcji ławnika w sądzie miejskim przez rajców. Wygląda jednak na to, że nie był on 
bezwzględnie przestrzegany. [JG]
242 Floren – złota moneta o wadze ok. 3,5 g, wybijana od poł. XIII w. we Florencji (stąd nazwa), skąd rozpowszechniła się na Europę 
Środkową i Zachodnią, gdzie często ją imitowano. Z czasem nazwa „floren” objęła wszystkie monety złote o wadze zbliżonej do 3,5 g. 
Na obszarze Rzeszy Niemieckiej floreny zwane były guldenami (w literaturze polskiej dukatami); Mikołajczyk 1994, s. 104-105. [JG]
243 W oryginale Absage Brieffe. [JG]
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[Odtąd] z tego powodu czcigodna rada dzięki uzyskanym królewskim, 
elektorskim i książęcym listom gończym pilnie ścigała tego Plagemana w Kró-
lestwie Polskim, w Marchii, w Meklemburgii i na Pomorzu, często wpadając 
na jego ślad. Ponadto przez własne sługi i posłańców dostarczyła do więcej 
niż czterdziestu miejsc drukowany otwarty patent i pismo, w którym proszono 
o wzięcie w areszt, za odpowiednią kaucją, wymienionego w nim depczącego 
prawo tam, gdzie zostanie pochwycony. Jednak nie tak szybko można go było 
pochwycić, zwłaszcza że w kilku miejscach miał potajemne porozumienia 
z gospodarzami, którzy mieli nadzieję na współudział w łupach. Tymczasem 
jednak Plageman wzmocnił się i przyciągnął do siebie gromadę wolnych zu-
chwałych łotrów, włóczęgów, zbiegłe sługi i innych próżniaków, którzy byli 
dobrze wyćwiczeni w takich sprawach, i bardzo nadawali się do jego szkodli-
wych i bezecnych przedsięwzięć. Z towarzystwem tym, które z czasem urosło 
do ponad trzydziestu osób, sprzysiągł i związał się w celu, aby na lądzie i na 
wodzie szkodzić szczecinianom, uprowadzać ich i wojować z nimi tak długo, 
aż nie ułożą się z nim lub jak długo pozostawać będzie on przy życiu. Potem, 
w tym samym 1546 roku, podpalił tutaj, na przedmieściach, stodoły, a na-
stępnie składy drewna w czterech miejscach, w tym w Górnym Wiku, czym 
wyrządził miastu wielkie, niemożliwe do naprawienia szkody.

Kiedy składy drewna zaczęły się palić, Plageman ukrył się na mokradle 
koło Pomorzan244. Ale przy ogniu pozostawił czterech swoich jezdnych, którzy 
pozornie mieli uczestniczyć w gaszeniu, ale przy okazji mieli bardziej podsycać 
ogień. I tak [też] się stało.

Ten Plageman obrabował wielu mieszczan ze Szczecina i im zagrażał. 
Raz zaczaił się na kupców szczecińskich, którzy udali się w podróż do Lipska 
i stamtąd wracali, co napędziło im takiego strachu, że na ich prośbę książę 
Barnim [IX] nakazał miastu Gartz, aby uzbroiło się jak najmocniej i wyjechało 
naprzeciw kupcom szczecińskim i towarzyszyło im.

W końcu jednak przyszedł na niego czas, aby poniósł karę, i został wezwany 
na sąd Boży, bo 14 lutego roku 1547 pojmano go. Dobrowolnie i na torturach 
zeznał, że do tego, co czynił, nikt go nie namówił, lecz robił to z własnej woli. 
Wyznał czyny i przyznał się do nich, a ponadto powiedział, że gdyby pojmał 
Braunschweiga, wójta sądowego, to odrąbałby mu dłonie i stopy, i takiego 
odesłałby do Szczecina, a potem dałby szczecinianom spokój. Przecież on 
[tj. Braunschweig] nakazał zająć jego owce.

244 Pomorzany, w oryginale Pommerensdorff, niem. 1945 Pommerensdorf – wieś ok. 3 km na pd. zach. od Starego Miasta w Szczecinie, 
z centrum wokół obecnej ul. Włościańskiej, położona na lewym brzegu Odry, od 1253 własność miasta Szczecina, w granice Szczecina 
włączona w dwóch etapach: w l. 1864 i 1939. Meyer 1892/2004, s. 37, 54; Lemcke 1901, s. 103-105; Białecki, Turek-Kwiatkowska 1991, s. 201-
208; Encyklopedia Szczecina 2000, s. 166-168. [JG]
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Po czym został wraz z częścią swoich towarzyszy stracony.
A z powodu tego Plagemana wielu ludzi ściągnęło na siebie podejrzenie, 

zostali zatrzymani i przesłuchani z użyciem tortur, lecz po wykazaniu niewin-
ności wypuszczeni na wolność. Trochę [więc] ta sprawa miasto kosztowała.

Sejm

W roku 1547, w poniedziałek po [niedzieli] Reminiscere [tj. 7 III 1547], książę 
Barnim [IX] i książę Filip [I] zwołali tutaj [tj. do Szczecina] sejm.

Sejm [w sprawie tzw.] interim245

W roku 1548, w poniedziałek po [dniu] św. Idziego [tj. 3 IX], wspo-
mniane wyżej Ich Książęce Mości ponownie zwołały tutaj [tj. do 
Szczecina] sejm generalny246 całego kraju. Na nim w imieniu 
panujących propozycję przedstawił marszałek nadworny Rü-

diger Massow. O potrzebach stanów mówił Bartholomeus Schwawe, biskup 
kamieński247, zaś o potrzebach wszystkich miast doktor Niclaus Gentzkow248, 
burmistrz Stralsundu249.

Na sejmie tym obradowano i zastanawiano się między innymi nad 
interim i przebłaganiem za cesarską niełaskę, do czego prześwietni panujący 
przygotowali parę punktów.

Interim wzbudził wiele zastrzeżeń.250 A więc z jednej strony rozważano 
wielkie niebezpieczeństwo powiększenia budzącej obawę niełaski cesarza 
i [świadomość], że ważniejsi władcy w Niemczech, a także prawie wszystkie 
górnoniemieckie miasta przyjęły go, a te kraje [protestanckie] są za małe, aby 

245 Interim (łac.) – dosłownie „regulacja tymczasowa, tymczasowe rozwiązanie”. Dokument przyjęty 30 VI 1548 przez sejm Rzeszy obra-
dujący w Augsburgu, zwany w skrócie interim augsburskim lub „cesarską religią tymczasową”, będący zbiorem 26 przepisów, które miały 
uregulować stosunki kościelne w Rzeszy do czasu zakończenia obradującego w Trydencie, od grudnia 1545, soboru powszechnego. Por. 
Heyden 1938, s. 24-26; Czapliński, Galos, Korta 1981, s. 279-284; Inachin 2008, s. 57. [JG]
246 W oryginale General Convent. [JG]
247 Zob. Swawe, Bartholomeus (Bartłomiej) (1494-1566), Aneks 1.
248 Nicolaus Gentzkow (1502-76), także Jentzkow i Jenschow – adwokat, syndyk Stralsundu od 1540, dożywotni burmistrz tego miasta 
od 1555; autor dziennika zachowanego dla lat 1558-67, trzykrotnie wydanego drukiem: w 1852, 1870 i 2011. Kratz 1865, s. 500; Biographi-
sches Lexikon 2013, s. 82-84. [JG]
249 Gentzkow nie był wówczas burmistrzem Stralsundu, lecz jego syndykiem (por. wyżej). [JG]
250 Demades (ok. 380 – ok. 318 przed Chr.) – mówca ateński, przeciwnik Demostenesa. Według autorów antycznych uchodził za mistrza 
mów improwizowanych, być może z tego powodu z jego twórczości zachowały się jedynie fragmenty przekazane przez innych autorów. 
Cytowane przez Friedeborna powiedzenie miało pochodzić z wystąpienia podczas debaty nad przyznaniem Aleksandrowi Wielkiemu 
czci boskiej. Zob. Kowalski 1922, s. 24. [MC]

W [swej] mowie Demades 
zdecydowanie ich napomniał, 
aby nie stracili ziemi, gdy będą 
walczyć o niebo250.
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tak potężnemu władcy [jakim jest] Rzymski Cesarski Majestat, od którego 
zależy prawie cały świat, przeciwstawiać się oraz wystawiać kraj i ludzi na 
wielkie nieszczęście i szkody.

Z drugiej strony zastanawiano się nad tym, jak mówią protokoły sejmu, 
na co roztropnie zwrócili uwagę przedstawiciele Szczecina i Stargardu, że 
według opinii panów teologów interim z różnych względów stoi w sprzeczności 
ze Słowem Bożym i wyznaniem augsburskim.251252253254

Dlatego nie należy [interim] przyjmować, lecz raczej ciało, życie, mają-
tek i krew stracić, niż odstąpić od raz uznanej i przyjętej prawdy. Przy czym 
również pozostano.

Albowiem w sprawach sumienia i wiary nie można [nikogo] pozyskać 
ani [ich] rozszerzać przymusem, lecz [wychodząc] od Słowa Bożego, należy 
łagodnie i gruntownie nauczać serca i kierować nimi.

A dodatkowo jeszcze rezultat jest taki, że to, co chciałoby się wrogim, 
nawet najcięższym prześladowaniem uzyskać, w tym przypadku na niewiele 
się zda. I chociaż już kilku książąt zostało uwięzionych, mimo to nauka ewan-
gelicka pozostała i rozwija się w ich krajach nienaruszona. Dlatego miłujący 
pokój i w sprawach religijnych doświadczony cesarz Maksymilian II255, wielce 
chwalony, miał być nieszczęśliwy, kiedy z powodu wiary prowadził wojny, 
i dlatego miał zwyczaj mówić: Nie ma większego grzechu, niż odważyć się 
przymuszać sumienie człowieka.

Także kiedy króla Francji Henryka256, który w roku 1574 uciekł z Polski 
i przybył do Jego Cesarskiego Majestatu, przyjacielsko napomniano, aby 
biednych chrześcijan we Francji, tak jak miało to miejsce dotychczas, nie 
prześladować, wesoło usposobiony powiedział: ci, którzy sądzą, że można zy-
skać niebo, gwałcąc sumienie, nieraz tracą to, co na ziemi by zyskali. Z tego 
powodu257 byłoby najbezpieczniejsze, aby wielcy panowie i władcy postępowali 
podług rad Gamaliela258 (Dzieje Apostolskie, rozdział 5259), [a mianowicie] aby 
sprawę tę pozostawić woli i opatrzności Bożej, i postępować z rozwagą, dys-
kretnie i ze skromnością, nikomu nie narzucać cudzego zdania, nie urządzać 

251 Laktancjusz, Divinae Institutiones (Podstawy nauki Bożej), V 19.11, V 19.23. Zob. Laktancjusz, Aneks 2. [MC] 
252 Zob. Wedel 1882, s. 341. [MC]
253 Zob. tamże, s. 97, 255. [MC]
254 Anonimowy fragment przypisywany Wergiliuszowi. Zob. Domenico Comparetti, Vergil in the Middle Ages, London 1895, s. 143. [MC]
255 Zob. Maksymilian II Habsburg (1527-76), Aneks 1.
256 Zob. Henryk III Walezy (1551-89), Aneks 1.
257 Zob. Stefan Batory (1533-86), Aneks 1.
258 Gamaliel – zwany Gamalielem Pierwszym albo Starszym, jeden z siedmiu najgłośniejszych nauczycieli prawa żydowskiego; według 
późniejszej tradycji miał być cichym zwolennikiem chrześcijaństwa i nawrócić się. Biblia Tysiąclecia 1991, s. 1248; Léon-Dufour 1981, 
s. 268. [JG]
259 Dz 5, 34-39.

Laktancjusz, w księdze 2 
Boskich pouczeń, rozdział 2, 

powiada: Nie potrzeba 
przemocy ani bezprawia, 

ponieważ Religia nie może 
być narzucana. Należy działać 

raczej słowami niż chłostą, aby 
zrodziła się wolna wola. Nic 

bowiem nie jest tak dobrowolne, 
jak religia, co do której, jeżeli 

duch się zniechęci, jest już 
stracona, już jej nie ma251.

Jak palma pod ciężarem srogim 
lepiej rośnie, tak Kościół 

bardziej wzrasta w trudnych 
okolicznościach252.

Bóg jest królem umysłów253.
Władza nad sercami 

i sumieniami jest 
zastrzeżona dla Boga.

Cezar dzieli władzę 
z Jowiszem254.

Stefan, król Polski257.  
Jestem, rzekł, królem prowincji, 

a nie sumień.
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sądów w sprawach wiary czy prześladowań, zwłaszcza w tych sprawach, które nie 
kwestionują mocno artykułów wiary. Gdyż czci swego imienia Bóg sam będzie 
bronił najlepiej260.

Jednak w sprawach bardzo poważnych błędów, gdy publicznie są kwe-
stionowane najwyższe artykuły wiary i ktoś chce ruszyć do walki, co czynią 
mahometanie, starzy i nowi arianie, antytrynitarze i im podobni,261 to nie powinno 
się tego zbyt długo tolerować, lecz położyć temu kres i bronić się. A władcy 
i zwierzchności muszą w tych kwestiach dobrze zważać na swoje sumienie 
i dobrze wywiązywać się ze swoich powinności.

Jest czymś stosownym, aby tego, co najlepsze, bronił najlepszy. I słusznie uważany 
jest przez Boga za najbliższego, kto bierze w obronę dostojeństwo Boga262.

Sejm

W roku 1549 ponownie zwołany został tutaj, w Szczecinie, przez obydwu 
książąt, księcia Barnima i księcia Filipa, sejm. W imieniu Ich Książęcych 

Mości przemawiał Jacob Zitzewitz263, a w imieniu stanów ziemskich biskup 
Schwawe264 z Kamienia Pomorskiego. Obradowano nad tym, w jaki sposób 
zdobyć i zebrać całość pieniędzy, którą cesarski majestat nałożył z tytułu 
polubownego zadośćuczynienia265.

260 Warto przytoczyć przekaz Gamaliela, aby skonfrontować go ze zdaniem napisanym przez Friedeborna. Brzmi on następująco 
(Biblia Warszawska): „W Radzie najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud 
poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: Mężowie izraelscy rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem 
nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za nie byle kogo, do którego przyłączyło się około czterystu mężów; gdy on został zabity, 
wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą; ale 
i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: Odstąpcie od 
tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; jeśli jednak jest z Boga, nie 
zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem”. [JG]
261 Zob. Guevara 1611, s. 62. [MC]
262 Zob. Wedel 1882, s. 342. [MC]
263 Zob. Zitzewitz, Jacob von (ok. 1507-72), Aneks 1.
264 Zob. Swawe, Bartholomeus (Bartłomiej) (1494-1566), Aneks 1.
265 Chodzi o kwotę pieniężną w wysokości 150 tys. guldenów nałożoną na Księstwo Pomorskie przez cesarza za zwłokę lub odrzucenie 
przez stany pomorskie przyjęcia interim. Wehrmann 1919/1921, Bd. 2, s. 53. [JG]

Fulgencjusz, Do Trasima, 
księga 1: Kto nie sprzeciwia się 
zniewadze w stosunku do Boga, 
ten ją powiększa261.
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Zjazd Hanzy

W  roku tym odbył się w Lubece zjazd miast należących do Hanzy. Zostali 
tam wysłani na koszt czcigodnej rady pan Joachim Redelstorff266, ka-

merariusz, i Moritz Glincke267, rajca.

Sejm

W roku 1550, na [dzień św.] Łucji [tj. 13 XII], i w roku 1551 po [niedzieli] Lae
tare [tj. po 8 III 1551 r.], ponownie zwołane zostały tutaj zjazdy obydwu 

części kraju, na których doktor Johan Wulff mówił o potrzebach miast.

Pochwała książęcej wdowy

W  tymże 1550 roku zmarła córka księcia Bogu sława [X] Anna268, 
która w roku 1515 (jak wspomniano wyżej269) została wydana za 
mąż za księcia Jerzego270 z Legnicy.

Ta księżna wdowa, po tym, kiedy jej mąż, z którym w stanie 
małżeńskim przeżyła niewiele lat i który nie pozostawił dziedziców, zmarł, 
zadowoliła się życiem w stanie wdowim, po chrześcijańsku i zacnie, w wy-
znaczonym jej na dożywocie Lubinie271, gdzie także chwalebnie i w Panu 
zakończyła swoje życie.

272273274A chociaż potem [tj. po śmierci męża] miała znowu wielu znamienitych 
starających się o jej rękę, wśród których był król Gustaw ze Szwecji275 i inni, to 
jednak, nie bacząc na tę godność, zachowała swój stan wdowi. Za to słusznie 
należy się jej wieczna chwała i uznanie jej za taką, która ma stałe i szczere 
serce według godnej pochwały przypowieści o wdowie u Kwintyliana (Deklama

266 Rajca od 1532, kamerariusz od 1547, zmarł w 1569. Zob niżej: „Nazwiska rajców…”. Blümcke 1913, s. 121 (nr 338/208) jako Jochim 
Regelstorf/Redelstorp. [JG]
267 Rajca od 1546, burmistrz od 1551, zm. w 1575. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Glineke. Blümcke 1913, s. 121 (nr 361/229) też jako 
Glineke. [JG]
268 Zob. Anna (1491/92-1550), Aneks 1.
269 Patrz: Księga pierwsza, rozdział „Ślub księżniczki Anny”. [JG]
270 Zob. Jerzy I (1481/83-1521), Aneks 1.
271 Lubin – miasto w woj. dolnośląskim, na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, na Wysoczyźnie Lubińskiej, nad rzeką Zimnicą (lewy dopływ Odry), 
ok. 65 km na pn. zach. od Wrocławia, w l. 1349-1550 stolica samodzielnego Księstwa Lubińskiego.
272 Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie II 21. 7; tłum. w języku łacińskim zob. Pausaniae Graeciae descriptio. t. IV, Romuli Amasaei 
interpretationem latinam continens, Lipsiae 1796, s. 94. Zob. Pauzaniasz, Aneks 2. [MC]
273 Propercjusz, Elegiae (Elegie) II 15, w. 36. Zob. Propercjusz, Aneks 2. [MC]
274 Lukan, Pharsalia (Farsalia) V 722. Zob. Lukan, Aneks 2. [MC]
275 Zob. Gustaw I Waza (1496-1560), Aneks 1.

Pauzaniasz, księga 2: Rzeczą 
świętą i zgodną z obyczajem 

było, by kobiety po śmierci 
pierwszego męża powstrzymały 
się od kolejnego małżeństwa272. 

Propercjusz 2, 16: Do niej 
należę żywy, jej będę martwy273. 

Lukan, księga 5: Śmierć 
nie zniweczy naszej miłości274.
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cja 333), która zwraca się do ducha swego zmarłego męża: Jeśli ci, którzy są pod 
ziemią, coś rozumieją, uważają, poznaj moje zdanie: tak jak chciałeś, żyłam dla ciebie, 
dla ciebie miałam zamiar umrzeć. Dla żadnego innego nie ma miejsca w tym sercu276.

A cesarz Justynian277 porównuje tego rodzaju wdowieństwo z panieństwem, 
chwaląc je na równi z nim, kiedy mówi („Nowele”278 2, rozdział 3 Cum igitur): Ko
bietę, powiada, która zachowuje nieskalane łoże zmarłego męża, zarówno podziwiamy, 
jak i chwalimy, i uważamy, że nie jest daleka od dziewictwa279.

Lecz znajdują się tacy, którzy nie robią sobie z tego wiele, i często stare 
[kobiety] są [dla nich] ciekawsze niż młode.

Lecz tej pochwały nie należy tłumaczyć w ten sposób, że zabrania po-
nownego poślubienie kogoś jako coś, co jest przeciwko wierze i sumieniu (jak 
uroili sobie ongiś montaniści280 i prawie takiego [samego] zdania byli niektó-
rzy patriarchowie), lecz że lepiej i chwalebniej jest służyć Bogu w samotnym 
stanie wdowim bez trosk i niepokoju, niż w wielkim dostojeństwie i stanie 
małżeńskim obok Boga troszczyć się jeszcze o sprawy światowe.

Bowiem stanowi małżeńskiemu towarzyszy daleko więcej trudności i przy-
krości życia niż celibatowi i stanowi wdowiemu. Jednak w takich przypadkach, 
ponieważ nie istnieje dar powściągliwości, mówi się za nauką Pawła: Niech każdy 
ma swoją żonę. Oraz: lepiej jest żyć w małżeństwie, niż płonąć281.

Plutarch w Żywocie Numy: Kobiety, powiada, przez dziesięć miesięcy po śmierci 
męża pozostawały wdowami282. Mimo to w prawodawstwie cesarskim powtórne 
małżeństwa są dopuszczalne.

276 Zob. Wedel 1882, s. 46. [MC]
277 Justynian I Wielki (483-565) – cesarz bizantyjski od 527; dążył do przywrócenia potęgi i zasięgu terytorialnego cesarstwa rzymskie-
go; przeprowadził reformy wewnętrzne (scentralizowanie aparatu biurokratycznego, reorganizacja finansów), zreorganizował i ograniczył 
działalność stronnictw politycznych, polecił skodyfikować prawo rzymskie, w wyniku czego w l. 528-534 opracowany został Kodeks 
Justyniana (łac. Corpus Iuris Civilis). Mała encyklopedia 1973, s. 357; Veh 1976, s. 36–38. [JG]
278 Łac. novellae – ustawy wydawane przez cesarza Justyniana (łac. novellae constitutiones) po wydaniu Kodeksu Justyniana (534), 
w większości po grecku lub dwujęzyczne, grecko-łacińskie, które nigdy nie zostały, wbrew zapowiedziom, wydane w formie urzędowego 
zbioru; znane jedynie ze zbiorów prywatnych. Prawa (konstytucje) wydane przez cesarza Justyniana weszły z czasem w skład Corpus 
Iuris Civilis. Mała encyklopedia 1973, s. 164 (hasło „Corpus iuris civilis”); Vademecum 1982, s. 36. [JG]
279 Zob. Wedel 1882, s. 47. [MC]
280 Montaniści – wyznawcy chrześcijańskiego ruchu religijnego powstałego w II w.; nazwa pochodzi od Montana (?-179), inicjatora i naj-
wybitniejszego propagatora ruchu, którego centrum była Pepuza we Frygii (Azja Mniejsza); w formie sekty przetrwał na Zachodzie do V, 
na Wschodzie do IX w. Montaniści nie stworzyli odrębnej doktryny teologicznej, lecz koncentrowali się na reformie obyczajów, podważali 
znaczenie hierarchii kościelnej na rzecz charyzmatycznego prorokowania, domagali się surowej ascezy, zwalczali religię i kulturę pogańską, 
głosili nadejście czasów Ducha św. i rychłe ponowne przyjście Chrystusa (paruzja). Montanizm był ostro krytykowany w Kościele, ale nie 
jako herezja, lecz jako skrajna forma pobożności; do najwybitniejszych zwolenników należał Tertulian (ok. 155 – ok. 220), pierwszy pisarz 
chrześcijański piszący po łacinie. Encyklopedia, t. 13 (2009). [JG]
281 Por. 1 Kor 2 i 9. Za: F. Melanchton, Responsio Philippi Melanchtoni ad scriptum quorundam delectorum a Clero Secundario Coloniae 
Agrippinae, Wittembergae 1543, b.p. [MC]
282 Por. Plutarch, Numa, 12. 2. Zob. Plutarch, Aneks 2. [MC]
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Spalenie się zamku książęcego

W roku 1551, wieczorem w dzień Szymona i Judy Apostołów [tj. 28 X], spłonął 
nagle i niespodzianie duży dom książęcy283 przy ulicy Szewców Łata-

czy, którego budowę rozpoczął niegdyś książę Bogu sław284 świętej pamięci, 
a w najnowszych czasach rozbudowali i dokończyli bardzo ozdobnie i ładnie 
obydwaj książęta, książę Barnim [IX] i książę Filip [I], kuzyni, tak, że piękne 
sklepienia częściowo zapadły się aż do piwnic285.

Ród Eichstedtów

W  tym 1551 roku zasnął tutaj w Panu, w wieku 76 lat, czcigodny Peter 
Eichstedt, mieszczanin i kupiec. Ze swoją żoną, Margarethą Pyl, 
przeżył w związku małżeńskim 48 lat. Wszechmogący Bóg hojnie 

błogosławił tym małżonkom przez powiększenie ich rodu (co można wyczytać 
z epitafium w tutejszym kościele św. Jakuba): wspomniana kobieta w ciągu swojego 
życia była rodzoną matką dwanaściorga dzieci, babką 78 dzieci i prababką 41 
dzieci. Własnymi oczami widziała więc naprawdę 131 osób urodzonych przez 
siebie, swoje dzieci i swoje wnuki. A przy tym spełniła swoje wdowieństwo, 
prowadząc się pobożnie i zacnie. A swoje życie zakończyła w Panu, należycie 
poznawszy Jezusa Chrystusa, 25 lutego roku 1570, w wieku 87 lat.

Zjazd Hanzy

W roku 1554 wysłani zostali na zjazd Hanzy do Lubeki rajcy, pan Joachim 
Olde286 i pan Lorentz Gröwling287.

283 Duży dom – skrzydło pd. zamku, leżące po pn. stronie dolnego odcinka ul. Kuśnierskiej (do 1856 Altböterberg – Górka Szewców 
Łataczy, później Pelzerstraße). Patrz: Lemcke 1909, s. 12. [JG]
284 Friedeborn ma na myśli księcia Bogu sława X. [JG]
285 Według Lemckego (1909, s. 17-18) w 1551 spłonęło nie skrzydło pd. zamku, którego budowę rozpoczął na pocz. XVI w. Bogu sław X, 
a dokończyli Barnim IX i Filip I na pocz. lat 30. tego wieku (tzw. nowy lub duży dom), lecz wznoszone z inicjatywy Barnima IX skrzydło 
wsch., którego budowę zakończono w 1538. Zdaniem Lemckego, gdyby miało być tak, jak napisał Friedeborn, to nie zachowałby się 
drewniany strop parteru skrzydła pd., który dotrwał do początków XX w. bez śladów jakiegokolwiek zniszczenia. [JG]
286 Rajca od 1535, kamerariusz od 1548, zm. 1562. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. Wg Blümckego 1913, s. 121 (nr 342/212) kamerariusz od 
1547. Występuje także w rozdziale „Obrabowanie posłów szczecińskich”, patrz niżej. [JG]
287 Rajca od 1541, zm. w 1560. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Lorentz Greyling. Wg Blümckego 1913, s. 121 (nr 351/221) Groylingk/
Grolink i starszy żeglarzy. Występuje także w rozdziale „Obrabowanie posłów szczecińskich”, patrz niżej. [JG]
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Potwór

W  tymże 1554 roku pewna kobieta z tutejszego przedmieścia zwanego 
Górny Wik288 urodziła niezwykłe, okropne stworzenie. Nie miało ono 

zwykłej głowy, lecz w jej miejscu coś dziwnego, kołyszącego się tam i z po-
wrotem jak owcze kiszki. Tam, gdzie powinno znajdować się ucho, wystawało 
ramię. Tam, gdzie powinna być twarz, znajdował się kosmyk włosów i jakby 
ikra ze szczupaka. Powyżej były małe oczy, jasne i błyszczące jak szkło, małe 
usta jak dziurka bez warg, mały nos bez nasady. Drugie ramię wystawało 
z boku. Nie było chronione ani piersiami ani plecami. Nie było ani męskiej, 
ani żeńskiej płci, również nie było hermafrodytą, można było jedynie za-
uważyć zarys lędźwi w formie małego sutka. W ogóle nie było to podobne do 
człowieka. W ramionach nie miało łokci, w nogach kolan. Dłonie i stopy były 
jak łapy wydry, które zwisały i dyndały tak, jakby były dwukrotnie podzie-
lone i złamane jak zakrzywione pazury. Paznokcie i pazury były identyczne 
jak u wydry. Wielu te potworne narodziny przeraziły, położna z przerażenia 
wrzuciła dziecko do wiadra z wodą, mówiąc: „Macie tu pomiot diabelski”289. 
Potem kilka dni przeleżała chora. Dziecko przyszło na świat martwe, chociaż 
żyło aż do narodzin.

Obrabowanie posłów szczecińskich

P o roku Pańskim 1553, na ogólnym zjeździe Hanzy w Lubece postanowio-
no podjąć pertraktacje z Królewskim Majestatem w Danii w sprawie 
przywilejów w Danii i Norwegii, do czego wśród innych czcigodnych 

miast, jak zadecydowano o tym w recesie290 hanzeatyckim, wyznaczono również 
miasto Szczecin.

Zgodnie z tym tutejsza czcigodna rada wysłała, dopiero wiosną roku 
1554, ze swego grona [dwie] osoby, a mianowicie pana Joachima Oldego291, 
kamerariusza miejskiego, i pana Lorentza Groylinga292, rajcę, [którzy udali się] 

288 Górny Wik, w oryginale Oberwiecke, niem. 1945 Oberwiek – przedmieście Szczecina położone przy drodze biegnącej wzdłuż brzegu 
Odry i na opadającej ku niej pochyłości terenu, rozciągające się na pd. od Bramy św. Ducha do późniejszej ulicy o niemieckiej nazwie 
Bäckerbergstraße (pol. Piekary), od 1319 własność miasta Szczecina. Meyer 1892/2004, s. 39; Lemcke, Fredrich 1926, s. 81-82. [JG]
289 W oryginale Vallentöuel. Historię tę zaczerpnął Friedeborn z wydanej w Jenie w 1556 książki Jobusa Finceliusa (zm. po 1568), nie-
mieckiego humanisty i lekarza, pt. Wunderzeichen. Wahrhafftige beschreibung vnd gründlich verzeichnus schrecklicher Wunderzeichen 
vnd Geschichten, die von dem Jar an M.D.XVII. bis auff jtziges Jar M.D.LVI. geschehen vnd ergangen sind, noch der Jarzal. Auffs new 
vbersehen vnd gebessert. Tu, s. nlb. (historie z 1554), słowo, którym akuszerka nazwała monstrualny płód, ma formę Fallenteufel. [JG]
290 Recesy hanzeatyckie – uchwały zjazdów miast Hanzy, a także protokoły końcowe zjazdów zawierające te uchwały. Polski słownik 
1974, s. 69; Gedanopedia, hasło „Recesy” i „Hanza” (dostęp 21.03.2021). [JG]
291 Występuje w rozdziale „Zjazd Hanzy” (1554), patrz wyżej. [JG]
292 Patrz przypis poprzedni. [JG]
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do Kopenhagi, gdzie rozpoczęto pertraktacje, a następnie, 26 sierpnia tego 
roku, do Odense293, gdzie rozmowy były kontynuowane. W drodze powrotnej 
posłowie ci wieczorem w [dzień św.] Michała [tj. 29 IX] zostali napadnięci nad 
Holmerbeck294 w domenie Grevesmühlen295 w kraju Meklemburgia przez dwu-
nastu opryszków, którzy zabrali im wszystkie ubrania, pieniądze i przedmioty 
ze srebra, które mieli przy sobie.

Sejm

W roku 1555 odbył się w Szczecinie zjazd stanów, na którym propozycje 
przedstawił doktor Laurentius Otto, zaś hrabia Ludewig [von Eberstein]296 

potrzeby stanów.

Wywożenie zboża statkami. Znienawidzone transakcje

K iedy w tym czasie nabrała rozmachu żegluga na Warcie i wiele 
zboża z Polski i innych miejsc dostarczano tutaj [tj. do Szcze-
cina], które potem z kolei najczęściej wysyłano stąd przez 
morze, pojawiło się z tego powodu w następnych latach wśród 
mieszczaństwa wiele zamętu, szemrania i niezadowolenia. Dla 
prostego człowieka, który dba tylko o sprawy teraźniejsze, 

i zawsze pokłada ufnośc w tym, co dzierży w rękach, a więc ciągle obawia się 
drożyzny i braku zboża chlebowego, wywożenie zboża statkami jest sprawą 
gorącą. Ale przecież doświadczenie uczy, że tam, gdzie dociera dużo zboża, 
dużo także można go zgromadzić na zapas. A chociaż przy tym dochodzi 
niekiedy do wzmożonego zakupu zboża, to jednak tego rodzaju szkodę, o ile 
nie jest ona zbyt duża, można usprawiedliwić ze względu na korzyści, które 
z handlu odnosi każdy.

Trzeba dodać, że w tym czasie szefel żyta zdrożał o dwa lub trzy grosze 
powyżej zwykłego kursu grzywny. A przecież jest powszechnie znane i prawdzi-
we, że niejeden rzemieślnik w ciągu czternastu dni, a nawet czterech tygodni, 

293 Odense – miasto w Danii, na wyspie Fionia, położonej pomiędzy Półwyspem Jutlandzkim a wyspą Zelandią, w jej pn.-wsch. części, 
jedno z najstarszych miast duńskich. [JG]
294 Holmerbeck – niezidentyfikowany strumień. [JG]
295 Grevesmühlen, w oryginale Greweßmöhle – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w jego wsch. 
części, ok. 35 km na wsch. od Lubeki, jedno z najstarszych miast Meklemburgii. Handbuch 1996, s. 37-38; Landeskundlich-historisches 
Lexikon 2007, s. 231. [JG]
296 Zob. Eberstein, Ludwig von (1527 lub 1538-90), Aneks 1.
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nie zużywa więcej niż szefel [żyta]. Zatem w ciągu jednego miesiąca trzeba 
przeznaczyć na zakupy tylko dwa lub trzy grosze więcej. Z drugiej strony 
[rzemieślnik] siedzi spokojnie w zamkniętym cechu297 i codziennie może za-
robić więcej niż zwykle. Czyli bez troski i strat zarabiać na życie. A przecież 
działanie kupca jest obliczone na stratę i ryzyko298, i prawie wszystko, co ma, 
wysyła za morze, i musi podejmować ryzyko, a mimo to często nic nie zarabia. 
Dzięki komu więc, jak nie dzięki kupcowi, zwykły człowiek ma co jeść? Który 
wtedy, gdy niczego nie ma, niczego nie da.

A nie można sobie wyobrazić, że nawet kiedy handel zbożem ustałby 
tutaj, to nastąpiłyby lepsze czasy, lecz tym niemniej zboże byłoby przewożone 
dokąd indziej, do czego przyczyniałyby się zapewne jeszcze nowe miejsca 
przeładunkowe.

A przecież teraz miasto to [tj. Szczecin] jest oparte wyłącznie na kupiectwie 
(z czego pożytek mają również rzemieślnicy). Leży także w takim miejscu, do 
którego upragnione zboże z Polski i innych krajów bogatych w zboże można 
wygodnie dostarczyć wodą i lądem, a następnie wysłać statkiem.

Jednak [należy] zachowywać przy tym ostrożność i rozróżniać lata 
nieurodzajne od czasu urodzaju, przy wywożeniu statkami stosować uczciwe 
miary i przestrzegać terminów i ordynków, a także odkładać trochę na zapas 
na okres niedostatku. [A] przede wszystkim jednak karać surowo i likwidować, 
wysoce szkodliwy, potępienia godny przedkup299, ponieważ jest to słuszne 
i po chrześcijańsku, i tego wymaga się od władzy zwierzchniej, która poprzez 
to wykazuje się troskliwością, aby nie szerzyły się drożyzna, bieda i nędza, 
i aby nie wzdychano i lamentowano z powodu ubóstwa, co Bóg niewątpliwie 
wysłucha, i winny powetuje niewinnemu.

Zadziwia więc, że mimo to do handlu zbożem (skądinąd rzeczy dość znie
nawidzonej) byli tutaj chętni, powodowani własnym zyskiem ludzie, którzy 
gorliwie zajmowali się tym szkodliwym i przeklętym przedkupem. Ludzie 
ci bardzo natarczywie skupowali wszystko na wsi, tu i tam, nie dopuszcza-
jąc, aby cokolwiek dotarło na rynek w celu sprzedaży biedocie za pieniądze 

297 „W zamkniętym cechu” – czyli w cechu o ograniczonej liczbie członków, prawdopodobnie aluzja do cechowego sposobu produkcji 
rzemieślniczej, jedynego ówczesnego sposobu wytwarzania produktów w miastach. [JG]
298 W oryginale auf Ebenthewr, czyli „na przygodę”. [JG]
299 Od czasu nadania praw miejskich, na mocy m.in. prawa składu i przymusu drogowego, surowo zabroniona była sprzedaż jakichkolwiek 
towarów dostarczonych do miasta zarówno drogą wodną, jak i lądową przed ich wystawieniem – zgodnym z przepisami – do sprzedaży 
na rynku. Wynikało to z podstawowego założenia miejskiej polityki gospodarczej, która miała na celu umożliwienie wszystkim członkom 
gminy takiego samego zaspokajania swoich potrzeb z pierwszej ręki poprzez wyeliminowanie pośredników, co miało gwarantować 
stabilność cen na podstawowe produkty, głównie zboże. Często jednak dochodziło do łamania tej zasady poprzez tzw. przedkup (niem. 
Vorkauf ), czyli nabywanie towarów przed bramami miasta lub zakup zboża w innych miastach portowych, np. w Uznam czy Ueckermün-
de. Zjawisko to nasiliło się w XVI w. Przeciwdziałać miały mu różne regulacje prawne wprowadzane przez radę miejską, mające na celu 
respektowanie prawa składu i ograniczenie wywozu niektórych, ważnych dla aprowizacji miasta towarów, głównie zboża, o czym pisze 
Friedeborn. Thiede 1849, s. 569-572; Wehrmann 1911, s. 235-236; Dzieje Szczecina 1985, s. 227-228, 321-323. [JG]
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jako żywność, lecz tylko [po to], aby wszystko wywieźć statkami z chciwości 
i dla własnej korzyści. Tych, którzy wyzbyli się całej miłości chrześcijańskiej 
i ludzkich uczuć, można nazwać prawdziwymi szkodnikami kraju, wrogami 
i niszczycielami swojej ojczyzny, i słusznie powinni być [za to] skazywani na 
wysokie kary.

A jako że w tym czasie proceder ten zasłużenie nie znajdował szacunku, 
doprowadziło to do tego, że starsi gminy nie tylko poskarżyli się na to z żalem 
Jego Książęcej Mości (w reakcji na to wyszły różne polecenia), lecz także w roku 
1556, 24 kwietnia, zjawili się na posiedzeniu rady i poprosili o ukaranie przed-
kupników, a jeśli nie, to oni ich ukarzą, [tak] aby oni i ich [ludzie i rodziny] 
już więcej tego nie robili. Rada powinna sobie uzmysłowić, że na zewnątrz 
wrze. Oni [starsi gminy] otrzymali od swoich i od gminy polecenie, aby nie 
opuszczać ratusza, ani nie pozwolić radzie oddalić się stamtąd aż do czasu, 
kiedy wydana zostanie decyzja.

A cała gmina jest [już] teraz zgromadzona i czeka na odpowiedź. A co, 
jeśli by jej nie było? Przybędą sami, aby zażądać decyzji. Kiedy zobaczono, 
że ulice dookoła są pełne ludzi i że cała sytuacja może skończyć się bardzo 
niebezpiecznie, i nic dobrego by z tego nie wynikło, gdyby nie wmieszanie 
się książęcych radców. Gmina, a także rada zostały wezwane z ratusza na 
dwór, gdzie [obie strony] wysłuchano i pogodzono, a w końcu [radcy] wydali 
w tej sprawie postanowienie, a mianowicie, że rada mocą przysługującej jej 
władzy ukarze monopolistów, natomiast starsi i gmina okażą posłuszeństwo 
i umiłowanie jedności oraz wyrzekną się spiskowania i zbierania się pod 
przewidzianymi w porozumieniach karami.

Zgoda ta nie trwała jednak długo. Kiedy krótko potem Loytzowie kupili 
u biskupa lubuskiego300 170 winspli301 ziarna, które drogą wodną dostarczone 
zostało tutaj, a stąd chcieli je wysłać za morze, starsi i cechy nie chcieli się na 
to zgodzić. Dlatego też założyli na kłodzie302 obok kłódki rady własną kłódkę, 

300 W czerwcu 1555 zmarł ostatni katolicki biskup lubuski, Johann VIII Horneburg. Jego następcą, luterańskim, został margrabia bran-
denburski, późniejszy elektor, Joachim Fryderyk Hohenzollern (1546-1608). Nitecki 1992, s. 82. [JG]
301 Winspel, także wispel – jednostka miary objętości dla ciał sypkich, głównie zboża, używana na terenie krajów niemieckich, o różnej 
wielkości w zależności od produktu, do którego mierzenia służyła, bardzo zróżnicowana lokalnie, którą obecnie przelicza się na litry. Win-
spel składał się z 24 korców. Ponieważ w Szczecinie w czasach książęcych stosowano korzec o objętości 49,31 l dla pszenicy i żyta oraz 
65,2 l dla owsa i jęczmienia, należy przyjąć, że winspel pszenicy i żyta to 1183,46 l, zaś owsa i jęczmienia 1565 l. Tymicz 1979, s. 283. [JG]
302 Kłoda szczecińska – chodzi zapewne o tzw. dolną kłodę, czyli pływającą przegrodę z pni dębu, służącą do zamykania nurtu Odry 
poniżej portu szczecińskiego (czyli na pn.), w celu uniemożliwienia swobodnego przepływu statków bez uiszczenia różnorakich opłat 
portowych i celnych; pierwotnie stanowiła przedłużenie pomostu rzeźników (niem. Küterbrücke), znajdującego się na wysokości furty 
wodnej (niem. Wassertor) o nazwie Baumtor, zamykającej ul. Kłodną (Baumstraße, do 1559 nazywanej również Knochenhauerstraße), 
w 2. poł. XV w., kiedy pomost zamieniono w most łączący lewy brzeg Odry z Łasztownią, kłodę rozpinano od pd.-zach. krańca Wyspy 
Grodzkiej w kierunku zach. przez nurt Odry i w kierunku wsch. przez nurt Duńczycy; zlikwidowana w 1865. Lemcke, Fredrich 1926, s. 74; 
Unverdorben 1993, s. 241-242. [JG]
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a cała gmina zjawiła się tłumnie przed radą i zażądała, aby ta wsparła ich, po-
nieważ chcą to zboże sprzedać na miarki, po to, aby każdy mógł za niewielkie 
pieniądze trochę go kupić.

Kiedy jednak czcigodna rada odmówiła tego i poskarżyła się Jego Ksią-
żęcej Mości, który przebywał w kartuzji303, na to nielegalne zgromadzenie, 
ten wysłuchał osobiście obydwu stron, rady i gminy, i wydał postanowienie 
[następującej treści]: rzemieślnikom i starszym nie przysługuje władza [ha-
mowania] handlu i zamykania kłody, i dlatego pod groźbą surowej kary muszą 
zdjąć z niej swoją kłódkę.

A także, że kupcy nie są zobowiązani do zaopatrywania ich [w zboże], 
lecz że sami powinni zawczasu poczynić zapasy. A ponadto, że powinni po-
wstrzymać się od zakazanych zebrań i nie przeszkadzać radzie w wykonywaniu 
przysługującej jej władzy. Przy tym też [ustaleniu] wówczas pozostano.

Krótko potem pojawiła się w mieście pogłoska, że marszałek dworu 
miał oznajmić radzie, aby ta w następnym tygodniu pojmała znamienitszych 
starszych i odesłała ich do Kołbacza304, ponieważ panujący książę chce im 
wszystkim ściąć głowy. Z tego powodu jeszcze tej samej nocy powstała wielka 
trwoga.

Nie było to nieuzasadnione, ponieważ Jego Książęca Mość był zagnie-
wany na prowodyrów za to, że wbrew książęcemu zakazowi nie tylko gminę 
podburzyli, lecz także podważyli polecenie Jego Książęcej Mości. I może po-
toczyłoby się to całkiem źle, gdyby rada nie wstawiła się za nimi. Stąd biskup 
Schwawe305 powiedział do wysłanników rady: Wy, panowie, nie wiecie, o co 
prosicie. Jeśli nie będzie kary, z pewnością będą to wam czynić częściej. Lecz 
to, co się stało, bez wątpienia dokonane zostało dla dobrego pokoju.306 Niekiedy, 
w przypadku tego rodzaju miejskich nieporozumień, nie zawsze należy lub trzeba 
używać tak ostrych środków zaradczych.

Rezygnacja z lekarstwa jest niekiedy najlepszym lekarstwem.

303 Kartuzja – zamek Oderburg powstały z przebudowy klasztoru Kartuzów Łaska Boża (niem. Gottesgnade), ufundowanego ok. 1360 
przez Barnima III w podszczecińskiej wsi Grabowo, rozpoczętej po 1538 przez księcia Barnima IX; jego stała siedziba po pożarze skrzydła 
wsch. zamku szczecińskiego w październiku 1551. Meyer 1887, s. 112-115; Lemcke 1909, s. 18, 21; Hoogeweg 1925, 2, s. 596-625; Peitz 1993, 
136; Kalita-Skwirzyńska 1995, s. 139-140. [JG]
304 Kołbacz, w oryginale Colbatz, niem. 1945 Kolbatz – wieś w zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. gryfińskim, gm. Stare 
Czarnowo, 3,5 km na zach. od brzegu jeziora Miedwie i ok. 2 km na wsch. od wsch. skraju Puszczy Bukowej; w 1173 w Kołbaczu osadzeni 
zostali przez Warcisława Świętoborzyca (zm. 1196) przedstawiciela bocznej linii książęcej dynastii Gryfitów, sprowadzeni z Danii cystersi, 
którzy wznieśli tu klasztor i towarzyszące mu obiekty gospodarcze. Po przyjęciu w Księstwie Pomorskim reformacji należące do klasztoru 
dobra przejęte zostały przez książąt i przekształcone w domenę książęcą zarządzaną przez rządcę, sam zaś klasztor przebudowano na 
wiejską rezydencję książęcą. Hoogeweg 1924/1925, Bd. I, s. 223-309; Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 282; Handbuch 1996, 
s. 219-229; Franiak 2015. [JG]
305 Zob. Swawe, Bartholomeus (Bartłomiej) (1494-1566), Aneks 1.
306 Owidiusz, Epistulae ex Ponto (Listy z Pontu) III 7, w. 25-26. Zob. Owidiusz, Aneks 2. [MC]

Owidiusz, księga 3, Listy 
z Pontu, elegia 7: Widzimy, 
że pod wpływem leczenia 
powiększają się niektóre 
rany, których lepiej było 
nie dotykać306.
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Lekarze bowiem wskazują pewne okoliczności, w których z powodu nadmiaru 
ciepła lub zimna nie podają chorym medykamentów; tak samo w wypadku tego rodzaju 
chorób społecznych często nie ma okoliczności sprzyjających karze albo celowo się na nie 
nie zważa307.308309310 Potem może się jednak zdarzyć tak, że występek tak przybierze 
na sile, że trzeba będzie użyć wyjątkowo ostrych środków, tak jak o mieście 
Rzymie powiedział Lucjusz Kwinkcjusz (Liwiusz, księga 2), że nie wydaje się mu ono 
w taki sposób chore, żeby mogło zostać przywrócone do zdrowia dzięki zwykłym lekar
stwom311. I jak w podobnej sprawie przemówił Klaudiusz Nero (Liwiusz, księga 17): 
Nie jest to takie położenie państwa, w którym należy lub można kierować nim, stosując 
zwyczajne rozwiązania312.

W takich przypadkach można stosować surowość, jednak z ogranicze-
niem, by uwagę skupić tylko na prawdziwych sprawcach zamieszek. Bowiem gdzie 
wielu popełnia przestępstwo, nie należy osądzać każdego z osobna, lecz wystarczy kara 
wymierzona niewielu313.

Inne tego przykłady znaleźć można u Tacyta, Liwiusza i innych historyków. 
Niekiedy też należy rozróżniać to, czego dokonano z rozmysłem i z zuchwałości, 
od tego, co spowodowane zostało koniecznością i niecierpliwością, o czym 
można przeczytać na przykładzie cesarza Klaudiusza, skądinąd dość skłonnego do 
okrucieństwa.

O nim mówi Swetoniusz: że podczas wielkiej drożyzny na skutek przedłużającego 
się nieurodzaju został zatrzymany na środku forum przez tłum i obrzucono go, niczym 
nieosłoniętego, wyzwiskami i równocześnie kawałkami chleba tak, że jedynie z trudem, 
tylnymi drzwiami, zdołał wejść do pałacu. Nie gniewał się jednak na lud ani też nie 
uważał, że należałoby kogokolwiek ukarać, lecz okazał większą troskę o warunki dowozu 
żywności także w okresie zimy, zapewniając kupcom pewne zyski i wziąwszy na siebie 
straty, jeśli komukolwiek przydarzy się jakieś nieszczęście z powodu burzy. Ustalił też 
wielkie przywileje dla rzemieślników budujących statki handlowe314. Na odnotowanie 
zasługuje taki [jeszcze] przykład: Albowiem jest rzeczą słuszną, aby czasami bez
względnie karać za występki i wszelkie zbrodnie, czasami zaś nie zważać na nie, okazując 
największą cierpliwość.

307 Zob. Scipione Ammirato, Digressiones politicae sive discursus in C. Cornelium Tacitum, Helenopoli 1609, s. 63, 64. [MC]
308 Kurcjusz Rufus, Historiae Alexandri Magni (Historia Aleksandra Wielkiego) V 9.3. Zob. Kurcjusz Rufus, Aneks 2. [MC]
309 Cyceron, De officiis (O powinnościach) I 83. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
310 Cyceron, Pro Cluentio (W obronie Aulusa Kluencjusza Habitusa) 46 [128]. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
311 Zob. Scipione Ammirato, Dissertationes politicae sive discursus in C. Cornelium Tacitum, Helenopoli 1609, s. 69. [MC]
312 Zob. tamże. [MC]
313 Zob. tamże, s. 54. [MC]
314 Gajusz Swetoniusz Trankwillus, De vita Caesarum (Żywoty Cezarów), Divus Claudius 18.2. Zob. Swetoniusz, Aneks 2. [MC]

Kurcjusz, księga 5: 
Także lekarze leczą cięższe 

choroby nieprzyjemnymi 
lekami308. Cyceron, 

[księga] 1 O powinnościach: 
W wypadku zbliżających 

się niebezpieczeństw należy 
naśladować zwyczaj lekarzy, 

którzy łagodnie chorujących 
leczą łagodnie, a w wypadku 

cięższych chorób zmuszeni 
są stosować niebezpieczne 

i niepewne kuracje309. Cyceron, 
W obronie Aulusa Cluentiusa: 

Do wszystkich przychodzi 
strach, do nielicznych kara310.

Tacyt, księga 13 i 17.  
Liwiusz, księga 4
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Dlatego wydaje się, że powinny być nieuchronnie ukarane te, które biorą początek 
z jakiegoś szaleństwa [skierowanego] przeciwko swojej władzy, łagodniej zaś te, które 
wywodzą się z niecierpliwości i rzeczywistego cierpienia, albo z innych przyczyn, którym 
ludzka słabość z trudem albo wcale nie może się przeciwstawić, tak jak było z głodem 
ludu, o którym dopiero co była mowa315.

Z tego powodu władza zwierzchnia powinna zawczasu, w celu zapo-
bieżenia tego typu zamieszkom, z pilnością i należycie starać się o to, aby 
w latach taniości, obfitujących w zboże, gromadzić zapasy i budować dla nich 
specjalne spichrze, do których sięgać się będzie w potrzebie, aby w ten sposób 
nie martwić się więcej o tego rodzaju niebezpieczne zamieszki. Co [i] tutaj 
stało się, gdzie w końcu ustanowiona została i zarządzona danina zbożowa, 
o czym mowa będzie dalej.316317318

Zjazd Hanzy

W roku 1557 do Lubeki, na zjazd miast należących do Hanzy, wysłani 
zostali pan Greger Bruchman319 i pan Benedykt Wüstehoue320, obydwaj 

będący rajcami.

Sejm

W roku 1558 ponownie obradował tutaj [tj. w Szczecinie] zjazd [tj. sejm 
krajowy], na którym propozycje przedstawił doktor Laurentius Otto, 

[zaś] odpowiadał na nie doktor Michael Teuber321, syndyk szczeciński.

315 Zob. Scipione Ammirato, Dissertationes politicae…, s. 55. [MC]
316 Marek Anneusz Lukan, Pharsalia (Wojna domowa) III 1, w. 58. Zob. Lukan, Aneks 2. [MC] 
317 Łac. Venter caret auribus; przysłowie komentowane m.in. przez Erazma z Rotterdamu, Adagiorum D. Erasmi […] Epitome ex novissima 
Chiliadum ceu ipsorum fontium recognitione excerpta, Amsterdami 1663, s. 334. [MC] 
318 Łac. Fames et mora bilem in nasum conciunt; powiedzenie to pojawia się we fragmentach przypisywanych do Amfitriona Plauta (akt 
4, scena 2). Zob. Titus Maccius Plautus, T. Macci Plauti Comoediae…, t. 1, Biponti 1778, s. 93. Zob. także: Adagiorum D. Erasmi…, s. 177. [MC] 
319 Rajca od 1546, kamerariusz od 1569, burmistrz od 1571, zm. w 1575. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. U Blümckego 1913, s. 121 (nr 362/230): 
kamerariusz od 1570. [JG]
320 Rajca od 1548, kamerariusz od 1562, zm. w 1570. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. U Blümckego 1913, s. 121 (nr 365/233): Wuestehove 
i starszy kompanii Dragør. [JG]
321 Zob. niżej: „Nazwiska byłych syndyków…”: Theuber, syndyk od 1563. [JG]

Lukan, księga 3:  
Głodny lud nie umie się bać316. 
Brzuch nie ma uszu317.  
Plaut: Głód i zwłoka zbierają 
żółć do nosa318.
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Zjazd Hanzy

W roku 1559 ponownie obradował w Lubece zjazd miast należących do 
Hanzy, na który jako delegatów tego miasta [tj. Szczecina] wysłano pana 

Gregera Bruchmana i pana Petera Framholtza322.

Sejm

W roku 1560 obradował w Szczecinie sejm ogólny, w którym uczestniczyli 
książę Barnim [IX] i książę Filip [I].

Sejm w poniedziałek po [niedzieli] Laetare [tj. po 22 III 1563]

W roku 1563 ponownie obradował w Szczecinie ogólny sejm, w którym udział 
wzięli książę Barnim [IX], książę Jan Fryderyk, książę Bogu sław [XIII], 

książę Ernest Ludwik, książę Barnim [X] Młodszy i książę Kazimierz [VI]. 
Na sejmie przedstawione zostały propozycje dotyczące ordynacji kościelnej, 
ordynacji konsystorza, wizytacji kościołów i przytułków, ordynacji porządkowej, 
ordynacji Sądu Nadwornego, monety i innych spraw, które poddano dyskusji.

W grudniu tego samego roku ponownie odbył się tutaj [tj. w Szczecinie] sejm, 
na którym radzono na temat spraw wspomnianych wyżej oraz jeszcze innych.

Opublikowanie odnowionej i poprawionej 
pomorskiej ordynacji kościelnej

K iedy w roku 1534 na sejmie obradującym w Trzebiatowie nad Regą 
postanowiono, aby Kościołowi pomorskiemu zarówno w doktrynie, 
jak i w ceremoniach chrześcijańskich nadać kształt wzorowany jak 
jest to tylko możliwe na Kościele wittenberskim, chwalebni książęta, 

książę Barnim [IX] i książę Filip [I], wezwali tutaj [tj. na Pomorze] i posłali 
po pochodzącego z ich krajów doktora Jana Bugenhagena323, który wówczas był 
pastorem w Wittenberdze, aby skodyfikował doktrynę i ceremonie. Tak też 

322 Rajca od 1552, zmarł w 1575. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Farenholtz. U Blümckego 1913, s. 122 (nr 371/239): Framholtz, a także 
Fromeholt. [JG]
323 Zob. Bugenhagen, Johannes (1485-1558), Aneks 1. 
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się stało. Wspomniany doktor Bugenhagen w krótkim czasie ułożył pierwszą 
ordynację kościelną, która wydana została drukiem w roku 1535 [w formacie] 
in octavo324. Dodatkowo na polecenie wspomnianych wyżej obydwu władców 
odbył w tym samym 1535 roku wizytacje wszystkich kościołów i klasztorów 
w całym kraju, dzięki czemu zapoczątkowano wiele dobrego. Z tego powodu 
słusznie można nazywać go drugim apostołem pomorskim325.

Potem nad pierwszą ordynacją kościelną, a zwłaszcza nad jej zmianą 
i poprawieniem, radzili superintendenci i teologowie tego kraju [tj. Pomorza] 
podczas synodów obradujących w roku 1541, 1543 i 1544 w Greifswaldzie 
oraz w roku 1545 tutaj, w Szczecinie. Także na sejmie krajowym w roku 1556 
postanowiono między innymi przeprowadzić odnowienie wspomnianej or-
dynacji kościelnej.

W następstwie tego trzej superintendenci, czcigodni magister Paul von Rho
da326, doktor Jakob Runge327 i doktor Georg Venetus328, zredagowali [nową] ordynację 
kościelną, którą, po uprzednim zapoznaniu się z nią i zaaprobowaniu przez 
znamienitszych teologów pomorskich, przedstawili na obradującym w roku 
1560 w Szczecinie sejmie, a następnie, po wielu naradach i zasięgnięciu opinii, 
stanom ziemskim i miastom. Po ostatecznym przemyśleniu i rozważeniu przez 
panów teologów została ona opublikowana i wydana drukiem w imię Boże 
i z przedmową chwalebnych panujących książąt w roku 1563. Wkrótce potem 
zredagowana została instrukcja konsystorialna oraz zarządzono i założono trzy 
konsystorze krajowe329, a mianowicie w Szczecinie, Greifswaldzie i Kołobrzegu.

324 Łac. in octavo, od octavus = ósmy – „w ósemce”, w terminologii drukarskiej format druków publikowanych od XV do końca XVIII w., 
oznaczający książki składające się z arkuszy papieru trzykrotnie złożonych, dających osiem kart każdy (16 stron), i wysokości grzbietu 
20-25 cm. Encyklopedia wiedzy 1971, szp. 722. [JG]
325 Pierwszym był św. Otto (ok. 1060-1139), biskup bamberski, który w l. 20. XIII w. dokonał chrztu Pomorza. Bojar-Fijałkowski 1986; Rosik 
2010. [JG]
326 Zob. Rode, Paul von (Rhoda) (1489-1563), Aneks 1.
327 Zob. Runge, Jakob (1527-95), Aneks 1.
328 Georg Venetus lub Venediger (?–1574) – teolog ewangelicki, superintendet w Kołobrzegu w l. 1558-67. Müller 1912, s. 559. [JG]
329 Konsystorz, od łac. consistorium = zgromadzenie – urząd sprawujący w Kościele ewangelickim władzę administracyjną w imieniu 
głowy Kościoła, czyli władcy kraju (do 1918), po 1918 najwyższe urzędy zarządzające w krajowych Kościołach ewangelickich; konsystorze 
zastąpiły dotychczasowe kurie biskupie, zwłaszcza w zakresie sądownictwa kościelnego; na Pomorzu ich utworzenie – w Szczecinie, 
Słupsku (nigdy nie został zorganizowany), Greifswaldzie i Kołobrzegu – uchwalono na synodzie w Szczecinie w 1545, ale ich tworzenie 
przeciągało się w czasie; konsystorz w Greifswaldzie (dla wołogoskiej części księstwa) utworzono jeszcze w 1543, w 1558 w Kołobrzegu 
(dla władztwa biskupiego), w 1563 w Szczecinie. Funkcjonowanie konsystorzy pomorskich regulowała ordynacja kościelna z 1563, która 
określiła je jako urzędy kościelne wspomagające generalnych superintendentów w sprawach organizacji Kościoła, szkół i spraw małżeń-
skich, oraz instrukcja dla konsystorzy z 1569. Heyden 1938, II, s. 44; Buske 2001/2003, s. 19. [JG]
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Diabelski harmider w tutejszym kościele św. Mikołaja

W roku 1563 miało miejsce tutaj, w Szczecinie, w kościele św. Mikołaja330, 
niezwykłe zdarzenie. Kiedy magister Peter Hartman331, pastor tego kościoła, 

w poniedziałek Zielonych Świątek [tj. 31 V], podczas kazania, kiedy zakończył 
cytowanie fragmentu z Ewangelii „Tak albowiem Bóg umiłował świat”332, roz-
legł się nad sklepieniem (które w kościele tym z powodu gruntu, który nie był 
w stanie znieść obciążenia sklepieniem z kamienia, wykonane było kształtnie 
z drewna) straszny hałas i posypał się kurz, tak jakby sklepienie miało się za-
walić i runąć na ziemię. Przerażenie ogarnęło ludzi, którzy w wielkim ścisku 
i pośpiechu wybiegli z kościoła. Kiedy już opuszczono kościół, wysłano na 
sklepienie kilku ludzi, aby ustalili przyczynę zjawiska, ale niczego nie znaleźli. 
Dlatego lud znowu zgromadził się [w kościele] i dokończona została komunia.

Ogólnie było to dzieło szatana. Tak jak wtedy, gdy podobne widowisko 
rozegrało się tutaj, w kościele św. Jakuba, w początkach reformacji, kiedy 
kazanie głosił Pomeranus333, który odważnie napominał ludzi: Szatan daje do 
poznania, że nie jest mu miłe, gdy tu [tj. na ziemi] budowane jest królestwo 
Chrystusa. Chętnie chciałby to powstrzymać, ale nie może ani nie jest w stanie.

Założenie domu dla ubogich przed Bramą Panieńską334

W roku 1563 książę Barnim [IX] Starszy wraz ze swoją chrześcijańską, 
chwalebną i pobożną małżonką335 ufundował przed Bramą Panieńską 

szpital dla ubogich336, czyli przytułek, i bogato go uposażył. W przytułku mieli 
dostawać utrzymanie starzy, ubodzy, dobrze zasłużeni ludzie, mężczyźni 

330 Kościół św. Mikołaja – kościół ufundowany w 1243 przez Barnima I Dobrego, wzniesiony na nieruchomości w bezpośrednim sąsiedz-
twie ratusza staromiejskiego, po jego pn. stronie, najpierw jako drewniana kaplica, od 1335 murowany, w stylu gotyckim, trójnawowy, 
spłonął w 1811, rozebrany w l. 1814-16, działka po kościele przekształcona została w plac o nazwie Neuer Markt (Nowy Rynek). Meyer 1887, 
s. 109-110; Fredrich 1922; Peitz 1993, s. 149-150; Kalita-Skwirzyńska 1995, s. 137-138; Encyklopedia Szczecina 1999, s. 489-490. [JG]
331 Peter Hartmann (zm. 1575) – duchowny ewangelicki, związany najpierw z kościołami w Pasewalku, potem pastor kościoła św. Mikołaja 
w Szczecinie. Moderow 1903, s. 332, 476. [JG]
332 Fragment z Ewangelii wg św. Jana 3, 16. [JG]
333 Pomeranus (łac.) – Pomorzanin, przydomek, który nadano reformatorowi Pomorza Johannesowi Bugenhagenowi. [JG]
334 Brama Panieńska – jedna z czterech średniowiecznych bram miejskich, nazwa pochodzi od znajdującego się w pobliżu, ale już za 
murami miejskimi, klasztoru Cysterek, położona w pn. odcinku murów miejskich, niedaleko brzegu Odry, u wylotu obecnej ul. Panieńskiej 
(Frauenstraße), prowadząca w kierunku Dolnego Wiku, typu szczytowego, wymieniona po raz pierwszy w 1307, w XV w. składająca się 
z budynku bramnego i dwóch cylindrycznych baszt przedbramia, istniejąca do końca XVIII w., potem rozebrana. Lemcke 1881, s. 48; 
Lemcke, Fredrich 1926, s. 66; Lukas 1973, s. 202; Encyklopedia Szczecina 1999, 119; Städtebuch 2003, 253; Iwańczuk, Brama Panieńska, 
dostęp 21.03.2021; rekonstrukcja wyglądu: Deutschlands Städtebau 1925, s. 15. [JG]
335 Zob. Anna (1502–68), Aneks 1.
336 W oryginale błędnie łac. nosomium, popr. nosocomium – szpital dla ubogich. Chodzi o przytułek św. Piotra, który znajdował się 
na nieruchomości nr 23 przy ulicy Klosterhof (1945 Słoneczna, 1955 Wyszaka), nowy budynek wybudowany w latach 1784-86, w 1891 
przeniesiony do nowej lokalizacji przy ul. Piotra Skargi (Roonstraße) 19; Meyer 1887, s. 141-142; Fredrich 1925; Gilly 2010, s. 43-45. [JG]
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i kobiety. Tak jak się to odbywa nadal, a przytułek od kolejnych książęcych 
następców [Barnima IX] zaznał łaskawej opieki i wsparcia, co przyczyniło 
się do jego wzrostu.

Przemarsz [wojsk] księcia Eryka

W  tymże 1563 roku, w niedzielę przed [dniem św.] Bartłomieja [tj. 22 VIII], 
przemaszerował przez Szczecin książę Eryk z Brunszwiku337 wraz 

ze swoim wojskiem338. Zezwolono mu na ten przemarsz pod warunkiem, że 
wraz ze swoim wojskiem przejdzie przez miasto pokojowo [następującą trasą]: 
w dół od wzniesienia św. Ducha [znajdującego się] przed miastem, przez Bramę 
św. Ducha339, stąd przez most Długi340 w kierunku Dąbia341.

Na ten czas mieszczanie stanęli z bronią i w zbrojach, w gotowości do 
obrony w przypadku nieoczekiwanej potrzeby. A uliczki, przez które [książę 
z wojskiem] miał się przemieszczać, obsadzono po obydwu stronach uzbro-
jonymi ludźmi według ich asyst. Pozostałe zaś uliczki zastawiono wozami 
i [przegrodzono] grubymi łańcuchami, tak aby nikt nie mógł się przez nie 
przedostać. Książę Eryk prowadził ze sobą jedenaście małych działek po-
lowych na kołach, 74 wozy prowiantowe, 59 wozów z uzbrojeniem i innych 
jeszcze platform na kołach, [oraz] jedną lektykę na dwóch mułach. Przed 
działami postępowało czterystu jeźdźców w czarnych zbrojach. Za nimi szło 
trzy tysiące strzelców z hakownicami342 i jeszcze dwieście koni w czarnych 
pancerzach, trzy tysiące landsknechtów343 z długimi pikami, 22 wózki i wozy 

337 Zob. Eryk II Młodszy (1528-84), Aneks 1.
338 Obszerny opis przemarszu armii księcia Eryka przez Pomorze do Gdańska i z powrotem i związanych z tym wydarzeń patrz Blümcke 
1890/1891, s. 165-200.
339 Brama św. Ducha – jedna z czterech średniowiecznych bram miejskich, położona w pd. odcinku murów miejskich, niedaleko brzegu 
Odry, zamykająca obecną ul. św. Ducha (Heiligegeiststraße), początkowo na północ od późniejszego kościoła klasztornego św. Jana 
Chrziciela, potem na południe od kościoła (tuż za wylotem dolnego odcinka ul. Rosengarten (ob. ul. Podgórna), prowadząca w kierunku 
Górnego Wiku, typu szczytowego, wymieniona po raz pierwszy w 1306, w XV w. składająca się z budynku bramnego i barbakanu, ist-
niejąca do końca XVIII w., potem rozebrana. Lemcke 1881, s. 34; Lemcke, Fredrich 1926, s. 67; Lukas 1973, s. 202; Encyklopedia Szczecina 
1999, s. 119; Städtebuch 2003, s. 253. [JG]
340 Most Długi, Lange Brücke, od pocz. XX w. Hansabrücke (Most Hanzy) – most przez Odrę łączący główną część miasta, leżącą na jej 
lewym brzegu, z Łasztownią; źródłowo wymieniony po raz pierwszy w 1283, powstały z pomostu przeładunkowego poprowadzonego od 
strony Łasztowni, rozbudowany do postaci mostu łączącego obydwa brzegi rzeki w końcu XIII w., najpóźniej w pocz. XIV w. Unverdorben 
1993, s. 240-241. [JG]
341 W oryginale Damb, niem. 1945 Altdamm. [JG]
342 Hakownica – długa ręczna broń palna, ładowana od przodu, która wytworzyła się ok. 1400 z rusznicy przez dodanie haka, od którego 
wzięła się nazwa, umieszczonego pod lufą pod kątem prostym, służącego jako podpórka podczas strzelania w celu złagodzenia odrzutu; 
ważyła kilkanaście kilogramów i miała 1,5-1,8 m długości; strzelano z niej kulami żelaznymi, później ołowianymi, kalibru ok. 20 mm; hakow-
nice XVI-wieczne wyposażone były w zamek kołowy, przy strzelaniu w polu obsługiwało ją dwóch ludzi; były poprzednikami muszkietów. 
Gradowski, Żygulski 2010, s. 95. [JG]
343 Landsknecht, także landcknecht, bądź w skrócie knecht, od niem. Landsknecht – żołnierz zaciężnych formacji piechoty z końca 
XV i XVI w.; uzbrojenie landsknechtów stanowiły piki, halabardy, ciężkie miecze i rusznice. [JG]
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załadowane piwem i prowiantem, [a także] tysiąc pięćset, a zapewne i więcej, 
rozwiązłych kobiet i wszelkiego rodzaju prostej służby oraz małych dzieci 
w koszach i na taczkach.

Koło Dąbia rozłożył się on obozem na jedną noc. Stamtąd podążył w kie-
runku Goleniowa, a dalej przez Pomorze Tylne do Gdańska. W klasztorze 
w Oliwie zaległ na 5 lub 6 dni, z zamiarem przejścia przez Gdańsk do Inflant. 
Jednak gdańszczanie nie zezwolili mu na przemarsz. Stamtąd przemieścił się 
na Żuławy. Jak on [tam] w Oliwie i na Żuławach się gospodarował, najlepiej 
mogą powiedzieć mnisi i chłopi.

Z Żuław pociągnął wzdłuż Wisły, przez Człuchów do Czarnego344, gdzie 
skręcił i podążył do Szczecinka. Stamtąd [udał] się do Połczyna i Lipia345, 
gdzie rozłożył się na noc, a z chłopami niezwykle się obszedł.

Z Lipia podążył do Białogardu, następnie do Reska i należącej do klasz-
toru żeńskiego w Marianowie wsi Sokolniki346.

Stamtąd, niedaleko Poczernina347, przeprawił się przez Inę, gdzie star-
gardzianie wybudowali most przez rzekę.

Od tego mostu skierował się do Grzędzic348, dokąd stargardzianie do-
starczyli mu za pieniądze prowiant.

Stamtąd obrał drogę przez Kołbacz, Gryfino, Löcknitz i Brüssow. W po-
niedziałek po [dniu św.] Michała [tj. 4 X] wraz z setką koni i swoimi działami 
dotarł do Prenzlau. Pozostali jeźdźcy i knechci rozbili obóz koło lasku, około 
jednej mili drogi od miasta. Książę Barnim [IX], nasz łaskawy książę i pan, 
wysłał [w tamtą stronę] oddział jazdy, który od Reska, gdzie natknął się na 
wojska księcia Eryka, podążał obok nich. Do Pasewalku, dokąd dotarł oddział, 
przybyły również oddziały jazdy wysłane przez młodego pana z Wolgast349 
i przez książąt z Meklemburgii350. Te trzy szwadrony jazdy wypuściły się 
nocą z Pasewalku z zamiarem rozdzielenia oddziałów [Eryka]. Kiedy jednak 
dotarli do obozu, oddziały były już rozdzielone, a obóz okazał się pusty, po-
nieważ rajtarzy, którzy byli jeszcze z knechtami, przedostali się do księcia 

344 Czarne, daw. Hamersztyn, niem. Hammerstein – miasto w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, siedziba gm. miejsko-wiejskiej, na 
Równinie Charzykowskiej, nad rzeką Czernicą (lewy dopływ Gwdy); stara osada słowiańska, prawa miejskie od 1393, w granicach Polski 
w l. 1456-1772. Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 110. [JG]
345 Lipie, niem. Arnhausen – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, gm. Rąbino, nad rzeką Mogilicą (prawy dopływ 
Parsęty), ok. 13 km na pn. wsch. od Świdwina. [JG]
346 Sokolniki, niem. Falkenberg – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, gm. Maszewo, ok. 5,5 km na pd. wsch. od 
Maszewa. [JG]
347 Poczernin, w oryginale Putzerlin, niem. 1945 Pützerlin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, gm. Stargard (wiejska), 
nad rzeką Iną, ok. 11 km na pn. wsch. od Stargardu, od XIV do XIX w. w posiadaniu miasta Stargard. [JG]
348 Grzędzice, w oryginale Seefelde, niem. 1945 Seefeld – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim (wiejskim), ok. 6 km 
na pn. zach. od Stargardu i ok. 4,5 km na pn. wsch. od pn. brzegu jeziora Miedwie. [JG]
349 Friedeborn ma na myśli księcia Ernesta Ludwika (1545-92), zob. Aneks 1. [JG]
350 Książętami Meklemburgii byli wówczas Jan Albrecht I (w Schwerinie) i Ulryk (w Güstrow). [JG]
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Eryka, do Prenzlau. Ten naradził się z jeźdźcami, zwolnił ich ze służby za 
wyjątkiem stu jeźdźców, których zatrzymał przy sobie, i z którymi wycofał 
się zaraz w kierunku Berlina.

O tym transitu, czyli przemarszu, pan Paul Zacharias ułożył następujący 
chronostych:

Przybył na te ziemie książę Eryk brunszwicki,
aż dotąd często ożywa w słowach sędziwego męża351.

Potem powszechnym było, że starzy ludzie w miastach i we wsiach wiele 
o tym opowiadali. Również w większości mieli w zwyczaju określać swój wiek 
[w odniesieniu] do przemarszu księcia Eryka jako znaczącego wydarzenia, czyli 
na to, co przeżyli dotychczas, i na to, co od tego czasu im przybyło. Dlaczego 
jednak przemarsz ten wówczas za takowy uważano, właściwie nie wiadomo.

Tak ogólnie, to według przekazów historycznych tenże książę Eryk 
o wiele chętniej przebywał w obcych krajach niż we własnym. Stąd większą 
część swego życia spędził poza krajem ojczystym, w Hiszpanii, Niderlandach 
i Italii. Zmarł także [za granicą], w Pawii we Włoszech, w roku 1583352, 17 listo
pada, w wieku 56 lat, i tam został pochowany. Na jego grobie można przeczytać 
następujący wiersz:

Jako że bardziej Italię niż ojczyznę ukochał, 
nie ojczyzna, lecz ziemia włoska dała grób Erykowi.

Do nieboszczyka

Papież i Pawia, nie ojczyste sprawy były przedmiotem twej troski,
dlatego też z dala od ojczyzny kryje cię miasto Pawia.

Ordynacja i przysięga kupiecka

W  tymże 1563 roku czcigodna rada ułożyła ordynację mówiącą o tym, 
jak ma wyglądać handel zbożem i jego wywóz statkami. Zawierała 
ona również przysięgę, którą musiał złożyć każdy [kupiec] przed 

otrzymaniem zgody na wywóz zboża. Przysięgę tę nazywano przysięgą zbożo-
wą, a następnie przysięgą profesyjną, ponieważ została rozciągnięta na inne 
towary kupieckie.

351 Chronostych łaciński: Venerat has terras DVX BrVnoVICensIs EryCVs: VIVIt aDhVC CanI Creber In ore VIrI (V+D+V+X+V+V+I+C+I+C+
V+V+I+V+I+D+V+C+C+I+C+I+V+I+I = 1563). [MC]
352 W oryginale błędnie 1683. [JG]
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Zaraza

W roku 1564, począwszy od [dnia św.] Bartłomieja [tj. od 24 VIII] aż do No-
wego Roku, grasowała tutaj [tj. w Szczecinie] zaraza. A zmarło wówczas, 

młodych i starych, 2500 osób.

Śmierć panny Sybilli

W  [15]64 roku, 20 września, zmarła tutaj panna Sybilla353, córka księcia 
Barnima [IX]. Następnie po chrześcijańsku i w sposób godny została 

złożona do ziemi. O tym Paul Zacharias ułożył następujący chronostych: 
Córka Barnima Sybilla przez śmierć pokonana ochoczą 

umarła. W niebie dzierży wspaniałe znaki zwycięstwa354.

Danina zbożowa

W  tym roku czcigodna rada porozumiała się z kupcami w sprawie daniny 
zbożowej w następujący sposób: w celu stworzenia trwałego zapasu 

[zboża] od każdego kupca, który wywozi zboże statkami, lub który sprzedaje 
je innym, którzy będą je wywozić drogą morską, przez cztery następne lata 
bez odszkodowania pobierana będzie od każdego łasztu355 zboża pewna jego 
ilość. Do tego czcigodna rada dołoży pewną ilość łasztów zboża [od siebie]. Ten 
zapas zboża nazwano „taxt”. Zarządzać nim miały wyznaczone osoby. Kiedy 
w sposób niezamierzony lub zamierzony następowała drożyzna, z zapasu tego 
poprzez sprzedaż ubogim ludziom za niską cenę zboża chlebowego próbowano 
zapobiegać dalszej zwyżce cen.

353 Zob. Sybilla (1541-64), Aneks 1.
354 Chronostych łaciński: FILIa BarnIMI properâ neCe VICta SybILLa InterIIt: CoeLo Laeta trophaea tenet (I+L+I+I+M+I+C+V+I+C+I+L+
L+I+I+C+L+L = 1564). [MC]
355 Łaszt, niem. Last – jednostka miary objętości dla ciał sypkich, głównie zboża, używana na terenie krajów niemieckich, o różnej 
wielkości w zależności od produktu, do którego mierzenia służyła, bardzo zróżnicowana lokalnie, którą obecnie przelicza się na metry 
sześcienne. W Szczecinie w czasach książęcych były stosowane łaszty o objętości 3,55 m3 dla pszenicy i żyta oraz 3,13 m3 dla owsa 
i jęczmienia. Tymicz 1979, s. 283. [JG]
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Zaraza

W roku 1565 ponownie zaczęła panować zaraza, co trwało pół roku. Zmarło 
[wówczas] dość dużo ludzi.

Zjazd Hanzy

W  tym [samym] roku obradował w Lubece konwent miast hanzeatyckich. 
Wysłani zostali na niego z grona członków tutejszej rady pan Ambrosius 

Schwave356 i pan Ambrosius Hadamer357, obydwaj rajcy.

Powrót księcia Jana Fryderyka z Węgier

O statniego dnia grudnia [roku 1565] wrócił z Węgier do domu książę Jan 
Fryderyk i przywiózł ze sobą między innymi cztery wielbłądy i wziętego 

do niewoli Turka. O tym taki chronostych [ułożył] Paul Zacharias:
Książę Jan Fryderyk na koniu święte sztandary 

dzierżył przeciw Turkom; łaska wspierała dzieło358.

Ordynacja książęcego Sądu Nadwornego

W roku 1566, 21 marca359, opublikowana została i wydana drukiem przez 
wszystkich wówczas żyjących panujących książąt, o czym świadczy 
wstęp, w celu dobrego rozwoju wymiaru sprawiedliwości ordynacja 

książęcego Sądu Nadwornego. Stało się to na uniżoną prośbę pomorskich 
stanów, za dojrzałą radą i po uprzedniej łaskawej zachęcie i zatwierdzeniu 
Jego Cesarskiego Majestatu Maksymiliana Drugiego360. Było to dzieło bardzo 
pożyteczne, chwalebne i niezbędne, które podjęte zostało krótko po tym, jak 
faktem stała się poprawiona ordynacja kościelna.

356 Rajca od 1549, burmistrz od 1569, zm. w 1572. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Schwaue. Blümcke 1913, s. 121 (nr 368/236). [JG]
357 Rajca od 1553, kamerariusz od 1569, burmistrz od 1575, złożył urząd w 1585. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Hademer. Blümcke 
1913, s. 122 (nr 373/241) jako Hademer/Hadamerp. [JG]
358 Chronostych łaciński: IAN FrIDerICVs eqVo, saCra DVX VexILLa ferebat, Contra TVrCIgenas. AVRA Vehebat opVs (I+I+D+I+C+V+V+
C+D+V+X+V+X+I+L+L+C+V+C+I+V+V+V = 1565). Najprawdopodobniej na skutek błędu drukarskiego litera „x” w wyrazie vexilla nie została 
wyróżniona, niemniej jednak należy ją uwzględnić przy odczytywaniu daty zawartej w chronostychu. [MC]
359 Podana przez Friedeborna data opublikowania ordynacji Sądu Nadwornego odbiega od przyjętej w literaturze (1569). [JG]
360 Zob. Maksymilian II Habsburg (1527-76), Aneks 1.



10 Strona tytułowa ordynacji Kościoła 
ewangelickiego na Pomorzu, opracowana 
przez książąt i stany pomorskie 
w 1563 roku (Kercken ordening Im Lande 
tho Pomern […], Wittenberg 1563). 
AP Szczecin, Biblioteka, III/68adl. 



11 Strona tytułowa ordynacji karnej cesarza Karola V (Peinlich Halsgericht 
Des Allerdurchleuchtigsten […] Keyser Carols des Funfften) z 1532 roku, wydanej 
w drukarni książęcej w Barth w 1590 roku. AP Szczecin, Biblioteka, S/20. 

12 Strona tytułowa ordynacji sądowej dla Pomorza (Gerichts Ordnung wie es 
inn vnsern Furstlichen Hoffgerichten des Stettinischen vnd Wolgastischen orts 
zuhalten), wydanej w 1566 roku przez książąt pomorskich Barnima IX Starszego, 
Jana Fryderyka, Bogusława XIII, Ernesta Ludwika, Barnima X Młodszego 
i Kazimierza, opublikowanej w 1569 roku. AP Szczecin, Biblioteka, II/358adl. 
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Widać po tym, z jaką pilnością i powagą [nasi] umiłowani przodkowie 
przykładali się do rozwoju wspólnego dobra, po to, aby rządy duchowe i świec-
kie mogły rozwijać się równo i sprawiedliwie w dobrym porządku. Któż więc 
może wątpić w to, że to właśnie religia i wymiar sprawiedliwości są dwiema ko-
twicami i podporami wszystkich rządów i krajów, kiedy zaś są one przekupne 
i obarczone wadami, cały organizm [jest] niedoskonały, zmienny i chylący się 
ku upadkowi. Plutarch nazywa religię węzłem albo spoiwem całego społeczeństwa 
i podstawą sprawiedliwości361.

Dzieło sprawiedliwości wysoko chwali Pismo Święte, ponieważ czyni 
ono dobro zarówno u umiłowanej władzy zwierzchniej, jak i u poddanych. 
Ponieważ przez sprawiedliwość (jak mówi Salomon, [Księga] Przysłów rozdział 
16, werset 12, i rozdział 14, werset 34) nie tylko umacnia się sam tron, lecz wy-
wyższany jest również naród, dzięki czemu dochodzą do rozkwitu i umacniają 
się. Przecież także mądrzy poganie zawsze cnotę tę cenili wysoko. Jak mówi 
Arystoteles (księga 5 Etyki, rozdział 3): Sprawiedliwość jest najznakomitszą ze wszyst
kich cnót. Ani gwiazda zaranna, ani wieczorna nie budzą takiego podziwu362. Platon 
nazywa sprawiedliwych podporą państwa363. A Pindar („Oda olimpijska” 13): βάθρον 
πολίων, podporą państw364.

Zaraza

W roku 1567 we wrześniu ponownie zaczęli umierać tutaj ludzie, co trwało 
trzy czwarte roku.

Dom Pinsego365

W  tymże 1567 roku czcigodna rada drogą kupna nabyła tutaj [tj. w Szczecinie] 
dom dla ubogich, zwany domem Pinsego, który przed niepamiętnymi 

laty został ufundowany do opieki nad biednymi wdowami w podeszłym wieku.

361 Plutarch, Moralia. Adversus Colotem (Przeciw Kolotesowi) 1125e; zob. Joseph Lang, Domenico Nani Mirabelli, Florilegii magni, seu, 
Polyantheae floribus novissimus sparsae, libri XX, Genevae 1639, szp. 2506. [MC] 
362 Zob. Arystoteles, Dn. Ioannis Magiri […] Corona virtutum moralium, universam Aristotelis […] ethicen exacte enucleans […], Francofurti 
1601, s. 420. [MC] 
363 Zob. Wedel 1882, s. 213. [MC]
364 Pindar, Oda Olimpijska 13, w. 6-7. Zob. Pindar, Aneks 2. [MC]
365 Dom Pinsego – dom był położony u zbiegu ul. Rosengarten i Heilige Geiststraße (ob. odpowiednio ul. Podgórnej i św. Ducha), 
jako przytułek dla starszych kobiet funkcjonował do lat 20. XVIII w., potem zburzony, na jego miejscu wzniesiony został w l. 1724-26 na 
polecenie króla Prus dom poprawczy i przędzalnia (niem. Zucht- und Spinnhaus); od 1856 nieruchomość ta miała oznaczenie policyjne 
Rosengarten 45. Fredrich 1929, s. 86-88; Heyden 1936, s. 58. [JG]
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Poselstwo do Królestwa Szwecji

W roku 1566 na ogólnym zjeździe miast hanzeatyckich do odbycia posel-
stwa i przeprowadzenia rokowań pokojowych między królem Szwecji366 

a miastem Lubeką367 wyznaczone zostały dwa miasta: Stralsund i Szczecin. 
Ich zadaniem było zorganizować w imieniu ogółu miast hanzeatyckich przez 
dobrze i wystarczająco wykształconych posłów zleconą legację do tego kraju.

Czcigodna rada miasta Szczecina ze swej strony wyznaczyła do tego pana 
Georga Straupitza, tutejszego rajcę368. Ten wraz z oddelegowanym przez mia-
sto Stralsund panem Benedictem Forstenowem podjął się legację tę wykonać 
w najlepszy sposób. W związku z tym w roku 1567, 11 sierpnia, odpłynęli w imię 
Boże ze Stralsundu. Jednak w Królestwie Szwecji spędzili ponad rok i trzy 
miesiące nie bez niebezpieczeństw i uciążliwych sytuacji, przez to, że musieli 
podążać za królem z miejsca na miejsce. Wrócili stamtąd dopiero w roku 1568, 
w końcu listopada, co wraz z wieloma innymi [faktami] potwierdza relacja369.

Skargi starszych na szczecińskiego syndyka  
doktora Melchiora Winßa370

W  tym samym 1567 roku, w piątek po [dniu św.] Michała [tj. 3 X], 
Joachim von der Schulenburg kazał w granicach Szczecina, bez 
jakiegokolwiek uprzedniego wystosowania prośby o zgodę, bez 
wiedzy i zgody władzy zwierzchniej miasta, pojmać, związać 

i wywieźć poza obszar jurysdykcji miasta czeladnika szewskiego, zwanego 
Simon Poltzow. Dlatego czcigodna rada w celu utrzymania należnej temu 
miastu wolności i władzy sądowniczej aresztowała Christoffa Meyera, cel-
nika w Löcknitz i sługę von der Schulenburga, który szczególnie dopomógł 

366 Królem Szwecji był wówczas Eryk XIV Waza (1533-77), który panował w l. 1560-68. [JG]
367 Friedeborn pisze tu o wojnie, która toczyła się w l. 1563-70 między Danią a Szwecją o hegemonię na Bałtyku. Zaliczana jest ona do 
wojen północnych toczonych w l. 1554-1721 o hegemonię w basenie Morza Bałtyckiego (tzw. Dominium maris Baltici) i zwana pierwszą 
wojną północną lub północną wojną siedmioletnią, a także wojną trzech koron (od trzech koron szwedzkich w herbie duńskim). W konflikcie 
tym sojusznikiem Danii była należąca do Hanzy Lubeka. Walki pomiędzy stronami konfliktu toczono głównie na morzu. Straty poniesione 
przez Lubekę w bitwach morskich skłoniły ją w 1567 do podjęcia za pośrednictwem innych miast hanzeatyckich pertraktacji pokojowych 
ze Szwecją. Thiede 1849, s. 514; Wehrmann 1911, s. 198-199. [JG]
368 Rajca od 1561, kamerariusz od 1572, zm. w 1572. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. Blümcke 1913, s. 122 (nr 380/248): pochodzący z Gu-
bina (niem. Guben), zarządca (Prokurator). [JG]
369 Wspominając o relacji, Friedeborn miał zapewne na myśli pisemną relację, którą złożyli Straupitz i Forstenow ze swego poselstwa 
władzom Hanzy w Lubece, a która w odpisie musiała znajdować się w archiwum rady miejskiej w Szczecinie. Por. m.in. Hansische Chronik 
1748, s. 260-261. [JG]
370 Wg znajdującego się na końcu niniejszej księgi spisu syndyków był on nim w 2. poł. lat 40. XVI w. Zob. niżej „Nazwiska byłych syndy-
ków…”. W związku z opisywanym w niniejszym rozdziale konfliktem, którego przebieg w relacji Friedeborna jest dość niejasny, należałoby 
wykaz syndyków uzupełnić o datę pełnienia przez doktora Winßa funkcji syndyka również w końcu lat 60. XVI w., co wynika z informacji 
zawartej w rozdziale. [JG]
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w wykonaniu tego niedozwolonego, przeprowadzonego na własną rękę gwałtu, 
kiedy ten następnego dnia zjawił się tutaj, w Szczecinie. W odpowiedzi na to 
wspomniany von der Schulenburg wysłał tam [do Szczecina] kilku swoich 
ludzi i przyjaciół z poleceniem podjęcia rozmów z czcigodną radą i starszymi 
kupiectwa i cechów (bo i oni zostali wciągnięci do tej tak ważnej dla przywi-
lejów miasta sprawy). W końcu ustalono, że w określony dzień uprowadzony 
zostanie dostarczony z powrotem do Szczecina, a w zamian za to, po uiszcze-
niu kaucji i złożeniu przysięgi odstąpienia od zemsty371, uwolniony zostanie 
jednocześnie sługa von der Schulenburga.

Kiedy jednak von der Schulenburg nie dotrzymał terminu, lecz żądał 
wyznaczenia terminu późniejszego niż dotychczasowy oraz kolejnych odro-
czeń, to czcigodna rada była nawet skłonna uczynić to dla niego, jednak starsi 
bynajmniej nie chcieli się na to zgodzić. Byli oni zdania, że sprawa przeciwko 
pojmanemu słudze [von der] Schulenburga o dokonanie gwałtu powinna być 
teraz prowadzona – po tylu czynnościach i po skorzystaniu z odroczenia – według 
procedury karnej. Ponadto uznali, że winnym odroczenia był syndyk, którego 
być może opłacił von der Schulenburg, aby odwlekał sprawę z dnia na dzień.

Na te słowa i to niespodziewane oskarżenie syndyk – zanim jeszcze wy-
powiedzieli się starsi – natychmiast372 zaczął się bronić i powiedział:

To, że coś podobnego jest mu przypisywane, to tak jakby insynuować 
mu, że jest szelmą i łajdakiem. Starsi natomiast odpowiedzieli, że nie chcieli 
szkalować jego honoru i przyzwoitości, a ponieważ jest dobrym przyjacielem 
szlachciców, uznali, że będzie przemawiał na ich korzyść. W sądach [bowiem] 
często dzieje się tak, że ludzi uważa się za podejrzanych.

Po tym więc, kiedy zostali tak mocno obmówieni, poprosili doktora, aby 
zwolnił się z przysięgi, i aby dzięki temu mogli pójść z nim do niższego sądu, 
który rozpatrzy ich skargę na tego rodzaju obraźliwe słowa, którymi wystarcza-
jąco długo haniebnie ich obmawiał, czego zapewne nikt przed nim nie uczynił.

Z tego powodu czcigodna rada rozmawiała ze starszymi bardzo ugodo-
wo i sprawę chciała zakończyć polubownie, przeto zaoferowała się [sprawę] 
urządzić w ten sposób, że nie naruszałoby to czci obydwu stron, a do tego 
zarządziła także różne terminy i działania oraz rozmaite dogodne środki 
do osiągnięcia ugody. Jednakże starsi w żadnym razie nie dawali się do tego 
przekonać, lecz przeciwnie, wysuwali zarzuty: że zaatakowano ich i znieważono 

371 W oryginale Vhrpfede, patrz przyp. 126.
372 Mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy Friedeborn użył wyrażenia łacińskiego in continenti, które przetłumaczył na język niemiec-
ki przez auff vnuerwendeten Fuß, dosłownie „bez użycia, nie przykładając nogi”, czyli nie oddalając się. Obecnie wyrażenie to brzmi: 
(etwas) stehenden Fußes (tun), czyli uczynić coś, nie ruszając się z miejsca; patrz https://www.redensarten.net/stehenden-fusses/, dostęp 
9.01.2022. [JG]

Zobacz porozumienia z roku 
1556 między radą a gminą.
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dotkliwie w miejscu chronionym przywilejami, przed radą podczas jej posiedzenia, 
gdy zgodnie ze swoim obowiązkiem chcieli służyć radą dla dobra miasta, i że 
sprawie tej nie da się zaradzić środkami polubownymi bez napomnienia.

Ponieważ dotyczy to nie ich samych, lecz całej gminy, której są przywód-
cami, i rozniesie się to po całym księstwie i po krajach sąsiednich.

Czeladnicy nie chcą u nich więcej pracować, siedzą prawie bezczynnie, 
tu i tam śpiewając o nich prześmiewcze piosenki i [recytując] prześmiewcze 
rymy. Dlatego też muszą dbać o kroki, które [pozwolą], aby cześć i dobre imię 
ich i ich dzieci [pozostały] nienaruszone. Proszą więc tak jak uprzednio, aby 
tę sprawę o ciężkie znieważenie rozpatrzyć tutaj jako zwykłą sprawę karną. 
Chętniej przeleją krew, niż gdyby mieli znieść taką obrazę. Stąd też czcigodna 
rada, pomimo całego włożonego trudu, nie doprowadzi do polubownego zała-
twienia sprawy, lecz [powinna] na tego rodzaju usilne i pilne żądanie sprawę 
odesłać do niższego sądu. Kiedy więc starsi doprowadzili do odesłania do sądu 
niższej instancji373, termin rozprawy sądowej ustalony został na poniedziałek po 
[święcie Trzech] Króli [tj. 12 I] w roku 1558 [sic!]. Starsi wnieśli więc pierwszą, 
drugą i trzecią skargę karną, wskutek czego wobec [Winßego] orzeczona 
została i ogłoszona kara banicji.

Kiedy rzeczony doktor Winß, który przebywał wówczas w Berlinie, 
dowiedział się o tym, poskarżył się na to do najwyższych instancji. Od tego 
rodzaju szybkiego procesu wniósł apelację do cesarskiego Sądu Kameralnego, 
gdzie założono sprawę, i gdzie wkradł się w łaski. Po czym uzyskał jeszcze 
elektorski [tj. od elektora]374 dokument z groźbami, w którym wskazano, że 
miasto wydało wyrok bezprawnie bez mała w ciągu trzech dni, a także względem 
nieobecnego, który nie został ani wezwany, ani wysłuchany. Dalej, że nie przyznaje 
się do [wypowiedzenia] żadnego obelżywego słowa, a jedynie do tych, których 
wobec pomówienia go przez starszych, którego doznał wtedy, gdy przemawiał 
na zgromadzeniu rady, użył tylko w celu obrony. Ta prawna obrona, [to] prawo, 
które pozwala każdemu ratować cześć, nie jest mniej ważne niż ochrona swego 
ciała i życia. Dlatego też także ze strony czcigodnej rady powinien spodziewać 
się większej ochrony i pomocy.

Ponieważ tak się jednak nie stało, nie można mu [więc] mieć za złe, że 
z tego powodu trzymał się należytej drogi sądowej przeciwko szczecinianom. 
W sprawie tej Jej Elektorska Mość375 musiał i chciał zatroszczyć się o niego, 
aż wyrządzone mu przez szczecinian krzywdy zostaną sprawiedliwie osądzo-

373 Łac. remissorium – odesłanie do sądu niższej instancji. [JG]
374 W następnym akapicie można się dowiedzieć, dlaczego elektor interweniował w sprawie syndyka u władz Szczecina: był on jego 
poddanym i urzędnikiem (radcą dworu). [JG]
375 Chodzi zapewne o elektora brandenburskiego Joachima II Hektora (1505-71), panującego w l. 1535-71. [JG]
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ne, [czyli] uczyniona zostanie w tym przypadku słuszna zmiana i odwołanie, 
ponieważ był jego poddanym i radcą dworu. Natomiast tutejsza czcigodna 
rada i tutejsze sądy przedstawiły swoje wyjaśnienie i usprawiedliwienie, [ale] 
ostatecznie zaoferowały sprawiedliwe załatwienie sprawy. Jednak starsi po-
szli przeciw niemu [aż] do cesarskiego Sądu Kameralnego, i tam przez jakiś 
czas bronili swojego stanowiska, aż doktor Winß zmarł, co sprawę zamknęło.

Śmierć księżnej Anny, żony księcia Barnima [IX]

W roku 1568, 6 listopada, zasnęła w Panu Jaśnie Oświecona, wysoko urodzona 
księżna i pani, pani Anna376, córka księcia Henryka z Lüneburga377, żona 

naszego łaskawego władcy i pana, księcia Barnima. Następnie, 12 [listopada], 
została po chrześcijańsku złożona do ziemi. Paul Zacharias [napisał] o tym, tak:

Anna towarzyszka łoża Barnima mocą czarnej śmierci
porwana, otrzymuje siedzibę rozśpiewaną najwyższego nieba378.

Agenda kościelna

W  tym [samym] roku opublikowana została wraz z książęcą przedmową 
i poleceniem agenda379 kościelna, wydana w niedzielę po [dniu św.] 

Idziego [tj. 5 IX]. W niej przede wszystkim nakazane zostało wszystkim panom 
prałatom, szlachcie i miastom, także superintendentom, sędziom ziemskim, 
starostom i zarządcom domen, proboszczom, kaznodziejom, diakonom, subdia-
konom, nauczycielom domowym, burmistrzom, radcom sądowym, zarządcom 
majątków kościelnych, prowizorom kościołów, nauczycielom parafialnym, 
organistom, kościelnym i ogólnie wszystkim poddanym, każdemu w zakresie, 
który odnosi się do jego urzędu, jak należy żyć i postępować.

376 Zob. Anna (1502-68), Aneks 1.
377 Zob. Henryk II Średni (1468-1532), Aneks 1.
378 Chronostych łaciński: Anna torI Consors BarnIMI, VI necIs atrae / Rapta, CapIt sVperI teCta Canora poLI (I+C+I+M+I+V+I+C+I+C+
I+V+I+C+C+L+I = 1568). Najprawdopodobniej na skutek błędu drukarskiego litera „c” w wyrazie necis nie została wyróżniona, niemniej 
jednak należy ją uwzględnić przy odczytywaniu daty zawartej w chronostychu. [MC]
379 Agenda (od łac. agere ‘działać’, ‘spełniać’) – księga liturgiczna protestantów zawierająca porządek nabożeństwa głównego, udzie-
lania sakramentów, błogosławieństw oraz innych nabożeństw. Agenda protestancka składa się zazwyczaj z dwóch części: pierwszej 
obejmującej porządek nabożeństw oraz drugiej zawierającej porządek sakramentów i błogosławieństw; agendy protestanckie dzielą się 
na luterańskie, kalwińskie i anglikańskie; podstawą agend luterańskich jest Deutsche Messe (1526) oraz Das Taufbüchlein verdeutscht 
(1523, 1526), opracowane przez Marcina Lutra. Encyklopedia, t. 1 (1973), s. 174. [JG]
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Kazalnica w kościele Mariackim 

W  tymże [15]68 roku wzniesiona została w tutejszym kościele Mariackim ka-
zalnica wyciosana z białego kamienia380. Tak o niej napisał Paul Zacharias:

Ambona, wzniesiona z białych jak śnieg kamieni
w świątyni Marii, niech trwa w świętej czci Boga381.

Wielkie zimno

W  grudniu tegoż 1568 roku panowało tak wielkie zimno, o jakim dotychczas 
nie słyszano. Zamarzły studnie i to, co znajdowało się w sklepionych 

piwnicach. Życie straciło 18 ludzi, a wielu odmroziło sobie uszy i nosy.

Dobrowolne zrzeczenie się przez księcia Barnima [IX] 
kraju i dokonany po nim podział [Księstwa] przez książąt

W roku 1569 książę Barnim [IX] Starszy dobrowolnie zrzekł się władzy 
i kraju na rzecz swoich panów kuzynów, synów świętej pamięci księcia 
Filipa [I], a mianowicie księcia Jana Fryderyka, księcia Bogu sława 

[XIII], księcia Ernesta Ludwika, księcia Barnima [X] Młodszego i księcia 
Kazimierza [VI]. Skłoniły go do tego nie osiągnięty przez niego podeszły wiek, 
ani to, że sprzykrzyła mu się władza, którą chwalebnie sprawował od 50 lat, ale 
pomyślność kraju i ówczesny stan młodych panów kuzynów. Zwłaszcza dlatego, 
że [młodzi książęta] w międzyczasie dorośli i byłoby dla nich niekorzystne, 
gdyby pozostawali na jednym wspólnym dworze, ponieważ dalsze wspólne 
przebywanie mogłoby prowadzić do konfliktowych sytuacji, nie wspominając 
zupełnie o tym, że dla swoich własnych przedsięwzięć nie mieliby właściwych 
podstaw i nie mogliby kierować swoich myśli ku określonym celom. Z tych oraz 
innych jeszcze istotnych powodów, po zasięgnięciu rady swoich radców i sług 
(z których nie wszyscy jednak opowiedzieli się za tym), dobrowolnie zrzekł się 
na rzecz swoich wspomnianych wyżej panów kuzynów z kraju i poddanych 
wraz z władzą, czym rozpoczął wyzbywanie się wszystkich rzeczy ziemskich.

380 Według Heydena (1936, s. 122) i Vossa (1902, s. 27) ambony nie wzniesiono od nowa, lecz odnowiono wraz z ołtarzem, czym gmina 
uczciła powrót z Saksonii w 1567 Christopha Stymmela/Stymmeliusa (1525-88), pastora tego kościoła od 1556. [JG]
381 Chronostych łaciński: EX nIVeIs saXIs sVggestVs In aeDe MarIae, / EXtrVCtVs: IoVae perstet honore pIo (X+I+V+I+X+I+V+V+I+D+M+
I+X+V+C+V+I+V+I = 1668). [MC] Data zapisana w chronostychu jest jednak błędna: wynika to z faktu, że w zapisie w oryginale została 
wyróżniona niepotrzebnie litera „c” (w wyrazie extructus), co powoduje, że chronostych daje wynik o 100 większy niż pożądane 1568. [JG]
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Był to osobliwy i jednocześnie w podobnej sytuacji nieczęsto spotykany 
przypadek, że władca będący w pełni władz umysłowych, żyjący w pokoju, 
szczęściu, mający dobre życie i majątek, bez nacisku, dobrowolnie oddaje 
i wypuszcza z rąk tak znaczną godność i należące do niego ziemie i władz-
twa. Za godne pochwały i [oznakę] wielkiej Bożej łaski uważać należy to, że 
prześwietny książę popadł w chrześcijańską nabożność, jego myśli umarły 
dla świata i wbrew ogólnie zepsutej naturze całkowicie go porzucił, i zaczął 
szykować się na to, co wieczne. Ponieważ z książęcej i ojcowskiej pieczołowito-
ści, powodowany w nadzwyczajny sposób miłością i wiernością, tym bardziej 
chciał na czas doprowadzić młodych władców do uznania, pomyślności, pokoju 
i bezpieczeństwa, a jednocześnie chciał zobaczyć i przekonać się, że jego kraj 
i ludzie jeszcze za jego życia otrzymali zdolnych [do rządzenia] władców, przez 
co wprowadzeni zostaną na drogę trwałego rozwoju, na której będą mogli 
pozostać, czym pokazał, że swoich kuzynów i pomyślność dobra publicznego 
cenił wyżej niż siebie samego.

Wprawdzie także cesarz Karol V382 przed swoją śmiercią zrzekł się cesar-
stwa i władzy, i przekazał ją swoim panom braciom [sic!]383, lecz istniały inne 
(jak się uważa) ważne okoliczności i powody, które skłoniły go do tego. Ale przed 
nim również inni władcy całkowicie zrzekli się władzy, a mianowicie: cesarze 
Dioklecjan384, Lotar385, Teodozjusz III386, Michał [I] Rangabe387, Aleksy388, Manuel389, 
Jan Kantakuzen390 i inni. Jednak do tego skłoniły ich nadzwyczajne, wymuszo-
ne koniecznością powody, jak: urojony zapał religijny, stan mniszy, apatia, 
obciążone sumienie, tyrania, której się dopuścili, desperacja, nieszczęście, 
utrata wielkich rzeczy, zawiść, wrogość i niezadowolenie poddanych, trwoga, 
przestrach, prześladowanie, niepewność, niebezpieczne poduszczenie, rebelia 
i tym podobne, etc. Jednak żaden z tych prześwietnych władców w najmniejszym 
stopniu nie wyprzedzi go w tym, że jedyną przyczyną, która przywiodła go do 
zrzeczenia się swoich ziem i poddanych, była prawdziwie szczera pobożność 
i miłość do swoich panów kuzynów oraz oczekiwana pomyślność kraju.

382 Zob. Karol V Habsburg (1500-58), Aneks 1.
383 Cesarz Karol V miał tylko jednego, młodszego od siebie, brata Ferdynanda (1503-64), późniejszego (od 1558) cesarza Ferdynanda 
I Habsburga. [JG]
384 Dioklecjan (po 230-316) – cesarz rzymski w l. 284-305, wyniesiony na tron przez armię; abdykował w 305. Veh 1976, s. 23–25. [JG]
385 Lotar I (795-855) – z dynastii Karolingów, najstarszy syn Ludwika I Pobożnego (778-840), syna Karola Wielkiego (742/747-814), król 
Franków w l. 840-855 (od 843 tylko w państwie środkowofrankijskim, patrz dalej), cesarz rzymski w l. 817-855 (do 840 jako współcesarz); od 
843 na mocy układu w Verdun, zawartego z braćmi: Karolem II Łysym i Ludwikiem II Niemieckim, władca państwa środkowofrankijskiego 
(Italia oraz pas ziemi wzdłuż Renu od Alp aż po Morze Pólnocne); abdykował na kilka dni przed śmiercią we wrześniu 855. [JG]
386 Teodozjusz III (?-754), data urodzin i śmierci niepewne – cesarz bizantyjski w l. 715-717; zmuszony do abdykacji. [JG]
387 Michał I Rangabe (zm. 844) – cesarz bizantyjski w l. 811-813; abdykował w 813, a resztę życia spędził w klasztorze. [JG]
388 Prawdopodobnie chodzi o Aleksego III Angelosa (1153-1211), cesarza bizantyjskiego w l. 1195-1203, jedynego z pięciu cesarzy bizan-
tyjskich o imieniu Aleksy, który został pozbawiony władzy, ale zmarł śmiercią naturalną. [JG]
389 Chodzi zapewne o Manuela II Paleologa (1350-1425), cesarza bizantyjskiego od 1391, który w 1422, po doznaniu paraliżu na skutek 
udaru, powierzył współwładzę swemu synowi Janowi VIII (1392-1448). [JG]
390 Jan VI Kantakuzen (1294/95-1383) – cesarz bizantyjski w l. 1347-54, po abdykacji wstąpił do klasztoru. [JG]
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Trzeba jednak przy tej okazji zauważyć, że od tego czasu szczecińska 
część kraju miała mniej dóbr ziemskich i mniej szczęścia. Gdy w początkach 
panowania księcia Barnima Starszego kraj był w najwyższym rozkwicie, to 
w chwili jego abdykacji wyraźnie zaczął podupadać. Całkiem zasadnie można 
by więc powiedzieć, że jednocześnie abdykowały szczęście i dobrobyt kraju, 
z którymi się pożegnano. Prosić więc należy przeto umiłowanego Boga, aby 
w pełni uzasadniony gniew zechciał w łaskawości swej odwrócić.

Oczekiwać należy tego, co najlepsze. Tymczasem cierpliwość jest naj-
lepszym lekarstwem. Przecież ma się dziać tak, jak Bóg zrządził. Kiedy minie 
czas nieszczęścia, szczęście (jeśli spodoba się Bogu) znowu zwróci się do nas. 
Po rozpędzeniu chmur zazwyczaj przychodzi jaśniejszy dzień391.

Po tym dobrowolnym zrzeczeniu się władzy i kraju pięciu wspomnia-
nych wyżej młodych panów braci zawarło za radą i wiedzą księcia Barnima 
Starszego porozumienie sukcesyjne i dokonało podziału kraju392, w których 
powtórzony został poprzedni podział sukcesyjny, zawarty tutaj, w Szczecinie, 
w roku 1541 pomiędzy księciem Barnimem Starszym a księciem Filipem [I], 
[a] który stał się już nieaktualny393.

Wielorakie podziały i porozumienia 
sukcesyjne dotyczące tego księstwa

A lbert Krantz pisze w swojej „Wandalii”, księga 8, rozdział 19394: Gdyby władza 
w całej Germanii pozostawała niepodzielona, dalece groźniejsza byłaby jej 
potęga, niż jest teraz. Ponieważ jest rozczłonkowana na wiele części, raczej 
słabnie i ponosi straty, zwróciwszy swe siły wzajemnie przeciwko sobie, niż 

pokonują ją obcy. Inaczej Francja, która zawsze stara się o jedną władzę na terenie ca
łego królestwa. Dlatego częściej jaśnieje ona chwałą zwycięstw, a w mniejszym stopniu 
nękają ją wojny domowe. Co znaczy: Jeśli księstwa w Niemczech chciałyby być 
niepodzielone, pod jednym władcą, posiadałyby [tj. Niemcy] o wiele większe 

391 Łac. Nube solet pulsa clarior ire dies; por. Owidiusz, Tristia (Żale) II 142: nube solet pulsa candidus ire dies. [MC]
392 Friedeborn ma na myśli traktat z Jasienicy zawarty 25 VII 1569. Zob. Wehrmann 1919/1921, Bd. 2, s. 65-66. [JG]
393 Układ zawarty został w Szczecinie 8 II 1541. Zob. Dähnert 1782, s. 300-320. [JG]
394 Cytowany fragment rzeczywiście pochodzi z 8 księgi Wandalii, ale nie, jak podał Friedeborn, z rozdziału 19, lecz z 11. Zob. Krantz 1519, 
s. 185. [JG]
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znaczenie, władzę i siłę, niż mają je obecnie. Podzielone są bowiem Niemcy na 
wiele członków, często występujących przeciwko sobie, przez co wyniszczają 
się nawzajem bardziej, niż gdyby spowodował to wróg zewnętrzny.

Nie tak natomiast (powiada tutaj Krantz) rzecz ta przedstawia się w Kró-
lestwie Francji, które zawsze miało tylko jednego władcę i panującego. Stąd 
miało ono o wiele więcej siły i odnosiło o wiele więcej zwycięstw, i w mniejszym 
stopniu rozdzierane i osłabiane było przez wojny wewnętrzne.

I chociaż wówczas było to, jak i obecnie jest, ogólną prawdą, również 
w tutejszych krajach [tj. w Księstwie Pomorskim] częściowo ma to miejsce, 
następstwem czego jest to, że przez wielokrotne podziały sukcesyjne kraj 
znacząco został osłabiony, serca i umysły rozdzielone, zwyczaje i języki pomału 
zmienione, a władcy i poddani wystawieni na niebezpieczeństwo, tak że kraj 
i ludzie w końcu zostaną podzieleni.

Dlatego we wszystkich elektorskich i książęcych domach panuje staro-
dawny zwyczaj, wprowadzony przed laty i utrwalony bez wątpienia z nader 
ważnych przyczyn – a zwłaszcza aby uniknąć niezgody i waśni, które z reguły 
mają zwyczaj powstawać przy wspólnym rządzeniu – polegający na tym, że 
równomiernie dzielą pomiędzy siebie swoje prowincje i kraje dziedziczne 
według liczby osób albo według właściwości kraju na pewną ilość książęcych 
siedzib, które następnie biorą sobie vel per sortem, vel per positionem et electionem, 
[czyli] przez losowanie, zgodnie z urzędem lub przez wybór. Tak jak dzieje 
się to też tutaj.

Pierwszy podział

K iedy w roku 1107 zmarł Świętobor395, poganin i niechrześcijanin, który 
królewską ręką władał krajami Pomorzan, Słowian, Wendów i Luciców, jego 

czterej synowie dopiero w roku 1108 podzielili między siebie te kraje, w taki 
sposób, że Racibor [I] i Warcisław [I] otrzymali Pomorze Przednie, zaś Bogu-
sław i Świętopełk – Pomorze Tylne.

Drugi podział

K iedy więc z kolei w roku 1150 zmarł Racibor [I], kraj został podzielony 
po raz drugi pomiędzy wielu władców. Podział ten wyglądał tak: Sobie-
sław [I]396, syn Bogu sława, zachował Pomorze Tylne. Z krajem i ludźmi 

zwrócił się ku Polsce. Przez to Pomorze Gdańskie i spora część Pomorza Tyl-
nego oddzielone i odłączone zostały w końcu od tych krajów. Bogu sławowi [I] 

395 Zob. Świętobor, Aneks 1.
396 W oryginale Subißlaff, Sobiesław I (zm. 1187) – z dynastii Sobiesławowiców. Rymar 1995, 1, s. 247-254. [JG]
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i Kazimierzowi [I], synom Warcisława I, przypadło Pomorze Przednie i część 
ziemi szczecińskiej, Warcisławowi397 i Świętopełkowi398, synom Racibora [I], 
również część ziemi szczecińskiej i Kaszuby399 [?] przy Nowej Marchii.

Trzeci podział

W roku 1227 podziału dokonali Barnim I i Warcisław Trzeci. Barnim zatrzy-
mał Szczecin, natomiast Warcisław otrzymał Demmin. Tenże Barnim I, 

po tym jak Warcisław III i inni pomorscy władcy zmarli bez męskich potomków, 
stał się panem całego kraju i przekazał go swoim trzem synom: Barnimowi II, 
Ottonowi I i Bogu sławowi IV.

Czwarty podział

W roku 1295 dwaj ze wspomnianych braci, a mianowicie Bogu sław IV i Otto I, 
po tym, kiedy trzeci z nich, Barnim II, został zamordowany w Puszczy 

Wkrzańskiej przez Widantę Mückerwitza, podzielili cały kraj na dwie równe 
części400. W tym podziale sukcesyjnym księciu Ottonowi Pierwszemu przydzielono: 
ziemię przynależną do grodu w Demmin, ziemię Groswin (miejsce warowne 
położone w pobliżu Anklam, za umocnieniami granicznymi401 w kierunku 
Stolpe, tam gdzie jeszcze teraz przez pole anklamskie prowadzi droga nazy-
wana drogą groswińską), Treptow an der Tolensee, Ueckermünde, Szczecin 
oraz wszystko to, co jest położone pomiędzy Peene, Zalewem Szczecińskim, 
Odrą i Iną, wraz z częścią Marchii Wkrzańskiej i Nowej Marchii. Zaś jego 
bratu, księciu Bogu sławowi IV, przypadła ziemia pomorska [począwszy] od 
miasta Demmin, i to, co jest położone między Księstwem Rugijskim a Peene, 
a mianowicie Greifswald i Wolgast, do tego ziemia uznamska i za Świną Wolin 
i Stargard oraz ziemie aż do Góry Chełmskiej402.

397 Warcisław – wspomniany w dokumencie z 1186, wg Wehrmanna (1937, s. 40) drugi z trzech synów Racibora I, młodszy brat 
Świętopełka. [JG]
398 Świętopełk – wspomniany w dokumencie z 1175, wg Wehrmanna (1937, s. 40) najstarszy z trzech synów Racibora I. [JG]
399 W oryginale Cassuben. [JG]
400 W oryginale das Land zu Pommern. Dokumenty z 1 VII (PUB, Bd. III/1, s. 243-245, nr 1729) i 12 VII 1295 (PUB, Bd. III/1, s. 246-247, nr 1730); 
patrz także transumpt dokumentu podziałowego: Dähnert 1782, s. 296-298. O podziale Pomorza z 1295 patrz: Wehrmann 1919/1921, Bd. 1, 
s. 123-125; Historia 1972, t. 1/2, s. 203; Inachin 2008, s. 29. [JG]
401 W oryginale Landwehre – w średniowieczu i we wczesnych czasach nowożytnych umocnienia ziemne służące ochronie i rozgrani-
czeniu należącego do miasta terenu znajdującego się poza jego murami; miały one postać wałów, rowów, żywopłotów, powalonych drzew, 
które uzupełniały sieć naturalnych przeszkód terenowych. Landeskundlich-historisches Lexikon 2007, s. 369. Friedeborn ma na myśli 
w tym przypadku landwehr anklamską, powstałą na przełomie XIV i XV w., która otaczała obszar o powierzchni ok. 24 km2; jej główną 
konstrukcją inżynierską był porośnięty kolczastym żywopłotem wał ziemny o wysokości 2,5-3 m i długości ok. 1700 m, przed którym 
znajdował się głęboki na 2 m rów, który chroniony był dodatkowo palisadą; wał był uzupełnieniem pierścienia umocnień, składającego 
się z przeszkód terenowych; w połowie XV w. przy wale wzniesiono ceglaną cylindryczną basztę obserwacyjną, zwaną Hoher Stein, 
istniejącą do dzisiaj. [JG]
402 Góra Chełmska, niem. Gollenberg – wał moreny czołowej rozdzielający Równinę Słupską od Równiny Białogardzkiej, w odległości 
ok. 8 km w linii prostej od Bałtyku, we wsch. części miasta Koszalin, najwyższe wzniesienia – wzgórza Krzyżanka i Krzywogóra – odpo-
wiednio 136,2 i 133 m n.p.m. [JG]
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Część, którą otrzymał książę Otto, nazwana została księstwem szczeciń-
skim, od Szczecina, głównego miasta, część Bogu sława natomiast księstwem 
pomorskim403.

Tenże książę Otto Pierwszy dopiero po tym braterskim podziale kraju 
zaczął pisać się panem na Szczecinie. [Z tego powodu] został więc nazwany 
pierwszym księciem szczecińskim.

Odtąd w tych wydzielonych częściach kraju rządzili i posiadali je po 
kolei różni książęta.

Porozumienia sukcesyjne

P anowie na Szczecinie zawarli pomiędzy sobą porozumienie sukcesyjne, 
ustalające, że nie będą dzielić należącego do nich księstwa szczeciń-

skiego, aby dzięki temu w razie potrzeby móc lepiej występować przeciwko 
swoim przeciwnikom i wspólnie stawiać im opór. Tak więc pozostało ono 
niepodzielone aż do czasów Ottona III, ostatniego z tej linii rodowej, który 
zmarł bezpotomnie.

Kiedy natomiast w roku 1325, po śmierci Wisława IV404, Księstwo Rugijskie 
zostało bez władcy, przypadło ono Warcisławowi IV. Krótko potem, w roku 1327, 
to samo stało się z Hrabstwem Gützkow. Panowie na Wolgast nie zachowali 
tego rodzaju jedności, lecz w roku 1372 podzielili księstwo pomorskie w Wol-
gast i na Rugii w następujący sposób:

Piąty podział

B ogu sław Piąty (który był synem Warcisława IV, tego, który jako pierwszy 
pozyskał Księstwo Rugijskie) najpierw ułożył się ze swoim bratem 
Warcisławem V, który nie był uposażony, w taki sposób, że będzie on 

otrzymywał z tytułu swojego trzeciego udziału rocznie [pewną] sumę pieniędzy. 
Potem sam rozgraniczył księstwa i dokonał podziału z dziećmi swojego zmar-
łego brata Barnima IV, a mianowicie Warcisławem VI i Bogu sławem VI, [dzieląc 
księstwo] od Demmin aż po Świnę. Młodzi panowie wybrali część z [wyspą] 
Uznam, Wolgast i Księstwem Rugijskim, z miastami Stralsund, Greifswald, 
Demmin, Barth, Grimmen, Tribsees, Loitz, połowę Pasewalku i wyspę Rugię.

403 W literaturze naukowej część ta nazywana jest księstwem wołogoskim. 
404 Powinno być „Wisława III”. Zob. Wisław III (1265 lub 1268-1325), Aneks 1. [JG]
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Natomiast książę Bogu sław V zatrzymał [miasta]: Stargard, Gryfice, 
Trzebiatów, Kamień Pomorski, Wolin, Białogard, Szczecinek, Słupsk, Dar-
łowo405, biskupa kamieńskiego i jego prałatów.

W roku 1399 panowie szczecińscy, bracia Świętobor III i Bogu sław VII, 
odnowili porozumienie sukcesyjne swoich przodków, które ustalało, że księ-
stwo szczecińskie nie będzie dzielone.

Szósty podział

O bydwaj bracia, książę Warcisław VI i Bogu sław VI, w zgodzie trwali niedługo. 
Dlatego więc pozyskana przez nich część została podzielona. Podziału 

dokonał książę Warcisław VI, jako starszy z braci, w sposób następujący: ziemia 
wołogoska wraz z innymi wcześniej wymienionymi miastami to jedna część, 
zaś Księstwo Rugijskie wraz z przynależnymi miastami i ziemiami to druga 
część. Książę Bogu sław VI, młodszy z braci, wybrał część wołogoską, którą 
oni nazywali księstwem. Natomiast książę Warcisław VI otrzymał Księstwo 
Rugijskie wraz z ziemią Barth i innymi przynależnymi ziemiami.

Siódmy podział

P o śmierci księcia Kazimierza V406 jego bracia, a mianowicie Bogu sław Ósmy, 
Warcisław VII i Barnim Piąty, podzielili swoje kraje i ludzi, które od 
śmierci pana ojca Bogu sława V wspólnie posiadali i którymi wspólnie 

rządzili, na trzy równe pod względem dochodów części. Książę Warcisław VII 
otrzymał część tylnopomorską od Słupska począwszy i wszystko to, co leży 
za Górą Chełmską. Książę Bogu sław Ósmy wraz z księciem Barnimem Piątym 
zatrzymali ziemie [położone] po tej stronie [tj. na zachód od] Góry Chełmskiej. 
Kiedy jednak w roku 1410407 książę Barnim V zmarł w stanie bezżennym i bez 
pozostawienia dzieci, jego udział w kraju przypadł jego bratu Bogu sławowi VIII 
oraz synowi jego świętej pamięci brata Warcisława VII, królowi Erykowi.

Ósmy podział

W roku 1425 podziału kraju dokonali książęta Warcisław IX i Barnim VII 
wraz ze swoimi kuzynami Świętoborem IV i Barnimem VIII. [Książęta] 

Warcisław IX i Barnim VII pozostali przy części kraju, w której znajdowały 

405 Darłowo, niem. Rügenwalde – miasto i gmina miejska w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, siedziba gminy wiejskiej 
Darłowo, na Pobrzeżu Koszalińskim, przy ujściu rzeki Wieprzy do Bałtyku; prawa miejskie od 1312. Kratz 1865, s. 327-338; Słownik geo-
graficzno-krajoznawczy 1992, s. 123; Handbuch 1996, s. 262-264; Städtebuch 2003, s. 202-208. [JG]
406 Chodzi o Kazimierza IV (Kaźka Słupskiego). [JG]
407 Informacja nieprawdziwa: Barnim V zmarł znacznie wcześniej, bo w 1402 lub 1403, najpóźniej jednak przed 1 XII 1405. Wehrmann 
1937, s. 87; Rymar 1995, 2, s. 43-44. [JG]
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się miasta Wolgast, Greifswald, Anklam, Demmin oraz ziemia uznamska. 
A [książę] Barnim VII miał dwór w Gützkow. Natomiast [książę] Barnim VIII 
wraz ze swoim bratem Świętoborem IV pozostali przy [części] księstwa, do 
której należały wyspa Rugia, Stralsund, Barth, Grimmen i Tribsees.

Dziewiąty podział
W roku 1435 wspomniani właśnie dwaj bracia Barnim VIII i Świętobor IV 
podzielili między sobą swój nadział w kraju w taki sposób, że Świętobor IV 
otrzymał wyspę Rugię i miasto Stralsund, zaś Barnim [VIII] miasto i ziemię 
Barth wraz z pozostałymi ziemiami. Tak było do czasu, kiedy w roku 1446 
zmarł najpierw Świętobor IV408, a następnie, w roku 1451, jego brat Barnim VIII, 
obydwaj bezpotomnie. Ich obydwa władztwa przeszły na Warcisława IX (tego, 
który wcześniej zatrzymał podczas podziału Wolgast).

Dziesiąty podział

K iedy król Eryk409 leżał na łożu śmierci, książę Eryk II410 z uwagi na swoją 
żonę Zofię411 (która była córką Bogu sława IX, którego kraj w roku 1448 
odziedziczył król Eryk jako najbliższy krewny po mieczu412) sam tylko 

rościł sobie pretensje do kraju króla Eryka i chciał wyłączyć z tego [z dziedzi-
czenia] zarówno swojego brata Warcisława X, jak i księcia Ottona III. Tak dalece, 
że zanim król Eryk zmarł, poważył się zająć kilka miasteczek należących do 
niego. Król Eryk rozgniewał się o to bardzo i w wielkim uniesieniu i gniewie 
powiedział: moim następcą będzie książę Otto III ze Szczecina. Słowa te stały 
się dla księcia Eryka i jego rodu przyczyną rozmaitych kłótni i nieszczęść.

Ten spór i konflikt pomiędzy Erykiem II i jego bratem Warcisławem X 
a księciem Ottonem III, kuzynem ich obydwu, z powodu kraju króla Eryka, 
zostały w roku 1460413 zażegnane przez elektora Fryderyka z Brandenburgii414 
i książąt Albrechta [VI]415 i Henryka [IV]416 z Meklemburgii417 w ten sposób, że 

408 Według Wehrmanna (1937, s. 101) Świętobor zmarł między 12 V 1432 a 11 IV (względnie 24 V) 1436. [JG]
409 Zob. Eryk I Pomorski (1382-1459), Aneks 1.
410 Zob. Eryk II (ok. 1425-74), Aneks 1.
411 Zob. Zofia (ok. 1435-97), Aneks 1.
412 Czyli w linii męskiej. Eryk I i Bogu sław IX byli stryjecznymi braćmi, ich ojcowie, odpowiednio Warcisław VII i Bogu sław VIII, byli 
braćmi rodzonymi lub braćmi przyrodnimi. [JG]
413 Według Bartholda 1843/1845, Bd. 4, Th. 1, s. 260, porozumienie kończące spór o schedę po Eryku I zawarte zostało w 1461, zaś 
według Wehrmanna (1919/1921, Bd. 1, s. 205) w 1463. [JG]
414 Zob. Fryderyk II Żelazny (1413-71), Aneks 1.
415 Zob. Albrecht VI (1438-83), Aneks 1.
416 Zob. Henryk IV zwany Grubym (1417-77), Aneks 1.
417 Według Bartholda (1843/1845, Bd. 4, Th. 1, s. 259-260) rozjemcami byli trzej książęta meklemburscy, a mianowicie: Henryk IV Gruby 
i jego dwaj najstarsi synowie Albrecht VI (1438–83) i Jan VI (1439-74). [JG]
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książę Otto III otrzymał kraj między Świną a Górą Chełmską, a książę Eryk II 
ze swoim bratem Warcisławem X Pomorze Tylne. Natomiast gotówkę i to, co 
z nią związane, odziedziczyła i przejęła żona418 księcia Eryka II.

A ponieważ wówczas miały miejsce różne podziały i było tak wielu pa-
nów, a dodatkowo księstwo szczecińskie nie miało swoich własnych panów, 
nazywano ich dla odróżnienia, ponieważ było ich tak wielu i w jednym czasie 
tego samego imienia, od miejsc, gdzie mieli swoje dwory, a więc książętami na 
Wolgast, na Barth, znad Sundu419, na Szczecinie, na Pomorzu. Jednak wszyscy 
oni byli z jednego rodu, jednego pochodzenia, jednej tarczy i jednego hełmu, 
a mianowicie książętami Pomorza ze stolicą w Szczecinie. I chociaż po śmierci 
Ottona III, kiedy część szczecińską, która nie miała władcy, chcieli zagarnąć 
margrabiowie z Brandenburgii, książęta na Barth i na Wolgast, którzy by-
najmniej nie byli krewnymi książąt ze Szczecina, ani nie byli z tej samej linii 
rodowej, ani nie używali herbu, tytułu i kraju książąt pomorskich ze Szcze-
cina, lecz byli książętami na Barth i na Wolgast, zgłosili pretensje do tytułu, 
nazwy i herbu wspomnianego księstwa i kraju pomorskiego na Szczecinie, 
i otrzymali od [cesarza] Fryderyka III420 potwierdzenie. Bo to przecież książęta 
pomorscy mają swoją linię rodową od Barnima I jako wspólnego stipite, czyli 
pnia rodu, nieprzerwanie rozgałęziającego się w liniach [rodowych], a przed-
stawiając to także szczegółowiej: chociaż książęta pomorscy w podziałach 
sukcesyjnych doprowadzili do powstania kilku księstw i hrabstw, to mimo to 
zawsze (jak wspomniano) respektowane były pozostałe księstwa, a szczegól-
nie to w Szczecinie, uważanym za stolicę, aby pokazać, że należą oni do tego 
samego państwa i są tej samej krwi, i że nie chcą od niego dać się odłączyć 
ani oddzielić. Dlatego też pozostali książęta zawsze mieli udział w orborze421 
pobieranej w Szczecinie, a także zachowali dla siebie inne jeszcze należności 
ze Szczecina.

Jedenasty podział

R ównież Eryk II i Warcisław X dokonali między sobą podziału. Jednak o nim 
Kantzow i Eichstedt422 nie wspominają prawie wcale.

418 Zob. Zofia (ok. 1435-97), Aneks 1. O odziedziczonym przez nią skarbie Eryka I patrz: Boras 1968, s. 82 i 100. [JG]
419 W oryginale zum Sunde, czyli „znad cieśniny”, tzn. znad cieśniny Strelasund, oddzielającej Rugię od lądu, nad którą leży miasto 
Stralsund, bądź nawet z samego Stralsundu. „Księciem znad Sundu”, czyli znad cieśniny, tytułował się Warcisław V. Por. Rymar 1995, 2, 
s. 30 („pan na Sundzie”). [JG]
420 Zob. Fryderyk III (1415-93), Aneks 1. 
421 Orbora, także olbora, od łac. urbarium ‘spis czynszów’ – świadczenie na rzecz władcy z tytułu sprawowanego przez niego wymiaru 
sprawiedliwości, wywodzące się z prawa słowiańskiego, przejęte przez prawo niemieckie, uiszczane głównie przez miasta, ale również 
przez kościoły do najbliższej terytorialnie kasztelanii, początkowo w naturze, później w formie pieniężnej, zachowane również w tych 
miastach, w których wymiar sprawiedliwości został przeniesiony na nie przez władcę. Por. Teske 1843, s. 16. [JG]
422 Zob. Eickstedt, Valentin von (1527-79), Aneks 1.
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Dwunasty podział

W roku 1532, w [dzień św.] Szymona [i] Judy [tj. 28 X], książę Barnim 10 [sic!] 
i książę Filip 1., [współrządzący] kuzyni, porozumieli się w sprawie 

podziału, który miał obowiązywać 8 lat. Przez losowanie księciu Barnimowi 
przypadł Szczecin i część kraju [położona] za Odrą423 aż do granicy z Polską, 
zaś księciu Filipowi – Wolgast i część kraju [położona] po tej stronie Odry 
[tj. na zachód od niej] i Świny [tj. na południe i zachód od niej], sięgająca do 
Marchii i Meklemburgii424.
A kiedy upłynęło osiem lat, 8 lutego roku 1541 dokonano w końcu w Szczecinie 
[kolejnego] podziału, zgodnie z którym każdemu władcy przypadła ta część 
kraju, którą posiadali przez poprzedzające osiem lat425. Do części wołogoskiej 
dodano jednak komturię w Swobnicy426 i miasto Gryfino, których książę Filip 
nie posiadał wcześniej przez osiem lat, wraz z uprawnieniami do świadczeń na 
wypadek wojny ze strony kilku szlachciców w postaci dostarczenia uzbrojone-
go jeźdźca z koniem oraz ogólnego szosu krajowego427 na rzecz panującego428.

Obydwaj książęta zachowali jednakowe uprawnienia w stosunku do władz-
twa ziemskiego biskupów kamieńskich i kościoła kolegiackiego w Szczecinie429.

423 Podanie Odry jako granicy pomiędzy częścią szczecińską i wołogoską Księstwa Pomorskiego jest uproszczeniem. Granica prze-
biegała bowiem na pd. i zach. od Szczecina nie Odrą, lecz rzeką Randow (pol. Rędowa), płynącą z pd. na pn., mniej więcej równolegle 
do koryta Odry, ale w odległości ok. 20 km na zach. Natomiast na pn. od Szczecina granica biegła lądem: od rzeki Randow (pomiędzy 
Boock a Plöwen) do Odry (pomiędzy Jasienicą a Policami). Wehrmann 1919/1921, 2, s. 34-35; Linke 1935, s. 108-116 i mapa nr 1; Inachin 
2008, s. 52-53. [JG]
424 O układzie podziałowym z 1532 i jego ustaleniach patrz: Wehrmann 1919/1921, Bd. 2, s. 34–35, a zwłaszcza Linke 1935, s. 2-17, 27-65. 
Układ został zawarty w Wolgast. Data jego podpisania to nie, jak napisał Friedeborn, 28 X (w oryginale auff Simonis [et] Judae), lecz 
21 X (Montags nach Galij lub Montags nach Luce). Błędna data u Friedeborna prawdopodobnie wzięła się z tego, że drugi z dokumentów 
(patrz niżej) zaopatrzony został w datowaną na 28 X uwagę dotyczącą sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w dobrach książęcych 
w związku z podziałem. Natomiast w związku z układem sporządzone zostały dwa dokumenty: 1. układ podziałowy i 2. podział księstwa 
na dwie części, szczecińską i wołogoską. Teksty obydwu dokumentów opublikowane zostały w: Medem 1837, s. 103-110 (Nr. 10) i 110-131 
(Nr. 11). [JG]
425 O układzie i jego ustaleniach patrz: Linke 1935, s. 17-21, 27-65. Treść dokumentu patrz: Dähnert 1782, s. 300-320. [JG]
426 Komturia w Swobnicy – mianem tym określano terytorium we władaniu zakonu joannitów z centrum (komturią) we wsi Swobnica 
(wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, gm. Banie, ok. 27 km na pn. zach. od Myśliborza). W 1234 ziemia bańska, w skład 
której wchodziła wieś, nadana została przez księcia Barnima I we władanie templariuszom, a następnie, od 1312, joannitom, którzy w 1382 
do Swobnicy przenieśli siedzibę swej komturii z dotychczasowej jej lokalizacji we wsi Rurka. Komturzy joanniccy ze Swobnicy, należą-
cy do wywodzącego się z wyspy Rugii rodu szlacheckiego von Putbus, byli poddanymi książąt pomorskich i zaliczani do pomorskiej 
szlachty zamkowej (tzw. schlossgesessene Adel). Jednocześnie podlegali wielkim mistrzom zakonu joannitów rezydującym w Słońsku 
(niem. Sonnenburg) na terenie Brandenburgii. Ta podwójna zależność była źródłem licznych konfliktów między Brandenburgią a Księ-
stwem Pomorskim. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej komturia swobnicka weszła w skład szwedzkiej części Pomorza, a następnie, 
od 1679, została przyłączona do Brandenburgii. W okresie tym została zsekularyzowana i przekształcona w tzw. władztwo swobnickie 
(niem. Herrschaft Wildenbruch). W 1680 w jego posiadanie weszła Dorota (1636-89), druga żona elektora brandenburskiego Fryderyka 
Wilhelma (1620-88), zwanego Wielkim Elektorem. Nowa właścicielka połączyła władztwo swobnickie z posiadanym od 1670 władztwem 
Vierraden-Schwedt, tworząc władztwo Schwedt-Swobnica, stanowiące uposażenie wywodzącej się od Doroty bocznej linii Hohenzol-
lernów, tzw. Brandenburg-Schwedt. Po śmierci margrabiego Fryderyka Henryka (1709-88), ostatniego jej przedstawiciela, władztwo 
Schwedt-Swobnica przeszło w posiadanie królów pruskich. [JG]
427 Niem. Landschoß. Podatek bezpośredni pobierany od własności ziemskiej, na który od czasów Bogu sława X zgodę wyrazić musiały 
stany. Zob. Wehrmann 1902, s. 4-5. [JG]
428 O układzie podziałowym z 1541 i jego ustaleniach patrz: Linke 1935, s. 17-21, 27-65. [JG]
429 Patrz: tamże, s. 48-65. [JG]
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Trzynasty podział

W roku 1569, 3 kwietnia430, książęta Jan Fryderyk, Bogu sław [XIII], Ernest 
Ludwik, Barnim [X (XII)] Młodszy i Kazimierz, bracia etc., za wiedzą, radą 

i zgodą księcia Barnima [IX] Starszego, a także po zasięgnięciu dojrzałej rady 
stanów ziemskich, dokonali trwałego i nieodwołalnego podziału sukcesyjnego. 
W nim, wzorując się na ostatnim poprzedzającym podziale sukcesyjnym431, kraj 
został podzielony także na dwie części, a mianowicie na część szczecińską 
i część wołogoską. Wszyscy życzyli sobie przy tym, aby odtąd w tych krajach 
[tj. w Księstwie Pomorskim] były i pozostawały tylko dwa rządy.

Przez losowanie część szczecińska i rządy w niej przypadły wówczas 
księciu Janowi Fryderykowi, natomiast część wołogoska i rządy w niej księciu 
Ernestowi Ludwikowi. Dalej książę Bogu sław [XIII] z dobrej i wolnej woli 
przeniósł całkowicie na wspomnianego księcia Ernesta Ludwika i jego dziedzi-
ców ciężar rządów w części wołogoskiej wraz ze wszystkimi i każdą z osobna 
przynależnymi do niej ziemiami i poddanymi oraz z całą zwierzchnością, 
regaliami i przywilejami, zadowalając się miastem i kluczem dóbr w Barth432 
oraz klasztorem w Kamp433. Podobnie także książę Barnim [X/XII] Młodszy 
zrezygnował ze swojego udziału w części szczecińskiej, przyjmując klucz [dóbr], 
zamek i miasto Darłowo, a także klucz dóbr i miasto Bytów434, ze wszystkimi 
przynależnościami i należnymi przywilejami, przyznając i przekazując władzę 
w części szczecińskiej księciu Janowi Fryderykowi435.

430 Podana data jest datą dokumentu, na mocy którego Barnim IX [XI] zrzekł się władzy. Wehrmann 1919/1921, 2, s. 65. [JG]
431 Autor ma na myśli porozumienie sukcesyjne z 1541 między Barnimem IX [XI] a Filipem I. [JG]
432 Klucz dóbr w Barth – część Księstwa Pomorskiego z centrum administracyjnym w mieście Barth; po 1531 stanowiła uposażenie 
wdowie księżnej Małgorzaty (1511 – po 3 XII 1577), wdowy po księciu Jerzym I (1493-1531); w traktacie jasienickim z 1569 przypadła ona 
księciu Bogu sławowi XIII, który rezydował w Barth w l. 1570-1603; Barth – miasto w pn.-wsch. Niemczech, w kraju związkowym Meklem-
burgia-Pomorze Przednie (w jego pn. części), na pd. brzegu Laguny Bardzkiej (niem. Barther Bodden), ok. 25 km na zach. od Stralsundu; 
prawa miejskie od 1255; do 1326 w granicach Księstwa Rugijskiego, następnie, w wyniku tzw. rugijskiej wojny sukcesyjnej w Księstwie 
Pomorskim, w jego części wołogoskiej. Kratz 1865, s. 25-31; Handbuch 1996, s. 160-162; Werlich 2005; Landeskundlich-historisches 
Lexikon 2007, s. 49-50. [JG]
433 Klasztor Neuenkamp – klasztor założony w 1233 przez cystersów z Kamp w Nadrenii (ob. Kamp-Lintfort) w pobliżu miasta Richten-
berg (pn.-zach. część Księstwa Pomorskiego), przeniesiony przed końcem XIII w. na miejsce późniejszego miasta Franzburg. Największy 
i najbogatszy klasztor na terenie zach. części księstwa; miejsce pochówku licznych książąt z linii wołogoskiej Gryfitów; sekularyzowany 
w 1534 i przekształcony w domenę książęcą; Hoogeweg 1924/1925, 2, s. 121–223; Landeskundlich-historisches Lexikon 2007, s. 467. 
O Neuenkamp i Franzburgu zob. w Księdze trzeciej rozdział „Książęce traktaty i porozumienie w sprawie odstąpienia dwóch książęcych 
domen Barth i Camp, zwanych teraz Franzburg”. [JG]
434 Bytów, niem. Bütow – miasto w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, siedziba starostwa powiatowego i gminy miejsko-wiejskiej Bytów, 
na Pojezierzu Bytowskim, nad rzekami Bytowa (prawy dopływ Słupi) i Boruja oraz jeziorem Jeleń; stolica historycznej ziemi bytowskiej; 
prawa miejskie od 1364; Kratz 1865, s. 49–53; Miasta polskie 1965-1967; Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 83; Handbuch 1996, 
s. 171-173; Europa 2000, s. 80-81; Städtebuch 2003, s. 28-33. [JG]
435 Autor upraszcza nieco opis postanowień porozumienia sukcesyjnego z 1569. Najważniejszy dokument podziałowy podpisany został 
25 VII w Jasienicy k. Szczecina, tekst patrz: Dähnert 1765, s. 267-320, gdzie opublikowane jest ponadto porozumienie sukcesyjne książę-
cych braci z 15 V 1569 (tamże, s. 259-267), a także dokument wykonawczy z 27 VII do wszystkich porozumień sukcesyjno-podziałowych 
z 1569 (tamże, s. 320-324). O układzie podziałowym z 1569 i jego ustaleniach patrz: Wehrmann 1919/1921, Bd. 2, s. 64–66, a zwłaszcza 
Linke 1935, s. 21-27, 27-65, 65-70. [JG]
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Z kolei książę Kazimierz [VI] został później zaproponowany i wybrany 
na biskupa kamieńskiego436. Zachowali oni [tj. książę Bogu sław, Barnim 
i Kazimierz] jednak dla siebie i swoich potomków – wszyscy razem i każdy 
z osobna – książęce godności, regalia, księstwa, hrabstwa i ziemie wraz z uży-
waniem ich nazw, tytułów i herbów prawem „wspólnej ręki”437.

Natomiast to, co znalazło się w każdej części, szczecińskiej bądź wołogoskiej, 
jeśli chodzi o miasta, zamki, domeny, klasztory, szkoły kościelne i świeckie, 
cła, piesze i konne służebności na wypadek wojny, szlachtę i rycerstwo, wsie, 
poręby, obszary łowieckie, polowania, łowiska ryb, powinności lenne, młyny, 
wody stojące i płynące, orbory, deputaty, bedy438, służebności, stanowiska na 
popas, czynsze, dzierżawy i inne tego rodzaju pożytki, a także jeśli chodzi 
o regalia, dostojeństwa i przywileje, które obydwaj książęta zastrzegli dla 
siebie prawem „wspólnej ręki”, zostało szczegółowo opisane w książęcych 
porozumieniach sukcesyjnych.

Czternasty podział

W roku 1606, 25 sierpnia, pięciu młodych panów, synów świętej pamięci 
księcia Bogu sława XIII, nasi obecni łaskawi władcy i panowie, zawarli 

na przeciąg paru lat tymczasowe porozumienie dotyczące podziału kraju 
i wyrównania ich rocznych dochodów. O tym więcej napisane będzie dalej439.

436 Książę Kazimierz, najmłodszy z synów Filipa I, miał w chwili zawierania porozumienia sukcesyjnego 12 lat. Biskupem kamieńskim 
został dopiero w 1574. [JG]
437 W oryginale die Samende Hand, później die gesamte Hand, Gesamthand – pol. wspólność niepodzielnej ręki, inaczej wspólność 
łączna, konstrukcja prawna, w której pewne prawo przysługuje kilku osobom łącznie w ten sposób, że żadna z nich nie ma określonego 
udziału w tym prawie, w związku z tym żaden ze współuprawnionych nie może samodzielnie rozporządzać udziałem, jak długo wspólność 
istnieje. Cechą wspólności łacznej jest również to, że żaden ze współuprawnionych nie może żądać jej zniesienia, dopóki nie zostanie 
rozwiązana umowa ustanawiająca wspólność. Typowym przypadkiem wspólności łącznej jest małżeńska wspólność majątkowa. Wspólność 
nie jest współwłasnością, bo obejmuje nie konkretną rzecz, lecz cały majątek. W przypadku Księstwa Pomorskiego najwyższą rękojmią 
wewnętrznej wspólnoty obydwu jego części była wspólność łączna godności książęcej, dlatego też władcy obydwu części mogli używać 
w dokumentach pełnej tytulatury księstwa, a także posługiwać się wielkim herbem Pomorza. Dzięki przyjęciu instytucji wspólności łącznej 
wykluczony został rozpad księstwa za życia jakiegokolwiek członka dynastii Gryfitów. Oznakami zewnętrznymi tego rodzaju wspólnoty 
księstwa związanej z instytucją wspólności łącznej były hołdy lenne wszystkich stanów składane władcom obydwu jego części, polityka 
zagraniczna (m.in. wzajemna akceptacja ważniejszych posunięć w jej zakresie), polityka obronna (zobowiązanie do wzajemnej pomocy 
militarnej w przypadku ataku na jedną z części przez wroga zewnętrznego), a także niektóre sfery polityki wewnętrznej (m.in. zwalczanie 
rozboju na drogach, ściganie przestępców, jednolity system monetarny, wspólne władanie niektórymi dochodami, jedność wyznania 
religijnego). Linke 1935, s. 28-35; Sczaniecki 1956, s. 103-104. [JG]
438 Beda – podatek gruntowy pobierany z każdego łana ziemi, płacony od jednego do trzech razy w roku. Haberkern, Wallach 1987, 
Bd. 1, s. 65. [JG]
439 Patrz Księga trzecia, rozdział „Braterski układ młodych książąt”. [JG]
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Rokowania pokojowe  
pomiędzy dwoma królami Szwecji i Danii440

W  tymże 1570 roku odbyła się tutaj, w Szczecinie, za radą, 
pośrednictwem i na polecenie cesarza rzymskiego Maksy
miliana II441, króla Francji Karola IX442, króla Polski Zygmunta 
Augusta443 i księcia Augusta, elektora z Saksonii444, pacyfi-

kacja, czyli rokowania pokojowe pomiędzy królem Fryderykiem z Danii445 
i królem Janem ze Szwecji446, a także miastem Lubeką. W imieniu wyżej 
wspomnianego Najjaśniejszego Cesarskiego Majestatu oddelegowani zostali 
na nie: nasz łaskawy władca i pan, książę Jan Fryderyk, jako przewodniczący 
i najwyższy komisarz, [i jako komisarze] pan hrabia Joachim von Schlick, pan 
Christoff von Carlwitz i pan Caspar von Minckwitz. Jako komisarze wysłani 
zostali również: ze strony króla Francji Karol Dançay447, króla Polski Marcin 
Kromer448, Jan Dymitr Solikowski449, Steffan Loytze450 i Justyn Klaudiusz451, elektora 
z Saksonii pan hrabia Ludwig von Eberstein452 i Erich Volckmar von Berlips, 
Oberhauptmann w Turyngii.

Posłami króla Danii na tych rokowaniach byli: Peter Bilde, Heinrich 
Rantzow, Georg Rosenkrantz, doktor Joachim Hyncke453, mówca, i Niclas Käß.

Posłami króla Szwecji byli: pan Niclaus Güldenstern, pan Georg Gera, 
pan Benedict Gilte, pan Erich Güldenstern, wszyscy baronowie, Oloff Lorense, 
Hieremias Romer i magister Piotr Michaëlis, sekretarze.

Posłami miasta Lubeki [byli]: Hieronymus Lüneburg i Christoff Tode, 
obydwaj burmistrzowie, doktor Kalikst454 Schein, syndyk, Friedrich Knuwel, 
rajca, i Christoff Messerschmied, sekretarz.

440 Przez niektórych historyków ta konferencja pokojowa nazywana jest kongresem szczecińskim. Wójcik 1979, s. 192; Dzieje Szczecina 
1985, s. 346. [JG]
441 Zob. Maksymilian II Habsburg (1527-76), Aneks 1.
442 Zob. Karol IX (1550-74), Aneks 1.
443 Zob. Zygmunt II August (1520-72), Aneks 1.
444 Zob. August Wettyn (1526-86), Aneks 1.
445 Zob. Fryderyk II (1534-88), Aneks 1.
446 Zob. Jan III (1537-92), Aneks 1.
447 W oryginale łac. Danzejus. [JG]
448 Marcin Kromer (1512-89) – duchowny katolicki (od 1570 koadiutor biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza, od 1579 biskup 
warmiński), humanista, historyk i pisarz, teoretyk muzyki, sekretarz królewski, dyplomata, pochodzenia mieszczańskiego, nobilitowany 
w 1552. [JG]
449 Jan Dymitr Solikowski (1539-1603), w oryginale Solikeusky – duchowny katolicki (od 1583 arcybiskup lwowski), sekretarz króla Zyg-
munta II Augusta, dyplomata, pisarz polityczny i poeta. [JG]
450 Stefan Loytz (1507-84) – kupiec i bankier szczeciński, sekretarz króla Zygmunta II Augusta, członek Komisji Morskiej, pierwszej 
polskiej admiralicji istniejącej w l. 1568-72. Patrz: Z. Boras, Stefan Loitz (Lois), w: PSB, t. 17, s. 529-531. [JG]
451 W oryginale łac. Justus Claudius. [JG]
452 Zob. Eberstein, Ludwig von (1527 lub 1538-90), Aneks 1.
453 Hyncke, także Hincke (tak w oryginale), Hinke, Hinck, Joachim (zm. 1580) – duchowny ewangelicki (m.in. długoletni dziekan katedry 
w Bremie), prawnik, dyplomata, urzędnik (radca) na dworach książąt holsztyńskich. Krause 1881. [JG]
454 W oryginale łac. Calixtus, poprawnie Callistus. [JG]



13 Strona tytułowa agendy Kościoła ewangelickiego na Pomorzu 
(Agenda, Dat is, Ordninge der hilligen Kerckenempter vnde Ceremonien), 
wydanej przez książąt pomorskich Barnima IX Starszego, 
Jana Fryderyka, Bogusława XIII, Ernesta Ludwika, Barnima X Młodszego 
i Kazimierza w 1569 roku. AP Szczecin, Biblioteka, II/354adl.

14 Wnętrze kościoła św. Jakuba w Szczecinie. Ilustracja 
z Friedricha Thiedego Pomerania. Geschichte und Beschreibung 
des Pommernlandes, Stettin 1846. AP Szczecin, Biblioteka.



15 Widok Szczecina w XVI wieku. Ilustracja z Friedricha Thiedego Pomerania. Geschichte 
und Beschreibung des Pommernlandes, Stettin 1846. AP Szczecin, Biblioteka.
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Ta ciężka i długa wojna, która trwała bez przerwy od roku 1563 do tego roku, 
i prowadzona była, jeśli chodzi o działania wojenne i szczęście, ze zmiennym 
wynikiem, zawsze jednak z większymi szkodami niż z korzyściami, została 
dzięki starannym negocjacjom wspomnianego wyżej księcia Jana Fryderyka 
i innych wymienionych wyżej komisarzy całkowicie przerwana. Obydwie 
królewskie strony, a także miasto Lubeka, zostały przyjacielsko pogodzone 
ze sobą, ustanowiony został wieczyście trwały pokój i przyjaźń, całe niezro-
zumienie i niechęć zostały w pełni wyciszone, a wojna skończyła się na dobre.455

Rokowania rozpoczęły się w tutejszym ratuszu w lipcu, a skończyły się 
dopiero w listopadzie.

W imieniu wspomnianych wyżej panów komisarzy wszystkie propozycje 
i wszystko inne przedkładał doktor Laurentius Otto, książęcy kanclerz ze Szcze-
cina. Jego zręczność i znakomita umiejętność przemawiania, którymi dobry 
Bóg nadzwyczajnie go obdarzył, często do tego stopnia poruszały i ujmowały 
strony, że na te ciężkie nieporozumienia i przelaną przez nie krew i inne straty 
wojenne skarżono się z westchnieniem, i bardziej skłaniano się do wprowadza-
jącego zgodę rozstrzygnięcia.

Tak więc, jak powiedziano, ta trwająca siedem lat, bardzo uciążliwa wojna, 
która dotknęła wiele tysięcy niewinnych ludzi, skrzywdziła ich i spowodowała 
wielkie spustoszenie, zakończyła się dzięki tej zbawiennej pacyfikacji. Za to 
Bogu niech będą dzięki. Ponieważ wojna jest niesłychanie niepewną sprawą 
i złotym więcierzem, za pomocą którego niewiele można złowić ryb lub coś 
pozyskać.456

Niepewne są wyniki wojen, Mars jest wspólny dla wszystkich457, powiada Cyceron. 
Co również tutaj okazało się prawdą, ponieważ raz ten, raz tamten bywał po-
konanym. Tak więc król Danii większość zwycięstw odniósł na lądzie, zaś król 
Szwecji więcej szczęścia miał [w starciach] na wodzie458. Jednak, jak zazwyczaj 
w takich przypadkach, wszystko to jest tym, z powodu czego najbardziej tracą 
niewinni poddani. A także sąsiednie i graniczące królestwa, księstwa, kraje 
i miasta mają przez to samo (jak to zazwyczaj bywa) mało pożytku, a handel 

455 Kasjodor, Variarum libri duodecim, I 17.1. Zob. Kasjodor, Aneks 2. [MC]
456 Martin du Bellay, Commentariorum de rebus Gallicis libri decem, Francofurti 1574, s. 390. Friedeborn podaje cytat wraz z tytułem 
dzieła Martina du Bellay. Za: Guevara 1611, s. 53. [MC]
457 Zob. Langius 1631, s. 89. [MC]
458 Jak już wspomniano w jednym z przypisów do rozdziału „Poselstwo do Królestwa Szwecji”, wojna pomiędzy Danią a Szwecją w l. 1563-
70 toczona była głównie na morzu. Casus belli było starcie szwedzkich i duńskich okrętów pod Bornholmem 30 V 1563, zwycięskie dla 
Szwedów. Już podczas wojny pierwsza bitwa morska stoczona została 30 V 1564 pomiędzy wyspami Olandią i Gotlandią, następne 12 VII 
pod Warnemünde, 14 VIII znowu pomiędzy Olandią i Gotlandią, 21 V, 4 VI i 7 VII 1565 oraz w lipcu 1566. Podczas tej ostatniej zniszczona 
i zatopiona została większa część floty duńsko-lubeckiej, co spowodowało załamanie się połączonej potęgi duńsko-lubeckiej na morzu. 
Walki prowadzone były również na lądzie, głównie na terytorium Szwecji, np. bitwa pod Axtorną 20 X 1565, zakończona klęską Szwedów, 
czy bitwa pod Brobacką 9 VIII 1566, tym razem zwycięska dla Szwedów. W 1567 szwedzka armia weszła na teren Norwegii. [JG]

Kasjodor 1, List 17:  
Sprawy dotyczące wojen dobrze 

załatwia się wówczas, gdy są 
omawiane podczas pokoju455.

W sprawach wojny 
trudno o zysk bez straty. 

Martin du Bellay Historiae456.
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i wymiana doznają z tego powodu wcale niemałego uszczerbku i szkód. Niech 
Bóg zechce zachować w przyszłości wszystkich chrześcijańskich królów 
i władców w pokoju i jedności.

To, jak przebiegały te rokowania pokojowe i jak podczas nich przema-
wiano, można znaleźć w „Saksonii” Chytreusa459, a poza tym w archiwach.

Kiedy trwały rokowania pokojowe, 20 sierpnia, Greger Wollin ugodził 
śmiertelnie kucharza Wentzela Gruella, a 23 września podobnie N. krawiec460, 
syn Zölnerów, w domu Hansa Wüstehofena dźgnął śmiertelnie pewnego Szwe-
da. Ci dwaj synowie mieszczańscy zostali później, 19 października, ukarani za 
to przez ścięcie mieczem.

O tej pacyfikacji dwóch królów Paul Zacharias napisał następujący 
chronostych:

Król Danii, król Szwecji, wystawiwszy floty, niech zawierają układy.
W Szczecinie pod władzą księcia Jana pokój po trzykroć wiwatuje461.

Czerwony wosk

W tym samym roku462 tutejsza czcigodna rada z powodu ogólnych spraw 
miasta wysłała na dwór cesarski do Pragi pana burmistrza Gregera 

Bruchmana. Przy załatwianiu tego uzyskał on także, że miasto mogło odtąd 
pieczętować w czerwonym wosku463 swoje dokumenty i pisma, co uważa się za 
godniejsze.

459 Dawid Chyträus napisał dwa dzieła o podobnym tytule: Chronicon Saxioniae & vicini orbis Arctoj […], Rostochii 1590 oraz Chroni-
con Saxoniae et vicinarum aliquot Gentium […] Lipsiae 1593. Z lakonicznej informacji Friedeborna o tytule dzieła Chyträusa, z którego 
korzystał, trudno jest wnioskować, o które dokładnie dzieło chodzi. [JG]
460 Użyte przez Friedeborna oznaczenie – Schröder – jest niejednoznaczne. Może to być nazwisko pochodzące od zawodu, a także 
nazwa zawodu: krawca (od d.-niem. schrôden = schneiden = przykrawać) oraz toczybeczki lub spuszczacza beczek z winem lub piwem 
(Bierschröter, Weinschröter lub Weinzieher), przedstawiciela ówczesnego zawodu związanego z transportem. Litera „N” przed wyrazem 
Schröder może być inicjałem imienia, np. Nicolaus. [JG]
461 Chronostych łaciński: ReX DanIae, SVeCVs ReX, strVCta pVppe ConsIsCant, StetInI IANO sVb DVCe, paX ter oVat (X+D+I+V+C+V+X+
V+C+V+C+I+C+I+I+I+V+D+V+C+X+V = 1570). [MC]
462 Data odnosi się do momentu wysłania burmistrza Bruchmanna do Pragi, mimo iż opisywana sprawa swój finał miała w 1571. [JG]
463 Uwaga Friedeborna skupiła się w tym przypadku nie na meritum sprawy, lecz na kwestii – wydaje się – całkowicie ubocznej. To 
meritum, a więc powód wyprawy burmistrza Bruchmanna do Pragi, skwitował Friedeborn bardzo ogólnym stwierdzeniem wegen gemei-
ner Stadtsachen. Te gemeine Stadtsachen to spór miasta z księciem, rozpoczęty jeszcze za panowania Barnima IX, a kontynuowany za 
panowania jego następcy, księcia Jana Fryderyka. Podana data, 1570, określa moment wyjazdu burmistrza Bruchmanna do Pragi. Celem 
podróży na dwór cesarski było uzyskanie od cesarza, którym był wówczas (od 1564) Maksymilian II Habsburg (1527-76), ochrony przed 
naruszeniami uprawnień miasta przez księcia. Cesarzowi przedłożone zostały wszystkie ważniejsze dokumenty potwierdzające posiadane 
przez miasto uprawnienia i przywileje. W wyniku tego w kwietniu 1571 miasto uzyskało trzy dokumenty podpisane przez cesarza, a miano-
wicie: 1. z 9 IV potwierdzający miastu 30 inserowanych dokumentów z okresu 1245-1540 (Thiede 1849, s. 518, przyp. **, podał, że tylko 19 
dokumentów); 2. z 16 IV, mocą którego miasto wraz ze swoimi mieszkańcami i posiadłościami wzięte zostało w szczególną opiekę cesarza 
i Rzeszy; 3. również z 16 IV, zezwalający miastu na używanie do pieczętowania czerwonego wosku. Por. Regestenbuch 1996, I, s. 216-218 
(nr 285-287). Od 1942 dokumenty te uznawane są za zaginione. Dokument cesarski z 9 IV 1571 Thiede (1849, s. 518) uważał za arcydzieło 
niemieckiej sztuki pisarskiej (Meisterstück deutscher Schreibekunst). Jego brzmienie znane jest częściowo z wyciągu sporządzonego 
przez Eduarda Augusta Pitzschky’ego (Pitzschky 1850, s. 32–33). Jeśli chodzi o przywilej używania czerwonego wosku do pieczętowania, 
to było to uprawnienie, które wypływało z obecnego od końca XIV w. w praktyce kancelaryjnej ówczesnej Europy przeświadczenia, przez 
niektórych badaczy uznawanego za niczym nieuzasadnione i osobliwe (np. Seyler 1894, s. 166; Brandt 1992, s. 138), że użycie czerwonego 
wosku jest szczególnie uprzywilejowane. Wzięło się ono prawdopodobnie stąd, że wówczas wiele kancelarii monarszych i kościelnych, 
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Wielka woda

W roku 1571, 15 marca, widoczny był w południe ogromny, wielobarwny 
wieniec słoneczny464.
Potem, 20 marca, była tutaj wielka woda, która przeszła przez Łasztownię, 

wyrządzając ludziom wielkie szkody w ich domach i izbach.

Cudowny znak na niebie

W roku 1572, 18 stycznia, widziano tutaj w nocy wielki cudowny znak na 
niebie. A o świcie, o godzinie szóstej, grzmiało.

Zjazd Hanzy

W  roku tym [1572] odbył się w Lubece zjazd Hanzy, na który jako re-
prezentantów miasta wysłano pana Johana Brincka465, kamerariusza, 

i pana Michaela Dobbergatza466, rajcę.

np. kardynałów, pieczętowało w czerwonym wosku. Zdaniem Seylera (1894, s. 166) była to moda, w której nie używanie czerwonego wosku 
samo w sobie, czego nikt nie mógł zabronić, lecz używanie na mocy przywileju było nęcące. Przywileje pieczętowania w czerwonym 
wosku nadawane były przez papieży, cesarzy, królów i książąt głównie miastom. Za ich nadanie wystawca pobierał zwykle stosowną 
opłatę. Za najstarszy uchodzi przywilej nadany w 1373 przez króla czeskiego Wacława IV Luksemburskiego (1361-1419) miastu czeskie-
mu Slaný. Ich największa popularność przypada na XV-XVI w., w XVII w. zaczynają tracić na znaczeniu, ale wystawiane były również 
w początkach XVIII w., np. dla śląskiego miasteczka, obecnie wsi Konotop; Ewald 1914, s. 157–158. Przykłady z terenu ziem polskich patrz 
Seroka 2017, s. 63–66. [JG] 
464 Wieniec słoneczny – zjawisko optyczne w atmosferze, które zachodzi wówczas, gdy Słońce jest przesłonięte cienką, półprzeźroczystą 
warstwą chmury lub mgły, zwykle mające postać barwnej poświaty (aureoli) wokół tarczy Słońca, niebieskiej od strony wewnętrznej, 
czerwonej na zewnątrz. Często poświata jest otoczona słabo zabarwionymi, koncentrycznymi kręgami o tym samym układzie barw, nie-
kiedy pojawiają się tylko pierścienie, a poświata nie występuje; wieńce powstają wskutek dyfrakcji światła w warstwie chmury lub mgły; 
zjawisko to występuje także w przypadku Księżyca. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniec_(zjawisko_optyczne), dostęp 25.03.2021. [JG] 
465 Rajca od 1566, kamerariusz od 1570, burmistrz od 1583, w 1596 ustąpił (?) z urzędu burmistrza. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…”. 
U Blümckego 1913, s. 122 (nr 386/254) burmistrz w l. 1583-97. [JG]
466 Rajca od 1571, ustąpił z urzędu w 1577. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Dobbergast. U Blümckego 1913, s. 122 (nr 395/263) do-
datkowa informacja, że był prawnikiem i że został starostą w Löcknitz. [JG]
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Zatrzymanie kupców szczecińskich 
i ich towarów we Frankfurcie

P iątego dnia miesiąca marca tegoż 1572 roku pojmano 
i uwięziono we Frankfurcie nad Odrą prawie czterdziestu 
mieszczan szczecińskich.

Przyczyną tego było to, że frankfurtczycy krótko 
przedtem, wbrew staremu zwyczajowi i prawu składu 
miasta Szczecina odważyli się według swojego upodoba-

nia na przewożenie statkami kamieni młyńskich, wina i innych towarów do 
Prus i na otwarte morze z ominięciem miasta [Szczecina]. Na to czcigodna 
rada Szczecina nie chciała im wyrazić zgody i w celu utrzymania swego pra-
dawnego prawa składu zatrzymała i zajęła towary należące do frankfurtczy-
ków. W odpowiedzi na to podczas publicznego, wolnego targu Reminiscere467, 
wbrew wszelkiemu prawu narodów i bez uprzedniego ostrzeżenia dokonano 
wspomnianego pojmania mieszczan szczecińskich. Tak więc więzieni byli oni 
przez czternaście tygodni468, aż do [dnia św.] Jakuba [tj. 25 VII], a ich towary 
i dobra kupieckie warte wiele tysięcy florenów zostały im całkowicie samo-
wolnie zabrane.

Po popełnieniu tego nieodpowiedzialnego błędu rada Frankfurtu, argu-
mentując zwodnymi obietnicami wielkiego podźwignięcia i rozwoju Marchii 
Brandenburskiej, przekonała elektora margrabiego Jana Jerzego469, aby Jego 
Elektorska Mość przyłączył się do jej przedsięwzięcia i zakazał szczecinia-
nom wwożenia czegokolwiek z ich krajów [tj. z Księstwa Pomorskiego] oraz 
wszelkiego handlu i wymiany w krajach elektorskich.

Z tego powodu książęta na Szczecinie i z Pomorza pisemnie wezwali zna-
mienite osoby z rycerstwa i z miast, odbyli z nimi wspólną naradę, i 4 kwietnia 
w roku [15]72 wysłali do elektora brandenburskiego okazałe poselstwo, aby 
wyrazić wielkie niezadowolenie z tego, uzyskać u Jego Elektorskiej Mości 
uchylenie tego rodzaju działań opartych na przemocy oraz spowodować, aby 
obydwa miasta pogodziły się na drodze prawnej w oparciu o [dotychczasowe] 

467 Targi (niem. Messe) rozpoczynające się we Frankfurcie nad Odrą w poniedziałek po niedzieli Reminiscere, trwające trzy tygodnie. 
W 1572 r. niedziela Reminiscere przypadła 2 marca, targi rozpoczęły się więc 3 marca.
468 Friedeborn, licząc okres uwięzienia kupców szczecińskich, popełnił błąd: niedzielę Reminiscere i dzień św. Jakuba Apostoła dzieliło 
w 1572 nie 14, lecz ponad 20 tygodni. Thiede (1849, s. 534) jest bliższy prawdzie, bo pisze o uwięzieniu, które trwało prawie pół roku, czyli 
znacznie dłużej niż 14 tygodni.
469 Zob. Jan Jerzy Hohenzollern (1525-98), Aneks 1.
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porozumienia i układy sukcesyjne. Nie przyniosło to jednak rezultatu, po-
nieważ elektor trwał w swoim postanowieniu, a zamykając cały swój kraj dla 
szczecinian, na długo jeszcze dostarczył powodów do wielu skarg.

I chociaż szczecinianie wnosili na to skargi do cesarskiego Sądu Kame-
ralnego, a także do dworu Cesarskiego Majestatu, gdzie otrzymali mandata 
de non turbando470, a ponadto przeprowadzili niezbędny proces w tej sprawie, 
to jednak nie dało się uzyskać niczego korzystnego dla szczecinian.

Następnie również książę Jan Fryderyk i książę Barnim471 9 listopada 
udali się ze Szczecina do elektora, do Berlina, aby poskarżyć się na tę i na 
inne istotne sprawy. A ponieważ wkrótce miał się odbyć hołd lenny, usilnie 
zachęcali elektora do ugodowego usunięcia nieporozumień. Uzyskali tylko 
tyle, że Jego Elektorska Mość podjął sprawę w ten sposób, że z jej powodu 
zarządził wysłanie 10 stycznia w roku [15]73 swoich radców do Prenzlau, dokąd 
swoich posłów mieli wysłać również Ich Książęce Mości. Do [spotkania] doszło, 
a książę Jan Fryderyk wysłał tam Andreasa Borcke, kanclerza Jacoba Kleista, 
Richerta Fleminga i Jacoba Wobesera, starostę w Kołbaczu. Nie ustalono 
jednak wówczas nic szczególnego, a sprawa w końcu całkiem słusznie trafiła 
do rozstrzygnięcia do cesarskiego Sądu Kameralnego, gdzie do dzisiaj nie 
została jeszcze rozsądzona.

I chociaż frankfurtczycy mocno dali się szczecinianom we znaki, mają 
się oni tak jak w przysłowiu: Kto poluje na kogoś innego, ten sam nie odpo-
czywa472. A rezultatem tego może być, jak to zazwyczaj bywa, to, o czym mówi 
Eurypides: Kto toczy niesprawiedliwe wojny, także nie odchodzi bez szwanku473. Winny 
słusznie traci włosy474.475

Poza tym uzasadnienia prawne i powody, których obydwa miasta używały 
i przytaczały jedno przeciw drugiemu w tej trudnej sprawie, oraz jak wyglądały 
podejmowane kroki odwetowe, wszystko to będzie można dokładnie wydobyć 
z akt, co może w swoim czasie nastąpi.

470 Łac. mandata de non turbando – liczba mnoga od mandatum de non turbando, co oznacza polecenie skierowane przez sędziego 
do pozwanego, aby pod karą nie szkodził stanowi posiadania powoda i oddał mu zajęte rzeczy. Zob. Mandatum de non turbando, w: Zed-
lersches Lexikon, Bd. 19, szp. 892. [JG/MC]
471 Chodzi o księcia Barnima, młodszego brata Jana Fryderyka, późniejszego Barnima X (XII), nie zaś księcia Barnima IX Starszego. [JG]
472 W oryginale Wer einen andern jaget, der ruhet selber nicht. Ewentualny polski odpowiednik z pola myślistwa to „Nie mierz strzelbą 
do nikogo, bo możesz przepłacić drogo”. [JG]
473 Zob. Wedel 1882, s. 243. [MC]
474 W oryginale Der Schuldige lest billig Hare. Niemiecki odpowiednik łacińskiej maksymy zacytowanej przez Friedeborna w zdaniu 
poprzedzającym, którą przypisuje Eurypidesowi: iniqua bellans bella salvus haud redit. Według Wander (1876, hasło Schuldiger, poz. 20) 
wzmianka u Friedeborna jest jedyną zarejestrowaną w zabytkach języka niemieckiego. Zauważyć jednak należy, że to niemieckie przysłowie 
Friedeborn zaczerpnął z powstałej przed 1609 kroniki Joachima von Wedla (patrz Wedel 1882, s. 243) i to jemu należy się pierwszeństwo 
w zarejestrowaniu tego przysłowia. [JG]
475 Pindar, Oda Nemejska 4, w. 32. Zob. Pindar, Aneks 1. [MC]

Pindar, Oda nemejska 4: 
Ἐπεὶ ῥέζοντά τινὰ παθεῖν ἔοικε475. 

Wypada, by ten, co coś czyni, 
również cierpiał. Ktokolwiek 

pragnie pokonać innych, 
odchodzi pokonany.
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Samobójstwo Jacoba Zitzewitza476

W  
marcu tegoż 1572 roku zdarzył się tutaj, w Szcze-
cinie, żałosny wypadek z [udziałem] Jacoba 
Zitzewitza, wówczas znamienitego książęcego 
radcy dworu i tutejszego starosty zamkowego, 
który z rozpaczy popełnił samobójstwo. Ze 
względu na swe wykształcenie, elokwencję 

i zręczność zdobył wielkie poważanie u księcia i u wszystkich, tak że posłu-
giwano się nim we wszystkich ważnych sprawach, również przez pewien czas 
był kanclerzem w Wolgast, [czym tak] zasłużył się dla książąt, że został przez 
nich obdarowany okazałymi lennami i dochodami. A ponieważ do tego miał 
sporo z ojcowizny, a także od króla Danii i innych wielkich władców otrzy-
mywał roczne wynagrodzenia, stał się bardzo bogaty.477 Kiedy jednak wziął na 
siebie przeprowadzenie ważnej sprawy książęcej, którą sam wymyślił, a tej 
nie udało się zrealizować, jako ten, w którego jedynie głowie ta arcyważna 
sprawa powstała, popadł z powodu tej zniewagi i niełaski, którą ściągnął na 
siebie, w bardzo wielkie przygnębienie. A stanu swojego przygnębienia nie 
ukrywał i między innymi podczas spowiedzi wyjawił duchownemu, że musi 
i chce odejść z tego niewdzięcznego świata. Potem odesłał swoje dzieci i większą 
część służby od siebie do domu, przez co tym więcej miejsca [do działania] 
dał diabłu do [spowodowania] tego rodzaju wypadku.

W dniu 10 marca posłańcy księcia Ernesta Ludwika, Ulrich von Schwe-
rin478 i Valentin Eickstedt479, omawiali na tutejszym [tj. szczecińskim] zamku 
książęcym z naszym łaskawym księciem i panem, księciem Janem Fryde-
rykiem, i jego znamienitymi radcami kilka ważnych spraw. Był tam obecny 
również tenże Jacob Zitzewitz, który uczestniczył w rozmowach cały dzień aż 
do godziny piątej wieczorem, jednak w stanie wielkiej i strasznej trwogi oraz 
w smutku. O godzinie piątej, kiedy chciał opuścić dwór, zwrócił się do naszego 
łaskawego księcia i pana, księcia Jana Fryderyka, że chciałby pożegnać się 
z Jego Książęcą Mością i jedynie dał do zrozumienia, że jutro nie będzie obec-
ny. Jego Książęca Mość łaskawie pocieszył go i napomniał, że jutro powinien 
ponownie stawić się i wziąć udział w obradach. Z tym odszedł z dworu, na 
dół do swojej kwatery, którą posiadał tuż przy zamku, w domostwie mistrza 

476 Zob. Zitzewitz, Jacob von (ok. 1507-72), Aneks 1.
477 Zob. Annibal comes Scotti, In Publii Cornelii Taciti annales et historias commentarii ad politicam et aulicam rationem potissimum 
spectantes, Romae 1589, s. 62. [MC]
478 Zob. Schwerin, Ulrich von (ok. 1500 – ok. 1575), Aneks 1.
479 Zob. Eickstedt, Valentin von (1527-79), Aneks 1.

Tacyt, Roczniki 1: Im więcej 
ktoś osiągnął, tym bardziej jest 
w niebezpieczeństwie477.
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Thomasa Lambrechta480, książęcego nadwornego krawca, dokąd poprosił 
Andreasa Borcke Starszego481, który pozostał u niego aż do wieczerzy, do 
około godziny dziewiątej.

Kiedy ten rozstał się z nim, polecił, aby go rozebrano, a swoim sługom 
i chłopcom do posług rozkazał iść do łóżek.

Koło północy miał wstać i pójść do wychodka. Następnie wrócił do swojej 
izby i, co wydało się dziwne, głośno i żarliwie się modlił, tak że sługa w są-
siednim pomieszczeniu słyszał to. W końcu, kiedy cierpienie wzięło (niestety) 
górę, zabrał do środka klucze od izby, a tę zamknął za pomocą rygla, i podciął 
sobie gardło nożem do nacinania pióra do pisania.

Rano, o godzinie piątej, zgłosili się ludzie, którzy chcieli z nim rozmawiać. 
A ponieważ – wbrew utartemu zwyczajowi – w izbie było cicho, chłopiec do 
posług, niejaki N. Putkamer, zapukał, lecz nikt mu nie odpowiedział.

Dlatego pomyślał sobie, że mogło mu się coś przydarzyć, i polecił ślu-
sarzowi otworzyć izbę. Kiedy wszedł do środka i zobaczył, że [Zitzewiz] leży 
na sofie i krwawi, zakrzyknął do niego, lecz to go nie obudziło. Dlatego udał 
się do marszałka Christiana Manteuffla, aby powiadomić go o tym przykrym 
wypadku. Ten wraz z Henningiem von Wolde, Georgiem Ramelem, Casparem 
Zanderem i Jasparem Zitzewitzem, synem jego [tj. Jacoba Zitzewitza] brata, 
udał się tam, na górę, [gdzie] stwierdzili, że ma [tj. Jacob Zitzewitz] poder-
żnięte gardło, i że leży tam także nóż. Później odkryli, że zestawił wszystkie 
sprawy, które prowadził dla książąt oraz opisał dokładnie powody swego 
desperackiego czynu, a dokumenty te położył na stole.

Kiedy doniesiono o tym naszemu łaskawemu księciu i panu, księciu 
Janowi Fryderykowi, ten nakazał, aby obwiązano mu szyję kawałkiem płótna 
i włożono ubranego w szatę nocną do drewnianej trumny, którą zaraz zabito 
gwoździami i zniesiono na dół.

W dniu 13 marca [Zitzewitz] został uroczyście pochowany w [kościele] 
Mariackim, a cześć oddał mu także panujący książę wraz z całym dworem, 
osobiście biorąc udział w pogrzebie.

480 Dom ten znajdował się naprzeciwko zamku książęcego, na narożniku obecnych ul. Grodzkiej i Kuśnierskiej (niem. Fuhrstraße 
i Oldt böterberk/-berg). Został on uwieczniony na szkicu przedstawiającym stan zabudowy wzgórza zamkowego w Szczecinie przed 
1577, wykonanym w 1607, na którym jest on opisany jako Auff diesem ortt Thomas Lambrechts Hauss. Lemcke 1909, il. 1 (wkładka między 
s. 10 a 11). [JG]
481 Jako urzędnik książęcy występuje w źródłach od 1562. W roku tym posłował wraz z Jacobem Zitzewitzem do króla Szwecji od 
książąt pomorskich, występujących w roli mediatorów w celu zakończenia konfliktu pomiędzy Danią i Szwecją. Ale w kronice Wedla 
wydarzenie to jest opisane pod 1565. Wedel 1882, s. 209. Friedeborn wymienia go w załączniku do Księgi pierwszej jako radcę dworu 
Barnima IX oraz jego następcy Jana Fryderyka. Współpracownik Jacoba Zitzewitza. W 1573 uczestniczy w Prenzlau w pertraktacjach 
w sprawie zatrzymanych we Frankfurcie nad Odrą kupców szczecińskich, patrz rozdział „Zatrzymanie kupców szczecińskich i  ich to-
warów we Frankfurcie”. W 1584 jest obecny przy zawieraniu przez księcia Jana Fryderyka porozumienia z radą miasta Szczecina, patrz 
rozdział „Ugodowe porozumienie miasta z księciem”. Umiera na początku 1591, patrz rozdział „Umiera Andreas Borcke Starszy”. Sello 
1912, s. 191, 282-283. [JG]
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Dopiero po pogrzebie ogół dowiedział się o rodzaju śmierci. Krótko przed 
i krótko po jego śmierci widziano i słyszano na dworze, w kościele i gdzie indziej 
[jeszcze] straszne rzeczy i duchy. Nie ma wątpliwości, że był to sam diabeł, 
który chciał ten żałosny przypadek jak najszerzej rozgłosić, a osieroconych 
[przez śmierć Zitzewitza] jeszcze bardziej pogrążyć w smutku.

Boże Wszechmogący, chroń każdego przed taką dolą i końcem [życia].
Słuszne jest także,482 aby każdy bardzo starannie wystrzegał się sytuacji, 

w której w swoim postępowaniu niedostatecznie myśli o korzyści, chlubie, 
znaczeniu i wielkim szczęściu władcy, lecz wyobraża sobie, że jest wszystko-
wiedzący. Miłość własna bowiem nigdy niczego dobrego nie poznała. 483 I czymś szalonym 
jest być mądrym wbrew wszystkim484.

A jest tak, jak mówi stary nauczyciel: Kiedy powiedziałeś: mój rozum mi 
wystarcza, wtedy upadłeś, kiedy spodobała ci się własna rada, wtedy zginąłeś485.

Każdy sługa dworski, któremu zależy, aby jego dobro i szczęście na 
dworze było trwałe, powinien przeto czekać spokojnie i nie zabierać się sa-
memu, bez wiedzy innych radców, za ważne sprawy i tajemnice książęce oraz 
za załatwianie wszystkiego, i nie być fac totum486.

Za mało i za dużo, 
psują każdą grę. 

A na koniec:
Jeśli myślisz wzniośle, stroń od łaski możnych lub korzystaj z niej z lękiem.

W krótkiej chwili kończy się długa pomyślność487.
Należy tutaj zauważyć także, jak zmienna łaska dworska jak piłką ba-

wiła się tym znamienitym, poważnym i bardzo zasłużonym człowiekiem, i na 
nim pokazała swoje podstępne usposobienie. W tym wypadku wyniosła go na 
najwyższy poziom w umiejętnościach i względach, czci, godności i bogactwie, 
zachowała go w tym prawie aż do końca, aby w końcu go opuścić.

482 Zob. Wedel 1882, s. 246. [MC]
483 Gr. Najlepsze jest wszystko, [co jest] umiarkowane. [MC]
484 Zob. Wedel 1882, s. 246. [MC]
485 Zob. tamże.
486 Patrz przyp. 57. [MC]
487 Zob. Wedel 1882, s. 247, 401. [MC]

Nawet gdy dobrze czynisz, 
lękaj się482.

Πάντα μέσοισιν ἄρισα483.

Augustyn, O państwie Bożym, 
księga 14, rozdział 13

Ἀνέχου καὶ ἀπέου.  
Sustine et abstine.  
Wytrzymaj i powstrzymaj się.
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Juliusz Cezar488, kiedy znajdował się w najwyższym punkcie koła fortuny, 
musiał mimo to wyznać, że ostatecznie wygrywa odmiana, kiedy powiedział: 
Los zazwyczaj tym, których obdarza wieloma łaskami, szykuje bardziej bolesny upadek489. 
[A] Liwiusz powiada: Zastanów się nad siłą losu i nad tym, że wszystko, co czynimy, 
podlega tysięcznym przypadkom490.491492493

Dlatego trzeba utrzymywać za Seneką:
Niech wszelki możny, który zechce,
polega na śliskim wierzchołku pałacu,
mnie oby zadowolił słodki spokój494.

Podobnie Seneka w „Herkulesie”
Za wielkie rzeczy zapłatą są klęski,
kto inny niech pragnie być szczęśliwy i wielki.
Mnie żaden tłum niech nie nazywa potężnym,
niech skromny statek cumuje przy brzegu495.

Odejście Loitzów

C zwartego kwietnia tego samego [15]72 roku Hans Loitz Starszy 
wyjechał z żoną i dziećmi ze Szczecina do Gdańska. Po odjeździe 
okazało się, że on i jego brat Steffan pożyczyli od szlachty po-
morskiej i miast ponad 20 beczek złota, za co dotąd płacili dość 
wysokie odsetki. Ponieważ jednak prowadzili operacje finansowe 

i interesy z wielkimi panami i królami, po pewnym czasie wypłaty te stały się 
niemożliwe496. Wywołało to u rycerstwa pomorskiego i u pozostałych wielki 
lament i skargi.

Ci Loitzowie (jak chce wielu) byli niskiego pochodzenia.

488 Gajusz Juliusz Cezar (102 lub 100-44 przed Chr.) – rzymski polityk, wódz i pisarz. Słownik pisarzy 1982, s. 122–124. [JG]
489 Zob. Wedel 1882, s. 245. [MC]
490 Zob. tamże, s. 247. [MC]
491 Lukan, Pharsalia (Farsalia) I, w. 81-82. Zob. Lukan, Aneks 2. [MC]
492 Zob. Wedel 1882, s. 245. [MC]
493 Tibullus, Elegiae (Elegie) I 5.70. Zob. Tibullus, Aneks 2. [MC]
494 Seneka, Thyestes, w. 391-393; zob. także: Wedel 1882, s. 247. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
495 Seneka, Hercules Oetaeus (Herkules etejski), w. 691-694. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
496 W historiografii jest to określane jako bankructwo domu Loitzów. Patrz: Thiede 1849, s. 524-528; Wehrmann 1911, s. 215-217; Wehrmann 
1919/1921, 2, s. 77-78; Dzieje Szczecina 1985, s. 319-321. [JG]

Lukan, księga 1: Wielkie 
rzeczy same siebie powalają, 

taką miarę wzrastania 
nałożyli bogowie dla spraw 

pomyślnych491. Los przed 
niczym się nie cofa, kiedy 

schlebia, to przychodzi 
do złapanego w pułapkę492. 

Tibullus: Los w szybkim biegu 
po kole lekko się kręci493.
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Pierwszy, który tutaj mieszkał, miał urodzić się we wsi Klępino497 koło 
Stargardu, tam gdzie jeszcze dzisiaj występuje ta rodzina i to nazwisko. Na-
zywał się Michel Loitze498 i miał być przyjęty przez Albrechta Hogen holtza499, 
znamienitego kupca szczecińskiego, na służbę, po tym jak spotkał go przy-
padkiem na moście Długim podążającego w kierunku miasta zwyczajem 
chłopskim z oszczepem. A ponieważ z natury był chytry i roztropny, a przy 
tym bardzo pilny i pracowity, jego pan polubił go i zezwolił mu, aby w ciągu 
dnia na parę godzin przerywał swoje powinności po to, aby mógł pójść do 
szkoły niemieckiej500 na naukę czytania, pisania i liczenia, aby przez to lepiej 
wprowadzić go w kupiectwo i do niego przygotować.

[Michel] ponad oczekiwania czynił w tym szybkie postępy, które później 
wykorzystał w działalności handlowej, był posyłany tu i tam, i wszędzie w swo-
ich przedsięwzięciach odczuwał szczęście i błogosławieństwo. I dalej jeszcze 
fortuna mu sprzyjała, ponieważ po śmierci swojego pana ożenił się z wdową po 
nim, przez co najpierw (jak mówią) stał się mężem. A i bez tego jako znacząca 
osoba, [dzięki] dość dużej roztropności, osiągnął tu później zaszczytne urzędy, 
został wybrany do rady miasta, a w końcu został burmistrzem. Czy tak to było, 
pozostawiam do rozstrzygnięcia [czytelnikowi]. Zresztą w spisach rajców 
można znaleźć, że w roku 1447 do rady został wybrany człowiek nazywający 
się Hans Loytze (lub Lötze). Ten zaś wyżej wspomniany Michel rajcą został 
wybrany w roku 1473, a burmistrzem w roku 1484.

[Poślubiając] wdowę po Albrechcie Hogenholtzu (która była jedyną 
córką Jacoba Rosoena, zamożnego człowieka), odziedziczył wielki majątek. 
Miał [z nią] jednego syna, zwanego Hans Loytze, którego także wybrano tutaj 
[tj. w Szczecinie] rajcą, a następnie burmistrzem, a ze względu na swoje uczci-
we życie, handel i wymianę, [które prowadził], był powszechnie szanowany, 
lubiany, ceniony i poważany.

497 Klępino, niem. Klempin – wieś w zach. części województwa zachodniopomorskiego, w pow. stargardzkim, gm. Stargard, nad rzeką 
Iną, ok. 4,5 km na pn. zach. od centrum Stargardu; założona przez joannitów, od 1364 do XIX w. w posiadaniu miasta Stargard. [JG]
498 Michael Loitz (1438-94). Biographisches Lexikon 2013, s. 170-179. [JG]
499 Osoby o nazwisku Hogenholtz są rajcami od końca XV do początków XVII w., w tym Jacob Hogenholtz (także Hohenholz), burmistrz 
od 1504, znany ze sporu z księciem, patrz niżej „Nazwiska rajców…” i Blümcke 1913 oraz Wehrmann 1911, s. 133-134. [JG]
500 Chodzi o szkołę założoną w 1371 przez radę miejską przy kościele św. Jakuba, która przełamywała dotychczasowy monopol naucza-
nia istniejącej od XIII w. szkoły przy kolegiacie Mariackiej. Powstanie drugiej szkoły w mieście wywołało sprzeciw kapituły kolegiackiej, 
który jednak nie doprowadził do zamknięcia nowej szkoły. Prawo jej prowadzenia zostało potwierdzone przez samego papieża w 1391 
i 1404. Mimo to w 1469 doprowadzono do jej formalnej likwidacji, która prawdopodobnie nigdy nie została przeprowadzona. Wiadomo, 
że w 1469 szkoła ta posiadała dwa oddziały: łaciński i niemiecki. O ile ten pierwszy przetrwał do czasu reformacji, o tyle ten drugi nie. 
Został on reaktywowany dopiero po tzw. pierwszej wizytacji kościelnej przeprowadzonej w 1535, ale już na podstawie postanowień 
drugiej wizytacji kościelnej, przeprowadzonej w 1539, połączony ze szkołą łacińską. W 1550 szkoła ta zyskała siedzibę w nieukończonym 
budynku kościoła klasztornego Karmelitów przy ul. Mniszej (ob. ul. Grodzka). Waterstraat 1894, s. 247-248; Wehrmann 1911, s. 106; Heyden 
1936, s, 66–67; Dzieje Szczecina 1985, s. 193-194. [JG]
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Tenże Hans Loytze pozostawił czterech synów, a mianowicie Michela, 
Simona, Steffena i Hansa, którzy byli wielkimi kupcami i prawie we wszystkich 
sąsiadujących królestwach i krajach prowadzili na dużą skalę handel i interesy. 
I aby działania te przynosiły im większą korzyść, rozdzielili się, i tak Michel 
i Simon przenieśli się do Gdańska, Steffen przez jakiś czas mieszkał w Lüne-
burgu, a Hans tu – w Szczecinie. Mimo to ich główna rezydencja znajdowała 
się tutaj, gdzie także zawsze mieli i utrzymywali wspólną szkatułę, z której 
czerpano na wspólne gospodarstwo domowe i pokrywano inne koszty utrzy-
mania, wydatkowane we wzajemnym porozumieniu.

501502503504505A ponieważ handel wszędzie szedł im dobrze i według ich życzenia, nacią-
gnęli cięciwę jeszcze mocniej i zaczęli trudnić się wekslarstwem, a w ramach 
tego weszli w wymianę i operacje finansowe z cesarzami, królami, elektorami 
i książętami. Tak jakby nie chcieli już więcej być mieszczanami. Ale nawet stan 
szlachecki wydawał im się za niski, stąd urządzili tutaj dwór pański506 i żyli 
jak hrabiowie i baronowie. Przywłaszczyli sobie posiadłości, zamki, miasta 
i wsie, a także pożenili się ze znamienitymi szlachciankami z tutejszego kraju 
[tj. Pomorza], przez co w końcu weszli w taką przyjaźń, zaufanie i poważanie, 
że niczego im nie odmawiano. Jednocześnie w stanie tej nabytej świetności 
nie zapomnieli o ubogich, lecz dla każdego byli szczodrzy i traktowali ich po 
chrześcijańsku i litościwie, a także chętnie spełniali prośby chorych.

A ponieważ jednak u wielkich panów i władców nie udawało się im egze-
kwować na czas właściwych terminów [płatności], oddali się w celu ratowania 
swojego dobrego imienia i zaufania kupieckiego wszelkiego rodzaju pożyczaniu, 
co też łatwo zrealizowali. Zatem każdy, kto posiadał pieniądze, proponował 
im je dobrowolnie, kierując się chciwością. Kto ich nie miał, starał się o nie 
u innych, i przynosił je do nich [tj. do Loitzów], otrzymując za nie poręczenie, 
że zostaną one jak najlepiej dla nich zainwestowane, ale nie zaprzepaszczone. 
Tak więc każdy, kto z Loitzami mógł wejść w koneksje i interesy, już uważał się 
za bogatego i traktował to jako wielkie szczęście. A to wszystko brało się stąd, 
że żadne pieniądze nie były dla nich, bez względu na to, jakby one wzrosły, za 
drogie. Obiecywali dziesięć, dwanaście, a nawet więcej guldenów odsetek od 
stu rocznie. Do kapitału głównego wliczali odsetki, które powinny narosnąć 

501 Seneka, Oedipus (Edyp), w. 909-910. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
502 Pindar, Oda pytyjska trzecia, w. 58-60. Zob. Pindar, Aneks 2. [MC]
503 Seneka, De beneficiis (O dobrodziejstwach) II 27.4. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
504 Ulrich von Hutten, De immodestia Venetorum, w. 5-6. Zob. Ulrich von Hutten, Opera omnia, Berlin 1821, s. 197. [MC]
505 Fabiusz Plancjades Fulgencjusz, Mythologiae II 14 (Fabula Ixionis). Zob. Fulgencjusz, Aneks 2. [MC] 
506 Friedeborn ma na myśli należącą do Loitzów kamienicę, istniejącą do dzisiaj (ul. Kurkowa 1). Wybudowana została w l. 1539-47 w miej-
scu wcześniejszych zabudowań, na nieruchomości należącej najpierw do kupca Albrechta Hohenholza, a następnie do rodziny Loitzów. 
Po bankructwie i ucieczce Loitzów do Polski kamienica stała się własnością książąt pomorskich. Kamienica jest jedynym przykładem 
architektury mieszczańskiej Szczecina z okresu późnego gotyku. Patrz: Przewodnik po Szczecinie 1999, s. 116-118. [JG]

Seneka w Edypie: Cokolwiek 
wykracza ponad miarę, wisi 
w niepewnym położeniu501. 

Pindar, Oda pytyjska 3: 
Należy prosić bogów o to, 

co jest odpowiednie dla 
śmiertelnych umysłów, 

wiedzieć, co mamy u stóp 
i pamiętać, jaki jest nasz los502. 

Seneka w Przykładach: 
Chciwość nie ma względu 

na to, skąd przyszła, lecz 
dokąd dąży503. Aż do tego 

stopnia los nie doradza niczego 
umiarkowanego i sprawia, 

że ci, którymi on rządzi, 
się zapominają504. Fulgencjusz, 

Opowieści mitologiczne 2: 
Kto usiłuje być większy 

niż wypada, będzie mniejszy, 
niż jest505.
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później, po paru latach, sumę tę traktowali jako gotówkę, a przyszłe odsetki 
zaraz wypłacali, dodatkowo sprawiając podarki w postaci koni i innych cen-
nych i miłych rzeczy.

507508Gdy to się działo, wszyscy byli całkowicie zaślepieni i nie chcieli dojrzeć 
ani zauważyć, czym tego rodzaju rzecz się skończy.

A więc nienasycona chciwość, którą w pismach nazywa się początkiem 
wszelkiego zła, czyni z ludzi szalonych, ślepych i głuchych.

W tym czasie kraj był w dużym rozkwicie, szczególnie mieszkańcy Po-
morza Tylnego zaczęli gromadzić wiele pieniędzy, i znana jest wiarygodna 
informacja, że był tu jeden szlachcic, który przekazał Loitzom osiemdziesiąt 
tysięcy talarów cesarskich509 swoich własnych pieniędzy na słabe zabezpie-
czenie, z czego jego potomkowie nie otrzymali nawet najmniejszego halerza510.

Tak więc Loitzowie prowadzili interesy nie tylko – jak wspomniano – 
z cesarzami, królami, elektorami i książętami, panami i szlachtą, lecz także 
z mieszczanami i chłopami, zarządcami, opiekunami niepełnoletnich, wdo-
wami, klasztorami, kościołami, miastami i przytułkami, biednymi i bogatymi, 
i z tymi wszystkimi innymi, którzy tylko mieli pieniądze. Pieniędzy do tych 
interesów szukali we wszystkich kątach, tak że niewiele ich pozostało. Jeśli 
ktoś coś miał lub otrzymał, kierował wszystko do Loitzów.

A kiedy zgromadzili wszystkie zasoby nie tylko w tutejszych krajach 
[tj. w Księstwie Pomorskim], lecz także tu i tam poza krajem, w Marchii, 
Meklemburgii, Miśni, Prusach, Holsztynie i innych, zdobyli dużo pieniędzy 
(dla których wszakże Pomorzanie stawali się poręczycielami), a ponieważ 
wspomniane wyżej wysokie osobistości nie w pełni dotrzymywały [terminów] 
(stąd z panami nie wychodzi się dobrze511)512513, za mocno naciągnięty łuk musiał 
w końcu pęknąć, tak że chcąc zachować wobec swoich wierzycieli równowagę, 
dawali jednemu mniej niż drugiemu, i zawczasu też wymknęli się z pożogi do 

507 Pindar, Oda pytyjska trzecia, w. 54. Zob. Pindar, Aneks 2. [MC]
508 Pol. Nawet mądrość daje się usidlić przez zysk. [MC]
509 Talar cesarski, niem. Reichstaler – moneta srebrna, wzorowana na wybijanych w Saksonii od 1500 srebrnych groszach guldenowych 
(zawartość czystego srebra 27,41 g), od 1566 oficjalny pieniądz Rzeszy Niemieckiej; według ordynacji menniczej z 1566, przyjętej na sej-
mie Rzeszy w Augsburgu, talar cesarski ważył 29,23 g i zawierał 25,99 g czystego srebra, a jego wartość równa była 68 krajcarom (pod 
koniec XVI w. wynosiła 90 krajcarów); talary cesarskie stały się po 1566 oficjalnymi środkami płatniczymi m.in. w Saksonii i Brandenburgii; 
w obiegu talary cesarskie pozostawały do 1. poł. XIX w. Kahnt, Knorr 1986, s. 250-251; Mikołajczyk 1994, s. 297. [JG]
510 Halerz, niem. Haller – srebra moneta denarowa wprowadzona ok. 1230 w szwabskim mieście Hall (waga ok. 0,55 g i zawartość czy-
stego srebra 0,371 g); rozpowszechniona w innych krajach Rzeszy Niemieckiej, w XVI i XVII w. jej moneta zdawkowa (zawartość czystego 
srebra mniejsza niż 0,1 g). Kahnt, Knorr 1986, s. 121; Mikołajczyk 1994, s. 135-137. Przywołanie przez Friedeborna halerza, monety o niskiej 
wartości, ma pokazać skalę strat poniesionych przez tzw. inwestorów wskutek bankructwa Loitzów. [JG]
511 W oryginale mit Herrn ist nicht gut Kirschen essen – dosłownie „z panami niedobrze jest jeść wiśnie”, pochodzące ze średniowiecza 
niemieckie przysłowie używane wtedy, gdy coś, co robimy z kimś, nie udaje się. [JG]
512 Pindar, Oda nemejska dziesiąta, w. 72. Zob. Pindar, Aneks 2. [MC]
513 Pliniusz, Historia naturalis VII.59; zob. Guevara 1611, s. 160. [MC]

Pindar, Oda pytyjska 3:  
Ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται507. 
Lucro etiam ipsa  
sapientia irretitur508.  
Chciwość oszukuje mądrość.

G. V. R.

Pindar, Oda nemejska 10: 
Trudnym wyzwaniem dla ludzi 
jest obcowanie z możniejszymi 
od siebie512. Pliniusz, 7 Historia 
[naturalna] 40: Każdy w inny 
sposób i zgodnie ze swoim 
własnym sposobem myślenia 
określa pomyślność513.
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Prus, gdzie znaleźli schronienie w posiadłości w Nowym Dworze Gdańskim, 
pozyskaną od króla Polski, od którego mieli również list żelazny i opiekę. Bo 
wóz zostawili tkwiący w gnoju514.

Wierzyciele i poręczyciele, którzy dawali im gwarancje, czując, że zo-
stanie im zmyta głowa, zarówno ludzie z kraju, jak i zza granicy, swoi i obcy, 
zaczęli wypowiadać [poręczenia], upominać się o długi, ścigać [Loitzów], do-
magać się [od nich], urągać [im], łajać [ich], lżyć i [w nich] uderzać. Wszystko 
to [szło] lawinowo. A ponieważ nikt nie chciał być cierpliwym, zwlekać lub 
być ostatnim, to księstwo popadło w wielkie tarapaty, w których wielu mu-
siało zabiegać o [swą] wiarygodność, cześć i cały doczesny dobrobyt, a nawet 
o [to, co] wieczne.

Wielu z nich z tego więc powodu zadręczało się i przestraszyło do tego 
stopnia, że przyspieszyli swoją śmierć, i zmarli w przygnębieniu i zmartwieniu.

Kiedy ostatecznie sprawa stała się zbyt poważna, i już więcej nie po-
magały, i nie były w stanie pomóc, upominanie, zwymyślanie, publikowanie 
i ściąganie, sprawy trafiły do książęcego Sądu Nadwornego do prawnego 
rozstrzygnięcia. A w sprawach o długi tak wiele jest kłótni, roztrząsania, ła-
pania za słowa, zaskarżania i odwoływania się, że niepodobna to odpowiednio 
opisać. I tylko adwokatom i prokuratorom, którzy ze względu na swoją korzyść 
kierowali sprawami tak, aby toczyły się jak najdłużej, przypadał w udziale 
najlepszy zysk i nawet jeszcze to, co pozostało.

Przez te sprawy o długi kraj został doprowadzony do takiej opresji, że 
dla wielu stan otwartej wojny byłby bardziej do zniesienia (ponieważ wówczas 
ziemia, po jej zakończeniu, pozostaje w rękach prawowitych spadkobierców 
i właścicieli). Przez to wiele ich domów i dóbr, tego, co się dziedziczy i lenn 
zostało wtedy zabranych, wiele starych rodów i rodzin zostało pozbawionych 
dobrobytu, tak że można w pełni zgodzić się z satyrykiem:

Pomyślność trwająca tak wiele lat upada w ciągu jednej chwili515.
Co z tego bólu serca, rozgoryczenia, zgorzknienia, niezgody i niechęci 

wyrosło, można sobie lepiej wyobrazić niż wyrazić. W sumie Pomorze wy-
wrócone zostało wówczas prawie do góry nogami, straciło pieniądze, dobra 
i po większej części powodzenie. To ciężkie nieszczęście nie dotknęło [tylko] 
nielicznych.

514 Niem. den Karren im Koht stecken lassen. Wyrażenie idiomatyczne oznaczające tyle, co „utracić szczęście”. Według Wander (1876, 
hasło Karren, poz. 54) wzmianka u Friedeborna jest jedyną zarejestrowaną w zabytkach języka niemieckiego. Zauważyć jednak należy, 
że to niemieckie wyrażenie Friedeborn zaczerpnął z powstałej przed 1609 kroniki Joachima von Wedla (patrz Wedel 1882, s. 251), i to 
jemu należy się pierwszeństwo w jego zarejestrowaniu. [JG]
515 Zob. Wedel 1882, s. 252. [MC] 
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516517518Opowiedzieć chciałem o tym tak obszernie dlatego, aby potomność mogła 
się o tym dowiedzieć, i aby wyciągnęła z tego naukę, że należy wystrzegać się 
tego rodzaju szkody powszechnej, a także nie oddawać się chciwości, która 
za nagrodę daje kłopot, unikać lichwy, handlu hurtowego519, poręczeń i tym 
podobnych rzeczy jak samego diabła, i zadowalać się tym, czym Bóg obda-
rza z pomocą uczciwych środków lub tym, co odziedziczyło się po rodzicach 
zgodnie z prawem.

Z tego, co pozyskane zostało nieprawnie i nabyte z wyrządzeniem krzywdy, 
nie ma pożytku i nie może być przekazane w spadku w trzecie ręce. To, co 
zdobyte zostanie z Bogiem, słusznie, uczciwie i ze spokojnym sumieniem, i jest 
posiadane, rozwija się pomyślnie i zakorzenia w pełni i jest trwałe, ponieważ 
jest [przy tym] Boże błogosławieństwo. I [co] najważniejsze: Bóg nie chce mieć 
zdzierstwa, oszustwa i lichwy, więcej, zakazuje tego pod karą utraty doczesnej 
i wiecznej pomyślności, do czego każdy powinien się stosować.

Uwięzienie burmistrza Hansa Vangera

W  dniu 6 lipca, tego samego roku, Jaśnie Oświeceni, Wysoce Urodzeni 
Książęta i Panowie, pan Jan Fryderyk i pan Barnim [X] Młodszy, 
udali się stąd do Trzebiatowa nad Regą, aby zająć się tam spornymi 

kwestiami, które powstały tutaj między burmistrzem Valtinem Parchenem520 
i Hansem Vangerem521 z powodu ratusza i dóbr kościelnych, aby przeczytać 
i rozważyć dokumenty, i po wspólnym naradzeniu się z najznamienitszymi 
radcami dworu i radcami ziemskimi podjąć decyzję i ją oznajmić. Skutkiem 
tego następnego dnia rano Hans Vanger został rozciągnięty i przywiązany na 
wozie (z tego powodu szły cztery konie i czterech konnych pachołków, dwóch 
z przodu i dwóch z tyłu), i przewieziony tutaj, do Szczecina. Tu, na zamku, 
wsadzono go do wieży, w której przesiedział osiem dni. Ponieważ utrzymywał, 
że był tam bardzo źle traktowany, nasz Łaskawy Książę i Pan nakazał osadzić 
go w Bramie Młyńskiej, gdzie przesiedział jedną czwartą roku. Ostatecznie, 
po złożeniu przyrzeczenia, że stawi się na moment wydania ostatecznego 
wyroku, został wypuszczony.

516 Zob. tamże, s. 249. [MC]
517 Zob. tamże. [MC] 
518 Zob. tamże. [MC] 
519 W oryginale Partithandel; por. szwedz. Partihandel. [JG]
520 U Kratza (1865, s. 518) Valentin Parcham lub Parchem, burmistrz Trzebiatowa nad Regą w 1539 i 1585, zmarł przed 1597. [JG]
521 Hans Vanger, także Fanger, długoletni naczelnik należącego do Trzebiatowa portu w Regoujściu przed 1573, burmistrz tego miasta 
w 1547. Hafenbuch 2017. Przez Kratza (1865, s. 518) niewymieniany jako burmistrz. [JG]

Sofokles: Szpetne zyski 
przynoszą nieszczęścia. Krótko 
trwa radość z niegodziwych 
zysków. I w końcu przejmuje je 
długi żal516.  
Seneka: Największe bogactwa 
to nie pożądać bogactw. 
Największa bieda [to] chciwość. 
Chciwość nie zna cudzych 
rzeczy, sytość – twoich517. 
Menander: Bieda pojawia 
się, kiedy szybko chcesz się 
wzbogacić, nadzieja na szybki 
zysk zwykle jest początkiem 
szkody518.
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Kara za krzywoprzysięstwo

W  tym samym 1572522 roku, 30 grudnia, zdarzyło się w tutaj, w Szcze-
cinie, że piekarz, zwany Thomas Wurow, z powodu pretensji do 
spadku i kupna domu rozpoczął proces prawny z Tewesem Vilterem. 

A kiedy wspomniany Tewes Vilter wygrał obydwie sprawy w tutejszych sądach 
zarówno w niższej instancji, jak i w Książęcym Sądzie Nadwornym, i został 
uznany za prawowitego spadkobiercę, wspomniany wyżej Wurow wniósł z po-
wodu tego wyroku apelację do cesarskiego Sądu Kameralnego. Kiedy więc 
na mocy prawa i ze względu na regulamin Sądu Kameralnego w kancelarii 
książęcej składał w obecności pana kanclerza, zarządcy sądu [nadwornego] 
i innych książęcych radców przysięgę apelacyjną, i doszedł do miejsca, gdzie 
miał wezwać imię Boga Najwyższego jako poręczyciela, straszliwie wykrzywiła 
mu się twarz, usta zamarły szeroko rozwarte, zesztywniały mu palce i padł 
zemdlony na ziemię. W takim stanie został przeniesiony stamtąd do swego 
domu, gdzie przez trzy dni leżał w łożu w wielkim strachu i w bólach, i dokonał 
tam żywota. Pochowany został bez jakichkolwiek ceremonii.523

Śmierć i złożenie do grobu księcia Barnima

W roku 1573, 2 listopada, książę Barnim [IX] rozstał się w Panu 
z tym światem w Oderburgu koło Szczecina, skąd odprowadzo-
ny został do Bramy Młyńskiej. Stamtąd świętej pamięci ciało 
w otoczeniu całego dworu, a także burmistrzów i rady, ławników, 

starszych [cechów], kobiet i panien poprowadzono do kościoła Mariackiego, 
gdzie oddana mu została po raz ostatni cześć. Jak należy opłakiwali go bardzo 
i żałowali młodzi i starzy, bogaci i biedni. Tutaj został pochowany po książęcu. 
Muszę przy tym napisać również o tym, że kiedy pobożny i bogobojny książę 
zmarł, wszystkie gałki i chorągiewki [na wieżach i dachach], które były ładnie 
pozłocone, natychmiast stały się czarne jak węgiel, jakby również chciały 
uczestniczyć w żałobie. Setki ludzi przyglądało się temu ze zdziwieniem. 
Przyczyna tego nie była znana, zważywszy, że pora była całkiem spokojna, 
bez błyskawic, grzmotów, deszczu czy gradu.

522 W oryginale mowa jest o roku 1527, co przy chronologicznym układzie kroniki należy uznać za ewidentną pomyłkę drukarską. [JG]
523 Cyceron, De legibus (O prawach) II 22. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]

Z fragmentów Prawa XII 
tablic: Boską karą za 

krzywoprzysięstwo jest śmierć, 
ludzką – hańba523.
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[Książę] miał 72 lata bez jednego miesiąca. Panował 50 lat. Ze swoją żoną, 
panią Anną z domu brunszwicko-lüneburskiego, spłodził syna Bogu sława XII524 
i pięć525 córek, a mianowicie: Marię, Dorotę, Elżbietę, Annę i Sybillę. Bogu sław 
i Elżbieta526 zmarli jako dzieci. Sybilla zmarła w roku 1564, 21 września, w wieku 
23 lat, i została po książęcu pochowana tutaj [tj. w Szczecinie]527. Panna Maria528 
została wydana za mąż za Ottona, hrabiego na Holsztynie-Schauenburgu529, 
panna Dorota530 za Jana, hrabiego Mansfeld531, a panna Anna532 najpierw za 
Karola, księcia Anhalt-Zerbst533, potem za Henryka, burgrabiego Miśni534, 
a w końcu, po śmierci tego ostatniego, za Jobsta, hrabiego Barby535.

Tenże Barnim X [sic!] był księciem bardzo chrześcijańskim, chwalebnym, 
bogobojnym, miłującym sprawiedliwość i prawdę, łagodnym i pobożnym, 
który swemu krajowi i ludziom dał się poznać ze wszystkich stron, czyli jako 
władczy i dobrotliwy, i stąd nazwano go BARNIMEM POBOŻNYM, a [także] 
prawdziwym i umiłowanym ojcem ojczyzny, którego Pomorze powinno wspo-
minać z czcią tak długo, jak długo będzie istnieć.

536Kochał on bardzo, popierał i nie bacząc na wszelkie niebezpieczeństwa 
z pomocą łaski Bożej, propagował w swoim kraju zbawcze Słowo Boże i czystą 
naukę Ewangelii, którą poznał dobrze, słuchając na początku samego Lutra, 
a następnie z jego pism, dzięki czemu nadał jej bieg i utrwalił ją.

Swoimi krajami [tj. księstwami] i poddanymi rządził z wrodzoną łagod-
nością, miłością, wiernością i łaskawością. I cały czas kierował się tym, że 
o wiele więcej można osiągnąć i utrzymać przez miłość niż przez szorstkość537, 
a bezpieczeństwo przez środki pokojowe niż przez wielkie twierdze i broń, 
zgodnie538539540541 z napomnieniem Salustiusza: Nie broń albo majątek są obroną Królestwa, 
lecz przyjaciele. Nikt bowiem nie chce szkodzić temu, kogo kocha542.

524 Mimo licznych wzmianek w źródłach historiograficznych wiadomo o Bogu sławie XII tylko tyle, że zmarł jako dziecko; w aktualnych 
genealogiach Gryfitów uznawany za drugie (Wehrmann 1937, s. 117) lub przedostatnie (Rymar 1995, 2, s. 174) dziecko Barnima IX i Anny. [JG]
525 Według Wehrmanna (1937, s. 117-118) i Rymara (1995, 2, s. 170-175) żona Barnima IX urodziła sześć córek, w tym pierworodną Alek-
sandrę, która zmarła jako niemowlę. [JG]
526 Przyjmuje się, że urodziła się po 1544, a zmarła w 1554. Wehrmann 1937, s. 118; Rymar 1995, 2, s. 175.
527 Por. wyżej opis uroczystości pogrzebowych Sybilli. Księżniczka pochowana została nie w Szczecinie, lecz w rezydencji książęcej 
w Kołbaczu. Wehrmann 1937, s. 118-119; Rymar 1995, 2, s. 174. [JG]
528 Zob. Maria (1527-54), Aneks 1. 
529 Zob. Otto (1517-76), Aneks 1.
530 Zob. Dorota (1528-58), Aneks 1.
531 Zob. Jan (zm. 1566 lub 1567), Aneks 1.
532 Zob. Anna (1531-92), Aneks 1.
533 Zob. Karol (1534-61), Aneks 1.
534 Zob. Henryk (1536-72), Aneks 1.
535 Zob. Jobst II (1544-1609), Aneks 1.
536 Zob. Wedel 1882, s. 256. [MC].
537 W oryginale Strackheit. [JG]
538 Zob. Wedel 1882, s. 497. [MC] 
539 „Tebaida” to występujący w starszej literaturze wariant tytułu tragedii Seneki pt. Phoenissae (Fenicjanki). Zob. np. Wybór różnych 
gatunków poezyi z rymopisów polskich dla użytku młodzieży, cz. 1, red. P. Chrzanowski, Warszawa 1818, s. XII. [MC] 
540 Seneka, Phoenissae (Fenicjanki) w. 659-660. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC] 
541 Seneka, Oedipus (Edyp) w. 705-706. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC] 
542 Salustiusz, Bellum Iugurthnum (Wojna z Jugurtą) 10.4. Zob. Salustiusz, Aneks 2. [MC] 

Prawdziwą pełnię władzy 
zyskuje się dzięki pobożności536.

Nic nie jest potężniejsze 
od łaskawości538. Seneka 
w Tebaidzie539: Kto chce być 
kochany, niech rządzi łagodną 
ręką. Znienawidzone rządy 
nigdy długo się nie utrzymują540. 
Tenże w Edypie: Kto surowo 
dzierży berło twardą władzą, 
boi się tych, którzy jego się boją: 
strach spada na tego, kto jest 
jego przyczyną541.
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A Seneka mówi do swego ucznia i kata Nerona543: Miłość obywateli jest nie
zniszczalnym pomnikiem544.

I spokojna władza zdziała to, czego nie zdoła gwałtowna545.
Tenże Seneka mówi w nadzwyczaj pięknej rozmowie z Neronem:

Neron: Żelazo stoi na straży władcy. Seneka: Lepiej wiara.
Neron: Trzeba, by cesarz wzbudzał strach. Seneka: Przeciwnie, raczej, by był kochany.
Neron: I niech będą posłuszni naszym rozkazom. Seneka: Nakazuj to, co jest sprawiedliwe546.

Ten miłujący pokój książę naprawdę mógł się pochwalić [tym], że przy-
czynił się – [podobnie] jak książę Wirtembergii, Eberhard547 – do tego, że 
każdy z jego poddanych, których miał pod opieką, nawet w niebezpiecznych 
miejscach i pustkowiach mógł spać spokojnie.

Nie można wręcz uwierzyć, że jeden człowiek był w stanie objąć swym 
umysłem, jak każdemu stanowi z osobna i [każdej jednej] godności [tj. za-
szczytnemu stanowisku] zapewnić sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo, 
jak je utrzymać i wspierać.

A tak jak on sam był pokorny i łagodny, nienawidził wszystkiego, co 
związane było z pychą i butą, lub wzięło się z przemocy, i nie chciał mieć tego 
wokół siebie.

Był wrogiem chciwości i nie pożądał niczego, co nie należało do niego, 
a także nie pomniejszał tego, co należało do niego.

Nie ściągnął na siebie potu ubóstwa, niemniej jednak nakładał na swój 
kraj pewne daniny lub nadzwyczajne podatki (nie licząc tego, co wymagane 
było z tytułu ogólnych opłat na rzecz Rzeszy, podatku panieńskiego548, niespo-
dziewanego nieszczęścia i dla dobra kraju). Dlatego we wszystkim otrzymał 
w obfitości błogosławieństwo Boże.549550551552553554

Tak więc ten godny pochwały książę obok zbawienia zdobył i zabezpie-
czył na wieki chwałę z powodu cnoty, która jest najwspanialszym klejnotem, 
jaki człowiek może pozyskać na tej ziemi.

543 Neron, łac. Nero Claudius Drusus Germanicus Caesar (37-68) – cesarz rzymski w l. 54-68. [JG]
544 Seneka, De clementia (O łagodności) I 19.6. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
545 Klaudian, Panegyricus dictus Manlio Theodori consuli, 1.239-240. Zob. Wedel 1882, s. 256. Zob. Klaudian, Aneks 2. [MC] 
546 Pseudo-Seneka, Octavia, w. 456-459. Zob. Pseudo-Seneka, Aneks 2. [MC] 
547 Friedeborn ma zapewne na myśli Eberharda I (1445-96), a także Eberharda Brodatego – hrabiego Wirtembergii-Urach od 1457 (jako 
Eberhard V), od 1482 całej Wirtembergii; w 1495 otrzymał od cesarza Maksymiliana I Habsburga (1459-1519) tytuł książęcy (jako Eber-
hard I); wielki dobrodziej miasta Tybingi, gdzie w 1477 założył uniwersytet. [JG]
548 Niem. Frewlein Stewr (Fräuleinsteuer). Podatek bezpośredni pobierany regularnie od czasów Bogu sława X na poczet wyprawy 
ślubnej dla księżniczek z rodu Gryfitów. Zob. Wehrmann 1902, s. 5-11. [JG]
549 Zob. Wedel 1882, s. 188. Inni autorzy przypisują to powiedzenie nie Senece, lecz cesarzowi Konstancjuszowi Chlorusowi. Zob. np. 
Henning Arnisaeus, Doctrina politica, Lugduni Batavorum 1643, s. 734. [MC]
550 Salustiusz, De coniuratione Catilinae (Spisek Katyliny), 1.4. Zob. Wedel 1882, s. 257. Zob. Salustiusz, Aneks 2. [MC]
551 Cyceron, Paradoxa stoicorum ad Marcum Brutum (Paradoksy stoickie) 48. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
552 Zob. Guevara 1671, s. 94. [MC]
553 Tacyt, Annales (Roczniki) IV 38. Zob. Tacyt, Aneks 2. [MC]
554 Zob. Wedel 1882, s. 258. [MC]

Seneka: Dobry władca, 
który bardziej jest kochany 

niż się go obawiają, ma 
wszystko, cokolwiek posiadają 

obywatele549. Salustiusz: Cnota 
uważana jest za szlachetną 

i wieczną550. Seneka w Listach: 
Żadnej własności, żadnej potęgi 

złota i srebra nie należy cenić 
bardziej niż cnoty551. Ona jedna 

nie zna śmierci, cnota nieznająca 
uszczerbku552. Tacyt: O jedno 

powinni zabiegać bez miary 
władcy, o życzliwą pamięć 

o sobie. Albowiem wzgarda dla 
sławy powoduje wzgardę dla 
cnót553. A także: To głupota 
sądzić, że mocą teraźniejszej 

potęgi można wymazać nawet 
pamięć następnego wieku albo 

niezależny osąd potomności 
o czynach władców554.
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Cóż bowiem może być droższe od cnoty, która daleko bardziej cenniejsza 
jest od złota i srebra, i od wszystkich skarbów świata? Cnota jest tym, co imię 
człowieka czyni sławnym, drogim i miłym, a także nieśmiertelnym. A ponieważ 
życie jest krótkie, a panowanie [władców] jeszcze krótsze, panowie i książęta 
o wiele bardziej powinni dążyć do tego i swoje życie w taki sposób urządzić 
i ułożyć, jakby chcieli oświetlić potomność chwalebnymi przykładami cnoty, 
i pozostawić po sobie trwałe wspomnienie, ponieważ tego nic nie może przy-
ćmić. Dzięki temu więc będzie się zawsze pamiętać o nich w opowiadaniach 
o przeszłości jako okrytych wielką sławą i czcią, tak jak o Tytusie Wespazjanie555, 
który nazwany został z powodu swojej cnoty miłością i rozkoszą rodzaju ludzkiego, 
o Trajanie556, którego uważano za bliskiego Bogu, o Henryku Ptaszniku557, nazwanym 
Ojcem Ojczyzny, o Ottonie Pierwszym558, nazwanym Miłością świata559, a wszystko 
z powodu cnoty i miłości, które okazywali w życiu i pozostawili po sobie.

W tym pobożnym księciu i ojcu ojczyzny, Barnimie X [sic!], znajdowano 
również to, o czym cesarz Trajan napisał do senatu rzymskiego: Kiedy umiera 
pobożny książę, wraz z nim umiera cały kraj. Gdyby, mówi on dalej, bogowie 
chcieli nam odsprzedać życie pobożnego księcia, który zszedł z tego świata, 
nie byłoby zbyt wysoką ceną, nawet gdybyśmy mieli oddać za nie naszą krew 
i naszym ciałem zapłacić. Tak więc życia pobożnego księcia nie da się ani 
kupić za złoto, ani wykupić srebrem.

Jego epitafium brzmi:
W tej ziemi Książę Pomorzan Heros dzielny i sławny,

Barnim Starszy został pochowany.
Już w młodym wieku głosem Lutra nasiąknąwszy 

Szczerze nauczył się spraw Wiary.
Bowiem wtedy, gdy po raz pierwszy Luter podjął walkę,

On wstąpił do uczonego przybytku leukorejskiej akademii560.
I od tego czasu w całym biegu życia

Czcił boga prawdziwą wiarą.
Mając serce łaskawe, rządził ludem w pokoju,

Starał się być wzorem dobrego władcy.

555 Wespazjan, łac. Titus Flavius Vespasianus (9-79) – cesarz rzymski od 69, założyciel dynastii Flawiuszy. Veh 1976, s. 69. [JG]
556 Trajan, łac. Marcus Ulpius Traianus (53-117) – cearz rzymski od 98. Tamże, s. 62–63. [JG] 
557 Zob. Henryk I Ptasznik (876-936), Aneks 1.
558 Zob. Otton I (912-973), Aneks 1.
559 Zob. Wedel 1882, s. 258. [MC] 
560 Leukorea, pełna nazwa Alma Mater Leukorea – nazwa nadana założonemu w 1502 uniwersytetowi w Wittenberdze. Leukorea jest 
tłumaczeniem na grecki nazwy Wittenberga, czyli Biała Góra, wywiedziona od białego piasku na brzegach Łaby przepływającej przez 
miasto. Nazwa ta funkcjonowała do 1817, kiedy uniwersytet w Wittenberdze, po przeniesieniu do pobliskiego Halle, został połączony 
w 1817 z tamtejszym uniwersytetem w Vereinigte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg (ob. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). 
W 1994 nazwa Leukorea została nadana utworzonej wówczas w strukturze tego uniwersytetu Fundacji Prawa Publicznego Leukorea 
(Leukorea Stiftung der öffentlichen Rechtes an der Martin-Luther-Universität Hale-Wittenberg), z siedzibą w Wittenberdze. [JG]
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Poprzestawał na swoim, innym zostawił, co cudze,
I znów otrzymał to, co należało do niego.

Wszystkim prawo głosił, żadnej nie czyniąc różnicy,
I bogaty, i biedny poznał w nim odpowiedniego patrona.

Gdy czternaście razy pięciolecie życia przemierzył,
Zakończył z wielką godnością dzień ostatni.
O śmierci Barnima X [sic!] poeta Paul Zacharias napisał następujący 

chronostych:
Biada! Dziesiąty z imienia Barnim, dzielny Książę odszedł 

na zawsze i dzierży sławne znaki zwycięstwa w niebie561.
[I] inny:

Umarł Barnim dziesiąty książę łaskawy i prawy;
z ziemi odchodząc podąża do królestwa niebios562.

Przejazd księcia z Jülich

W  dniu 16 listopada książę Wilhelm z Jülich563, który swą córkę Marię Ele
onorę564 wydał za mąż za księcia Prus Albrechta Fryderyka565, wracając 

z wesela przybył [tutaj] w osiemset koni i zatrzymał się przez dwie noce.

Powieszenie czeladnika malarskiego

W roku 1574 nieochrzczony czeladnik malarski566, który na zamku 
książęcym w Szczecinie miał wykonać pewne prace, włamał się 
pod nieobecność księcia Jana Fryderyka przez piec kaflowy do 

komnaty Jego Książęcej Mości i ukradł stamtąd wiele cennych rzeczy o war-
tości kilku tysięcy guldenów, a także kilka dokumentów, z którymi uciekł 
[z miasta]. Ujęto go jednak po paru dniach, znajdując przy nim wszystko, co 
zabrał – za wyjątkiem kilku guldenów, które wydał na jedzenie – w stanie 

561 Chronostych łaciński: BIs qVInto tItVLo BarnIMVs, proh! neCe PrInCeps / FortIs abIt; CoeLI CLara trophaea tenet (I+V+I+I+V+L+I+
M+V+C+I+C+I+I+C+L+I+C+L = 1573). [MC] 
562 Chronostych łaciński: BarnIMVs bIs qVIntVs obIt DVX IVstVs et aeqVVs; / EX terrIs abIens regna sVperna petit (I+M+V+I+V+I+V+I+D+
V+X+I+V+V+V+V+X+I+I+V+I = 1573). [MC] 
563 Zob. Wilhelm Bogaty (1516-92), Aneks 1.
564 Zob. Maria Eleonora (1550-1608), Aneks 1.
565 Zob. Albrecht Fryderyk Hohenzollern (1553-1618), Aneks 1.
566 Nazywał się on David Marten lub Müller, pochodził z Kłodzka i był anabaptystą, stąd informacja o tym, że był nieochrzczony. Wła-
manie miało miejsce w nocy z 21 na 22 VI. Ujęty został 29 VI w jednej ze wsi w pobliżu Kożuchowa, w Księstwie Głogowskim. Ekstradycja 
nastąpiła za zgodą cesarza Maksymiliana II na początku sierpnia, pierwsze dwa przesłuchania podejrzanego odbyły się w Szczecinie 
12 i 14 tegoż miesiąca. Zob. Bülow 1879, s. 143-156. [JG]
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nienaruszonym, i odstawiono do Szczecina. Tu 16 sierpnia został ochrzczony 
w [kościele] Mariackim i zgodnie ze swoim życzeniem stał się chrześcijaninem, 
i jako pierwszy został powieszony na nowej, murowanej podwójnej szubienicy, 
którą Jego Książęca Mość kazał wznieść dla niego przed Bramą Młyńską567.

Qui reperire solet, quod nondum perdidit alter,
Corpore adhuc valido cogitur ille mori.

Co znaczy:
Kto znajduje coś, zanim zostanie zgubione,

Musi umrzeć, zanim zachoruje.
Tomasz Morus mówi: żaden złodziej w jego Utopii568 nie będzie karany 

śmiercią, lecz stawać się będą [tj. złodzieje] niewolnymi sługami, którzy kie-
rowani będą do najcięższych prac i najpodlejszych czynności, do których nie 
powinni być w ogóle używani uczciwi ludzie, a przy tym będą źle traktowani 
i dręczeni, i tak oczekiwać będą swego końca. Dla nich – uważa on – będzie to 
o wiele bardziej nieznośna i cięższa kara niż mogłaby być nawet najstraszliwsza 
śmierć (przez co zyskaliby spokój wszystkich męczenników i nieszczęśników),569570571 
ponieważ bardzo długo żyć będą w ustawicznej męczarni i codziennie będą 
dręczeni. A ponadto, gdyby szybko zostali straceni, nie służyłoby to nikomu. 
Lepiej bowiem, jeśli [ludzie] codziennie oglądać będą męki tych żałosnych 
ludzi, co bardziej i lepiej będzie ich odstraszać, budząc wstręt do tego typu 
przestępstw, niż gdyby zobaczyli ich martwych. Stąd on [tj. Morus] proponuje 
to jako najlepszą karę w swoim państwie.

Nawet jeśli to nie tak bardzo odbiega od prawdy i nie jest pozbawione 
słuszności, to w tego rodzaju przypadkach powinna być zachowana właściwa 
proporcja i miara, aby kara nie była większa niż przewina. Co ma bowiem 
wspólnego z równowagą, że człowiek jako najszlachetniejsze stworzenie z po-
wodu niewielkich pieniędzy lub kradzieży, do czego częstokroć doprowadzają 

567 Określenie położenia tego miejsca straceń „przed Bramą Młyńską” służyło odróżnieniu go od miejsca straceń położonego na pd. 
od murów miejskich na końcu późniejszej Linsingenstraße (ob. ul. Potulicka), na wysokości pd. krańca Górnego Wiku. Lemcke, Fredrich 
1926, s. 82. Okreśenie „przed Bramą Młyńską” jest nieco mylące, bowiem miejsce straceń znajdowało się nie w pobliżu tej bramy, lecz 
w odległości ok. 1100 m w linii powietrznej od niej, w kierunku pn.-zach., przy drodze prowadzącej do Tanowa (ob. al. Wojska Polskiego), 
po jej wsch. stronie i po pn. stronie obecnego pl. Szarych Szeregów (w kwartale ograniczonym ob. ul.: Wojska Polskiego, Niedziałkow-
skiego, Monte Cassino i Wielkopolską). Jest ono umieszczone jeszcze na planie Szczecina i jego okolic z 1828 jako Gericht = miejsce 
straceń. Wehrmann 1911, zał. XII (między s. 434 a 435). Według Lemcke, Fredrich (1926, s. 82) to miejsce straceń znajdowało się nieco 
dalej w kierunku Tanowa, a mianowicie w rozwidleniu drogi prowadzącej do tej wsi i drogi w kierunku wsi Krzekowo (ob. ul. Mickiewicza). 
Wybudowanie przez księcia szubienicy w tym miejscu stało się przyczyną sporu z miastem, które uważało, że książę nie miał do tego 
prawa z uwagi na to, że grunt, na którym znajdowało się miejsce straceń, należał do miasta, a na terenie miejskim książę nie był upraw-
niony do wykonywania egzekucji. Wehrmann 1911, s. 228; Iwańczuk, Miejsca straceń, dostęp 12.04.2021. [JG]
568 Utopia – skrócony tytuł dzieła Tomasza Morusa Prawdziwie złota książeczka o najlepszym urządzeniu Rzeczypospolitej i o nowej 
wyspie Utopii (łac. Libellus aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo Reipublicae statu de que nova insula Utopia), napisanego 
i wydanego po łacinie w 1516 (wyd. ang. 1551, tłum. pol. 1947), w którym przedstawił obraz idealnego państwa i systemu społecznego. 
Od tytułu dzieła, będącego jednocześnie nazwą opisanej w nim krainy, zaczęto nazywać utopijnymi inne podobne projekty. [JG]
569 Pseudo-Kwintylian, Declamationes maiores, 11.8; zob. Guevara 1671, s. 168. [MC]
570 Zob. Guevara 1671, s. 168. [MC]
571 Tacyt, Annales (Roczniki) XIV 48. Zob. Tacyt, Aneks 2. [MC]

Fabiusz, 11 Deklamacja:  
Zostać zabitym to nie jest kara, 
lecz ratunek569. A także Fabiusz, 
Deklamacja 3: Śmierć jest 
godniejsza od niesławy570.  
Tacyt, Roczniki 14: Im dłużej 
ktoś wiedzie karygodny żywot, 
tym bardziej jest żałosny571.
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go okoliczności, musi oddać swoje życie i umrzeć tak haniebną śmiercią? 
[Przecież] to, co Bóg, jako najmądrzejszy prawodawca, ustanowił karą dla 
złodzieja, i co prawa dawnych władców nakazują, jest znane i do przeczytania. 
[Księga] Wyjścia 22, [Księga] Przysłów 6. Tak samo w postanowieniach „Instytucji” 
[Justyniana] „O czynach”. Kara ustanowiona na podstawie zobowiązań, które pochodzą 
z czynu niedozwolonego. I tak dalej.

Można o tym dyskutować wiele i nieprędko dojść do jakiegoś rezultatu. 
Wszak w tym celu muszą zostać wprowadzone nowe prawa i wielkie zmiany, do 
czego nie da się dojść bez narażenia się na niebezpieczeństwo i nieład. Dlatego 
na czasie pozostaje stary zwyczaj, co wyraża ogólne przysłowie: W niczym 
złodziej nie wygląda tak dobrze jak na szubienicy.

O tym czeladniku malarskim poeta ułożył następujący chronostych:
Jest złodziej w Szczecinie, nieobmyty w świętym zdroju,

teraz czeka go smutna długa litera krzyża572.

Hołd lenny

W roku 1575 książę Jan Fryderyk przyjął tutaj, w Szczecinie, hołd lenny, 
a miastu potwierdził wszystkie jego przywileje, zwyczaj i uprawnienia.

W dniu 2 lutego Ich Książęce Mości, w tym tegoż [księcia] pan brat, książę 
Barnim [X] Młodszy, jako ten, który był pierwszym w kolejności pretenden-
tem do [objęcia] ziem swego brata [tj. Jana Fryderyka], w 600 koni przybyli 
tutaj, do Szczecina, gdzie wspaniale ich przyjęto i ugoszczono. Ze względu na 
różnorodne traktaty marchijskie573 hołd trwał siedem dni, a mianowicie od 
wtorku począwszy do poniedziałku. Księcia Ernesta Ludwika i księcia Bogu-
sława [XIII] zastępowali wyznaczeni Marten von Wedel, komtur ze Swobnicy, 
i Wulff Steinwehr, osiadły w Żelechowie.

[A] biskupa Kazimierza574 [reprezentował] namiestnik Henningk von Wolde, 
osiadły w Dunowie575. Posłami margrabiego elektorskiego byli pan von Putbus 
i doktor Hieronymus Meyenborg, a gdy ten zmarł, doktor Barth.

572 Chronostych łaciński: Est fVr StetInI, non LotVs fonte sacrato, HIC IaM trIstIs fIt, Litera Longa CrVCIs (V+I+I+L+V+C+I+C+I+M+I+I+I+
L+I+L+C+V+C+I = 1574). Najprawdopodobniej na skutek błędu drukarskiego litera „c” w wyrazie sacrato nie została wyróżniona, niemniej 
jednak należy ją uwzględnić przy odczytywaniu daty zawartej w chronostychu. [MC]
573 Czyli dotyczące sukcesji elektorów brandenburskich w Księstwie Pomorskim po wymarciu dynastii Gryfitów. [JG]
574 Chodzi o księcia Kazimierza VI, najmłodszego z synów Filipa I, który urząd biskupa kamieńskiego przejął w 1574. Zrzekł się go w 1602 
na rzecz swego bratanka Franciszka (1577-1620), otrzymując w zamian uposażenie w postaci domeny w Darłowie i ziemi bytowskiej. 
Schleinert 2012, s. 86-87. [JG]
575 Dunowo, w oryginale Tünow, niem. 1945 Thunow – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gm. Świeszyno, na Rów-
ninie Białogardzkiej, ok. 11 km na pd. wsch. od Koszalina.
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Poza tym książęcy hołd lenny przeprowadzony został w całym kraju 
w taki sposób, że rozpoczęto go 25 stycznia w Gartz, 27 w Pyrzycach, gdzie 
lenno otrzymała szlachta z ziemi pyrzyckiej576, 1 lutego w Stargardzie, a 2 tegoż 
[miesiąca] tutaj, w Szczecinie, gdzie na zamku książęcym przysięgę złożyły 
wyznaczone do zjawienia się tutaj rody, które należały do szlachty zamkowej. 
Z kolei 8 lutego Ich Książęce Mości przybyły do Dąbia, 9 lutego do Goleniowa, 
12577 do Wolina, 13 do Kamienia Pomorskiego, 15 do Gryfic, 18 do Trzebiatowa, 
21 do Białogardu, 24 do Darłowa, 26 do Sławna i 5 marca do Słupska, a na-
stępnie dalej do Lęborka i Bytowa578.

Wyburzenie kościoła św. Ottona

W  tym samym roku na polecenie naszego łaskawego księcia i pana, 
księcia Jana Fryderyka, zburzono w czasie postu kościół św. Otto-
na i [tzw.] stary dom579. Na tym miejscu Jego Książęca Mość kazał 

zbudować włoskiemu murarzowi Antoniemu Wilhelmowi580 od podstaw, we 
włoskiej manierze, piękny książęcy dom, kościół i stajnię, wszystko przeskle-
pione, w pięknym stylu, znacznie powiększając miejsce, a wszystko wykonano 
w ciągu zaledwie dwóch lat581.

576 W oryginale Weitäckersche Adell. [JG]
577 Poprawione z podanej w oryginale daty 21, co jest ewidentnym błędem drukarskim. [JG]
578 Hołd lenny wszystkich stanów obydwu ziem, lęborskiej i bytowskiej, odbył się w Lęborku, a rozpoczął się 7 III 1575. Szczegółowo 
jego przebieg i inne wydarzenia związane z pobytem w lennie księcia Jana Fryderyka, który trwał do co najmniej 19 III, opisał Cramer 
1858, 1, s. 184-199. W opisie tym podaje on, że hołd złożyła wówczas tylko szlachta ziemi lęborskiej, ponieważ szlachta ziemi bytowskiej 
hołd lenny złożyła w 1574 księciu Barnimowi X. Zgodnie z ustaleniami porozumienia z Jasienicy z 1569 była ona częścią jego uposażenia 
jako księcia nierządzącego, ale objął ją dopiero po śmierci Barnima IX. Tamże, s. 184.
579 Stary dom – według Lemckego (1909, s. 11-12) najstarsza część zabudowań wzgórza zamkowego, wzniesiona w l. 1346-47 w jego 
pn. części wzdłuż muru miejskiego i po wsch. stronie prezbiterium późniejszego kościoła zamkowego, częściowo na miejscu obecnego 
skrzydła pn. zamku, obejmująca przede wszystkim tzw. Kamienny Dom, niem. stenhus (o wymiarach 29 x 9 i wysokości ok. 7 m), oraz 
towarzyszące mu młodsze budynki, położone po pd. stronie kościoła zamkowego. Lemcke 1909, s. 11-12; Łopuch 2020, s. 51. [JG]
580 W źródłach jako budowniczy zamku wymieniany jest mistrz Wilhelm Zachariasz. Na jego temat zob. Rittershausen 1935; Boeck 
1938; Rittershausen 1939; Knothe 1954; Fafius, Gralińska, Radacki 1972, s. 168-170; Dziurla 1959, s. 29-32; Dzieje Szczecina 1985, s. 727; 
Kroman 1992, s. 85, 107 (przyp. 10); Łopuch 2020, s. 69-77. Umowy księcia Jana Fryderyka z mistrzem Wilhelmem Zachariaszem dotyczące 
rozbudowy zamku zob. Simiński 2020. [JG]
581 Prace budowlane wspomniane przez Friedeborna to rozbudowa zamku książęcego zrealizowana w l. 1575-77, na którą składała się 
budowa obecnego skrzydła pn. z kaplicą zamkową oraz skrzydła zach. Rozbudowa ta nadała zamkowi zachowaną do dzisiaj postać zwar-
tego kompleksu budynków zgrupowanych wokół dziedzińca zbliżonego wymiarami do kwadratu (ok. 57 x 53 m). Zauważyć jednak należy, 
że prace wykończeniowe we wzniesionych w tym czasie budowlach, obejmujące m.in. budowę krużganków i instalowanie kamieniarskich 
elementów dekoracyjnych, trwały do początku XVII w. Patrz m.in. Kroman 1985, s. 85. [JG]
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Robactwo

D nia 4 maja tegoż 1575 roku przy czystym niebie i w promieniach 
słońca pojawiła się tak gęsta mgła, że słońce nie mogło się przez nią 
przebić. Następnie pojawiło się straszne robactwo w postaci czarnych 
gąsienic, o którym myślano, że spadło z powietrza. Spustoszyło ono 

wszystkie dęby i drzewa owocowe. Kiedy zjadło liście z drzew, spuściło się na 
ziemię i zjadło olchy i wierzby, a także trzcinę i trawę na rozlewiskach i łąkach. 
Co zapewne było wielką karą Bożą. Robactwo około św. Jana [tj. 24 VI] tak 
jak jedwabniki przepoczwarzyło się i zaczęło latać.

Grad

D nia 22 czerwca spadł tutaj tak wielki grad, że niektórzy znajdowali gra-
dziny ważące każda po łucie582.

Wieża kościoła św. Mikołaja

W roku 1576, w dniu 26 kwietnia, rozpoczęto budowę wieży kościoła św. Mikołaja.
Tak o tym pisze pan Paul Zacharias:
Wieża poświęcona imieniu potężnego Mikołaja,

chluba miasta, słusznie została zbudowana na wysokim miejscu583.

Utonięcie czternastu osób w jeziorze Dąbie584

D nia 27 sierpnia tego samego roku piekarz Jochim Starcke ze swoją żoną 
i synem oraz jedenastoma innymi osobami utopili się w jeziorze Dąbie. 
A żona szypra i Starcka były brzemienne.

582 Łut – dawna jednostka miary masy używana w Europie od średniowiecza do końca XIX w., stosowana głównie przez kupców i min-
cerzy do określania wagi monet i wagi probierczej srebra; 1 łut stanowił 1/32 grzywny. Według wyliczeń Tymicza (1979, s. 299) na Pomorzu 
do początków XVIII w. 1 łut był równy 15,34 g. [JG]
583 Chronostych łaciński: RobVstI tVrris NICoLaI noMIne SaCra, VrbIs honos, aLto stat benè strVCta LoCo (V+I+V+I+I+C+L+I+M+I+C+V+
I+L+V+C+L+C = 1576). [MC]
584 Jezioro Dąbie, w oryginale Dammischer See, niem. 1945 Dammscher See – jezioro deltowe w Dolinie Dolnej Odry, w woj. zachod-
niopomorskim, w całości w granicach Szczecina, o powierzchni 54 km2, długości 15 km, szerokości maksymalnej 7,5 km i średniej głębo-
kości 2,61 m; przez jezioro przepływa wsch. odnoga Odry – Regalica, która łączy się przy pn. krańcu jeziora z Odrą; do jeziora wpływa 
rzeka Płonia; od 1283 jezioro było własnością Szczecina. Regestenbuch 1996, s. 14-15 (nr 17); Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, 
s. 123-124. [JG]
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Spalenie się zamku książęcego

W  dzień [świętych] Szymona [i] Judy [tj. 28 X] spłonął książęcy Nowy Dom585, 
począwszy od murów [miejskich] aż do kościoła, z pięcioma osobami, 

a kilka innych zostało mocno poszkodowanych. Również w dzień Szymona [i] Judy 
spalił się w roku 1557 [sic!]586 dom przy Górce Szewców Łataczy587. O tym póź-
niejszym pożarze tak mówią wersy Paula Zachariasa:

Wulkan588 niszczy dwór szczeciński; runął po części,
choć pożar stłumiono; reszta larów589 godność zachowała590.

Historia o chłopcu, który zgubił się w Szczecinie na Pomorzu, 
opisana przez sławetnego i mężnego Lucasa Mützella591

W roku 1576, we wrześniu, w pewien piątek zaginął w Szczecinie na Po-
morzu dziesięcioletni chłopiec, nazywający się Carsten Schnöckell, 
którego rodzice mieszkali w Kołobrzegu, i odnalazł się w najbliższą 

niedzielę wieczorem. Chłopca tego miała u siebie na Łasztowni żona Petera 
Malchowa, praczka sukna, a był on synem jej siostry. Potem, kiedy bardzo ważni 
i uczciwi ludzie wypytywali go, jak to się stało, że zniknął i gdzie przebywał, 
wzdychając, ale bardzo rozumnie zdał [następującą] relację: wyszedłem na 
zewnątrz przez drzwi i natychmiast zostałem otoczony jakby chmurą, w któ-
rej był Starzec, który poprowadził mnie najpierw w ciemne miejsce, gdzie 
słychać było chrząkanie, jakby znajdowała się tam wielka ilość świń. Kiedy 
chłopiec zapytał Starca, co to jest, ten odpowiedział: [tu] będą groby zmar-
łych i miejsce, gdzie bezbożne dusze będą oczekiwać surowego Sądu Bożego 
i wiecznego gniewu.

585 Nowy Dom – skrzydło pn., którego budowę rozpoczął w 1575 książę Jan Fryderyk. Lemcke 1909, s. 22–23. Lemcke uważa, że szkody 
spowodowane pożarem nie były zbyt duże, ponieważ już w lutym 1577 odbyły się na zamku zaślubiny księcia Jana Fryderyka z elek-
torówną Erdmutą, które według niego nie były możliwe bez zakończenia budowy dwóch nowych skrzydeł zamku, czyli pn. i zach., por. 
wyżej rozdział „Wyburzenie kościoła św. Ottona”. [JG]
586 Ewidentny błąd drukarski: pożar ten miał miejsce w 1551, patrz wyżej rozdział „Pożar zamku książęcego” (1551). [JG]
587 Dom przy Górce Szewców Łataczy – skrzydło pd. zamku, patrz wyżej rozdział „Pożar zamku książęcego” (1551). [JG]
588 Bóg ognia, zob. Wulkan, Aneks 2. [MC]
589 Bóstwa opiekujące się domem i rodziną, zob. Lary, Aneks 2. [MC] 
590 Chronostych łaciński: AVLa SeDInensIs VVLCano Laesa neCato, Parte CaDIt; reLIqVI stant In honore Lares (V+L+D+I+I+V+V+L+C+L+
C+C+D+I+L+I+V+I+I+L = 1576). [MC]
591 Lucas Mützel – w znajdującym się po Księdze pierwszej kroniki spisie znamienitych osób zmarłych w Szczecinie w okresie 1551-
1612 Friedeborn wymienia pod datą 19 VI 1609 zgon Lucasa Mützela, „dobrego wojaka i starego sługę dworskiego”. Mützela wymienił, 
z powołaniem się na kronikę Friedeborna jako źródło, A.C. Vanselow (Pommerisches Helden-Register, s. 301), który określił go jedynie 
jako „starego żołnierza”, który zmarł 19 VI 1609 w Szczecinie. W dokumencie z 26 X 1535 występuje niejaki Lucas Mützel ze Szczecina, 
który wraz z Peterem Mellerem nabył w Gdańsku 12 beczek jesiotrów. Danziger Inventar 1913, s. 57 (nr 775). 
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Stamtąd Starzec poprowadził go w straszliwe miejsce, gdzie wiele krzeseł 
stało w ognistych płomieniach, a czarne psy, zakute w rozżarzone łańcuchy, 
z gardzieli których szedł ogień, wściekle rzuciły się na chłopca, tak jakby 
chciały go rozszarpać. Co wyraził on później słowami: A psy rzuciły się na mnie.

Wówczas Starzec uspokoił go, mówiąc: Nie musisz się bać, nie stanie ci 
się żadna krzywda. A kiedy po strachu chłopiec doszedł do siebie, ponownie 
zadał pytanie: Co to jest? Starzec odpowiedział: Psy są złymi duchami, które 
przywiązane do ognistych łańcuchów nie mogą uczynić nic poza tym, na 
co zezwoli i pozwoli im Bóg. Na ognistych krzesłach siedzieć będą wszyscy 
bezbożni i niesprawiedliwi sędziowie, i będzie to miejsce, gdzie bezbożni po 
wsze czasy gnębieni będą przez wszystkie diabły.

Potem Starzec zabrał go z kolei w miejsce bardzo wesołe i piękne, o któ-
rym chłopiec miał powiedzieć: nie jestem w stanie wyrazić wspaniałości [tego] 
miejsca, wszystko było takie jak słońce i jasne światło, a do tego niewypowie-
dziana radość, a wszyscy, którzy tam się znajdowali, mieli na sobie białe szaty 
i śpiewali z radości Gloria, Gloria. Wtedy chłopiec zapytał: Czy to jest niebo? 
Starzec odpowiedział mu jednak: Nie, to przedsionek nieba, gdzie bogobojne 
dusze oczekują na Sąd Ostateczny i na wspaniałe i radosne nadejście Boga, co 
nie może być porównywane z wiecznym i niebiańskim szczęściem. Wówczas 
chłopiec poprosił, aby mógł tu zostać.

Starzec rzekł jednak: Tutaj nie może zostać żaden człowiek, bo musiałby 
on najpierw umrzeć. Ale wkrótce będziesz mógł wrócić w to miejsce.

Po tym wszystkim, jak wspomniano wyżej, chłopiec zjawił się na trzeci 
dzień wieczorem przed drzwiami kobiety, u której przebywał. Kiedy mu wy-
grażała i pytała, gdzie był, powiedział jej: Ach, matko (tak ją bowiem nazywał), 
nie bij mnie, albowiem byłem w dziwnych miejscach. I opowiedział o wszystkim 
tak, jak zostało przedstawione wyżej.

Następnie oznajmił z głębokim westchnieniem, że mógłby powiedzieć 
o wielu przyszłych plagach i nieszczęściach, ale nie chciałby tego ujawniać. Bo 
jeśli ludzie wiedzieliby, jak wielkie nieszczęście za kilka lat przyjdzie im zno-
sić, to nawet jeden człowiek nie pozostałby wesoły. A kiedy zacni i znamienici 
ludzie, chcąc go uprosić, aby powiedział, co to będzie, proponowali mu nowe 
ubranie, odpowiedział: [Nawet] gdyby możliwe było, że dano by mu dobra 
całego świata, i tak nie powie, ponieważ nie przyniesie mu to pomyślności. 
Wówczas ludzie już go tylko błagali. Pytano więc go: Czy będzie to zaraza, czy 
wojna? A on odpowiedział: Tak, zaraza, wojna, ale więcej powiedzieć jednak 
nie może.
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A kiedy dalej pytali się go, czy otrzymał polecenia, aby oznajmił coś 
głoszącym Słowo Boże, odpowiedział: Nie. Wy macie dobrych kaznodziejów, 
którzy dobrze nauczają Słowa Bożego, byleby tylko ludzie chcieli się nawra-
cać i modlić. A kiedy zapytano go, czy się modli, powiedział: Nie mogę się 
nie modlić. Modlę się w dzień i w noc, albowiem chciałbym wrócić do tego 
wspaniałego miejsca, gdzie byłem.

A chłopiec opowiadał o tym, wzdychając nie jak dziecko w wieku dziesięciu 
lat, lecz jak stary mędrzec o wielkim rozumie i bardzo zadumany. Niedługo 
potem, ponieważ miał wynieść sukno, wszedł do sąsiedniego domu, w którym 
kobieta modliła się o to, że chciałaby dostarczyć swojej matce kosz z suknem. 
Wydało mu się to wtedy dziwne, wyszedł więc z domu.

Kobieta zaraz za nim poszła, ponieważ wiedziała, że uprzednio się zgubił, 
ale straciła go z oczu i znowu zaginął. Należy uznać, że chłopiec oddalił się 
i przeniósł do tego wspaniałego miejsca, w którym był już wcześniej, tak jak 
to opisano powyżej.

O tym opowiedziało mi, Lucasowi Mützelowi, ponieważ wówczas, kiedy 
się to zdarzyło, byłem w Szczecinie, wielu wiarygodnych i dostojnych ludzi, 
którzy rozpytywali chłopca. Sam rozmawiałem wówczas także z kobietą, u któ-
rej on przebywał. Sam bym też porozmawiał z chłopcem, gdyby tak szybko 
nie zniknął po raz kolejny. Spisałem to wszystko wówczas, a ponieważ teraz 
znalazłem wśród swoich ksiąg, chcę ujawnić to w tych złych i niebezpiecznych 
czasach dla przestrogi i napomnienia.

Wszechmogący Boże i Ojcze naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, 
rządź naszymi sercami przez swego Świętego Ducha, abyśmy czynili pokutę, 
pilnie się modlili i zwracali się ku Bogu, abyśmy przez to mogli uniknąć przy-
szłego gniewu i nieszczęścia. Do tego miejsca [podaję za] Lucasem Mützelem.
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Burmistrz Jochim Appelman ze Stargardu 
każe ściąć swojego nieposłusznego syna

B
urmistrz Appelman592 miał syna o imieniu Jochim. Ten 
w młodości prowadził zuchwałe i szalone życie. Swoim 
rodzicom, którzy wielokrotnie wyposażali go i wysyłali na 
wojnę [jako zaciężnego], w wielu sprawach był nieposłuszny. 
Z tego też powodu ojciec był zmuszony trzymać go przez 
kilka tygodni w więzieniu. Ten, gdy kiedyś wrócił z obcych 
stron, zażądał od ojca pieniędzy, lecz nie otrzymał ich 

zgodnie ze swoim oczekiwaniem. Wówczas wysłał do ojca prowokacyjną groźbę 
na piśmie593 o treści: przyślij mi sto talarów albo podpalę ci twoją owczarnię 
lub stodołę i nie będziesz czuł się z mojego powodu bezpieczny.

Kiedy w mieście Stargardzie dowiedziano się o tej groźbie, mieszczanie, 
a zwłaszcza ci, którzy w miejscu tym594 posiadali swoje gospodarstwa i stodo-
ły w bezpośrednim sąsiedztwie [zabudowań, które należały do burmistrza 
Appelmana], poskarżyli się tamtejszej czcigodnej radzie i domagali się, aby 
zażądała sprawiedliwości, a także gwarancji bezpieczeństwa.

Czcigodna rada z wielką gorliwością i powagą napominała wspomnianego 
burmistrza Appelmana, który wówczas był na posiedzeniu rady, aby pomyślał 
o natychmiastowym uspokojeniu swego wyrodnego i wrogo nastawionego syna, 
o wybawieniu miasta i mieszczan z niebezpieczeństwa, i o zabezpieczeniu 
tego odpowiednią kaucją. W przeciwnym razie będą musieli użyć swej wła-
dzy i podjąć przeciwko jego synowi [konieczne] kroki prawne. Nie chciał on 
jednak dopuścić do tego, lecz zawczasu chciał zrobić coś, co uprzedzi tego 
rodzaju nieszczęście i nie pozwoli, aby z tego powodu na honorze jego starej 
i sławetnej rodziny powstała skaza lub plama.

I chociaż ciężko byłoby ojcu na sercu, gdyby udzielił [synowi] surowe-
go, ale przecież potrzebnego upomnienia, a także groził [mu] ukaraniem, to 
jednak dostrzegał, że jako burmistrz powinien kierować się [również] obo-
wiązkiem służenia dobru ogólnemu miasta. A ponieważ nie był w stanie dać 
całego żądanego zabezpieczenia, musiał oczekiwać z tego powodu ze strony 
ogółu mieszczan ze wszech miar przykrej reakcji.

592 Zapewne identyczny z wymienionym przez Kratza (1865, s. 373) Joachimem Appelmanem, burmistrzem Stargardu w 1576, zmarłym 
w 1579. Ten sam autor wymienia w spisie burmistrzów Stargardu innego Apelmanna (Appelmanna), a mianowicie Heinricha, burmistrza 
w 1595, zm. 1606. Kratz 1865, s. 373. [JG]
593 W oryginale Absage Brieff. [JG]
594 Czyli w Smogolicach, niem. Bruchhausen. Zob. niżej. [JG]
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A ponieważ w zwlekaniu kryje się niebezpieczeństwo, i że również po dokonaniu 
czynu niedozwolonego trudno będzie znaleźć radę, postanowił z dwojga złego 
wybrać mniejsze. Przez szybką egzekucję wolał uprzedzić całe nieszczęście 
niż wyczekiwać pożałowania godnego wydarzenia i przyglądać się temu, jak 
jego syn publicznie zostaje ukarany, a w tym haniebnym spektaklu każdy 
będzie mógł wziąć udział.

Zatem odpowiedział na to krótko: Wykażcie nieco cierpliwości. Chcę 
sprawę tak załatwić, żeby mój syn nie wyrządził żadnej szkody.

Po czym natychmiast pojechał z kaznodzieją do wsi Smogolice595. Przed-
tem wysłał tam już sługi i kata z poleceniem, aby znienacka napadli na jego 
syna i pojmali go. [Przez kaznodzieję] został on z kolei pojednany z Bogiem. 
Sam zaś przemówił do niego śmiałym sercem, przygotował go na śmierć, po-
błogosławił i pocieszył.

I chociaż syn usilnie go prosił o darowanie życia, poprzysięgając, że 
się poprawi, że wyjedzie do obcych krajów i nigdy nie wróci, nie dał się tym 
ubłagać z tego powodu, że to samo wcześniej często przyrzekał i nigdy nie 
dotrzymał. W końcu ojciec rozkazał katu wykonać egzekucję.

Ten po odjeździe burmistrza spełnił swoją powinność i ściął mu głowę 
w pobliżu tamtejszego cmentarza. Zaraz potem został pogrzebany w wieży 
kościoła596.

Zamek książęcy

W roku 1577 książę Jan Fryderyk zakończył budowę nowego zamku ksią-
żęcego i nowego kościoła św. Ottona, bardzo okazałych i ozdobnych, 

[w kształcie] takim jak obecnie można je oglądać. O tym Paul Zacharias 
napisał te wersy:

Niechaj zamek szczeciński, przez księcia Fryderyka wzniesiony,
zawsze trwa w szczęściu bez szkody – o to się modlę597.

595 Smogolice, w oryginale Brockhusen, niem. 1945 Bruchhausen – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, gm. Stargard, 
nad rzeką Iną, na skraju Puszczy Goleniowskiej, ok. 10 km na pn. wsch. od Stargardu. [JG]
596 Historię tę upowszechnił w niemieckim obszarze językowym pochodzący z Greifswaldu pedagog, pisarz i redaktor Ludwig Ziemssen 
(1823-95) w noweli historycznej Väterliche Justiz, opublikowanej w zbiorze Vergangene Tage. Kulturhistorische Novellen, Kassel–Göttingen 
1862, s. 1-123. Por. Zwei Bürgermeister 1912/1913, s. 395-396. [JG]
597 Chronostych łaciński: ArX StetInensIs FrIDerICo PrInCIpe strVCta, Prospera perpetVa stet sIne CLaDe, preCor (X+I+I+I+D+I+C+I+C+
I+V+C+V+I+C+L+D+C = 1577) [MC]
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Książęcy ślub

W  tymże 1577 roku, w niedzielę Esto mihi [tj. 17 II 1577], książę Jan Fryderyk 
poślubił tutaj, w Szczecinie, z książęcym przepychem, pannę Erdmutę598, 

córkę elektora Jana Jerzego599 z Brandenburgii. [Ślub odbył się] w obecności: 
wyżej wymienionego elektora Jana Jerzego i jego syna margrabiego Joachima 
Fryderyka600, administratora [arcybiskupstwa] w Magdeburgu, braci pana 
młodego: Bogu sława [XIII], Ernesta Ludwika, Barnima [X] i Kazimierza [VI], 
wszystkich książąt pomorskich na Szczecinie, księcia Jerzego [II] z Brzegu 
na Śląsku601 i jego dwóch synów602, księcia Joachima Ernesta z Anhalt603 oraz 
wielu księżniczek i panien, a także hrabiów i baronów. Poeta Paul Zacharias 
tak o tym napisał:

Książę Jan Fryderyk szlachetny heros,
Wstępuje w święte radości świętego małżeństwa604.

(Książę Ernest świętował wesele w tym samym czasie605.)

Zaraza

O koło [niedzieli] Quasi modo geniti [tj. 14 IV 1577] Paul Eger przywiózł 
do Szczecina ciało swego brata Michela, który zmarł podczas podróży 

z powodu zarazy. Potem, po około czterech tygodniach, jego ciężarna żona606, 
która owładnięta została trucizną morową, poroniła, ale jednak wyzdrowiała.

598 Zob. Erdmuta (1561-1623), Aneks 1.
599 Zob. Jan Jerzy Hohenzollern (1525-98), Aneks 1.
600 Zob. Joachim Fryderyk (1546-1608), Aneks 1.
601 Zob. Jerzy II brzeski (1523-86), Aneks 1. Obecność księcia Jerzego na ślubie tłumaczy fakt, że był on szwagrem elektora branden-
burskiego Jana Jerzego, ojca panny młodej: jego siostra, Barbara Hohezollern (1527-95), była żoną (od 1545) księcia Jerzego. [JG]
602 Książę Jerzy II brzeski miał dwóch synów: Joachima Fryderyka (1550-1602) i Jana Jerzego (1552-92). Ich matką była Barbara Hohen-
zollern (1527-95), córka elektora brandenburskiego Joachima II Hektora (1505-71). Bracia objęli rządy w Księstwie Brzeskim po śmierci 
ojca w 1586. Sprawowali je wspólnie do śmierci Jana Jerzego w 1592; potem rządy sprawował samodzielnie Joachim Fryderyk (Jan Jerzy 
nie pozostawił potomków). [JG]
603 Joachim Ernest (1536-86). Książę Joachim Ernest był kuzynem elektora Jana Jerzego: matka tego pierwszego, Małgorzata Bran-
denburska (ok. 1511 – po 3 XI 1577), i ojciec tego drugiego, elektor Joachim II Hektor (1505-71), byli rodzeństwem. Dodatkowo Małgorzata 
była wdową (z drugiego małżeństwa) po księciu pomorskim Jerzym I (1493-1531), a więc macochą jego syna z pierwszego małżeństwa, 
księcia Filipa I (1515-60), który z kolei był ojcem pana młodego, księcia Jana Fryderyka. Ciekawe jest to, że jeszcze tego samego roku, 
czyli w 1577, zawarte zostały dwa związki małżeńskie, które być może „narodziły się” podczas ślubu Jana Fryderyka i Erdmuty. Chodzi 
mianowicie o wydanie za mąż dwóch córek Joachima Ernesta z pierwszego małżeństwa z Agnieszką (1540-69), hrabianką Barby: Anny 
Marii (1561-1605) i Elżbiety (1563-1607). Ta pierwsza 19 V poślubiła w Brzegu na Śląsku obecnego na ślubie w Szczecinie księcia Jo-
achima Fryderyka, zaś druga 6 X w zamku myśliwskim Letzlingen (Niemcy, Saksonia-Anhalt, ok. 45 km na pn. od Magdeburga) elektora 
brandenburskiego Jana Jerzego, stając się jego trzecią żoną. [JG]
604 Chronostych łaciński: PrInCeps Iohannes FrIDerICVs nobILIs Heros, / Intrat ConIVgII gaVDIa sanCta saCrI (I+C+I+I+D+I+C+V+I+L+I+
I+C+I+V+I+I+V+D+I+C+C+I = 1577). [MC]
605 Friedeborn ma na myśli księcia Ernesta Ludwika, młodszego brata Jana Fryderyka, który ożenił się w tym samym roku, ale ponad 
pół roku później, bo 20 X. Wehrmann 1937, s. 121; Rymar 1995, 2, s. 181. [JG]
606 Treść odnośnego zapisu w oryginale jest na tyle niejednoznaczna, że nie wiadomo, o żonę którego mężczyzny chodzi: czy żonę 
zmarłego, czy jego brata, który przywiózł ciało zmarłego Michela do Szczecina. [JG]
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[Choroba] rozprzestrzeniła się z [tego] domu na ulicę Kotlarską, a stam-
tąd stopniowo na całe miasto. W ciągu całego lata zmarło wskutek niej wiele 
osób: według [dostępnego] spisu ofiar tej zarazy było 2476.

Agneta opętana przez diabła

W  tymże 1577 roku zmarła tutaj [tj. w Szczecinie] dziewczyna 
o imieniu Agneta, która na nieszczęście przez 21 lat życia 
była cieleśnie opętana przez złego ducha i była przez niego 
w pożałowania godny sposób męczona.

Jak opowiadają, do matki tej służącej [tj. do matki Agnety], kiedy prze-
bywała w położonym niedaleko stąd gospodarstwie, przyszła stara kobieta, 
która chciała od niej kupić masło. Kiedy jednak ta nie chciała bądź nie mogła 
go jej sprzedać, kobieta ta odeszła stamtąd, wygrażając, źle życząc i pomstując. 
A córkę tej kobiety, Agnetę, małą jeszcze dziewczynkę, która siedziała przed 
domem i się bawiła, przeklęła strasznym diabłem. Wówczas jednak nie zostało 
to tak zrozumiane, ponieważ tylko czarownice mają moc wpędzić diabła do 
ciała człowieka. Wiemy bowiem z Boskiego Pisma Św., że tylko Bóg panuje 
nad szatanem, który sprawił także, że Saul i inni zostali oddani w ręce tego 
dręczyciela607. I dalej jeszcze, że cały legion diabłów bez Boskiej woli nie 
wpadłby do Jeziora Gadareńskiego608. Tak więc klątwa złego człowieka nie 
może czegoś takiego spowodować. Ponieważ tak jak ptak dokądś lecący i jak 
jaskółka, która przelatuje nad człowiekiem, tak samo niezasłużone przekleń-
stwo nie jest skuteczne.

Jednak to, co przytrafiło się temu biednemu dziewczęciu, bez wątpie-
nia stało się ze zrządzenia Boga, który za nasze grzechy doświadcza nas tym 
potężnym wrogiem. Szatan jest – jak mówi Luter – katem Boga, przy pomocy 
którego karze złośliwy świat.

A zmartwieni rodzice, widząc żałosny stan swojego dziecka, wysłali je 
do Szczecina, a o zdarzeniu donieśli zwierzchności, co miało ten skutek, że 
czarownica otrzymała zapłatę, na jaką zasłużyła. Tymczasem z dziewczęciem 
nie było wcale lepiej, piekielny smok w tym biednym człowieku z roku na 

607 Być może nawiązanie do epizodu z życia Saula opisanego w Starym Testamencie, w 1 Księdze Samuela, rozdział 28, podczas którego 
spotkał się z wróżką z Endor, wywołującą duchy. Na prośbę Saula wywołała ona ducha Samuela, który przepowiedział, że następnego 
dnia zginie w starciu z Filistynami. [JG]
608 Historia o opętanym lub opętanych z Gerazy (kraju Gerazeńczyków lub Gadareńczyków), po uwolnieniu którego lub których od złego 
ducha ten ostatni wchodzi w stado świń, które tonie w jeziorze, znana jest z trzech ewangelii: Mateusza (Mt 8, 28-32), Marka (Mk 5, 1-13) 
i Łukasza (Łk 8, 26-34). [JG]

[Księga] Przysłów, 26
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rok coraz mocniej dawał się we znaki, rzucał i miotał się, nadymał jej ciało, 
strasznie nim tłukł, uszkodził jej twarz i wyrwał jedno oko, obydwa ramiona 
kłuł gęsto ostrymi igłami. Często w okamgnieniu odrywał ją od ziemi, kręcił 
nią w powietrzu i sadzał na wysokich budowlach kościelnych lub innych 
niebezpiecznych miejscach. Czasami też rzucał ją do wody. I chociaż jego 
żałosne jestestwo w taki sposób bawiło się nią, to mimo to nie mógł wyrządzić 
jej szkody na życiu. Albowiem jego moc była poddana władzy Boga, a Bóg 
myśli o nas po ojcowsku, a więc nie dopuszcza, aby zły wróg po swojej myśli 
zniszczył nas całkowicie, lecz używa go tylko do tego, aby [pokazać, że] za 
nasze ciężkie grzechy będzie karał dotkliwiej niż dotychczas, i że możemy 
uniknąć wiecznej męki i katuszy w czasie łaski, jakby chciał nas napomnieć 
i zachęcić. Stąd też nie wszyscy opętani przez diabła są zaraz sługami szatana lub 
niegodziwymi ludźmi, lecz Pan Bóg często czyni to im dla ich dobra, aby tym 
chętniej uciekali się do Chrystusa i przy nim trwali.

Co również owa Agneta w tak ciężkiej opresji i biedzie czyniła. Tak 
więc poza atakami prowadziła się po chrześcijańsku i dobrze, pilnie chodziła 
do kościoła, chętnie słuchała kazań, często przystępowała do świętych sakra
mentów, z wielką powagą brała także udział w ogólnych śpiewach kościelnych, 
a podczas tego rodzaju nabożeństw, w kościele, nie była atakowana bądź 
raniona przez złego ducha.

Bowiem dobra modlitwa niszczy diabły tak jak ogień wosk, a radosna 
muzyka kościelna i uduchowiony śpiew są dla piekielnych duchów szczególnie 
wstrętne, co znane jest z historii Saula609. W tym swój udział mieli także teolodzy, 
których chrześcijańskie modlitwy oddalały szatana. Ten jednak wkrótce potem 
wracał do niej i kontynuował z nią swoje dotychczasowe żałosne przedstawienie.

W końcu na trzy lata przed swoją śmiercią została całkowicie uwolniona 
od tych strasznych katuszy i zasnęła w Panu w tutejszym Szarym Klasztorze.

Poza tym byłoby dobrze opowiedzieć o tej opętanej dziewczynie coś 
jeszcze bardziej szczegółowo. Czasami mówiła ona obcymi językami. Znała rze-
czy przyszłe i również je przepowiadała. Była opętana przez pięciu diabłów, 
a mianowicie: Junckra Schmeckmeuesa, Woltera Wielkiego, Springinsfelda610, 
Witworsta i Dumbelta, którzy odznaczali się różnymi właściwościami. A także 
[opowiedzieć], jak diabeł trzy razy wykąpał ją w kadzi na piwo należącej do 
Paula Litzowa, przez co temu dobremu człowiekowi piwo się zepsuło. I jak 
kiedyś inny opętany człowiek przybiegł tutaj z Pasewalku, którego [diabeł] 
zapowiedział Agnecie, mówiąc jej: „Wkrótce przybędzie twój narzeczony z Pa-

609 Nawiązanie do epizodu z życia Saula, opisanego w 1 Księdze Samuela, 16, 14-23. [JG]
610 W oryginale Spring int feld; u Grässe 1871/1977, s. 430 (tekst nr 369): Springinsfeld. [JG]
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sewalku”, a skoro tylko człowiek ten przybył do miasta, z radości wyskoczyła 
z najwyższej sali Dworu Opata611 i w górę [ulicy] Różany Ogród wyszła mu 
naprzeciw w tanecznych podskokach. A podobnych do tych fantazji i igraszek 
diabła było jeszcze więcej. Można je jednak w tej głównej opowieści pominąć612.

Niech miłosierny Bóg w łaskawości swojej raczy chronić wszystkich 
pobożnych chrześcijan i każdego z osobna od takich straszliwych przypadków.

Takie przykłady i odwołujące się do rzeczywistego życia nauki powinny skła-
niać do tego, aby odstępować od nieobyczajnych 613, zuchwałych, gniewnych, 
nieczystych i bezbożnych zachowań, aby przez to słuszny gniew Boży nie 
wzniecał się już więcej i w końcu, aby móc nie oczekiwać i nie czuć na ciele 
i duszy na całą wieczność wyroku gotowego do wymierzenia przez Surowego 
Sędziego. Niech Bóg nas wszystkich przed tym łaskawie chroni.

Pożar w Gartz

W roku 1578, 2 sierpnia, książę Jan Fryderyk udał się stąd do Gartz na po-
lowanie. Na następny dzień, w nocy, między godziną 10 a 11, wskutek 

niedbalstwa stajennego, który zostawił światło, zapaliła się stajnia, od czego 
spłonęło 50 domów bez stodół614. Spłonęła także wieża [kościelna] z wszystkimi 
dzwonami. [Tak] o tym [napisał] poeta Paul Zacharias:

Biada! Niespodziewanie spalone Gartz upada tam,
gdzie znajduje się wspanialsza, lepiej zbudowana część miasta615.

611 Dwór Opata, w oryginale Abthaus – zapewne jeden z budynków szarego klasztoru, w którym mieszkała opętana Agneta. Niewy-
kluczone również, że Friedeborn omyłkowo użył dla określenia kompleksu budynków tego klasztoru nazwy „Abthaus”, czyli Dwór Opata, 
niem. Abtshof, którym określano nieruchomość i jej zabudowania, znajdującą się przy obecnej ul. Rybackiej, w miejscu obecnego rekto-
ratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która do reformacji należała do klasztoru Cystersów w Kołbaczu (stąd nazwa). Ponieważ 
po przyjęciu reformacji Dwór Opata przeszedł w posiadanie książąt pomorskich i do 1604 znajdowała się tu kancelaria książęca, jest 
mało prawdopodobne, aczkolwiek niewykluczone, aby opętana Agneta na spotkanie swego oblubieńca wyruszyła z tego miejsca, skoro 
mieszkała w szarym klasztorze. Zob. Iwańczuk, Budynek PUM, dostęp 8.05.2021. [JG]
612 Podobne zachowania ludzi dręczonych przez złe duchy opisane zostały przez Andreasa Angelusa, niem. Engel (1561-98), w Annales 
Marchiae Brandenburgicae […], Franckfurt an der Oder 1598, w rozdziale pt. „Ein kurtz bedencken / Was von dem betrübten zustand 
der besessenen in Spandaw / vnd von den Engelischen Erscheinungen zuhalten / Auch was vor billiche vnd Christliche Mittel hier 
zugebrauchen sein: Aus Heiliger Schrifft vnd den alten Lehrern durch die von Christlicher Gnaden verordneten Theologen verfasset”, 
s. 414-418. Dzieło Angelusa wymienione jest wśród autorów, których dzieła wykorzystał Friedeborn, pisząc swoją kronikę Szczecina, 
w wykazie umieszczonym na początku Księgi pierwszej. [JG]
613 W oryginale sewisch/säiusch (‘świński’). [JG]
614 Chodzi o stodoły i szopy znajdujące się poza murami miejskimi Gartz, po ich zach. stronie. [JG]
615 Chronostych łaciński: Vah! IMproVIso Gartz hIC fLagrata LabasCIt, LaetIor VrbIs VbI pars fabre faCta IaCet (V+I+M+V+I+I+C+L+L+
C+I+L+I+V+I+V+I+C+I+C = 1578). [MC]
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Spalenie się wieży kościoła Mariackiego

W roku 1579, 5 kwietnia, w niedzielę Iudica me Deus, przy wietrze z północne-
go zachodu padał grad. Krótko po godzinie trzeciej, kiedy kaznodzieja 

czytał z ambony lekcję, z północy nastąpiło silne uderzenie pioruna, który 
trafił w wieżę kościoła Mariackiego i zapalił ją. Spłonęła prawie cała i znacz-
na część więźby dachowej kościoła. Spaliły się i stopiły także dzwony. Paul 
Zacharias napisał o tym tak:

Z nieba spada ogień i atakuje dach wieży.
Budowla upadła obrócona w popiół wyrokiem losu616.

Obfity połów ryb

W  tymże 1579 roku, w grudniu, Hans Plötz i Jochim Mölter, mieszkający 
we wsi Karsibór617, dzięki bogatemu w łaskę Bożemu błogosławieństwu, 

dokonali na Zalewie Szczecińskim szczęśliwego połowu ryb: z jednego zaciągu 
było sto koszy ryb, które wówczas były warte ponad tysiąc florenów. Krótko 
potem inny [rybak] z Warsin618 złowił tamże [tj. na Zalewie Szczecińskim] 
w jednym zaciągu osiemdziesiąt koszy ryb.

Szkody wynikłe z pożaru w Stargardzie

W roku 1580, 7 lutego, w Stargardzie od prochu strzelniczego pozostawio-
nego w sieni, który pewien mieszczanin przez cały dzień przesypywał 

do beczek, a który zapalił się od iskry, która przez nieuwagę służącej spadła 
na ziemię z dymarki do łuczywa, zniszczone zostały do gruntu cztery domy 
[stojące] jeden obok drugiego, a poważnie uszkodzone trzy po obydwu stro-
nach [ulicy] i dwa naprzeciwko, uszkodzonych zostało wiele dachów, 24 osoby 
zabite i 13 ranionych śmiertelnie.

616 Chronostych łaciński: E CoeLo CaDIt IgnIs, aDIt tVrrIsqVe sVperna / In CIneres, Fato fabrICa Versa IaCet (C+L+C+D+I+I+I+D+I+V+I+
V+V+I+C+I+I+C+V+I+C = 1579). [MC]
617 Karsibór, w oryginale Caseborg, niem. 1945 Caseburg – dawna wieś, od 1959 część miasta Świnoujście w pn.-zach. części woj. 
zachodniopomorskiego, na wyspie Karsibór, stanowiącej wsch., odcięty przez Kanał Piastowski, skraj wyspy Uznam. Słownik geograficz-
no-krajoznawczy 1992, s. 739. [JG]
618 Warsin – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie (w jego pn.-wsch. części), w pow. Vor-
pommern-Greifswald, położona na pd. brzegu Zalewu Szczecińskiego, na zach. od Nowego Warpna i Altwarp. [JG]
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Człowiek, u którego doszło do wybuchu, zwany Hans Stege, trudniący 
się handlem prochem strzelniczym, saletrą i tranem, który kilka beczek 
z prochem trzymał w sieni, nie stracił życia, podobnie jak jego żona, został 
osadzony w areszcie. Eksplozję słychać było na odległośc dwóch mil. Chcę o tym 
wspomnieć w tym miejscu dla przykładu i dla przestrogi, aby ludzie, którzy 
tutaj [tj. w Szczecinie] sprzedają proch, obchodzili się z nim dużo bardziej 
ostrożnie i w kwestii tej chcieli przetrzegać ordynku czcigodnej rady. O tym 
Paul Zacharias [napisał] ten wers:

Nawet proch strzelniczy uderza ogniem w Stargard619.

Formuła Zgody

W  tymże [1580] roku została przekazana książętom pomorskim Formuła 
Zgody620, opracowana z inicjatywy elektora Augusta z Saksonii621 za radą 

i według opinii doktora Jakuba Andreä622 i innych teologów, aby uzyskać ich 
aprobatę. [Jednak] pomorscy teolodzy, którzy z tego powodu zostali wezwani 
do Szczecina na [dzień św.] Mikołaja [tj. 6 XII], przedstawili ważne powody, 
dla których im, książętom pomorskim, nie byłoby wskazane przyjmowanie 
tej księgi w tym czasie. Więcej o tym mówi sformułowana i przekazana w tym 
wypadku opinia panów teologów, a w „Pomorskiej kronice kościelnej” doktora 
Daniela Cramera jest na ten temat szeroka relacja623.

619 Chronostych łaciński: PVLVIs aDIt Stargart qVoqVe torMentarIVs Igni (V+L+V+I+D+I+V+V+M+I+V+I+I = 1580). Najprawdopodobniej 
na skutek błędu drukarskiego litera „i” w wyrazie igni nie została wyróżniona, niemniej jednak należy ją uwzględnić przy odczytywaniu 
daty zawartej w chronostychu. [MC] 
620 Łac. Formula Concordiae, niem. Konkordienformel – jedna z sześciu ksiąg wyznaniowych, zawierających zasadnicze nauki luteranizmu. 
Pozostałe to: Wyznanie augsburskie (łac. Confessio Augustana), Obrona wyznania augsburskiego (Apologia Confessionis Augustanae), 
Mały i Duży katechizm (obydwa opracowane przez Marcina Lutra) oraz Artykuły szmalkaldzkie (łac. Articuli Smalcaldici, niem. Schmal-
kaldische Artikel). [JG]
621 Zob. August Wettyn (1526-86), Aneks 1.
622 Jakub Andreä (1528-90) – niemiecki teolog luterański, współautor tzw. formuły zgody. [JG]
623 Dzieło Daniela Cramera (1568-1637), które wymienia Friedeborn, wydane zostało po raz pierwszy w 1602 we Frankfurcie nad Menem, 
a następnie w 1603 w Szczecinie i w 1604 ponownie we Frankfurcie. Sądząc po fragmencie tytułu przytoczonym przez Friedeborna 
(„in […] Pommerschen Kirchen Chronico”), korzystał on z wydania szczecińskiego z 1603, wydrukowanego w oficynie Jochima Rhetena. 
Było ono zatytułowane Pommerische Kirchen Chronica. Das ist: Beschreibung vn[d] außführlicher Bericht / wie anfenglich durch Bischoff 
Otto von Bamberg / die Pommern auß Heidnischer Blindheit zum Christenthumb bekehret / vnnd folgends darbey biß auff den heutigen 
Tag erhalten worden sind […] in drey vnterschiedliche Bücher verfasset vnd außgeführet: Durch Danielem Cramervm […]. W księdze III, 
w rozdziale 24 pt. „Was von wegen Vnterschreibugn der Formulae Concordiae in Pommern für Handlung gepflogen worden” (s. 215-222) 
tego wydania Cramer opisał wydarzenia związane z reakcją pomorskiego kościoła ewangelickiego na „formułę zgody”, mające miejsce 
w l. 1577-82. Wspomniany przez Friedeborna zjazd teologów w Szczecinie odbył się wg Cramera nie, jak podał Friedeborn, w 1580, lecz 
w 1579. Cramer 1603a, III, s. 218. Tak samo to wydarzenie datuje Heyden 1938, s. 71. [JG]
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Wielki grzmot i błyskawica

D nia 14 lipca [1580] o godzinie czwartej wieczorem był tutaj [tj. w Szczeci-
nie] straszliwy grad i deszcz wraz z wielkimi błyskawicami i grzmotami. 
Waliło tak mocno, że myślano, jakoby świat miał się skończyć. Wyry-

wało cegły ze ścian kościoła św. Jakuba, a piorun spowodował w kościele taki 
dym, że mniemano, iż od burzy zapalił się kościół. Zaczęto więc bić w dzwon 
na trwogę. Jednak Bóg zachował kościół.

Epidemia624

W  październiku zaczęła tutaj panoszyć się choroba płucna, 
która to plaga dotykała sąsiada po sąsiedzie, a w domach 
kładła wszystkich. Nie oszczędzała także mieszkańców 
wsi. Była to zaraza powszechna na wskroś, gdyż rozprze-

strzeniła się nie tylko na Pomorzu, lecz i w całej Europie. O takiej gwałtownej 
chorobie nie słyszano nigdy wcześniej. Z tego powodu nazywana jest chorobą 
epidemiczną, to znaczy pospolitą, powszechnie rozsiewaną.

Erazm625 w Chiliades626 pisze między innymi, że już przed 2000 lat medykom 
znanych było trzysta nazw wad i chorób, które mogły przytrafić się człowiekowi. 
Boże dopomóż, jak bardzo od tego czasu wzrosła ich liczba. Nie ma bowiem 
roku, który by nie przyniósł ze sobą osobliwych i niezwykłych chorób, nie 
tylko sądząc po wyglądzie, [lecz] które nie są znane [również] medykom z na-
zwy, formy i właściwości, tak, że za kapłanem Salomonem (roz dział 4) można by 
słusznie bardziej wychwalać zmarłych niż żyjących, a tego, który się jeszcze 
nie urodził, jako lepszego od tych obydwu, ponieważ nie doznał zła, które 

624 W oryginale łac. Siliciam – zapewne błąd drukarski polegający na przestawieniu liter „l” i „c”. [MC]
625 Erazm z Rotterdamu, właśc. Gerhard Gerhards, także Desiderius Erasmus (ok. 1469-1536) – holenderski filolog, filozof, literat, teolog, 
pedagog, czołowy humanista odrodzenia, zwany księciem humanistów odrodzenia, mimo krytycznego stosunku do postępowania wielu 
dostojników Kościoła nie przystąpił do ruchu reformacyjnego. Encyklopedia, t. 4 (1983), s. 1062-1067. [JG]
626 Łac. Chiliades, od chilias, -dis = tysiąc – tysiącach. Skrócony tytuł zbioru przysłów i mądrości starożytnych wraz z komentarzem 
filologicznym i filozoficznym, zebranych przez Erazma z Rotterdamu, wydanego drukiem w 1508 pt. Adagiorum Chiliades tres ac centuriae 
fere totidem. Zbiór w edycji z 1508 obejmował 3260 przysłów. Do końca swojego życia Erazm z Rotterdamu powiększył zbiór do 4251 
przysłów. Przez stulecia publikacja ta należała do najczęściej czytanych książek edukacyjnych i najbardziej znanych dzieł Erazma; edycja 
polska Adagiów Erazma ukazała się w 1973 (tłum. M. Cytowska). [JG]

Epidemia. Przewędrowała 
niemal całą Europę i, stopniowo 

się szerząc, w czerwcu 
spadła na Sycylię624, w lipcu 

na Rzym i sąsiadujące tereny 
Italii, w sierpniu na Wenecję 

i Konstantynopol, we wrześniu 
na Germanię, Polskę i Węgry, 

w październiku na miasta 
wybrzeża Bałtyku, w listopadzie 

i grudniu na Danię, 
Szwecję i Inflanty.
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dzieje się pod słońcem627.628 A za Eurypidesem wykrzyknąć i poskarżyć się: Życie 
ludzkie nie jest w istocie życiem, lecz nieszczęściem629. A [św.] Augustyn [powiedział]: 
Całe życie człowieka nie jest niczym innym niż ciągłą chorobą.

Życie ludzkie, nie jest niczym innym niż smutkiem i trudem,
Niczym innym niż strapieniem, niż wielką troską630.

Seneka w „Oktawii”:
Rodzajem śmiertelnych rządzi los
I nikt nie może obiecać sobie nic
Pewnego i stałego spośród tego,
Co przez różne przypadki
Niesie nam czas, który napawa nas lękiem631.
Pindar: Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωποι. Ludzie to sen cienia632.

Pan Paul Zacharias:
Choroba hiszpańska wszystkich dokoła zgnębiła633.

Grad

W roku 1581, 7 czerwca, o godzinie trzeciej po południu, spadł duży, spiczasty 
grad, wielkości orzechów laskowych.

Przenosiny żony księcia Barnima

W roku 1582, 17 lutego, z Berlina przybył do Szczecina książę Barnim [X] 
z Jego Książęcej Mości żoną634 i przyjęty został przez mieszczan, którzy 

stawili się z czterema chorągwiami635 zbrojnych mężów.

627 Zdanie to jest nawiązaniem do wersetu 2 i 3 z rozdziału 4 Księgi Koheleta (Księgi Kaznodziei Salomona), które w Biblii Warszawskiej 
brzmi: „Dlatego uważałem zmarłych, którzy dawno umarli, za szczęśliwszych niż żywych, którzy jeszcze żyją, a za szczęśliwszych niż ci 
obydwaj tego, który jeszcze nie przyszedł na świat i który nie widział zła, jakie się dzieje pod słońcem”. Zob. Biblia Warszawska. [JG]
628 Lucjusz Anneusz Seneka, Hercules furens (Hercules szalejący), w. 208-209. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
629 Zob. Wedel 1882, s. 279. [MC]
630 Zob. tamże. [MC]
631 Pseudo-Seneka, Octavia, w. 925-928. Zob. Pseudo-Seneka, Aneks 2. [MC]
632 Pindar, Oda pytyjska ósma, w. 95. Zob. Pindar, Aneks 2. [MC]
633 Chronostych łaciński: MorbVs CIrCVItV CVnCtos HIspanICV saLsIt (M+V+C+I+C+V+I+V+C+V+C+I+I+C+V+L+I = 1580). [MC].
634 Była nią od 8 X 1581 Anna Maria (1567-1618), córka elektora brandenburskiego Jana Jerzego (1525-98) i jego drugiej żony Sabiny 
Hohenzollern (1529-75), młodsza siostra Erdmuty (1562-1623), żony księcia Jana Fryderyka; ślub odbył się w Cölln nad Szprewą (samo-
dzielne miasto na lewym brzegu Szprewy, naprzeciw Berlina, w 1709 połączone z Berlinem w jeden organizm miejski). Wehrmann 1937, 
s. 122-123; Rymar 1995, 2, s. 184-185. [JG]
635 Chorągiew – w XVI i XVII w. określenie oddziału piechoty w sile kompanii (60-110 ludzi). Obronność Szczecina w średniowieczu 
i w czasach nowożytnych była zorganizowana na zasadzie pospolitego ruszenia. Stąd każdy mieszczanin był zobowiązany do posiadania 
i utrzymywnia w należytym stanie uzbrojenia (zbroje, halabardy, piki, miecze, później broń palna). Pospolite ruszenie zorganizowane było 
na zasadzie terytorialnej bądź w ramach cechów. Umiejętności władania bronią, zwłaszcza miotającą (kusze i broń palna), były doskona-
lone w ramach Bractwa Strzeleckiego (niem. Schützengilde). Ze swej strony miasto utrzymywało zbrojownię i prochownię, o które dbał 

Seneka w Herkulesie szalejącym: 
Koniec jednego nieszczęścia jest 
krokiem w stronę kolejnego628.
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O nowym kalendarzu

K iedy w tym 1582 roku w Augsburgu pod przewodnictwem cesarza 
Rudolfa Drugiego636 odbywał się sejm, papież Grzegorz XIII637 
wysłał tam kardynała Madruzzo638, biskupa z Trydentu, w celu 
przedstawienia nowego, poprawionego kalendarza (który 
nazwany został od imienia papieża gregoriańskim), i wystarał 
się u Cesarskiego Rzymskiego Majestatu, aby tak jak obiecali 

zrobić inni chrześcijańscy władcy i królowie w Hiszpanii, we Francji, Wło-
szech i w Polsce, również przyjął go, opublikował i wprowadził do użytku 
w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego639.

Powód poprawy, czyli powód zmiany kalendarza, pomyślany był w tym 
celu, aby równonoce i przesilenia, które z powodu wydłużenia i długości lat 
przypadających od narodzin Pana Chrystusa począwszy, przypadały prawie 15 
dni wcześniej niż niegdyś, przywrócić na stare miejsca i pozycje, które miały 
w czasie wielkiego soboru nicejskiego640 (gdzie ustalono kanon o święcie Paschy).

Aby to uzyskać, zarządzono, że w tymże 1582 roku dziesięć dni zawartych 
pomiędzy 4 a 15 października zostanie ominiętych, opuszczonych i uznanych za 
już minione, a więc dzień, który nastąpi po 4 października, nie będzie oznaczony 
jako 5, lecz jako 15, i dalej aż do końca roku [dni] będą liczone po kolei. Tak, 
jak obszernie można było o tym przeczytać w papieskim dokumencie.

Ponieważ to papieskie poselstwo przybyło trochę za późno, a mianowicie 
dopiero na zakończenie sejmu Rzeszy, Jego Cesarski Majestat zadeklarował, 
że jak najszybciej naradzi się dogłębnie nad kwestią z elektorami i książętami 
Rzeszy, którzy prawie wszyscy już wówczas odjechali, i z tym od razu odprawił 
wspomnianego posła należycie. Tym niemniej Jego Cesarski Majestat nara-
dził się nad tą sprawą z elektorem Augustem z Saksonii, który był jeszcze na 
miejscu. Ten zgłosił od siebie następujące, warte upamiętnienia wątpliwości:

jeden z członków rady miejskiej, zwany starostą miejskim (niem. Stadthauptmann). W razie potrzeby miasto posługiwało się również 
oddziałami zaciężnymi. Chorągwie, o których pisze Friedeborn, to zapewne uzbrojeni mieszczanie, którzy stawili się w uzbrojeniu na 
powitanie książęcej młodej pary. Thiede 1849, s. 275-277; Wehrmann 1911, s. 222; Dzieje Szczecina 1985, s. 181. [JG]
636 Zob. Rudolf II Habsburg (1552-1612), Aneks 1. 
637 Grzegorz XIII (1502-85) – papież w l. 1572-85; Fischer-Wollpert 1990, s. 152-153. [JG]
638 Giovanni Ludovico Madruzzo, łac. Madrucius (1532-1600) – biskup Trydentu od 1567. [JG]
639 Na Pomorzu kalendarz gregoriański został wprowadzony dopiero w 1700, skutkiem czego było „wypadnięcie” 10 dni między 18 II 
a 1 III tego roku. Zob. Gut 2016. [JG]
640 Łac. concilii Nicaeni, sobór w Nicei – pierwszy sobór powszechny (wzięło w nim udział ok. 250 biskupów lub ich przedstawicieli) 
zwołany w 325 przez cesarza Konstantyna Wielkiego (272-337) do Nicei (w pn.-zach. krańcu półwyspu Azja Mniejsza, ob. Iznik w Turcji) 
w celu przywrócenia jedności chrześcijaństwa, skłóconego wewnętrznie z powodu arianizmu; sobór potępił naukę Ariusza i ułożył 
wyznanie wiary (tzw. symbol nicejski, w którym rozwinięto i sprecyzowano naukę o Bogu Ojcu i Synu Bożym, kształtując tym samym 
doktrynalne podstawy tego, co później nazwano ortodoksją chrześcijańską. Zgromadzenie wprowadziło ponadto jednolitą dla całego 
Cesarstwa Rzymskiego datę obchodów uroczystości upamiętniającej Zmartwychwstanie Chrystusa – w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca. Na tej podstawie cesarz Konstantyn ustanowił doroczne święto państwowe – Wielkanoc. [JG]
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Po pierwsze. Tego rodzaju zmiana kalendarza spowoduje w sądach, 
dziejach, testamentach, targach i jarmarkach, żegludze, przy płaceniu lub 
dostarczaniu czynszów, w rolnictwie i wszelkich zajęciach mieszczańskich 
różne uciążliwości i zamieszanie.

2. W sprawach kościelnych dużą niezgodę i poróżnienie, a w miastach, 
wsiach i osadach zrodzi także gorszący nieporządek przy nierównym obcho-
dzeniu świąt i dni wolnych od pracy.

3. Jego Cesarski Majestat powinien także zadbać o to, aby wraz z na-
rzuceniem nowego kalendarza jego własna reputacja i godność, reputacja 
i godność elektorów i stanów Rzeszy nie zostały uszczuplone przez papieża.

4. Dalej jest wiadome, że będący w użyciu sposób liczenia lat pochodzi 
nie od papieża, lecz od cesarza Juliusza, pierwszego cesarza rzymskiego641. 
A także to, że cesarz Karol Wielki642, jako założyciel i twórca Rzeszy Niemieckiej, 
dał Niemcom tenże stary kalendarz i niemieckie nazwy miesięcy. Dlatego też 
papież nie może i nie powinien im tego odbierać.

5. Kanon643 i reguły soboru nicejskiego o obchodzeniu święta Wielkanocy 
nie pochodzą od papieża, który wówczas nie był jeszcze w takim poważaniu, 
w jakim teraz chciałby być, lecz ustalone zostały podczas wspólnych obrad 
cesarza Konstantyna i ojców soboru.

6. Poza tym sobory były zwoływane nie przez papieży, lecz przez cesarzy, 
tak jak cesarz Zygmunt644 zwołał i zebrał sobór w Konstancji.

7. Oprócz tego niemieccy cesarze rzymscy mieli przed i po Karolu Wielkim, 
aż do [cesarza] Ottona I i następnie do [papieża] Grzegorza VII645, także władzę 
wyznaczania i ustanawiania nie tylko biskupów w Niemczech, lecz również 
papieży w Rzymie. Z tego powodu trzeba by mieć się bardzo na baczności, 
aby przez przyjęcie i opublikowanie nowego kalendarza nie została przyzna-
na papieżowi nowa i nadzwyczajna jurysdykcja nad Cesarskim Majestatem, 
elektorami i książętami oraz wszystkimi chwalebnymi stanami Rzeszy.

W końcu ta ważna sprawa została przedsięwzięta wyłącznie przez samego 
papieża, bez wsparcia i aprobaty ze strony Rady Rzeszy Rzymskiej.

641 Friedeborn ma zapewne na myśli Gajusza Juliusza Cezara, który nigdy nie był cesarzem, lecz dyktatorem. Ponieważ od jednego 
z jego imion wzięło się określenie „cesarz”, potomni mogli przypuszczać, że był cesarzem. [JG]
642 Karol Wielki (742-814) – z dynastii Karolingów, syn Pepina Małego (714/715-768), król Franków od 768, cesarz od 800; koronacja na 
cesarza miała być świadectwem odrodzenia jedności chrześcijańskiej. [JG]
643 Kanon – przepis prawny, pochodzący od najwyższego prawodawcy kościelnego; rozstrzygnięcia organizacyjne i dyscyplinarne, nad 
którymi dyskutowano podczas obrad soboru w Nicei w 325, spisano w dwudziestu kanonach. Encyklopedia, t. 8 (2000), szp. 567, 577. [JG]
644 Zob. Zygmunt Luksemburski (1368-1437), Aneks 1.
645 Grzegorz VII (ok. 1020-85) – przed wyborem na papieża brat Hildebrand, papież od 1073, święty (od 1606); jako papież realizował 
program zmierzający do centralizacji Kościoła pod absolutną władzą papieża poprzez wzmocnienie karności kościelnej oraz emancypację 
Kościoła spod władzy świeckiej. Fischer-Wollpert 1990, s. 79-83. [JG]
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Z tych ważnych powodów jemu, elektorowi w Saksonii, wydaje się, że 
zanim opublikowany zostanie cesarski mandat o przyjęciu kalendarza pa-
pieskiego w Rzeszy, sprawę tę należy przekazać do rozważenia wszystkim 
stanom Rzeszy, które wkrótce znowu mają się zebrać.

Tak więc pragnienie papieża nie zostało wówczas spełnione. A ponieważ 
nikt z elektorów i książąt niemieckich należących do wyznania augsburskiego 
nie chciał przyjąć nowego kalendarza, Cesarski Majestat skłonił się do tego, 
że w Sądzie Kameralnym w Spirze został zachowany stary kalendarz. I jest 
tam aż do dzisiaj przestrzegany i używany.

Chociaż następnie w roku 1584 kilku radców i posłów cesarskich, elek-
torskich i książęcych spotkało się Rotenburgu nad rzeką Tauber646, aby mię-
dzy innymi naradzić się nad nowym kalendarzem, jednak wówczas, nic w tej 
sprawie nie wskórawszy, rozjechali się. W międzyczasie papież Grzegorz XIII 
jednak nie próżnował, lecz u wspomnianego wyżej najwyższego Cesarskiego 
Majestatu usilnie zabiegał o przyjęcie i opublikowanie nowego kalendarza, 
dzięki czemu osiągnął jego wprowadzenie i zatwierdzenie w Królestwie Czech, 
Austrii i w innych krajach dziedzicznych Jego [Cesarskiego] Majestatu. Także 
arcybiskup z Kolonii, Ernest647, i biskup z Münster648 wprowadzili go i nakazali 
stosować w swoich diecezjach.

W Augsburgu, a także w Rydze w Inflantach doszło z powodu nowego 
kalendarza do wielkich sporów, prześladowań, buntu i zamieszek649, o czym 
można przeczytać u Chyträusa i innych pisarzy.

Czy jednak ten nowy kalendarz lepiej sprawdza się niż stary, to najlepiej 
mogą osądzić matematycy i mający doświadczenie w tej sprawie. O tym Paul 
Zacharias:

Papież Grzegorz przynosi ci rzymski kalendarz;
Czy pozostawił dzieło rozumnej zręczności?650

646 Rotenburg ob der Tauber – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria (w jego pn.-zach. części), przy granicy z Badenią-
-Wirtembergią, nad rzeką Tauber, lewym dopływem Menu. [JG]

647 Ernest Wittelsbach (1554-1612) – arcybiskup Kolonii w l. 1583-1612. [JG]
648 W biskupstwie Münster kalendarz gregoriański został wprowadzony 28 XI 1583, http://genwiki.genealogy.net/Gregorianischer_Kalen-
der, dostęp 28.03.2021. Biskupem-elektem Münster i jego administratorem w tym czasie (od 1574 do 1585) był Jan Wilhelm (1562-1609), 
książę Kleve, Jülich i Bergu, hrabia Mark i Ravensburgu. [JG]
649 Tzw. rozruchy kalendarzowe mające miejsce w l. 1584-89, wywołane próbą wprowadzenia w Rydze kalendarza gregoriańskiego 
edyktem króla Stefana Batorego, do których dołączył się spór katolików i protestantów o kościół św. Jakuba, oraz konflikt między radą 
miejską a gildiami o władzę w mieście; kalendarz gregoriański wprowadzono w Rydze dopiero w 1589. Ziemlewska 2006. [JG]
650 Chronostych łaciński: RoManos Fastos tIbI Papa GregorIVs offert; An LIqVIt sanae DeXterItatIs opVs? (M+I+I+I+V+L+I+V+I+D+X+I+I+V 
= 1582). [MC]
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Wyczyn linoskoczka

D nia 6 listopada [1582 roku], na linie przeciągniętej od wieży kościoła 
św. Jakuba do domu Köpekena, a teraz Jacoba Funcka, położonego 
przy ulicy Szerokiej651, przeszedł kuglarz. Przyjmował przy tym dzi-
waczne i niezwykłe pozy. [Po pierwsze] zwiesił się za szyję, potem 

za nogi. Po drugie sprowadził w dół [po linie] chłopca na taczce. Po trzecie 
zszedł tak prędko jakby wystrzelona strzała.

Słuszniej byłoby, gdyby zwierzchność nie zezwoliła na to. Ponieważ 
Bóg wodzi przez to na pokuszenie, a dla młodzieży jest powodem zgorszenia 
i zachęca do podobnego kuglarstwa. Przez to wielu chłopców, którzy chcą 
tego rodzaju rzeczy małpować, nieszczęśliwie spada, tracąc zdrowie, a nawet 
życie. [O tym] Paul Zacharias:

Zszedł z wieży linoskoczek dzięki znanej sztuce652.

Wichury

D nia 10 i 11 listopada [1582] miały miejsce niesłychanie okropne wichu-
ry, które wyrządziły duże szkody w kościołach, wiatrakach i innych 
wysokich budynkach.

Generalny przegląd wojsk

W roku 1583, 27 czerwca, dokonano na całym Pomorzu, w obydwu [jego] czę-
ściach, szczecińskiej i wołogoskiej, generalnego przeglądu wojsk. Osobiście 

przeprowadzili go książę Jan Fryderyk koło wsi Poczernin653 nad Iną i książę 
Ernest Ludwik koło Anklam, oraz książę Barnim [X], w zastępstwie swego 
brata Jana Fryderyka, koło Słupska na Pomorzu Tylnym. Starannie spisano 
od nowa powinności wojskowe i założono kancelarię [do spraw wojskowych].

651 Niem. Breite Straße, nazwa polska: 1945-81 ul. Wielka, od 1981 ul. kard. Stefana Wyszyńskiego – główna ulica Kwartału Passawskiego 
(Passauer Viertel), jednej z czterech głównych dzielnic Szczecina w średniowieczu, w źródłach wymieniana od 1306 (łac. lata platea = ulica 
szeroka, ampla platea = ulica wielka, później niem. bredestrate), o przebiegu wsch.-zach., biegnąca po pochyłości, jej nazwa nawiązywała 
do znacznej szerokości (20 m), która wzięła się stąd, że ulica była we wczesnym średniowieczu główną ulicą osiedla zamieszkałego przez 
chłopskich kolonistów, położonego wzdłuż drogi prowadzącej z zach. w kierunku podgrodzia słowiańskiego i położonego obok niego 
podgrodzia kupców niemieckich. Ulica ta spełniała w ramach osiedla dodatkowo rolę targu; w XIV w. osiedle to wchłonięte zostało 
przez miasto; w okresie do 1945 nazwa Breite Straße odnosiła się do odcinka obecnej ul. kard. Stefana Wyszyńskiego między ul. Tkacką 
a Sołtysią. Lemcke 1881, s. 41; Lemcke, Fredrich 1926, s. 52; Iwańczuk, Ul. S. Wyszyńskiego, dostęp 27.08.2021. [JG]
652 Chronostych łaciński: EXIt De tVrrI notâ fVnaMbVLVs arte (X+I+D+V+I+V+M+V+L+V = 1582). [MC]
653 Patrz przypis 347. [JG]
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Zaraza

W lipcu [1583 roku] rozpoczęło się umieranie na coś.

Tęcza w styczniu

W roku 1584, 30 stycznia, widziana była na wschodzie duża tęcza, a potem 
spadł silny deszcz.

Pożar na Łasztowni

D nia 12 maja [1584 roku] spłonęło w Przejściu Zachariasza654 na Łasztowni 
osiem domów, a dziewiąty został poważnie uszkodzony.

Ugodowe porozumienie miasta z panującym księciem

W  tym [samym] roku nasz łaskawy książę i pan, książę Jan Fryderyk, 
łaskawie i uniżenie całkowicie pogodził się i porozumiał z tutejszą 

czcigodną radą i gminą w sprawie spornych granic, połowu ryb i polowań, 
a także zakończył porozumieniem spór graniczny między Szczecinem a Go-
leniowem, czego dowodzą dokumenty655. Uczestniczyli w tym i byli obecni: 
Georg Below, poseł księcia Barnima [X], Heinrich Ramel, niemiecki kanclerz 
w Danii656, Jacob Kleist, landwójt z Gryfic, Andreas Borcke, Otto von Rammin, 
kanclerz657, Peter Kameke i Georg Ramel.

654 Niem. Zachariasgang, nazwa polska (od 1945) Załogi „Orła” – wąska ulica w pd. części Łasztowni, łącząca ul. Große Lastadie 
(ob. ul. Energetyków), główną ulicę Łasztowni z Wallstraße (ob. Bulwar Gdański), obecnie niestniejąca; nazwa niemiecka pochodzi od 
mieszkającej tam w XVI w. rodziny o nazwisku Zacharias. Lemcke 1881, s. 30; Lemcke, Fredrich 1926, s. 73. [JG]
655 Friedeborn ma na myśli zapewne wszystkie znane mu dokumenty dotyczące obydwu sporów. Zakończył je jednak jeden dokument, 
wystawiony przez księcia Jana Fryderyka 13 III 1584. Patrz: Regestenbuch 1996, I, s. 234-235 (nr 317). Od 1942 dokument uznawany za 
zaginiony. [JG]
656 Zob. Ramel, Heinrich von (?-1610), Aneks 1.
657 Zob. Rammin, Otto von (1536-1610), Aneks 1.



149

k s i ę g a  d r u g a

Pożar w Stargardzie w Zielone Świątki

D nia 9 czerwca, we wtorek, w oktawie Zielonych Świątek, pod wieczór 
rozpętała się w Szczecinie straszna burza z byskawicami i grzmo-
tami, która poszła na południowy wschód, w kierunku Stargardu. 
W Stargard burza uderzyła w nocy, gdzie wznieciła pożar, który 

trwał przez trzy dni i trzy noce, niszcząc prawie połowę miasta, czyli 487 do-
mów. Spłonęły wówczas doszczętnie najlepsze murowane domy, przed ogniem 
najbezpieczniejsze, tak jakby były staranie wyszukiwane i podpalane. Tam, 
gdzie ogień dotarł, i co ogarnął, nie było przed nim ratunku i obrony. A tak 
dziwnie obszedł miasto naokoło, jakby go ktoś umyślnie prowadził za uzdę. Most 
na Inie spłonął aż do lustra wody. Życie straciło niewielu ludzi, za wyjątkiem 
jedenaściorga dzieci i jednej bogatej kobiety, żony Jochima Schwellengrebera, 
która to dobra żona ze strachu o to, że zapomniała o skarbie, pobiegła do izby, 
aby ratować cokolwiek, została jednak wraz z dzieckiem swojej córki uwięziona 
przez ogień i zginęła w jednym z przesklepionych pomieszczeń.

Cztery tygodnie przed tym pożarem zmarł najstarszy i najważniejszy 
kaznodzieja, czcigodny Antoni Remmelding658. Podczas choroby miała mu się 
ukazać, a następnie jego parafianom, niezwykła twarz, która przepowiadała 
nadejście wielkiego nieszczęścia. Później, jeszcze przed pożarem, zmarł tam 
pierwszy burmistrz Lucas Brincke659, mądry i doświadczony człowiek (nazywany 

„pomorskim repertorium”660), któremu dobry Bóg chciał oszczędzić przeżycia 
tego nieszczęścia. Ponadto miały miejsce i inne osobliwe wydarzenia, które 
zwiastowały to nieszczęście.

Wkrótce potem, w sierpniu, Stargard dotknęła silna zaraza, podczas 
której życie straciło 2000 osób661, w tym burmistrz Peter Geyling662 i inni 
znamienici mieszczanie.

O tym Paulus Zacharias [napisał] ten dwuwiersz:
Jakby z niebiańskiego pałacu święty wiatr posłano,

Miasto Stargard, zapalone, szybko stanęło w ogniu663.

658 Anton Remmelding, także Remling (zm. 1584) – pochodzący z Księstwa Geldrii (ob. w granicach Holandii) duchowny, najpierw 
katolicki, potem ewangelicki, czynny na Pomorzu od 1528 (klasztor Eldena k. Greifswaldu), studia teologiczne w Wittenberdze, od 1537 
jako kapłan działający w Pasewalku (kościół Mariacki i św. Mikołaja), Szczecinie i od 1556 w Stargardzie (kościół Mariacki). Teske 1843, 
s. 92-93; Schmidt 1878, 1, s. 100; Moderow 1903, s. 332, 411-412. [JG]
659 Lucas Brincke, także Bringk (zm. 1583) – burmistrz Stargardu w 1558. Kratz 1865, s. 373. [JG]
660 Łac. repertorium – opis, wykaz. [MC]
661 Wedel (1882, s. 296) podał nieporównywalnie mniejszą liczbę zmarłych, a mianowicie tylko 100 osób. [JG]
662 Peter Geyling, także Geylingk (zm. 1584) – burmistrz Stargardu w 1579. Kratz 1865, s. 373. [JG]
663 Chronostych łaciński: SteLLata FLatVs CeV MIttItVr arce saCratVs, Vrbs stabat Stargart Igne praeVsta Cito (L+L+L+V+C+V+M+I+I+
V+C+C+V+V+I+V+C+I = 1584). [MC]
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Śmierć astronoma

W  nocy 1 września stracił życie wskutek upadku ze strychu przez otwór, 
podczas którego rozbił sobie głowę, magister Thomas Winter. Był on 

dobrym astronomem, który wielu znamienitym ludziom postawił prognostyki664 
i horoskopy665.

Urodzajny rok z zarazą

W  1585 roku nie było prawie zimy i nie spadł śnieg. Potem nastąpiło pięk-
ne lato i rok był bardzo urodzajny, jednak panowała przy tym zaraza, 

z powodu której zmarło wielu ludzi.

Błyskanie się

D nia 2 lutego, w nocy, między 12 a 1 godziną, rozbłysło się strasznie, a potem 
rozległ się pojedynczy straszny grzmot.

Złowienie wielkich i starych szczupaków

W roku 1586, 16 lutego, w Zalewie Szczecińskim złowiony został w obec-
ności Jego Książęcej Mości księcia Jana Fryderyka szczupak długi na 

dwa łokcie666, ważący 24 funty667. Dnia 19 lutego złowiony z kolei został taki, 
który ważył 27 funtów.

664 Łac. prognostica. Prognostyk – przepowiednia wysnuwana na podstawie pewnych danych; zapowiedź, oznaka, omen, wróżba. 
Por. Linde 1811, s. 1042. [JG]
665 W oryginale Nativiteten, poprawnie niem. Nativitäten – pozycja gwiazd przy narodzinach człowieka, dawniej również nazwa horo-
skopu. Zob. Nativitäten, w: Brockhaus, Bd. 3, s. 244-245; Nativitäten, w: Meyers 1905-09, Bd. 14, s. 447. [JG]
666 Łokieć, niem. Elle – dawna jednostka miary długości stosowana na Pomorzu w handlu materiałami; używano łokcia krótkiego, 
zwanego pomorskim (do mierzenia materiałów drogich), i łokcia długiego, zwanego szczecińskim (do mierzenia płótna, wełny). Według 
Tymicza (1979, s. 268-269) łokieć krótki równał się 58,4 cm (w przedodrzańskiej części Pomorza, np. w Stralsundzie 58,2 cm), zaś łokieć 
długi 62,77 cm. Ponieważ nie wiemy, jaki łokieć miał na myśli Friedeborn, złowiony szczupak liczył od 116 do 125 cm. [JG]
667 Funt, niem. Pfund – dawna jednostka miara masy stosowana na Pomorzu. Według Tymicza (1979, s. 298) funt szczeciński był równy 
490,9 g. [JG]
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Jednak obydwa nie mogą się równać z dużym szczupakiem złapanym 
niegdyś w jeziorze koło Kaiserslautern668, który miał ważyć (jak się podaje) 
trzy i pół cetnara669.

U wytrawnych pisarzy można przeczytać także, że cesarz Fryderyk II670, 
aby zbadać długie życie ryb, często polecał wpuszczać do dużych jezior, tu 
i tam, szczupaki z przymocowanymi pierścieniami, na których naniesione było, 
kiedy i kto wpuścił je do akwenu. Jeden z nich miał zostać złapany w roku 1497 
koło Heilbronnu671, w bardzo głębokim jeziorze koło wsi Böckingen672. Miał 
na sobie jeden z tych pierścieni, na którym widniała data wpuszczenia [ryby 
do jeziora] i imię tego cesarza. Słowa te przetłumaczył z greki Jan Dalberg673, 
biskup Wormacji, następująco:

Ego sum piscis ille, huic stagno omnium prim[us] impositus, per mundi Rectoris 
FRIDERICI SECUNDI manus, Die 5. Octobris Anno M. CC. XXX.

Co znaczy:
Ja jestem jedną z ryb, która jako pierwsza została wpuszczona do tego 

jeziora rękoma cesarza Fryderyka II, 5. dnia października w 1230 roku.
Skoro ta ryba ze wspomnianym pierścieniem z napisem została zła-

pana w 1497 roku, to musiała w tym jeziorze żyć i pływać 267 lat. Również 
w jeziorze koło Laufen674 miał być znaleziony i złowiony podobny szczupak 
z przymocowanym pierścieniem, z napisem zawierającym imię tego cesarza. 
Widać z tego, jak długie życie Bóg i natura dają szczupakowi i innym rybom, 
o ile wcześniej nie zostaną odłowione.

Któż skory będzie teraz do uznania Arystotelesa i innych znawców natury 
za kłamców? Tak się bowiem na świecie dzieje, że to, co brzmi niezwykle, jest 
notowane jako żart i traktowane jako kłamstwo. Więcej o tym do przeczytania 

668 Kaiserslautern – miasto w pd.-zach. Niemczech, w pd. części kraju związkowego Nadrenia-Palatynat; założone około 1150 przez 
cesarza niemieckiego Fryderyka I Barbarossę/Rudobrodego (ok. 1122-90), stąd często nazywane Die Barbarossastadt (pol. „miasto Bar-
barossy”); w godle herbu Kaiserslautern znajduje się szczupak. Historia o szczupaku z Kaiserslautern ma swoje hasło w Wikipedii, „Sage 
vom Hecht im Kaiserwoog”. https://de.wikipedia.org/wiki/Sage_vom_Hecht_im_Kaiserwoog, dostęp 14.01.2022. [JG]
669 Cetnar, niem. Zentner – dawna jednostka miara masy stosowana na Pomorzu. Według Tymicza (1979, s. 299) w okresie książęcym 
równa była 54,4 kg. [JG]
670 Zob. Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250), Aneks 1. 
671 Heilbronn – miasto w pd.-zach. Niemczech, w pn. części kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, nad rzeką Neckar; wzmiankowane 
po raz pierwszy w 747, prawa miejskie od 1298, od 1371 niezależne miasto Rzeszy (niem. Reichsstadt). [JG]
672 Böckingen, w oryginale Beckingen – niegdyś wieś położona na zach. od miasta Heilbronn, obecnie w jego granicach. Historia 
o szczupaku z Böckingen ma swoje hasło w Wikipedii, „Sage vom Hecht im Böckinger See”. https://de.wikipedia.org/wiki/Sage_vom_
Hecht_im_Böckinger_See, dostęp 14.01.2022. [JG]
673 Johann III von Dalberg (1455-1503) – biskup Wormacji w l. 1482-1503. Walter 2005, s. 142. [JG]
674 Laufen, w oryginale Lauffen – miasto w pd.-wsch. Niemczech, w pd.-wsch. części kraju związkowego Bawaria, nad rzeką Salzach. [JG]
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[u]: doktora Gesnera675, w przedmowie do jego czwartej księgi zwierząt676, skiero-
wanej do cesarza Ferdynanda677, Konrada Celtesa678, Johanna Dalberga, biskupa 
Wormacji679, Crusiusa680 część 3, „Księga zwierząt”, 1, karta 25, 26681.

Wielkie zimno

W  tymże 1586 roku, 11 listopada, Odra zamarzła w ciągu nocy bez wy-
stąpienia śryżu682. Wkrótce potem spadł na to naprawdę duży śnieg 

i złapało tak srogie zimno, że ludzie tu i tam zamarzali.

Cudowny znak

D nia 25 listopada tego samego 1586 roku widziany był na niebie krwawy 
krzyż i padał ognisty deszcz. Kiedy go gaszono, przemieniał się w krew.

675 Konrad Gesner, łac. Gesnerus (1516-65) – szwajcarski bibliograf, bibliofil, lekarz, pisarz, przyrodnik, filolog, lingwista, leksykolog, 
komentator oraz wydawca dzieł starożytnych i współczesnych sobie autorów z różnych dziedzin wiedzy. Jednym z najważniejszych dzieł 
Gesnera jest napisana po łacinie i zaopatrzona w liczne ilustracje 6-tomowa Historia animalium (Historia zwierząt), wydana w l. 1551-58 
(t. I-V) i 1587 (t. VI, po śmierci autora), i w tłumaczeniu na język niemiecki w 1563 jako Allgemeines Thierbuch, stanowiąca przez następ-
nych 200 lat podstawowe źródło wiedzy o zwierzętach, dzięki czemu jej autor zyskał przydomek „szwajcarski Pliniusz”. [JG]
676 Czwarta księga zwierząt Gesnera, zatytułowana Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae Animalium Liber IIII. qui est de Piscium 
et Aquatilium animantium natura […], wydana w 1558 w Zurychu, poświęcona była rybom i zwierzętom wodnym. Passus dotyczący 
szczupaka z Heilbronn, zaopatrzony w rysunek pierścienia zdjętego z ryby, znajduje się na początku dzieła, na s. 5 listu dedykacyjnego 
(łac. epistola nuncupatoria). [JG]
677 Friedeborn ma na myśli cesarza Ferdynanda I (1503-64), cesarza rzymsko-niemieckiego od 1558. [JG]
678 Konrad Celtis, także Celtes (1459-1508) – niemiecki humanista, nauczyciel uniwersytecki, poeta i wydawca. Wskazanie Celtisa 
jako źródła informacji o złapaniu szczupaka w 1497 pochodzi ze wspomnianego w przypisie 675 dzieła Gesnera (łac. ut tradit Conradus 
Celtis = jak podał do wiadomości Conrad Celtis). Jednak miejsca, gdzie Celtis o tym napisał, nie udało się badaczom wyszukać. Hauber 
1911/1912, s. 319. [JG]
679 Informację o tym, że przetłumaczenia napisu greckiego, znajdującego się na pierścieniu zdjętym ze szczupaka, na język łaciński 
dokonał biskup Wormacji Dalberg, Friedeborn posiadał z dzieła Gesnera z 1558 w wersji łacińskiej (patrz przyp. 675) lub z dzieła Martina 
Crusiusa z 1596 (patrz przyp. następny). W obydwu tłumaczeniach księgi IV dzieła Gesnera o rybach na język niemiecki, które ukazały się 
do czasu napisania niniejszej kroniki przez Friedeborna (np. Zurych 1563, 1575, Frankfurt n. Menem 1598), informacja ta jest pominięta. [JG]
680 Martin Crusius, właściwie Kraus lub Krauß (1526-1607) – niemiecki filolog klasyczny i historyk, profesor greki i łaciny na uniwersy-
tecie w Tybindze. Dzieła Crusiusa, które Friedeborn ma na myśli, to zapewne Annales Suevici, które składają się z trzech ksiąg i tomu 
uzupełniającego. [MC] 
681 Historia o szczupaku z Heilbronn i innych olbrzymich szczupakach złowionych w okolicach tego miasta oraz koło Kaiserslautern 
opisane są w trzeciej części napisanego po łacinie dzieła Crusiusa Annales Suevici sive Chronica rerum gestarum antiquissimae 
et inclytae Suevicae gentis, wydanej w 1596 we Frankfurcie nad Menem, wśród wydarzeń 1230, księga I, rozdz. VII, s. 25-26. Wskazówka 
bibliograficzna przekazana przez Friedeborna („część 3, Księga zwierząt, 1, karta 25, 26”) dotyczy tego właśnie miejsca w dziele Crusiusa, 
ale została zniekształcona przez umieszczenie w niej w oryginale – wydaje się, że omyłkowo – słowa animalium. Zapis ten poprawnie 
powinien brzmieć: „część 3 [Annales Suevici], księga 1, karta 25, 26”. Słowo „animalium” w tytule księgi I, który jest bardzo długi, nie 
występuje w ogóle. Źródło pomyłki Friedeborna nie jest znane. Słowo animalium przeniósł on prawdopodobnie z tytułu wielotomowego 
dzieła Gesnera (Historia animalium), patrz przypis 675. Ten omyłkowy zapis sugerował autorowi tłumaczenia, że oprócz wymienionych 
autorów Friedeborn korzystał jeszcze z innej publikacji dotyczącej zwierząt, zatytułowanej „Księga zwierząt” (łac. Animalium liber). Jednak 
publikacji o takim tytule nie odnotowują dla tego okresu żadne z dostępnych opracowań dotyczących kompendiów zoologicznych epoki 
nowożytnej. Czapla 2017; Gessner 2019. [JG]
682 Śryż, zwany też lodem prądowym – zjawisko lodowe stanowiące początkowy etap zamarzania cieku lub zbiornika wodnego. [JG]
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Czas drożyzny i taniości

W roku 1587 nastał tutaj [tj. w Szczecinie], a także na Pomorzu i w sąsied-
nich krajach, taki niedostatek i drożyzna, o jakim nigdy wcześniej w tym 

kraju nie słyszano. Cena szefla żyta doszła w końcu do węgierskiego florena683, 
a mimo to kochanego zboża nie można było kupić za pieniądze. Ludzie piekli 
ze słodu, owsa, ziaren konopi i z tego, co tylko można było zmielić. W miastach 
na straganach nie sprzedawano już ani chleba żytniego, ani chleba pszennego. 
Ostatecznie wszystkie zapasy zostały do tego stopnia wyczerpane, że bogaci 
mieli do jedzenia tak samo mało co biedni. Inne kraje dotknęło to jeszcze 
bardziej, ponieważ wielu ludzi zmarło [tam] z głodu. W Antwerpii ćwierć684 
zboża kosztowała 24, a w Italii jeden szefel – 30 florenów. Jedynie Zelandia 
i Holandia miały nadmiar zboża. I tak nieszczęście innych stało się ich szczę-
ściem, ponieważ w tym czasie zarobili oni dużo pieniędzy.

Jednak Wszechmogący dał potem tak dobre żniwa, że cena żyta spadła 
do 12 groszy. I, chwała Bogu, tyle kochanego zboża dostarczono do tego 
miasta [tj. do Szczecina] i wywieziono z niego na statkach, jak nigdy w ciągu 
[ostatnich] 20 lat nie miało miejsca. [O tym] Paul Zacharias:

Wtedy właśnie nieurodzaj o zgubnej mocy panował na świecie685.

O wielkim roku cudów i dlaczego  
szczecinianie i inni żeglujący do Hiszpanii 
zostali pojmani na morzu przez Anglików

O  tym 1588 roku, od czasów Jana Regimontanusa686 począwszy, przez 
112 lat wiele się prognozowało i przepowiadało. Później został na-
zwany rokiem cudów, ponieważ zdarzyło się w nim wiele osobliwie 
nadzwyczajnych zdarzeń, o których można przeczytać u historyków. 

Jednym ze znamienitszych tego rodzaju, o którym [należy] wspomnieć, jest 
to, kiedy Bóg Wszechmogący swoim wyciągniętym ramieniem i władczą ręką 
zniszczył i rozpędził niezwykle silną armadę statków króla Filipa z Hiszpanii687, 
z pomocą której zamierzał on pokonać Anglię, a nawet Zjednoczone Prowincje 

683 Floren węgierski – złota moneta o wadze 3,55 g, zawierająca 3,51 g czystego złota (23¾ karata), bita na Węgrzech od 1325 na wzór 
florenckiego fiorino d’oro. Kahnt, Knorr 1986, s. 114-116; Mikołajczyk 1994, s. 104-105. [JG]
684 Ćwierć, w oryginale Viertheil – jednostka miary objętości dla ciał sypkich, głównie zboża. Według Tymicza (1979, s. 283) w okresie 
książęcym równa była 12,328 l dla żyta i pszenicy oraz 16,3 l dla owsa i jęczmienia. [JG]
685 Chronostych łaciński: AnnI DVrItIes VIX VI FVIt orbe MaLIgna (I+D+V+I+I+V+I+X+V+I+V+I+M+L+I = 1587). [MC]
686 Jan Regimontanus, właśc. Jan Müller zwany Regimontanus (1436-76) – niemiecki matematyk, astronom i astrolog. [JG]
687 Zob. Filip II Habsburg (1527-98), Aneks 1. 
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w Niderlandach i wszystkie miasta hanzeatyckie i [państwa] niekatolickie, jak 
zapędzone w kozi róg688, zniszczyć całkowicie. [Bóg uczynił to] przy pomocy 
angielskiego kapitana i wiceadmirała Francisa Drake’a689, mniejszymi siłami 
i chytrym podstępem (w którym [admirał] zadbał o to, aby swoje najmniejsze 
statki, wyposażone we wszelkiego rodzaju ogień i palne materiały oraz na-
ładowane działa, podpalić i w nocy 7 sierpnia, mając dobry wiatr, skierować 
je i uderzyć nimi niespodziewanie, czyli powodując przerażenie, na stojące 
na kotwicy obok Calais690 hiszpańskie statki)691. Szczątki [armady] były potem 
zbierane tu i tam. Straty te ocenione zostały na wiele beczek złota.

A królowej Anglii692, obok zwycięstwa, przyniosło to chwałę i wiele dóbr 
jako zdobycz. Natomiast Hiszpan [tj. król Hiszpanii Filip II], przeciwko któ-
remu były teraz pogoda i wiatr693, musiał zaliczyć na swoją niekorzyść hańbę 
i zniewagę.

A potem, kiedy wspomniana wyżej królowa Anglii poinformowana została, 
że uprzednio do Hiszpanii i Porugalii dostarczane były statkami z Bałtyku 
i z miast hanzeatyckich, częściej niż dotychczas, wszelkiego rodzaju artykuły 
spożywcze, zboże, działa, proch, takielunek, maszty i tym podobny sprzęt 
wojenny, co królowi Hiszpanii w niemałym stopniu umożliwiło uzbrojenie 
tak potężnej floty, poleciła surowo ostrzec wszystkie miasta hanzeatyckie, że 
odtąd, od 1 stycznia 1589 roku począwszy, mają powstrzymać się całkowicie od 
przywozu żywności i sprzętu wojennego do Hiszpanii. Zagrożono, że jeśli ktoś 
zostałby na tym złapany, jego statek i towary zostaną natychmiast zatrzymane, 
skonfiskowane oraz będzie musiał zapłacić karę.

688 W oryginale gleich als in ein Bocks Horn zu jagen – związek frazeologiczny oznaczający w języku niemieckim „wykazać bezwzględną 
przewagę nad kimś” lub „wysłać kogoś do diabła”, czyli odprawić kogoś, pozbyć się kogoś w niewyszukany sposób. Wzięło się to stąd, że 
dawniej diabeł był przedstawiany najczęściej w postaci kozła. Wander 1867, hasło „Bock”, nr 76 i 125. Wyrażenie to w postaci kalki zostało 
zapożyczone do języka polskiego. [JG]
689 Francis Drake (1540-96) – angielski korsarz i żeglarz, w 1577 wyruszył na polecenie królowej angielskiej Elżbiety I Tudor (1533-1603, 
królowa od 1558) na wyprawę przeciw hiszpańskim posiadłościom na zach. wybrzeżu Ameryki, która przerodziła się w wyprawę dookoła 
świata, drugą po wyprawie Magellana, zakończoną pomyślnie w 1580. [JG]
690 Calais – miasto w pn. Francji, we Flandrii, nad Cieśniną Kaletańską; w 1347, w czasie wojny stuletniej, zdobyte przez Anglików, do 
Francji wróciło w 1558. [JG]
691 Friedeborn opisuje nie decydującą bitwę morską podczas wyprawy tzw. Wielkiej Armady na Anglię, stoczoną 8 VIII 1588 na Morzu 
Północnym koło Gravelines, lecz poprzedzający ją atak Anglików na flotę hiszpańską, stojącą na kotwicy na redzie portu w Calais, przy 
pomocy tzw. branderów w nocy z 6 na 7 VIII 1588. Wójcik 1979, s. 241; Hogg 1997, s. 20. [JG]
692 Mowa o Elżbiecie I (1533-1603), Aneks 1.
693 Po bitwie koło Gravelinas dowódca Wielkiej Armady, książę Medina-Sidonia (1550-1615), powziął decyzję o powrocie floty do Hisz-
panii przez Morze Północne i Atlantyk, dookoła Wysp Brytyjskich. Żegluga ta trwała ponad półtora miesiąca: główna część floty, licząca 
50 statków, dotarła do wybrzeży Hiszpanii 21 IX 1588. Łącznie powróciło tylko 65 jednostek (na wyprawę wyruszyło 125 statków), reszta 
zatonęła w starciach z flotą angielską i podczas rejsu powrotnego wokół Wysp Brytyjskich, głównie u pn. i zach. wybrzeży Irlandii. Straty 
Hiszpanii liczone w poległych, zmarłych i zaginionych wyniosły około 20 tys. osób. Wójcik 1979, s. 241.
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Mimo to kilka miast hanzeatyckich podjęło ryzyko, [a ich statki], gdy 
znajdowały się przy portach lub w ogóle na morzu, były zatrzymywane przez 
angielskie statki694, a [ich załogi] źle traktowane, męczone, uprowadzane i tra-
cone. Spotkało to również szczecinian, którzy stracili przez to kilka statków, 
płacąc bardzo wiele [w ten sposób] za chciwość.

Spalenie [na stosie] Heinricha von der Heyde

W roku 1588, 3 stycznia, został ścięty i spalony [na stosie] Heinrich von der 
Heyde, którego ojciec przed 20 laty był wprawnym organistą w kościele 

Mariackim i dobrym muzykiem.

Podatek czopowy695

D nia 29 sierpnia [1588 roku] nasz łaskawy książę i pan, książę Jan Fry-
deryk, wyjechał ze Szczecina wraz z Jego Książęcej Mości małżonką696 
i hrabią Ludwigiem [von Eberstein]697 z Nowogardu w podróż. Księżna 

zatrzymała się w Karlowych Warach698. Natomiast Jego Książęca Mość wraz 
z hrabią podążył do Jego Cesarskiego Majestatu, do Pragi, aby uzyskać tam 
licencję na podatek czopowy. Dnia 2 września699 nasza łaskawa pani wróciła 
ze wspomnianych wyżej ciepłych źródeł do Szczecina.

694 A dokładniej przez kaprów angielskich, czyli korsarzy na służbie królewskiej. [JG]
695 Niem. Trancksteur – nazwa podatku płaconego od napojów alkoholowych. Uwiecznienie przez Friedeborna w kronice roku 1588 
wzmianki o egzekucji, podatku czopowym i narodzinach trojaczków jest dość zaskakujące, ponieważ rok ten zapisał się w dziejach mia-
sta nie tylko sprzeciwem wobec zamiaru wprowadzenia przez księcia Jana Fryderyka podatku czopowego, lecz także kulminacją sporu 
z księciem o prawo przebicia przez niego murów miejskich bramą, przeznaczoną wyłącznie do użytku księcia i jego dworu. Spór ten 
ciągnął się aż do połowy lat 90. XVI w. Wehrmann 1911, s. 205-207. [JG]
696 Zob. Erdmuta (1561-1623), Aneks 1.
697 Zob. Eberstein, Ludwig von (1527 lub 1538-90), Aneks 1.
698 W oryginale Carlsbad, po czesku Karlovy Vary – miasto w pn. części zach. Czech, stolica kraju karlowarskiego, u podnóża pasma 
górskiego Las Sławkowski (najwyższy szczyt 983 m n.p.m.), u zbiegu rzek Ohrzy i Teplej; największe czeskie uzdrowisko (wysunięte najdalej 
na wsch. z tzw. zachodnioczeskiego trójkąta uzdrowiskowego Mariańskie Łaźnie – Franciszkowe Łaźnie – Karlowe Wary) z 79 źródłami 
wód termalnych, z których pierwsze odkryto w 1350; prawa miejskie od 1370. Według Wedla (1882, s. 311) księżna Erdmuta udała się do 
Karlowych Warów prawdopodobnie w celu wyleczenia się z niepłodności. [JG]
699 Ewidentny błąd: jeśli para książęca wyjechała ze Szczecina 29 VIII, to księżna nie mogła wrócić do Szczecina już 2 IX, czyli po trzech 
dniach. [JG]
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Dnia 2 października książę Jan Fryderyk wrócił z Pragi do Szczecina, 
a następnie porozumiał się ze stanami ziemskimi w sprawie podatku czopo-
wego, z którego Jego Książęca Mość spodziewał się pozyskać znaczną sumę 
pieniędzy. Szczegółowe wiadomości o tym znaleźć można ponadto w archiwach 
i protokołach sejmu700.

Narodziny trzech chłopców

D nia 9 grudnia [1588 roku] urodzili się w Szczecinie równocześnie z jednej 
matki trzej chłopcy701. Jej mężem był rzeźnik zwany Bülte.

Wichury

D nia 6, 7, 9 i 10 grudnia były niesłychanie straszne wichury, które tu i tam 
powywracały owczarnie, domy, wieże i drzewa.

Wielki upał latem

W roku 1589, począwszy od 24 lipca, utrzymywał się przez przez 4 tygodnie 
tak wielki upał, jakiego według ludzkiej pamięci dawno już nie było. 

W czasie żniw ludzie nie mogli oddychać z gorąca, niektórzy z tego powodu 
musieli się oddalać i zaprzestać [pracy].

Lasy w wielu miejscach zapalały się same. Bardzo duże rzeki wyschły, 
przez co unieruchomione zostały młyny. Także żyto jare zostało wypalone 
w ziemi i zmarnowane.

700 Friedeborn relacjonuje sprawę podatku czopowego nie do końca zgodnie z faktami. Podróż księcia Jana Fryderyka do cesarza, do 
Pragi, była jednym z wydarzeń, które miały miejsce w związku z tą kwestią. W początkach 1588 udało się księciu uzyskać od cesarza 
Rudolfa II odnowienie edyktu z 1556, umożliwiającego wprowadzenie w Księstwie Pomorskim podatku czopowego, który wówczas nie 
został wprowadzony wskutek odrzucenia go przez sejm krajowy w 1557. Również w 1588 sejm krajowy, obradujący w lipcu w Trzebiatowie 
nad Regą, nie zgodził się na podatek. Mimo to książę, któremu bardzo zależało na wprowadzeniu podatku, ponieważ poszukiwał źródeł 
dochodów dla skarbu książęcego, opublikował rozporządzenie cesarskie jako obowiązujące prawo. Ponieważ stany zapowiedziały opro-
testowanie tego posunięcia, Jan Fryderyk zaczął łagodzić stanowisko w kwestii wprowadzenia podatku. Równolegle jednak podjął próbę 
osobistego przekonania cesarza do swego stanowiska, czego mimo podróży do Pragi nie uzyskał. Niebagatelną rolę w walce stanów 
z podatkiem odegrało miasto Szczecin, na którego żądanie cesarz przekazał sprawę do rozstrzygnięcia Sądowi Kameralnemu Rzeszy. 
Wskutek tego książę wycofał się z wprowadzenia podatku, w zamian za co stany uchwaliły specjalny podatek w wysokości 100 000 
guldenów, do pobrania w ciągu 10 lat. Thiede 1849, s. 545-546; Wehrmann 1919/1921, 2, s. 83. [JG]
701 Zdanie to, które jest dokładnym tłumaczeniem zdania z oryginału (Den 9. Decemb[ris] seind zu Stettin drey Knäblein von einer Mutter 
zugleich geboren), pokazuje trudności autora w opisaniu sytuacji za pomocą ówczesnej niemczyzny. Autor najwyraźniej nie zna jeszcze 
rzeczownika niem. Drillinge = trojaczki, który, gdyby zastosował, nie musiałby użyć karkołomnej konstrukcji „urodzili się równocześnie 
z jednej matki”. [JG]
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Gmina sprzeciwia się radzie

W  tymże 1590 roku część cechów i gmina uskarżały się bardzo 
na radę i kupiectwo z powodu kilku spraw, a szczególnie z po-
wodu lasów miejskich, nadmiernego wywozu zboża statkami, 
przedkupu i przedterminowego polowania na kochane zboże, 

a także nowych miejsc przeładunkowych dla statków, nadużywania przysięgi 
profesyjnej, działania obcych, podwyższenia [opłat za uzyskanie] prawa 
miejskiego, szosu, sprzedaży piwa i innych swobód.702703 Zażądano [pokazania] 
rachunków odnoszących się do dóbr miejskich i zreformowania wielu spraw, 
a także starano się usilnie o dodanie radzie [instytucji] stu mężów.

Kiedy Jego Książęca Mość, książę Jan Fryderyk, dowiedział się o tym 
zagrożeniu i problemie, i że w związku z tym miało już miejsce kilka niedo-
puszczalnych uczynków, Jego Książęca Mość wysłuchał sprawy osobiście 
(okazało się wtedy, że gmina nie ma aż tylu powodów do narzekania). Mocą 
swojej książęcej władzy uśmierzył i zlikwidował rozgoryczenie i gniew, które 
się pojawiły, oraz polecił wydać rozporządzenie, w którym wywożenie zboża 
statkami, sprawę drewna, monopolistyczne działania, czyli przedkup, nowe 
miejsca przeładunkowe dla statków, warzenie piwa i więcej jeszcze innych 
kwestii odesłał do rady miasta jako zwierzchniej władzy w mieście, która 
powinna dbać o nie ze starannością.

Jednak dodanie stu mężów i to, co z tym związane, spotkało się z odmo-
wą. A na zakończenie gildie i cechy zostały napomniane, aby zlikwidowały 
nadmierne koszty ich funkcjonowania, dochody z kar i od rzemieślników 
gromadziły w ladach cechowych704 na zapas, po to, aby zawczasu zaopatrywać 
się za nie w zboże chlebowe. O tym i o wielu jeszcze sprawach mówił książęcy 
dokument. Tak więc tym polubownym środkiem udało się w tym przypadku 
uciszyć całą wrzawę bez szczególnych komplikacji i nieszczęścia.

702 Zob. Guevara 1611, s. 146. [MC] 
703 Makrobiusz, Saturnalia II 4,18. Zob. Makrobiusz, Aneks 2. [MC]
704 Lada cechowa, w oryginale Ampts-Lade, niem. Zunftlade – skrzynia wykonana z drewna, rzadziej z metalu, z wiekiem, szufladkami 
i skrytkami, do przechowywania dokumentów, pieczęci, zasobów pieniężnych i cennych przedmiotów cechowych, często bogato zdobiona, 
np. intarsją lub malowidłami, zaopatrzona w co najmniej jeden zamek. Lady cechowe były przechowywane w domach lub izbach cecho-
wych, a w przypadku ich braku w domach starszych cechu. Ze względu na małą pojemność i różne funkcje jeden cech mógł posiadać 
więcej niż jedną skrzynię cechową. Szczególną rolę odgrywały skrzynie cechowe podczas zebrań wszystkich członków cechu: były one 
przynoszone do pomieszczenia, gdzie odbywało się zebranie, które rozpoczynało się dopiero po otwarciu wieka lady; jego zamknięcie 
oznaczało zakończenie zebrania. W czasie, gdy lada była otwarta, nie wolno było pić alkoholu, wypowiadać nieprzyzwoitych słów, grać 
w karty lub w kości, a wszelka broń musiała być odłożona na bok. Przy otwartej ladzie odbywały się wszystkie istotne dla członków cechu 
wydarzenia, m.in. promocja ucznia na czeladnika (tzw. wyzwolenie) i egzaminy mistrzowskie. [JG]

Salustiusz, O kierowaniu 
państwem: Wszelki umysł 
płonie żądzą ganienia cudzych 
czynów lub słów702.  
Makrobiusz, 2 Saturnalia, 4: 
Dobrym obywatelem 
i człowiekiem jest ten, kto 
nie chce, aby obecna sytuacja 
państwa się zmieniała703.
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Ordynek drzewny

K rótko po tym czcigodna rada ułożyła i opublikowała ordynację drzew-
ną, w której określone zostały zasady rozdzielania lub sprzedaży 
drewna losowego705, a mianowicie, ile sążni706 drewna przydzielać lub 

sprzedawać ławnikom sądowym, kupcom, piwowarom, piekarzom, starszym 
i członkom ośmiu cechów, jak dobierać drewno według długości i wysokości 
oraz co ponadto należy przy tym uwzględniać.707708

Dalej porozumiano się odnośnie do przysięgi profesyjnej i certyfikatu, 
które w tym czasie przez wielu od dawna były nadużywane, oraz do innych 
spraw dotyczących zarządzania [tak], aby czcigodna rada prowadziła je 
zgodnie z ciążącym na jej urzędzie zobowiązaniem, a dobro wspólne mogło 
być wspierane, jak tylko jest to możliwe.

Umiera Andreas Borcke Starszy709

W roku 1591, 23 lutego710, zasnął w Bogu Andreas Borcke Starszy, znamienity, 
pobożny, bogobojny człowiek i wielce zasłużony radca dworu. A ponieważ 

w sercu był szczery i prawdomówny, więc nie doznawał zdrożności, nie upięk-
szał, i potrafił śmiało mówić czystą prawdę. Stąd był tak bardzo szanowany 
przez chwalebnych władców kraju i przez wielu [innych]. Dlatego też według 
przestrogi Klitajmestry u Eurypidesa: Prawi mężowie, kiedy są chwaleni, mają zwyczaj 
w pewien sposób nienawidzić tych, którzy chwalą, jeśliby chwalili nadmiernie711, władcy 
nie powinni bynajmniej tolerować przy sobie pochlebców.

A gdy tego rodzaju ludzie zyskują na znaczeniu, uderza to niebezpiecznie 
zarówno we władcę, jak i w poddanych.

705 Drewno losowe, w oryginale Kauelholtz – przydziały drewna rozdzielane za pomocą losowania. Zob. Kabelholz, w: DWB, dostęp 
8.05.2021. [JG]
706 Sążeń, niem. Faden – jednostka miary objętości (tzw. jednostka przestrzenna) stosowana w obrocie drewnem opałowym. Według 
Tymicza (1979, s. 280-281) sążeń na Pomorzu był równy w zależności od długości stopy (pomorska lub reńska), przyjętej za podstawę dla 
obliczenia wielkości odpowiadającego mu prostopadłościanu (7 x 7 x 3 stopy) od 3,664 do 4,544 m3. [JG]
707 Seneka, Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza), 90.6. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
708 Tacyt, Annales (Roczniki), XV 20. Zob. Tacyt, Aneks 2. [MC]
709 Patrz wyżej rozdziały „Samobójstwo Jacoba Zitzewitza”, „Zatrzymanie kupców szczecińskich i ich towarów we Frankfurcie” oraz 

„Ugodowe porozumienie miasta z księciem”. [JG]
710 W załączonym do Księgi trzeciej spisie znamienitych osób świeckich, zmarłych w Szczecinie w okresie 1551-1612, Friedeborn podaje 
inną datę dzienną zgonu: 26 stycznia. [JG]
711 Zob. Wedel 1882, s. 330. [MC]

Seneka, List 9: Gdy wśliznęły 
się występki, zrodziła się 
potrzeba prawa707. Tacyt, 

Roczniki 5: Doświadczenie uczy, 
że znakomite prawa i szlachetne 
przykłady u ludzi dobrych rodzą 

się z występków innych708.
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712713714Kurcjusz powiada: Ponieważ potęgę królów częściej niweczy pochlebstwo niż 
wróg715. A także: Nieszczęśliwy jest władca, przed którym zataja się prawdę716.

Dlatego cesarz August miał w wielkim poważaniu Mecenasa i lubił go 
bardziej niż innych, bez względu na to, że czasami mówił on mu prawdę.

Paul Zacharias [tak o tym mówi] w chronostychu:
Szlachetny z urodzenia, dostojny Andreas Bork,

Mąż uczony: ziemię porzuca, do gwiazd się wznosi717.

Zaraza

W  lipcu [1591 roku] zaczęła się tutaj [tj. w Szczecinie] zaraza i trwała aż 
do grudnia.

Pożar

W  dniu 8 listopada [1591 roku] u św. Jerzego718 spłonął należący do ubogich 
kierat wraz ze stajnią i czternastoma końmi.

Obfity połów ryb

W  dniu 12 grudnia [1591 roku] na Zalewie Szczecińskim z jednego zaciągu 
złowiono ryby warte 1000 florenów. W ciągu trzech [następnych] dni 

doszło do tego 50 koszy ryb i tak dalej we wszystkie dni aż do Nowego Roku.

712 Symmachus, Epistulae (Listy), I. 37. Zob. Symmachus, Aneks 2. [MC]
713 Seneka, De clementia (O łagodności), II 2.2; zob. Guevara 1611, s. 4. [MC]
714 Tacyt, Historiae (Dzieje), I 1; zob. Wedel 1882, s. 5. [MC]
715 Zob. Wedel 1882, s. 330. [MC] 
716 Zob. tamże. [MC]
717 Chronostych łaciński: NobILIs eXCeLLens AnDreas BorCkIVs ortV, VIr DoCtVs; terras negLIgIt, astra Levat (I+L+I+X+C+L+L+D+C+I+
V+V+V+I+D+C+V+L+I+I+L+V = 1591). Najprawdopodobniej na skutek błędu drukarskiego litera „v” w wyrazie levat nie została wyróżniona, 
niemniej jednak należy ją uwzględnić przy odczytywaniu daty zawartej w chronostychu. [MC] 
718 U św. Jerzego (w oryginale im S. Jürgen) – szpital św. Jerzego, założony ok. 1300, przeznaczony do opieki nad chorymi na trąd, 
dlatego był umiejscowiony poza murami miejskimi, przed Bramą Passawską. Dysponował dużą nieruchomością położoną wzdłuż obwa-
rowań miejskich, między ul. Lindenstraße (ob. ul. 3 Maja) i Heiligegeiststraße (ob. ul. św. Ducha); kompleks szpitalny składał się z kaplicy, 
pomieszczeń dla chorych, budynków gospodarczych, cmentarza i ogrodów. Heyden 1936, s. 55-56; Encyklopedia Szczecina 2000, 
s. 483. [JG]

Symmachus 1.31: Nie są 
wiarygodni ci, którzy 
ustawicznie schlebiają712. 
Seneka, 2 O łagodności, 2: 
Wolę narazić się, mówiąc 
prawdę, niż podobać się 
dzięki pochlebstwu713. 
Tacyt, Roczniki, 1: Rzadko 
zdarzają się szczęśliwe czasy, 
kiedy wolno myśleć, co chcesz 
i mówić to, co chcesz714.
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Spalenie Dobberschützowej

W roku 1592, 3 marca, na Rynku Siennym719 ścięta została żona książęcego 
łowczego, Dobberschützowa720, a następnie wywieziona poza miasto 

i jako czarownica spalona na stosie.
O tym Paul Zacharias [napisał taki] chronostych:
Za swą zbrodnię matka szlachcianka pada od miecza w Szczecinie.

Okaleczone ciało idzie na żer prędkiego Wulkana721.

Zburzenie wiatraka pod Szczecinem

W iosną [1592 roku] nasz łaskawy książę i pan, książę Jan Fryderyk, po-
lecił szczecińskiemu staroście zamkowemu Lorentzowi Pudewilsowi, 

aby w nocy zburzył należący do miasta nowy wiatrak. Uzasadniał to tym, że 
młyn ten może powodować zastój w młynach książęcych i [przynieść im] straty. 
I chociaż szczecinianie dzięki cesarskiemu nakazowi zaniechania i listowi 
żelaznemu wiatrak odbudowali, to dwór [książęcy] zakazał młynarzom pod 
karą utraty życia korzystać z młyna. Dlatego aż do 1612 roku był on nieuży-
wany, a obecnie znowu miele mąkę.

Halo, deszcz z krwi i siarki

D nia 23 maja widziane było tutaj od godziny dziesiątej przed południem 
do godziny pierwszej po południu halo, czyli pierścień wokół słońca. 

Następnej nocy na całe miasto spadła jak deszcz krew i siarka, tak że rano 
w rynsztokach i na progach widziano siarkę.

[O tym] Paul Zacharias [napisał taki chronostych]:
Maj ukończył trzy oktawy swojego biegu,

Gdy to się zdarzyło: siarka spadła z różowego nieba722.

719 W oryginale Hewmarckt, niem. Heumarkt, nazwa polska: 1945 (?) pl. Rzepichy, 1955 Stary Rynek, 1994 Rynek Sienny – główny rynek 
ówczesnego Szczecina, położony pomiędzy obecnymi ul. Mściwoja i Sienną, w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza stromiejskiego; nazwa 
niem. Heumarkt, pochodząca od siana, głównego oferowanego tu na sprzedaż towaru, poświadczona źródłowo od 1314. Lemcke, Fredrich 
1926, s. 57, 59-62; Encyklopedia Szczecina 2000, s. 287-289. [JG]
720 Chodzi o Elisabeth von Dobberschütz, także Dobschütz, z domu von Strantz, żonę Melchiora Dobschütza (występującego w doku-
mentach w l. 1572-1600), starosty zamkowego (Stadthauptmann) w Szczecinku i książęcego łowczego na dworze księcia Jana Fryderyka. 
Stojentin 1 (1897), s. 16-29; Haas 1932, s. 162. [JG]
721 Chronostych łaciński: LabItVr faCInVs StetInI nobILIs ente Mater: VVLCano trVnCVs It esCa Vago (L+I+V+C+I+V+I+I+I+L+I+M+V+V+
L+C+V+C+V+I+C+V = 1592). [MC] 
722 Chronostych łaciński: OCtaVa MaIVs tèr LVCe peregerat orbes, HoC faCto; roseo sVLphVr ab aXe pLVIt (C+V+M+I+V+L+V+C+C+C+
V+L+V+X+L+V+I = 1592). [MC]



161

k s i ę g a  d r u g a

O księciu Erneście Ludwiku

W roku 1592, 17 czerwca, w Wolgast zasnął w Bogu książę Ernest Ludwik, 
książę panujący na Wolgast. Więcej o jego narodzinach, wychowaniu, 

naukach, podróżach, służbie wojennej, rządach, dworze, małżeństwie, książęcych 
czynach, testamencie i kończącym życie zgonie w Bogu przeczytać można 
w „Pomorskiej kronice” Johannesa Engelbrechta723, książęcego protonotariusza 
w Wolgast.

Jedyne tylko, co do wiadomości [powinno być podane], to to, że książę 
Ernest Ludwik w roku 1577, 20 października724, poślubił pannę Zofię Jadwigę725, 
córkę księcia Juliusza z Brunszwiku i Lüneburga726. Z nią spłodził: w roku 1579, 
19 marca, pannę Jadwigę Marię727, w roku 1580, 29 lipca728, pannę Elżbietę Mag
dalenę729, i w roku 1584, 27 grudnia, Filipa Juliusza, obecnie panującego księcia 
wołogoskiego, jak dowiedzieć się o tym można szeroko z książęcej genealogii730. 
[O tym] Paul Zacharias:

Książę Ernest z pomorskiego rodu zrodzony,
Pragnąc mieszkania w niebie, łagodnie się wznosi ku niemu731.

Tenże Paul Zacharias o roku narodzin księcia Filipa Juliusza:
Rodzi się Książę Filip Juliusz o cnocie równej

Herkulesowi. Niech rządzi ojczyzną pomyślnie i godnie732.

723 Być może osoba identyczna z Johannesem Engelbrechtem (ok. 1525-98), Aneks 1 – rajcą w Greifswaldzie od 1578 i burmistrzem 
tego miasta od 1580. Bollnow 1937, s. 26; https://blog.pommerscher-greif.de/handschriften-aus-dem-landesarchiv-greifswald/, dostęp 
6.01.2022. Engelbrecht jest wymieniony wśród autorów, których dzieła wykorzystał Friedeborn, pisząc swoją kronikę Szczecina, w wykazie 
umieszczonym na początku Księgi pierwszej: „Authores, aus welchen diese Geschichte vornemblich genommen”, na 9. pozycji. W dziejach 
historiografii pomorskiej Engelbrecht zapisał się jako autor rękopiśmiennej historii książąt rugijskich i pomorskich pt. „Genealogia oder 
Geburts-Linie des fürstlichen Hauses und Geschlechts der Herzogen zu Stettin Pommern, Cassuben und Wenden, Fürsten zu Rügen 
und Grafen zu Gützkow” (1591 lub 1593), cieszącej się wówczas dużą popularnością, o czym świadczą jej liczne odpisy, zachowane do 
dzisiaj m.in. w Landesarchiv Greifswald (sygn. Rep. 40, III 43); patrz: Sastrow 1823, s. XLVIII-LII; Böhmer 1835, s. 86-89; Bollnow 1937, s. 26. 
Niewykluczone, że Friedeborn, pisząc o „Pomorskiej kronice” (w oryginale in Pommerschen Chronico) Engelbrechta, ma na myśli to 
właśnie dzieło. W opracowaniach późniejszych tak jest ono właśnie określane, np. w Förster 1821, s. 200. [JG]
724 Patrz wzmianka o ślubie księcia Ernesta Ludwika w rozdziale „Książęcy ślub”, dotyczącym ślubu księcia Jana Fryderyka. [JG]
725 Zob. Zofia Jadwiga (1561-1631), Aneks 1. 
726 Zob. Juliusz (1528-89), Aneks 1.
727 Zob. Jadwiga Maria (1579-1606), Aneks 1.
728 Podana przez Friedeborna data nie jest datą urodzin, lecz ewentualnie datą jej chrztu; wg informacji z listu księcia Ernesta Ludwika 
do swego brata, księcia Jana Fryderyka, księżniczka urodziła się 14 VI 1580. Wehrmann 1937, s. 130. [JG]
729 Zob. Elżbieta Magdalena (1580-1649), Aneks 1.
730 Łac. genealogia. Być może Friedeborn ma tu na myśli wymienione wyżej (przyp. 723) opracowanie Johanna Engelbrechta pt. „Ge-
nealogia oder Geburts-Linie des fürstlichen Hauses […]” albo wielkie drzewo genealogiczne (1,24 x 0,91 m) książąt pomorskich, opraco-
wane na podstawie tego rękopisu przez Martina Marstallera (1561-1615) i wydrukowane w 1593 w drukarni w Barth. Bollnow 1937, s. 26; 
Wehrmann 1937, s. 9. Niewykluczone jest także, że Friedeborn użył rzeczownika genealogia tylko jako wyrazu pospolitego. [JG]
731 Chronostych łaciński: ErnestVs PrInCeps PoMerano sangVIne CretVs, TeCta PoLI CVpIens sVaVIter ILLa sVbIt (V+I+C+M+V+I+C+V+
C+L+I+C+V+I+V+V+I+I+L+L+V+I = 1592). [MC].
732 Chronostych łaciński: NasCItVr HerCVLea PrInCeps bonItate PhILIppVs IVLIVs: HIC patrIaM prosper honore reget (C+I+V+C+V+L+
I+C+I+I+L+I+V+I+V+L+I+V+I+C+I+M = 1584). [MC] 



16 Portret księcia Ernesta Ludwika na marach z Epitaphios Illmo. Principi DN. Ernesto 
Lvdovico, dvci Pomeranorum, Barth 1592. AP Szczecin, Biblioteka, I/178. 

17 Półszeląg Jana Fryderyka z 1594 roku. MNS-N-6376.



19 Dukat Jana Fryderyka z 1594 roku. MNS-N-15864. 

18 Zeznania świadków przedstawionych przez Szczecin przed cesarzem Rudolfem II w sporze miasta 
z księciem Jana Fryderykiem, Szczecin, rok 1595. AP Szczecin, AKS, sygn. I/6321, s. 55–56.

19 Dukat Jana Fryderyka z 1594 roku. MNS-N-15864. 
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Zaraza

W  sierpniu zaczęła panować tutaj [tj. w Szczecinie] zaraza i trwała aż do 
grudnia.

Synod

W roku 1593 [od niedzieli] Misericordia Domini [tj. 29 IV] obradował tutaj 
synod733. Obecni byli na nim reprezentanci: elektora brandenburskie-

go – Dietloff Winterfeld734, landwójt w Świdwinie, księcia Bogu sława [XIII] 
– Henning von Rammin, kanclerz w Wolgast, i biskupa Kazimierza735 – Andreas 
Büdde. Książę Barnim [X] nie przysłał nikogo.

Przewodniczącymi obrad byli książę Jan Fryderyk i książę Franciszek.

Teolodzy
Doktor Johann Cogeler736, superintendent szczeciński
Doktor Jacobus Runge737, superintendent wołogoski
Magister Peter Edeling738, superintendent władztwa biskupiego
Doktor Jacobus Faber739, szczeciński kaznodzieja nadworny
Magister Conradus Bredenbach740, pastor stargardzki
Magister Daniel Crull741, pastor słupski
Paulus Elert742, pastor goleniowski

733 Chodzi o synod obradujący w Szczecinie od 1 do 12 maja 1593 w sprawie sporu doktrynalnego dotyczącego Eucharystii i osoby 
Chrystusa, który toczył się pomiędzy magistrem Joachimem Styge, archidiakonem (drugim duchownym) tutejszego kościoła Mariackiego 
od 1588, a magistrem Salomonem Geßnerem (1559-1605), rektorem Pedagogium w l. 1589-92, w wyniku którego temu pierwszemu oraz 
kilku jeszcze duchownym protestanckim postawiony został zarzut szerzenia doktryny kalwińskiej (Kościół protestancki w Księstwie Po-
morskim opierał się na doktrynie luterańskiej). Cramer 1603, III, s. 260–266; Wedel 1882, s. 336–339; Schimmelpfenning 1879; Wehrmann 
1891, s. 154-156; Wehrmann 1894, s. 25-26; Heyden 1936, s. 116-117; Heyden 1938, s. 78-80. Ciekawe jest to, że obydwaj adwersarze, Styge 
i Geßner, znaleźli się w indeksie autorów zakazanych Kościoła katolickiego, Von pommerschen Gelehrten 1753, s. 138 (Geßner) i 144 
(Styge). [JG]
734 Zob. Winterfeld, Detlof von (1527-1611), Aneks 1.
735 Chodzi o księcia Kazimierza VI (1557-1605). Zob, Aneks 1. [JG]
736 Zob. Cogeler, Johann (1525-1605), Aneks 1.
737 Zob. Runge, Jakob (1527-95), Aneks 1.
738 Peter Edeling (Eddelink, Eddeling) (1522-1602) – duchowny ewangelicki pochodzenia szlacheckiego, teolog, historyk; wykładowca 
(professor grammaticae et musicae) uniwersytetu w Greifswaldzie, od 1559 pastor w Pasewalku, uczestnik licznych synodów Kościoła 
ewangelickiego, od 1568 generalny superintendent księstwa biskupiego, dziekan kapituły w Kołobrzegu. Autor Matrikel des Colberger 
Capitels oraz licznych drobnych opracowań dotyczących historii i geografii Pomorza i Kołobrzegu. Rieman 1877, s. 639; Moderow 1903, 
s. 329; Müller 1912, s. 559. [JG]
739 Zob. Schmidt, Jakob (Schmid, Faber, Fabricius) (1537-1613), Aneks 1.
740 Conrad Bredenbach (zm. 1612) – duchowny ewangelicki, związany najpierw z Rostockiem w Meklemburgii, a następnie ze Stargardem 
w Księstwie Pomorskim, najpierw jako rektor szkoły, a od 1589 pastor i prepozyt kościoła Mariackiego. Moderow 1903, s. 412. [JG]
741 David Croll, także Crolle (zm. 1604) – duchowny ewangelicki, magister (studia na uniwersytecie w Rostocku), w l. 1558-67 pastor 
i prepozyt w Goleniowie, w l. 1567-74 w Gartz, od 1574 w kościele Mariackim w Słupsku, jednocześnie generalny superintendent synodu 
słupskiego. Moderow 1903, s. 177; Müller 1912, s. 454, 561. [JG]
742 Paul Elard (1538-1610) – duchowny ewangelicki; pastor i prepozyt kościoła Mariackiego w Goleniowie od 1568. Moderow 1903, 
s. 192. [JG]
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Magister David Runge743, pastor greifswaldzki
Johannes Pahlen744, kapelan trzebiatowski
Johannes Bernhard745, [pastor] woliński
[Magister] Paulus Rudolf746, [pastor] gryfiński
Johannes Runge, pastor garzeński747
Magister Lucas Tabbert748, duchowny u św. Jakuba, i Iohannes Blenno749,
u św. Mikołaja, tutaj, w Szczecinie

Landraci i radcy dworu 
hrabia Steffen Heinrich von Eberstein750
hrabia Georg Caspar von Eberstein, prepozyt katedry
Wilhelm Kleist, landwójt w Słupsku
Schwantes Tessen
Hans Heinrich Flemingk [Fleming], landwójt w Gryficach
Jochim von Wedel Starszy751, z Krępcewa752
Reimprecht baron na Scherfenberg
Caspar von Wedell, marszałek
Otto von Rammin, kanclerz753
Peter Kameke, wielki komornik754
Lorentz Pudewels, starosta zamkowy
Jochim Woitke, książęcy zarządca

743 David Runge, w oryginale łac. Rungius (1564-1604) – duchowny ewangelicki, doktor teologii; syn Jakoba Rungego. Studia w Greifswal-
dzie, Rostocku i Tybindze; wykładowca uniwersytetu w Greifswaldzie, Rostocku i Wittenberdze; według dostępnych informacji nie był 
nigdy pastorem ani kaznodzieją, zajmował się działalnością dydaktyczną i naukową. [JG]
744 Joachim Pahle lub Palenus (zm. 1629) – duchowny ewangelicki, magister (studia na uniwersytecie w Greifswaldzie); cała kariera 
duchownego (od diakona do prepozyta) związana od 1590 z Trzebiatowem nad Regą; Moderow 1903, s. 559, 561. [JG]
745 Johann Bernard, także Berndt (zm. 1594) – duchowny ewangelicki; pastor od 1575 w Nowym Warpnie, od 1586 w Wolinie. Tamże, 
s. 592, 659. [JG]
746 Paul Rodolphus (zm. 1612) – duchowny ewangelicki, magister; nauczyciel szkół w Chociwlu, Myśliborzu i Pasewalku, od 1585 pastor 
i prepozyt kościoła w Gryfinie. Tamże, s. 246. [JG]
747 W oryg. łac. Garzensis, przymiotnik od Garz. W przypadku wspomnianego pastora Johannesa Rungego Friedeborn popełnił pomyłkę. 
Wg Heydena (1956, s. 152) pastorem w Garz był wtedy Johannes Schlichtkrul (do 1613), a jedyne, co go łączyło z nazwiskiem Runge, to 
okoliczność, że został wyznaczony i wprowadzony na urząd pastora przez Jacoba Rungego (1527-95), superintendenta wołogoskiej części 
Księstwa Pomorskiego. We wspomnianej publikacji jest wprawdzie wymieniony Johannes Runge, syn Andreasa Rungego (zm. 1578), który 
był bratem Jacoba, ale miał on wówczas 23 lata, a pastorem został dopiero w 1599, na dodatek nie w Garz, lecz w położonej również na 
wyspie Rugii parafii we wsi Altenkirchen. Heyden 1956, s. 29-30. [JG]
748 Tabbert, Lukas (zm. 1609) – duchowny ewangelicki; od 1587 diakon kościoła św. Jakuba, od 1593 pastor kościoła św. Mikołaja, od 
1606 pastor kościoła św. Jakuba. Moderow 1903, s. 463, 472, 476.
749 Johann Blenno (1529-1609) – duchowny ewangelicki, magister, uczęszczał do Pedagogium szczecińskiego, studia wyższe w Witten-
berdze, w l. 1548-51 rektor szkoły w Kołobrzegu, w l. 1559-70 pastor kościoła we wsi Isinger (ob. Nieborowo, 8 km na pn. zach. od Pyrzyc), 
od 1570 diakon kościoła św. Mikołaja w Szczecinie. Riemann 1873, s. 472; Moderow 1903, s. 381, 479. [JG]
750 Zob. Eberstein, Stephan Heinrich von (1533-1613), Aneks 1.
751 Zob. Wedel, Joachim von (1552-1609), Aneks 1.
752 Krępcewo, w oryginale Crempzo, niem. 1945 Kremzow – wieś w pd.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. stargardzkim, 
gm. Dolice, na pd. wsch. od Stargardu. [JG]
753 Zob. Rammin, Otto von (1536-1610), Aneks 1.
754 W oryginale OberCämmerer – wielki komornik, urzędnik książęcy zajmujący się osobistą obsługą księcia, stojący na czele jego świty 
przybocznej (niem. Leibkammer). Spahn 1896, s. 83; Hasenritter 1937, s. 154-155; Sczaniecki 1956, s. 112. [JG]
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Doktor Gallus Becke
Doktor Johannes Grim
Christoff Mildenitz

radcy dworu

Ewald Fleming, marszałek krajowy
Herman Blucher
Jochim von Wedell Młodszy
Tide von der Zinnen
Johannes Chinow
Lucas Hagemeister

radcy kamery

Petrus Eddelingk, landrentmistrz

Sekretarze kancelarii
Israel Kaykow
Antoni Peterstorff
Dieterich Meckenhäuser

Nad czym obradowano każdego dnia, kto był oskarżycielem, a kto oskarżo
nym755, jak każdy z nich przedstawiał swoje stanowisko oraz jakie porozumienie 
i rezultat osiągnięto, zostało opisane w innym miejscu.

Przejęcie udziałów  
sędziego dziedzicznego Wussowa  

w sądzie miejskim

W roku 1594, 10 stycznia, książę Jan Fryderyk z ważnych powodów, o których 
wyczerpujące informacje znajdują się w obydwu archiwach książęcych, 

przejął od Adama Wussowa jego udział w tutejszym sądzie [miejskim] wraz 
ze wsią Lubczyną756. Ten przywilej sądzenia szlachecka rodzina von Wussowów 
posiadała jako lenno nieprzerwanie przez 260 lat, od roku 1334757.

755 Oskarżyciele i oskarżeni – nawiązanie do sposobu odbycia synodu, który de facto był rozprawą, mającą rozstrzygnąć, czy zarzut 
propagowania kalwinizmu, postawiony Stygemu i kilku innym duchownym, jest uzasadniony lub nie.
756 Lubczyna, w oryginale Lübbetzin, niem. 1945 Lübzin – wieś w pn.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. goleniowskim, 
gm. Goleniów, w Dolinie Dolnej Odry, na wsch. brzegu jeziora Dąbie, ok. 10 km na pd. zach. od Goleniowa. [JG]
757 Por. Księga pierwsza rozdział „Sąd miejski nadany w lenno Wussowom” i Księga druga rozdział „Historyczna relacja o sposobie 
rządzenia Szczecinem i o jego zmianach”. [JG]
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Deszcz z siarki

D nia 17 maja [1594 roku] siarka znowu padała tutaj [tj. w Szczecinie] jak 
deszcz.

Wesele krojczych sukna

D nia 28 i 29 sierpnia [1594 roku] krojczy sukna wyprawili uroczyście w ra-
tuszu wesele758.

Przejazd książąt

D nia 22 września [1594 roku] przybyli tutaj [tj. do Szczecina] Jan Jerzy, 
margrabia brandenburski, postulowany biskup w Strasburgu759, Jan 
Ernest, książę w Saksonii760, z żoną, August, książę z Anhalt761, poseł elek-

tora brandenburskiego, August, książę z Holsztynu762 i panna Anna Katarzyna763, 
córka margrabiego, później elektora Joachima Fryderyka, administratora764 
(która w roku 1597, 27 listopada, poślubiła Chrystiana765, króla Danii), oraz 
panna z Lüneburga766. Przebywali tutaj przez trzy dni na odpoczynku. Zostali 
wspaniale i po książęcu ugoszczeni. Ponadto przed ich odjazdem urządzono 
wieczorem na zamku wspaniały fajerwerk, który bardzo się udał. Stąd ruszyli 
w drogę przez Pomorze do Prus. Tam, w Królewcu, 22767 października odbyły się 
ślub i małżeńskie pokładziny768 margrabiego Jana Zygmunta769, najstarszego 
syna wspomnianego wyżej administratora [tj. margrabiego Joachima Fryderyka], 

758 Co dziesięć lat gildia krojczych sukna, czyli kupców handlujących suknem, wyprawiała dla swych członków uroczystą biesiadę 
(łac. convivium), zwaną „weselem krojczych sukna”. Thiede 1849, s. 262.
759 Zob. Jan Jerzy Hohenzollern (Johann Georg, 1577-1624), Aneks 1. Administratorem diecezji w Strasburgu wybrany w 1592. [JG]
760 Chodzi tu raczej o Jana (1570-1605), księcia Saksonii na Altenburgu, a od 1602 na Weimarze. Miał on syna o imionach Jan Ernest 
(1594-1626). A może chodzi o Jana Ernesta (1578-1601), księcia Anhalt, syna Joachima Ernesta (1536-86), księcia Anhalt, brata Augusta 
wymienionego w następnym przypisie. [JG]
761 August (1575-1653) – książę Anhalt na Plötzkau. [JG]
762 August, książę Holsztynu. [JG]
763 Anna Katarzyna (1575–1612) – drugie dziecko i starsza z dwóch córek elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka i jego pierwszej 
żony Katarzyny Brandenburskiej z Kostrzyna (1549-1602); od 1597 żona króla Danii Chrystiana IV. [JG]
764 W l. 1563-98 margrabia Joachim Fryderyk był administratorem arcybiskupstwa magdeburskiego. [JG]
765 Zob. Chrystian IV (1577-1648), Aneks 1. 
766 Określenie „panna z Lüneburga” jest niewystarczające, aby podjąć próbę identyfikacji tej osoby. [JG]
767 Friedeborn podał datę ślubu według starego kalendarza, czyli juliańskiego, natomiast według nowego kalendarza, czyli grego-
riańskiego (patrz wyżej rozdział „O nowym kalendarzu”), ślub miał miejsce 30 X 1594. Tę datę, zamiast tej pierwszej, podają niektóre 
opracowania, np. Schultze 1974, s. 475. [JG]
768 Wprawdzie Friedeborn w oryginale używa wyrażenia Hochzeit vnd Ehelich Beylager gehalten, trudno uwierzyć, aby pod koniec 
XVI w. pokładziny (patrz wyżej przyp. 84) odbywały się realnie, jeśli już, to w sposób całkowicie symboliczny. Niewykluczone jest też, że 
Friedeborn używa tu figury retorycznej, polegającej na zdwojeniu nazwy opisywanego przedmiotu w celu podkreślenia jego znaczenia. 
W tym przypadku obydwa rzeczowniki – Hochzeit i eheliches Beilager – użyte zostały jako synonimy. [JG]
769 Zob. Jan Zygmunt (1572-1620), Aneks 1.
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obecnie panującego elektora w Brandenburgii, zadeklarowanego i uposażonego 
lennie sukcesora Księstwa Pruskiego, z panną Anną770, córką Alberta Fryderyka771, 
tamtejszego księcia. Dnia 26 listopada z Prus przybyli z powrotem w 500 koni 
biskup Strasburga, książę Anhalt i inne książęce osoby. Ponownie przyjęto 
i goszczono ich tutaj po książęcu.

Wielka woda

R ok 1595. Tej zimy zaczęło mrozić zaraz po [św.] Marcinie [tj. po 11 XI], 
a mróz utrzymywał się niezmiennie taki, że można było ciężkim ładow-
nym wozem, zaprzężonym w cztery lub w sześć koni, jeździć po Zalewie 

lub jeziorze Dąbie dokąd się tylko chciało. Jednak zima była nieurodzajna, 
ponieważ w Zalewie nie można było zupełnie łowić ryb, a więc nie były one 
sprzedawane. Zima ta trwała aż do zapustów. Spadło też podczas tej długiej 
zimy mnóstwo śniegu, jakiego dotąd, jak sięgnąć ludzką pamięcią, nie było.

Potem, wiosną, rozlały się wysokie wody, przez co wszystkie mosty w mie-
ście zostały wystawione na wielkie niebezpieczeństwo i zagrożenie. Natomiast 
długa kamienna grobla772 została w wielu miejscach całkowicie przerwana, 
czego nie da się naprawić [nawet] dużymi pieniędzmi.

A następnie w tymże roku w wielu krajach nad Łabą, Odrą, Wełtawą, So-
ławą, Pegnitz, w Norymberdze, Bambergu i innych miejscach powstały przez 
powódź dużo większe szkody, a wiele domów i mostów zostało zburzonych. 
Napraw to Boże, pozwól nam dostrzec w tym ojcowską karę i czynić pokutę.

Wichury

D nia 22 kwietnia [1595 roku] zerwała się niezwykle silna wichura, co 
spowodowało, że od pyłu i popiołu (pył zamiast deszczu) niebo stało się 

krwistoczerwone.

770 Anna (1576-1625) – najstarsza córka i najstarsze dziecko księcia pruskiego Alberta Fryderyka i Marii Eleonory, księżniczki Jülich-
-Kleve-Berg (1550-1608). [JG]

771 Zob. Albrecht Fryderyk (1553-1618), Aneks 1.
772 Patrz przypis 233. [JG]
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Wieża kościoła Mariackiego

W  tym 1595 roku odbudowany został na wieży tutejszego kościoła Ma-
riackiego, w miejsce spalonego w roku 1579, nowy, ozdobny i wysoki 

hełm. O tym Paul Zacharias:
Szczyt wieży Marii przed szesnastu laty z nieba

Podpalony, teraz został należycie odnowiony773.

Małe miedziane fenigi774

W roku 1596 małe miedziane fenigi, które rozpowszechniły się w ciągu 
czterech lat, znalazły się w zastoju i nie chciano ich już przyjmować przy 

codziennych wydatkach, mimo iż początkowo chwalebni panujący książęta, 
na mocy uzyskanego od cesarza pozwolenia, polecili wybijać drobne fenigi 
o określonej jakości lub wartości. Samo w sobie jest to rzeczą użyteczną, 
ponieważ uważa się, że tam, gdzie jest drobna moneta, tam też jest i taniość, 
a biedak może za 1, 2, 3 lub więcej fenigów kupić chleb, piwo i w ogóle to, co 
jest potrzebne. Można również odprawić biednego człowieka i żebraka jednym 
fenigiem, podczas gdy teraz danie mu pół grosza lub jednego szylinga to tak, 
jakby mu nic nie dać.

Potem jednak to zwiększenie liczby monet doprowadziło do tego, że wraz 
z nimi napłynęło mnóstwo obcych miedzianych fenigów, co spowodowało, że 
w tym i innych sąsiednich miastach pojawiło się tych miedzianych fenigów 
nazbyt dużo. Stąd też w miastach i w całym kraju nastąpiła dezorganizacja 
handlu. Bowiem zagraniczni kupcy z Lubeki, Hamburga, Rostocku, z Marchii, 
Miśni, Moraw, Czech i Niderlandów, a także z królestw Danii i Polski, zrazili 
się bardzo do małych fenigów i nie przyjmowali ich przy zapłacie, lecz chcieli 
otrzymywać dobry pieniądz, lub ze swoimi towarami udawali się w inne miej-
sca i ponownie już nie przybywali.

773 Chronostych łaciński: TVrrIs apeX MarIae eX CoeLo annos ante bIs oCto InCensVs; benè nVnC sIC reparatVs erat (V+I+X+M+I+X+
C+L+I+C+I+C+V+V+C+I+C+V = 1595). [MC]
774 Chodzi o monety zwane szerfami, o wartości 1/2 feniga (= 1/768 talara), pierwsze pomorskie monety miedziane, bite w mennicy 
książęcej w Szczecinie od 1581, głównie w l. 1587-92, oraz w 1595; po 1592 bicie szerfów było kontynuowane do 1599 przez książąt 
wołogoskich Ernesta Ludwika i Filipa Juliusza oraz rezydującego w Barth Bogu sława XIII (mennice w Wolgast i we Franzburgu); szerfy 
były bite i puszczane w obieg w olbrzymich ilościach: szacuje się, że wyprodukowano ich ponad 10 mln sztuk. Spowodowało to chaos 
w systemie monetarnym i ekonomicznym księstwa, zwłaszcza jego szczecińskiej części. Piniński 1976, s. 25-26; Kahnt, Knorr 1986, s. 268; 
Mikołajczyk 1994, s. 290; Gibczyński, Witkiewicz 2011. [JG]
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A chociaż zarządzono, że wyłącznie miedziane fenigi krajowe powinny 
być monetą obiegową, i że należy je przyjmować obok grubych monet stosownie 
do okoliczności nie tylko pojedynczo, ale i w niewielkich ilościach, do czego 
poddani w miastach w większości się stosowali, to jednak obcy nie stosowali 
się do tego wszystkiego w najmniejszym stopniu. Dlatego mieszczaństwo 
zatrzymywało drobne fenigi wyłącznie jako prawie bezwartościowy skarb, 
i nadal dochodziło do sytuacji, w których odmawiano przyjmowania fenigów 
lub brakowało drobnej monety przy zwykłym wydawaniu [reszty]. Trwało to 
tak długo, aż w końcu sprawa sama się ułożyła i wyciszyła.

W tym czasie zaczęto ponownie bić tutaj [tj. w Szczecinie]775 w dość dużej 
ilości węgierskie floreny776, talary777 i szelągi lubeckie778. Na jednej stronie mia-
ły wybity herb pomorski, na drugiej podobiznę księcia Jana Fryderyka z maksymą 
Jego Książęcej Mości779: Wspomożenie moje od Pana780.

Burza

D nia 4 lipca [1596 roku] była tutaj nadzwyczaj straszliwa burza. Mię-
dzy innymi były dwa tak potężne uderzenia pioruna, jakby wszystko 
miało obrócić się w perzynę. Od uderzenia [pioruna] w browarze na 

zamku rozpołowiona została belka i wyrwało kawałek muru. Na Bielawie781 
pod Szczecinem piorun uderzył w owczarczyka, który pasł owce, zabijając go.

775 Emisja własnych monet pomorskich zawieszona została w 1524, a wznowiona – nie licząc próby wznowienia bicia monet przez 
miasto Stralsund w 1538 – dopiero w 1580 w mennicy książęcej w Szczecinie, za panowania Jana Fryderyka; było to w pełni mennictwo 
nowożytne, wielostopniowe, wykorzystujące do bicia monet zarówno złoto, srebro, jak i miedź; w 1596 bicie monet w mennicy szczecińskiej 
zawieszone zostało do 1612. Piniński 1976, s. 24-26. [JG]
776 Patrz przypis 221, 242 i 683. [JG]
777 Friedeborn ma na myśli srebrne monety o wadze ok. 27 g lub monety pół- bądź ćwierćtalarowe, bite w mennicy szczecińskiej przez 
księcia Jana Fryderyka m.in. w l. 1585, 1594 i 1595. Piniński 1976, tabl. IX, ryc. 6, tabl. X, ryc. 1 i 2; Mikołajczyk 1994, s. 300; Horoszko 2015, 
s. 14. [JG]
778 Friedeborn ma na myśli srebrne monety, wzorowane na szelągu lubeckim, bite w mennicy szczecińskiej za panowania Jana Fryde-
ryka, o wartości szeląga (lub szylinga), jego wielokrotności (szelągi podwójne) lub części (półszelągi), równego 1/32 talara. Piniński 1976, 
25, tabl. IX, ryc. 4 i 5; Horoszko 2015, s. 14. [JG]
779 Opis monet zaprezentowany przez Friedeborna dotyczy monet złotych i srebrnych grubych, ale nie monet srebrnych zdawkowych, 
np. szelągów, i monet miedzianych. Odbiega on nieco od stanu faktycznego. Jest to o tyle dziwne, że autor zapewne stykał się z nimi. 
Rzeczywiście, główne elementy przedstawienia graficznego – portret księcia (półpostać lub popiersie) i wielopolowy herb Księstwa 
Pomorskiego (stosowany na monetach pomorskich od 1583) – widnieją osobno na różnych stronach monet, ale przytoczona maksyma 
nie towarzyszy portretowi księcia, lecz herbowi. Portret księcia otacza napis o treści: IOHAN FRID D G DVX STETIN POM (lub POME). [JG]
780 Łac. Auxilium meum a Domino – fragment psalmu 120 (wers 2) z Wulgaty, łacińskiego tłumaczenia Pisma św. dokonanego przez 
św. Hieronima (zm. 420). W Biblii Tysiąclecia jest to fragment psalmu 121 (120), wers 2, który tłumaczony jest: pomoc mi przyjdzie od 
Pana, przez Miłosza (1982, s. 282): Pomoc moja od Pana, zaś w Biblii Warszawskiej: Pomoc moja jest od Pana. Te trzy tłumaczenia są 
tłumaczeniami z języka hebrajskiego, natomiast przytoczony przez Friedeborna fragment psalmu jest tłumaczeniem z tego języka na 
łacinę. Jeszcze inne tłumaczenie przedmiotowego wersu można znaleźć u Horoszko 2015, s. 15: Pomoc dla mnie przyjdzie od Pana. [JG]
781 W oryginale Bleiche vor Stettin. Najprawdopodobniej chodzi o miejsce zwane po niemiecku Bleichholm. Obecnie jest to mała wy-
spa na Odrze naprzeciwko Wałów Chrobrego. W czasach Friedeborna stanowiła pd.-zach. część Wyspy Grodzkiej, od której oddzielona 
została kanałem w 2. poł. XVII w. Zob. Białecki, Turek-Kwiatkowska 1991, s. 313. [JG]
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Szkody spowodowane pożarem w Pyrzycach782 
i w innych miejscowościach

P oza tym rok ten [1596] przyniósł niestety w sąsiednich miastach 
i wsiach wiele szkód spowodowanych pożarami. Tak więc 19 marca 
spłonęły całkowicie, poza ratuszem i 15 mniejszymi domami, Py-
rzyce. Wniwecz obrócony został piękny kościół z wieżą, pokrytą 

miedzią, wraz z dzwonami, organami, sklepieniami i wszystkimi ozdobami. 
Pożar miał się zacząć od stodoły człowieka, który okadzał w niej chorą krowę.

Dlatego też książę Jan Fryderyk polecił wydać zarządzenie, że odtąd 
wszystkie stodoły mają być budowane poza miastami. O tym Paul Zacharias:

Chciwy Mars783 niszczy trzewia Pyrzyc ogniem Westy784:
Strzeż nas, dobry Chryste, przed strasznym Wulkanem785.

Dnia 24 tegoż [miesiąca] w Ryszewku786 spłonęło 5 gospodarstw.
Dnia 12 kwietnia burza wznieciła pożar w Baniach787, które – z wyjątkiem 

kościoła, szkoły i kilku chat – spłonęły prawie całe. Siedem lat wcześniej 
spłonęła zaś połowa miasta wraz z kościołem.

W tym miasteczku odegrane zostało niegdyś niezwykłe przedstawienie 
pasyjne, podczas którego Jezus uśmiercił Marię788.

Następnie pożar wyrządził szkody w Brzeźnie789, a 16 kwietnia także 
w Maciejewie790 spłonęło kilka budynków.

782 Pyrzyce, niem. Pyritz – miasto powiatowe w pd.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, siedziba gm. miejsko-wiejskiej, na Równinie 
Pyrzycko-Stargardzkiej, nad rzeką Siciną (lewy dopływ Płoni), ok. 45 km na pd. wsch. od centrum Szczecina; stara osada słowiańska, 
w 1124 biskup Otto z Bambergu dokonał tu pierwszego masowego chrztu Pomorzan, prawa miejskie od 1263. Patrz: Brüggemann 1784, 
s. 86-97; Kratz 1865, s. 311-319; Miasta polskie 1965-1967, s. 435-436; Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 573; Handbuch 1996, 
s. 254-256; Städtebuch 2003, s. 187-193. [JG]
783 Bóg wojny, zob. Mars, Aneks 2. [MC]
784 Opiekunka ogniska domowego i państwowego, Zob. Westa, Aneks 2. [MC]
785 Chronostych łaciński: VIsCera PyrICII Mars Vesta toLLIt aVarVs: / TorVo à VVLCano nos, bone ChrIste foVe (V+I+C+I+C+I+I+M+V+L+
L+I+V+V+V+V+V+L+C+C+I+V = 1596). [MC]
786 Ryszewko, w oryginale Lütken Rißkow, niem. 1945 Klein Rischow – wieś w pd.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. 
pyrzyckim, gm. Pyrzyce, położona ok. 4,5 km na pn. od Pyrzyc i ok. 3 km na pd. zach. od pd. krańca jeziora Miedwie. [JG]
787 Banie, w oryginale Bahne, niem. 1945 Bahn – wieś w pd.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. gryfińskim, siedziba 
gm. wiejskiej Banie, na Pojezierzu Myśliborskim, nad rzeką Tywą (prawy dopływ Odry), między jeziorami: Długie, Bańskie i Święte, ok. 35 km 
na pd. od centrum Szczecina i ok. 20 km na pd. wsch. od Gryfina; stara osada słowiańska, najstarsze miasto Księstwa Pomorskiego 
(prawa miejskie od 1230 do 1945). Patrz: Brüggemann 1784, s. 63-68; Kratz 1865, s. 20-24; Miasta polskie 1965-1967, s. 411-412; Słownik 
geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 20; Handbuch 1996, s. 159–160; Städtebuch 2003, s. 11-15; Landeskundlich-historisches Lexikon 2007, 
s. 44. [JG]
788 Banie były znane w średniowieczu z odgrywanego tam co roku Misterium Męki Pańskiej. W 1498 odbyło się ono po raz ostatni, 
ponieważ władze kościelne zabroniły jego przedstawiania po tym, gdy pasja przyniosła trzy ofiary śmiertelne: wiszący na krzyżu Jezus 
został śmiertelnie ugodzony w serce włócznią przez, skonfliktowanego z nim w życiu prywatnym, odtwórcę żołnierza rzymskiego Longi-
nusa, natomiast Jezus przy upadku z krzyża pozbawił życia stojącą pod krzyżem Marię, w reakcji na co odgrywający rolę św. Jana zabił 
Longinusa. Za czyn ten odgrywający rolę św. Jana został skazany na śmierć na kole. Kratz 1865, s. 22; Heyden 1938, 1, s. 200. Historię tę 
jako pierwszy opisał Thomas Kantzow w swej Pomeranii. Kantzow 1817, s. 463; Kantzow 1841, s. 409; Kantzow 2005, 2, s. 280-281. [JG]
789 Brzezin, niem. Briesen – wieś w pd.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. pyrzyckim, gm. Pyrzyce, położona ok. 4 km 
na pn. od Pyrzyc i ok. 3 km na pd. od. jeziora Miedwie. [JG]
790 Maciejewo, w oryginale Matzstorff, niem. 1945 Matzdorf – wieś w pn.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. goleniowskim, 
gm. Maszewo, położona ok. 8 km na pn. zach. od Maszewa. [JG]
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Dnia 1 maja prawie spłonęły Podjuchy. Dnia 9 maja w Suchaniu791 koło 
Stargardu spaliło się 50 domów. Także Żelewo792, wieś rybacka, 23 maja 
ucierpiało od ognia. A potem, 1 sierpnia, wybuchł pożar w Policach, o którym 
mowa będzie w następnym rozdziale. Niech Bóg łaskawie oszczędzi nam tego 
rodzaju szkód i nieszczęścia.

Szkody spowodowane pożarem w miasteczku Police

D nia 1 sierpnia [1596 roku] w miasteczku Police został podłożony 
ogień, przez co poniosło ono szkody prawie nie do powetowania. 
Sprawcą był Chim Köhler, który mieszkał w miasteczku od 38 
lat, jednak za bardzo oddawał się próżniactwu, a swojej pracy nie 

poważał należycie. Dlatego też stracił wszystko, co posiadał. Kiedy jego dom 
i obejście trafiły w obce ręce, a on zaczął klepać biedę, popadł w desperację 
i zaczął wmawiać sobie, że spotkała go wielka krzywda, doznał wstydu i głę-
bokiego cierpienia, a to, co należało do niego, zostało mu odebrane niemalże 
siłą. Potem zaczął grozić temu i owemu, a następnie 1 sierpnia z diabelskiego 
poduszczenia i z powziętej złości, podczas wielkiej burzy, wprowadził swój 
haniebny i szkodliwy zamiar w czyn: podłożył ogień w stodole należącej do 
Dobberkowa, wypełnionej słomą i ziarnem. Powstał z tego tak wielki pożar, 
że spłonęło 45 domów.

Sprawca został potem na podstawie wydanego wyroku ukarany publicznie 
13 sierpnia i pozbawiony życia na ognistym stosie [tj. spalony na stosie]. Paul 
Zacharias pozostawił o tym ten wers:

Police podpalone zostały piekielną sztuką Köhlera,
którego trzewia później trawi żarłoczny ogień Westy793.

791 Suchań, niem. Zachan – miasto w pd.-zach. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. stargardzkim, siedziba gm. miejsko-wiejskiej, 
na pd. skraju Równiny Nowogardzkiej, nad rzeczką Reczyca, ok. 20 km na pd. wsch. od Stargardu; prawa miejskie poświadczone dopiero 
od końca XV w. Brüggemann 1784, s. 216-220; Kratz 1865, s. 558-560; Miasta polskie 1965-1967, s. 440–441; Słownik geograficzno-krajo-
znawczy 1992, s. 249; Handbuch 1996, s. 324-325; Städtebuch 2003, s. 326-328. [JG]
792 Żelewo, niem. Selow – wieś w pd.-wsch. części woj. zachodniopomorskiego, w pow. gryfińskim, gm. Stare Czarnowo, na zach. brzegu 
jeziora Miedwie, ok. 3,5 km na wsch. od Kołbacza. [JG]
793 Chronostych łaciński: Lethaea PöLItz InCenDItVr arte CöLerI, Posteä CVIVs eDaX VIsCera Vesta Vorat (L+L+I+I+C+D+I+V+C+L+I+C+
V+I+V+D+X+V+I+C+V+V = 1596). [MC]
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Opis miasteczka Police

M
iasteczko Police jest położone dwie mile794 drogi 
poniżej miasta Szczecina795, na lewym brzegu 
rzeki Łarpi796, w bardzo ładnym miejscu, a przez 
umiłowanego Boga zostało bogato wyposażone 
w łowiska ryb, lasy, pola uprawne, pastwiska, łąki, 
sady, chmiel i inne tego rodzaju pożyteczne rzeczy.

Zostało założone w 1260 roku przez księcia Barnima Pierwszego i bogato 
obdarzone prawem miejskim, przywilejami i wolnościami. W roku 1292 trzej 
synowie wspomnianego księcia Barnima – Bogu sław 4., Barnim 2. i Otto 1. – 
nadali to miasteczko swemu marszałkowi dworu, Ottonowi von Drake, jako 
dziedziczne lenno łaski797, [co oznaczało], że ma być ono posłuszne i poddane 
jemu i jego dziedzicom798.

Kiedy jednak zmarł on bez męskiego potomka, wspomniany wyżej książę 
Otto Pierwszy w roku 1321 przyznał i podarował to miasteczko Police ze wszyst-
kimi przynależnymi mu uprawnieniami i pożytkami, wyższym i niższym 
sądem, polami, lasami, pastwiskami, łąkami, rzekami i wodami, granicami 
i znakami granicznymi miastu Szczecin na wieczne czasy do swobodnego 
decydowania799. Ten przywilej potwierdzali kolejni książęta. Stąd miasteczko 
to odtąd od prawie trzystu lat podporządkowane było i jeszcze jest tutejszej 
czcigodnej radzie.

W miasteczku tym są dwa kościoły i jeden szpital. Jeden z kościołów, ten, 
który położony jest koło ratusza, zwany jest kościołem św. Marii. Drugi, poza 
miastem, został wzniesiony ku czci apostoła Piotra.

Szpital lub św. Jerzy leży także poza miastem. W nim kilka ubogich sta-
rych kobiet ma mieszkanie, opał i otrzymuje trochę pieniędzy na utrzymanie.

W roku 1345 papież Klemens VI800 nadał wspomnianym dwóm kościołom 
szczególny przywilej odpustowy. Dokument ten, na dużym pergaminie, z 16 pie-
częciami arcybiskupów i biskupów, wystawiony w Awinionie we Francji (w roku 

794 Mila – ówczesna jednostka długości odpowiadająca 7,5 km. [JG]
795 Czyli w stosunku do nurtu rzeki Odry. [JG]
796 Łarpia, niem. Larpe – boczne ramię Odry w obrębie Polic. [JG]
797 W oryginale Gnadenlehn, łac. feudum gratiae – lenno nadawane przez suwerena poddanemu w drodze łaski na czas życia wasala 
bądź dziedzicznie. Krünitz 1803, s. 248. [JG]
798 Dokument z 22 XI 1292, wystawiony w Demmin, do 1942 znajdował się w zbiorach Staatsarchiv Stettin jako część zbioru dokumen-
tów miasta Szczecina, nr 7 (8), druk: PUB III, 164 (nr 1627), por. Regestenbuch 1996, I, s. 16-17 (nr 20). Od 1942 dokument uznawany za 
zaginiony. [JG]
799 Dokument z 24 III 1321, do 1942 znajdował się w zbiorach Staatsarchiv Stettin jako część zbioru dokumentów miasta Szczecina, nr 80 
(82), druk: PUB VI, 19 (nr 3479); por. Regestenbuch 1996, I, s. 63–54 (nr 94). Od 1942 dokument uznawany za zaginiony. [JG]
800 Klemens VI (1292-1352) – papież w l. 1342-52. Fischer-Wollpert 1990, s. 121-122. [JG]
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1305 przeniesiona tam została przez Klemensa Piątego801 siedziba papieska, 
a potem przez Grzegorza Jedenastego802 w roku 1371803 z powrotem przywrócona 
do Rzymu), zachował się w oryginale do dzisiaj. O tym dokumencie papieskim 
poinformował mnie wielebny i wielce uczony czcigodny Ludwig Hollonius804, 
pastor tamtejszego [kościoła] Mariackiego, który wielokrotnie mi go pokazy-
wał. W roku 1510 w noc przed Wielkanocą obrócony został w perzynę kościół 
Mariacki w Policach, z wieżą, dzwonami i ze wszystkimi ozdobami kościelnymi, 
a także ratusz z przywilejami i całe miasteczko, tak, że nie pozostał kamień 
na kamieniu.

W roku 1514 tamtejszy kościół Mariacki odbudowano i ponownie poświęcił 
go biskup Martin Karith805.

W roku 1540, kiedy papież806 wysłał kilku podpalaczy do Niemiec807, zo-
stała strawiona przez ogień większa i lepsza część miasteczka.

Szkody spowodowane pożarem, które w miasteczku tym wywołał w roku 
1596 Chim Köhler, a także w roku 1603 Frantz Schivelbein, są powszechnie 
znane808.

Jeśli chodzi ogólnie o sposób rządzenia miastem, to jest tam rada 
składająca się z dziewięciu osób, a mianowicie trzech burmistrzów, dwóch 
kamerariuszy i czterech rajców, którzy wybierani są samodzielnie [z grona 
mieszczan]. Posługują się prawem magdeburskim, a oprócz tego swoimi 
własnymi uchwałami dotyczącymi spraw mieszczańskich, które corocznie 
w [dzień św.] Filipa [i] Jakuba [tj. 1 V] odczytuje się tam przed ratuszem.

Rada i tamtejszy sąd wykonują władzę sądowniczą w pierwszej i dru-
giej instancji. Przy trzeciej skardze sprawa jest odsyłana do czcigodnej rady 
miasta Szczecina.

801 Klemens V (ok. 1260-1314) – papież w l. 1305-14. Tamże, s. 117-119. [JG]
802 Grzegorz XI (1329-78) – papież w l. 1370-78, ostatni papież tzw. niewoli awiniońskiej. Tamże, s. 123-124. [JG]
803 W rzeczywistości powrót papieża z Awinionu do Rzymu odbył się w końcu 1376, zaś przenoszenie kurii papieskiej w początkach 1377. 
Manteuffel 1978, s. 394; Fischer-Wollpert 1990, s. 124. [JG]
804 Ludwig Hollonius, także Holle (ok. 1570-1621) – pochodzący rzekomo z Westfalii duchowny ewangelicki, poeta, pastor w Brodzie 
na pn. od Chociwla (od 1596) i w Policach (od ok. 1598). Bülow 1880, s. 273; Scherer 1880, s. 762; Wehrmann 1889; Moderow 1903, s. 174, 
524; Wendt 2004, s. 249-250. [JG]
805 Zob. Karith, Martin (1448-1521), Aneks 1.
806 Papieżem był wówczas Paweł III (1468-1549), wybrany w 1534. Fischer-Wollpert 1990, s. 147-148. [JG]
807 Friedeborn zapewne ma tu na myśli konflikt na tle religijnym pomiędzy krajami Rzeszy, które przystąpiły do reformacji, skonfede-
rowanymi od 1531 w tzw. związku szmalkaldzkim, a katolickim cesarzem Rzeszy Niemieckiej Karolem V (na tronie cesarskim w l. 1519-56). 
Konflikt osiągnął kulminację dopiero w 2. połowie lat 40. XVI w. w tzw. I wojnie szmalkaldzkiej (1546-47), przegranej przez kraje pro-
testanckie ostatecznie w bitwie pod Mühlbergiem 24 IV 1547. Obóz protestancki zmuszony został wówczas do przyjęcia kompromisu 
wyznaniowego w postaci tzw. interim, uchwalonego w 1548 na sejmie Rzeszy w Augsburgu. Przypisywanie przez Friedeborna papieżowi 
Pawłowi III wiodącej roli w tym konflikcie nie odpowiada prawdzie historycznej, ponieważ głównym protagonistą obozu katolickiego był 
ówczesny cesarz Karol V. Wójcik 1979, s. 135-137. Być może jednak na Pomorzu, które przystąpiło do reformacji w 1534, na co reakcja 
katolicka była bardzo słaba, w potocznym odczuciu przyczyną nieszczęść przydarzających się mieszkańcom księstwa, jak np. pożary, 
były działania sabotażowe papieża. Jest to o tyle nieprawdopodobne, że księstwo, które przystąpiło do związku szmalkaldzkiego w 1536, 
leżało całkowicie na peryferiach konfliktu religijnego lat 40. XVI w. Wehrmann 1919/1921, s. 47-49. [JG]
808 W oryginale wyrażone za pomocą frazy notori vnd bekant, figury retorycznej, zdwojenia, dla wzmocnienia zastosowanej frazy. 
Obydwa bowiem człony wyrażenia – notori i bekan(n)t – oznaczają to samo, przy czym pierwsze pochodzi z łaciny, drugie jest wyrazem 
niemieckim. [JG]
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Sędzia wyznaczany jest przez czcigodną radę w Szczecinie spośród 
mieszczan polickich. Podczas zwykłych posiedzeń sądowych zasiada on razem 
z ławnikami, a swój urząd sprawuje po złożeniu przysięgi. Wylicza on dzie-
siątą część hergewetu i gerady809 oraz kary finansowe, z których dwie trzecie 
odprowadza czcigodnej radzie w Szczecinie, a jedną trzecią radzie w Policach.

Kiedy nowi mieszczanie przyjmowani są do prawa miejskiego, muszą złożyć 
przysięgę mieszczańską najpierw radzie w Policach, a następnie czcigodnej 
radzie miasta Szczecina jako swemu właścicielowi, [co odbywa się] podczas 
zebrania sądu wójtowskiego810 prowadzonego tam przez najstarszych rajców.

Jak realizowane są powinności policzan [na rzecz Szczecina], tj. dostawy 
chmielu, ryb, owoców i tym podobnych rzeczy, widać to z codziennej praktyki, 
a także można o tym przeczytać w układach i aktach, więc pisanie o tym tutaj 
byłoby zbyteczne.

Wspomnieć można tutaj jedynie o tym, że w roku 1602 tam, w Policach, 
drzewo jabłoni (należące do mieszczanina Johanna Pipera811, obecnie pastora 
w Skolwinie812) kwitło w ciągu roku czterokrotnie, a trzy razy miało jabłka. 
Z dwóch pierwszych owocowań były one zdatne do jedzenia i doskonałe, 
z trzeciego jednak niedojrzałe i małe. Przy nich pojawiło się po raz czwarty 
kwiecie. Widziało to wielu ludzi, a w tych zimnych stronach musi to uchodzić 
za rzecz niesłychaną.

Cud

W roku 1597, 12 lutego, tutaj w Szczecinie, dziecko znajdujące się w łonie 
matki, które nosiła ponad osiem tygodni dłużej niż normalnie, płakało 

i krzyczało, co słyszało wielu żyjących jeszcze uczciwych ludzi, a ja sam usły-
szałem o tym od matki [dziecka] (która jest żoną Andreasa Schultza) i od wielu 
innych wiarygodnych ludzi. Kiedy dziecko się urodziło, miało dwa duże zęby. 
Dziecko to jednak żyje nadal, osiągnęło tenże 1612813 rok, jest żwawe i zdrowe.

809 O tych instytucjach miejskiego prawa spadkowego w Księdze pierwszej, przypis 590.
810 W oryginale Vogtgeding, późniejsza forma Vogtding. Cząstka -ding pochodzi od rzeczownika Ding, oznaczającego w dawniejszej 
niemczyźnie „sąd”, „wymiar sprawiedliwości”, a także „plac [przeznaczony] na zebrania”, „miejsce odbywania sądów”. [JG]
811 Johann Piper – pastor nie w Skolwinie, lecz w Stołczynie (kościół w Skolwinie nie był samodzielną parafią, ale filią kościoła parafial-
nego w Stołczynie) od 1605. Moderow 1903, s. 522. [JG]
812 W oryginale Scholuin, niem. do 1939 Scholwin, 1939-1945 Odermünde, pol. 1945-46 Żółwino lub Ujście Odrzańskie, od 1946 Skolwin – 
najbardziej na pn. wysunięte osiedle Szczecina, graniczące z miastem Police, do 1939 samodzielna wieś, w l. 1939-45 w granicach tzw. 
Wielkiego Szczecina (Groß-Stettin), w l. 1945-46 w granicach tzw. enklawy polickiej, od 1946 w granicach administracyjnych Szczecina. 
Białecki, Turek-Kwiatkowska 1991, s. 221-225. [JG]
813 Jedno z nielicznych miejsc, gdzie Friedeborn zdradza, kiedy pisał swą kronikę, a przynajmniej przedmiotowy fragment. [JG]
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Tumult w Tygodniu Męki814

C hociaż w poprzedzającym roku dość dobrze udało się zboże 
ozime, żyto i pszenica, to w początkach tego roku wystąpiła 
odczuwalna zwyżka cen wszystkich zbóż, a mianowicie taka, 
że za korzec żyta trzeba było w końcu płacić 2 floreny.Wiosną 
pomiędzy radą, kupcami, cechami i gminą powstało wielkie 
napięcie wywołane wykupem zboża i wywożeniem go statkami, 

które – ponieważ nie zostało zawczasu usunięte poprzez wstrzymanie wywozu 
zboża statkami – ponownie przerodziło się w groźny bunt i rozruchy.

815816817A przywódcą tego tumultu był Hans Belitz, rymarz, który w poprzednich 
latach popełnił wiele wykroczeń przeciwko prawu.

A mianowicie, aby trochę o tym opowiedzieć, to przedtem prześlado-
wał on mocno nie tylko cech rymarzy i swoich współtowarzyszy z powodu 
przypisywanego mu przewinienia, i w miejscach publicznych atakował ich, 
zniesławiał i lżył, lecz także czcigodną radę, a zwłaszcza sędziów i ławników 
strasznie szkalował, lżył, niszczył, przeklinał i posyłał do diabła. Tego rodza-
ju bezprawie i ciężkie zniewagi czynił wielokrotnie nie tylko w publicznych 
miejscach sądowych, gdzie w imieniu Wszechmogącego, panującego księcia 
i czcigodnej rady sprawuje się sądy i zaprowadza pokój, lecz także na placach 
przykościelnych – a więc w miejscach świętych i poświęconych, które w prawodaw-
stwie cesarskim i religijnym korzystają ze szczególnych uprawnień – wobec 
sędziów idących do kościoła. Dziwili się temu wszyscy i oczekiwali zakończenia 
tego nie inaczej, jak przez ukaranie.

Ponieważ samo w sobie [było to] jedyne słuszne [postępowanie], bo 
tego rodzaju potwornie ciężkie przewinienia należało traktować z powagą 
i ścigać. W przeciwnym razie znalazłoby się wkrótce jeszcze więcej hultajów, 
przy których w końcu żaden uczciwy człowiek nie czułby się bezpieczny na 
ulicach tego miasta. A czasami także, ponieważ nie wszyscy posiadamy taką 
samą cierpliwość, z powodu wysoce uzasadnionej porywczości, miałyby miejsce 
mordy, zabójstwa i tym podobne [rzeczy], których potem nie można byłoby 
odwrócić.

814 Także Wielki Tydzień – tydzień przed Wielkanocą; w 1597 według kalendarza juliańskiego przypadł on na dni od 20 do 26 marca. [JG]
815 Syliusz Italikus, Punica (Epopeja o wojnie punickiej) VII 524; zob. Guevara 1611, s. 116. [MC] 
816 Łac. Horologium principium sive de vita M. Aurelii imperatoris libri III, Torgae 1601; tłumaczenie polskie: F. Roszkowski, Zegar mo-
narchów, z życia Marka Aureliusza cesarza rzymskiego (1751). [MC] 
817 Antonio de Guevara, Proemium generale 4 (bp.), w: Guevara 1611. [MC]

Syliusz Italikus, księga 1: 
Płonął zarazem żądzą tracenia 

i zatraty815. Antonio de Guevara, 
we wstępie do Zegara władców816: 

Nikt bardziej nie niszczy 
państwa niż ten, kto prowadzi 

nieuporządkowane życie817.
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I chociaż wówczas czcigodna rada z powinności urzędowej chętnie 
chciałaby pomścić tego rodzaju niesłychanie barbarzyńskie potwarze i ukarać 
za nie, to jednak nie mogła się na niego targnąć, ponieważ był on na służbie 
książęcej jako rymarz nadworny i nosił przy sobie za pazuchą książęcy glejt.818 
Z tego powodu mogła tylko poskarżyć się uniżenie Jego Książęcej Mości, od-
dając się Bogu Wszechmogącemu, który sam jest sprawiedliwością, którego 
sądy są sprawiedliwe i który nienawidzi wszystkiego, co jest występkiem 
i niesprawiedliwością.

Natomiast sędziowie i ławnicy zaprzestali z tego powodu sądzenia, nie 
chcąc zasiadać w sądach na czas, dopóki oszczerca nie zostanie ukarany.

Ponieważ jednak wszystko się odwlekało, a nie było wskazane, aby 
przez jednego tylko złego człowieka zawieszać wymierzanie sprawiedliwości, 
co w tak ludnym mieście stworzyłoby nieporządek, a obcym i miejscowym 
przysporzyłoby wiele kłopotów, otworzono znowu sądy, zdając się w tym, co 
się stanie, na Boga i prawo.

Potem Belitz zgromadził wokół siebie kilku członków cechów, którzy 
później nazwani zostali malkontentami, zawarł z nimi nadzwyczajne porozu-
mienie, urządzał z nimi potajemne narady, podburzał braci cechowych przeciw-
ko ich starszym cechowym do różnych niesubordynacji i nieporozumień, co 
wszędzie powodowało podziały i nieład.819820 A ponieważ klika była coraz większa, 
a jej celem były wyłącznie bunt i jego rozprzestrzenienie, wielu radziło usilnie, 
aby w tego rodzaju ujawnionych przypadkach, które są zagrożone wysokimi 
karami, nie postępować uczciwie, lecz usunąć podżegaczy i buntowników 
ze swoich szeregów, a miasto oczyścić z tego rodzaju chwastu. Tak jak o tym 
dobrze mówi Platon: Prawodawcy uprawiają państwo jak pole, plewiąc chwasty i sadząc 
pożyteczne rośliny821.

A także: Ranę, której nie można wyleczyć, należy wyciąć mieczem, aby zdrowa 
część nie uległa zakażeniu822. I również: Bonis nocet, qui malis parcit823.

To znaczy: 
Kto nie chce karać ludzi złych,

Ten bardzo musi szkodzić ludziom uczciwym.

818 Prudencjusz, Psychomachia, w. 177; zob. Guevara 1611, s. 146. [MC] 
819 Liwiusz, Ab Urbe condita (Dzieje Rzymu od założenia miasta) XXII 53.7; zob. Guevara 1611, s. 22. [MC] 
820 Dionizjos z Halikarnasu, Antiquitates Romanae (Starożytności rzymskie) X 11.5; zob. Guevara 1611, s. 22. [MC] 
821 Zob. Antonio de Guevara, Proemium generale 25 (b.p.), w: Guevara 1611. [MC]
822 Owidiusz, Metamorphoses (Metamorfozy) I 190-191. Zob. Owidiusz, Aneks 2. [MC] 
823 Pseudo-Seneka, De moribus, 114. Zob. Pseudo-Seneka, Aneks 2. [MC] 

Prudencjusz, Psychomachia: 
Próżna jest dzielność, której 
nie umacnia cierpliwość818.

W wypadku największych 
nieszczęść należy wykazać się 
odwagą i działać, nie naradzać 
się. Liwiusz, księga 22819. 
Zwlekanie należy stosować 
w pomyślnych czasach, jest 
jednak niestosowne, kiedy 
bez zwłoki nadciągają 
niebezpieczeństwa. Dionizjos 
z Halikarnasu, księga X820.
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824825826827828829830Niektórzy byli jednak zdania, że należy postępować w tej kwestii ostroż-
nie, i nie powinno się zaczynać natychmiast od egzekucji i od razu używać 
ostrego miecza.

Ponieważ tak jak lekarz w przypadku groźnej rany próbuje najpierw 
wszystkich medykamentów, zanim weźmie się za wycinanie, a nawet za am-
putację nadgniłej kończyny, w ten sam sposób rządzący w mieście, zwłaszcza 
kiedy czasy są takie, że nie można sięgać po karanie bez narażenia się na 
wielkie niebezpieczeństwo, muszą trochę pobłażać, postępować łagodniej, 
próbować różnych środków zaradczych, przełożyć egzekucję na dogodniejszy 
czas lub nawet całkowicie ją wstrzymać i zdać się na Boga.

Jednak, obojętnie jak będzie, to w tego rodzaju buntowniczych przy-
padkach nie ma lepszej rady niż ta, żeby używać lekarstwa principiis obsta831, 
co znaczy „zapobiegaj szybko”, [oraz] żeby mądrze powstrzymywać pleniące 
się zło i żeby wszędzie niejako kłaść tamę tego rodzaju zabronionym tajnym 
naradom, aby nie rozmnożyły się i nie wybuchły publicznym buntem. Ponieważ 
knowania należy tłumić w zarodku832. Wszelkie zło, gdy sie rodzi, jest łatwe do stłumie
nia, zakorzenione najczęściej staje się bardzo mocne. Nawet mała iskra, gdy zostanie 
zlekceważona, często jest początkiem wielkiego pożaru833.

Tak też stało się w świętym Tygodniu Męki 1597 roku, a mianowicie, że 
z tej małej iskierki powstał duży ogień. Kiedy więc wywożenie zboża statkami 
miało się ponownie zacząć, tenże Belial834 ze swoimi kompanami podburzył 
tutaj pospólstwo do tego stopnia, że w wielkiej liczbie wyległo ono na ulice, 
częściowo uzbrojone w śmiercionośną broń, jak siekiery i topory.

Przeraziło to bardzo przebywających [na dworze] książęcych radców 
i aby zapobiec powiększeniu się grożącego niebezpieczeństwa, wezwali do 
zamku książęcego całą gminę, a także czcigodną radę, kupców i starszych 
[cechów], w celu zbadania sprawy przez wysłuchanie stron.

Wskutek tego czcigodna rada zebrała się w ratuszu i stamtąd udała się 
na dwór [książęcy] w szyku odpowiadającym jej strukturze.

824 Tacyt, Annales (Roczniki) XI 31; zob. Guevara 1611, s. 124. [MC] 
825 Seneka, Agamemnon, w. 153. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC] 
826 Cyceron, De officiis (O powinnościach) I 38; zob. Guevara 1611, s. 57. [MC] 
827 Seneka, De ira (O gniewie) I 7.2; zob. Guevara 1611, s. 14. [MC] 
828 Kasjodor, Variae, V 38.1; zob. Guevara 1611, s. 433. [MC] 
829 Zob. Guevara 1611, s. 99. [MC] 
830 Horacy, Epistulae (Listy) I 18, w. 85. Zob. Horacy, Aneks 2. [MC] 
831 Owidiusz, Remedia amoris (Lekarstwa na miłość) w. 91; pol. niszcz w zarodku. Zob. Owidiusz, Aneks 2. [MC] 
832 Łac. Factiones in semine supprimendae. Por. Factiones in semine reprimendae, w: Wedel 1882, s. 219. [MC] 
833 Zob. tamże, s. 359. [MC] 
834 Friedeborn porównuje Belitza do Beliala, jednego z upadłych aniołów i czterech piekielnych książąt (pozostali to Szatan, Lucyfer 
i Lewiatan). Dosłowne tłumaczenie tego imienia brzmi: „ten, który nie ma pana”, „niegodziwiec świata”, „ten, który podnosi bunt” bądź „nic 
niewart”. Według Kopalińskiego (1991, s. 87 i 1999, s. 66) Belial to wcielenie nieprzydatności albo zła, bezprawia; szatan, anioł ciemności, 
książę piekieł, wódz złych duchów, uosobienie ducha zła. [JG] 

Tacyt, Roczniki 11: 
Należy troszczyć się 

najpierw o bezpieczeństwo, 
potem o karę824. Seneka 
w Agamemnonie: Nikt 

nie rozpoczyna od skrajnych 
rozwiązań825. Cyceron, 1 

O powinnościach: Jak lekarze 
postępują przy wypalaniu 
i operowaniu ran, tak my 

zabierajmy się do wymierzania 
kar rzadko i niechętnie. I tylko 

wtedy, kiedy jest to konieczne, 
gdy nie można znaleźć żadnego 

innego lekarstwa826. Seneka, 1 
O gniewie, 7: Łatwiej jest 

nie doprowadzić do zgubnych 
rzeczy, niż nad nimi panować 

i łatwiej jest nie dopuścić 
do nich, niż opanowywać je, 

kiedy już do nich doszło827. 
Kasjodor 5, List 38: Należy 
szybko usuwać to, co może 
szkodliwie się rozrastać828. 

Polibiusz, księga 3: Najłatwiej 
jest stawić opór jakiejkolwiek 
rzeczy na samym początku829. 

Horacy, księga 1 Listów, 15: 
A zlekceważone pożary 

zazwyczaj nabierają mocy830.
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Kiedy zbliżyli się do zamku książęcego, musieli w strachu i zagrożeniu 
przeciskać się przez pospólstwo stojące na ulicach, z Belitzem na czele, które 
wygrażało siekierami i toporami, wydawało pomruki, szemrało i robiło wrzawę.

Zadziwia to, że wówczas pospólstwo tak szybko zapomniało o czci i po-
słuszeństwie należnych zwierzchności, i że prawie nikt nie zdjął kapelusza 
czy chociaż trochę się nie skłonił.

Bowiem wcale niemałą rekompensatą dla rajcy, a w tym mieście jest 
to większa część ich wynagrodzenia, [jest to], że za swój trud, stratę czasu 
i czujność odbierają od mieszczaństwa należny respekt i cześć. Tym razem 
jednak nie zostało to oddane całej radzie, przeciwnie, przypadły jej w udziale 
krnąbrność i obraza.

Przeczytać można o pewnym burmistrzu835 Rzymu, zwanym Serwiliusz 
Izauryjski836, że kiedy spotkał go ktoś [jadący] na koniu i zgodnie z ówczes-
nym sposobem oddawania czci nie zsiadł z niego, ten natychmiast zgłosił to 
sędziemu. Ten zaś, kierując się usprawiedliwionym gniewem, wydał zaraz 
przeciwko niemu surowy wyrok, ponieważ tego, kto nie oddaje należnej czci 
swojej zwierzchności, uznał on za człowieka postępującego samowolnie, po 
którym nie można spodziewać się zbyt wiele dobrego, i za kogoś, kto niewy-
kluczone, że może popełnić i inne występki. Tym bardziej więc uznaliby oni 
za podlegających karze tych, którzy mogliby zuchwale szydzić i obrażać swoją 
zwierzchność.

Dlatego w Rzymie zostało wydane surowe rozporządzenie, że każdy, kto 
odważy się zatakować obelgą i naruszy cześć ogólnych urzędników budowla-
nych miasta837, sędziów i decemwirów838, lub ich zrani, zapłaci za to głową, a jego 
dzieci powinny stać się przez to niewolnikami.

835 W starożytnym Rzymie nie było stanowiska burmistrza, władzę administracyjną i policyjną w mieście sprawowali edylowie (patrz przyp. 
837). Friedeborn pisze tu raczej o konsulu, czyli najwyższym urzędniku w administracji republiki rzymskiej, którego łacińskie określenie 
consul (Mała encyklopedia 1973, s. 385), tłumaczy na język niemiecki jako Bürgermeister, czyli „burmistrz”. Por. Friedeborn 2016, s. 140 
i 141. [JG].
836 Friedeborn nie podał niestety źródła, z którego zaczerpnął tę historię, co ułatwiłoby identyfikację Serwiliusza Izauryjskiego. Au-
torzy antyczni przekazali bowiem informację o dwóch osobach o takim imieniu, a mianowicie o Publiuszu Serwiliuszu Watii Izauryjskim 
(134/130-44 przed Chr.), polityku rzymskim, sprawującym urząd konsula w Rzymie w 79 przed Chr., bądź o jego synu – Publiuszu Serwi-
liuszu Izauryjskim (ok. 94 – po 41 przed Chr.), konsulu w l. 48 i 41 przed Chr. [JG]
837 Niem. die gemeine Stadt Bawherrn – Friedeborn ma na myśli edylów (łac. aediles, lp. aedilis, -is, od łac. aedes = świątynia; gmach, 
mieszkanie; aediles miało i drugie znaczenie – budowniczy, niem. Bawherr/Bauherr), najniższych urzędników w aparacie urzędniczym 
starożytnego Rzymu, powołanych w 494 przed Chr. do pomocy trybunom ludowym; do obowiązków edylów należał nadzór nad porząd-
kiem i bezpieczeństwem w mieście, nad pracami publicznymi i budowlanymi (tzw. cura urbis), aprowizacją Rzymu (tzw. cura annonae) 
i organizacją igrzysk; pierwotnie edylowie byli mianowani przez trybunów ludowych, potem wybierani rokrocznie przez komicja trybusowe 
(łac. comitia trubuta); początkowo było dwóch edylów ludowych (aediles plebis), w 367 przed Chr. utworzono urząd edylów kurulnych 
(aediles curules), również dwóch, wybieranych także przez komicja kurulne, ale spośród patrycjuszy, w 44 przed Chr. powołana została 
jeszcze jedna para edylów ludowych, tzw. edylów zbożowych (aediles cereales), których zadaniem było zaopatrzenie Rzymu w zboże 
i regulacja tego rynku; w niektórych miastach italskich edylowie stanowili najwyższą władze (rodzaj magistratu). Mała encyklopedia 1973, 
s. 212. [JG]
838 Decemwirowie, od łac. decemvires, dosłownie „dziesięciu mężów” – w starożytnym Rzymie kolegium urzędnicze składające się 
z dziesięciu członków; najbardziej znane powołane zostało w 451 przed Chr. w celu spisania prawa zwyczajowego (tzw. prawo XII tablic), 
które sprawowało najwyższą władzę w państwie w l. do 449 przed Chr.; znane są również i inne kolegia decemwirów, np. komisja wyzna-
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Zwykle dzieje się tak, że z istniejącego stanu nie jesteśmy zadowoleni, lecz 
czujemy do niego niechęć i nienawidzimy go. A prosty człowiek nie dostrzega, 
jaką ma łagodną zwierzchność, dopóki jej nie straci. Wtedy dopiero godzimy 
się z tym, co mieliśmy. I pragniemy mieć z powrotem tych samych, którzy 
za życia byli znienawidzeni, jak o tym mówi Horacy (księga 3 Pieśni, „Oda” 24):

Virtutem incolumem odimus,
sublatam ex oculis quaerimus invidi839.

Cnota niektórych w oczy kole.
Gdy chce ją przywrócić, nie udaje się mu to840.

Sulpicjusz Sewer, księga I: Dla ludu sprawy bieżące są nużące, nieznane zaś po
żądane841. Tacyt „Roczniki” 3: Wielu ludzi pod wpływem niechęci do tego, co jest i ze 
względu na pragnienie zmiany, cieszy się nawet w obliczu własnych niebezpieczeństw842.

Kiedy dotarto przed [oblicze] książęcych radców, sprawy były przed-
stawiane bardzo porywczo i bezładnie, a więc raz jeden, raz drugi z tłumu 
wykrzykiwał. A kiedy syndyk chciał coś do tego dodać, wpadano mu w słowo 
i rozkazywano milczeć.

Belitz natomiast swoim zwyczajem rzucał wokół siebie zdrajcami, szel-
mami i tym podobnymi obelgami, a także groził użyciem siły i rozbiciem głów. 
Dopiero kiedy mętne szumowiny się uspokoiły i zrobiło się wystarczająco 
cicho, książęcym radcom udało się przeprowadzić publiczne przesłuchanie.843844

845W swoim przedłożeniu gmina szczególny nacisk położyła na to, aby 
w obecnym czasie drożyzny wstrzymać wywóz zboża statkami, ukarać 
tych, którzy jeżdżą po wsiach i skupują duże ilości zboża, a także przegnać 
Holendrów846.

czająca działki gruntu kolonistom, kolegium sędziowskie zajmujące się procesami dotyczącymi spraw wolności i obywatelstwa, kolegium 
kapłanów, stróżów i komentatorów ksiąg sybillińskich oraz komisje przeprowadzające układy i traktaty pokojowe. Mała encyklopedia 
1973, s. 177; Kopaliński 1999, s. 112. [JG]
839 Pol. Zazdrośnie nienawidzimy cnoty, gdy jest w pełni sił, kiedy ją tracimy z oczu, to jej pragniemy. Zob. Horacy, Carmina (Pieśni) III 
24, w. 31-32. [MC]
840 W oryginale Die Tugend manchn in die Augen sticht, / Könte er sie wieder bringen, ließ ers nicht. [JG]
841 Sulpicjusz Sewer, Chronicorum libri II (Kronika) I 32; zob. Guevara 1611, s. 110. [MC]
842 Tacyt, Annales (Roczniki) III 44; zob. Guevara 1611, s. 110. [MC]
843 Konrad Rittershausen (1560-1613) – niemiecki prawnik i nauczyciel akademicki, znawca prawa państwowego i kościelnego. [JG]
844 Zob. Joachim Camerarius, Symbolorum et emblematum centuriae tres, Heidelberg 1605, s. 26. [MC]
845 Ambroży z Mediolanu, De officiis ministrorum (Obowiązki duchownych) I 5.18; zob. Guevara 1611, s. 145. [MC]
846 Do lat 30. XVI w. wymiana handlowa krajów regionu Morza Bałtyckiego z zachodnią Europą zmonopolizowana była przez miasta 
członków Hanzy, głównie Lubekę. Było to możliwe dzięki licznym przywilejom handlowym, które posiadali członkowie Hanzy. W l. 30. XVI w. 
władcy Szwecji i Danii cofnęli część przywilejów udzielonych miastom hanzeatyckim i otworzyli cieśninę Sund dla żeglugi międzynaro-
dowej. Spowodowało to, że wymianę handlową między zachodnią Europą a krajami bałtyckimi zdominowali do końca XVI w. Holendrzy 
i Zelandczycy. W końcu tego wieku udział statków niderlandzkich w handlu bałtyckim wynosił 60-70%. Nie dziwi więc, że Holendrzy 
uważali go za tzw. handel macierzysty (hol. moedercommercie), ponieważ przez długi czas miał on dla gospodarki niderlandzkiej zasad-
nicze znaczenie. Wprawdzie ówcześni szczecinianie dysponowali własnymi statkami, jednak wywóz zboża z Pomorza odbywał się przede 
wszystkim statkami holenderskimi. Flota szczecińska obsługiwała głównie wymianę towarową z miastami położonymi nad Bałtykiem, 
a kupcy szczecińscy koncentrowali się na pośrednictwie w handlu między zapleczem lądowym a morzem. Wehrmann 1911, s. 234-236, 
238-240; Wójcik 1979, s. 191; Dzieje Szczecina 1985, s. 305-308; North 2018, s. 132-140. [JG]

Konrad Rittershausen843: 
Jak palmie mogą zaszkodzić 

węże wodne i żaby, tak bardzo 
trucizna zazdrości może 

szkodzić ludziom prawym844.

Ambroży, O powinnościach 1: 
Ktoś dobrze znający siebie 
nie powinien niepokoić się 

fałszywymi pogłoskami i nie 
powinien uważać, że więcej 

wagi jest w cudzym wrzasku niż 
w jego własnym zeznaniu845.
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W odpowiedzi na to czcigodna rada oświadczyła, że drożyzna jest karą 
Bożą, która w równym stopniu szerzy się nie tylko tutaj, lecz także w sąsied-
nich księstwach i krajach.

Niemniej jednak ze względu na będącą powinnością troskę wydane już 
zostały zarządzenia mające na celu zapobieżenie dalszej zwyżce cen zboża, 
zaopatrzenie ogółu mieszczan w niezbędne ziarno chlebowe i ukaranie po 
stwierdzeniu przestępstwa tych, którzy z obcymi pieniędzmi, polując na ko-
chane zboże przed czasem847 jak spekulanci i ludzie zajmujący się młóceniem zboża, 
poniekąd powodują drożyznę.

Holendrzy natomiast, póki w tym mieście uprawia się handel i wymianę, 
nie powinni zostać odprawieni. Jeśli tak miałoby się stać, osiądą w sąsiednich 
miastach, a rzemiosło i handel, do których przecież miasto to szczególnie jest 
powołane, skończą się.

Lepiej zarobić jeden fenig przed drzwiami, niż w obcych krajach pro-
wadzić handel powiązany z przygodami.

Gmina jednak nie była zadowolona z tych wyjaśnień, ponieważ jest rzeczą 
niemożliwą sprowadzić wiele głów do jednej, książęcy radcy więc, zwłaszcza 
że niebezpieczeństwo w zwłoce, natychmiast powiadomili pisemnie o sprawie 
naszego łaskawego władcę, księcia Jana Fryderyka. W reakcji na to Jego 
Książęca Mość przybył do miasta, wysłuchał osobiście obydwu stron, użył 
swej książęcej godności i autorytetu, aby je pogodzić, a następnie 4 kwietnia 
opublikował decyzję, w której między innymi wieloma punktami surowo na-
kazał cechom i gminie – pod groźbą kar przewidzianych w porozumieniach 
z roku 1524 i 1531 – powstrzymać się od wszelkiego rodzaju tajnych spotkań 
i niedozwolonych prawem zbiegowisk.

Jednak mimo trwających pertraktacji zapalczywy Belitz nie uspokoił się, 
lecz w święty Wielki Piątek, gdy pobożnymi myślami rozpamiętuje się Mękę 
Chrystusa, zwołał swoich zwolenników do kościoła św. Gertrudy848 na tutej-

847 Chodzi o opisany wyżej proceder tzw. przedkupu. Informacja Friedeborna pokazuje, że był on finansowany nie przez kapitał lokal-
ny, lecz ze środków obcych, a zwłaszcza przez kupców niderlandzkich. Zboże importowane z regionu Morza Bałtyckiego zaspokajało 
ok. 1/3 zapotrzebowania Niderlandów na ten produkt. North 2018, s. 134. [JG]
848 Kościół św. Gertrudy – jedyny kościół znajdujący się na Łasztowni, prawdopodobnie ufundowany już w końcu XIII w., najpóźniej 
w początkach XIV w., położony w pd. części Łasztowni, między ul. Große Lastadie i Wallstraße (ob. odpowiednio ul. Energetyków i Bulwar 
Gdański), w kształcie znanym Friedebornowi wzniesiony w początkach XV w. przez karmelitów jako obiekt sakralno-szpitalny, w układzie 
funkcjonalnym nawiązującym do kompleksu szpitalnego św. Ducha w Lubece i św. Ducha w Stralsundzie (dwa prostokątne budynki 
zestawione ze sobą, przykryte odrębnymi dachami, bezwieżowy, z sygnaturką na dachu skrzydła pn.); funkcja szpitalna utrzymana do 
poł. XVII w., później przebudowany wewnątrz; rozebrany w 1894, na jego miejscu wybudowany został w l. 1894-97 nowy kościół w stylu 
neogotyckim. Meyer 1887, s. 136-137; Heyden 1936, s. 57-58, 313; Peitz 1993, s. 154-155; Kalita-Skwirzyńska 1995, s. 141; Encyklopedia 
Szczecina 2000, s. 492. [JG] 
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szym przedmieściu849, i kazał kościelnemu odczytać przed ołtarzem zamiast 
Pasji ulotkę, która wzywała wyłącznie do nikczemnej rebelii. Zanim jednak 
tłum stał się większy, tamtejsi szyprowie rozpędzili go, a kościół zamknięto.

850851852853854855856Tak więc dzięki Bożej łasce i interwencji panującego wrzawa tym razem 
została uciszona i nie doszło do czynów z użyciem siły, do czego przecież 
zachęcał Belitz.

Chociaż Bóg jest dla ziemskiej zwierzchności jej porządkiem, to nie za-
wsze władcy podążają za nim jak po sznurku857, lecz czasami [w ich działanie] 
wkrada się ludzka ułomność. Natomiast wszyscy rebelianci i krnąbrni, któ-
rzy buntują i podjudzają gminę przeciwko zwierzchności, ściągają na siebie 
usprawiedliwiony gniew Boga i jego karę, a jako zapłatę otrzymują w końcu 
biedę, ubóstwo, więzienie, miecz i tym podobne rzeczy. Wiele przykładów 
na to znajduje się we wszystkich relacjach historycznych, a tu podany zostanie 
[tylko ich] koniec: część jest wyrywanych z drogi [życia] przez przedwczesną 
śmierć, część doświadcza ubóstwa, dotykają ich choroby i pogarda. Jeden 
z nich wskutek swojego gorszącego zachowania się w domu, gdyż uderzył swoją 
żonę tak, że oślepła i ogłuchła, został osądzony i słusznie wypędzony z miasta. 
Natomiast Belitz zmarł żałosną śmiercią w Pradze, na kupie gnoju, w wielkim 
niedostatku. Niech Bóg pokoju, który usposabia oczy do patrzenia i uszy do 
słyszenia, łaskawie zechce złączyć serca zwierzchności i mieszczaństwa mi-
łością i jednością, aby uchroniło to nas od tego rodzaju powstań.

Biada! Jak w Sodomie

W  tym samym 1597 roku, 13 grudnia, na placu przy kościele św. Jakuba 
zostało położone małe dziecko, które prawie całe zostało zjedzone 

i pożarte przez psy.

849 Autor ma na myśli Łasztownię. [JG]
850 Liwiusz, Ab Urbe condita (Dzieje Rzymu od założenia miasta) I 25.13; zob. Guevara 1611, s. 58. [MC]
851 Łac. Saepe optime cogitata pessime cadunt; parafraza Cycerona, Ad Atticum 10.12.a 1: caduntque ea quae diligentissime sunt 
cogitata taeterrime. [MC]
852 Niketas Choniates, Annales (Historia) III (in Alex. Comneno); zob. Guevara 1611, s. 101. [MC]
853 Wellejusz Paterkulus, Historiae Romanae (Historia rzymska) II 126. Zob. Wellejusz Paterkulus, Aneks 2. [MC]
854 Zob. Antonio de Guevara, Proemium generale 4 (bp.), w: Guevara 1611. [MC]
855 Waleriusz Maksymus, Facta et dicta memorabilia (Czyny i powiedzenia godne pamięci) I 1 (ext.). 3. Zob. Waleriusz Maksymus, 
Aneks 2. [MC] 
856 Stacjusz Thebais (Tebaida) V, w. 688-689. Zob. Stacjusz, Aneks 2. [MC]
857 W oryginale schnur recht. [JG]

Liwiusz, księga 1, [25, 13]: 
Tym większa radość, im większy 

strach budziła sytuacja850. 
Rom. 13: Często najlepiej 

zaplanowane rzeczy najgorzej 
upadają851. Niketas Alexius 

Comnenus, księga 3: Kara boska 
nie śpi twardo na wieczność, 

lecz lubiąc późne zmiany, 
szybko się zbliżając, ukradkiem 
ściga zbrodniarzy852. Wellejusz, 
księga 2: Na ludzi występnych, 

choćby późno, ale w jakiś 
sposób spada kara853. Ajschines: 

Kto w życiu prywatnym 
jest zły, w życiu publicznym 

nie będzie dobry854. Waleriusz 
Maksimus, księga I.2: Wolnym 

krokiem nadchodzi gniew 
bogów, by dokonać pomsty855. 
Stacjusz, Tebaida 5: Widzi to, 
widzi ów Władca bogów, i za 
zuchwalstwa, choć późno, to 

jednak czeka gniew856.
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Straszna burza

W roku 1598, 25 kwietnia, około południa była tutaj straszna burza z grzmo-
tami i błyskawicami, które w pięciu miejscach trafiły w nową wieżę 

kościoła Mariackiego.

Zjazd Hanzy

W  tymże [1598] roku, w czerwcu, lipcu i sierpniu, odbył się w Lubece zjazd 
Hanzy, na który wysłani zostali pan doktor Samuel Schwalg858, syndyk, 

i pan Jacob Trebbin859, rajca.

Sejmy

W roku 1599, 22 stycznia, po raz kolejny obradował tutaj, w Szczecinie, zjazd 
stanów ziemskich. [Został zwołany] albowiem obydwa poprzednie sejmy, 

które obradowały ostatnio 16 października i 11 grudnia w Wolinie i Trzebiatowie, 
zakończyły się bezowocnie, ponieważ w istocie nie znaleziono porozumienia 
w sprawie pożądanej [przez księcia] culagi860. Stąd wyznaczone zostało trzecie 
zgromadzenie i w związku z tym powołana została znamienita komisja stano-
wa. Następnie po wielu konsultacjach przeprowadzonych przez obie strony do 
pewnego stopnia porozumiano się w tej kwestii861.

858 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1.
859 Rajca od 1575, kamerariusz od 1602, zm. 1604. Zob. niżej: „Nazwiska rajców…” jako Trebbyn. Blümcke 1913, s. 122 (nr 400/268). [JG]
860 Wprawdzie w oryginale Friedeborn użył rzeczownika Zulage (= dodatek, dokładka, podwyżka), który w polskiej literaturze historycz-
nej dotyczącej Księstwa Pomorskiego tłumaczony jest jako culaga i jest używany głównie przy omawianiu historii finansów miejskich, 
to w tym przypadku faktycznie chodziło o akcyzę, którą książę Jan Fryderyk próbował wprowadzić już w 1588, patrz wyżej rozdział 
pt. „Podatek czopowy”. Wehrmann 1919/1921, 2, s. 85-86. Właściwa culaga była podatkiem nadzwyczajnym, pobieranym okazjonalnie od 
wszelkich towarów wwożonych do Szczecina i z niego wywożonych, który wprowadzono po raz pierwszy w 1568 w celu uzyskania przez 
miasto dodatkowych dochodów przeznaczonych na pokrycie długów miejskich. Blümcke 1880; Wehrmann 1911, s. 225; Gaziński 2000, 
s. 40-41. [JG]
861 Stany nie zgodziły się wprawdzie na wprowadzenie akcyzy, ale w zamian za to uchwaliły pobranie podatku nadzwyczajnego prze-
znaczonego na częściową spłatę długów księcia. Thiede 1849, s. 551; Wehrmann 1919/1921, 2, s. 86; Boras 1968, s. 192-193. [JG]
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Spalenie się domu Paula Kölemana

D nia 21 lutego wskutek nieostrożności pewnej staruszki, która suszyła swój 
słód, zapalił się i bardzo szybko spłonął dom ławnika sądowego Paula 

Kölemana, położony przy Rynku Końskim862. O tym Paul Zacharias:
Wulkan podpaliwszy domostwo Paula Köl[e]mana 

żarłoczną paszczą obrócił je w śnieżnobiały popiół863.

Ścięcie trzech rentmistrzów

W  dniu 26 czerwca 1599 [roku] ścięto tutaj [tj. w Szczecinie] na 
Kruczym Kamieniu864 trzech rentmistrzów [domen książę-
cych]865. O szczegółach ich przestępstwa można dowiedzieć 
się z akt. Nie ma lepszego remedium866, aby przeciwdziałać 

tego rodzaju złu, niż utrzymywanie dokładnego nadzoru  oraz żądanie od 
zarządców dóbr regularnych i szczegółowych rachunków. Wszak jak powia-
da Alfenus: Nawet dobre osoby bez karcenia stają się złe867. Co bowiem na koniec 
wyniknie z tego, jeśli zaniedba się stałego upominania, wizytowania, brania 
rachunków i starannego nadzoru etc.? W starych prawach (l. unica C. de con
tract. Iudicum868) poborcom podatkowym i zarządcom zabraniano uprawiania 
handlu w miejscach, w których rezydowali i sprawowali swój urząd, aby dla 
prywatnych korzyści i interesów nie zaniedbywali troski o sprawy publiczne 
(l. principalibus. ff. si certum petatur869) oraz nie mieli sposobności i powodu do 
oszustw i nieprawości. Cesarz Wespazjan, a także król Ludwik XI870 we Francji, 

862 W oryginale Roßmarckt, niem. Roßmarkt, nazwa polska 1945: plac Orła Białego – jeden z rynków ówczesnego Szczecina, główny 
rynek górnej części miasta; jego nazwa łac. forum equorum, pochodząca od koni oferowanych tu na sprzedaż, poświadczona źródłowo 
od 1351. Lemcke, Fredrich 1926, s. 59, 62-66; Encyklopedia Szczecina 1999, s. 695-696. [JG]
863 Chronostych łaciński.: PaVLI KoLMannI VVLCanVs faVCe VoraCI, In nIVeos CIneres tIgna praeVsta rapIt (V+L+I+L+M+I+V+V+L+C+
V+V+C+V+C+I+I+I+V+C+I+I+V+I = 1598). [MC] Jeśli przyjmiemy, że rozdział, którego ilustracją jest chronostych, dotyczy roku 1599 (nie 
jest w nim podana wprawdzie data roczna, ale umieszczono go między dwoma rozdziałami z podaną datą roczną 1599), to chronostych 
jest napisany z błędem. Ponieważ sumy zapisanej chronostychem nie da się zwiększyć o 1, gdyż zawiera on tylko osiem liter „i”, przyjąć 
trzeba, że w chronostychu zaszyfrowana jest data 1598, a tym samym wydarzenie opisane w przedmiotowym rozdziale wydarzyło się 
w 1598. [JG]
864 Kruczy Kamień, niem. Rabenstein – to samo miejsce straceń, które wspomniane zostało w rozdziale „Powieszenie czeladnika ma-
larskiego”, patrz wyżej. [JG]
865 Wydarzenie to jest interpretowane jako element rygorystycznego nadzoru ze strony księcia nad finansami książęcymi w związku 
z obciążeniem ich olbrzymimi długami. Thiede 1849, s. 551. Wedel (1882, s. 377) wymienia tych rentmistrzów. Byli to: Jacob Schmedt 
z Wolina, N. Peucker z Lęborka i Lorentz Nagel z Szadzka. [JG]
866 Łac. remedium – środek zapobiegawczy; lekarstwo. [JG]
867 Zob. Wedel 1882, s. 378. [MC]
868 Łac. Lex unica, Codicis, de contractibus iudicum; zob. Codicis Iustiniani libri I-III, I 53. [MC]
869 Łac. Lex principalibus, Digesti, si certum petatur; zob. Giovanni Bolognetti, In eam pandectarum partem quam primam – secundam 
Digesti veteris vocant commentariorum seu repetitionum, Venetiis 1572, s. 119 v. [MC]
870 Ludwik XI (1423-83) – z dynastii Walezjuszów, syn Karola VII (1403-61), król Francji od 1461; jako władca tłumił opozycję feudałów 
różnego rodzaju działaniami (akcje zbrojne, działania dyplomatyczne, umiejętne operowanie przywilejami królewskimi); dążył do przy-
łączenia prowincji francuskich do korony; wprowadził stałą armię zaciężną, pocztę państwową, uporządkował finanse, popierał rozwój 
miast. [JG]
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zabierali swoim sługom i zarządcom cały majątek, kiedy się dowiadywali, że 
ci utuczyli się, czyli wzbogacili niestosownie i nadmiernie, na należących do 
nich lub do ich poddanych dobrach, degradowali ich do poprzedniej pozycji, 
a wszystkie [skonfiskowane] pieniądze oddawali biednym lub lokowali je ogól-
nie w inne użyteczne rzeczy. Wespazjan uważał swoich urzędników za gąbki, które 
wyciskał, kiedy się napełniły871. Ten rodzaj kary wcale nie mógłby być omijaniem 
rozumnej sprawiedliwości lub bardzo stać z nią w sprzeczności.

Szczegółowy opis ostatniej podróży, 
chrześcijańskiego zgonu i książęcego pogrzebu 

świętej pamięci księcia Jana Fryderyka

W  tymże 1600 roku, przed zapustami, książę Jan Fryde-
ryk postanowił odwiedzić młodego pana Filipa Juliusza 
w Wolgast. Dlatego wraz ze swoją żoną [tj. Erdmutą], 
księciem Franciszkiem [I] i obydwiema pannami, 
brandenburską872 i saską873, które wówczas przeby-

wały u niego na dworze, 31 stycznia wyruszył w drogę wspaniałym, bogato 
przyozdobionym korowodem sań i tym, co z nim związane. Do Wolgast przy-
byto 2 lutego, w dzień Oczyszczenia Marii. Tam podjęci zostali należycie, po 
książęcu, przez księżną wdowę874, młodego pana [tj. księcia Filipa Juliusza]875 
i księcia Joachima Karola876 z Brunszwiku. Następne dwa dni, a mianowicie 
niedzielę Esto mihi i poniedziałek [tj. 3–4 II], spędzono na zabawie. Jeśli cho-
dzi o wspomnianego wyżej księcia Jana Fryderyka, to przez cały czas, aż do 
wtorku wieczorem, czyli 5 lutego, nie był osowiały ani nie odczuwał żadnych 
dolegliwości cielesnych. We wspomniany dopiero co wtorek, wieczorem, po 
trwającej kwadrans rozmowie ze swoim panem bratem, księciem Bogu sławem 
[XIII], który dopiero tam przybył, postał chwilę przy kominku, a kiedy chciał 
usiąść przy księżnej wdowie i zaklaskał rękoma nad głową, zaczął się uskarżać, 

871 Parafraza fragmentu żywotu Wespazjana Swetoniusza. Zob. Swetoniusz, De vita Caesarum (Żywoty Cezarów), Vita Vespasiani 16.3. 
Zob. Swetoniusz, Aneks 2. [MC]
872 Osoby tej należy poszukiwać wśród trzech księżniczek (elektorówien) brandenburskich, które później wzięły udział w pogrzebie 
księcia, a mianowicie: Barbara Zofia (1584-1636), Agnieszka (1584-1629) i Elżbieta Zofia (1589-1629). Pierwsza była bratanicą księżnej 
wdowy (córką jej starszego, przyrodniego brata, elektora Joachima Fryderyka), dwie pozostałe jej przyrodnimi siostrami (córkami jej ojca, 
elektora Jana Jerzego, z trzeciego małżeństwa; Erdmuta była jego córką z drugiego małżeństwa). [JG]
873 Możemy przyjąć, że była to Katarzyna Urszula (1580-1611), księżniczka dolnosaksońska z Lauenburga, siostrzenica zmarłego (córka 
jego siostry Małgorzaty (1553-81), od 1574 żona księcia Franciszka II (1547-1619), księcia dolnosaksońskiego na Lauenburgu), która później 
wzięła udział również w pogrzebie swego zmarłego wuja, patrz niżej oraz Personalien 1869, s. 135. [JG]
874 Zob. Zofia Jadwiga (1561-1631), Aneks 1.
875 Zob. Filip Juliusz (1584-1625), Aneks 1.
876 Zob. Joachim Karol (1573-1615), Aneks 1.
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że poczuł się źle.877878879 Potem, około godziny dziewiątej, ogarnięty niespodziewaną 
wielką słabością i niemocą, osunął się i stał się do tego stopnia bezsilny, że 
musiano go przenieść do łoża znajdującego się w komnacie obok, tej, w której 
się urodził. Kilka godzin później zwrócił wiele ropy i skrzepniętej krwi.

W czwartek po odbytej spowiedzi przyjął Przewielebny880 Sakrament, 
a w końcu 9 lutego, między godziną siódmą i ósmą, oddał ducha w Bogu, prze-
żywszy na tym świecie 57 lat 7 miesięcy i 12 godzin.

Książęce zwłoki lub ciało (bez usuwania wnętrzności881, czego zanie-
chano z uwagi na uprzednie życzenie i polecenie Jego Książęcej Łaskawości) 
ubrane zostało wspaniale w książęcą odzież, aksamitne spodnie i wams882 
obszyty i przetykany złotem. Następnie udekorowano je wspaniale złotymi 
łańcuchami, bransoletami i pierścieniami, a na głowę nałożono czapkę z ak-
samitu, ozdobioną kosztownym sznurem lub złotym łańcuchem i czarnymi 
żurawimi piórami, opasano je pasem ze złoconym sztyletem, a obok położono 
złocony rapier.

Początkowo [ciało] włożone zostało do drewnianej trumny, przy której 
w sali, gdzie [książę] zmarł, dniem i nocą czuwały wyznaczone do tego [osoby] 
spośród jego służby i szlachty aż do 13 lutego. W dniu tym, po wygłoszeniu 
kazania, [ciało] umieszczone zostało na przygotowanym do tego nowym wozie, 
powleczonym czarnym suknem, który był zaprzężony w 6 koni, przybranych 
również w czarne sukno, i w otoczeniu książęcych osób, szlachty, mieszczan, 
tłumu pospólstwa, duchownych i uczniów, przy żałobnych śpiewach i biciu 
w dzwony, poprowadzone przez miasto i dalej przez bramę na zewnątrz. W cią-
gu dnia ciało dotarło do klasztoru w Stolpe, gdzie złożone zostało w kościele 
i czuwano przy nim.

Dnia 14 lutego ciało w takiej samej procesji dotarło do Ueckermünde883. 
Tutaj, z powodu słabości, która ogarnęła pogrążoną w wielkim smutku księżnę 
wdowę, przez dwie noce stało w kościele zamkowym w ciszy i z czuwaniem.

877 Parafraza fragmentu Listu 61 Seneki. Zob. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza) 61. 1; w brzmieniu 
cytowanym przez Friedeborna zob. Wedel 1882, s. 383. [MC] 
878 Seneka, Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza) 61. 2. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
879 Zob. Wedel 1882, s. 383. [MC]
880 W oryginale Hochwürdige. Przyjęte tu tłumaczenie pochodzi z Mrongowiusza 1854, s. 408, hasło (das) Hochwürdige. [JG]
881 Niem. exenteration, od łac. exenteratio – wyrzucenie wnętrzności. [JG]
882 Wams – krótki, obcisły kaftan męski, watowany lub nie, sięgający bioder, na przodzie wydłużony w szpic, z krótką baskiną, z rękawami 
lub bez, w dolnej części często z dziurkami do mocowania nogawic, do czego stosowano guziki, wiązadełka ze skuwkami i haftki, noszony 
od poł. XVI do poł. XVII w. głównie w Hiszpanii i Niemczech, wykonywany z sukna, atłasu lub aksamitu, zdobiony nacinaniem (w XVI w.), 
haftem lub pasmanterią. Zob. Kopaliński 1991, s. 1248; Słownik terminologiczny 2007, s. 429. [JG]
883 Ueckermünde, w oryginale Vkermünde, pol. Wkryujście – miasto w Niemczech, we wsch. części kraju związkowego Meklemburgia-

-Pomorze Przednie, ok. 2 km na pd. od ujścia rzeki Wkra (niem. Uecker) do Zalewu Szczecińskiego, ok. 50 km na pn. wsch. od centrum 
Szczecina; prawa miejskie od ok. 1260. Brüggemann 1779, s. 12-18; Kratz 1865, s. 529-533; Handbuch 1996, s. 307-309; Landeskundlich-
historisches Lexikon 2007, s. 671-672. [JG]

Seneka: Każdy dzień należy 
zaplanować tak, jakby miał być 
ostatnim877. A dobrze umierać, 

to umierać chętnie878. Tenże 
w Listach: Nie można dobrze 
przeżyć obecnego dnia, jeśli 

nie założysz sobie, że zajaśniał 
dla ciebie jako ostatni879.
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Dnia 16 lutego ciało doprowadzono do Jasienicy884.
W niedzielę Reminiscere [tj. 17 II] wielokrotnie wspomniane książęce cia-

ło przyprowadzone zostało o godzinie trzeciej po południu do Szczecina. Tu, 
przed Bramą Młyńską, przyjęte zostało z należytą okazałością, w smutku, przez 
książęcych radców i całą służbę dworską, także burmistrzów i radę, starszych 
kupiectwa i dziewięciu cechów, kilka dwórek w żałobnych strojach, ponadto 
duchownych i scholarów885. A ulice, którymi szedł orszak, były obstawione przez 
mieszczan, aby utrzymać miejsce i przejście. Ponadto we wszystkich kościołach 
biły dzwony. A na książęce zarządzenie dzwony miały bić w miastach i wsiach 
całego kraju aż do dnia pogrzebu przez dwie godziny dziennie.

W pochodzie, przed ciałem, jechali na koniach szczecińscy i wołogoscy 
słudzy dworscy. Obok niego [tj. obok ciała] szli natomiast wyznaczeni dra-
banci886. Za nim szli w należytym porządku: księżna wdowa i inne obecne 
książęce osoby, radcy, kanceliści, mieszczaństwo i znamienitsze mieszczki. 
Ciało umieszczono w dużej Nowej Sali887, zwrócone w stronę kościoła. Aż do 
dnia pogrzebu, przez całe cztery tygodne, dzień i noc czuwały przy ciele osoby 
ze szlachty. W międzyczasie przygotowywana był cynowa trumna, w której 
dzień przed pogrzebem umieszczono drewnianą trumnę, w której spoczywało 
ciało, [którą następnie] zamknięto.

Księżna wdowa [jeszcze] z Wolgast pisemnie powiadomiła stany o zgonie 
księcia, a pismo to przygotował marszałek krajowy Ewald Fleming888.

Książę Barnim [X] jako następca został wezwany, aby jak najszybciej 
zjawił się w Szczecinie, dokąd wraz ze swoją żoną dotarł 19 lutego. Pomógł on 
w przygotowaniu książęcego pogrzebu oraz zdobyciu tego, co było do niego 
potrzebne.

884 Jasienica, niem. Jasenitz – niegdyś wieś, ok. 5,5 km na pn. od Polic, obecnie w granicach tego miasta; od lat 30. XIV w. istniał tu 
klasztor Augustianów, sekularyzowany w okresie reformacji. Słownik geograficzno-krajoznawczy 1992, s. 223-224. [JG]
885 W oryginale Scholarn, od łac. scholaris = uczeń – w ówczesnej niemczyźnie określenie, które uznawane było za dostojniejsze niż 
używany równolegle rzeczownik Schüler, uważany jednak za pospolity. Niewykluczone, że Friedeborn mianem tym określił uczniów 
Pedagogium. [JG]
886 Drabant – w średniowieczu i czasach nowożytnych członek pieszej straży przybocznej panujących lub wyższych urzędników, uzbro-
jony w halabardę lub szpadę. Linde 1807, s. 519; Gloger 1900/1903, 2, s. 34-135; Kopaliński 1991, s. 220. [JG]
887 Duża nowa sala, w oryginale der grosse Newe Sahl, w: Personalien 1869, s. 128: grosser herlicher Sael, welchen seine selige Fürstliche 
Gnad für wenig Jahren new erbawt; w obydwu przypadkach nie podano jednak lokalizacji pomieszczenia. Przyjąć należy, że znajdo-
wało się ono w skrzydle pn., jednym z dwóch, które zmarły polecił wybudować. Jeśli chodzi o położenie „nowej wielkiej sali” w obrębie 
skrzydła pn., to nasuwają się dwa rozwiązania. Przyjąć można, że „duża nowa sala” lub „duża wspaniała sala” była identyczna z dużą 
salą znajdującą się na drugim piętrze skrzydła pn., w jego wsch., szczytowej części (ob. sala Stanisława Leszczyńskiego). Jej sklepienie 
wsparte było na trzech charakterystycznych dla architektury całego skrzydła pn. ośmiobocznych kolumnach z piaskowca. Za taką 
identyfikacją przemawia sformułowanie zawarte w dalszej części opisu ceremonii pogrzebowej, mówiące o zniesieniu trumny z ciałem 
na dół, co oznacza, że podczas jej przenoszenia musiano pokonać różnicę poziomów pomiędzy miejscem, gdzie ciało było wystawione, 
a poziomem dziedzińca zamkowego. Zauważyć jednak należy, że na parterze skrzydła pn., w tej samej jego części (po prawej stronie 
klatki schodowej, stojąc tyłem do dziedzińca), w której znajdowała się wspomniana wyżej sala na drugim piętrze, umiejscowiony był 
tzw. refektarz, dostępny z dziedzińca przez osobne wejście. Był on wprawdzie mniejszy niż sala na drugim piętrze, bo jego sklepienie 
wspierało się tylko na jednej ośmiobocznej kolumnie, ale leżał powyżej poziomu dziedzińca i z jego poziomu wchodziło się do tej sali po 
paru stopniach. Gdyby więc trumna z ciałem wystawiona była w tym pomieszczeniu, to jej wyniesienie na dziedziniec zamkowy również 
byłoby związane z ruchem w dół. [JG]
888 Zob. Flemming Ewald von (1538–1607), Aneks 1.



20 Zamek Książąt Szczecińskich 
w I połowie XVII wieku 
na podstawie widoku Meriana 
z 1652 roku. Ilustracja 
z Friedricha Thiedego Pomerania. 
Geschichte und Beschreibung 
des Pommernlandes, Stettin 
1846. AP Szczecin, Biblioteka. 



21 Apelacja miasta Dąbie przeciwko burmistrzowi 
i radzie Szczecina w sprawie blokowania wolności żeglugi. 
Dokument pergaminowy – instrument notarialny, Szczecin, 
31 VI 1584. AP Szczecin, SKR, sygn. 6, s. 14–20. 
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Oprócz tego zadecydowano, że aż do 21 kwietnia nie będą się odbywać 
żadne czynności urzędowe i dworskie. Dlatego przez ten czas zamknięte były 
kancelaria i wszystkie sądy książęce.

Po wyznaczeniu terminu pogrzebu książęcego na sobotę przed [Niedzie-
lą] Palmową, czyli na 15 marca, pisemnie zaproszeni zostali pozostali panowie 
bracia i szwagrowie, bardziej zaprzyjaźnieni i spokrewnieni elektorzy i ksią-
żęta, a także z całej części szczecińskiej księstwa wyżsi duchowni, hrabiowie, 
szlachta i miasta.

O godzinie drugiej wspomnianego właśnie dnia książęce ciało zniesione 
zostało przez wyznaczone do tego osoby z sali na dół, na dziedziniec, i zło-
żone ma marach. Po odśpiewaniu przez duchownych kilku pieśni żałobnych 
i odczytaniu przez nich kolekt z Pisma Św., po zaintonowaniu pieśni Syme
ona889 „W pokoju i z radością”, ciało zostało podniesione i poniesione ulicami 
Wjazdową890, Wielką Tumską891 i Kuśnierską892, i przyniesione do kościoła 
[zamkowego]. A ulice te były po obydwu stronach znowu893 obstawione przez 
mieszczan, których wezwano, aby ze swoją bronią i w żałobnych strojach 
utrzymywali miejsce i przejście.

Przed procesją i scholarami szło 9 szlachciców, po trzech w szeregu, po 
nich następowało 100 chłopców w żałobnych szatach i z nałożonymi kapelu-
szami [pogrzebowymi], za nimi książęce Pedagogium, organiści i muzykanci 
dworscy, po nich ministerium894, a więc grono kaznodziejów z miasta i z domeny 
Szczecin, w odpowiednim porządku, wszyscy w kapeluszach pogrzebowych, 
po nich książęcy trębacze. Z trąbek, które tak jak kotły wojskowe były obciąg-
nięte czarnym suknem, zwieszały się czarne proporce.

Za nimi szedł szczeciński dziedziczny marszałek ziemski Ewald Flem-
ming, niosący czarną laskę marszałkowską, a za nim młoda szlachta dworska 
i ziemska, i sekretarze.

889 Pieśń lub kantyk Symeona (łac. canticum Simeonis) – pieśń, którą według Ewangelii św. Łukasza (2, 29-32) wyśpiewał starzec 
Symeon małemu Jezusowi, biorąc go na ręce w Świątyni Jerozolimskiej, podczas ofiarowania go tam przez rodziców, nazywana pieśnią 
spełnienia. [JG]
890 Ulica Wjazdowa, niem. Fuhrstraße – obecnie wsch. odcinek ul. Grodzkiej (od ul. Sołtysiej do ul. Kuśnierskiej), w l. 1945-56 ul. Bal-
ladyny. Część autorów tłumaczy niemiecką nazwę jako Furmańska, np. Piskorski, Wachowiak, Włodarczyk 1993, s. 52 (ryc. 23. Szczecin 
w XV-XVI w.); inni, np. Brüggemann 2018, s. 135, jako Wjazdowa. Lemcke, Fredrich (1926, s. 53) odrzuca łączenie nazwy z furmanami 
ze względu na stromy przebieg ulicy i kształt działek, i wywodzi ją od słowa z języka średnio-dolno-niemieckiego vôre = droga dojazdowa, 
ponieważ ulica od pradawnych czasów stanowiła dojazd na wzgórze zamkowe. [JG]
891 W oryginale Grosse Thumb, niem. 1945 Große Domstraße – obecnie ul. Farna, 1945-55 ul. Subisława. [JG]
892 W oryginale Peltzer Strasse, niem. 1945 Pelzerstraße – obecnie ul. Kuśnierska (od 1945). [JG]
893 Nawiązanie do sytuacji z 17 lutego, kiedy ciało księcia od Bramy Młyńskiej wieziono przez miasto na zamek, patrz wyżej. [JG]
894 Użyte przez Friedeborna łacińskie określenie ministerium oznaczało albo wszystkich urzędników księcia biorących udział w zarządzie 
państwem, albo wszystkich (lub najważniejszych) duchownych ewangelickich w danym państwie. Tu w drugim znaczeniu, co definiuje 
sam Friedeborn. Zob. ministerium, w: Zedlersches Lexikon, Bd. 21, szp. 380. [JG]
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Następnie szli marszałkowie dworów [szczecińskiego i wołogoskiego], 
i młodzi szlachcice dworscy książąt Bogu sława [XIII], Barnima [X], Kazimierza [VI], 
Filipa [II], Franciszka, Filipa Juliusza z Pomorza, elektorów brandenburskich895 
i księcia Joachima Karola z Brunszwiku896, w takim samym porządku [jak ich 
panowie postępowali za ciałem].

Dalej897 szło po nich jedenaście chorągwi z herbami, odpowiadających 
liczbie ziem i władztw, które znajdowały się pod władzą książąt pomorskich 
na Szczecinie, trzymanych przez kilkunastu [szlachciców] ziemskich, [siedzą-
cych na koniach], a każdy koń, obleczony w czarne sukno, z takimi samymi 
jak na chorągwi herbami na czole i na zadach, prowadzony był przez dwóch 
szlachciców w kapturach, aż do ostatniego [sic!] [konia] z chorągwią główną 
z całym pomorskim herbem898, którą niósł hrabia Albrecht [von Eberstein] 
z Nowogardu899. [A za nim, na końcu, kroczył koń]900 w polerowanej barsie901, 
którego dosiadał Baltzer von Wolde, książęcy młodzian dworski, w bardzo 
kunsztownie wykonanym, takim samym w formie, kirysie902.

Kilka dni później chorągwie te i kirys zostały umieszczone i zawieszone 
w kościele zamkowym.

Za ostatnim koniem kroczył marszałek dworu Caspar von Wedel. Niósł 
złocony miecz, powleczony na czarno, z głownią skierowaną ku ziemi. Za nim 
postępował kanclerz Caspar von Wolde903, niosący wielką pieczęć majestatycz-
ną na czarnej aksamitnej poduszce, nakrytej czarną jedwabną taftą. Potem 
szedł komornik904 Peter Kameke bez niczego. Za nimi następowało książęce 
ciało, okryte czarnym aksamitem, które niosło 20 szlachciców. Obok traga-

895 W oryginale der Chur Fürstinnen zu Brandenburg, co należy tłumaczyć jako elektorówien brandenburskich, co trzeba uznać za 
ewidentny błąd autora, ponieważ w tej części procesji pogrzebowej, która szła w ściśle określonym porządku, szli przedstawiciele dworów 
obecnych na pogrzebie władców. Z tego powodu przytoczone na początku przypisu wyrażenie przetłumaczone zostało jako „elektorów 
brandenburskich”. [JG]
896 Zob. Joachim Karol (1573-1615), Aneks 1.
897 Z uwagi na to, że w oryginale akapit ten wykazuje pewne braki, które czynią jego treść nie do końca zrozumiałą, w tłumaczeniu wsparto 
się innym ówczesnym źródłem, a mianowicie opisem ceremonii pogrzebowej księcia Jana Fryderyka z druku okolicznościowego z 1600, 
przedrukowanym w: Personalien 1869, s. 126-137. W źródle tym opis prowadzonych chorągwi herbowych jest bardzo precyzyjny (tamże, 
s. 131-132), co pozwoliło na zrozumienie i poprawienie tego fragmentu opisu ceremonii pogrzebowej sporządzonej przez Friedeborna. [JG]
898 Chodzi o wielopolowy herb Księstwa Pomorskiego, który wprowadzony został za panowania księcia Bogu sława X, a wyłączność 
w heraldyce książęcej uzyskał w 2. poł. XVI w. Był on dziewięcio- lub jedenastopolowy. W dziewięciu polach widniały herby ziem 
wchodzących w skład księstwa, pole dziesiąte, tzw. krwawe, symbolizowało suwerenne prawa monarsze władców Pomorza, zaś w polu 
jedenastym, pojawiającym się na niektórych przedstawieniach, umieszczany był herb biskupstwa kamieńskiego. Wydaje się, że herb 
użyty podczas ceremonii pogrzebowej księcia Jana Fryderyka był herbem dziewięciopolowym. Jego przedstawienie umieszczone 
zostało w druku z 1600, zawierającym tekst kazania wygłoszonego podczas pogrzebu księcia. Faksymile tego przedstawienia zostało 
zamieszczone w: Personalien 1869, s. 114. O herbie książęcym zob. Werlich 1995; Werlich 2012. [JG] 
899 W oryginale Neugarten, niem. 1945 Naugard. [JG]
900 Friedeborn nie wspomniał o dwunastym koniu, stąd to wtrącenie, lecz tylko o szlachcicu, który go dosiadał. Z zapisu w oryginale 
wynika, że Baltzer von Wolde jechał na tym samym koniu, co Albrecht von Eberstein z Nowogardu. Por. Personalien 1869, s. 132. [JG]
901 W oryginale Barse – według FWB: ochronne nakrycie ciała konia wykonane ze skóry lub płyt metalowych, lżejsze i mniej kompletne 
niż właściwa zbroja końska. [JG]
902 Kirys to zbroja ochraniająca korpus, składająca się z dwóch części: ochraniającego pierś napierśnika i osłaniającego plecy naplecz-
nika, połączonych za pomocą rzemieni i klamer w pasie, po bokach i na ramionach. Zob. Gradowski, Żygulski 2010, s. 129. [JG]
903 Zob. Wolde, Caspar vom (?-1605), Aneks 1.
904 W oryginale Cämerierer. W rozdziale „Synod”, który dotyczy roku 1593, ta sama osoba określona została jako wielki komornik (Ober-
kämmerer); por. przypis 754. [JG]
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rzy szło po obydwu stronach 24 szlachciców, również w kapturach, każdy 
niosący płonącą czarną pochodnię, z herbem pomorskim w środkowej części. 
Dookoła i obok nich szło jeszcze 24 drabantów z halabardami zwróconymi 
szpikulcami ku ziemi.

Potem, zaraz za ciałem, postępowały książęce osoby, [a mianowicie]: ksią-
żę Bogu sław [XIII], Barnim [X], Kazimierz [VI], Filip [II], Filip Juliusz, dwóch 
młodych margrabiów z Brandeburgii, [Jerzy] Albrecht i Zygmunt905, synowie 
świętej pamięci elektora Jana Jerzego906. Po nich następowali wysłannicy elektorscy 
i książęcy, a mianowicie: księcia Ulryka907 z Meklemburgii, elektora z Branden-
burgii908, młodych książąt z Saksonii909, synów elektora Krystiana910. Dalej [szli] po 
nich pozostali radcy dworu i radcy ziemscy, a obok nich ochmistrzowie elekto-
rówien i księżnych wraz z przydzielonymi im młodymi szlachcicami dworskimi.

Potem szła najpierw, pogrążona w wielkim smutku, księżna wdowa 
ze Szczecina, którą prowadzili książę Joachim Karol z Brunszwiku911 i książę 
Franciszek z Pomorza. A ponieważ z powodu wielkiego smutku była bardzo 
słaba i wyczerpana, niesiono za nią czarny fotel, na którym podczas drogi od-
poczywała parę razy. Dalej postępowały: żona912 księcia Barnima [X], wdowa po 
elektorze saskim913, wdowa po elektorze brandenburskim914, a dalej sześć [sic!]915 
książęcych panien: Barbara [Zofia]916, córka elektora brandenburskiego, która 
szła w zastępstwie swej pani matki917, która chociaż była na miejscu, to jednak 
nie szła w orszaku; Jadwiga Maria918 z Pomorza, Urszula Katarzyna919 z Dolnej 
Saksonii, Agnieszka920 i Elżbieta Zofia921 z Brandenburgii. Te wszystkie książęce 
osoby były prowadzone przez dwóch hrabiów lub znamienitych szlachciców922.

905 Zob. Jerzy Albrecht II (1591-1615) oraz Zygmunt Hohenzollern (1592-1640), Aneks 1.
906 Zob. Jan Jerzy Hohenzollern (1525-98), Aneks 1.
907 Ulryk (1528-1603) – książę Meklemburgii na Güstrow od 1555. [JG]
908 Był nim wówczas Joachim Fryderyk Hohenzollern. [JG]
909 Krystian I Wettyn (1560-91), Aneks 1. Miał trzech synów (matką była Zofia Hohenzollern (1568-1622), [Aneks 1]: Krystiana (1583-1611), 
późniejszego (od 1591) elektora Krystiana II, Jana Jerzego (1585-1656), późniejszego (od 1611) elektora Jana Jerzego I, i Augusta (1589-
1615). W 1600 wszyscy oni byli niepełnoletni. Rządy w imieniu najstarszego z nich, Krystiana, sprawowała wraz z Fryderykiem Wilhelmem 
(1562-1602), księciem Saksonii-Weimaru, matka Zofia. [JG]
910 Zob. Krystian I Wettyn (1560-91), Aneks 1.
911 Zob. Joachim Karol (1573-1615), Aneks 1.
912 Zob. Anna Maria (1567-1618), Aneks 1.
913 Zob. Zofia Hohenzollern (1568-1622), Aneks 1.
914 Zob. Elżbieta Anhalcka (1563-1607), Aneks 1.
915 Według Personalien (1869, s. 135) grupa księżniczek uczestniczących w pogrzebie liczyła tylko 5 osób, ponieważ autor opisu ceremonii 
pogrzebowej w tej grupie pominął elektorównę brandenburską Barbarę, którą – z uwagi na to, że brała udział w ceremonii w zastępstwie 
swojej matki Katarzyny, przebywającej wtedy w Szczecinie, ale nieuczestniczącej w kondukcie – wymienił w grupie książęcych wdów, nie 
zaś w grupie księżniczek. Ostatecznie jednak to Friedeborn popełnił błąd, bo wymienił nie 6, lecz tylko 5 książęcych panien, ponieważ 
w grupie tej pominął elektorównę Zofię Saską (1587-1635), Aneks 1, siostrzenicę księżnej wdowy Erdmuty, towarzyszącą swojej matce 
Zofii, wdowie po elektorze saskim. Elektorówna Zofia jest wymieniona w Personalien 1869, s. 135. [JG]
916 Zob. Barbara Zofia (1584-1636), Aneks 1.
917 Zob. Katarzyna (1549-1602), Aneks 1.
918 Zob. Jadwiga Maria (1579-1606), Aneks 1.
919 Powinno być: Katarzyna Urszula (1580-1611), Aneks 1.
920 Zob. Agnieszka Brandenburska (1584-1629), Aneks 1.
921 Zob. Elżbieta Zofia Hohenzollern (1589-1629), Aneks 1.
922 Friedeborn pominął w tej grupie uczestników pogrzebu Zofię Jadwigę (1561-1631), Aneks 1. Por. Personalien 1869, s. 134. [JG]
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Po nich szło dziesięć kobiet z hrabiowskich rodów923. Po nich postępowały 
elektorskie i książęce fraucymery, w takim porządku, w jakim poprzednio szły 
[ich] panie. Po nich szli znowu trzej starsi szlachcice, wyznaczeni ze szlachty 
ziemskiej. [A także] żony radców i innych sług dworskich.

Dalej szli reprezentanci wyznaczonych miast: Szczecina, Stargardu, Słup-
ska, Gryfic, Trzebiatowa [nad Regą], Sławna i Gartz924. A po nich [szła] niższa 
służba dworska, mieszczanie i żony mieszczan, a na końcu dziewki dworskie.

W takim to porządku książęce ciało zostało doprowadzone przy wtórze 
niemieckich i łacińskich pieśni kościelnych do kościoła zamkowego. A ponieważ 
nie mógł on pomieścić wszystkich, którzy je odprowadzali, zarządzono, aby we 
wszystkich kościołach w mieście (a także w całym kraju zarówno w miastach, 
jak i na wsi) o tej samej godzinie odbyły się nabożeństwa z kazaniem.

Książece ciało zostało umieszczone na marach przed kazalnicą, a wokół 
niego ustawiono chorągwie i pochodnie, zaś miecz, berło i pieczęć położono 
na trumnie. Kazanie pogrzebowe wygłosił doktor Jakub Schmid925, superinten-
dent. Kazanie w kościele Mariackim wygłosił kaznodzieja dworski magister 
Glambecke926.

Po kazaniu ci, którzy nieśli trumnę, umieścili ją w grobie, który [zmar-
ły] książę polecił dla niej uprzednio przygotować. Zaraz potem, [jeszcze] 
w kościele, przez tych, którzy je nieśli, oddane zostały następcy, księciu 
Barni mowi [X], miecz, pieczęć i berło, który przyjął je od swojego marszałka 
Tönniesa Kleista, [a następnie] polecił wręczyć je z powrotem tym samym 
osobom, które [przedmioty te] w dotychczasowym porządku poniosły z kolei 
do zamku. Tam, w komnacie księcia Barnima [X], w obecności książęcych 
radców nadwornych i ziemskich pieczęć została złamana przez wezwanego 
do tego złotnika, co zakończyło pogrzeb księcia. Boże, obdarz Jego Książęcą 
Łaskawość błogosławionym odpoczynkiem wiecznym, a podczas wielkiego 
dnia Sądu Ostatecznego, wraz ze wszystkimi wybranymi, radosnym zmar-
twychwstaniem do szczęśliwego życia wiecznego w Jezusie Chrystusie, amen.

Choćby stało się to wszystko, o czym mówiłem, że stać się nie może,
Jedno jest niemożliwe, żeby mogli zginąć pobożni927.

923 Por. tamże, s. 135. [JG]
924 Tamże, s. 135-136. Za wyjątkiem Szczecina, który reprezentowali burmistrzowie, rada i sędziowie, są tu wymienieni imiennie wszyscy 
przedstawiciele pozostałych miast w liczbie 15 osób. [JG]
925 Zob. Schmidt, Jakob (Schmid, Faber, Fabricius) (1537-1613), Aneks 1.
926 Martin Glambeck (zm. 1612) – duchowny ewangelicki, do 1593 pastor w Wismarze, od 1593 archidiakon kościoła Mariackiego 
w Szczecinie, od 1595 substytut (pomocnik) superintendenta Fabera/Farbiciusa w kościele zamkowym, od września 1600 pastor kościoła 
św. Jakuba w Lubece. Moderow 1903, s. 445, 458. [JG]
927 Zob. Wedel 1882, s. 388. [MC]
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Ogólnie to, co odnosi się do czynów i życia tego spoczywającego teraz 
w Bogu księcia, zostało opisane w drukowanym kazaniu pogrzebowym, do 
którego odsyłam Czytelników.

[Wypada] jednak krótko wspomnieć z tego tylko to, że [w przypadku] 
tego świętej pamięci księcia od dziecka jego pan ojciec, Filip Pierwszy, błogo-
sławionej pamięci, dbał o jego wykształcenie oraz wdrażał go do wszystkich 
książęcych cnót i wychowywał go [w nich], w czym czynił on postępy, które 
radowały, i dobrze się rozwijał. Dzięki temu wśród najbardziej wykształconych 
książąt niemieckich tamtych czasów mógł zasadnie stawać w pierwszym szeregu.

Jeśli chodzi o religię, to bardzo dbał o oddawanie czci Bogu i prawdziwą 
naukę świętej Ewangelii, i pilnie baczył na to, aby w kościołach i szkołach jego 
kraju zachowywana była jedność w doktrynie. Sam też w skupieniu i z pilnością 
chętnie uczestniczył w świętych sprawach.

Podobnie zbawiennie chronił on także drogocenny pokój, co przynosiło 
krajowi dobrobyt i rozwój. Dlatego wbrew swojej naturze i woli pobłażał cza-
sami sąsiadom, i wiele wybaczał. W swoim kraju w sposób godny pochwały 
i dobrze administrował prawem i sprawiedliwością, a także egzekwował je. 
W swym książęcym stanie prowadził się wspaniale i swojej należnej władcy 
reputacji potrafił nadać nadzwyczaj słusznego szyku i poważania. Dlatego też 
u każdego cieszył się wielkim autorytetem i poważaniem.

Bardzo ulepszył kraj poprzez tworzenie domen i [wznoszenie] innych 
wspaniałych budowli. Szczególne upodobanie miał do muzyki. Był także miło-
śnikiem piszących o dziejach, których chętnie czytał z nienasyconą pilnością, 
[zwłaszcza] to, co pisali i wydawali oni drukiem o książęcych cnotach. O śmierci 
tego księcia Paul Zacharias ułożył następujące chronostychy:

Książę Jan Fryderyk, władca Szczecina,
szczęśliwy w mieście Wolgast czyta wyrok nieba928.

Drugi:
Gdy zajaśniał dziewiąty dzień lutego, Książę

Jan Fryderyk, z ziemi zmierza pod łuk firmamentu929.

928 Chronostych łaciński: Iohannes PrInCeps FrIDerICVs, DVXqVe StetInI, WoLgastI prosper CoeLICa IVra LegIt (I+I+C+I+D+I+C+V+D+
V+X+V+I+I+L+I+C+L+I+C+I+V+L+I = 1590). [MC] Data zapisana w chronostychu jest mniejsza o 10 od tej, którą miał upamiętnić, czyli 1600. 
Zbiór liter w chronostychu nie pozwala na jego poprawienie, ponieważ żadna litera spośród tych, które nie zostały wyróżnione, bądź ich 
suma, nie symbolizuje brakującej dziesiątki. [JG]
929 Chronostych łaciński: FebrVVs Vt nonVs spLenDet; FrIDerICVs IanVs PrInCeps, eX terra ConCaVa teCta petIt (V+V+V+V+L+D+I+D+
I+C+V+I+V+I+C+X+C+C+V+C+I = 1600). [MC]
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Ściganie rozbójników

W roku 1600 latem w Puszczy Szczecińskiej930, przy trakcie goleniow-
skim, zamordowanych i obrabowanych zostało kilka osób. I chociaż 
książę Barnim [X] przeprowadził dokładne dochodzenie i zarządził 

wspólne przeszukanie Puszczy przez sąsiadujące miasta, a mianowicie Szczecin, 
Stargard, Goleniów, Dąbie i leżące dookoła wsie i klucze dóbr [książęcych], 
przez jednocześną obławę w [poszczególnych] rejonach, to sprawców nie uda-
ło się jednak ustalić zbyt szybko, a dopiero następnego roku koło zapustów. 
Uwięziono wówczas w Szadzku931 z powodu popełnionych różnych kradzieży 
trzech włóczących się nicponi. Przyznali się oni do wielu strasznych czynów, 
między innymi do tego, że byli pomocnikami w dokonaniu przytoczonego 
[wyżej] zabójstwa, które miało miejsce w Puszczy Szczecińskiej. W Puszczy 
mieli oni również swoje specjalne jamy i kryjówki, a ponadto zatrzymywali 
się i ukrywali u innych [ludzi], i wiele złego uknuli. Otrzymali za to zasłużoną 
zapłatę: zostali poszarpani cęgami i połamani kołem od dołu932.

Nieprzyjemnie zimny rok

T en 1600 rok miał nie tylko bardzo mroźną zimę, lecz także nieprzy-
jemnie zimną wiosnę i lato, do tego stopnia, że jeszcze po [dniu św.] 
Jana [tj. 24 VI] i następnie w okresie kanikuły933 trzeba było ogrzewać 

pomieszczenia, a bez futra nie można się było obejść prawie przez cało lato. 
Przez to trawa wzeszła późno, a wskutek braku paszy i trawy, a także dużego 
zimna i złej pogody bydło i konie umierały nadmiernie, zamarzały i zdychały 
na trzęsawiskach i pastwiskach.

930 Chodzi o Puszczę Goleniowską. [JG]
931 W oryginale Satzig, niem. 1945 Saatzig – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gm. Dobrzany, położona 2,5 km 
na pd. zach. od Dobrzan, na pd.-zach. brzegu jeziora Szadzko. [JG]
932 Łamanie kołem – jedna z surowszych metod egzekucji stosowana w okresie średniowiecza i w czasach wczesnowożytnych nie tylko 
na Pomorzu, ale w całej ówczesnej Europie. Jej celem było nie tylko pozbawienie skazańca życia, ale zadanie mu przed zgonem mąk 
cielesnych oraz pohańbienie jego ciała przez połamanie i zdeformowanie. Technika tej metody polegała na rozłożeniu ofiary na dużym 
kole lub na rusztowaniu w kształcie krzyża św. Andrzeja, do którego była ona przywiązywana, a następnie łamaniu za pomocą koła, czyli 
kanciastej maczugi lub grubego drąga, poszczególnych kości. Rozróżniano dwa warianty łamania kołem: od dołu i od góry. W pierwszym 
kości skazańca łamano dośrodkowo, rozpoczynając od kostek i nadgarstków, w drugim, uznawanym za łagodniejszy i mającym znamiona 
aktu łaski, pierwsze uderzenie kołem skazany otrzymywał w klatkę piersiową, co miało na celu przerwanie rdzenia kręgowego, aby skazany 
nie odczuwał bólu przy dalszym wykonywaniu kary, podczas którego łamano mu kości odśrodkowo. W końcu skazańca dobijano, a po 
dokonaniu tej czynności jego zmasakrowane ciało wystawiano na widok publiczny, aby rozkładające się ciało było przestrogą dla innych. 
Częstym obostrzeniem łamania kołem było szarpanie ciała skazańca cęgami. Kerrigan 2010, s. 180; Maisel 1982, s. 182-184. [JG]
933 W oryginale Hundstagen, czyli dosłownie „psie dni” – pol. kanikuła, od. łac. dies caniculares (psie dni), pora roku, w której Słońce 
znajduje się w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa, czyli od 22 czerwca do 23 sierpnia. [JG]
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Także wszystkie zboża i owoce pojawiły się bardzo późno, miały zły czas 
kwitnienia i dojrzewały bardzo wolno. Dopiero po [dniu św.] Jakuba [tj. 25 VII] 
zaczął się zbiór żyta, którego było bardzo mało, co w widoczny sposób zwięk-
szyło rozpędzającą się drożyznę. Winorośl, chmiel, karma, owoce i inne płody 
rodzące się na drzewach934 źle się udały. Jeśli chodzi o zboże, to dzięki Bogu, 
wbrew nadziei niektórych, zebrano wcale niemały niezbędny zapas, a więc 
po żniwach wielka zwyżka cen trochę się uspokoiła.

Koniec księgi drugiej

934 Friedeborn rozróżnia tu owoce drzew uprawnych i krzewów owocowych (Obst) oraz owoce innych drzew, jak orzechy czy żołędzie 
(Baumfrüchte). [JG]
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Nazwiska rajców,
którzy po kolei zasiadali w radzie

w okresie ponad dwustu lat.
Z czego zobaczyć można,

kiedy zostali wybrani do rady
i częściowo obrani zostali burmistrzami i kamerariuszami,

kiedy zmarli i jak długo zasiadali w radzie.935
A także:

Nazwiska szlacheckich i [innych] znamienitych rodów, 
które wówczas przebywały w tym mieście.

935 Spis zawiera 319 nazwisk. Wszystkie są wymienione również w spisie rajców wybranych w okresie 1243-1913, sporządzonym przez 
Blümckego (Blümcke 1913, s. 108-139), spis Friedeborna s. 113-124, przy czym w przypadku dwóch osób z początku spisu Friedeborna 
przesunął on początek ich kariery w radzie miejskiej z 1370 i 1371 na 1363. Biorąc pod uwagę tę korektę, przyjąć należy, że w okresie 
1370-1610 do rady wybranych zostało nie 319 osób, jak podał Friedeborn, lecz 317. Blümcke w swym spisie rejestruje dla analogicznego 
okresu 337 rajców, czyli o 20 więcej niż Friedeborn. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Otto Jageteuffel, 
fundator Kolegium

1 3 7 0 – 1 3 8 4 1 4 1 2 42

Heinrich Westphal 1 3 7 0 1 4 1 2 – 1 4 1 6 46

Marquart Vorraht 1 3 7 1 – 1 3 8 1 1 3 8 3 13

Johan Treptow 1 3 7 5 – 1 4 0 8 1 4 1 6 41

Busse von Dollen 1 3 7 6 – 1 3 8 0 1 4 0 0 24

Jacob Kunne 1 3 7 8 – – 1 4 0 9 31

Heinrich Sötevoht 1 3 8 0 – – 1 3 9 5 15

Walrad Zastro[w] 1 3 8 0 – – 1 4 1 5 35

Heinrich Rohde 1 3 8 0 1 3 8 4 – 1 3 9 2 12

Heinrich Fuge 1 3 8 1 – – 1 4 2 3 42

Jacob Goldbecke 1 3 8 1 – – 1 3 9 9 19

Arnoldus Newenkercken 1 3 8 4 – – 1 4 0 8 24

Allbrecht Gripes 1 3 8 4 – – 1 4 1 5 31

Heinr[ich] Wobbermyn 1 3 8 6 – – 1 4 0 9 23

Tideman v[on] Mortze 1 3 8 6 – – 1 4 0 0 14

Jacob v[on] Grulle 1 3 8 9 – – 1 4 2 0 31

Christian Rosow 1 3 8 9 – – 1 4 0 7 18

Gerd Rode 1 3 9 2 – 1 4 0 9 1 4 3 4 42

Johan Grabo[w] 1 3 9 4 – 1 4 1 3 1 4 3 5 41

Vicke Preen 1 3 9 6 1 4 1 3 – 1 4 3 1 35

Hans Berndes 1 3 9 7 1 4 1 7 – 1 4 3 4 37

Heinrich Paul Młodszy 1 3 9 9 1 4 1 7 – 1 4 3 6 37

Heinrich v[on] Affen 1 4 0 0 – – 1 4 2 4 24

Hans v[on] Dollen 1 4 0 0 – 1 4 1 7 1 4 2 7 27

Heinrich Paul Starszy 1 4 0 2 – – 1 4 2 3 21
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Hans v[on] Affen 1 4 0 3 – 1 4 3 1 1 4 3 2 29

Carsten Vorraht 1 4 0 4 – – 1 4 2 7 23

Peter Warenburg936 1 4 0 7 1 4 3 1 – 1 4 3 9 32

Bernd v[on] Grulle 1 4 0 7 – – 1 4 2 3 16

Johan Beringer 1 4 0 8 1 4 3 4 – 1 4 4 5 37

Claus Goldbeke 1 4 1 0 – – 1 4 3 0 20

Dubßlaff von Natzmerstorff 1 4 1 0 – – 1 4 2 6 –

Przez radę odsunięty, wydalony  
i następnie przywrócony

Heinrich Berckholtz 1 4 1 1 – – 1 4 2 9 18

Everd Horn 1 4 1 1 – – 1 4 3 0 19

Hans Lehman 1 4 1 3 – – 1 4 1 7 4

Claus Wigger 1 4 1 3 – 1 4 2 8 1 4 2 9 16

Przez zbuntowany plebs uczyniony burmistrzem, 
a następnie zatwierdzony przez samą radę

Heinrich Reen 1 4 1 5 – – 1 4 3 8 23

Matthias Klotze 1 4 1 6 – – 1 4 3 3 17

Wedige Plote 1 4 1 6 – – 1 4 3 1 15

Conrad937 v[on] Hassend 1 4 1 7 – – 1 4 3 1 14

Hans Paul 1 4 1 7 – – 1 4 2 0 3

Pan Niclaus Wolff, rycerz 1 4 1 7 1 4 4 5 – 1 4 5 5 38

Albrecht v[on] Borcken 1 4 1 7 – – 1 4 2 6 9

Niclaus Kuntze 1 4 1 8 – – 1 4 2 2 4

Hans v[on] Borcken 1 4 2 1 – – 1 4 2 6 8 (sic!)

Przez radę odsunięty, wydalony  
i następnie przywrócony.

936 U Blümckego 1913, s. 115 (Nr. 154): Wardenberg. [JG]
937 Tamże, s. 115 (Nr. 167): Curt. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Heinrich Fuge 1 4 2 1 – – 1 4 2 4 3

Roloff Dose 1 4 2 1 – 1 4 3 2 1 4 5 6 35

Hans Francke 1 4 2 4 – – 1 4 3 0 6

Jost Berlingshoff 1 4 2 4 1 4 5 2 – 1 4 5 4 30

Gerdt Fuge 1 4 2 5 – 1 4 3 2 1 4 4 0 15

Niclaus Wennemer 1 4 2 5 – – 1 4 2 6 1

Heinrich Künne 1 4 2 5 – – 1 4 5 6 31

Berndt Bröcker 1 4 2 6 – – 1 4 3 1 5

Curt Hogenstrustein 1 4 2 7 1 4 3 7 – 1 4 3 0 3

Heinrich Schultze938 1 4 2 7 – – 1 4 6 2 35

Hans Quast 1 4 2 7 1 4 3 7 – 1 4 5 6 29

Niclaus German 1 4 3 0 – – 1 4 3 3 3

Gereke939 Grote 1 4 3 0 – – 1 4 5 5 25

Jacob Rosow 1 4 3 1 1 4 4 6 – 1 4 4 7 16

Peter Kackstede 1 4 3 1 1 4 4 8 1 4 5 1 1 4 6 4 33

Hans Treptow 1 4 3 1 – – 1 4 3 6 5

Heinrich Prilop 1 4 3 1 – – 1 4 3 6 5

Hans Rosentreder 1 4 3 1 1 4 5 5 1 4 5 8 1 4 6 4 33

Heinr[ich] Ton[n]iesdorff 1 4 3 3 – – 1 4 4 0 7

Hen[n]ing Mellentin 1 4 3 3 – 1 4 4 0 1 4 5 0 17

Melchior Jageteuffel 1 4 3 3 – – 1 4 4 0 7

Hans Werenbrot 1 4 3 3 – – 1 4 5 4 21

Marcus Wulff 1 4 3 3 – – 1 4 4 0 7

Bruno Warde[n]berg 1 4 3 6 1 4 5 1 – 1 4 7 1 35

Albrecht Glinden 1 4 3 6 – 1 4 4 8 1 4 7 1 35

złożył urząd

938 Tamże, s. 116 (Nr. 182): Schulte. [JG]
939 Tamże (Nr. 185): Gerd. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Hans Plote 1 4 4 0 – – 1 4 5 4 14

Anshelm[us] Berckholtz 1 4 4 0 – – 1 4 4 9 9

Claus Reen 1 4 4 0 – – 1 4 4 9 9

Jasper Quast 1 4 4 4 1 4 5 7 – 1 4 5 9 15

Hans Magdeburg 1 4 4 4 – – 1 4 5 6 12

Curt Brincke 1 4 4 5 1 4 4 7 – 1 4 5 1 6

Borchard Poleman 1 4 4 5 – – 1 4 6 3 8

Dieterich Grabo[w] 1 4 4 5 – 1 4 5 8 1 4 6 8 23

Betram Paul 1 4 4 6 1 4 5 7 1 4 6 4 1 4 6 9 23

Claus Stöven 1 4 4 6 – – 1 4 6 1 15

Gerd Stöven 1 4 4 6 – – 1 4 5 6 10

Lorentz Schultze940 1 4 4 6 – – 1 4 5 2 6

Claus Bandow 1 4 4 7 1 4 6 1 – 1 4 6 6 19

Hans Loytze 1 4 4 7 – – 1 4 4 9 2

Peter Forcke 1 4 4 9 – – 1 4 5 1 2

Paul Beringer 1 4 4 9 – – 1 4 5 2 3

Marquart Vorraht 1 4 4 9 1 4 6 5 – 1 4 6 7 18

Hans Fuge 1 4 5 0 – – 1 4 5 6 6

Dieterich v[on] Reine 1 4 5 1 – – 1 4 6 1 10

Gise Schwane[n]berg 1 4 5 1 1 4 6 7 – 1 4 6 8 17

Claus Rödiger 1 4 5 2 1 4 6 1 – 1 4 6 4 12

Lorentz Flotow 1 4 5 2 – – 1 4 6 5 13

Matthiß Frewde[n]berg 1 4 5 4 – – 1 4 6 5 11

Tile Rust 1 4 5 4 – – 1 4 6 5 11

Claus Goldbecke 1 4 5 6 1 4 6 8 1 4 6 9 1 4 7 6 20

Peter Farenholtz 1 4 5 6 – 1 4 7 0 1 4 8 3 27

940 Tamże, s. 117 (Nr. 207): Schulte. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Curt Rimbecke 1 4 5 8 – – 1 4 6 3 5

Arnt Waßman 1 4 5 8 – – 1 4 6 4 6

Merten Ravenstein 1 4 5 8 1 4 6 9 – 1 4 7 4 16

Heydeke941 Brandes 1 4 5 9 1 4 7 1 – 1 4 7 3 14

Claus Dorn 1 4 5 9 – – 1 4 6 3 4

Hans Gerben 1 4 5 9 1 4 7 0 1 4 7 8 1 4 9 2 33

Arnt Neueling 1 4 6 0 1 4 7 6 1 4 7 8 1 4 8 1 21

Lambrecht Fuge 1 4 6 1 – – 1 4 7 2 11

Jacob Warenbrot942 1 4 6 2 1 4 7 4 1 4 7 8 1 4 8 5 23

Nickel Timme 1 4 6 3 – – 1 4 7 2 9

Aßmus Gotschalck 1 4 6 3 1 4 7 5 – 1 4 8 6 23

Peter Torgelow 1 4 6 4 1 4 7 8 – 1 4 7 9 15

Carsten Wulff 1 4 6 4 – – 1 4 6 5 1

Curt Wittenborn 1 4 6 4 1 4 7 9 1 4 9 3 1 5 0 2 38

Jochim Mellentin 1 4 6 5 – – 1 4 6 8 3

Paul Nortstedte 1 4 6 5 – – 1 4 7 8 13

Lüdeke v[on] Grüllen 1 4 6 5 1 4 8 0 – 1 4 8 3 18

Jacob Weyger 1 4 6 5 – – 1 4 8 6 21

Michel Drangk 1 4 6 5 – – 1 4 9 2 27

Arnd v[on] der Wide 1 4 6 5 1 4 8 3 1 4 8 5 1 4 9 2 27

Heinrich Bandow 1 4 6 7 – – 1 4 7 6 9

Młody Heinr[ich] Paul 1 4 6 7 1 4 8 6 – 1 5 0 4 37

Michel Greifenberg 1 4 7 0 – – 1 4 9 0 20

Heinrich Gawezo[w] 1 4 7 0 – – 1 4 9 0 20

Matthiß Warde[n]berg 1 4 7 2 – – 1 4 7 9 6

941 Tamże (Nr. 227): Henneke. [JG]
942 Tamże (Nr. 233): Werenbrot. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Evert v[on] Büren 1 4 7 2 – – 1 4 9 5 23

Hans Jesse 1 4 7 2 – – 1 4 7 5 3

Hans Hampelpach 1 4 7 2 – – 1 4 9 1 19

Simon Wigger 1 4 7 2 – – 1 4 9 3 21

Arndt Rammin 1 4 7 2 – 1 4 9 2 1 5 0 3 31

został wygnany

Hans Ertman 1 4 7 2 – – 1 4 7 8 5

Michel Loytze 1 4 7 3 – 1 4 8 4 1 4 9 4 21

Hans Rinbeke 1 4 7 4 – – 1 4 7 7 3

Simon Trestin 1 4 7 6 – – 1 4 8 5 9

Claus von Loh 1 4 7 6 1 5 0 2 1 5 0 4 1 5 1 3 37

Georg Schulte 1 4 7 7 – – 1 4 8 6 9

Michel v[on] Büren 1 4 7 7 1 4 8 7 1 5 0 3 1 5 1 2 35

Gerd Steven 1 4 7 8 – 1 4 9 2 1 4 9 9 21

Claus Stoppelberg 1 4 7 8 – – 1 4 9 1 13

Valtin Hackebolt 1 4 7 9 1 4 9 9 – 1 5 0 5 26

Claus Goldbecke 1 4 8 0 – – 1 5 0 3 13

Tewes Neueling 1 4 8 1 – 1 4 8 4 1 5 0 3 22

Peter Sprenger 1 4 8 3 – – 1 5 0 2 19

Peter Marquart 1 4 8 4 – – 1 4 8 6 2

Bertra[m] Son[n]enberg 1 4 8 4 – – 1 5 0 3 19

Albrecht Glinde 1 4 8 5 – – 1 5 0 7 22

Gerd Farenholtz 1 4 8 6 1 4 9 2 – 1 4 9 8 12

Peter Voß 1 4 8 6 – – 1 4 9 9 13

Marq[uart] Engelbrecht 1 4 8 6 – – 1 5 0 4 18

Peter Schulder 1 4 8 6 – – 1 4 9 6 10

Hans Lüdeke 1 4 8 7 – – 1 5 2 1 34
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Hans Kürow 1 4 8 7 – – 1 5 0 8 21

Herman Kaveman 1 4 9 1 1 5 0 3 – 1 5 1 6 25

Hans Hake 1 4 9 1 – – 1 5 1 2 21

Paul Sasse 1 4 9 2 – – 1 5 0 1 9

Hans Böddeker 1 4 9 2 1 5 0 4 1 5 1 3 1 5 1 5 23

Claus Schinekow 1 4 9 3 – – 1 4 9 5 2

Gerd Göbel 1 4 9 3 – – 1 5 0 4 11

Albrecht Pasnow 1 4 9 4 – – 1 5 0 9 15

Młody Heinr[ich] Paul 1 4 9 4 1 5 1 6 – 1 5 3 0 36

Jacob Hogenholtz 1 4 9 7 – 1 5 0 4 1 5 2 4 27

Otto Gotschalck 1 4 9 7 1 5 0 6 – 1 5 1 0 13

Joachim Otto 1 4 9 9 1 5 0 3 1 5 1 2 1 5 3 5 36

Jasper Gawerzo[w]943 1 5 0 2 1 5 1 2 – 1 5 3 1 29

Arnd Schmid 1 5 0 2 – – 1 5 1 9 17

Tewes Wineke 1 5 0 2 – – 1 5 0 7 5

Simon Lübbeke 1 5 0 2 – – 1 5 1 8 16

Barthol[omeus] Sachtlebe[n] 1 5 0 2 – – 1 5 2 3 21

Hans Stoppelberg 1 5 0 3 – 1 5 0 8 1 5 3 8 944 35

Jasper Farenholtz 1 5 0 3 1 5 0 9 – 1 5 1 9 16

Hans Schwarte945 1 5 0 3 1 5 1 6 – 1 5 1 9 16

Claus Steven 1 5 0 3 – – 1 5 1 8 15

Barthol[omeus] Schaum 1 5 0 3 – – 14 14  (sic!) 11

Dinnies Wüstenie 1 5 0 3 1 5 2 0 – 1 5 3 7 34

Paul Nortstedte 1 5 0 4 – – 1 5 0 7 3

Mauritius Glineke 1 5 0 4 – 1 5 1 9 1 5 4 5 41

943 Tamże, s. 119 (Nr. 290): Gawetzow/Gawessow. [JG]
944 Według Heringa 1845, s. 84 (przyp. 1), burmistrz Hans Stoppelberg zmarł w 1549. [JG]
945 U Blümckego 1913, s. 119 (Nr. 297): Swantes. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Matthias Goldbeke 1 5 0 6 – – 1 5 4 0 36

Paul Goldbeke 1 5 0 6 – – 1 5 2 1 5 (sic!)

Ebel v[on] Glinde 1 5 0 8 – – 1 5 0 9 1

Hans Beiteman 1 5 0 8 – – 1 5 2 1 13

Jochim Kühle 1 5 0 9 1 5 2 0 – 1 5 4 3 34

Lorentz Bulle 1 5 0 9 – – 1 5 3 0 21

Hans Loytze 1 5 0 9 – 1 5 2 5 1 5 3 9 30

Jasper Bremer 1 5 1 1 – – 1 5 3 2 21

Hans Henneke 1 5 1 1 – – 1 5 5 0 39

Thomas Junge 1 5 1 2 – – 1 5 3 5 25 (sic!)

Hans v[on] Büren 1 5 1 3 – – 1 5 4 2 29

Barthelt Halle 1 5 1 3 – – 1 5 1 6 3

Michel Dranck 1 5 1 4 – – 1 5 4 1 27

Hans Möller 1 5 1 4 – – 1 5 2 5 11

Hans Neuelingk 1 5 1 6 – – 1 5 3 5 19

Andreas Werd[er]man 1 5 1 6 – – 1 5 3 3 17

Jacob Mildenitz 1 5 1 9 – – 1 5 5 4 35

Baltzer Freyberg 1 5 1 9 – – 1 5 2 9 10

Hans Brincke 1 5 1 9 – – 1 5 2 9 10

Hans Roff 1 5 2 0 – – 1 5 2 5 5

Matthias Kaveman 1 5 2 0 – – 1 5 4 3 23

Claus Sasse 1 5 2 2 – 1 5 3 9 1 5 4 9 27

Hans Lübbeke 1 5 2 4 – 1 5 4 9 1 5 5 1 27

Simon Hestede 1 5 2 4 – – 1 5 2 9 5

Eberhard von Belle
doktor medycyny

1 5 2 6 1 5 3 1 – 1 5 4 3 17

Hans Dolgeman 1 5 2 6 – 1 5 3 9 1 5 4 0 14

Albrecht Glinde 1 5 2 9 – – 1 5 3 0 1
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Burchard Witte 1 5 2 9 – – 1 5 3 0 1

Peter Farenholtz 1 5 3 0 – – 1 5 3 9 9

Hans Wüstehoue 1 5 3 0 1 5 4 3 – 1 5 4 7 17

Hans Hogenholtz 1 5 3 1 – 1 5 4 6 1 5 5 0 19

Herman v[on] Belle 1 5 3 1 – – 1 5 4 3 12

Jochim Belitz 1 5 3 1 – – 1 5 3 4 3

Lorentz Evert 1 5 3 2 – – 1 5 6 1 29

Caspar946 Brincke 1 5 3 2 1 5 4 5 – 1 5 4 8 16

Jochim Redelstorff 1 5 3 2 1 5 4 7 – 1 5 6 9 37

Michel Blomberg 1 5 3 2 – – 1 5 3 6 4

Matthias Sachtleben 1 5 3 4 1 5 4 9 1 5 5 2 1 5 7 1 37

złożył urząd i zmarł 
w roku  1 5 7 5

Thomas Forstenow 1 5 3 5 – – 1 5 4 4 9

Jochim Olde 1 5 3 5 1 5 4 8 – 1 5 6 2 27

David Brau[n]schweig 1 5 3 7 – 1 5 4 0 1 5 5 2 15

Jobst Brockhauß 
były dziekan u św. Marii

1 5 3 7 – – 1 5 3 9 2

Paul Freyberg 1 5 3 7 – – 1 5 6 9 32

Hans Speke 1 5 3 8 – – 1 5 4 6 8

który w ratuszu, zasiadając w urzędującej radzie, upadł na ziemię,  
i stamtąd został zaniesiony do domu

Matthias Schaum 1 5 3 9 – – 1 5 4 5 6

Peter Werderman 1 5 3 9 1 5 5 3 – 1 5 5 7 18

Jochim Plate 1 5 4 1 – 1 5 5 1 1 5 6 9 28

946 Tamże, s. 121 (Nr. 337): Jasper. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Otto v[on] Rammin
złożył urząd 5 lat wcześniej

1 5 4 1 1 5 5 9 – 1 5 6 6 25

Lorentz Greyling 1 5 4 1 – – 1 5 6 0 19

Gerdt Farenholtz 1 5 4 1 – – 1 5 6 0 19

Steffan947 Böddeker 1 5 4 1 – – 1 5 5 2 11

Jochim Makel 1 5 4 3 – – 1 5 5 1 8

Marx948 Gieselbrecht 1 5 4 3 – – 1 5 4 6 3

Lorentz Freyberg 1 5 4 3 – – 1 5 6 5 22

Steffan Loytze 1 5 4 4 – – 1 5 5 7 13

Matthiß Böddeker 1 5 4 4 – – 1 5 4 5 1

Moritz Glineke 1 5 4 6 – 1 5 5 1 1 5 7 5 29

Greger949 Bruchman 1 5 4 6 1 5 6 9 1 5 7 1 1 5 7 5 29

Jasper Schivelbein 1 5 4 6 1 5 6 2 – 1 5 6 9 23

Marx950 Schaum 1 5 4 7 – – 1 5 4 8 1

Bened[ict] Wüstehofe 1 5 4 8 1 5 6 2 – 1 5 7 0 22

Paul Richert 1 5 4 9 – – 1 5 6 4 15

Jacob Möller 1 5 4 9 – – 1 5 8 0 31

Amb[rosius] Schwave 1 5 4 9 – 1 5 6 9 1 5 7 2 23

Jochim Kitzero[w] 1 5 5 1 – – 1 5 8 1 30

Simon Belle 1 5 5 1 – – 1 5 7 2 21

Peter Farenholtz951 1 5 5 2 – – 1 5 7 5 23

Marten Brincke 1 5 5 2 – – 1 5 8 5 33

Amb[rosius] Hademer 1 5 5 3 1 5 6 9 1 5 7 5 1 5 8 5 32

złożył urząd

947 Tamże (Nr. 353): Steffen. [JG]
948 Tamże (Nr. 355): Marcus. [JG]
949 Tamże (Nr. 362): Gregor. [JG]
950 Tamże (Nr. 364): Marcus. [JG]
951 Tamże, s. 122 (Nr. 371): Framholtz. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Clem[ens] Leveke 1 5 5 3 – – 1 5 5 9 6

Claus Stoppelberg 1 5 5 6 – – 1 5 7 9 23

Jochim Werd[er]man 1 5 5 8 – – 1 5 6 1 3

Peter Kaveman 1 5 5 9 – – 1 5 6 9 10

Joh[an] Schwelle[n]greber 1 5 6 1 – – 1 5 8 2 21

Jacob Hogenholtz 1 5 6 1 – – 1 5 7 8 17

Georg Straupitz 1 5 6 1 1 5 7 2 – 1 5 7 2 11

Seb[astian] Mum[me] 
sekretarz

1 5 6 2 – – 1 5 6 4 2

Pet[er] Hundertmarck 
sekretarz

1 5 6 2 – – 1 5 6 6 4

Georg952 Ladewig 1 5 6 2 1 5 7 3 – 1 6 0 5 43

Hans Loytze 1 5 6 5 – – 1 5 7 5 10

Andreas Werd[er]man 1 5 6 5 – – 1 5 7 3 8

Hans Brincke 1 5 6 6 1 5 7 0 1 5 8 3 1 5 9 6 30

złożył urząd

Martin Werd[er]man 1 5 6 7 1 5 7 5 – 1 5 9 0 23

Peter Brietzke 1 5 6 7 – – 1 5 7 8 11

złożył urząd

Timotheus Gerscho[w] 1 5 6 9 – – 1 5 7 8 9

Caspar Schaum 1 5 6 9 – 1 5 7 6 1 5 9 0 21

Doktor Jacob Schultze 1 5 7 0

Anton[ius] Redelstorff 1 5 7 0 1 5 7 2 1 5 7 3 1 5 8 3 13

Albrecht Glinde 1 5 7 0 – – 1 5 7 8 8

Hans Wüstehofe 1 5 7 1 – – 1 5 8 6 15

Michel Dobbergast 1 5 7 1 – – 1 5 7 7 6

złożył urząd

952 Tamże (Nr. 383): Jürgen. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Johan Naumburg 1 5 7 3 – – 1 5 9 0 17

Paul Voß 1 5 7 3 – – 1 5 7 9 6

Urban Friedrich 1 5 7 3 – – 1 5 7 6 3

Valtin Closterwold 1 5 7 3 – 1 5 9 5 1 6 0 0 27

Jacob Trebbyn 1 5 7 5 1 6 0 2 – 1 6 0 4 29

Caspar Wendeler 1 5 7 5 – – 1 5 8 1 6

Lorentz Troye 1 5 7 6 – – 1 5 9 7 20

Jochim Jörges 1 5 7 6 – – 1 5 9 3 17

M[attheus]953 Winß 1 5 7 6 – – 1 5 8 6 10

Alexander v[on] Ram[m]in 1 5 7 7 1 5 8 3 1 6 0 2

Lorentz Böddeker 1 5 7 7 – – 1 5 7 8 1

Jacob Wüstehofe 1 5 7 8 – – 1 5 8 6 8

Georg Giese 1 5 7 8 1 6 0 5 – 1 6 0 9 31

Egidius Breitzke 1 5 7 8 1 5 9 0 – 1 6 0 1 23

Elias Schlecker
sekretarz

1 5 7 9 – – 1 5 9 9 20

Michel Jaster 1 5 7 9 – – 1 5 8 4 5

Balthas[ar] Sachtlebe[n] 1 5 7 9 – 1 5 9 1

Christian Lüdeke 1 5 8 1 – –

Thomas Grüneberg 1 5 8 1 – – 1 5 9 9 18

Jacob Simons 1 5 8 1 1 6 0 6

Johan Rochlitz 1 5 8 1 – – 1 5 9 4 13

Caspar Werckman 1 5 8 2 – – 1 6 1 1 29

Conrad Brincke 1 5 8 2 – – 1 5 9 9 17

Herm[an] Brau[n]schweig 1 5 8 4 – 1 5 8 6 1 5 9 6 15 (sic!)

Simon Gieselbrecht 1 5 8 4 – 1 5 9 7

953 Za: tamże (Nr. 404), ale Blümcke podaje również, że Winß miał tytuł magistra, więc skrót M. może oznaczać również „Magister”. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Peter Neumarck 1 5 8 5 – – 1 5 9 2 7

Andreas Kelner 1 5 8 6 – – 1 5 9 1 5

Benedict[us] Fuchß 1 5 8 6

Allbrecht Hogenholtz 1 5 8 6 – – 1 6 0 0 14

Greger954 Werd[er]man 1 5 9 0 1 6 0 2 – 1 6 0 9 19

Claus Sachtleben 1 5 9 0

Joch[im] Schwelle[n]greb[e]r 1 5 9 0

Peter Westphal 1 5 9 1 – – 1 6 0 3 12

Michel v[on] Hagen 1 5 9 1

Christ[ian] Cärsten 1 5 9 2 – – 1 5 9 5 3

złożył urząd

Georg Straupitz 1 5 9 2 – – 1 6 1 3 21

Balth[asar]955 Blancke 1 5 9 5

Simplicius Jaster 1 5 9 5 – – 1 6 0 9 14

Jacob Lange 1 5 9 5 – – 1 6 1 0 15

Niclaus Voßberg 1 5 9 5 – – 1 6 1 0 15

Samuel Rochlitz 1 5 9 8 1 6 0 9

Georg Zim[m]erman 1 5 9 8

Bonaventur[a] 
Werd[erman]956 

1 6 0 1 1 6 0 9

Johan Seiferth 1 6 0 1

Andreas Hiltebrand 1 6 0 1

Matthias Schaum 1 6 0 1

Philip Enselein 1 6 0 1

Andreas Hademer 1 6 0 4

954 Tamże, s. 123 (Nr. 425): Gregor. [JG]
955 Tamże (Nr. 432): Georg. [JG]
956 Tamże, s. 124 (Nr. 438): Werter. [JG]
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Osoby rady Wybrany
w roku

Został 
kamera-
riuszem
w roku

Został 
burmi-
strzem
w roku

Zmarł
w roku

Zasiadał 
w radzie
lat

Johan Fritzhans 1 6 0 4

Herman Berckhoff 1 6 0 7

Daniel Dilges 1 6 0 7 – – 1 6 0 8 1

Paul Giese 1 6 1 0

Clemen[s] Michael957 1 6 1 0

Jacob Funcke 1 6 1 0

Jochim Trebbin 1 6 1 0

Michel Francke 1 6 1 0 – – 1 6 1 1 1

957 Tamże (Nr. 448): Clemens Michaelis/Michael, doktor. [JG]
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Nazwiska byłych syndyków,  
odnośnie do których dostępne były informacje

Magister Gerhardus Bernhagen
Licencjat Stephanus Klinckebiel, wprowadzony na urząd w roku
Licencjat Veit Cämmerer, przyjęty 1537, lecz w roku 1540 złożył urząd, po-
nieważ prześladował go mocno burmistrz Stoppelberg i oskarżył go u pa-
nującego księcia o to, że działał przeciwko niemu wbrew wystawionemu 
mu glejtowi
Magister Johan Baumach
Doktor Adam Schnidewind  
zrezygnował w roku 1542 
Doktor Melchior Winß
Licencjat Michael Schütz
Doktor Michael Theuber
Doktor Johan Hoffman
Doktor Christoph[orus] Friedrich, 
zmarł w roku 1601
Doktor Samuel Schwalch szczecinianin

1 5 3 4
 
 
 

1 5 4 1
1 5 4 2 

1 5 4 5
1 5 4 8
1 5 6 3
1 5 6 5
1 5 7 5 

1 5 9 7
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Nazwiska sekretarzy,  
wśród nich ci, którzy przez kilka lat, zanim 
zaczęli być zatrudniani syndycy, sprawowali urząd

doradcy prawnego, i byli nazywani 
protonotariuszami

Johan Möring, mieszczanin z Magdeburga
Sławetny Iacobus Gronow
Magister Ludovicus Großwin, protonotariusz
Ulricus pochodzący z Norymbergi, niegdyś pisarz najjaśniejszego księcia Warcisława
Magister Ewaldus Cleve z Greifswaldu
Sławetny Petrus Wollin, prezbiter
Thomas Fuhrman
Magister Heinricus Schlüter
Sławetny Johan Sasse, ksiądz z kapituły kamieńskiej
Georg Conrad
Petrus Hundertmarck, zmarł [?]
Johan Schwinden, pomocnik Hundertmarcka
Sebastian Mumme,  
zmarł 1564
Elias Schleker, 
zmarł 1599
Paul Friedeborn szczecinianin

1 4 5 4
1 4 6 1
1 4 7 0

– 
1 4 9 0
1 4 9 5
1 4 9 6
1 4 9 7
1 5 0 1
1 5 1 5
1 5 6 6
1 5 4 2
1 5 4 6 

1 5 6 3 

1 5 9 7
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BARNIM Pierwszy, zwany Dobrym Po śmierci Bogusława III958, Warcisława III i Kazimierza III sam tylko 
posiadł całe Pomorze. Był księciem bogobojnym. Wybudował wiele miast, klasztorów i kościołów. W roku 
1230 założył [miasta] Gryfino i Banie. W roku 1258 założył miasto Gartz, dodając mu 100 łanów ziemi. 
Z osady Prenzlau uczynił miasto, dodając mu 360 łanów ziemi. Miasto Stary Szczecin, po tym, kiedy 
po schyłku panowania i odejściu Słowian Saksończycy i Brunszwiczanie założyli je na nowo, szczodrze 
obdarował znacznymi przywilejami, ziemią, prawem połowu ryb [i] lasami. W roku 1261 ufundował tu 
kapitułę i kościół Mariacki. W roku 1276 podarował klasztorowi Stolpe959 młyn nad Regą960 koło Gryfic, 
zaś kapitule w Kamieniu miasto Kołobrzeg. Toczył ciężkie wojny z margrabią z Brandenburgii z powodu 
Nowej Marchii, która wówczas należała do Pomorza, do czasu aż w sprawie [tej] doszło do porozumienia, 
a margrabiemu Janowi dał swoją córkę Jadwigę za żonę, w miejsce posagu przekazując w roku 1244 
miasta w Nowej Marchii wcześniej zajęte [przez margrabiego], a także Marchię Wkrzańską i miasto 
Prenzlau. Zmarł w roku 1278.

Otto I Po podziale [kraju], dokonanym ze swoim bratem Bogusławem IV, pierwszy książę zwany szcze-
cińskim. W roku 1302 koło Vierraden961 stoczył z margrabią z Brandenburgii ciężką bitwę, odzyskując 
kilka zamków i posiadłości. Miastu Szczecin nadał prawie wszystkie jego przywileje. Był księciem po-
bożnym. Zmarł w roku 1345.

Barnim II W roku 1288 ufundował klasztor żeński w Wolinie. W roku 1295962 został przeszyty mieczem 
przez Vidantę Mückerwitza963 podczas polowania w Puszczy Wkrzańskiej, w miejscu, gdzie jeszcze przed 
paroma laty stał drewniany krzyż, zwany krzyżem Barnima964.
Bogusław IV W roku 1281 zbrojną ręką odzyskał od margrabiego z Brandenburgii miasto Stargard965 nad 
Iną. Prowadził wojny z Polakami o Pomorze Tylne. Zdobył ponownie Białogard i Darłowo oraz okoliczne 
ziemie. Z powodu swej dzielności i walecznych czynów został nazwany „Ciało i dusza”. Zmarł w roku 1309.

Barnim III966 Z powodu swych walecznych czynów nazwany został Wielkim. Stoczył wiele bitew z mar-
grabią Ludwikiem i księciem Henrykiem z Meklemburgii, a raz w roku 1334 zmusił margrabiego i jego 
ojca, cesarza Ludwika, do ucieczki. W roku 1338 na sejmie Rzeszy we Frankfurcie nad Menem uczynił 
margrabiego z Brandenburgii sukcesorem. W roku 1360 ufundował kartuzję koło Szczecina. Zmarł 
w roku 1368.

Warcisław IV W roku 1309 założył Szczecinek. A w roku 1325 pozyskał Księstwo Rugijskie. Wszedł 
ponownie w posiadanie większej części Pomorza Tylnego, a także Pasewalku i Prenzlau. Początkowo 
rezydował w Anklam, potem odstąpił swój zamek mnichom augustianom na klasztor, a dwór miał w Bia-
łogardzie. Zmarł w roku 1326. Książę mądry, wymowny i uczony.

Kazimierz IV Od cesarza Karola IV otrzymał dla siebie i swoich braci Pomorze Szczecińskie i ziemię 
wkrzańską.  Z tego powodu margrabia Otto wszczął na nowo dotychczasowe wojny. Podczas szturmu 
na Chojnę, kiedy wspinał się na mury, został ugodzony w gardło i pochowany tutaj [w Szczecinie], u św. 
Ottona, w roku 1373.

Świętobor967 III Wraz ze swoim bratem Bogusławem VII zmusił pod Chojną do ucieczki Marchijczyków. 
Rozpętał wojnę w Nowej Marchii. Pojmał hrabiego Güntera von Lindow. W roku 1390 pomógł uwolnić 

958 Bogusław III (zm. po 1200) – syn księcia Bogusława ze Sławna. Wehrmann 1937, s. 45–46; Rymar 1995, s. 161–162.
959 W oryginale Stolp. Najstarsze założenie klasztorne na Pomorzu, ufundowane przez księcia Racibora I w 1153  w pobliżu wsi Stolpe an 
der Peene (do 2014  Stolpe) – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie (w jego pn,-wsch. części), 
w pow. Vorpommern-Greifswald, ok. 8,5 km na zach. od Anklam, na pd. brzegu rzeki  Peene). Por. Hoogeweg 1925, 2, s. 693.
960 W oryginale die Reegen Mühlen.
961 Vierraden, zob. Księga pierwsza, przypis 541. 
962 Za datę dzienną śmierci księcia przyjmowany jest w literaturze 27 V (Haas 1938, s. 24) i 26 VI (Wehrmann 1937, s. 61). Rymar (1995, 1, 
s. 190) nie opowiada się za żadną z tych dat.
963 Zob. Haag 1881; Rymar 1995, 1, s. 190–192.
964 Zob. Haas 1938, s. 24–25.
965 Według Wehrmanna (1919, s. 119) walki z Brandenburgią o Stargard miały miejsce w 1283.
966 Zob. Barnim III Wielki (1300-68), Aneks 1. 
967 Świętobor I (ok. 1351–1413), zwany Starszym (dla odróżnienia od Świętobora II wołogoskiego, żyjącego w l. ok. 1408 – m. 1432 a 1436) – 
w starszej literaturze historycznej – do początków XX w., np. Wehrmann 1919 – oznaczany numerem III, od lat 30. XX w. i obecnie numerem I, 
trzeci syn Barnima III (zm. 1368) i jego żony Agnieszki (zm. 1371). Wehrmann 1937, s. 67–68; Rymar 1995, 2, s. 130–132.
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z niewoli cesarza [sic!] Wacława968, który odwdzięczył się, oddając mu Boitzenburg, Zehdenick i Stras-
burg. Zmarł w roku 1413.

Bogusław VII Ułożył się z elektorem Ottonem w ten sposób, że obecnie książętom pomorskim na nowo 
potwierdzone zostało posiadanie wszystkich miast, zamków i ziem, które przekazane zostały ich panu 
ojcu Barnimowi III przez poprzedniego elektora, a także udzielenie  im w razie potrzeby wsparcia 200 
konnymi. W zamian za to książęta pomorscy mieli przekazać Lipiany i inne zajęte miasteczka. Zmarł 
w roku 1404. 

Barnim IV Podczas rządów tego księcia w ziemi uznamskiej, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się 
Vineta, pojawił się wielki wieloryb, którego zabito. Uzyskano z niego 360 beczek mięsa. Żebra wysłano 
do Wittenbergi969, Starego Brandenburga970, Stralsundu971 i w inne jeszcze miejsca. Jedno z nich wisi 
tutaj [w Szczecinie], w kościele mnichów972. Zmarł w roku 1365.

Bogusław V973 W roku 1354 opanował ponownie miasta Barth, Grimmen i Pasewalk. Ufundował klasztor 
„Tron Maryi” koło Szczecinka. Był zięciem króla Polski Kazimierza974. Za zięcia miał cesarza rzymskiego 
Karola IV 975. Był dziadkiem Zygmunta976, króla Węgier, a następnie cesarza. Swojej córce977 dał posag 
w wysokości 100 000 guldenów węgierskich978. Zmarł w roku 1374.

Warcisław V979 Był księciem silnym: podczas polowania na Pomorzu Tylnym sam powalił i zabił żubra, 
zwierzę większe od tura. Bardzo sprzyjał duchownym i był nazywany przez nich Paternoster980. Rezydował 
w Stralsundzie, na terenie przy kościele św. Mikołaja, gdzie zmarł w roku 1390.

Kazimierz 6981 Walczył przeciwko Polakom i husytom. Burgrabiemu Fryderykowi982, któremu cesarz 
Zygmunt983 na soborze w Konstancji984 nadał w lenno Marchię Brandenburską, odstąpił po wielu wojnach, 

968 Wacław IV Luksemburski (1361–1419) – syn Karola IV Luksemburskiego (1316–78), król czeski od 1378, król niemiecki w l. 1378–1400 
(zdetronizowany przez elektorów). Wacław IV nie był nigdy cesarzem; jego uwięzienie miało miejsce nie w 1390, lecz w 1394.
969 Wittenberga – miasto powiatowe we wsch. Niemczech, we wsch. części kraju związkowego Saksonia-Anhalt, ok. 80 km na pd. zach. od 
Berlina, nad rzeką Łabą; prawa miejskie od 1293; miejsce ogłoszenia w 1517  przez Marcina Lutra 95 tez, co dało początek reformacji.
970 Stary Brandenburg (oryg. Alten Brandenburg) – miasto założone w XII w. nad Hawelą, na jej prawym brzegu, ok. 60 km na zach. od 
Berlina, do 1715  samodzielny organizm miejski, połączony wówczas z Nowym Brandenburgiem, drugim samodzielnym miastem położonym 
na lewym brzegu Haweli, w jeden organizm miejski o nazwie Brandenburg.
971 Stralsund – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie (w jego pn.-wsch. części), siedziba powiatu 
Vorpommern-Rügen, nad cieśniną Strelasund, oddzielającą Rugię od lądu, powstałe u przeprawy na wyspę, nazywane stąd bramą Rugii, 
prawa miejskie od 1234. Landeskundlich-historisches Lexikon 2007, s. 640–642.
972 Kościół mnichów – zob. Księga druga, przypis 135 (?).
973 Bogusław V (ok. 1317–73/74) – syn księcia wołogoskiego Warcisława IV (zm. 1326) i jego żony Elżbiety śląskiej (zm. po 1 II 1350), książę 
wołogoski w l. 1326–65 (wraz z braćmi Warcisławem V i Barnimem IV) i 1365–68 (wraz z bratem Warcisławem V), od 1368  książę na Słupsku. 
Wehrmann 1937, s. 79–81; Boras 1968, s. 36–51; Rymar 1995, 2, s. 21–26; Schleinert 2012, s. 49–51.
974 Kazimierz III Wielki (1310–70) – król Polski od 1333, ostatni z dynastii Piastów. Najstarsza córka Kazimierza Wielkiego z jego pierw-
szego małżeństwa z Aldoną Anną Giedyminówną (ok. 1310–39), Elżbieta (1326–61), wydana została w 1343 za mąż za księcia pomorskiego 
Bogusława V.
975 Zob. Karol IV (1316–78), Aneks 1. 
976 Zob. Zygmunt Luksemburski (1368–1437), Aneks 1.  
977 Elżbieta (ok. 1346 – † 12 lub 14 II 1393). Wehrmann 1937, s. 83; Rymar 1995, 2, s. 31–34.
978 Gulden (floren) węgierski – zob. przypis 683 i 242 w niniejszej księdze.
979 Warcisław V (1326–90) – najmłodszy, pogrobowy syn księcia wołogoskiego Warcisława IV (zm. 1326) i jego żony Elżbiety śląskiej (zm. po 
1 II 1350), młodszy brat księcia Bogusława V, książę wołogoski w l. 1326–65 (wraz z braćmi Bogusławem V i Barnimem IV) i 1365–68 (wraz 
z bratem Bogusławem V), od 1368  książę na Szczecinku. Wehrmann 1937, s. 82; Rymar 1995, 2, s. 29–30.
980 Łac. Pater noster – Ojcze nasz. W oryg. Paternoster – wyrażenie wieloznaczne oznaczające albo początek modlitwy „Ojcze nasz”, 
najstarszej i najważniejszej modlitwy chrześcijan, przekazanej apostołom przez samego Chrystusa, albo – w języku niemieckim – modlitwę 
zwaną różańcem.
981 Zob. Kazimierz  V (po 1380–1434), Aneks 1. 
982 Fryderyk I Hohenzollern (1371–1440) – burgrabia Norymbergi, od 1397 jako Fryderyk VI, elektor Brandenburgii, od 1415  jako Fryderyk I.
983 Patrz wyżej.
984 Sobór w Konstancji – sobór powszechny Kościoła katolickiego, zwołany przez antypapieża Jana (XXIII) na wezwanie Zygmunta 
Luksemburskiego (wówczas elektora brandenburskiego, króla węgierskiego i niemieckiego), głównie w celu zakończenia wielkiej schizmy 
zachodniej, obradujący od 16 XI 1414 do 22 IV 1418 w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim. Zwołanie soboru zostało potwierdzone później 
przez papieża Grzegorza XII. Stąd też Kościół katolicki uznaje formalnie tylko te posiedzenia soborowe, które odbyły się po zatwierdzeniu 
soboru przez Grzegorza XII, zaś posiedzenia, które odbywały się pod przewodnictwem Zygmunta Luksemburskiego i antypapieża Jana XXIII, 
nie są uznawane przez Kościół.
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po otrzymaniu 5000 grzywien czeskich groszy985, ziemię wkrzańską, a także Boitzenburg i Zehdenick. 
Zmarł w roku 1434.

Otto 2986 Był uczonym panem. W młodości [został] wybrany na koadiutora arcybiskupa ryskiego987, z któ-
rego to urzędu zrezygnował po śmierci pana ojca, wstępując w związek małżeński988. Zmarł w roku 1427.

Bogusław 6989 Był bardzo porywczy i zaciekle prześladował buntowników w miastach i rozbójników. Jego 
maksymą990 [było]: „Słowo i czyn”. Kiedy w roku 1387 [cała] rada [miasta] Anklam została zabita przez 
kilkunastu [ludzi] z pospólstwa w miejscu obrad991, rozkazał sprawców szarpać cęgami i ćwiartować, 
a także ścigał ich usilnie w obcych, bardzo odległych krajach. Zmarł w roku 1393.

Warcisław 6992 Prowadził wojny przeciw książętom meklemburskim. Za czasów tego władcy, a miano-
wicie w roku 1377, pożar strawił prawie całe miasto Anklam, w tym klasztor i ratusz, za wyjątkiem kilku 
domów przy kościele Mariackim993. Zmarł w roku 1394.

Warcisław 7994 W roku 1391 wraz ze swoim kuzynem Warcisławem 8., chcąc udać się do Jerozolimy, 
wyruszył w podróż do Konstantynopola. Jednak zmarł nagle w Zenderin995 [sic!] na Węgrzech, gdzie 
został pochowany po książęcemu996.
Bogusław VIII Zarządzał władztwem ziemskim biskupów kamieńskich [dosł. Fundacją Kamieńską], 
potem zrezygnował. Wyświadczył pomoc królowi Polski przeciwko zakonowi pruskiemu i pomógł 
pojmać swego kuzyna Kazimierza VI, który w 600 koni służył zakonowi pruskiemu, lecz wkrótce został 
uwolniony po zapłaceniu królowi okupu. Zmarł w roku 1417.

Kazimierz997 V [i] Barnim V998 Pierwszy książę wychowywał się na dworze polskim. Król Polski Kazimierz, 
jego dziadek, nadał mu w lenno ziemię dobrzyńską i bydgoską oraz kilka zamków. Poległ w roku 1377 podczas 
szturmu zamku w Złotorii999. Drugi [książę], Barnim V, poległ w roku 1401, także podczas walk w Polsce.

Joachim I1000 Kiedy za czasów tego władcy książę Henryk z Meklemburgii często najeżdżał Marchię 
Brandenburską i Księstwo Szczecińskie, jego księstwo zostało w odwecie najechane przez margrabiego 
i Pomorzan. A w roku 1440 porozumiano1001 się tak, że margrabia zatrzyma Lychen1002, a władcy Pomorza 
zostaną zrekompensowane szkody. Zmarł w roku 1451 [z powodu] zarazy.

985 Grosz czeski – poprawnie grosz praski, srebrna moneta czeska wprowadzona w 1300  przez króla Czech Wacława II (1278–1305), bita 
do 1547; pierwotnie miał stanowić 1/64 ciężkiej grzywny praskiej (253,14 g) lub 1/56 grzywny lekkiej (221,48 g), lecz faktycznie był nieco 
lżejszy – ok. 3,78 g; w ciągu emisji trwającej ponad 200 lat podlegał stałej dewaluacji, polegającej na redukcji zawartości czystego srebra, 
która z 3,527 g w 1300  zmniejszyła się do 1,187 g w ostatnich groszach praskich z lat 40. XVI w. Mikołajczyk 1994, s. 128.
986 Wehrmann 1937, s. 69–70; Rymar 1995, 2, s. 135–137; PSB 24, 1979, s. 627.
987 Łac. coadiutor – biskup pomocniczy.
988 Data zawarcia związku małżeńskiego przez Ottona II nie jest znana. Badacze raczej umieszczają ten fakt po śmierci Świętobora I, ojca 
Ottona II, czyli po 21 VII 1413. Wehrmann 1937, s. 68; Rymar 1995, 2, s. 131.
989 Bogusław VI (ok. 1350–93) – młodszy syn Barnima IV i jego żony Zofii z Werle (zm. 1364). Wehrmann 1937, s. 88–89; Rymar 1995, 2, 
s. 69–71.
990 Symbolum (łac.) – godło, znak; symbol.
991 Bemowsky 1989, s. 19–20. 
992 Warcisław VI (ok. 1345–94), zwany Jednookim – starszy syn Barnima IV i jego żony Zofii z Werle (zm. 1364). Wehrmann 1937, s. 87; Rymar 
1995, 2, s. 68–69.
993 Bemowsky 1989, s. 44.
994 Warcisław VII (ok. 1363–95), zwany Młodszym – młodszy syn Bogusława V i jego pierwszej żony Elżbiety Piastówny (wg Wehrmanna 
1937, s. 83–84 i Borasa 1968, s. 60) lub najstarszy syn Bogusława V i jego drugiej żony Adelajdy (wg Rymara 1995, 2, s. 37 i Hofmeistra 1938, 
s. 155); Wehrmanna 1937, s. 83–85; Rymar 1995, 2, s. 37–39.
995 Według Bartholda (1842, 3, s. 537) Senderow (Semender) w Serbii, niedaleko Belgradu, faktycznie Smederevo nad Dunajem – miasto 
w obecnej Republice Serbii, ok. 25 km na wsch. od Belgradu.
996 Informacja błędna, ponieważ Warcisław wrócił z pielgrzymki do kraju. Wehrmann 1937, s. 84.
997 Kazimierz (ok. 1351–77), w starszej literaturze historycznej – do początków XX w. (np. Wehrmann 1896 i Wehrmann 1919/1921) – oznaczany 
numerem V, później i obecnie numerem IV, zwany Kaźkiem Słupskim – najstarszy syn Bogusława V (zm. 1373/74) i jego pierwszej żony Elżbiety 
(zm. 1361), królewny polskiej, córki króla Kazimierza III Wielkiego. Wehrmann 1937, s. 82–83; Boras 1968, s. 52–59; Rymar 1995, 2, s. 34–37.
998 Wehrmann 1937, s. 86–87; Rymar 1995, 2, s. 43–46.
999 Złotoria – zamek we wsi Złotoria (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Lubicz), u ujścia Drwęcy do Wisły, wybudowany w połowie 
XIV w. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w celu zabezpieczenia granicy ziemi dobrzyńskiej oraz kontroli działań Krzyżaków w Toruniu.
1000 Joachim Młodszy (ok. 1424–51) – syn księcia szczecińskiego Kazimierza V i  jego pierwszej żony Katarzyny (zm. 1429), księżniczki 
brunszwickiej. Wehrmann 1937, s. 72–73; Rymar 1995, 2, s. 144–146.
1001 Mowa o pokoju w Wittstock, zawartym 12 IV 1442. Boll 1847, s. 133–142; Vitense 1920, s. 184. 
1002 Lychen – miasto w pn.  części kraju związkowego Brandenburgia, w pow. Uckermark, w pobliżu granicy z krajem związkowym Me-
klemburgia-Pomorze Przednie; prawa miejskie od połowy XIII w.,  przedmiot długoletniego konfliktu między Brandenburgią i Meklemburgią 
(we władaniu Meklemburgii w okresie 1302–1442). Landeskundlich-historisches Lexikon 2007, s. 404.
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Warcisław 8 Książę ten w roku 1391 wybrał się do Jerozolimy. W roku 1405 został dotknięty zarazą. 
Ślubował [wtedy], że jeśli wkrótce wyzdrowieje, to uda się do Rzymu, aby odwiedzić świętych. Tak się 
też stało1003, a przez papieża Grzegorza1004 został uhonorowany Złotą Różą1005. Zmarł w roku 1415.

Barnim VI Był księciem bardzo powściągliwym. Na dworze nie cierpiał pijaństwa. W roku 1402 udzielił 
pomocy swemu szwagrowi panu Baltzerowi von Werle1006 przeciwko lubeczanom, został wtedy ciężko 
zraniony. Zmarł w roku 1405.

Eryk1007 I Był królem trzech królestw, to znaczy: Danii, Szwecji i Norwegii. Toczył ciężkie wojny z wład-
cami Holsztynu i miastami Hanzy. Poślubił córkę króla Portugalii1008, z jednym groszem w posagu, który 
był wart beczkę złota. W roku 14141009 udał się z ochotą do Jerozolimy. W roku 1439 zrezygnował z tych 
trzech królestw. A zmarł w roku 1459 w Darłowie.

Bogusław IX1010 Był mądrym księciem i dobrym wojownikiem. Pomagał swemu kuzynowi, królowi Danii 
Erykowi1011, przeciwko władcom Holsztynu i miastom hanzeatyckim. Zmarł w roku 14481012 [sic!], przez 
co wygasła1013 linia Bogusława1014 VIII.

Otto 31015 W młodości był wychowywany po książęcemu przez swego opiekuna elektora Fryderyka1016. 
Stanom ziemskim szczecińskiej części księstwa został przedstawiony1017 w roku 1460 przez margrabiego 
Albrechta1018 w tutejszym kościele św. Marii. Zmarł w roku 1464 z powodu zarazy. Na nim wygasła linia 
rodowa Ottona I 1019.
Świętobor 41020 Był księciem pobożnym i pokojowo usposobionym. Kiedy mówiono o wojnie, odpowie-
dział: „Pokój jest lepszy” oraz „Przymocowanie chorągwi na drzewcu to niewielki wysiłek, lecz zdjęcie 
jej stamtąd nie jest możliwe bez dużego wysiłku i kosztów”. Zmarł w roku 1446. Nazywany był Pacificus1021.
Barnim 81022 W roku 1449 udał się do Rzymu, [skąd] przywiózł wiele relikwii i odpust. [Zmarł] w roku 
1451 z powodu zarazy. Jego kraj i ludzi, a mianowicie Księstwo Rugii, Stralsund, Barth, Grimmen i Trib-
sees, odziedziczył Bogusław [sic!] IX1023.

1003 O pielgrzymce Warcisława VIII do Rzymu patrz: Zdrenka 1995 i Zdrenka 2002.
1004 Grzegorz XII (ok. 1330–1417) – papież w okresie od 30 XI 1406 do 4 VII 1415. Fischer-Wollpert 1990, 128–s. 129.
1005 Złota róża, łac. rosa aurea, także róża papieska, róża cnoty – statuetka w kształcie róży lub bukietu najczęściej z sześciu róż, wykonana 
ze złota, czasem srebra, ofiarowywana przez papieży osobom (np. władcom), państwom, miastom lub instytucjom (np. kościołom, sanktuariom), 
które w sposób szczególny zasłużyły się dla Kościoła katolickiego. Tradycja ta sięga końca XI w. Gloger 1900/1903, 4, s. 184–185. Hasła złota 
róża i goldene Rose dostępne w zasobach internetowych. 
1006 Księstwo Werle (od grodu Werle, położonego na pn. od Güstrow), od początków XV w. nazywane również Księstwem Wenden – księstwo 
powstałe w 1227 w wyniku podziału Meklemburgii (w jej pd.-wsch. części) pomiędzy czterech synów księcia Henryka Borwina II (ok. 1170–1226), 
z centrum wokół miasta Güstrow; w 1436  zjednoczone z Meklemburgią. Książę Baltazar z Werle (ok. 1375–1421) panował w księstwie od 
1393/94  (od 1395 i 1401  wspólnie ze swoimi braćmi). Użycie przez Friedeborna w przypadku tego księcia określenia „szwagier” do opisania 
jego relacji z Barnimem VI nie oddaje stanu faktycznego (szwagier to m.in. brat żony, a Barnim VI nie był żonaty), lecz, aby zasygnalizować 
bliskość obydwu dynastii książęcych biorącej się z wcześniejszych małżeństw pomiędzy osobami z nich pochodzącymi. Wehrmann (1937, 
s. 145) wymienia cztery takiego rodzaju sytuacje – ostatnia miała miejsce ok. 1343, kiedy Barnim IV (zm. 1365), stryjeczny dziad Barnima VI, 
poślubił Zofię (zm. 1364), córkę księcia z Werle Jana II (zm. 1337).
1007 Zob. Eryk I (1382–1459), Aneks 1.  
1008 Żoną Eryka I była od 1406  Filippa (1393/94–1430), która nie była córką króla Portugalii, lecz króla Anglii Henryka IV Lancaster (1367–1413) 
i jego pierwszej żony Anny Bohun (zm. 1394). Wehrmann 1937, s. 89; Boras 1995, 2, s. 49.
1009 Według Schmidt 1959, s. 587, podróż Eryka I do Ziemi Świętej miała miejsce w l. 1423–25.
1010 Zob. Bogusław IX (ok. 1407–46), Aneks 1.  
1011 Czyli Erykowi I, patrz wyżej.
1012 Bogusław IX zmarł w 1446.
1013 Z małżeństwa Bogusława IX z Marią urodziły się tylko córki: Zofia (ok. 1435–97) i Aleksandra (zm. 1451 jako dziecko). Wehrmann 1937, 
s. 97 i 97–98; Rymar 1995, 2, s. 65–67 i 67.
1014 Zob. Bogusław VIII (ok. 1364–1418), Aneks 1.  
1015 Zob. Otto III (1444–64), Aneks 1.  
1016 Zob. Fryderyk II Żelazny (lub Fryderyk II Hohenzollern) (1413–71), Aneks 1. 
1017 Czyli uznany za pełnoletniego, przy jednoczesnym złożeniu hołdu lennego przez miasta dzielnicy szczecińskiej księstwa. Wehrmann 
1919/1921, 1, s. 208.
1018 Zob. Albrecht Achilles (1414–86), Aneks 1. 
1019  Zob. Otto I (1279–1344), Aneks 1. 
1020 Zob. Świętobor II (ok. 1408 – m. 1432 a 1436), Aneks 1. 
1021 Łac. Pacificus – czyniący pokój, pojednawczy, spokojny; twórca pokoju, dawca pokoju.
1022 Zob. Barnim VIII (ok. 1405/07–51), Aneks 1.  
1023 Ewidentna pomyłka: Bogusław IX zmarł w 1446, nie mógł więc być spadkobiercą Barnima VIII. Był nim natomiast Warcisław IX. 
Zob. Wehrmann 1919/1921, 1, s. 208.
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Warcisław 91024 Po pierwsze zarządził, aby sądy były obsadzane przez duchownych, szlachtę i miesz-
czan1025, a w roku 1456 ufundował uniwersytet w Greifswaldzie. Był szczególnym miłośnikiem prawdy 
i sprawiedliwości. W uczciwym działaniu nie tolerował sztuczek. Jego maksymą [było]: „Najlepsza jest 
pierwsza myśl”. Zmarł w roku 1457.

Barnim 71026 Był ciężko oblegany wraz z Barnimem VIII1027 w mieście Pasewalk przez elektora Frydery-
ka1028. W roku 14491029 porozumiano się w tej sprawie w ten sposób, że Pasewalk i Torgelow pozostaną 
po wsze czasy przy pomorskim domu książęcym w Szczecinie, a następnie zawarte zostały w związku 
z tym wzajemne małżeństwa1030. Zmarł w roku 1449, a pochowany został w Gützkow, gdzie miał dwór.

Warcisław X1031 Wraz ze swoim bratem Erykiem II1032 prowadził wiele wojen1033 z margrabią [sic!] Fry-
derykiem [II] o kraj księcia Ottona III1034. A chociaż margrabia [sic!] zajął Vierraden, Gartz i Löcknitz, 
musiał jednak wycofać się spod Gryfina, Ueckermünde i Szczecina. Książę Warcisław X odzyskał Gartz 
i Vierraden, najechał i splądrował Marchię Wkrzańską i Nową Marchię. Zmarł w roku 1472.

Eryk II1035 Temu księciu król Polski Kazimierz1036 przekazał podczas trwającej wojny z zakonem pru-
skim1037 powiernictwo nad Lęborkiem i Bytowem. Obydwa miasta i zamki wróg zdobył wskutek niedoszłej 
odsieczy. Lecz wkrótce potem został z nich wypędzony i pokonany. Zmarł w roku 1474.

Krzysztof I1038 Umiera młodo.

Świętobor V1039 Był rektorem [uniwersytetu] w Greifswaldzie. Zmarł tam wraz ze swoim młodszym 
bratem Ertmarem1040 [z powodu] zarazy.

Kazimierz1041, Barnim1042, Warcisław1043 Zmarli w młodości.

Bogusław X1044 O nim w następnej tablicy.

1024 Zob. Warcisław IX (ok. 1400–57), Aneks 1.  
1025 Nawiązanie do ustanowionego w księstwie rugijsko-wołogoskim przez księcia Warcisława IX w 1421  sądu doraźnego, zwanego sądem 
suchedniowym (niem. Quatembergericht), mającego sądzić w sprawach o rozbój i zakłócanie miru publicznego.  Hasło Sąd suchedniowy 
w księstwie rugijsko-wołogoskim w zasobach internetowych. 
1026 Zob. Barnim VII (ok. 1403–49/50), Aneks 1. 
1027 Patrz wyżej.
1028 Fryderyk II Hohenzollern, zwany Żelaznym, patrz wyżej.
1029 Wg Wehrmanna (1919/1921, 1, s. 206) pokój kończący konflikt pomiędzy Brandenburgią a Księstwem Pomorskim o Marchię Wkrzańską 
(Uckermark) zawarty został 3 V 1448.
1030 Łac. mutua coniugia – te wzajemne małżeństwa to zapewne: 1. ślub Agnieszki (ok. 1434 lub 1436–1512), córki Barnima VIII, z margrabią 
brandenburskim Fryderykiem Młodszym zw. Tłustym (1424-63), zawarty w lutym 1449 (Wehrmann 1937, s. 104–105; Rymar 1995, 2, s. 102–103); 
2. ślub Elżbiety (1425-65), córki margrabiego brandenburskiego Jana Alchemika (1406-64) i wdowy (od 1451) po Joachimie Młodszym (patrz 
wyżej), z Warcisławem X (patrz niżej), zawarty w marcu 1554 (Wehrmann 1937, s. 103; Rymar 1995, 2, s. 99–100). 
1031 Zob. Warcisław X (ok. 1435–78), Aneks 1.   
1032 Zob.  Eryk II (ok. 1425–74), Aneks 1.  
1033 Tzw. wojna o sukcesję szczecińską. Wehrmann 1919/1921, 1, s. 211–224; Wachowiak 1976, s. 762–773.
1034 Patrz wyżej.
1035 Patrz wyżej.
1036 Kazimierz IV Jagiellończyk (1427–92) – z dynastii Jagiellonów, najmłodszy, trzeci syn Władysława Jagiełły (ok. 1352 lub ok. 1362–1434) 
i jego czwartej żony Zofii (ok. 1405–61), wielki książę litewski od 1440, król Polski od 1447.
1037 Zakon pruski, czyli zakon krzyżacki.
1038 Krzysztof – trzeci, najmłodszy syn Warcisława IX, wymieniony tylko w dokumencie z 1449. Wehrmann 1937, s. 104; Rymar 1995, s. 2. 
1039 Świętobor (ok. 1454–64), w starszej literaturze historycznej oznaczany numerem V lub VI,  tu bez numeru – starszy syn Warcisława X 
i jego pierwszej żony Elżbiety brandenburskiej (zm. ok. 1466). Wehrmann 1937, s. 105; Rymar 1995, 2, s. 120.
1040 Ertmar (zm. 1464) – młodszy syn Warcisława X i jego pierwszej żony Elżbiety Brandenburskiej (zm. ok. 1466). Wehrmann 1937, s. 105; 
Rymar 1995, 2, s. 120.
1041 Kazimierz (ok. 1455–74). U Wehrmanna (1937) bez numeru, przez Rymara (1995) oznaczony numerem VI – drugi, po Bogusławie X, syn 
Eryka II i jego drugiej żony Zofii (zm. 1497). Wehrmann 1937, s. 108; Rymar 1995, 2, s. 109–110.
1042 Barnim (po 1465–74). U Wehrmanna (1937) bez numeru, przez Rymara (1995) oznaczony numerem IX – czwarty syn Eryka II i jego drugiej 
żony Zofii. Wehrmann 1937, s. 108–109; Rymar 1995, 2, s. 116–117.
1043 Wartislaus (łac.) – Warcisław. Warcisław (po 1465–75), u Wehrmanna (1937) bez numeru, przez Rymara (1995) oznaczony numerem 
XI – trzeci syn Eryka II i jego drugiej żony Zofii. Wehrmann 1937, s. 108; Rymar 1995, 2, s. 116.
1044 Zob. Bogusław X (1454–1523), Aneks 1. 
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Race Pierwszy1045, który był poganinem i żył w roku 1106. Chociaż Rugianie1046 mieli przedtem 
swoich odrębnych władców i książąt, nie można jednak dobrze poznać ich początków i nieprzerwanego 
dziedziczenia. Z tego powodu zwykło się przyjmować [ich] początek od księcia Race. Poza tym historia 
przekazuje,  że już w czasach Aleksandra Wielkiego (który żył przed 1900 laty) książęta Rugii rozkwitali, 
a Alimer, król Herulów, pojął wtedy za żonę rugijską księżniczkę zwaną Ida1047. Rugiowie byli również 
w czasach Rzymian potężnym i godnym wzmianki ludem, który wraz z Gotami prowadził wielkie wojny 
w Italii i w Grecji, i miał też swoich własnych królów. Wśród nich jako pierwszy został wymieniony Flac-
titetus1048, który żył w roku Chrystusa 388 i z częścią Rugiów zajął swoją siedzibę na Węgrzech. Potem 
królem został wybrany Flecteus lub Feldleff1049. Tenże w roku 440 pomógł Attyli1050, królowi Hunów, 
wojując  z Gotami i całą Italią. Po nim do władzy doszedł Zuba1051, a następnie jego syn Odoaker1052. 
Tenże Odoaker od młodości służył Rzymianom na wojnach. I kiedy przez niezgodę władców źle się 
wówczas działo z powodu cesarstwa na zachodzie, przy tej okazji zaatakował Italię i wymusił na cesarzu 
Augustulusie1053, aby ten odstąpił mu cesarstwo rzymskie. Następnie z wielkim przepychem i szacunkiem 
został na Kapitolu obwołany przez radę Rzymu królem Rzymu i całej Italii. Kiedy zaś nazwał miasto 
Rzym od swojego imienia Odoacria, to jest miastem Odoakra, tak bardzo rozgniewało to Rzymian, że 
wezwali  cesarza Zenona1054 w Konstantynopolu, aby udzielił im opieki. Ten zaś nękał ich przez króla 
Gotów, Teodoryka1055. Został  też podstępem zamordowany podczas uczty wraz ze swoim synem przez 
wspomnianego króla Teodoryka, kiedy rządził chwalebnie Rzymem i całą Italią dwanaście lat. Po jego 
śmierci pozostali na Węgrzech Rugiowie wybrali w roku 492 na króla jego kuzyna Rudolfa1056. Ten po-
nownie przepędził Longobardów, którzy zajęli wyspę Rugię w roku Chrystusa 383, i władali nią 110 lat, 
oraz zasiedlił ją Rugiami z Węgier. Po nim do władzy doszli w roku 541 Gretes, w roku 556 Aardus i w roku 
558 Siswald1057. Kiedy zaś w tych czasach Wenedowie i Słowianie siali spustoszenie w Europie i w Afryce, 
i uciskali wiele plemion, Rugiowie znaleźli ponownie schronienie na swojej wyspie Rugii i oddzielili się 
od szczecinian i innych Pomorzan. Zachowali także swoich książąt, z których kilku wymieniono w  hi-
storii z imienia, jak Radigast, Gestius, Grimmus1058 i na końcu Krut1059. Ten żył przed 500 laty, pojął za 
żonę córkę księcia pomorskiego Świętobora1060, Sławinę1061, i zbudował miasto Lubeka. Oprócz tego został 
panem Holsztynu i Dithmarschen, ale zabito go zdradziecko w czasie uczty. Po Krutonie panował jego 
stryj, książę Race, od którego wzięła początek ta główna linia [książęca]. Książę Race prowadził wiele 
wojen na morzu i na lądzie z księciem meklemburskim Henrykiem1062, królem duńskim1063, księciem 
Henrykiem Lwem z Saksonii1064 i z książętami Pomorza. Wziął ponownie w swe władanie  w roku 1106 

1045 Race (tj. Racisław), pochodzący z początku XII w. rzekomy protoplasta rodu książąt rugijskich, wzmiankowany przez Kantzowa 2005, I, 
s. 120 i n. W rzeczywistości Race był księciem Wagrii, a nie Rugii. Kantzow wymienia również nieznanego z innych źródeł, a żyjącego według 
niego w l. 70. VIII w. i skoligaconego z wodzami saskimi, księcia plemienia Rugian, Race (Ratze). Kantzow 2005, I, s. 88 i przyp. 212.
1046 Na temat słowiańskich Rugian i germańskich Rugiów zob. tamże,  s. 88 i przyp. 213.
1047 Ida, księżniczka z plemienia Rugiów. Informacja przejęta przez Friedeborna za:  tamże, s. 49. 
1048 Flactitetus, wódz plemienia Rugiów.  Tamże, s. 45 i przyp. 42.
1049 Feltef, wzmiankowany przez Kantzowa wódz plemienia Rugiów.  Tamże.
1050 Attyla, wódz plemienia Hunów w l. 445-453.
1051 Zuba, wzmiankowany przez Kantzowa władca plemienia Rugiów i ojciec Odoakra, którego miał spłodzić z Gisą, wdową po swoim po-
przedniku Feltefie. Kantzow 2005, I, s. 45 i przyp. 42, s. 61-62.
1052 Odoaker, wódz plemion germańskich (ok. 433-493). Friedeborn podaje informacje na jego temat za: tamże, s. 64, 67-70.
1053 Romulus Augustulus, syn wodza rzymskiego Orestesa, cesarz zachodniorzymski w l. 475-476.
1054 Zenon, cesarz wschodniorzymski w l. 474-491.
1055 Teodoryk Wielki, wódz i król plemienia Ostrogotów w l. 498-526. Friedeborn podaje informacje na jego temat za: Kantzow 2005, I, 
s. 68-71.
1056 Rudolf, wzmiankowany przez Kantzowa jako kuzyn Odoakra, mianowany przez niego władcą osiadłych w Germanii plemion Herulów 
i Rugiów. Tamże, s. 67, 70-71.
1057 Gretes i Aardus, wymienieni przez Kantzowa wodzowie osiadłych w Germanii plemion Herulów i Rugiów. Pomorski kronikarz nie wymienił, 
wspomnianego przez Friedeborna, Siswalda. Tamże, s. 71. 
1058 Trzej niewymienieni w źródłach władcy plemienia Rugiów.
1059 Krut, żyjący w XI w., władca plemion Lutyków i Obodrytów oraz rzekomy władca Rugii. Według Helmolda, Krut władał Holsztynem, 
Stormarn i Dithmarschen od ok. 1066. Kantzow 2005, I, s. 111 i przyp. 294 i 295, s. 119-120; Rymar 2005, s. 37. Źródłem tej i kolejnych informacji 
była dla Friedeborna nie zawsze wiarygodna kronika Kantzowa 2005, I, s. 119-130. 
1060 Świętobor, rzekomy książę pomorski, wzmiankowany jedynie w kronice Galla Anonima, będącej źródłem informacji dla Kantzowa. Rymar 
2005, s. 87-89.
1061 Sławina, wymieniona przez Kantzowa jako córka księcia Świętobora. Kantzow 2005, I, s. 119 i przyp. 320 i 322; Rymar 2005, s. 37, 43, 87, 108.
1062 Henryk Gotszalkowic, książę plemienia Obodrytów (przed 1066 – 22 III 1127).
1063 Chodzi prawdopodobnie o Nielsa Svenssona, króla duńskiego w l. 1104-34.
1064 Zob. Henryk Lew (1129-95), Aneks 1.
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miasto Lubeka, którą zbudował jego kuzyn Kruto, a zajął książę meklemburski Henryk (który poślubił 
wdowę po Krutonie). Następnie zaś musiał opuścić [Lubekę] z powodu doznanej klęski. W roku 1126 
ponownie zdobył i zniszczył miasto Lubeka, a także zbudował na tym miejscu zamek, nazwany od jego 
imienia Ratzeburg. Kiedy zaś został ponownie przegnany przez króla duńskiego Kanuta1065, w roku 1140 
trzeci raz napadł na nowo zbudowane miasto Lubeka i zniszczył zamek. W roku 1141 zmarł. Pozostawił 
trzech synów, o czym więcej poinformowano powyżej.  

Teslaf1066 W czasie rządów tego księcia Rugijczycy często napadali na Danię. Z tego powodu król 
Waldemar1067 w roku 1168 spustoszył ponownie ziemię rugijską w wielu miejscach. Zdobył silne miasto 
Arkona, zmusił [jego] mieszkańców do przyjęcia chrześcijaństwa [i] wydania ich bożka Świętowita 
wraz ze wszystkimi jego skarbami. Kiedy zaś książę Teslaf i jego bracia o tym usłyszeli, porozumieli się 
z królem, przyjęli wiarę chrześcijańską i pozwolili się ochrzcić. [Stało się to] w roku 1100.

Jaromir I1068 Zdobył ponownie Barth, Grimmen i Tribsees, które wcześniej zajął książę pomorski Ra-
cibor1069. Książęta pomorscy natomiast napadli ziemię rugijską i zniszczyli do fundamentów potężne 
miasta Arkona i Carentz. W końcu zawarto pokój, a następnie w roku 1193 książę Kazimierz I (II)1070 
pojął za żonę jego córkę Ingardę1071. Książę Jaromir zaczął budować klasztor żeński w Bergen na Rugii, 
a w roku 1207, za zgodą książąt pomorskich, klasztor w Eldenie, jak również w roku 1209 miasto Stral-
sund. [Zmarł] w roku 1212. 

Stoisław1072 Kiedy tenże książę przyjął chrześcijaństwo wraz ze swoimi panami braćmi, biskup Ab-
salon z Roskilde1073 chętnie dokonał tego chrześcijańskiego dzieła [i] ochrzcił książęta. Spalił bożka 
Świętowita, polecił zbudować ponad 30 kościołów i obsadził je chrześcijańskimi kapłanami. Osiągnął  
tyle, że  kościoły te należały do jego diecezji. Zmarł w roku 1270. Od tegoż Stoisława mieli wziąć swój 
początek panowie von Putbus. 

Barnuta1074 W roku 1231 wraz ze swoim bratem Wisławem1075 ufundował opactwo Neuencamp w ziemi 
Barth, w miejscu, które zwane jest  teraz Stary Klasztor (Alte Closter). Zaś  w roku 1309 został przenie-
siony tam, gdzie leży obecnie. W roku 1247 zmarła jego pierwsza żona Dobiesława (Dubslavia)1076. Jego 
druga żona Sławina (Schlavonia)1077 [była] córką hrabiego Gützkow.

Wisław I1078 Ukończył w roku 1230 budowę miasta Stralsund, którą rozpoczął jego ojciec. W roku 1219 
razem z królem Danii1079 wyruszył do Estonii i na Estów. Zamek, który należał do Estów i mieszkańców 
Revla, zdobył, zniszczył,  a Estów zmusił do przyjęcia chrztu. W roku 1241 zmarł i został pogrzebany 
w Campe. Jego pierwszą żoną [była] Salomea1080. Druga żona Margarete1081 [była] córką księcia Ottona 
z Brunszwiku.  

1065 Jedynym koronowanym władcą duńskim o imieniu Kanut był w tym czasie Kanut V, król duński w l. 1146-57. Książę Kanut Laward (1096-
1131) nie zdobył korony królewskiej.
1066 Teslaf, książę rugijski wzmiankowany od 1164 do 1170, 1173 lub 1176, kiedy przekazał władzę swojemu bratu Jaromirowi I. Kantzow 2005, 
I, s. 224, przyp. 609.
1067 Waldemar I Wielki, król Danii w l. 1157-82. 
1068 Jaromir I, książę rugijski w l. 1161 – ok. 1218.
1069 Racibor I, książę pomorski (zm. 1155/56). Rymar 2005, s. 104-109.
1070 Kazimierz II, książę pomorski w l. 1211-19/20). Tamże, s. 130-135. 
1071 Księżniczkę Ingardę wydano za mąż za księcia pomorskiego Kazimierza II prawdopodobnie w 1211. E. Rymar przypuszcza, że wywodziła 
się ona z jednego z duńskich rodów możnowładczych, skoligaconego z domami panującymi w Danii i na Rugii. Tamże, s. 134-135.
1072 Stoisław I wzmiankowany w 1193, blisko spokrewniony z księciem rugijskim Jaromirem I, uważany za protoplastę rodu von Putbus. 
Kantzow 2005, I, s. 225, przyp. 616.
1073 Absalon, biskup Roskilde (1158-92) i arcybiskup Lund (1178-1201).
1074 Barnuta, syn księcia rugijskiego Jaromira I, książę rugijski w l. 1217-21. Kantzow 2005, I, s. 304, przyp. 84 i 85.
1075 Wisław I, syn księcia rugijskiego Jaromira I, książę rugijski w l. 1221-49.
1076 Nieznana ze źródeł, rzekoma pierwsza żona księcia rugijskiego Barnuta. Nie wzmiankował jej Kantzow, z którego Friedeborn czerpał 
informacje na temat genealogii książąt rugijskich.
1077 Małżonką księcia rugijskiego Barnuty była w rzeczywistości Sławomira. Według Kantzowa była ona córką Misława, hrabiego Gützkow. 
Kantzow 2005, I, s. 305 i przyp. 87.
1078 Wisław I, syn księcia rugijskiego Jaromira I, książę rugijski w l. 1221-49.
1079 Waldemar II, król Danii w l. 1202-41. 
1080 Salomea, zmarła w 1219, córka księcia gdańskiego Mściwoja I (ok. 1178-1213/20). Według E. Rymara małżeństwo księcia rugijskiego 
Wisława I z Salomeą jest wymysłem Kantzowa, którego kronika była źródłem wiedzy dla Friedeborna. Kantzow 2005, I, s. 305 i przyp. 86. 
1081 Małgorzata, zmarła przed 1237, żona księcia rugijskiego Wisława I, pochodziła być może z Danii, a nie z Brunszwiku-Lüneburga. Kantzow 
2005, I, s. 318 i przyp. 136.
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Świętopełk1082 Zmarł bezżenny i bez potomka w roku 1217.

Dobiesław1083, Jarosław1084, Jan1085, wszyscy trzej zmarli młodo z powodu zarazy w roku 1248. 

Jarosław1086 Zmarł bez dziedziców w roku 1247.

Jaromir II1087 Ufundował w roku 1251 czarny klasztor w Stralsundzie. W roku 1258 zbudował dla obro-
ny granic kraju zamek i osadę Damgarten. Kiedy król duński Krzysztof1088 w roku 1259 napadł ziemię 
rugijską z powodu wymaganego obowiązku lennego, ten najechał ponownie Skanię i Zelandię i je prze-
mierzył. Pobił Duńczyków pod osadą Næstved i odpłynął stamtąd z bogatymi łupami. Zmarł w roku 1282.

Wisław II1089 W czasach tego księcia, mianowicie w roku 1273, lubeczanie podstępnie napadli na miasto 
Stralsund i [je] spalili.

Borzysław1090 W roku 1250 poniósł śmierć, spadając z konia.

Jaromir III1091 Został wyznaczony przez księcia Bogusława IV1092 biskupowi kamieńskiemu Herma-
nowi1093 na koadiutora. Nigdy nie został jednak wyświęcony, dlatego ten [biskup kamieński] zachował 
biskupa pomocniczego Piotra1094, doktora Pisma Świętego, który zarządzał sprawami kościelnymi. Sam 
zaś zajmował się sprawami świeckimi. Zmarł w roku 1299. 

Wisław III (II)1095 Porzucił całkowicie przyjaźń z Duńczykami i zwrócił się ku Cesarstwu Rzymskiemu. 
W roku 1283 otrzymał również w Lubece lenno Rzeszy od cesarza Rudolfa1096. Wkrótce potem w 1000 
koni wyruszył do Inflant [na pomoc] Zakonowi Niemieckiemu przeciw poganom. W roku 1285 założył 
na prawie niemieckim miasto Tribsees i należycie opisał jego granice. W roku 1297 ufundował klasztor 
na Hiddensee. W roku 1303 zmarł w Norwegii u swojego zięcia, króla Haakona1097.
Sambor1098 Zmarł w młodych latach w roku 1305.

Wisław IV (III)1099 Zmarł bez męskiego dziedzica w roku 1325. Przed nim odszedł jego syn Jaromir IV1100. 
Z tego powodu wygasł na nim książęcy ród rugijski. Kiedy zaś sąsiedni królowie i książęta dążyli do 
[zdobycia] księstwa, mieszkańcy Stralsundu, jako stolicy księstwa rugijskiego, szczególną przychylnością 
obdarzyli księcia Warcisława IV1101, lekceważąc wszystkich innych rywali. W roku 1324 złożyło im [sic!] 
hołd rycerstwo, a następnie miasta1102.

1082 Świętopełk, wzmiankowany przez Kantzowa jako zmarły 1207, w 1175  wymieniony jako syn księcia Racibora I. Rymar 2005, s. 121-122. 
1083 Dobiesław, syn księcia rugijskiego Barnuta, wzmiankowany w źródłach w l. 1237-49. Kantzow 2005, I, s. 334, przyp. 196.
1084 Jarosław, syn księcia rugijskiego Barnuta, znany jedynie z przekazu Kantzowa. Tamże.
1085 Jan, syn księcia rugijskiego Barnuta, wzmiankowany w źródłach w l. 1237-98. Tamże. 
1086 Jarosław, syn księcia rugijskiego Wisława I, prepozyt Tribsees i Rugii (zm. 1242). Tamże, s. 331 i przyp. 177.
1087 Jaromir II, syn księcia rugijskiego Wisława I, książę rugijski w l. 1248-60. Tamże, s. 341, przyp. 221.
1088 Krzysztof I, syn Waldemara II Wielkiego, król Danii w l. 1252-59.
1089 Wisław II, syn księcia rugijskiego Jaromira II, książę rugijski w l. 1260-1302. Kantzow 2005, I, s. 363, przyp. 318.
1090 Borzysław I (zm. 1237), syn księcia rugijskiego Wisława I.  Tamże, s. 331, przyp. 177. 
1091 Jaromir, syn księcia rugijskiego Wisława II, biskup-elekt kamieński w l. 1289-93/94. Rymar 2002, s. 23-24.
1092 Zob. Bogusław IV (ok. 1252, 1254/55 lub ok. 1278-1309),  Aneks 1.
1093 Herman von Gleichen, biskup kamieński w l. 1251 [1253/54]-1288/89. Rymar 2002, s. 21-23. 
1094 Chodzi o dominikanina Piotra Polaka, biskupa kamieńskiego w l. 1296-1300. O pełnieniu przez niego wcześniej funkcji biskupa pomoc-
niczego przy Hermanie von Gleichenie nic jednak nie wiadomo. Informacja Friedeborna za: Kantzow 2005, I, s. 367 i przyp. 335; Rymar 2002, 
s. 26-27.
1095 Wisław II, książę rugijski w l. 1260-1302.
1096 Rudolf I Habsburg, król niemiecki w l. 1219-91.
1097 Haakon V, król Norwegii w l. 1299-1319. Był ożeniony z córką księcia Wisława II, Eufemią (zm. 1312).
1098 Sambor, syn księcia Wisława II, znany ze źródeł w l. 1285-1304. Kantzow 2005, I, s. 385, przyp. 401.
1099 Wisław III, syn księcia Wisława II, książę rugijski w I. 1302-25. Tamże.
1100 Jaromir, zmarły przedwcześnie w 1325,  syn księcia rugijskiego Wisława III, Tamże, s. 406 i przyp. 504.
1101 Zob. Warcisław IV (ok. 1290-1326),  Aneks 1.  
1102 Według Kantzowa po śmierci księcia rugijskiego Wisława III (zm. 8 XI 1325) rycerstwo i miasta księstwa rugijskiego „złożyły hołd 
i przysięgę” księciu Warcisławowi IV. Kantzow 2005, I, s. 406.
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Indeks geograficzny 

Anglia, królestwo 41, 153, 154, 218
Anhalt, księstwo 168
Anhalt-Zerbst, księstwo 123
Anklam, miasto 97, 100, 148, 215, 217
Anklamskie Pole 97
Antwerpia, miasto 153
Ateny, miasto 53
Augsburg, miasto 34, 45, 144, 146
Austria, królestwo 146
Auzonia → Italia
Awinion, miasto 173

Bałtyk 16, 142, 154
Bamberg, miasto 168
Banie, miasto 171, 215
Barth, miasto 87, 98, 100, 101, 103, 161, 162, 169, 

216, 218
Barth, klucz dóbr 103
Barth, ziemia 99, 100
Berlin 83, 91, 112, 143
Białogard, miasto 33, 62, 82, 129, 215
Białogard, starostwo 46
Böckingen, wieś, ob. część Heilbronn 151
Boitzenburg, miasto 216, 217
Brandenburg, miasto 216
Brandenburgia, marchia 31, 33, 40, 64, 101, 102, 

111, 119, 136, 168, 169, 192, 215-217, 219
Brunszwik, księstwo 16, 40, 81, 161, 185, 191
Brunszwik, miasto 19
Brüssow, miasto 82
Brzezin wieś 171
Bytów, miasto 103, 129
Bytów, starostwo (klucz dóbr, domena) 11, 31, 103, 219

Calais, miasto, port 154
Chojna, miasto 215
Czarne, miasto 82
Czechy, królestwo 146, 169
Człuchów, miasto 82

Dania, królestwo 12, 30, 48, 71, 89, 105, 108, 109, 
113, 114, 167, 169, 180, 218

Darłowo, starostwo (klucz dóbr, domena) 103, 128
Darłowo, miasto 62, 99, 103, 129, 215, 218
Darłowo, zamek 103
Dąbie, jezioro 12, 130, 168

Dąbie, miasto 37, 62, 81, 82, 129, 189, 195
Demmin, gród 97
Demmin, miasto 97, 98, 100, 173
Demmin, ziemia 97
Dobra, miasto 47
Dolny Wik, wieś 20, 80
Drahim, starostwo 46
Drahim, wieś 47
Dziwna, cieśnina 41

Eldena, klasztor 149

Francja, królestwo 56, 66, 95, 96, 105, 144, 184
Frankfurt nad Menem, miasto 59, 215
Frankfurt nad Odrą, miasto 12, 111, 114

Gadareńskie Jezioro 137
Gartz, miasto 13, 33, 62, 64, 129, 139, 164, 193, 215, 219
Gdańsk, miasto 11, 31, 32, 81, 82, 116, 118
Geldria, księstwo 30
goleniowski trakt 195
Goleniów, miasto 82, 129, 148, 164, 195
Góra Chełmska 97, 99, 101
Górny Wik, wieś 20, 64, 71, 81, 127
Greifswald, miasto 59, 62, 79, 97, 98, 100, 135, 149, 

161, 164, 165, 213, 219
Grevesmühlen, miasto 72
Grimmen, miasto 98, 100, 216, 218
Grimnitz, zamek myśliwski 40
Groswińska droga 97
Groswin, ziemia 97
Gryfice, miasto 33, 99, 129, 148, 165, 193, 215
Gryfino, miasto 82, 102, 165, 215, 219
Grzędzice, wieś 82
Gützkow, hrabstwo 98
Gützkow, miasto 100, 219

Hamburg, miasto 41, 169
Heilbronn, miasto 151, 152
Hiszpania, królestwo 13, 32, 83, 144, 153, 154, 186
Holandia, kraina, hrabstwo 153
Holmerbeck, strumień 72
Holsztyn, księstwo 31, 119, 167, 218
Holsztyn-Schauenburg, księstwo 123

Ina, rzeka 82, 97, 147, 215
Inflanty, kraina 82, 142, 146
Italia, kraina 16, 83, 142, 153
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Jasienica, wieś 187
Jerozolima, miasto 217, 218

Kaiserslautern, miasto 151, 152
Kamień, władztwo terytorialne biskupów 

kamieńskich 215
Kamień Pomorski, miasto, siedziba biskupstwa  

46, 99, 215
Kampe, klasztor 103
Karlowe Wary, miasto 155
Karsibór, wieś rybacka na wyspie Wolin 146
Kentzlin, wieś 44
Kerkira, miasto 7
Klępino, wieś 117
Kolonia, siedziba arcybiskupstwa 146
Kołbacz, domena 112, 123
Kołbacz, klasztor 139
Kołbacz, wieś 75, 82
Kołobrzeg, miasto 62, 79, 131, 164, 165, 170, 215
Konstancja, miasto 145, 216
Konstantynopol, miasto 217
Kopenhaga, miasto 72
Korynt, miasto 7, 19
Krępcewo, wieś 165

Laufen, miasto 151
Legnica, księstwo 30, 68
Lentzlin → Kentzlin
Lębork, miasto 62, 129
Lębork, starostwo (klucz dóbr, domena) 11, 31, 47, 

184, 219
Lipiany, miasto 216
Lipie, wieś 82
Lipsk, miasto 38, 64
Loitz, miasto 98
Löcknitz, miasto 82, 110, 219
Lubczyna, wieś 166
Lubeka, miasto 11, 58, 68, 71, 77, 78, 85, 89, 105, 

108, 110, 169, 180, 181, 183, 193
Lubin, miasto 68
Lubusz, siedziba biskupstwa 74
Lüneburg, księstwo 92, 161, 167
Lychen, miasto 217

Łaba, rzeka 125, 168
Łarpia, rzeka 173
Łasztownia, wyspa 13, 20, 25, 80, 81, 110, 131, 148, 

181, 182

Maciejewo, wieś 171
Magdeburg, biskupstwo 136
Magdeburg, miasto 19, 213
Marchia Wkrzańska, kraina 97, 215, 219

Marianowo, klasztor 82
Meklemburgia, kraina 40, 46, 64, 72, 82, 119, 192, 

215, 217, 218
Mierzyn, wieś 33
Miśnia, kraina 119, 123, 169
Morawy, kraina 169
Münster, biskupstwo 146

Nicea, miejsce obrad soboru powszechnego  
144, 145

Niderlandy, kraina 41, 56, 83, 154, 169, 181
Niemcy 41, 65, 95, 96, 145, 186
Norwegia, królestwo 71, 108, 219
Norymberga, miasto 213, 216
Nowa Marchia, kraina 97, 215
Nowe Warpno, miasto 120
Nowy Brandenburg, miasto 216
Nowogard, miasto 47, 155, 191
Nowy Dwór Gdański, miasto 120

Odense, miasto 72
Oderburg, zamek (kartuzja) pod Szczecinem  

75, 122
Odra, rzeka 38, 41, 64, 71, 74, 80, 81, 97, 102, 111, 

152, 168
Oliwa, klasztor 82

Pasewalk, miasto 62, 80, 82, 98, 138, 149, 164, 165, 
215, 216, 219

Pawia, miasto 83
Peene, rzeka 41, 97, 215
Pegnitz, rzeka 168
Pilchowo, wieś 34
Poczernin, wieś 82, 147
Podjuchy, wieś 40
Police, miasteczko 14, 172, 173–175
Polska, królestwo 30-32, 46, 47, 62, 66, 72, 73, 82, 

96, 102, 105, 118, 120, 144, 169, 216, 217, 219
Połczyn, miasto 82
Pomorzany, wieś 20, 64
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Pomorze, księstwo 13, 31, 32, 41, 46, 59, 62, 64, 78, 
79-81, 86, 87, 97, 101, 102, 104, 106, 111, 118, 120, 
123, 130, 131, 142, 144, 147, 149-151, 153, 158, 164, 
167, 174, 180, 191, 192, 195, 215-217

Pomorze Gdańskie 31, 96
Pomorze Przednie 96, 97, 150
Pomorze Szczecińskie, księstwo 215
Pomorze Tylne 31, 82, 96, 101, 119, 147, 215, 216
Portugalia, królestwo 218
Praga, miasto 109, 155, 156, 182
Prenzlau, miasto 82, 83, 112, 114, 215
Prusy, królestwo 31, 88, 
Prusy Królewskie, kraina 120
Prusy Książęce, kraina 111, 126, 167, 168
Puszcza Goleniowska → Puszcza Szczecińska
Puszcza Szczecińska 195
Puszcza Wkrzańska 97, 215
Pyrzyce, miasto 14, 33, 62, 129, 171

Rega, rzeka 215
Resko, miasto 33, 82
Rostock, miasto 164, 165, 169
Rotenburg nad rzeką Tauber, miasto 146
Rugia, księstwo 97-99, 215, 218
Rugia, wyspa 98, 100, 102, 165, 216
Ryszewko, wieś 171
Ryga, miasto 146
Rzym, miasto 53, 76, 142, 145, 174, 179, 218

Scherfenberg 16
Skolwin, wieś 175
Sławno, miasto 129, 193, 215
Słupsk, miasto 62, 79, 99, 129, 147, 164, 165,  

193, 216
Smederevo nad Dunajem (Zenderin), miasto 217
Sokolniki, wieś 82
Soława, rzeka 168
Smogolice, wieś 134, 135
Spira, miasto 146
Stargard, miasto 13, 17, 50, 51, 62, 66, 82, 97, 99, 117, 

129, 134, 140, 149, 172, 193, 195, 215
Stary Brandenburg, miasto 216
Stolpe, klasztor 215, 216
Stralsund, miasto 48, 57, 62, 65, 89, 98, 100, 101, 

150, 170, 181, 216, 218
Strasburg, miasto w Marchii Wkrzańskiej 216
Strasburg, siedziba biskupstwa 167, 168
Swobnica, komturia 102, 128

Szczecin, księstwo 62, 98, 104, 147, 169, 190, 218
Szczecin, ziemia 97
Szczecinek, miasto 46, 82, 99, 160, 215, 216
Szczecinek, starostwo 46
Szwecja, królestwo 12, 68, 89, 105, 108, 109, 114, 

180, 218
Suchań, miasto 172
Sund, cieśnina 180
Sunde (Strelasund), cieśnina 101

Świdwin, miasto 164
Świna, rzeka 41, 97, 98, 101, 102

Tauber, rzeka 146
Torgelow, miasto 219
Treptow an der Tollense, miasto 97
Tribsees, miasto 98, 100, 218
Trydent, siedziba biskupstwa 65, 144
Trzebiatów nad Regą, miasto 50, 78, 99, 121, 129, 

156, 165, 183, 193

Vierraden, miasto 215, 219
Vineta 216

Ueckermünde, miasto 33, 62, 73, 97, 186, 219
Uznam, wyspa 98
Uznam, ziemia 97, 100, 216

Wallmow (Walmo), wieś, siedziba sądu 
wójtowskiego 58

Warsin, wieś 140
Warta, rzeka 72
Wełtawa, rzeka 168
Węgry, królestwo 142, 153, 216, 217
Wisła, rzeka 82
Wittenberga, miasto 125, 216
Wolgast, księstwo 98-100
Wolgast, miasto 17, 33, 62, 82, 97, 98, 100-102, 113, 

161, 164, 169, 185, 187, 194
Wolgast, starostwo 47
Wolgast, ziemia 99
Wolin, miasto 46, 62, 97, 99, 129, 165, 183, 215
Wolin, starostwo (domena) 44, 184
Wormacja, miasto, siedziba biskupstwa  

59, 151, 152

Zalew Szczeciński 41, 97
Zehdenick, miasto 216, 217
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Zelandia, kraina 153
Zenderin → Smederevo nad Dunajem
Ziemia bydgoska 217
Ziemia dobrzyńska 217
Ziemia wkrzańska 215, 217
Zjednoczone Prowincje 153
Złotoria, zamek 217

Żelechowo, wieś 31, 128
Żelewo, wieś 172
Żuławy, kraina 82
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Indeks osób i postaci 

Affen Hans von, rajca, burmistrz 199
Affen Heinrich von, rajca 198
Agneta, opętana przez diabła 13, 17, 137-139
Agnieszka, hrabianka Barby 136
Agnieszka Brandenburska, córka elektora 

Jana Jerzego 185, 192
Ajschines 182
Albert (Albrecht) Fryderyk Hohenzollern, 

książę pruski 126, 168
Albrecht VI, książę meklemburski 100
Albrecht VII, książę meklemburski 40
Albrecht Achilles, margrabia brandenburski 218
Aldona Anna Giedyminówna, żona króla Polski 

Kazimierza III Wielkiego 216
Aleksy III Angelos, cesarz bizantyjski 94
Alfenus, prawnik rzymski 184
Alten Johann, kuchmistrz książęcy 41
Ambroży z Mediolanu, święty, 

ojciec i doktor Kościoła 180
Amelia, żona księcia Jerzego 30, 43
Andreä Jakub, doktor, teolog 141
Anna, żona księcia Barnima IX 12, 30, 80, 92, 123
Anna, córka Bogusława X, siostra Jerzego I 

i Barnima IX/XI 30, 68
Anna, księżniczka pomorska, córka Barnima IX 123
Anna, księżniczka pruska, córka Alberta Fryderyka 

Hohenzollerna 168
Anna Jagiellonka, królewna polska,  

żona Bogusława X 31
Anna Katarzyna, elektorówna brandenburska,  

żona króla Danii Chrystiana IV 167
Anna Maria, elektorówna brandenburska,  

żona księcia Barnima X 143, 192
Anna Maria, księżniczka anhalcka 136
Appelman Jochim, burmistrz Stargardu 13, 17, 134
Appelman Jochim, syn burmistrza Appelmana 134
Appelmann Heinrich, burmistrz Stargardu 135
Apulejusz, rzymski pisarz, retor, filozof 50
Ariusz, wczesnochrześcijański duchowny, 

teolog i poeta 144
Arystydes, polityk ateński 53
Arystoteles, filozof grecki 7, 88, 151
August, cesarz rzymski 159
August, syn elektora saskiego 

Krystiana I Wettyna 192
August, książę anhalcki na Plötzkau 167, 168

August, książę  holsztyński 167
August Wettyn, książę saski, elektor 105, 141, 144
Augustyn, święty 47, 115, 143

Baltazar (Baltzer), książę meklemburski na Werle 218
Bandow Claus, rajca, kamerariusz 201
Bandow Heinrich, rajca 202
Barbara Hohenzollern, elektorówna 

brandenburska 136
Barbara Zofia, córka elektora Jana Jerzego 185, 192
Barfuss, ród szlachecki 20
Barnim, książę pomorski, syn Eryka II 214, 219
Barnim I, książę pomorski 19, 20, 37, 97, 101, 102, 

173, 214, 215
Barnim II, książę pomorski 97, 173, 214, 215
Barnim III, książę pomorski 214, 215, 216
Barnim IV, książę pomorski 98, 214, 216, 218
Barnim V, książę pomorski 99, 214, 217
Barnim VI, książę pomorski 214, 218
Barnim VII, książę pomorski 99, 100, 214, 219
Barnim VIII, książę pomorski 100, 214, 218, 219
Barnim IX/XI Starszy, książę pomorski 11, 12, 15, 16, 

26, 27, 30, 33, 34, 40, 42-47, 58-60, 64, 65, 70, 
75, 78, 80-82, 84, 87, 92-95, 102, 103, 106, 109, 
112, 114, 122-126, 129

Barnim X/XII Młodszy, książę pomorski 13, 78, 87, 
93, 103, 104, 106, 112, 121, 128, 129, 136, 143, 147, 
148, 164, 187, 191-193, 195

Barth, doktor, poseł margrabiego 
brandenburskiego 128

Barthelt Hans, dzwonnik 37, 38
Batory Stefan, król Polski 66, 146
Baumach Johan, magister, syndyk 212
Becke Gallus, doktor, radca dworu 166
Beiteman Hans, rajca 205
Belial, jeden z czterech książąt piekielnych 178
Belial → Belitz Hans
Belitz Hans, rymarz 176-182
Belitz Jochim, rajca 206
Bellay Martin du, szlachcic francuski, kronikarz 108
Belle Eberhard von, doktor medycyny, rajca, 

kamerariusz 205
Belle Herman von, rajca 206
Belle Simon, rajca 207
Below Georg, poseł księcia Barnima X/XII 148
Berckhoff Herman, rajca 211
Berckholtz Anshelmus, rajca 201
Berckholtz Heinrich, rajca 199
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Beringer Johan, rajca, kamerariusz 199
Beringer Paul, rajca 201
Berlingshoff Jost, rajca, kamerariusz 200
Berlips Erich Volckmar von, 

delegat elektora saskiego 105
Bernard z Clairvaux, święty, doktor Kościoła, 

filozof 34, 38, 39
Berndes Hans, rajca, kamerariusz 198
Bernhagen Gerhardus, magister, syndyk 212
Bernhard Johannes, duchowny ewangelicki 165
Bilde Peter, delegat króla Danii 105
Blancke Balthasar (Georg), rajca 210
Blenno Iohannes, duchowny ewangelicki 165
Blomberg Michel, rajca 206
Blucher Herman 166
Böddeker Hans, rajca, kamerariusz, burmistrz 204
Böddeker Lorentz, rajca 209
Böddeker Matthiß, rajca 207
Böddeker Steffan (Steffen), rajca 207
Bogusław, książę pomorski, syn Świętobora 96
Bogusław, książę ze Sławna 215
Bogusław I, książę pomorski 96
Bogusław III, książę pomorski 215
Bogusław IV, książę pomorski 97, 98, 173, 214, 215
Bogusław V, książę pomorski 99, 214, 216, 217
Bogusław VI, książę pomorski 98, 99, 214, 217
Bogusław VII, książę pomorski 99, 214, 216
Bogusław VIII, książę pomorski 99, 100, 214, 217, 218
Bogusław IX, książę pomorski 100, 214, 218
Bogusław X, książę pomorski 3, 26, 40, 57, 68, 70, 

102, 124, 191, 214, 219
Bogusław XI, syn księcia Jerzego 43
Bogusław XII, syn księcia Barnima IX 123
Bogusław XIII, książę pomorski 78, 87, 93, 103, 104, 

106, 128, 136, 164, 169, 185, 191, 192
Bogusław XIV, książę pomorski 57
Borcke Andreas von, szlachcic 112, 148
Borcke Andreas Starszy von, szlachcic 13, 114, 158, 159
Borcke Hans, starosta w Białogardzie 46
Borcken Albrecht von, rajca 22, 199
Borcken Hans von, rajca 199
Brandes Heydeke (Henneke), rajca,  

kamerariusz 202
Braunschweig David, rajca, burmistrz,  

miejski wójt sądowy 56, 58, 63, 64, 206
Braunschweig Herman, rajca, burmistrz 209
Bredenbach Conradus, magister,  

duchowny ewangelicki 164

Breitzke Egidius, rajca, kamerariusz 209
Bremer Jasper, rajca 205
Brietzke Peter, rajca 208
Brincke Caspar (Bringk Jasper), rajca, kamerariusz 

58, 206
Brincke Conrad, rajca 209
Brincke Curt, rajca, kamerariusz 201
Brincke Hans († 1529), rajca 205
Brincke Hans/Johan († 1596), rajca, kamerariusz, 

burmistrz 110, 208
Brincke Lucas, burmistrz Stargardu 149
Brincke Marten, rajca 207
Bröcker Berndt, rajca 200
Brockhauß (Brockhaus/Bruchhausen/

Bruckhusen) Jobst, rajca i dziekan 
kościoła Mariackiego 48, 206

Bruchman Greger (Gregor), rajca, kamerariusz, 
burmistrz 77, 78, 109, 207

Büdde Andreas, reprezentant księcia  
Kazimierza 164

Bugenhagen Johannes (Pomeranus), duchowny, 
reformator 50, 61, 78-80

Bulle Lorentz, rajca 205
Bülte, rzeźnik 156
Büren Evert von, rajca 203
Büren Hans von, rajca 205
Büren Michel von, rajca, kamerariusz,  

burmistrz, 203

Cämmerer Veit, licencjat, syndyk 212
Carlwitz Christoff, delegat cesarza 105
Cärsten Christian, rajca 210
Celtes (Celtis) Konrad, uczony 152
Chinow Johannes, radca kamery 166
Chrystian III, król Danii 48
Chrystian IV, król Danii 167
Chytreus (Chyträus) David, historyk 109, 146
Cleve Ewaldus z Greifswaldu, protonotariusz 213
Closterwold Valtin, rajca, burmistrz 209
Cogeler Johannes, doktor, duchowny 164
Conrad Georg, protonotariusz 213
Cramer Daniel, teolog, historyk 141
Crull Daniel, magister, duchowny ewangelicki 164
Crusius (Kraus, Krauß) Martin, filolog klasyczny 152
Cyceron, pisarz, polityk rzymski 6, 37, 50, 52, 53, 

76, 108, 122, 124, 178, 182
Cyprian z Kartaginy, święty, chrześcijański  

pisarz łaciński 47
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Dalberg Johann III von, biskup Wormacji  
151, 152

Dançay Karol (Danzejus Carolus), 
delegat króla Francji 105

Dawid, król Izraela, postać biblijna 7, 38
Demades, mówca ateński 65
Demostenes, mówca i polityk grecki 49
Dewitz Georg Jobst, hrabia 58
Dewitz Jobst von, dziedzic Dobrej i starosta 

w Wolgast 47
Dilges Daniel, rajca 211
Diodor Sycylijski, historyk grecki 8
Dioklecjan, cesarz rzymski 94
Dionizjos z Halikarnasu, retor i historyk grecki  

7, 177
Dobbergast Michel, rajca 208
Dobbergatz (Dobbergast) Michael, rajca 110
Dobberkow, mieszczanin w Policach 172
Dobberschütz Elisabeth von, żona łowczego 

książęcego 13, 160
Dobberschütz Melchior von, łowczy książęcy 160
Dolgeman Hans, miejski wójt sądowy 54, 56
Dolgeman Hans, rajca, burmistrz 205
Dollen Busse von, rajca, burmistrz 198
Dollen Hans von, rajca, burmistrz 198
Dorn Claus, rajca 202
Dorota, księżniczka pomorska, córka Barnima IX 123
Dorota, żona elektora Fryderyka Wilhelma 102
Dose Roloff, rajca, burmistrz 200
Drake Francis, żeglarz 154
Drake Otto von, marszałek dworu 173
Dranck Michel, rajca 205
Drangk Michel, rajca 202
Dumbelt, diabeł 138
Eberhard I (Eberhard Brodaty),  

książę Wirtembergii 124
Eberstein Albrecht von, hrabia z Nowogardu 191
Eberstein Georg von, hrabia, z Nowogardu 47
Eberstein Georg Caspar von, prepozyt katedry 165
Eberstein Ludwig von, hrabia 72, 105, 155
Eberstein Steffen Heinrich von, hrabia 165
Edeling Petrus, doktor, duchowny ewangelicki 164
Eddelingk Petrus, landrentmistrz 166
Eger Michel, mieszczanin, brat Paula Egera 136
Eger Paul, mieszczanin, brat Michela Egera 136
Eichstedt Peter, mieszczanin,  

mąż Margarethy Pyl 70
Eichstedt, rodzina mieszczańska 11, 17, 70

Eichstedt Valentin von, urzędnik książęcy, 
historyk 101, 113

Elert Paulus, duchowny ewangelicki 164
Elian, pisarz grecki 53
Elżbieta, królowa Anglii 154
Elżbieta, elektorówna brandenburska, 

żona Eryka I Starszego 40
Elżbieta, księżniczka anhalcka, trzecia żona 

elektora Jana Jerzego 136, 192
Elżbieta, księżniczka lüneburska, 

córka Henryka II Średniego 30
Elżbieta, księżniczka pomorska, 

córka Bogusława V 216
Elżbieta, księżniczka pomorska,  

córka Barnima IX 123
Elżbieta Magdalena, księżniczka pomorska, 

córka Ernesta Ludwika 161
Elżbieta Rakuszanka, żona Kazimierza IV 

Jagiellończyka 31
Elżbieta Zofia, córka elektora Jana Jerzego  

185, 192
Emilian (Aemilianus), cesarz rzymski 53
Engelbrecht Johannes, protonotariusz książęcy 

w Wolgast 161
Engelbrecht Marquart, rajca 203
Enselein Philip, rajca 210
Erazm z Rotterdamu, humanista, duchowny 

katolicki 50, 77, 142
Erdmuta, żona księcia Jana Fryderyka 131, 136, 

143, 155, 185, 187, 192
Ernest I Wyznawca, książę luneburski,  

syn Henryka II Średniego 30
Ernest Ludwik, książę pomorski 13, 17, 78, 82, 87, 

93, 103, 106, 113, 128, 136, 147, 161, 162, 169
Ernest Wittelsbach, arcybiskup Kolonii 146
Ertman Hans, rajca 203
Ertmar, książę pomorski, syn Warcisława X 219
Eryk I Pomorski, książę pomorski, król Norwegii, 

Danii i Szwecji 99, 100, 214, 218
Eryk II, książę pomorski 100, 101, 214, 219
Eryk I Starszy, książę brunszwicki 40
Eryk II Młodszy, książę brunszwicki 12, 16, 81-83
Eryk XIV Waza, król Szwecji 89
Eurypides, dramaturg grecki 35, 38, 112, 143, 158
Evert Lorentz, rajca 206
Faber Jacobus, doktor, duchowny ewangelicki 

164, 193
Fabiusz 127
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Farenholtz Gerd († 1498), rajca, kamerariusz 203
Farenholtz Gerdt († 1560), rajca 207
Farenholtz Jasper, rajca, kamerariusz 204
Farenholtz Peter († 1483), rajca, burmistrz 201
Farenholtz Peter († 1539), rajca 206
Farenholtz (Framholtz) Peter († 1575), rajca 207
Ferber Eberhard, burmistrz Gdańska 31
Ferdynand I, cesarz niemiecki 152
Filip, poeta grecki 48
Filip I, książę pomorski 15, 33, 43, 47, 58-60, 65, 67, 

70, 78, 93, 95, 102-104, 128, 136, 194
Filip II, książę pomorski 25, 26, 57, 191, 192
Filip II Habsburg, król Hiszpanii 153, 154
Filip, książę meklemburski, syn księcia 

Henryka V Zgodnego 30
Filip Juliusz, książę pomorski 57, 161, 169, 185,  

191, 192
Filip Wielkoduszny lub Wspaniałomyślny, 

landgraf heski 45
Fleming Ewald von, marszałek krajowy 166, 187, 190
Fleming (Flemingk) Hans Heinrich von, landwójt 

w Gryficach 165
Fleming Richert von, szlachcic pomorski 112
Flotow Lorentz, rajca 201
Forcke Peter, rajca 201
Forstenow Benedict, mieszczanin ze Stralsundu 89
Forstenow Thomas, rajca 206
Framholtz (Farenholtz/Fromeholt) Peter, rajca 78
Franciszek, książę pomorski 57, 128, 164, 185,  

191, 192
Franciszek II, książę dolnosaksoński 185
Francke Hans, rajca 200
Francke Michel, rajca 211
Frewdenberg Matthiß, rajca 201
Freyberg Baltzer, rajca 205
Freyberg Lorentz, rajca 207
Freyberg Paul, rajca 206
Friedeborn Dionysius, poeta, brat Paula 16, 18
Friedeborn Paul, sekretarz, protonotariusz 213
Friedrich Christophorus, doktor, syndyk 212
Friedrich Tewes, krawiec 26
Friedrich Urban, rajca 209
Fritzhans Johan, rajca 211
Fryderyk, książę saski → Jan Fryderyk, książę 

saski, syn księcia Jana Stałego
Fryderyk II, cesarz niemiecki 151
Fryderyk III, cesarz niemiecki 59, 101
Fryderyk I Hohenzollern, elektor brandenburski 216

Fryderyk II Hohenzollern zwany Żelaznym, 
elektor brandenburski 218, 213

Fryderyk I Oldenburg, król Danii 30
Fryderyk II Oldenburg, król Danii 105
Fryderyk II Żelazny, elektor brandenburski 100
Fryderyk Henryk, margrabia brandenburski 102
Fryderyk Wilhelm (Wielki Elektor), elektor 

brandenburski 102
Fryderyk Wilhelm, książę saski na Weimarze 192
Fuchß Benedictus, rajca 210
Fuge Gerdt, rajca, burmistrz 200
Fuge Hans, rajca 201
Fuge Heinrich († 1423), rajca 198
Fuge Heinrich († 1424), rajca 200
Fuge Lambrecht, rajca 202
Fuhrman Thomas, protonotariusz 213
Fulgencjusz, pisarz rzymski 67, 118
Funck Jakob, mieszczanin 147
Funcke Jacob, rajca 211

Gamaliel, postać biblijna 66
Gawerzow (Gawetzow/Gawessow) Jasper, rajca, 

kamerariusz 204
Gawezow Heinrich, rajca 202
Gentzkow Niclaus, syndyk i burmistrz Stralsundu 65
Georgia, córka księcia Jerzego I 43
Gera Georg, baron, delegat króla Szwecji 105
Gerben Hans, rajca, kamerariusz, burmistrz 202
German Niclaus, rajca 200
Gerschow Timotheus, rajca 208
Gesner Konrad, uczony 152
Geyling Peter, burmistrz Stargardu 149
Giese Georg, rajca, kamerariusz 209
Giese Paul, rajca 211
Gieselbrecht Marx (Marcus), rajca 207
Gieselbrecht Simon, rajca, burmistrz 209
Gilte Benedict, baron, delegat króla Szwecji 105
Glambeck Martin, magister, duchowny 

ewangelicki 193
Glincke Moritz, rajca 68
Glinde Albrecht († 1507), rajca 203
Glinde Albrecht († 1530), rajca 205
Glinde Albrecht († 1578), rajca 208
Glinden Albrecht († 1471), rajca, burmistrz 200
Glinden Ebel von, rajca 205
Glineke Mauritius, rajca, burmistrz 204
Glineke Moritz, rajca, burmistrz 207
Göbel Gerd, rajca 204
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Goldbecke Claus († 1476), rajca, kamerariusz, 
burmistrz 201

Goldbecke Claus († 1503), rajca 203
Goldbecke Jacob, rajca 198
Goldbeke Claus († 1430), rajca 199
Goldbeke Matthias, rajca 205
Goldbeke Paul, rajca 205
Gotschalck Aßmus, rajca, kamerariusz 202
Gotschalck Otto, rajca, kamerariusz 204
Grabow Dieterich, rajca, burmistrz 201
Grabow Johan, rajca, burmistrz 198
Greifenberg Michel, rajca 202
Greyling Lorentz, rajca 207
Grim Johannes, doktor, radca dworu 166
Gripes Allbrecht, rajca 198
Gronow Iacobus, protonotariusz 213
Großwin Ludovicus, protonotariusz 213
Grote Gereke (Gerd), rajca 200
Gröwling (Greyling/Groyling/Groylingk/Grolink) 

Lorentz, rajca 70, 71, 207
Gruell Wentzel, kucharz 109
Grulle Bernd von, rajca 199
Grulle Jacob von, rajca 198
Grüllen Lüdeke von, rajca, kamerariusz 202
Grüneberg Thomas, rajca 209
Grzegorz VII, papież 145
Grzegorz XI, papież 174
Grzegorz XII, papież 218
Grzegorz XIII, papież 144, 146
Guevara Antonio de, hiszpański pisarz 

i duchowny 176
Güldenstern Erich, baron, delegat króla Szwecji 105
Güldenstern Niclaus, baron, delegat króla Szwecji 105
Gustaw I Waza, król Szwecji 68

Hackebolt Valtin, rajca, kamerariusz 203
Hadamer (Hademer/Hadamerp) Ambrosius, rajca, 

kamerariusz, burmistrz 85, 207
Hademer Andreas, rajca 210
Hagemeister Lucas, radca kamery 166
Hagen Michel von, rajca 210
Hake Hans, rajca 204
Halle Barthelt, rajca 11, 34, 35, 37, 49, 51, 54, 55, 205
Hampelpach Hans, rajca 203
Hartman Peter, duchowny ewangelicki 80
Hassend Conrad (Curt) von, rajca 199
Henneke Hans, rajca 205
Henryk, książę meklemburski (XIV w.) 215

Henryk, książę meklemburski (XV w.) 217
Henryk II Młodszy, książę brunszwicki 

na Wolfenbüttel 40
Henryk II Średni, książę lüneburski na Celle 30, 92
Henryk III Walezy, król Francji 66
Henryk IV Gruby, książę meklemburski 100
Henryk V Zgodny, książę meklemburski 30
Henryk, burgrabia Miśni, drugi mąż Anny, córki 

Barnima IX 123
Henryk Ptasznik, król Niemiec 125
Herboldt Jürgen, ksiądz 38
Herkules, postać mitologiczna 161
Hermstörff Lenart, mieszczanin i majster 

kołodziejski 63
Herodot, historyk grecki 8
Hestede Simon, rajca 205
Heyde, organista 155
Heyde Heinrich von der, syn organisty 13, 155
Hiltebrand Andreas, rajca 210
Hincke (Hyncke) Joachim, doktor, orator, 

delegat króla Danii 105
Hoffman Johan, doktor, syndyk 212
Hogenholtz Albrecht, kupiec ze Szczecina 117, 118
Hogenholtz Allbrecht († 1600), rajca 210
Hogenholtz Hans, rajca, burmistrz 206
Hogenholtz Jacob († 1524), rajca, burmistrz  

117, 204
Hogenholtz Jacob († 1578), rajca 208
Hogenstrustein Curt, rajca, kamerariusz 200
Hohenholz Margarethe z d. Rosow, żona 

Michaela I Loytza 37
Hollonius Ludwig, duchowny ewangelicki 174
Horacy, poeta rzymski 16, 53, 178, 180
Horn Evert, rajca rzymski 199
Horneburg Johann, biskup lubuski 74
Hundertmarck Peter (Petrus), rajca, sekretarz, 

protonotariusz 208, 213
Hutten Ulrich von, niemiecki rycerz, pisarz, 

humanista 118

Jadwiga, domniemana córka Barnima I 215
Jadwiga Maria, księżniczka pomorska, córka 

Ernesta Ludwika 161, 192
Jageteuffel (Jageteufel) Melchior, rajca 200
Jageteuffel (Jageteufel) Otto, fundator Kolegium 

Jageteuffla, rajca, burmistrz 198
Jan, hrabia Mansfeld, mąż Doroty,  

córki Barnima IX 123
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Jan, książę saski na Altenburgu i Weimarze 167
Jan, margrabia brandenburski 215
Jan, margrabia brandenburski, syn elektora 

Joachima I Nestora 33
Jan, święty, ewangelista 80, 171
Jan III, król Szwecji 105
Jan VI, książę meklemburski 100
Jan VIII, cesarz bizantyjski 94
Jan Albrecht I, książę meklemburski 82
Jan Ernest, książę anhalcki 167
Jan Ernest, książę saski 167
Jan Fryderyk, książę pomorski 12, 14, 16, 57, 78, 

85, 87, 93, 103, 105, 106, 108, 109, 112-114, 121, 
126-129, 135, 136, 139, 147, 148, 150, 155-157, 160, 
162-164, 166, 170, 171, 181, 183, 185-194

Jan Fryderyk, książę saski, syn księcia 
Jana Stałego 30

Jan Jerzy, książę brzeski 136
Jan Jerzy, elektor brandenburski 111, 112, 136,  

143, 192
Jan Jerzy, syn elektora saskiego 

Krystiana I Wettyna 192
Jan Jerzy Hohenzollern, syn elektora 

Joachima Fryderyka, postulowany biskup 
Strasburga 167, 168

Jan VI Kantakuzen, cesarz bizantyjski 94
Jan Stały, książę saski 30
Jan Wilhelm, biskup-elekt Münster 146
Jan Zygmunt, margrabia brandenburski, 

syn Joachima Fryderyka 167
Jaster Michel, rajca 209
Jaster Simplicius, rajca 210
Jerzy I, książę legnicki 30, 68
Jerzy I, książę pomorski 11, 15, 26, 27, 30, 31, 33, 40, 

43-46, 136
Jerzy II, książę brzeski 136
Jerzy Albrecht II, margrabia brandenburski, 

syn elektora Jana Jerzego 192
Jesse Hans, rajca 203
Joachim I, książę pomorski 214, 217
Joachim I Nestor, elektor brandenburski 33, 34, 

40, 43
Joachim II Hektor, elektor brandenburski 91, 136
Joachim Ernest, książę anhalcki 136, 167
Joachim Fryderyk, książę brzeski 136
Joachim Fryderyk Hohenzollern, margrabia 

i elektor brandenburski 74, 136, 167, 192
Joachim Karol, książę brunszwicki 185, 191, 192

Jobst, hrabia Barby, trzeci mąż Anny, córki 
Barnima IX 123

Johann VIII Horneburg → Horneburg Johann, 
biskup lubuski

Jörges Jochim, rajca 209
Jowisz, rzymski bóg nieba i światła, ojciec bogów 66
Juliusz, książę brunszwicko-lüneburski 161
Juliusz Cezar, rzymski polityk, wódz i pisarz 115, 145  
Juncker Schmeckmeues, diabeł 136
Junge Thomas, rajca 205
Justynian I Wielki, cesarz rzymski 69, 128

Kackstede Peter, rajca, kamerariusz, burmistrz 200
Kalwin Jan, francuski teolog protestancki 17
Kameke Peter, wielki komornik 148, 165, 191
Kantzow Tomasz (Thomas), historyk 45, 101
Karith Martin, biskup kamieński 174
Karol II Łysy, król zachodniofrankijski  

i cesarz rzymski 94
Karol IV, cesarz rzymski 215, 216
Karol V, cesarz rzymski 34, 62, 87, 94, 174
Karol VII, król Francji 184
Karol IX, król Francji 105
Karol, książę anhalcki z Zerbst, mąż Anny,  

córki Barnima IX 123
Karol z Egmont, książę Geldrii 30
Karol Wielki, król Franków i cesarz rzymski 94, 145
Kasjodor, rzymski pisarz chrześcijański, historyk 

108, 178
Käß Niclas, delegat króla Danii 105
Katarzyna, księżniczka pomorska, córka Eryka II, 

żona Henryka II Młodszego 40
Katarzyna, margrabianka brandenburska, 

żona elektora Joachima Fryderyka 192
Katarzyna Urszula, księżniczka dolnosaksońska 

185, 192
Kaveman Herman, rajca, kamerariusz 204
Kaveman Matthias, rajca 205
Kaveman Peter, rajca 208
Kaykow Israel, sekretarz kancelarii książęcej 166
Kazimierz III Wielki, król Polski 216, 217
Kazimierz IV Jagiellończyk, król Polski 31, 219
Kazimierz, książę pomorski, syn Eryka II 214, 219
Kazimierz I, książę pomorski 97
Kazimierz III (II), książę pomorski 215
Kazimierz IV (III), książę pomorski 214, 215
Kazimierz V (IV) (Kaźko Słupski), książę pomorski 

99, 214, 217
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Kazimierz VI (V), książę pomorski 214, 216, 217
Kazimierz VI, książę pomorski 78, 87, 93, 103, 104, 

106, 128, 136, 164, 191, 192
Kelner Andreas, rajca 210
Kitzerow Jochim, rajca 207
Klaudian, poeta rzymski 39, 53, 124
Klaudiusz Cezar, cesarz rzymski 76
Klaudiusz Justyn (Claudius Justus), 

delegat króla Polski 105
Klaudiusz Nero 76
Kleist Jacob von, kanclerz 112
Kleist Jacob von, landwójt w Gryficach 148
Kleist Tönnies von, marszałek 193
Kleist Wilhelm von, landwójt w Słupsku 165
Klemens V, papież 174
Klemens VI, papież 173
Klempzow Niclaus, szlachcic pomorski 46
Klinckebeil (Klinckebiel) Stephan (Stephanus), 

licencjat, syndyk 36, 212
Klinckebiel → Klinckebeil
Klitajmestra, postać mitologiczna 158
Klotze Matthias, rajca 199
Knuwel Friedrich, rajca z Lubeki 105
Köhler Chim, mieszczanin w Policach, podpalacz 

172, 174
Köleman Paul, ławnik sądowy 14, 184
Konrad Jürgen, pisarz miejski 35
Konstantyn, cesarz rzymski 144, 145
Köpeken, mieszczanin 147
Krantz Albert, teolog, historyk 95, 96
Kraus/Krauß (Crusius), uczony 152
Kromer Marcin, biskup, historyk,  

delegat króla Polski, 105
Krystian, syn elektora saskiego  

Krystiana I Wettyna 192
Krystian I Wettyn, elektor saski 192
Krzysztof I, syn Warcisława IX 214, 219
Ksenofont, historyk grecki 9
Kühlen (Kühle/Kule) Joachim (Jochim), rajca, 

kamerariusz 48, 56, 205
Künne Heinrich, rajca 200
Kunne Jacob, rajca 198
Kuntze Niclaus, rajca 199
Kurcjusz Rufus, pisarz i historyk rzymski 76, 159
Kürow Hans, rajca 204
Kwintylian, retor rzymski 68, 127
Kwintylian → Pseudo-Kwintylian

Ladewig Georg (Jürgen), rajca, kamerariusz 208
Laktancjusz, chrześcijański filozof i pisarz łaciński 

42, 66
Lambrecht Thomas, krawiec książęcy 114
Lange Jacob, rajca 210
Langestake Joachim, mieszczanin 56-58
Lehman Hans, rajca 199
Leser Claus, mieszczanin 11, 56, 57
Leveke Clemens, rajca 208
Lewiatan, jeden z czterech książąt piekielnych 178
Lindow Günter von, hrabia 215
Litzow Paul, mieszczanin 138
Liwiusz, historyk rzymski 17, 53, 76, 115, 177, 182
Loh Claus von, rajca, kamerariusz, burmistrz 203
Loitz (Loytze), rodzina mieszczańska 12, 18, 53, 74, 

115, 119
Loitz Hans Starszy, kupiec 116
Loitz Steffan 116
Loitze Michel 117
Longinus, żołnierz rzymski, postać biblijna 171
Lorbeer Christoph, burmistrz Stralsundu 48
Lorense Oloff, delegat króla Szwecji 105
Lotar, cesarz niemiecki 94
Loytze (Lötze) Hans, rajca 117
Loytze Hans († 1449), rajca 201
Loytze Hans († 1539), kupiec, burmistrz 37, 54, 117, 

118, 205
Loytze Hans († 1575), rajca 118, 208
Loytze Michel, rajca, burmistrz 37, 118, 203
Loytze Simon 118
Loytze Steffan († 1557), rajca 207
Loytze Steffan, delegat króla Polski 105
Loytze Steffen 118
Lübbeke Hans, miejski wójt sądowy, rajca, 

burmistrz 35, 205
Lübbeke Simon, rajca 204
Lübbenow Martin, mieszczanin 56, 58
Lucjusz Kwinkcjusz, patrycjusz rzymski 76
Lucyfer, jeden z czterech książąt piekielnych 178
Lüdeke Han, szlachic pomorski 46
Lüdeke Hans, rajca 203
Lüdeke Christian, rajca 209
Ludwik II, margrabia brandenburski 215
Ludwik I Pobożny, król Franków  

i cesarz rzymski 94
Ludwik II Niemiecki, król Bawarii  

i król wschodniofrankijski 94
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Ludwik IV Bawarski, król niemiecki  
i cesarz rzymski 215

Ludwik XI, król Francji 184
Lukan, poeta rzymski 68, 77, 115
Lüneburg Hieronymus, burmistrz Lubeki 105
Luter Marcin, reformator religijny 37, 92, 123, 125, 

137, 141

Łukasz, święty, ewangelista 137, 190

Madruzzo Giovanni Ludovico, kardynał,  
biskup Trydentu 144

Magdeburg Hans, rajca 201
Magnus, książę meklemburski,  

syn księcia Henryka V Zgodnego 30
Makel Jochim, rajca 207
Makrobiusz, pisarz i filozof rzymski 157
Maksymilian I Habsburg, cesarz niemiecki 124
Maksymilian II Habsburg, cesarz niemiecki 66, 85, 

105, 109, 126
Malchow Peter, mąż praczki 131
Małgorzata, elektorówna brandenburska,  

druga żona Jerzego I 43, 103, 136
Małgorzata, elektorówna saska,  

żona Henryka II Średniego 30
Małgorzata, księżniczka pomorska,  

córka Jerzego I 43
Małgorzata, księżniczka pomorska,  

córka Filipa I  185
Manliusz → Tytus Manliusz Torkwatus
Manteuffel Christian von, marszałek 114
Manteuffel Erazm von, biskup kamieński 30, 46
Manuel II Paleolog, cesarz bizantyjski 94
Marek, święty, ewangelista 137
Maria, księżniczka pomorska, córka Barnima IX 123
Maria, matka Chrystusa 171
Maria Eleonora, żona księcia pruskiego  

Alberta Fryderyka 126
Marquart Peter, rajca 203
Mars, bóg wojny 16, 108, 171
Marten (Müller) David, czeladnik malarski 126
Massow Rüdiger, marszałek nadworny 65
Mateusz, święty, ewangelista 137
Mecenas, polityk rzymski 159
Meckenhäuser Dieterich, sekretarz kancelarii 

książęcej 166
Medina-Sidonia, arystokrata hiszpański,  

dowódca Wielkiej Armady 154

Mellentin Henning, rajca, burmistrz 200
Mellentin Jochim, rajca 202
Meller Peter, mieszczan ze Szczecina (?) 131
Menander, komediopisarz grecki 8, 48, 121
Merian Matthäus, rytownik, wydawca 188
Messerschmied Christoff, sekretarz z Lubeki 105
Meyenborg Hieronymus, doktor,  

poseł brandenburski 128
Meyer Christoff, celnik w Löcknitz 89
Michael Clemens (Michaelis/Michael), doktor, 

rajca 211
Michaëlis Petrus, magister, sekretarz,  

delegat króla Szwecji 105
Michał [I] Rangabe, cesarz bizantyjski 94
Mildenitz Christoff, radca dworu 166
Mildenitz Jacob, rajca 205
Minckwitz Caspar, delegat cesarza 105
Möller Hans, rajca 205
Möller Jacob, rajca 207
Mölter Jochim, rybak w Karsiborze 140
Möring Johan, protonotariusz 213
Mortze Tideman von, rajca 198
Morus Tomasz, angielski duchowny, mąż stanu, 

pisarz 127
Mückerwitz Widant (Vidant), szlachcic 97, 215
Müller → Marten David, czeladnik malarski
Mumme Sebastian, rajca, sekretarz, 

protonotariusz 208, 213
Mützell Lucas 13, 17, 131, 133

Nagel Lorentz, rentmistrz z Szadzka 184
Natzmer Jochim von, starosta w Drahimiu 46
Natzmerstorff Dubßlaff von, rajca 199
Naumburg Johan, rajca 209
Neron, cesarz rzymski 124
Neueling Arnt, rajca, kamerariusz, burmistrz 202
Neueling Tewes, rajca, burmistrz 203
Neuelingk Hans, rajca 205
Neumarck Peter, rajca 210
Newenkercken Arnoldus, rajca 198
Niketas Choniates (Nicetas Choniata),  

historyk bizantyjski 182
Nortstedte Paul († 1478), rajca 202
Nortstedte Paul († 1507), rajca 204

Olde Joachim (Jochim), rajca, kamerariusz  
70, 71, 206

Orozjusz, chrześcijański pisarz łaciński, biskup 42
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Otto, święty, biskup bamberski 79
Otto I, cesarz niemiecki 125, 145
Otto, elektor brandenburski 216
Otto I, książę pomorski 20, 62, 97, 98, 173, 214, 215, 218
Otto II, książę pomorski 214, 216
Otto III, książę pomorski 98, 100, 101, 214, 218, 219
Otto, książę lüneburski, syn Henryka II Średniego 30
Otto Joachim, rajca, kamerariusz, burmistrz 204
Otto Laurentius, doktor, kanclerz książęcy  

72, 77, 108
Otton, hrabia na Holsztynie-Schauenburgu,  

mąż Marii, córki Barnima IX 123
Owidiusz, poeta rzymski 5, 58, 75, 177, 178

Pahlen Johannes, duchowny ewangelicki 165
Parchen Valtin, burmistrz w Trzebiatowie 121
Pasnow Albrecht, rajca 204
Paul Bertram, rajca, kamerariusz, burmistrz 201
Paul Hans, rajca 199
Paul Heinrich Młodszy, rajca, kamerariusz 198
Paul Heinrich młody († 1504), rajca, kamerariusz 202
Paul Heinrich młody († 1530), rajca 204
Paul Heinrich Starszy, rajca 198
Pauzaniasz, pisarz grecki 68
Paweł, święty 69
Paweł III, papież 174
Pepin Mały, król Franków 145
Peterstorff Antoni, sekretarz kancelarii książęcej 166
Peucker N., rentmistrz z Lęborka 184
Piccolomini Aeneas Silvius, biskup warmiński 54
Pindar, poeta grecki 19, 21, 88, 112, 118, 119, 143
Pinse, mieszczanin 88
Piotr, święty, apostoł
Piper Johann, duchowny ewangelicki 175
Plageman Simon, syn mieszczanina, przestępca 

11, 18, 63-65
Plate Jochim, rajca, burmistrz 206
Platon, filozof grecki 88, 177
Plaut, komediopisarz rzymski 8, 35, 77
Pliniusz (Starszy), rzymski erudyta i pisarz 119
Plote Hans, rajca 201
Plote Wedige, rajca 199
Plötz Hans, rybak w Karsiborze 140
Plutarch, pisarz grecki 22, 38, 69, 88
Poleman Borchard, rajca 201
Poltzow Simon, czeladnik szewski 89
Polibiusz, historyk grecki 7, 178
Preen Vicke, rajca, kamerariusz 198

Prilop Heinrich, rajca 200
Pritzen Peter, mnich, gwardian 38
Propercjusz, poeta rzymski 68
Proteusz, greckie bóstwo morskie,  

syn Okeanosa i Thetys 17
Prudencjusz, chrześcijański poeta łaciński 177
Pseudo-Kwintylian 127
Pseudo-Seneka 124, 143, 177
Publiliusz Syrus, mimograf rzymski 8
Publiusz Serwiliusz Izauryjski, konsul rzymski 179
Publiusz Serwiliusz Watia Izauryjski,  

konsul rzymski 179
Pudewils/Pudewels Lorentz von, starosta 

zamkowy w Szczecinie 160, 165
Putbus von, ród szlachecki 102
Putbuß von, poseł margrabiego 

brandenburskiego 128
Putkamer Claus von, burgrabia,  

kasztelan szczeciński 51
Putkamer N. von, chłopiec do posług  

Jacoba Zitzewitza 114
Pyl Margaretha, żona Petera Eichstedta 70

Quast Hans, rajca, kamera riusz 200
Quast Jasper, rajca, kamerariusz 201

Racibor I, książę pomorski 96
Ramel Georg von, szlachic pomorski 114, 148
Ramel Heinrich, niemiecki kanclerz w Danii 148
Rammin Otto von, kanclerz 148, 165
Rammin Alexander von, rajca, kamerariusz, 

burmistrz 209
Rammin Arndt, rajca, burmistrz 203
Rammin Heinrich von 55
Rammin Henning von, kanclerz w Wolgast 164
Rammin Otto von, rajca, kamerariusz 207
Rantzow Heinrich, delegat króla Danii 105
Ravenstein Merten, rajca, kamerariusz 202
Redelstorff Antonius, rajca, kamerariusz, 

burmistrz 208
Redelstorff (Regelstorf/Redelstorp) Joachim (Jochim), 

rajca, kamerariusz 68, 206
Reen Claus, rajca 201
Reen Heinrich, rajca 199
Regimontanus Jan, astronom 153
Reimprecht, baron na Scherfenbergu 165
Reine Dieterich von, rajca 201
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Remmelding Antoni, duchowny ewangelicki 
ze Stargardu 149

Richert Paul, rajca 207
Rimbecke Curt, rajca 202
Rinbeke Hans, rajca 203
Rittershausen Konrad, niemiecki prawnik  

i nauczyciel akademicki 180
Rochlitz Johan, rajca 209
Rochlitz Samuel, rajca, kamerariusz 210
Rode Gerd, rajca, burmistrz 198
Rode (Rhoda) Paul von, magister,  

reformator religijny, pastor 59, 79
Rödiger Claus, rajca, kamerariusz 201
Rödinger, rodzina mieszczańska 55
Rödinger Melcher, mieszczanin 54
Rodolphus Paulus, magister, duchowny 
Roff Hans, rajca 205
Rohde Heinrich, rajca, kamerariusz 198
Romer Hieremias, delegat króla Szwecji 105
Rosenkrantz Georg, delegat króla Danii 105
Rosentreder Hans, rajca, kamerariusz, burmistrz 200
Rosoen Jacob, mieszczanin 117
Rosow Christian, rajca 198
Rosow Jacob, rajca, kamerariusz 200
Rudolf II, cesarz niemiecki 144, 156, 163
Rudolf Paulus, duchowny ewangelicki 165
Runge David, magister, duchowny ewangelicki 165
Runge Jakob, doktor, pastor 79, 164
Runge Johannes, duchowny ewangelicki 165
Rust Tile, rajca 201

Sabina Hohenzollern, druga żona elektora 
brandenburskiego Jana Jerzego 143

Sachtleben Balthasar, rajca, burmistrz 209
Sachtleben Bartholemeus, rajca 204
Sachtleben Claus, rajca 210
Sachtleben Matthias, rajca, kamerariusz, 

burmistrz 206
Salomon, król Izraela, postać biblijna 7, 88
Salomon, kapłan, postać biblijna 142
Salustiusz, historyk rzymski 53, 123, 124, 157
Samuel, postać biblijna 137
Sasse Claus, rajca, burmistrz 205
Sasse Johan, protonotariusz 213
Sasse Paul, rajca 204
Saul, postać biblijna 137, 138
Schaum Bartholemeus, rajca 204
Schaum Caspar, rajca, burmistrz 208

Schaum Marx (Marcus), rajca 207
Schaum Matthias († 1545), rajca 206
Schaum Matthias, rajca (od 1601) 210
Schein Calixtus, doktor, syndyk z Lubeki 105
Schiele Bernhart, sędzia dziedziczny 20
Schilling, mieszczanin 56
Schinekow Claus, rajca 204
Schivelbein Frantz, podpalacz z Polic 174
Schivelbein Jasper, rajca, kamerariusz 207
Schlecker (Schleker) Elias, rajca, sekretarz, 

protonotariusz 209, 213
Schlick, rodzina hrabiowska 62
Schlick Joachim von der, hrabia, delegat cesarza 105
Schlüter Heinricus, protonotariusz 213
Schmedt Jacob, rentmistrz z Wolina 184
Schmid Arnd, rajca 204
Schmidt (Faber, Fabricius) Jacob, duchowny 
Schnidewind Adam, doktor, syndyk 212
Schnöckell Carsten, chłopiec z Kołobrzegu 131
Schröder N., syn Zöllnera
Schröter Benedykt, mincmajster 26
Schulder Peter, rajca 203
Schulenburg Joachim von der 89, 90
Schulte Georg, rajca 203
Schultz, żona Andreasa Schultza 175
Schultz Andreas, mieszczanin 175
Schultze (Schulte) Heinrich, rajca 200
Schultze Jacob, doktor, rajca 208
Schultze (Schulte) Lorentz, rajca 201
Schütz Michael, licencjat, syndyk 212
Schwalg (Schwalch) Samuel, doktor, syndyk  

183, 212
Schwanenberg Gise, rajca, kamerariusz 201
Schwarte (Swantes) Hans, rajca, kamerariusz 204
Schwaue Amb[rosius], rajca, burmistrz
Schwave Ambrosius, rajca, burmistrz 85, 207
Schwellengreber Jochim, rajca 210
Schwellengreber Johan, rajca 208
Schwellengreber, żona Jochima Schwellengrebera, 

mieszczanina ze Stargardu 149
Schwerin Ulrich von, szlachcic pomorski,  

urzędnik książęcy 113
Schwind (Schwinden) Johan, sekretarz, 

protonotariusz 62, 213
Sefeld Borchard, syn mieszczanina 57
Seiferth Johan, rajca 210
Seneka, filozof rzymski 35, 38, 53, 115, 118, 121, 123, 

124, 143, 158, 159, 178, 186
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Seneka → także Pseudo-Seneka
Serwiliusz Izauryjski, edyl w Rzymie antycznym 179
Simons Jacob, rajca, kamerariusz 209
Sobiesław I, książę pomorski 96 
Sofokles, grecki poeta tragiczny 121
Solikowski Jan Dymitr, delegat króla Polski 105
Sonnenberg Bertram, rajca 203
Sötevoht Heinrich, rajca 198
Speke Hans, rajca 206
Sprenger Peter, rajca 203
Springinsfeld, diabeł 138
Stacjusz, poeta rzymski 182
Starcke Jochim, piekarz 130
Stege Hans, kupiec ze Stargardu 141
Steinwehr von, ród szlachecki 31, 33
Steinwehr Georg von, szlachcic pomorski 

z Żelechowa 31, 32
Steinwehr Wulff von, szlachcic pomorski 

z Żelechowa 128
Stellmacher Claus, aptekarz 26, 27, 33–36, 48
Steven Claus, rajca 204
Steven Gerd, rajca, burmistrz 203
Stoppelberg Claus († 1491), rajca 203
Stoppelberg Claus († 1579), rajca 208
Stopellberg Hans, rajca, burmistrz 11, 17, 27, 33–38, 

48–55, 204, 212
Stöven Claus, rajca 201
Stöven Gerd, rajca 201
Straupitz Georg († 1572), rajca, kamerariusz  

89, 208
Straupitz Georg († 1613), rajca 210
Stymmel (Stymmelius) Christoph,  

duchowny ewangelicki 93
Subisław, książę, syn Bogusława
Sulpicjusz Sewer, łaciński hagiograf  

i kronikarz chrześcijański 180
Swawe (Schwawe) Bartholomeus,  

biskup kamieński 59, 65, 67, 75
Swetoniusz, pisarz rzymski 76, 185
Sybilla, księżniczka pomorska, córka Barnima IX/

XI 12, 84
Sydoniusz, pisarz i poeta łaciński 47, 53
Syliusz Italikus, poeta rzymski 176
Symmachus (Quintus Aurelius Symmachus), 

mówca rzymski, prefekt Rzymu 50, 159
Szatan, jeden z czterech książąt piekielnych 178
Szwed NN, zraniony śmiertelnie podczas 

kongresu pokojowego 109

Świętobor, książę pomorski 96
Świętobor III (I), książę pomorski 99, 214, 215
Świętobor IV (II), książę pomorski 100, 214, 218
Świętobor V, książę pomorski 214, 219
Świętopełk, książę pomorski, syn Racibora I 97
Świętopełk, książę pomorski, syn Świętobora 96

Tabbert Lucas, magister, duchowny ewangelicki 165
Tacyt, historyk rzymski 9, 37, 57, 76, 124, 127, 158, 

159, 178, 180
Teodozjusz III, cesarz bizantyjski 94
Tessen Schwantes 165
Temida, grecka bogini sprawiedliwości 19
Temistokles, polityk ateński 7, 53
Terencjusz, komediopisarz rzymski 48
Tertulian, chrześcijański pisarz łaciński 69
Teuber (Theuber) Michaël, doktor, 

syndyk szczeciński, 77, 212
Tibullus, poeta rzymski 47, 115
Timme Nickel, rajca 202
Tukidydes, historyk grecki 7
Tode Christoff, burmistrz Lubeki 105
Tonniesdorff Heinrich, rajca 200
Torgelow Peter, rajca, kamerariusz 202
Trajan, cesarz rzymski 125
Trebbin (Trebbyn) Jacob, rajca, kamerariusz  

183, 209
Trebbin Jochim, rajca 211
Treptow Hans, rajca 200
Treptow Johan, rajca, burmistrz 198
Trestin Simon, rajca 203
Troye Lorentz, rajca 209
Turek NN, jeniec Jana Fryderyka 85
Tytus Manliusz Torkwatus, rzymski polityk  

i dowódca okresu republiki 17
Tytus Wespazjan, cesarz rzymski 125, 184, 185

Ulricus z Norymbergi, protonotariusz 213
Ulryk, książę meklemburski 82, 192
Ulryk Wirtemberski, książę wirtemberski 45

Vanger Hans, burmistrz Trzebiatowa n. Regą 12, 121
Venetus (Venediger) Georg, teolog ewangelicki 79
Vilter Tewes, mieszczanin 122
Vorraht Carsten, rajca 199
Vorraht Marquart († 1383), rajca, burmistrz 198
Vorraht Marquart († 1467), rajca, kamerariusz 201
Voß, ród szlachecki 45
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Voß, brat Joachima, szlachcic pomorski 44
Voß Christoff, szlachcic pomorski 44, 45
Voß Hans, szlachcic pomorski 45
Voß Joachim, szlachic pomorski 17, 44
Voß Paul, rajca 209
Voß Peter, rajca 203
Voßberg Niclaus, rajca 210

Wacław II, król Czech 217
Wacław IV Luksemburski, król Czech 110, 216
Waleriusz Maksymus, historyk rzymski 182
Walter (Walther) Antoni, rektor Pedagogium 

w Szczecinie 59
Warcisław, książę pomorski, syn Eryka II 214, 219
Warcisław, książę pomorski, syn Racibora I 97
Warcisław I, książę pomorski 96, 97
Warcisław III, książę pomorski 97, 215
Warcisław IV, książę pomorski 98, 214, 215
Warcisław V, książę pomorski 98, 101, 214, 216
Warcisław VI, książę pomorski 98, 99, 214, 217
Warcisław VII, książę pomorski 99, 100, 214, 217
Warcisław VIII, książę pomorski 214, 217
Warcisław IX, książę pomorski 100, 214, 219
Warcisław X, książę pomorski 100, 101, 214, 219
Warcisław, syn Racibora książę pomorski 
Wardenberg Bruno, rajca, kamerariusz 200
Wardenberg Mattiß, rajca 202
Warenbrot (Werenbrot) Jacob, rajca, kamerariusz, 

burmistrz 202
Warenburg (Wardenberg) Peter, rajca, 

kamerariusz 199
Waßman Arnt, rajca 202
Wedel/Wedell Caspar von, marszałek dworu  

165, 191
Wedel Jochim Starszy von, z Krępcewa 165
Wedel Marten von, komtur w Swobnicy 128
Wedell Jochim Młodszy von 165
Wellejusz Paterkulus, historyk rzymski 182
Wendeler Caspar, rajca 209
Wennemer Niclaus, rajca 200
Werckman Caspar, rajca 209
Werderman Andreas († 1533), rajca 205
Werderman Andreas († 1573), rajca 208
Werderman (Werter) Bonaventura, rajca, 

kamerariusz 210
Werderman Greger (Gregor), rajca, kamerariusz 210
Werderman Jochim, rajca 208
Werderman Martin, rajca, kamerariusz 208

Werderman Peter, rajca, kamerariusz 206
Werenbrot Hans, rajca 200
Wergiliusz, poeta rzymski 15, 17, 45, 66
Wespazjan, cesarz rzymski
Wessel Franz, rajca w Stralsundzie 48
Westa, rzymska bogini ogniska domowego  

171, 172
Westphal Heinrich, rajca, kamerariusz 198
Westphal Peter, rajca 210
Weyger Jacob, rajca 202
Wide Arnd von der, rajca, kamerariusz, burmistrz 202
Wigger Claus, rajca, burmistrz 199
Wigger Simon, rajca 203
Wilhelm Bogaty, książę Jülich 126
Wilhelm Antonius (Wilhelm Zachariasz),  

mistrz murarski 129
Wilhelm Zachariasz → Wilhelm Antonius
Wineke Tewes, rajca 204
Winß Mattheus (?), rajca 209
Winß Melchior, doktor, syndyk, 12, 89–92, 212
Winter Thomas, magister, astronom 150
Winterfeld Dietloff, landwójt w Świdwinie 164
Wisław III, książę rugijski 57, 98
Witte Burchard, rajca 206
Wittenborn Curt, rajca, kamerariusz, burmistrz 202
Witworst, diabeł 136
Wobbermyn Heinrich, rajca 198
Wobeser Jacob von, szlachcic pomorski, starosta 

w Lęborku 46, 47, 58
Wobeser Jacob, starosta w Kołbaczu 112
Woitke Jochim, zarządca książęcy 165
Wolde Baltzer von, książęcy młodzian dworski 191
Wolde Caspar von, kanclerz 191
Wolde Henning von, szlachcic pomorski 114
Wolde Henning von, szlachcic pomorski 

z Dunowa 128
Wolde Zabel von, starosta w Szczecinku 46
Wolff Niclaus, rycerz, rajca, kamerariusz 199
Wolfgang (Wulff), książę anhalcki 30
Wollin Greger 109
Wollin Petrus, protonotariusz 213
Wolter Wielki, diabeł 138
Wulff patrz Wolfgang (Wulff), książę anhalcki
Wulff Carsten, rajca 202
Wulff Johan, doktor 68
Wulff Marcus, rajca 200
Wulkan, bóg ognia 17, 131, 160, 171, 184
Wurow Thomas, piekarz 122
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Wussow, ród szlachecki 166
Wussow Adam, sędzia dziedziczny 13, 25, 166
Wussow Johann von, sędzia dziedziczny 20
Wussow Peter von, sędzia dziedziczny 20
Wüstehofe Hans, rajca 208
Wüstehofe Jacob, rajca 209
Wüstehoue (Wüstehofe/Wuestehove) Benedictus, 

rajca, kamerariusz 77, 207
Wüstehoue Hans, rajca, kamerariusz 206
Wüstehofen, rodzina mieszczańska 109
Wüstenie Dinnies, rajca, kamerariusz 204

Zacharias, rodzina mieszczańska 148
Zacharias Paul, poeta 83-85, 92, 93, 109, 126, 130, 

135, 136, 139-141, 143, 146, 147, 149, 153, 159-161, 
169, 171, 172, 184, 194

Zander Caspar, szlachcic pomorski 114
Zastrow Walrad, rajca 198
Zimmerman Georg, rajca 210

Zinnen Tide von der 166
Zitzewitz Jacob von, szlachcic pomorski, kanclerz 

12, 18, 67, 113–115
Zitzewitz Jaspar, szlachcic pomorski, bratanek 

Jacoba Zitzewitza 114
Zofia, księżniczka pomorska, matka Albrechta VII 40
Zofia, księżniczka pomorska, córka Bogusława IX 

100, 101
Zofia Hohenzollern, elektorówna brandenburska, 

córka Jana Jerzego 192
Zofia Jadwiga, księżniczka brunszwicka,  

żona księcia Ernesta Ludwika 161, 185, 192
Zölner, rodzina mieszczańska 109
Zölner N., krawiec 109
Zygmunt, margrabia brandenburski,  

syn elektora Jana Jerzego 192
Zygmunt August, król Polski 105
Zygmunt Luksemburski, cesarz niemiecki 145, 216
Zygmunt I Stary, król Polski 30, 31






