
Historyczny opis miasta Szczecina
tom i i i





Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

paul Friedeborn

Historyczny opis 
miasta Szczecina

[z 1613 roku]

Tłumaczenie: Rafał Simiński, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Małgorzata Cieśluk
Opracowanie: Edward Rymar, Jerzy Grzelak, Paweł Gut, Rafał Simiński,  

Agnieszka Gut, Małgorzata Cieśluk

tom i i i

księga trzecia

Szczecin 2022



Paul Friedeborn, Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku]
Tłumaczenie: Małgorzata Cieśluk, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Rafał Simiński

Opracowanie naukowe: Małgorzata Cieśluk, Jerzy Grzelak, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Edward Rymar, Rafał Simiński
Recenzje: prof. dr hab. Elwira Buszewicz, prof. dr hab. Radosław Gaziński, dr hab. Barbara Komenda-Earle, prof. US

Tłumaczenie wstępu na język niemiecki: Agata Prochotta-Miłek
Redakcja językowa: Jadwiga Hadryś

Korekta językowa: Małgorzata Szczęsna

Źródła i autorzy zdjęć: Archiwum Państwowe w Szczecinie (AP Szczecin) – Anna Cichy, Agnieszka Mazurkiewicz;  
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego (BG US); Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS) – Mieszko Pawłowski; 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (ZKP Szczecin) – Arkadiusz Piętak, Grzegorz Solecki

Opracowanie graficzne: Krzysztof Radoszek
Skład i łamanie: Krzysztof Radoszek

Druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków

Wydawca:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.zamek.szczecin.pl

 

ISBN: 978-83-60816-81-3

© Copyright by Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 2022
© Copyright by Authors 2022

Publikacja powstała w ramach projektu INT 188 „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze. Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster” 
realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Dominikanerkloster im Prenzlau w ramach  

Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. 
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Koordynatorka projektu: Barbara Igielska – Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w  Szczecinie,  
współpraca – Beata Biedrzycka, Jolanta Dzikowska, Natalia Seweryn-Birecka; promocja – Monika Adamowska

Egzemplarz przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji. Sprzedaż publikacji narusza prawa autorskie wydawcy.

ISBN 978-83-60816-81-3

9 7 8 8 3 6 0 8 1 6 8 1 3



s pis  treś ci

tom i i i

księga trzecia 1

Indeks geograficzny 142

Indeks osób i postaci 145

Aneks 1. Biogramy władców i innych częściej występujących osób 154

Aneks 2. Noty biograficzne autorów tekstów łacińskich i greckich  
oraz słownik terminów mitologicznych 175

Aneks 3. Słownik urzędów cesarskich, książęcych i miejskich 189

Źródła i literatura 197





p a u l  Friedeborn

Historyczny
opis miastaSzczecina

[z 1613 roku]

księga iii
Tłumaczenie z języka niemieckiego Agnieszka Gut 

Tłumaczenie z języka łacińskiego Małgorzata Cieśluk
Opracowanie Agnieszka Gut, Paweł Gut i Małgorzata Cieśluk





Trzecia księga
szczecińskich historii,

spraw i układów, począwszy
od hołdu lennego złożonego

świętej pamięci księciu barnimowi xi1 

aż
do tegoż 1613 roku

Do tego

na końcu znajduje się wykaz
teologów i kaznodziei, którzy

zmarli w czasach reformacji,
A także

wybór osób pochodzenia hrabiowskiego i szlacheckiego oraz 
innych szlachetnych osobistości, które zmarły tutaj 

w ciągu tych 60 lat

Opisane przez 

p a u l a  Friedeborna
sekretarza szczecińskiego

Drukowane w Szczecinie przez i w oficynie wydawniczej spadkobierców 
świętej pamięci Joachima Rhetego. W roku m. dc. xiii

1 Chodzi o Barnima X (XII). [AG]
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p r z e d m o wa

Czcigodnym, szanownym, 
szlachetnym, sławetnym i przezornym 
N. N. Starszym kupiectwa i dziewięciu 

rzemiosł głównych jako zwierzchnikom 
całego mieszczaństwa, moim szczególnie

przychylnym dobrym przyjaciołom

C zcigodni, szanowni, szlachetni, sławetni i prze-
zorni, szczególnie przychylni dobrzy przyjaciele! 
Bez wątpienia jest wielu ludzi, którzy uważają, 
że sprawy ojczyste, albo inaczej sprawy miejskie, 
nie powinny być przedstawiane każdemu, ale 
powinny być strzeżone w miejscach zamkniętych 
albo być dostępne tylko rajcom.

Wprawdzie nie należy ujawniać tajemnic 
państwowych, spraw tajnych Ojczyzny. Kiedy jed-
nak nie chce się upubliczniać niczego o godnych 

zapamiętania starych historiach, sprawach i układach, a także o stanie 
i zmianach władzy oraz o innych użytecznych kwestiach, które służą do 
zachowania ludzkiej społeczności, tylko chce się je strzec zamknięte w ra-
tuszu jako tajemnice rady miejskiej albo tajemny skarb, to [takie działanie] 
przyniosłoby tylko lekkomyślną i wielką zazdrość.

Zatem, chociaż ogólna znajomość istotnych spraw miasta i wykonywa-
nych tam ważnych działań jest dziełem zbawiennym i potrzebnym, a świa-
tową mądrość ludzie osiągają często dopiero pod koniec swoich doczesnych 
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wędrówek, to wypada przecież, żeby oni wiedzieli nieco dokładniej, kim są 
członkowie gminy albo miasta, komu składają przysięgę i kto przydziela 
im obowiązki.

Zatem, mieszczanie – wszyscy razem i każdy z osobna – pod zarzą-
dem magistratu są prawnymi i prawdziwymi członkami tego miasta. Także 
w swojej przysiędze mieszczańskiej zobowiązani są między innymi do 
tego, żeby zawsze chronić i przestrzegać dawnych przywilejów miejskich, 
statutów, ustaw, ordynacji i pozwoleń, etc2.

Ale jak mają to z rozwagą czynić, skoro nie mają o tym żadnych wia-
domości? Skąd mają się tego dowiedzieć, skoro o tym nic nie napisano?

Jeśli nie chce się uznać tych pytań za zbędne i błahe, to trzeba za-
uważyć, że chwalebną i potrzebną rzeczą jest wyciągnąć na światło dzienne 
i podać do wiadomości informacje o sprawach miejskich i o wszystkim, co 
jest z nimi związane.

A w jakiż sposób można przyjemniej i wdzięczniej pokazać Rodakowi, 
albo zaprzysiężonemu mieszczaninowi, ziemskie sprawy, niż przedstawić 
mu na nowo dzieje i czyny miłych świętej pamięci przodków tak jak w teatrze 
lub na scenie? Jak ma się on dowiedzieć o tym, czego nie przeżył i czego 
nie widział?

Wprawdzie – stworzony do nieśmiertelności – ludzki umysł, zwłaszcza 
szlachecki, otrzymał od natury ogromną ochotę i ciekawość, żeby badać 
dawne czasy i przez to dawać radość i impuls do działania.

Zatem poznanie spraw dawnych słusznie można nazwać pewnego rodzaju 
naturalnym pokarmem dla duszy3, to znaczy smakowitą i przyjemną strawą 
dla umysłu, dzięki której wielu może swoje gorzkie życie uczynić bardziej 
znośnym.

2 Złożenie przysięgi mieszczańskiej stanowiło o przyjęciu do prawa miejskiego i przyznaniu pełni praw obywatelskich (cives) w mieście, 
w tym możliwości udziału w życiu politycznym miasta (wejście do rady miejskiej czy innych gremiów), ale też prowadzenia działalności 
gospodarczej – założenie/prowadzenie warsztatu rzemieślniczego, składu kupieckiego, bycia członkiem wspólnoty zawodowo-społecznej 
(cechu, gildii) itd. Nie wszyscy mieszkańcy miasta byli mieszczanami (cives), zwykle była nimi około 1/3 ogółu mieszkańców (pospólstwo, 
patrycjat). Pozostała część mieszkańców (plebs), czyli służba, robotnicy, „margines społeczny” i inni posiadali jedynie ochronę miejską, 
m.in. prawo do pomocy społecznej. Z prawa miejskiego wykluczeni byli również Żydzi i  inni dysydenci, którzy otrzymywali prawo do 
pobytu w mieście i prowadzenia działalności zawodowej na podstawie specjalnych przywilejów władz miejskich lub monarchów. Szerzej: 
Bogucka, Samsonowicz 1986. [PG]
3 Por. Cyceron, Catullus et Lucullus (Katullus i Lukullus), s. 127. Zob. Cyceron, Aneks 2. W wersji oryginalnej cytowany fragment nie 
odnosi się do poznania historii (cognitio rerum antiquarum), lecz do poznania i rozważania świata natury (consideratio contemplatioque 
naturae). [MC]
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Także mieszczanin nie może pozostać niezaznajomiony z ojczystymi 
historiami i czynami, bo można by go wtedy określać jak Cyceron w swojej 
krótkiej sentencji: Nescire quid, antequam natus sis, acciderit, id est semper esse 
pue rum4. Co oznacza, że niewiedza o tym, co się zdarzyło przed naszym 
urodzeniem, powoduje, że na stałe pozostajemy dziećmi.

Poza tym, co znaczyłoby to krótkie ludzkie życie, gdyby nie zostało 
przedłużone i zjednoczone z przeszłością i z pamięcią o miłych zmarłych.

O tym, jak potrzebny jest szacunek dla starych dziejów, nie trzeba 
przekonywać w rozwlekły sposób.

Tylko to jedno trzeba tu podkreślić, że służy on stale między innymi 
także pomnażaniu mieszczańskiego spokoju i pomyślności.

5Każdy rozsądny i miłujący pokój mieszczanin powinien wziąć pod 
rozwagę następujący przykład i takie zdarzenie. W każdych czasach tumult 
i zamieszki w mieście przynoszą opłakane skutki. Jest to właściwie reguła 
niezmienna, z której należy wyciągnąć wniosek, że tego samego można 
oczekiwać w przyszłości, jeśli dojdzie do takich wypadków. Trzeba zatem 
kierować swoim życiem i zamiarami, postępować w słusznych sprawach 
zgodnie z zaleceniami ustanowionej władzy, działać dla wspólnego dobra 
i dla harmonijnej szczęśliwości oraz nie dać się nakłonić do żadnego 
nieposłuszeństwa. Z drugiej zaś strony, każda pobożna władza jest zobli-
gowana do tego, żeby do takiego nieposłuszeństwa nie dawać powodów, 
a w spokojnych czasach tak postępować z obywatelami, żeby w czasach 
zagrożenia móc cieszyć się ich wiernym wsparciem i prawdziwą miłością6. 
Doświadczenie uczy nawet, że łagodni władcy nie są przez swoich podda-
nych znienawidzeni, ale są przez nich kochani i chwaleni. Prawdziwa jest 
myśl Pliniusza Sekundusa, w której mówi: Nierozumne jest zdobywanie szacunku 
strachem, bo dla uzyskania tego, czego pragniesz, silniejsza od strachu jest miłość7. 
A także: władza jest najtrwalsza wtedy, kiedy poddani są zadowoleni8.

4 Cyceron, Orator (Mówca), 34. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC] 
5 Pol. Zwierciadło obywatelskiego żywota. Friedeborn odwołuje się najprawdopodobniej do współczesnego mu poradnika poświęco-
nego zasadom obyczajowo-moralnym zalecanym pobożnym obywatelom. Zob. Paulus Lidicius, Speculum Vitae Civilis = Ein Schönpolirter 
Ehren- vnd Tugend Spiegel […], Thorun 1609. [MC] 
6 Tumulty i zamieszki w Szczecinie występowały już w średniowieczu, w l. 1416, 1428, 1524 czy 1531, 1556, 1589/90, 1597 i 1616. Ich 
podłożem były nierówności społeczne, nadużycia władzy – rady miejskiej zdominowanej przez patrycjat, podwyżki podatków (podatek 
piwny 1616), a także postulaty religijne (1531) czy głodowe (nadmierny wywóz zboża). Ostrzeżenie Paula Friedeborna, aby władza nie 
dawała powodów do wszczynania zamieszek, już 3 lata po wydaniu opisu miasta zostało podważone. Ogłoszony w 1616 podatek od na-
pojów (przede wszystkim piwa) stał się powodem rewolucji plebejskiej w Szczecinie. Na posiedzeniu rady miejskiej 16 lipca został zabity 
przez wzburzony tłum urzędnik Wawrzyniec Drewelow, a zamieszki w mieście trwały 3 dni. Napięcie społeczne w Szczecinie rozładowała 
dopiero osobista interwencja księcia Filipa II. Cieślak 1950, s. 103-114; Lesiński 1985, s. 184-186; Wachowiak 1976, s. 235-240, 336-344; 
Wachowiak 1959, s. 75-97. [PG]
7 Pliniusz Młodszy, Epistulae (Listy), VIII 24.6. Zob. Pliniusz Młodszy, Aneks 2. [MC] 
8 Myśl ta, błędnie przypisana przez Friedeborna Pliniuszowi, jest skróconym wariantem myśli Liwiusza w Ab Urbe condita (Historia 
Rzymu od założenia miasta), VIII 13.16. Zob. Liwiusz, Aneks 2. [MC] 

Speculum vitae civilis5,  
Historia
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Jest to potrzebne także ze względu na potomnych. Ponieważ prawie 
jednakowe przypadki i sprawy tylko przybierają zmieniające się nazwy 
(jak mówi Tukidydes9), dlatego potomkowie mogą czerpać wzorzec i wzór do 
naśladowania z działań przodków i w podobnych przypadkach kierować 
się ich przykładem.1011

Rodzime przykłady własnych przodków i krewnych (jak mówi Cyceron 
w De officiis) pociągają bardziej i silniej, a także mocniej pouczają.

Poza tym człowiekowi pozostającemu w stanie małżeńskim sprawia 
wielką przyjemność i radość przyglądanie się i naśladowanie cnót przod-
ków i ich świetnych czynów.

Z tego wszystkiego, co zostało wyliczone wyżej, jasno wynika potrzeba, 
konieczność, chwała i radość, [płynące] z wiedzy o ojczystych historiach dla 
całego mieszczaństwa. Dlatego z troski i z obowiązku chciałem przedstawić 
i wyłożyć moje zamiary, żeby ciż mieszczanie – jako członki ciała, którym 
jest gmina – mogli poznać i dowiedzieć się o stanie ukochanej Ojczyzny.

Bieg spraw dawnych i nowych, które działy się w ciągu pięciuset lat 
od przyjęcia chrześcijaństwa do dnia dzisiejszego, przytoczyłem i opisałem 
w skrócie na podstawie dzieł najważniejszych pisarzy, starych dokumentów, 
ksiąg miejskich i akt, a także własnego doświadczenia. Przedstawiam je i wy-
ciągam na światło dzienne za łaskawym pozwoleniem naszych miłościwych 
i łaskawych książąt i panów oraz szanownej i roztropnej rady miejskiej12.

To, czego z największą starannością się dowiedziałem i co uzyskałem, chcę 
przedstawić bezstronnym ludziom i poddać ich opinii.

Chociaż wiem, że to dzieło może wzbudzić niezadowolenie u wielu ludzi, 
którzy zechcą okazać swoje nieukontentowanie i zganią [mnie] (tak jak to jest 
w dzisiejszym świecie, że w wielu sprawach, które uważa się za najbardziej 
właściwe, nie brakuje różnicy zdań i jeszcze się taki pisarz nie urodził, który 
zaspokoiłby gusta wszystkich czytelników), to chciałbym przypomnieć tutaj, że 
dla ludzi rozumnych taka praca, która została wykonana według swoich moż-
liwości, chociaż nie znajdzie zrozumienia u wszystkich i nie przez wszystkich 

9 Zob. Tukidydes, Aneks 2.
10 Cyceron, De officiis (O powinnościach), I 116. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC] 
11 Tamże, I 118; wersja przedstawiona przez Friedeborna jest nieco skróconą i zmodyfikowaną językowo wersją oryginalnej myśli Cy-
cerona, zmiany nie wpływają jednak na ogólne znaczenie tekstu. [MC] 
12 Paul Friedeborn, pisząc swe dzieło, był sekretarzem miejskim. Z racji tej funkcji kierował kancelarią miejską i posiadał nadzór nad 
archiwum miejskim. Mógł zatem korzystać bezpośrednio z dokumentów, ksiąg i akt zgromadzonych na ratuszu w Szczecinie. Ponadto, 
będąc prawnikiem, notariuszem, a przede wszystkim członkiem władz miejskich, posiadał szerokie kontakty z dworem monarszym 
w Szczecinie, w tym z księciem Filipem II. Te kontakty umożliwiały mu również wykorzystanie materiałów archiwalnych zgromadzonych 
w Archiwum Książąt Szczecińskich. [PG]

Cyceron w Powinnościach: 
[Ci], których ojcowie lub 

przodkowie zdobyli uznanie 
w jakiejś dziedzinie, najczęściej 

dążą do tego, aby wyróżnić 
się poprzez zasługi tego 

samego rodzaju10: naśladujemy 
bowiem [tych], których 

kochamy i skłaniamy się 
do ich ulubionych zajęć i zasad 

postępowania11.



9

k s i ę g a  t r z e c i a

zostanie dobrze przyjęta, to jednak jest ważna i przydatna. A poeta Owidiusz 
pociesza w takich przypadkach: 

Nawet jeśli zabrakłoby sił, to sam zamiar jest godzien pochwały13. 
A także: 

W wielkich przedsięwzięciach wystarczy chcieć14.
Moja skromna osoba chciała napisać dzieło nie dla ludzi uczonych, ale dla 

mieszczan i mieszkańców tego miasta. Mam nadzieję, że sławetne mieszczaństwo 
zauważy moją staranność i dobrą wolę i że moja praca zostanie dobrze przyjęta.

Zgodnie z prawdą mogę powiedzieć, że nie chcę zaspokajać niczyich gustów, 
ale – o ile to możliwe – pragnę przedstawić samą prawdę, a przy tym – jeśli czas 
i okoliczności pozwolą – poczynić różnorodne konieczne napomnienia oraz podać 
przykłady i przestrogi dla obywateli do dalszych i głębszych przemyśleń, wzorując 
się na innych pisarzach zajmujących się życiem publicznym.

A ponieważ to dzieło nadspodziewanie rozrosło się w moich rękach i trze-
ba było ująć je w trzech księgach i podzielić, to nie zostało mi nic innego, jak 
tę trzecią i ostatnią księgę zadedykować starszym kupiectwa oraz dziewięciu 
rzemiosł głównych15. Czynię tak dlatego, że reprezentują oni tę sławetną gminę, 
szlachetnych jej członków i całe mieszczaństwo w urzędach publicznych oraz że 
bardzo interesują się dawnymi sprawami miasta, które będą mogli wykorzystać 
w przyszłości dla wspólnego dobra. Chcę jednak tę książeczkę ofiarować Wam 
[także dlatego], że jestem Wam to winny jako moim bardzo przychylnym dobrym 
przyjaciołom. [Chcę też] prosić Was uniżenie, żebyście tę moją pracę i staran-
ność przyjęli przychylnym sercem i uznali za dobrą, żebyście pomogli mi się 
bronić przed złośliwymi opiniami wszelkich złych ludzi, których jest tak wielu, 
i żebyście pozostali moimi przychylnymi i dobrymi przyjaciółmi i patronami, 
jakimi byliście wcześniej.

Dzieło to samo w sobie jest słuszne i godne, zatem i ja zasługuję na taką samą 
zapłatę. Dane w Szczecinie 22 maja 1613 roku.

Wszystkim starszym 
pokorny i oddany przyjaciel 

Paul Friedeborn sekretarz tamże.

13 Owidiusz, Epistulae ex Ponto (Listy z Pontu), III 4.79. Zob. Owidiusz, Aneks 2. [MC] 
14 Propercjusz, Elegiae (Elegie), II 10.6. Zob. Propercjusz, Aneks 2. [MC] 
15 Zarówno w Szczecinie, jak i w innych miastach część grup zawodowych, skupionych w organizacjach cechowych, stanowiła pod-
stawę elity miejskiej (patrycjatu) oraz pospólstwa. W Szczecinie była to Gildia Domu Żeglarza (Seglerhaus) (kupcy, właściciele statków), 
kupcy sukiennicy (Gewandschneider) oraz 9 cechów głównych (Hauptgewerke): rzeźnicy (Knochenhauer), piekarze (Bäcker), szewcy 
(Schuhmacher), krawcy (Schneider), tkacze (Wollweber), kowale (Schmide), bednarze (Böttcher), kuśnierze (Kürschner), rymarze (Riemer). 
Wehrmann 1911, s. 233. [PG]
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P E R I O C H A

Do księgi III Kroniki Szczecińskiej

Pana PAULA FRIEDE-
BORNA

G
dy zbyt naciągniesz cięciwę, łamie się półksiężycowy łuk:

a w leniwym działaniu szybko zginie bystra myśl.
Dzięki niezłomnej odwadze umysł wiele dzieł kończy, wiele 

niezłomnie zaczyna. Widać to na Twoim, Paulu, przykładzie: 
sam sobie siebie kradniesz w spraw natłoku

i dzielisz czas na sprawy publiczne i na pióro.
Opowiadasz o herosach, o ziemskiej władzy braci -

ach, kiedyś wielką chlubę ojczystej ziemi!
Dziś pod stopami chmury i gwiazdy już oglądają

i żaden dzień nie wykreśli ich z pamięci wieków.
Choćbym był Meonidesem16, choćbym miał dar Muzy z Andes17,

albo umysł pijany wodami aganippejskimi18,
tym pochwałom bym nie sprostał. Lecz u najniższych podnóży

 pełznę Parnasu19, na cóż wypada mi mieć nadzieję?
Potrzebna raczej łaskawość. Muza, skoro mnie wiodła ciągle tą 

drogą, nie pozwala ich teraz pozostawić bez wzmianki.
Gdy księstwo, opuszczone po śmierci Jana Fryderyka 

i osierocone miasto Szczecin potrzebowało księcia,

16 Łac. Moeonides lub Maeonides to jeden z przydomków Homera. Z pochodzeniem poety związane są liczne legendy, według jednej 
z nich Homer miał być synem Maeona lub miał pochodzić z Maeonii (miasto w Azji Mniejszej). [MC] 
17 Łac. Musa Andina to literackie uosobienie muzy związanej z miejscowością Andes (ob. Virgilio), w której urodził się najsłynniejszy 
poeta rzymski, Publiusz Wergiliusz Maro. [MC] 
18 Wody aganippejskie są symbolem poetyckiego natchnienia. Ich nazwa nawiązuje do nazwy źródła u stóp góry Helikon, zob. Helikon, 
Aneks 2. [MC] 
19 Parnas – góra w Grecji, w mitologii greckiej siedziba Apollona i muz, zob. Aneks 2. [MC] 
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władzę tę otrzymuje Barnim, jaśniejący blaskiem 
oblicza Augusta20, błyszczący chwałą Temidy21. 

Ukochał obfite dary złotego pokoju 
i Dobroć Niestworzona była mu łaskawa22.

kazimierz, dawnym zwyczajem, cenił rodzime dobra,
nie takie, które wysyła Hindus, Hiszpan, Arab,

lecz własnej ziemi bogactwa uzyskał bez kupna,
biegły w napełnianiu sieci, napełnił wozy rybami.

Dobrym duchem wiedziony dbał o źródła i rzeki – 
tak się nasycił miłym spokojem ojczyzny23.

Wśród tylu pogrzebów i śmierci jedyny brat ocalały
bogusław obejmuje berło, co doń powraca.

Ze względu na wiek czcigodny wcześniej mu było należne,
ale wzgardził nim wtedy w sercu swym wielkodusznym,

poprzestając na małym. Lecz berło, przed którym niedawno 
umykał, wraz z godnym dziedzictwem samo do niego przychodzi.

Jak będzie rządzić, w sprawach wielkich i małych, objawia,
a Fama24, co nie przemija, uwiecznia imię tego,

Który zajaśniał, ozdobiony wszelką chwałą cnót,
przez którego bóg zechciał pobłogosławić te ziemie 

i obdarzyć Księcia potomstwem. Jak wielkim wzorem są ci,
w których jaśnieje odbicie ojczystej cnoty!

Ci, którzy nieprzerwanie przez liczne stulecia
dzierżą przekazane berło we władczej dłoni.

Jako że ród to tak dawny, ciemna przeszłość
zazdrośnie chce okryć jego początki milczącą nocą.

Skoro zaś ten długi rodowód wiecznie jest przedłużany,
wiedz, że sprawy Pomorza są w łasce u Boga.

Niechaj On chroni dostojne dusze, nadzieję rodu i władzę
ojczyzny, niechaj długo żyje potomstwo25.

20 Augustus to przydomek Gajusza Oktawiana (łac. Gaius Octavianus), adoptowanego syna Juliusza Cezara, nadany mu przez senat 
rzymski w 27 przed Chr. Od 31 przed Chr. do śmierci w 14 po Chr. był de facto władcą państwa rzymskiego, zachowując jednak pozory 
republiki. Czas panowania Augusta był w większości okresem pokoju i wspaniałego rozkwitu literatury i sztuki, a sam August stał się 
symbolem mądrego i sprawiedliwego władcy. [MC] 
21 Bogini odwiecznych praw, zob. Temida, Aneks 2. [MC]
22 Wydarzenia z okresu panowania Barnima XI [X, XII] zostały opisane w pierwszych ośmiu rozdziałach niniejszej księgi. [MC] 
23 Charakterystyka księcia Kazimierza w periosze odnosi się do trzech rozdziałów znajdujących się w różnych częściach kroniki. 
Zob. rozdziały „Książę Kazimierz dobrowolnie odstąpił rządy w księstwie szczecińskim księciu Bogu sławowi”, „Tuki i cezy zostawiane na 
Zalewie Szczecińskim”, „Śmierć księcia Kazimierza”. [MC] 
24 Fama w literaturze łacińskiej była uosobieniem „powszechnej opinii”, wieści, pogłoski. [MC] 
25 Wydarzenia z okresu panowania Bogu sława XIII zostały opisane w kolejnych szesnastu rozdziałach, od: „Sejm w Szczecinie” do 

„Czwarta i ostatnia żałoba krajowa, kiedy nasz łaskawy książę i pan, książę Bogu sław świętej pamięci, zasnął w Panu Bogu”. Kolejne 
rozdziały do końca kroniki odnoszą się do okresu panowania Filipa II. [MC] 
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Od młodych lat wyróżnia się ten, który ukochał świadectwa sofii26,
filip – oto zarazem miłuje sofię małżeństwa27.

Gdy patrzy łaskawie na obie miłości – mądrość Pallady28 
i mądrość Hymena29, miłość jeszcze wzrasta.

Teraz Hermo-Atena30 łączy się niemal w jedną postać,
jej wspaniałym emblematem jest philippo – sophia31.

Mądry książę zaś mądrze dzierży powierzone mu
wodze, poświęca się godnym trudom.

Już to wizytuje odnowioną siedzibę sądu32,
gmach uroczyście poświęcony Astrei33.

Już to pełna wiedzy obfitość ksiąg syci 
umysł i oczy – biblioteka godna księcia34.

Otacza on chwałą i czcią najwyższych, łaską i miłością najniższych.
Powszechna budzi się radość, gdy maciej35 zostaje cesarzem,

i nowa owacja, gdyż z rozkazu filipa
nastają święta pełne uczt, salw ze spiżowych luf, 

wyróżniające się tańcami i turniejami.
Książę huldricus36 jest tu zwycięzcą na chyżym koniu37.

Sława cesarskiego triumfu sięgnęła wtedy także na prędkich
skrzydłach Leukorei38 i pięknych ogrodów różanych39.

Poeci – ukochani Muz przyklaskują pomorskiej krainie, pod 
rządami tego najwyższego księcia trwa dla niej szacunek,

26 Friedeborn w kolejnych pięciu wersach prowadzi grę słowną wokół greckiego wyrazu σοφία (łac. sophia), który ma podwójne 
znaczenie: może być rozumiany zarówno jako rzeczownik pospolity „mądrość”, jak i imię żeńskie Zofia. [MC] 
27 Okoliczności małżeństwa Filipa II zob. rozdział „Książęce zaślubiny i pokładziny księcia FILIPA, naszego łaskawego księcia i pana” 
oraz oracja w rozdziale „Hołd lenny”. [MC]
28 Jeden z przydomków Ateny, zob. Aneks 2. Wyrażenie „mądrość Pallady” (łac. Palladia Sophia) u Friedeborna odnosi się do księcia 
Filipa. [MC] 
29 Bóg patronujący orszakowi weselnemu, zob. Hymen, Aneks 2. Mądrość Hymena (łac. Sophia Hymenaeia) u Friedeborna symbolizuje 
miłość małżeńską, a jej uosobieniem ma być małżonka księcia Filipa – Zofia. [MC] 
30 Określenie „Hermo-Atena” jest neologizmem, utworzonym poprzez dodanie do imienia Ateny przedrostka hermo-, pochodzącego 
od imienia boga Hermesa. Wyraz ten powstał najprawdopodobniej jako analogia do imienia Hermafrodyt i podkreśla dwojaką naturę 
mądrości, która w wypadku księcia Filipa i księżnej Zofii łączy w sobie zarówno aspekty racjonalne, jak i miłość małżeńską. [MC] 
31 Połączenie imion Filipa i Zofii jest kolejną grą słowną zaproponowaną czytelnikowi przez Friedeborna. Przynosi ona bowiem echo 
greckiego wyrazu φιλοσοφία (łac. philosophia), który należy rozumieć jako umiłowanie (philo) mądrości (sophia). Warto też zaznaczyć, 
że w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego emblemat Philippo – Sophia można zrozumieć jako: „Filipowi – Zofia”. [MC] 
32 Zob. rozdziały „Wizytacja książęcego Sądu Nadwornego” oraz „Uroczyste otwarcie książęcej kancelarii”. [MC] 
33 Bogini sprawiedliwości, zob. Astrea, Aneks 2. [MC]
34 Zob. rozdział „Biblioteka książęca”. [MC] 
35 Zob. Maciej I Habsburg (1557-1619), Aneks 1.
36 Huldricus to łacińska wersja imienia księcia Ulryka, brata Filipa II. [MC]
37 Zob. rozdziały „Krótka informacja o życiu i śmierci RUDOLFA II, świętej pamięci cesarza rzymskiego i o następującej potem nowej 
elekcji cesarskiej i koronacji” oraz „Książęce święto radości zarządzone ku czci i ku pamięci niedawnej elekcji i koronacji cesarskiej we 
Frankfurcie nad Menem”. [MC]
38 Leukorea (łac. Leucorea) to nazwa, pod jaką znany był w epoce nowożytnej Uniwersytet w Wittenberdze. Z uniwersytetem tym od 
początku związani byli, uważani za ojców reformacji, Marcin Luter i Filip Melanchton. [MC]
39 W oryginale pulchra Roseta. Być może te „różane ogrody” odnoszą się do róży, godła Marcina Lutra oraz Kościoła luterańskiego. 
Zob. Böcher 2004, s. 5-25. [MC]
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trwa dla niej łaska i miłość na ziemi, i dobrobyt 
opromieniony jasnym obliczem wielkodusznego księcia.

Świadkiem niech będzie posłuszna Akropolis40, bowiem 
łaskawie ułożył sporne sprawy dzięki swej życzliwości41.

Zachowaj więc to wspólne dobro na długo najlepszy Boże,
któremu podlegają obywatele i państwo.

Ile lat przeżył filip Dobry, który powiększył władztwo
Belgów42, tyle niech i ten żyje, jako że jest Dobry43.

Dopóki on, o Pomorze, żyje na tym świecie,
nie ma powodu, abyś innym ludom zazdrościło.

I jaką dziadek filip w małżeństwie dał szczęśliwą wróżbę, taki 
niech skutek da Bóg, jeśli można Go przekonać modlitwą44.

Niech filip juliusz znakomity heros zasiadający w Wolgast 
będzie także ojcem za sprawą bogini Brenny45.

Niech także znakomitemu księciu franciszkowi się zazieleni
na tej ziemi latorośl ruty46, podobnie i pozostałym47.

Tutaj znajdziesz także przesławnych ludzi, towarzyszy 
w śmierci48, których śmierć, duch i życie były złączone49.

Kwiat szlachty, po trzykroć zjednoczoną parę przyjaciół,
trojaką ozdobę Eunomii50 i Pieryd51.

W ten sposób najpierw połączyć rameliusa52 z ramminem53
Spodobało się znakomitemu chemnitzowi54.

40 Nazwa „akropolis” (gr. ἀκρόπολις) w starożytnej Grecji oznaczała miasto położone na wzgórzu (np. akropolis ateńska). Friedeborn 
posługuje się tym określeniem jako synonimem miasta i jego mieszkańców. [MC]
41 Zob. rozdział „Układ końcowy z naszym łaskawym księciem i panem, księciem FILIPEM, na temat nieporozumień i sporów z miastem, 
które powstały podczas rządów poprzednich książąt”. [MC]
42 Mowa o Filipie III zw. Dobrym, księciu Burgundii, który urodził się w 1396 i przeżył 71 lat, z czego przez 48 lat sprawował rządy. Frie-
deborn porównuje do niego księcia pomorskiego Filipa II i życzy mu co najmniej tylu samych lat życia. [MC] Belgowie to tutaj mieszkańcy 
Prowincji Niderlandzkich, będących w XVI w. częścią władztwa Habsburgów. Nazwa pochodzi od istniejącego w czasach rzymskich 
regionu Gallia Belgica w ramach prowincji galijskiej. Współcześnie państwo federalne Królestwo Belgii. [PG]
43 Zob. oracja w rozdziale „Hołd lenny”. [MC]
44 Mowa o dziadku Filipa II – Filipie I, który miał pięciu synów. Tego samego Friedeborn życzy Filipowi II; zob. także oracja w rozdziale 

„Hołd lenny”. [MC]
45 Brenna to pierwotna nazwa miasta Brandenburg, z którą związana jest również nazwa Marchii Brandenburskiej. Friedeborn pod 
mianem „bogini Brenna” rozumie prawdopodobnie upersonifikowaną Brandenburgię, ojczyznę małżonki Filipa Juliusza, Agnieszki, mar-
grabianki brandenburskiej. [MC]
46 Gałązka ruty była elementem herbu elektoratu Saksonii. Tutaj symbolizuje małżonkę Franciszka – Zofię Saską (1587-1635). Za pod-
powiedź dziękuję pani Joannie Kościelnej. [MC]
47 Na temat zaślubin Franciszka zob. rozdział „Przejazd i przenosiny żony księcia Franciszka”. [MC]
48 Friedeborn posługuje się określeniem synapothniscontas. Jest to zapożyczenie z języka greckiego: czasownik συναποθνῄσκω 
oznacza „umierać razem z kimś”. [MC]
49 Poniższe odwołania do zmarłych wybitnych Pomorzan zob. rozdział „Zmarł Otto von Rammin”. [MC]
50 Uosobienie praworządności. Zob. Eunomia, Aneks 2. [MC]
51 Przydomek muz. Zob. Pierydy, Aneks 2. [MC]
52 Zob. Rahmel, Heinrich von (?-1610), Aneks 1.
53 Zob. Rammin, Otto von (1536-1610), Aneks 1.
54 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1. Chemnitz jest autorem epitafium poświęconego Heinrichowi von Rahmel i Ottonowi 
von Rammin, w którym zestawił ze sobą elementy biografii obu wybitnych Pomorzan. Friedeborn przytacza tekst epitafium w całości, 
zob. rozdział „Zmarł Otto von Rammin”. [MC]
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Ten pierwszy u Cymbrów55, drugi – na ziemiach Pomorza 
był kanclerzem56; obaj równi umysłami i urzędami.

Tak też połącz teodoryka szweryńskiego57 z detlofem58, 
który jest zwany namiestnikiem z Zimowego Pola59,

Miły cesarzom i siedmiu mężom60 i królom wysokim,
do tych annałów słusznie się wpisuje.

Nie tylko marchijskim, lecz i tym krainom oddaje przysługi:
jako legat był jakże ważnym uczestnikiem synodu.

Z powodu cnoty godni, by ich połączyć; w młodzieńczych latach
obaj związali się z ziemią galijską61 i italską.

Później także nieznacznie rozdzieleni czasem śmierci.
detlof, niegdyś port i pomyślny wiatr dla moich studiów.

Moja Thalia62 cieszyła się niegdyś tym hojnym
Mecenasem63; teraz – ograbiona – rozpacza.

I jego zięć64, godzien uwiecznienia, henning borck65, 
którego śmierć opłakują Muzy i Apollo.

Ach, jakże wielką był mi pomocą! Zmarł on wraz
z joachimem wedlem, ale sława i chwała żyją.

Albowiem zubożała Ojczyzna spoczywała na tych podporach, 
które przedwcześnie potężnie runęły.

Śmierci, popędzaj mocniej, poganiaj pędzące rumaki,
niech zwycięski cyprys66 naznaczy czarne czasy.

Jeśli twój wóz kiedykolwiek porywał łupy obfite,
to teraz właśnie łupy porwał obfite twój wóz.

Jeśli radujesz się ludzką rozpaczą i przykrym pogrzebem,
to na długie lata zyskałaś te radości.

55 Cymbrowie, lud pochodzenia germańskiego, znany na przełomie II/I w. przed Chr. z wędrówki po Europie (od Jutlandii po Hiszpa-
nię). W 101 przed Chr. w bitwie pod Vercellae lud ten został rozbity przez legiony rzymskie i odtąd nie jest już wymieniany w źródłach. 
W tym wypadku autor odniósł się do współczesnych mu mieszkańców prawdopodobnych pierwotnych siedzib Cymbrów, czyli Jutlandii, 
tzn. Danii. [MC]
56 Heinrich von Rahmel pełnił funkcję kanclerza królów duńskich Fryderyka II i Christiana IV, natomiast Otto von Rammin przez 18 lat 
był kanclerzem na dworze pomorskiego księcia Jana Fryderyka. [MC]
57 Zob. Schwerin, Dietrich von (ok. 1530-1611), Aneks 1.
58 Zob. Winterfeld, Detlof von (1527-1611), Aneks 1.
59 Określenie Hyemis (Hiemis) Campum jest tłumaczeniem na język łaciński nazwy Winterfeld i oznacza „Zimowe Pole”. [MC]
60 Mówiąc o „siedmiu mężach” (łac. septem viri), Friedeborn ma na myśli elektorów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Do 1622 było 
ich siedmiu, w XVII w. skład kolegium elektorów rozszerzono do dziewięciu. Łacińska nazwa septem viri jest jednocześnie nawiązaniem 
do antycznej rzymskiej tradycji powoływania kolegiów do realizacji różnych celów publicznych (religijnych i świeckich). [MC]
61 Galia, określenie Francji, nawiązanie do historycznej nazwy terytorium Francji z czasów celtyckich, a następnie prowincji rzymskiej 
Galia. [PG]
62 Jedna z muz. Zob. Thalia, Aneks 2. [MC]
63 Gajusz Cilniusz Mecenas (Gaius Cilnius Maecenas) był przyjacielem i doradcą Oktawiana Augusta oraz opiekunem i protektorem 
kręgu poetów związanych z dworem Augusta, m.in. Horacego i Wergiliusza. [MC]
64 Henning von Borcke w 1594 ożenił się z Katarzyną, córką Detlefa von Winterfelda. Sello 1907, 3.1, s. 762. [AG] 
65 Zob. Borcke, Henning von (1563-1609), Aneks 1.
66 Cyprys od starożytności symbolizował żałobę i śmierć. Był drzewem poświęconym Plutonowi, bogu świata podziemnego. Rzymianie 
często sadzili go na cmentarzach. W kolejnych wersach Friedeborn zwraca się do cyprysa jako symbolu śmierci. [MC]
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Te stronice dają wiele obrazów cnoty i błędów,
rzeczy godne pamięci z dawnych czasów.

Lecz gdy za twoje zasługi, godny miłości kuzynie, 
odpłacam się z wdzięcznością nieudolną pieśnią,

zważ na intencję. Czytelniku, dołącz życzliwość,
by po całym roku nie przyszło znużenie.

Tutaj żyje na nowo sława książąt, nie zaszkodzi jej ani wiatr 
palący, ani palec cenzora drapiący paznokciem.

Skoro podoba się książętom, a także ojcom miasta,
sędziom i obywatelom, to wydaj, paulu, księgę.

Dionysius Friedeborn67

67 Zob. Friedeborn, Dionysius (1576-1636), Aneks 1.



1 Pismo Dionysiusa Friedeborna (podpis), pastora i prepozyta w Gryficach w sprawie nabycia przez niego 
praw do spadku po bracie, Gryfice, 19 stycznia 1625 roku. AP Szczecin, KPP, sygn. 4057, s. 3.
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Księga trzecia.
Hołd lenny złożony księciu

 Barnimowi, naszemu 
władcy i panu

W roku 1601 książę Barnim XI68 podczas wcześniejszych negocja-
cji ułożył się ze wszystkimi miastami dzielnicy szczecińskiej 
w sprawie hołdu. W związku ze zwyczajową ucztą miasta 
miały mu zapłacić w wyznaczonym terminie pewną sumę 
pieniężną oraz przekazać, wręczyć i uroczyście dostarczyć 

podarunki, które zwyczajowo przekazuje się z okazji hołdu Jego Książęcej 
Mości i jego małżonce oraz najwyższym urzędnikom książęcym69.

Z tego powodu 17 lutego z każdego miasta musiały stawić się tutaj 
[tj. w Szczecinie] delegacje i określone osoby, żeby w imieniu swoich współ-
obywateli złożyć księciu przysięgę wierności i hołd.

Potem do wszystkich miast wysłano hrabiego Stephana Heinricha von 
Ebersteina, landwójta w Gryficach70, Caspera von Wolde, kanclerza71, Jobsta 
Borcke72 i Joachima Pritze73, żeby w imieniu Jego Książęcej Mości przyjęli 
hołd od gmin i mieszczaństwa. Zostali oni we wszystkich miejscach przyjęci 
stosownymi ucztami74.

68 Chodzi o Barnima X (XII). [AG]
69 Miasta miały złożyć w trakcie hołdu 20 tys. guldenów w zamian za rezygnację monarchy z ich objazdu. Szczecin wpłacił 4260 
guldenów gotówką, nie licząc podarków dla księżnej i dworzan. Thiede 1849, s. 578-579; Wachowiak 1985, s. 346. [PG]
70 Zob. Eberstein, Stephan Heinrich von (1533-1613), Aneks 1.
71 Zob. Wolde, Caspar vom (?-1605), Aneks 1.
72 Zob. Borcke, Jobst von (? – po 1628), Aneks 1.
73 Joachim Pritze (? – po 1628) – właściciel Chynowa (Chinnow). Matrikeln 1863, s. 266, 432; AP Szczecin, Sąd Nadworny w Stargardzie, 
sygn. 6309-6311; Micraelius 1639, VI, s. 516. [PG]
74 Thiede 1849, s. 579. [PG]
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Miasta musiały się jednak zrewanżować [obietnicą], że ta umowa i [ksią-
żęca] łaska nie staną się zwyczajem przy odbieraniu hołdu przez następców 
i kolejnych książąt szczecińskich.

Następnie na 23 marca do Szczecina wezwano szlachtę zamkową, a na 
6 kwietnia pozostałą szlachtę, żeby złożyła tu przysięgę lenną, do której była 
zobowiązana75.

W podobny sposób latem przebiegał także hołd na Pomorzu Tylnym.
Elektor brandenburski zaprzysiągł swoich wyznaczonych posłów: 

Berndta von Arnima, landwójta Marchii Wkrzańskiej76, Hansa von Boecka, 
komendanta w Kostrzynie77, doktora Friedricha Bruchmanna78 i innych. Tak 
samo książę Kazimierz, jako najbliższy krewny młodego księcia Filipa Juliusza, 
zaprzysiągł i wyznaczył swoich przedstawicieli w miastach, jak i ze szlachty.

Nickel Sperber zasztyletował się

15  kwietnia 1601 roku nadworny krawiec Nickel Sperber podciął sobie 
gardło i zmarł, i został pochowany z chrześcijańskim ceremonia-
łem w kościele św. Piotra. Tylko Bóg wie, czy do takiej desperacji 

popchnęła go melancholia79, czy podjudzenie diabła i wyrzuty sumienia. 
Pewne jest tylko, że żadne męki czy bóle nie są tak ciężkie i nieznośne (jak 
mówi św. Augustyn) jak obudzone sumienie. Wtedy człowiek bardzo dogłębnie 
odczuwa ogromny strach, każdy szumiący listek uważa za koło młyńskie wi-
szące nad głową, odrzuca wszystko razem z Bogiem, aniołami i ludźmi, cały 
świat wydaje mu się bardzo ciasny, a powszechne staje się wtedy poczucie 
beznadziei. Jak mówi św. Ambroży: Rozpacz prowadzi do śmierci i zabija duszę80. 
Dobry Bóg chciałby ustrzec wszystkich chrześcijan przed tak niezmiernym 
cierpieniem. Jego troskliwe dłonie, bez których żadnej chwili nie można 
bezpiecznie przeżyć, nie odsuwają się od nas, a Jego pocieszające obietnice, 
które dał nam w Swym słowie, dodatkowo nie ochładzają naszych serc. Nie 

75 Tamże.
76 Bernd von Arnim (1545-1611), właściciel Boitzenburga, syn Hansa von Arnim, od 1585 landwójt Marchii Wkrzańskiej i radca elek-
torski, a także marszałek dworu elektorskiego (Oberhofmarschall). Zob. Deutsche Biographie, https://www.deutsche–biographie.de/
pnd1021404500.html, dostęp 11.03.2021. [PG]
77 Zob. Böck (Boeck, Buch), Hans von (1548-1610), Aneks 1.
78 Friedrich Bruchmann (Pruchmann) (1562-1630), prawnik, 1584 doktor, od 1592 w służbie elektora Brandenburgii, radca Sądu Kame-
ralnego, poseł na sejmy Rzeszy w 1597 i 1603, od 1604 członek Tajnej Rady, w l. 1616-30 kanclerz elektora brandenburskiego. Lohmeyer 
1888, s. 672. [PG]
79 W dawnej medycynie melancholią określano współczesną chorobę depresję. O historii melancholii: Lund 2010. [AG]
80 Przywołana przez Friedeborna myśl jest połączeniem dwóch cytatów: pierwszy fragment pochodzi z Super Lucam II (Wykład 
Ewangelii według św. Łukasza) św. Ambrożego z Mediolanu, druga część jest autorstwa św. Augustyna i pochodzi z jego Enarrationes 
in Psalmos (komentarz do psalmu 50). Zob. Ambroży z Mediolanu, Aneks 2. [MC]
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nam wyrokować o zbawieniu takich ludzi (którzy są już przed Sądem Bożym), 
zwłaszcza jeśli cały czas żyli po chrześcijańsku i trzymali się blisko Kościoła 
i najświętszych sakramentów.

Widmo diabła

W  dniu 10 maja [1601 roku] w tutejszym kościele św. Mikołaja 
o godzinie ósmej podczas kazania widziano czarnego kota, 
który wyskoczył ponad ludźmi i zaraz po tym zniknął. Było 

to widmo diabła, który służył czarownicy Trinie Runge81, spalonej w dniu 
20 lipca 1602 roku.

Grom

W  dniu 24 lipca [1601 roku] o godzinie piątej wieczorem wielki piorun 
uderzył w wieżę kościoła Mariackiego i rozwalił dwie belki. Zaczęło 

się palić, ale wkrótce zostało ugaszone.

Sejm w Szczecinie

W  dniu 12 października [1601 roku] książę Barnim zwołał tutaj Sejm. 
Główne decyzje, rozmowy i działania dotyczyły wielkiego zadłuże-
nia, w które popadł książę Jan Fryderyk i którego [spłatę] w 1599 

roku pod pewnymi warunkami przyjęły na siebie stany. Chociaż dążyły one do 
zniesienia obciążeń i kilka dni na ten temat obie strony dyskutowały, to w końcu 
musiały się zgodzić i przyjąć nałożone na siebie zadłużenie82.

81 To jedyna zachowana wzmianka o czarownicy Trinie Runge. Zob. Haas 1932, s. 162. [AG]
82 Zadłużenie skarbu monarszego za czasów księcia Jana Fryderyka poprzez działania księcia Barnima XII oraz jego następców, a także 
współpracę stanów pomorskich (przejęcie części długów książęcych przez skarb ziemski) zostało zmniejszone z 300 tys. florenów do 
100 tys. florenów w czasach Franciszka I (1618-20). Jednak już w pierwszych latach panowania Bogu sława XIV dług książęcy zaczął po-
nownie gwałtowanie wzrastać. W 1624 zadłużenie dworu szczecińskiego przewyższało 300 tys. florenów. Wachowiak 1976, s. 968-971. [PG]
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Wieża kościoła św. Piotra

W  1602 roku zarządcy kościoła św. Piotra zdecydowali o budowie wieży 
na wspomnianym kościele, na którym przedtem żadnej wieży nie było83.

Wieża kościoła św. Jakuba

W  1603 roku szpic wieży kościoła św. Jakuba, zbudowany do-
piero przed stu laty, a obecnie w wielu miejscach zawalony 
i zagrażający bezpieczeństwu, został odnowiony, wzmocniony 
i podwyższony, i otrzymał obecną ozdobną formę, przezna-
czenie i wygląd84.

Cieśla, który chwalebnie kierował tym dziełem, nazywa się Jacob Mats-
torff i jest tutejszym mieszczaninem w Szczecinie85.

Dekarzem był mistrz David Beringer86 urodzony w Reutlingen87 w Księ-
stwie Wirtembergii, doświadczony i uzdolniony klepacz miedzi (który w 1596 
roku pokrył także dach tutejszego kościoła Mariackiego), który ten szpic na 
nowo i czysto pokrył i obłożył porządną miedzią.

Kiedy zdjęto starą głowicę [tj. kulę z wieży] i została ona otwarta, to nie 
znaleziono w niej nic poza czworokątną ołowianą tabliczką, na której napisana 
była Ewangelia św. Jana: Na początku było Słowo88 etc., a na jej czterech rogach 
wycięte były imiona czterech ewangelistów. Na dole tabliczki napisane były 
te słowa: 

Za panowania Pana Bogu sława, księcia tego kraju,
A także

w Roku Pańskim 1503, w dniu Małgorzaty Dziewicy [tj. 13 VII], zakończone 
zostało to oto dzieło przez Mistrza Johanna Bonekego. Prowizorami w tym czasie byli 
Hans Stoppelberg, Hans Schwantes, Damies Wüstenie i Klaus Bawr [Bauer] 
i ja Dionys Heldt kapelan kościoła.

83 Chodzi o sygnaturkę istniejącą do dziś na kościele św. św. Piotra i Pawła. [PG]
84 Budowa wieży kościoła św. Jakuba została zakończona postawieniem hełmu 13 VII 1503. W 1603 przeprowadzono remont hełmu 
wieży. Wehrmann 1911, s. 150, 260. [PG]
85 Jacob Matstorf, mieszczanin szczeciński, cieśla. Allgemeines Künstlerlexikon, 2.4, s. 797. [PG]
86 David Beringer wywodził się ze znanej rodziny mieszczańskiej w Reutlingen, której członkowie trudnili się różnymi zawodami. Wy-
mieniony jest w księdze rachunkowej Kancelarii Ziemskiej Księstwa Wirtembergii (Landschreiberei Herzogthum Württemberg) z 1613 jako 
Kupferschmied. LAB-W HSAS, A 256, 100, 369r. [PG]
87 Miasto w Niemczech, w landzie Badenia-Wirtembergia, w rejencji Tybinga, w regionie Neckar-Alb, siedziba powiatu Reutlingen. [PG]
88 J 1,1.
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Szanowna tutejsza rada miejska odnowiła tę głowicę i obecny zarządca 
polecił złożyć w niej starą tabliczkę oraz nową tabliczkę wykonaną z pozłacanej 

miedzi. Na nowej tabliczce złotnik Anton Bake wygrawerował upamiętnienie: 

z woli boga w trójcy jedynego 

za panowania barnima xi89
syna filipa, Wnuka jerzego, prawnuka Wielkiego bogusława,

Księcia Szczecina, Pomorza, Kaszubów i Wandali,
władcy Rugii, hrabiego Gützkow i pana na Lęborku

i Bytowie;

Gdy Panowie balthazar sachteleben90, 
simon giselbrecht91 i alexander z rammin92 

byli burmistrzami,
doktor samuel schwalch93 był syndykiem, 

panowie georg ladewich94, jacob trebbin95, 
georg werderman96 byli kamerariuszami

oraz

Gdy mężami stanu senatorskiego97 byli panowie Georg Gisen98, 
Christian Ludeke99, Jacob Simon100, Caspar Wergman101, Benedict Fuchs102, 

Nicolaus Sachteleben103, Ioachim Schellengreber104, Peter Westphal105, Michael 
z Hagen106, Georg Straupitz107, Balthasar Blancke108, Simplicius Iastern109, 

89 Chodzi o Barnima X [XII]. [PG]
90 Zob. Sachteleben, Balthasar (1543-1616), Aneks 1.
91 Simon Giselbrecht (ok. 1550-1616), mieszczanin szczeciński, od 1584 rajca szczeciński, od 1597 burmistrz. Kratz 1865, s. 410. [PG]
92 Zob. Rammin, Alexander von (?-1622), Aneks 1.
93 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1. 
94 Georg Ladewich (ok. 1540-1605), mieszczanin szczeciński, członek rady miejskiej, od 1572 kamerariusz. [PG]
95 Jacob Trebbin (ok. 1550-1604), mieszczanin szczeciński, członek rady miejskiej, w l. 1602-04 kamerariusz. [PG]
96 Georg Werdermann (?-1621), mieszczanin szczeciński, członek rady miejskiej, w l. 1601-05 kamerariusz. [PG]
97 Określenie senatorowie dotyczy członków rady miejskiej, czyli rajców miejskich. [PG]
98 Georg Giesen (ok. 1550-1609), mieszczanin szczeciński, rajca, od 1605 kamerariusz. [PG]
99 Christian Ludeke (ok. 1545-1618), mieszczanin szczeciński, członek ławy miejskiej (sądu ławniczego), od 1581 rajca. [PG]
100 Jacob Simon (ok. 1550-1629), mieszczanin szczeciński, rajca, od 1606 kamerariusz. [PG]
101 Capar Wergman (ok. 1550-1611), mieszczanin szczeciński, członek ławy miejskiej (sądu ławniczego), od 1582 rajca. [PG]
102 Benedict Fuchs (ok. 1550-1624), mieszczanin szczeciński, rajca, od 1616 burmistrz. [PG]
103 Nicolaus Sachtleben (ok. 1560-1615), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
104 Joachim Schellengreber vel Schwellengreber (ok. 1560-1627), mieszczanin szczeciński, rajca, od 1622 burmistrz. [PG]
105 Peter Westphal (ok. 1560-1603), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
106 Michael von Hagen (ok. 1560-1618), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
107 Georg Straupitz (ok. 1560-1613), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
108 Balthasar Blancke (ok. 1560-1618), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
109 Simplicius Jaster (ok. 1560-1609), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
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Jacob Lange110, Nicolaus Vossberg111, Samuel Rochlitz112, Georg Zimmerman113, 
Boneventura Werter114, Johannes Seifert115, Andreas Hildebrand116, Matthias 

Schaum117, Philip Enselin118, a Paul Friedeborn był sekretarzem,

Panowie Johannes Cogeler119 doktor teologii i magister Lucas
 Tabert120 byli pastorami u Świętego Jakuba i Mikołaja

oraz profesorami wiernymi nauce wyznania augsburskiego,
Nadto

gdy panowie Andreas Hildebrand i Matthias Schaum 
z tegoż stanu senatorskiego,

magister Adam Mosler121 i Jakob Funcke122 z grona ławników,
Johannes Fritzhans i Jakob Goltze jako deputowani w imieniu mieszczan

byli diakonami i tejże świątyni prowizorami,
odnowiona została wieża tego kościoła świętego jakuba

w roku ery chrześcijańskiej
1603

po upływie dokładnie stulecia,
od roku, w którym, mianowicie 1503, za panowania księcia 

Bogu sława Wielkiego, również została odbudowana.
Wygrawerował Anton Bake złotnik.

110 Jacob Lange (ok. 1560-1610), mieszczanin szczeciński, członek ławy miejskiej (sądu ławniczego), od 1595 rajca. [PG]
111 Nicolaus Vossberg (ok. 1550-1610), mieszczanin szczeciński, od 1595 rajca miejski, m.in. członek delegacji szczecińskiej na zjazd 
Hanzy. [PG]
112 Samuel Rochlitz (ok. 1565-1634), mieszczanin szczeciński, członek ławy miejskiej (sądu ławniczego), od 1598 rajca, od 1609 kame-
rariusz, od 1624 burmistrz. [PG]
113 Georg Zimmerman (ok. 1550-1614), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
114 Bonaventura Werter vel Werder (ok. 1560-1622), mieszczanin szczeciński, rajca, od 1609 kamerariusz. [PG]
115 Johannes (Johann) Seifert (ok. 1560-1622), mieszczanin szczeciński, rajca. [PG]
116 Zob. Hildebrand, Andreas (ok. 1550-1624), Aneks 1.
117 Matthias Schaum (1567-1630), mieszczanin szczeciński, kupiec, w l. 1601-27 członek rady miejskiej. Loeck 1941, s. 29. [PG]
118 Philipp Enselin (ok. 1570-1638), mieszczanin szczeciński, rajca, od 1622 kamerariusz, od 1627 burmistrz. [PG]
119 Zob. Cogeler, Johann (1525-1605), Aneks 1.
120 Zob. Tabbert, Lukas (?-1609), Aneks 1.
121 Adam Mosler (ok. 1575-1629), mieszczanin szczeciński, prawnik, członek ławy miejskiej (sądu ławniczego), od 1614 rajca. [PG]
122 Jakob Funcke (ok. 1570-1634), mieszczanin szczeciński, członek ławy miejskiej (sądu ławniczego), od 1610 rajca. [PG]
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Opis ostatniej podróży świętej pamięci księcia 
Barnima i jego chrześcijańskiej śmierci

K
siążę Barnim był wielokrotnie proszony przez swojego 
brata Kazimierza123, żeby złożył mu przyjacielską wizytę 
na jego dworze w Darłowie z powodu jego słabowania 
na zdrowiu.

W końcu, 11 sierpnia tegoż 1603 roku, wyruszył 
ze Szczecina razem ze swoją żoną. Zaraz na począt-
ku tej podróży [Barnim] poczuł się słabo i źle, a gdy 
zatrzymał się w południe w karczmie w Dębicy124 
na Trakcie Gdańskim125, skarżył się coraz bardziej, 

odczuwał bóle w gardle, nie mógł jeść albo raczej nie mógł utrzymać w sobie 
żadnego pokarmu126. Książę potrzebował lekarstwa albo środków oczyszczających127, 
ale pomimo tego nie chciał się zatrzymać ani przerwać rozpoczętej podróży. 
I w tym stanie Jego Książęca Mość kontynuował jazdę, i szesnastego dnia tego 
samego miesiąca dotarł do Darłowa, gdzie przebywał do 22 tego samego [miesią-
ca]. W tym czasie dwa albo trzy razy przyjacielsko rozmawiał ze swoim panem 
bratem i po bratersku go napominał128. Tracił jednak coraz bardziej na ciele 
i na siłach, a bóle w gardle odczuwał mocniej. Tak jak w podróży w tę stronę, 
tak samo w podróży powrotnej stale zażywał środki oczyszczające. Wprawdzie 
przez całą podróż był dziarski, przychodził do stołu razem ze wszystkimi, ale 
nie spożywał żadnych potraw, tzn. nie mógł ich utrzymać w jelitach. Poza tym 
trzymał się dzielnie i – jak to miał w zwyczaju – w czasie podróży powozem 
śpiewał psalmy i pobożne pieśni, i wszystkich pocieszał.

Kiedy jednak 29 sierpnia przybył do Dąbia, to jego słabość zaczęła szybko 
przybierać na sile tak, że musiał tam przenocować, i dopiero 30 [sierpnia] 
w wielkich męczarniach dotarł do Szczecina. Następnego dnia o poranku, kiedy 
w kościele zamkowym odbywało się nabożeństwo, książę – chcąc wysłuchać 
kazania – kazał się przynieść tam na krześle, ale nie był w stanie wytrzymać 
długo na siedząco. Kiedy jednak ze swojej komnaty usłyszał śpiewany w kościele 

123 Chodzi o Kazimierza VII (IX). [AG]
124 Dębica (niem. Damitz), wieś w pow. kołobrzeskim, w gm. Rymań. [PG]
125 Trakt Gdański – główny szlak handlowy przebiegający przez Pomorze od Szczecina do Słupska i dalej do Gdańska. [PG]
126 Na temat choroby i śmierci księcia Barnima XII zob. Kościelna 2020, s. 187-189. [PG]
127 Łac. purgantia. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie charakteru tych leków. Chodziło najprawdopodobniej o substancje, które 
miały doprowadzić do usunięcia z organizmu chorego płynów poprzez obfite pocenie, wymioty bądź biegunkę (w zależności od podanego 
leku). [MC]
128 Kazimierz związał się w Darłowie z pielęgnującą go służącą Katharine Froelich (Froreich), przedstawioną księciu przez Joachima 
von Damitza, zarządcę domeny w Kazimierzu (Kasimirsburg). Związek ten rodzina książęca uważała za zdrożny i m.in. Barnim X [XII] 
prowadził z bratem rozmowy, aby oddalił partnerkę. Hanncke 1899, s. 93, 157; Hanncke 1885, s. 18, 22. [PG]
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psalm „Z głębokości etc.”129, powtarzał go w skupieniu, leżąc w łóżku z rozłożo-
nymi rękami i głęboko się modlił. Wkrótce po tym zaczął się przygotowywać do 
śmierci i w południe kazał przywołać do siebie superintendenta doktora Jacoba 
Schmiedta130, z którym odbył wiele chrześcijańskich rozmów. Sam także (jak 
to zostało poddane w kazaniu pogrzebowym) wiele niemieckich131 wersetów 
z Pisma Świętego po łacinie odczytywał, między innymi: Bóg jest podporą w chwi-
lach słabości, jest też wspomożycielem w pomyślności. „On zrobi to dobrze”, wtrącał. 
A także: cierpienia tego świata nie znaczą tak wiele, ile znaczy owa chwała, która w nas się 
objawi132. Podczas tych chrześcijańskich rozważań kilka razy [książę] podnosił 
ręce, składał je i głęboko modlił się w duszy. Także tego dnia kazał ogłosić, co 
postanowił jakiś czas temu w sprawie rządu albo zarządu dworem. Powiedział 
między innymi: „Jeśli Bóg chce mnie trzymać dłużej w tych cierpieniach, to 
może On to zrobić. Ja jestem już jednak zmęczony obłudą świata. Pragnę odejść 
i być z Chrystusem133. I pragnę teraz faktycznie dostąpić tego, co dotąd miałem 
tylko nadzieję otrzymać od mojego Pana, Jezusa Chrystusa.

Co innego mogłoby być dla mnie pociechą w czasach, kiedy miałem 
niewiele radości, gdybym nie miał nadziei, że będę mógł odpocząć i rozko-
szować się w wieczności spokojem, który zyskałem od Syna Bożego dzięki 
Jego drogiej krwi”.

Następnej nocy książę był coraz słabszy. Po północy niecierpliwie i czę-
sto pytał o superintendenta, który przyszedł do niego nad ranem o godzinie 
trzeciej i znalazł księcia jeszcze przytomnego. Rozmawiali o Piśmie Świętym, 
a książę na wszystko odpowiadał wyraźnie, chociaż bardzo krótko. Powie-
dział między innymi: „Wierzę w Jezusa Chrystusa, który odkupił mnie przez 
swoją drogą krew”. Od tego momentu już nic nie mówił, jednak do ostatniego 
tchnienia, kiedy słyszał Słowo Boże, dawał znaki mruganiem i ruchami rąk, 
że jeszcze wszystko rozumie. I w wielkim skupieniu oraz z wielką wiarą całe 
swoje zaufanie i pocieszenie złożył w ręce Chrystusa.

Około godziny piątej pod wieczór oddychanie stawało się coraz słabsze. 
Wówczas po raz ostatni spytał [książę], czy na pewno zasłużył na Pana Jezusa 
Chrystusa i na Jego pocieszenie. Potem dotknął ust i opuścił ręce. W końcu, 
o godzinie piątej, łagodnie i cicho odszedł bez żadnego ruchu. Stało się. Jego 
Książęca Mość przeżył na tym łez padole 54 lata, 6 miesięcy, 16 dni, 16 godzin, 
a w małżeństwie – prawie 22 lata. Chwalebnie i chrześcijańsko panował 26 lat 

129 Psalm 130, tzw. szósty psalm pokutny. [AG]
130 Zob. Schmidt, Jakob (Schmid, Faber, Fabricius) (1537-1613), Aneks 1.
131 W Hausbuchu Wedla jest trost-sprüche (Wedel 1882, s. 428), czyli „pobożne wersety”. U Friedeborna jest TeutscheSprüche. [AG]
132 Rz 8, 18. [MC]
133 Flp 8, 23. [MC]
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w Darłowie, a w Szczecinie – cztery i pół roku. Przez to ufność i nadzieja ca-
łych stanów pokładane w tym chwalebnym księciu – O biada! – przekształciły 
się w najcięższą żałobę i odpłynęły w niebyt.

Nic nie wiem na temat przyczyn słabości księcia i jego nagłego zgonu134. 
Bardzo prawdopodobne jednak, że główną przyczyną nagłego odejścia tego chwa-
lebnego księcia były nasze wielkie grzechy. Wszechmogący Bóg tak bardzo go 
[tj. księcia] umiłował, że nie chciał go dłużej zostawiać na tym podłym świecie 
i godnym pogardy śmietniku, co poświadcza Pismo (Ks. Przysłów 28, Ks. Izajasza 56).

Następnego ranka po śmierci, o czym wspomniano wcześniej, wyzna-
czeni do tego cyrulicy135 w dużej Nowej Sali, w obecności kilku spośród naj-
znakomitszych dworzan, wyjęli z książęcego ciała wnętrzności, a samo ciało 
zabalsamowali136. [Zwłoki] ubrano w suknię obramowaną złotymi frędzlami, 
a na to długi czarny aksamitny talar137, ozdobiono złotymi łańcuchami, branso-
letami, pierścieniami oraz aksamitną czapką z pękiem czaplich piór nałożoną 
na głowę. Przy boku położono mu pozłacany rapier. Ciało złożono najpierw 
w drewnianym, a potem w cynowym sarkofagu. Przez siedem tygodni, dzień 
i noc, aż do dnia pogrzebu, we wspomnianej Nowej Sali dworzanie i przedsta-
wiciele szlachty w wielkim smutku trzymali przy nim honorową straż.

W szybkim tempie przybyła księżna wdowa ze Słupska138, a wkrótce po 
niej – książę Bogu sław [XIII]. Natomiast książę Kazimierz, który na mocy 
książęcych układów o dziedziczeniu miał przejąć kraj i rządy, z powodu sła-
bowania na zdrowiu przybył do Szczecina dopiero trzy dni przed książęcym 
pochówkiem i przy świetle139 dokonał uroczystego wjazdu. Wcześniej jednak 
w odpowiednim czasie wysłał Petera Woitke140 i Clausa Puttkamera141, którym 
powierzył swoją pieczęć i wszystko rozpisał, żeby w jego imieniu zarządzali 
i byli obecni przy wszystkich sprawach, a także zajęli się wszystkimi kwestiami 
związanymi z książęcym pogrzebem.

Zdecydowano, że książęcy pogrzeb odbędzie się w dniu św. Łukasza, 
tj. 18 października, oraz że obok jego najbliższych przyjaciół, panów braci, 
krewnych, stryjów oraz wielu najważniejszych spośród szlachty i przedsta-
wicieli miast, weźmie w nim udział także kilka wyznaczonych szlachcianek 
z fraucymeru.

134 Spekulacje podaje: Wedel 1882, s. 429-431. [AG]
135 Friedeborn pisze Balbierern, a powinno być Barbierern, jak w: Wedel 1882, s. 431. [AG]
136 Na temat uroczystości pogrzebowych książąt pomorskich, w tym Barnima X [XII] Młodszego, szeroko: Kościelna 2017, s. 37-71. [PG]
137 Długa szata do kostek. Zob. Talar, w: DWB, dostęp 10.02.2021. [AG] 
138 Zob. Erdmuta (1561-1623), Aneks 1.
139 Wg Wedla działo się to wieczorem w dniu przyjazdu (bei Lichte). Zob. Wedel 1882, s. 432. [AG] 
140 Chodzi o Petera von Woedtkego. [PG]
141 Zob. Puttkamer, Nicolaus (Claus) von (ok. 1569-1634), Aneks 1.



2 Skarga Zygmunta III Wazy 
do Barnima XII Młodszego 
na pomorskiego teologa 
ewangelickiego Daniela Cramera 
podważającego wywody jezuickiego 
kaznodziei Piotra Skargi, 16 lutego 
1603 roku. AP Szczecin, AKS I/54. 



3 Wykaz mikstur lekarskich 
wykonywanych przez destylatora 

Hansa Schultze, 1618 rok. 
AP Szczecin, I/6508, k. 327. 
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W czasie przyspieszonego pogrzebu wszystko działo się tak samo jak 
przed czterema i pół roku podczas pochówku świętej pamięci księcia Jana 
Fryderyka, to jest z wyprowadzeniem zwłok, procesją i wystrzałami, z biciem 
w dzwony na wsi i w miastach. Nie poczyniono też żadnych zmian wśród osób 
biorących udział w pogrzebie. Dokładnie opowiada o tym publikowany [z tej 
okazji] druk142.

Spośród książąt w kondukcie żałobnym obecny był [jego] następca, Ka-
zimierz, który chociaż z powodu choroby nie szedł za trumną, to jednak stał 
w oknie swojego pokoju i przyglądał się procesji, która wyszła z zamku i wy-
prowadziła zwłoki143. Samotnie za trumną szedł książę Bogu sław Starszy144, 
za nim w jednym szeregu trzej jego synowie – Filip [II], Franciszek [I] biskup 
kamieński i Ulryk, a następnie dwaj młodzi margrabiowie, synowie świętej 
pamięci Jana Jerzego – Jerzy Albert i Zygmunt145. Za książętami szli posłowie 
elektorów saskiego i brandenburskiego oraz księcia wołogoskiego (ponieważ 
książę Filip Juliusz dopiero przed kilkoma dniami powrócił do kraju ze swojej 
podróży i osobiście nie mógł być obecny), a za nimi kroczyli hrabiowie, prałaci, 
radcy nadworni i radcy ziemscy.

Książęca wdowa prowadzona była przez księcia Bogu sława [XIV] Młod-
szego i księcia Jerzego [II]. Następnie szły: pani Anna, siostra zmarłego księcia, 
wdowa po świętej pamięci księciu meklemburskim Ulryku146; żona księcia 
Bogu sława [XIII]147 i dwie córki: pani Klara148, wdowa po księciu meklemburskim 
Zygmuncie149, oraz panienka Anna150; wołogoska wdowa151 razem ze swoją córką, 
panienką Jadwigą Marią; pani Erdmuta wdowa słupska152; wdowa po elektorze 
brandenburskim153 i dwie jej córki: panienki Elżbieta Zofia154 i Dorota Sybilla; 
dwie panienki z Dolnej Saksonii, córki Franciszka i siostry zmarłego – Maria 

142 Chodzi o druk funeralny: Historia Des Lebendes, denckwürdiger Thaten, und seligen Sterbens des weiland […] Fürsten und Herren 
[…] Herrn Barnimbs, Hertzogen zu Stettin Pommern […] &c. Hochlöblicher Gedechtnusz. Wie dieselbe bey seiner […] Begrebnus in der 
Schlosskirchen zu Alten Stettin am 18. Octob. Anno 1603. erzehlet ist, Alten Stettin 1603. [PG]
143 Kazimierz VII [IX] był chory zapewne na przewlekłe zapalenie przewodów żółciowych oraz kamicę wątrobową, które go trapiły długie 
lata. W 1603 schorzenia te, w połączeniu z chorobami układu oddechowego, spowodowały znaczne pogorszenie jego stanu zdrowia. 
Dorsz 1975, s. 1171-1173. [PG]
144 Zob. Bogu sław XIII, Aneks 1.
145 Zob. Jerzy Albrecht II (1591-1615) i Zygmunt Hohenzollern (1592-1640), Aneks 1.
146 Zob. Anna (1554-1626), Aneks 1.
147 Zob. Anna (1577-1616), Aneks 1.
148 Zob. Klara Maria (1574-1623), Aneks 1.
149 Zob. Zygmunt August (1560-1600), Aneks 1.
150 Zob. Anna (1590-1660), Aneks 1.
151 Zob. Zofia Jadwiga (1561-1631), Aneks 1.
152 Zob. Erdmuta (1561-1623), Aneks 1.
153 Zob. Elżbieta Anhalcka (1563-1607), Aneks 1.
154 Zob. Elżbieta Zofia Hohenzollern (1589-1629), Aneks 1.
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i Urszula Katarzyna155; panienka Zofia z Holsztynu, siostra żony Bogu sława 
[XIII]156. Były one prowadzone przez przydzielone im osoby w takim porządku, 
w jakim były spokrewnione ze zmarłym.

Chociaż w dniu pogrzebu pogoda była przyjemna, dobra i spokojna, to 
jednak nagle przy podnoszeniu i wyprowadzeniu książęcych zwłok, około 
godziny drugiej, spadł deszcz momentami gwałtownie przechodzący w grad, 
który trwał przez całą procesję aż do wniesienia trumny do kościoła. Kiedy 
procesja była w połowie drogi, na ulicy Wielkiej Tumskiej157, nagle z północ-
nego wschodu na południowy zachód ponad głowami uczestników konduktu 
niebo przecięła gwałtowna jasna błyskawica, a silny piorun uderzył w wieżę 
kościoła św. Jakuba i ją podpalił. Powstał wówczas ogromny krzyk i wielkie 
zamieszanie wśród ludzi, których kilka tysięcy obserwowało ten okazały 
kondukt żałobny, stojąc w uliczkach i na domach. Niewiele brakowało, by 
zakłócili oni uroczysty przebieg procesji i by roztrącili fraucymer.

Chociaż wielu wiarygodnych ludzi widziało, że z wieży wybijał dym, to 
jednak nie udało się zauważyć na niej żadnych uszkodzeń. Jednakże, kiedy 
tylko zwłoki znalazły się w kościele, pogoda znowu zrobiła się piękna, a na 
niebie ukazało się jasne słońce. Tylko Bóg jeden wie, jaki to miało sens. Stare 
pogańskie ludy (jak można zobaczyć u Liwiusza,  Diona i innych historyków), 
kiedy przy ważniejszych działaniach, pogrzebach, składaniu ofiar i wielkich 
zgromadzeniach dochodziło do rzeczy niezwykłych i zadziwiających, uważnie 
je obserwowały, a ogniste znaki uznawały za szczególne przepowiednie nie-
szczęść. Wierzyli w to Marek Krassus158, Paulus Aemilius159 i wielu innych, którzy 
po takich znakach zaprzestawali działań wojennych, uznając, że skończą się 
one nieszczęśliwie. Starożytny poeta Homer traktował jednak takie znaki 
odwrotnie jako szczęśliwe wróżby, z czym można się zgodzić i czemu można 
zaufać. Tak samo będzie również, kiedy zwrócimy się serdecznie ku Bogu 
(który nie jest związany prawami naturalnymi albo naturą, ale z ukrycia panuje 
nad światem wszechmocnie, ponadnaturalnie i swobodnie, a swoją Boską 
mocą może w jednym momencie wszystko zniszczyć albo stworzyć, jak Mu 
się tylko podoba),160161162 uczynimy rzetelną pokutę, odrzucimy nasze różnorodne 

155 Zob. Maria (1576-1625) i Katarzyna Urszula (1580-1611), Aneks 1.
156 Zob. Zofia Holsztyńska (1579-1658), Aneks 1. 
157 Niem. Grosse Domstrasse; obecnie ul. Farna. [AG]
158 Friedeborn ma najprawdopodobniej na myśli Marka Licyniusza Krassusa (ok. 114-53 przed Chr.), rzymskiego wodza i polityka, zwy-
cięzcę Spartakusa i współtwórcę pierwszego triumwiratu (obok Juliusza Cezara i Gneusza Pompejusza). [MC]
159 Być może chodzi o Lucjusza Emiliusza Paulusa (zm. 216 przed Chr.), rzymskiego polityka i dowódcę, który zginął w bitwie pod Kan-
nami, lub o jego syna, Lucjusza Emiliusza Paulusa Macedońskiego (ok. 228-160 przed Chr.), podobnie jak ojciec polityka i wodza. [MC] 
160 Paulin z Noli, De S. Iohanne Baptista Christi Praecursore, 290. Zob. Paulin z Noli, Aneks 2. [MC]
161 Prudencjusz, Psychomachia, w. 396. Zob. Prudencjusz, Aneks 2. [MC]
162 Seneka, Agamemnon, w. 242-243. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]

Jeśli ktoś żałuje, wina jest 
odpuszczona160. Prudencjusz: 
Jeśli ktoś żałuje, błąd 
nie przynosi mu szkody161. 
Seneka w Agamemnonie: 
Nigdy nie jest za późno 
na drogę ku dobrym obyczajom. 
Kto żałuje, że zbłądził, jest 
niemal niewinny162.
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wielkie grzechy i będziemy pobożni. Bogactwo zyskamy wtedy, gdy [zgodnie z] 
zasadą naturalną: wraz z usunięciem i ustaniem przyczyny ustaje i znika również skutek 
albo – jak mówi kościelna sentencja – Nie będzie nam szkodzić żadna przeciwność, 
jeśli nie zapanuje nad nami żadna niegodziwość163. O tym niezwykłym wyprowadzeniu 
zwłok stworzył Paul Zacharias164 ten wiersz-rak165: 

Nikt nie włada znakiem i nie oszukujesz się: włada przepowiednia166.
Kazanie pogrzebowe wygłosił superintendent doktor Jacob Schmidt167, 

który także w niedzielę przed wyjazdem księcia do Darłowa wysłuchał spowie-
dzi168 Jego Książęcej Mości i zaopatrzył go w sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, 
a w końcu był przy jego odejściu na wieczny spoczynek, ponieważ kaznodzieja 
zamkowy doktor Nicolaus Ribbe169 niewiele wcześniej nagle zmarł, co książę 
powinien wziąć sobie do serca i uznać za zapowiedź swojej nieoczekiwanej 
śmierci. Następnego dnia po pogrzebie pastor kościoła Mariackiego, doktor 
Daniel Cramer170, wygłosił w kościele zamkowym łacińską orację w obecności 
młodych książąt i wielu innych osób171. Podobnie się działo w czasie pogrzebu 
świętej pamięci księcia Jana Fryderyka. Ciało zmarłego księcia przeniesiono 
do miejsca jego spoczynku, złożono w grobie jego brata księcia Jana Fryderyka 
i grobowiec po chrześcijańsku zamknięto. Ze względu na zasługi Chrystusa 
niech Bóg Wszechmogący zachowa duszę tego zmarłego księcia w pokoju 
wiecznym i we wspólnocie ze świętymi aniołami, a w swoim czasie, w dniu 
radosnego zmartwychwstania, niech połączy ją z ciałem.

Dobry Bóg hojnie i po królewsku przyozdobił zarówno ciało, jak i duszę 
tego pobożnego, chwalebnego, chrześcijańskiego księcia cennymi darami 
i wieloma cnotami, i postawił go również jako wzorzec prawego władcy. Za-
tem jeszcze tylko krótko o tym i o darach umysłu, przez Homera nazywanego 

163 Bernard z Clairvaux, De Psalmo „Qui habitat” Sermones, 12.2. Zob. Bernard z Clairvaux, Aneks 2. [MC]
164 Zob. Zacharias, Paul (1557-1612), Aneks 1.
165 Wiersz-rak (łac. versus cancrinus) to tekst wierszowany, którego istota polega na takim układzie treści w wersie, aby można było go 
czytać zarówno od strony lewej do prawej, jak i w kierunku odwrotnym. Przy lekturze „od końca” znaczenie mogło pozostawać niezmie-
nione, najczęściej jednak uzyskiwano w ten sposób sens odwrotny. „Raki” były znane już w starożytności, cieszyły się dużą popularnością 
w epoce nowożytnej. Najczęściej stanowiły rodzaj poetyckiej zabawy. [MC]
166 Łac. Nemo tenet signum: et non te mungis: tenet omen. Wiersz, który Friedeborn określa mianem „raka”, jest pokrewnym mu palin-
dromem (łac. versus recurrentes). Istota literackiej zabawy polega na zestawieniu wyrazów, które są anagramami i jednocześnie zajmują 
przeciwstawne miejsce w wersie: wyraz pierwszy i ostatni: nemo – omen, wyraz drugi i przedostatni: tenet (czasownik ten brzmi tak samo 
czytany w obu kierunkach), wyraz trzeci od początku wersu i trzeci od końca: signum – mungis oraz wyraz czwarty od początku i czwarty 
od końca wersu: et – te. Osią, wokół której stworzony został ten symetryczny układ anagramów, jest przeczenie non. [MC]
167 Zob. Schmidt, Jakob (Schmid, Faber, Fabricius) (1537-1613), Aneks 1.
168 Spowiedź w Kościele ewangelickim stanowi jeden z warunków przystąpienia do Komunii (Stołu Pańskiego). Nakaz spowiedzi przed 
Komunią został wprowadzony przez Marcina Lutra do wyznania augsburskiego (art. 25). Konfesja 1970. [PG]
169 Nikolaus Ribbe (1599-1603), pastor, prepozyt synodu w Darłowie, kaznodzieja nadworny Barnima X [XII] na zamku w Darłowie, na-
stępnie w Szczecinie, skąd przeniósł się do Lubeki. Müller 1912, s. 323. [PG]
170 Zob. Cramer, Daniel (1568-1637), Aneks 1.
171 Kazania Jacoba Fabera [zob. Schmidt, Jakob (Schmid, Faber, Fabricius) (1537-1613)] i Daniela Cramera opublikowano w 1603: Leich-
predigten, Gehalten bey der Fürstlichen Leiche und Begrebnuss, des weiland […] Herrn Barnimbs des Eilfften, Hertzogen zu Stettin 
Pommern […] / durch Jacobum Fabrum […] Superintendentem. Item Oratio funebris, postridie Exequiarum publice in templo arcis recitata 
a Daniele Cramero SS. Theologiae Doctore. Sampt angehengter verzeichnus der Leichprocession und Begrebnuss, so den 18. Octobris 
gehalten ist. [Szczecin] 1603. [PG]
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przesławną siedzibą bogów172, które słusznie przedkładane są ponad dary ciele-
sne. Zauważyć trzeba, że książę ten od dziecka był szczególnie pobożny i żył 
w bojaźni Bożej, umiłował Boga i Jego Słowo,173 za najważniejsze – jeśli to było 
możliwe – uznawał sprawy kościelne, cały oddawał się świętemu Ministerium, 
przewodząc mu stale na podobieństwo Boga, przez którego został na tym świecie 
ustanowiony wikariuszem i zarządcą państwa i przed którym także w przyszło-
ści będzie musiał złożyć sprawozdanie ze swojego postępowania, [pamiętając 
o tym], że nic się przed Nim nie ukryje na tym świecie (nawet myśli ludzkie) 
i że wszystko, czym jest i co posiada, pochodzi od Boga. W równej mierze dał 
wyraz takiej swojej pobożności, gdy przy obejmowaniu tronu szczecińskiego 
natychmiast – nie zaniedbując wszystkich innych ważnych działań i spraw 
urzędowych – pomyślał o tym, żeby restaurować Pedagogium w Szczecinie, 
popadające już wówczas w stan ruiny, i doprowadzić je do obecnego rozkwitu174.

Szczególną uwagę przywiązywał do umiłowanego pokoju (który poeta 
zgodnie z prawdą nazywa najlepszą rzeczą, którą dano człowiekowi poznać175) i dzię-
ki Łasce Bożej utrzymał go szczęśliwie i w pełni na swoich ziemiach, biorąc 
pod uwagę, że Bez pokoju człowiek nie ma żadnego wytchnienia ani żadnej radości. 
Pokój przynosi wspaniałe czasy176. Dochodziły jednak do niego pogłoski, że to mu 
w niczym nie umniejsza – ani w relacjach zewnętrznych, ani wewnątrz kraju. 
Wtedy bowiem jest równowaga, gdy – jak poucza Polibiusz: Pokój, jeśli jest spra-
wiedliwy i szlachetny, jest z pewnością najpiękniejszą i najlepszą ze wszystkich rzeczy. 
Nie należy jednak niczego czynić niesprawiedliwie albo znosić haniebnie, abyśmy mogli 
korzystać z owoców pokoju177.

Nie spuszczał nigdy z oka sprawiedliwości drugiego obok religii filaru, 
na którym opiera się Rzeczpospolita, i o której Pismo Święte mówi jako o naj-
większej trosce książąt. Powszechnie wiadome i znane jest, że wielokrotnie sam 
brał udział w sądach w księstwie darłowskim i zwracał uwagę na to, żeby 
były one dobrze sprawowane. Nie zaniedbałby tych spraw także w księstwie 
szczecińskim, gdyby nie został od tego oderwany przez różnorodne trudności, 
które piętrzyły się codziennie przed nim i które częściowo również sam wy-
najdywał. Niemniej jednak – jak wiadomo – książę zamierzał i rozpoczął już 
dzieło naprawy największych problemów dworu i urzędów, i chciał przystąpić 

172 Cytowany przez Friedeborna fragment jest najprawdopodobniej łacińskim tłumaczeniem wersu 251 Hymnu do Hermesa (gr. θεῶν 
μακάρων ἱεροὶ δόμοι). Utwór ten należy do korpusu tzw. Hymnów homeryckich. Już w starożytności jednak kwestionowano autorstwo 
Homera, współcześnie przyjmuje się, że twórcami hymnów byli anonimowi pieśniarze (rapsodzi) – naśladowcy Homera. [MC]
173 Parafraza fragmentu Seneki, Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza) 41, 2. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
174 O Pedagogium Książęcym w Szczecinie patrz: Gaziński 2016, s. 15-46. [MC]
175 Syliusz Italikus, Punica (Epopeja o wojnie punickiej), XI, w. 592-593. Zob. Syliusz Italikus, Aneks 2. [MC]
176 Mantuanus, Sylvae, 3.6, w. 17, 21. Zob. Mantuanus, Aneks 2. [MC]
177 Polibiusz, Historiae (Dzieje), III; prawdopodobnie za: Wedel 1882, s. 436. Zob. Polibiusz, Aneks 2. [MC]

Seneka:  
Dzięki pobożności osiąga się 
prawdziwe szczęście i postępy 
w pomyślnych sprawach. Bez 
Boga bowiem ani człowiek 
nie może być dobry, ani też nikt 
nie może wznieść się ponad los, 
jeśli Bóg go nie wspiera173.

Mantuanus
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do wizytacji i naprawy sądów (co zostało odroczone do następnego sejmu)178. 
A żeby teraz sam książę miał lepszy nadzór nad wymiarem sprawiedliwości 
i żeby mógł brać udział w posiedzeniach sądowych, zarządzono już ponowne 
przeniesienie oddalonej kancelarii w pobliże książęcego dworu, do jej po-
przedniej siedziby w domu hrabiego179.

Nasz chrześcijański książę był także bardzo łagodny, z natury dobro-
tliwy i bardziej skłonny do łaskawości i dobroci niż do surowości, nikogo nie 
odsyłał od siebie bez pocieszenia. Dążył do tego, żeby rządzić z łagodnością, 
żeby osoby godne wynosić na urzędy, żeby łagodnością zachęcić do poprawy 
nawet najbardziej krnąbrnych. Często musiał jednak występować przeciw-
ko swojej naturze, żeby wielkich wykroczeń nie zostawiać bez kary i nie 
odpuszczać złych uczynków. By czynić sprawiedliwość, potrzebna jest łaskawość, 
a nie surowość180. Zatem – jak mówi święty Ambroży – książęta są ustanowieni 
do tego, aby czynili życie lepszym i chronili przed przeciwnościami. O co Agapit181 
bardzo napominał cesarza Justyniana: Uważaj za równorzędny grzech czynienie 
niesprawiedliwości i nieprzeciwstawianie się jej. Albowiem, nawet jeśli ktoś w państwie 
żyje zgodnie z prawem, to jednak, jeśli przymyka oczy na krzywdę jego obywateli, przez 
Boga oceniany jest jako wspólnik wszystkich zbrodni. Dlatego też, skoro władzę można 
sprawować, kierując się dwiema pobudkami, dołóż starań, aby za twojego panowania 
najpiękniejsze cnoty były nagradzane, a zbrodnicze czyny – karane182.

Ten szlachetny książę był także człowiekiem szczególnie łagodnym 
(co już zostało powiedziane) i wiedział, że musi ćwiczyć panowanie nad sobą 
samym. Zatem, chociaż nie mógł szybko zapomnieć, kiedy przez kogoś został 
obrażony, to nie wiedziano, że taki człowiek został ukarany albo popadł 
w książęcą niełaskę. Dla wszystkich ludzi zachowywał szacunek. Wiedział, 
że powinno się tak mówić i robić.183 Wielkodusznemu nic nie wyrządza szkody tak, 
żeby musiał pomścić krzywdę. Nawet więcej, wystarczy umieć wybaczyć. Dla mężnego 
człowieka jest to największa kara184.

W mowie i czynach książę był ostrożny, roztropny i nieugięty. Nawet 
przy trunkach nie wyrywało mu się żadne słowo niepotrzebne czy niezręczne, 
i nikogo nie dręczył słowem ani na poważnie, ani nawet dla żartu. Dlatego 

178 O zamiarach Barnima względem reform sądownictwa i administracji w: Petsch 1907, s. 9-11. [PG]
179 Dom hrabiego Ludwika von Ebersteina przy ul. Farnej przekazany na potrzeby kancelarii Sądu Nadwornego w Szczecinie. [PG]
180 Myśl tę przypisywano Antymachowi z Kolofonu, greckiemu poecie żyjącemu na przeł. V i IV w. przed Chr. [MC]
181 Agapit I (łac. Agapitus I, ur. w Rzymie, zm. w 536 w Konstantynopolu), uznany za świętego Kościoła katolickiego i prawosławnego; 
z polecenia ostrogockiego króla Italii Teodahada miał pełnić misję dyplomatyczną w Konstantynopolu, której celem było przekonanie 
cesarza Justyniana do rezygnacji z kampanii przeciwko Gotom na terenie Italii. [MC]
182 Odwołania do św. Ambrożego oraz słowa Agapita skierowane do cesarza Justyniana za: Wedel 1882, s. 438-439. [MC]
183 Parafraza słów Seneki w: De Ira (O gniewie), s. 21. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
184 Za: Wedel 1882, s. 439; podobnie: Julius Caesar Scaliger, De sapientia et beatitudine libri octo, quos Epidorpides inscripsit, 1573, 
s. 51. Zob. Scaliger, Aneks 2. [MC]

Surowość wynikająca 
z pobożności nie jest 

okrucieństwem.

Nie jest wielkoduszne to, 
co jednocześnie nie jest 

łagodne183. Zwyciężać siebie 
samego to najpiękniejszy 

rodzaj zwycięstwa.
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wszyscy darzyli Jego Książęcą Mość szczególną miłością, chętnie mu służyli 
i świadczyli mu posługi. Kto już raz dostał się do niego na służbę, to niechętnie 
chciał z tej służby odchodzić.

Danego słowa i obietnic zmarły książę zawsze dotrzymywał, a w swoich 
czynach, gestach i słowach pamiętał – zgodnie z nauką Ksenokratesa185 – że 
jest księciem. Dlatego unikał wszystkiego, co stałoby w sprzeczności z jego 
godnością, urzędem i stanem. Dla nikogo nie chciał być przykry ani uciążliwy.

Wiedział także, jak zachować właściwą miarę zarówno w oszczędności, 
jak i szczodrobliwości. Dlatego nie był rozrzutny, ale – gdy trzeba było – nie 
był skąpcem. Zatem:

Nie mniej ważną cnotą niż powiększanie majątku jest umiejętność strzeżenia tego, 
co się osiągnęło186.

I 
Łatwo poniesie konieczne wydatki ten, kto nie ustanowił miary dla tych wydatków187.

A Mecenas do Augusta powiedział:
Wielki majątek gromadzi się szybciej dzięki umiarkowanym wydatkom niż dzięki 

przyjmowaniu wielu darów188.
Zawsze czujnym okiem spoglądał na prośby swoich poddanych i do-

brobyt swego księstwa. Dlatego też od początku – kiedy sprawował władzę 
w Darłowie – otrzymywał obfite błogosławieństwa Boże i wszystkiego miał 
w pełni, wystarczająco i w nadmiarze.

Jak ogromne poważanie i miłość poddanych zapewnił sobie książę, 
zobaczyć można było między innymi, gdy opuszczał Darłowo. Podniósł się 
wówczas wśród wszystkich ludzi taki płacz, smutek i tęsknota, jakby odpro-
wadzali go w ostatnią drogę.

Kiedy tylko rozpoczął rządy w Szczecinie i częściej niż wcześniej musiał 
doświadczać i brać na siebie trudy zarządzania dworem i domem, to cały swój 
wysiłek włożył przede wszystkim w to, jak ułatwić [sobie znoszenie] tego cię-
żaru i brzemienia. I nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby dobry Bóg dał mu 
dłuższe życie, to zdołałby wiele spraw naprawić i uporządkować szerzący się 
bałagan, a z Bożych błogosławieństw skorzystałby o wiele pełniej.

185 Ksenokrates z Chalcedonu (396-314 przed. Chr.), wybitny grecki filozof, następca Platona i Speuzypa na stanowisku scholarchy 
Akademii platońskiej (339-315/314 przed Chr.). Z jego licznych pism zachowały się jedynie fragmenty. [MC]
186 Publiusz Owidiusz Naso, Ars amatoria (Sztuka kochania), II, w. 13. Zob. Owidiusz, Aneks 2. [MC]
187 Jeronimo Osorio, Opera omnia, Romae 1592, s. 525. Zob. Osorio da Fontesca, Geronimo, Aneks 2. [MC]
188 Trzy powyższe cytaty najprawdopodobniej za: Ulrich von Richental, Chronik des Constanzer Concils, Tübingen 1882, s. 440. [MC]
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189Wielokrotnie wydawało się, że nie myślał o własnym dobru, tylko o tym, 
żeby osiągnąć pomyślność Ojczyzny. Był świadom, że do władzy został powo-
łany nie przez poddanych, ale przez samego Boga, dlatego także dzięki Jego 
łasce chciał być – w rzeczy samej – Ojcem Ojczyzny.

Jego ziemskie pożegnanie przerwało niestety te dobre, szlachetne, chrze-
ścijańskie zamiary, a my możemy tylko głośno rozpaczać i się na to skarżyć. 
Jakże szybko legła w grobie największa nadzieja naszej ojczyzny!

Zmarły książę był szczególnym wrogiem lekkomyślności, wielkiego 
przepychu i pychy. Ledwie mógł zatem znieść w swoim otoczeniu ludzi, których 
opanowały te wady, tak jak i oszczerców, szarlatanów i głupców.

Nasz wielokrotnie i pięknie opisany tutaj zmarły książę wiódł w poko-
rze życie niewystawne i skromne. W jego młodości i przed ślubem z wielkim 
zadziwieniem nie odnotowano żadnych najmniejszych miłostek. Ze swoją 
małżonką żył w wielkiej miłości i jedności, i z wielką cierpliwością niósł jej 
ciężki małżeński krzyż, jakim była bezpłodność. Szczerze dotrzymywał przy-
rzeczonej jej wierności małżeńskiej.

Obdarzony cielesnymi darami, które Chryzyp190 nazywa kwieciem cnót, 
był nasz ukochany zmarły książę osobą przystojną, majestatyczną191 i pełną 
godności, o męskiej posturze, sile i postawie, o zdrowym ciele, umyśle i pamię-
ci. Wszystko, co postanowił, było wykonywane po królewsku i z szacunkiem. 
Wiedział, żeby każdego obdarzać tym, na co zasłużył.

Szczególne upodobanie miał do jazdy konnej i do pięknych koni, o czym 
świadczą piękne rumaki, które po jego śmierci zostały w jego stajni. Sam miał 
dobrego jeźdźca czy też dworzanina, który potrafił jeździć na jego koniu i go 
ujeżdżać tak, żeby dla niego zyskiwał nagrodę i sławę. O pięciu panach braciach 
taka w ich młodości krążyła w opowieściach opinia: Jan Fryderyk – najmoc-
niejszy, Bogu sław [XIII] – najpobożniejszy, Ernest Ludwik – najpiękniejszy, 
Barnim192 – najdoskonalszy jeździec, Kazimierz193 – najbardziej towarzyski.

Pokrótce ogólnie trzeba stwierdzić, że nasz chrześcijański książę był taki, 
jaki powinien być, i że żaden poddany ani sługa nie mógłby sobie życzyć i mieć 
lepszego władcy, ponieważ wszyscy go bardziej kochali, niż się go bali, a on 
sam traktował innych tak, jak sam chciałby być traktowany, postępując w zgo-

189 Pol. Nie dla mnie, lecz dla ludu.
190 Chryzyp z Soloi (gr. Χρύσιππος ὁ Σολεύς, łac. Chrysippos; ur. 279, zm. m. 207 a 204 przed Chr.), ateński filozof i myśliciel, czołowy 
przedstawiciel i obrońca stoicyzmu. [MC]
191 HEROISCH, adj. ἡρωϊκός, seit dem 17. jahrh. in die sprache eingebürgert und viel verwendet, nicht nur im sinne von heldenhaft, 
sondern auch majestätisch, von edler gestalt, daher selbst, w: DWB, Bd. 10, szp. 1122. [AG]
192 Chodzi o Barnima X (XI). [AG]
193 Chodzi o Kazimierza VII (IX). [AG]

Motto Cesarza Hadriana:  
non mihi, sed populo189.  

Moja władza powinna być 
korzystna nie dla mnie 

samego, ale dla ogółu.



37

k s i ę g a  t r z e c i a

dzie z chrześcijańską złotą regułą: Czyń drugiemu to, czego chciałbyś dla siebie194. 
Bóg chciał nam pokazać i dać przedsmak tego, co jest najbardziej pożądane 
dla krajów i ludzi, tzn. mieć księcia i władcę pobożnego, żyjącego w Bojaźni 
Bożej i miłującego prawo i pokój. Ponieważ jednak niezupełnie wiedzieliśmy, 
co z tym począć, to Bóg ukochał tego pobożnego księcia (jak już wspomniano) 
za bardzo, żeby zarażał się i faszerował [złem] w tym niewdzięcznym złym 
tłumie albo żeby na tym podłym świecie oglądał panoszące się zło i pojawia-
jące się nieszczęścia. Dlatego jemu jest już dobrze, a nam jeszcze nie było to 
dane. I prawdą jest to, co powiedział Luter: Świat jest zbyt zły i niewart tego, 
żeby mieć zbyt wielu mądrych i pobożnych książąt195.

Paul Zacharias
sześciowiersz zawierający daty narodzin, ożenku 

i śmierci księcia Barnima XI etc.,:
Urodził się w roku 1549:

Barnim piąty plus szósty196 z ojca Filipa,
Dzięki mądrej Lucynie197, dopiero co zrodzony zakwilił198.

Zaślubiny święcił w roku 1581:

Anna Maria została towarzyszką łoża199, przez lat 
Dwadzieścia i dwa żadnego potomstwa nie dała200.

Zmarł w Szczecinie w roku 1603.

Książę szczeciński Barnim słynie w świecie.
Umiera pokonany przez niemal niespodziewaną śmierć201.

194 Łac. Quod tibi vis fieri, alteri feceris. Złota reguła etyczna oznaczająca zasadę wzajemności. Najczęściej funkcjonowała w wersji 
negatywnej: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris – Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe. Reguła ta znana była w różnych tradycjach 
i kulturach. Przywoływali ją Konfucjusz, Arystoteles, Platon, Seneka i inni. W chrześcijaństwie zasadę tę głosił także Jezus Chrystus 
(zob. Mt 7, 12). U Friedeborna w wersji pozytywnej: Czyń drugiemu to, co chciałbyś, żeby było czynione tobie. [AG]
195 List Lutra do książąt na Nowy Rok 1523 pt. Von weltlicher Uberkeytt, wie weytt man yhr Gehorsam schuldig sey, Wittemberg 1523, 
b.p. [pierwsze pismo polityczne Lutra]: Die Welt zu böse und nicht wehrt, dass sie viel Kluger und frommer Fürsten haben sollte. [AG]
196 Piątka i szóstka po zsumowaniu dają liczbę jedenaście. [MC]
197 W mitologii rzymskiej opiekunka narodzin. Zob. Lucina, Aneks 2. [MC]
198 Chronostych łaciński: BarnIMVs qVIntVs sIC seXtVs, Patre PhILIppo,/ SCIta LVCIna VagIIt ore reCens (I+M+V+V+I+V+X+V+I+L+I+C+I+
L+V+C+I+V+I+I+C = 1549, tj. rok urodzin księcia Barnima). [MC]
199 W chwili zawierania małżeństwa Anna Maria miała 14 lat. [MC]
200 Chronostych łaciński: Anna MarIa torI fIt ConCors; haeCCe sVb annIs/ VIgIntI bInIs pIgnora nVLLa tVLIt (M+I+I+I+C+C+C+C+V+I+
V+I+I+I+I+I+I+V+L+L+V+L+I = 1581). [MC]
201 Chronostych łaciński: StetInI PrInCeps BarnIMVs CLaret In orbe;/ VIX eXpeCtata sVb neCe VICtVs obIt. (I+I+I+C+I+M+V+C+L+I+V+
I+X+X+C+V+C+V+I+C+V+I = 1603). [MC]



4 Pieczęć z pięciopolowym herbem Kazimierza VII z 1602 roku. AP Szczecin, ZD, sygn. 40.

5 Medal portretowy Bogusława XIII z 1603 roku. Zbiór ZKP Szczecin.  
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Książę Kazimierz dobrowolnie odstąpił rządy 
w księstwie szczecińskim księciu Bogu sławowi

W  tymże 1603 roku książę Kazimierz porozumiał się z księ-
ciem Bogu sławem [XIII] i odstąpił mu i potwierdził ziemię 
i księstwo szczecińskie pod pewnymi warunkami202.

Po tym książę Bogu sław w imię Boże objął rządy 
w Szczecinie. Wspomniany wcześniej książę Kazimierz postąpił bardzo mą-
drze, że nie przecenił i nie chciał obciążenia ponad swoje siły i dobrowolnie 
przekazał ciężar władzy swojemu bratu.

Niełatwo jest zrozumieć, jak ciężkie i nieznośne brzemię leży na sercu 
tych, którzy sprawują władzę, zwłaszcza tych, którzy traktują swój urząd 
poważnie i chcą go sprawować w zgodzie z jego znaczeniem203.204

Mojżesz, człowiek Boży, prosił Boga o śmierć, byle tylko zrzucić z siebie 
brzemię władzy. Dlatego też Pismo Święte nazywa go najbardziej udręczo-
nym człowiekiem spośród wszystkich ludzi na świecie. Luter mówi: Każdy, kto 
rządzi, jest niczym cel, ku któremu Szatan i świat kierują wszelkie pociski205. Seneka: 
Czy ktoś cieszy się z władzy? O zwodnicze dobro, jak wiele nieszczęść ukrywasz za tak 
ponętnym obliczem206.

Saturninus207 u Spartianusa208 skarży się bardzo na nieznośny ciężar władzy, 
gdy do swoich poddanych mówi między innymi: Nie wiecie, jakim złem jest rzą-
dzenie, i dalej ciągnie swoją skargę, kończąc: Ponieważ chcecie, abym był władcą, 
prowadzicie mnie ku nieuchronnej śmierci. 

202 Kazimierz otrzymał w układzie z bratem domeny w Darłowie i Bytowie wraz z miejscowymi zamkami (rezydencjami) jako apanaże, 
a także stałą pensję (2000 fl.) oraz jednorazową wypłatę (5000 fl.). AP Szczecin, AKS I/1964, I/1965. [PG]
203 Paul Friedeborn odnosi się tu do działań Bogu sława XIII związanych z kontynuacją reform administracji (m.in. ograniczenie wydatków 
na dwór książęcy) oraz sądownictwa, planowanych już przez Barnima XII. Petsch 1907, s. 11-12. [PG]
204 Cyceron, Philipicae (Filipiki), VIII 10.29. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
205 Martin Luther, In Esaiam Prophetam Scholia, ex doct. Mart. Lutheri praelectionibus collecta, multis in locis non parua accessione 
aucta, Vitebergae 1534, cap. XXXII. [MC]
206 Seneka, Oedipus (Edyp), w. 6-7. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
207 Juliusz Saturnin (łac. Sextus lub Gaius Iulius Saturninus), zm. 280/281 – rzymski dowódca za rządów cesarzy Aureliana i Probusa, 
jeden z uzurpatorów III w., proklamowany cesarzem przez armię w Egipcie. [MC]
208 Biografię Saturnina w Historia Augusta napisał Flavius Vopiscus, a nie Aelius Spartianus. Obaj według tradycji należeli do grupy 
sześciu autorów Historia Augusta. Grupę tę nazywa się Scriptores Historiae Augustae. Vademecum 1982, s. 81-83; Historycy 1966, s. 398-
445; Cytowska, Szelest 1992. [AG] Cytowane zdanie pochodzi z biografii Saturnina, rozdz. X, wers 1. Zob. Wopiskus, Aneks 2. [MC]

Cycerona Filipika 9: 
O Bogowie nieśmiertelni, jakże 
wielką rzeczą jest, by właściwie 
pełnić rolę władcy204.

Księga Liczb, rozdział 11 i 12
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Seneka w „Agamemnonie”:

Nigdy dzierżący berło nie zaznali 
Miłego spokoju i bezpiecznego dnia.
Wciąż nowe troski ich męczą,
W ich myślach wciąż nowy zamęt209.

Ponieważ Fortuna toczy 
Bieg losu królów ku gwałtownym zmianom,
Pragną, by się ich lękano, ale się boją być postrachem.
Łaskawa noc nie udziela im bezpiecznego 
Schronienia. Nawet sen-zwycięzca 
Trosk nie uśmierzy im w piersiach210.

W „Herkulesie”:

Purpura ciągnie za sobą bezsenne noce211.
A także:

Trawa miększa niż tyryjska purpura,
Sprowadza zwykle bezpieczny sen, 
Złote stropy niweczą spokój212.

Filozofowie i mądrzy mężowie niewystarczająco chwalą, jak bardzo wyma-
rzone może być życie w stanie prywatnym, w którym nie jest się zmuszonym 
do sprawowania władzy. Poświadczają to jednak wszędzie – obok codziennych 
doświadczeń – różnorodne przykłady i historie. O, jakimż dobrem jest nie stawać 
nikomu na drodze, a mały majątek zapewnia głęboki spokój213. A Nazjańczyk214 mówi 
w liście 76: Sposób życia spokojny i wolny od zajęć publicznych jest o wiele lepszy niż 
splendor życia wśród natłoku spraw215.

Zauważało to wielu mądrych ludzi i dlatego uchylali się oni – o ile mogli – 
od zajmowania wysokich urzędów i godności. Sławetny mąż Katon Cenzor216 
usunął się od wielkiej władzy i polityki na spokojną wieś, dlatego na jego 
domu napisano ku czci i ku pamięci: O szczęśliwy Katonie, ty jeden umiesz żyć217.

Najsławniejszy Grek, Perykles, także wycofał się z życia światowego i przed 
swoją małą chatką, w której chciał zamieszkać na wsi w stanie prywatnym, 
kazał napisać: Przybiłem do portu. Nadziejo i fortuno, żegnajcie!218.

209 Seneka, Agamemnon, w. 60-63. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
210 Seneka, Agamemnon, w. 71-76. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
211 Seneka, Hercules Oetaeus (Herkules Etejski), w. 647. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
212 Tamże, w. 644-646. [MC]
213 Seneka, Thyestes, w. 449-450, 469. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
214 Zob. Grzegorz z Nazjanzu, Aneks 2. [MC]
215 Zob. Guevara 1611, s. 121. Zob. Guevara, Aneks 2. [MC]
216 Marek Porcjusz Katon (Marcus Porcius Cato) zwany Cenzorem (234-149 przed Chr.), mówca, polityk i pisarz rzymski, znany ze zde-
cydowanych konserwatywnych poglądów, gorący zwolennik starorzymskiej prostoty obyczajów. [MC]
217 Zob. Wedel 1882, s. 447. [MC]
218 Zob. tamże.
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Cesarz Dioklecjan i wielu innych podobnie uważali, że należy zmniejszać – 
o ile to możliwe – ciężkie brzemię władzy, tęsknili za stanem prywatnym 
i życzyli go sobie.

Dobrze też zrobił książę Kazimierz, jak wspomniano, że ponad władzę 
przedłożył zwyczajne życie. Postąpił też po chrześcijańsku, gdy swojego brata, 
a także jego pobożność i pomyślność uznał za lepsze od swoich, dzięki czemu 
godny jest wiecznej chwały i sławy.

Sejm w Szczecinie

P o wszystkich tych działaniach książę Bogu sław [XIII] 
zwołał zjazd szlachty i miast na 28 listopada w Szczecinie219. 
Tam także jego brat Kazimierz przekazał mu dobrowol-
nie władzę i kraj, co zostało ogłoszone przez kanclerza 
doktora Martina Chemnitza220 w kwiecistej oracji. Chociaż 
wiele powodów (których Jego Książęca Mość w szczegółach 

częściowo wymienił) powstrzymywało go przed tym, żeby zdecydować się na 
przyjęcie ciężaru władzy, to w końcu skłoniło go do tego pragnienie działania 
dla Ojczyzny i pokonania wszystkich problemów związanych z zarządzaniem 
księstwem. Dlatego zgodził się łaskawie, by wykonywać zadania przynależne 
jego urzędowi, zarządzać sprawami Kościoła i wymiarem sprawiedliwości za po-
mocą ordynacji kościelnych i sądowych i dać każdemu to, co jest mu winien.

Chociaż miałby powody, żeby przymusić stany do [spłacania] części 
jeszcze istniejącego zadłużenia, którego nie spowodował i z którego mniej 
korzystał, to nie chciałby przecież, wstępując na tron, doprowadzić podda-
nych do ubóstwa.

Dlatego zastanawiał się, jak zorganizować dwór i zarządzać domem i jak 
doprowadzić do oszczędności, żeby bez jakichś specjalnych obciążeń zapo-
biegać i zaradzić zadłużeniom, których się spodziewał. Łaskawie zgodził się 
wysłuchać zażaleń i skarg stanów i ulżyć wszystkim za pomocą odpowiednich 
środków, zgodnie z książęcym postanowieniem, w którym Jego Książęca 
Mość zobowiązał się hojnie, łaskawie i dobrowolnie do tego, o co najczęściej 

219 Zebranie stanów pomorskich (szlachty i miast) z księciem formalnie nie miało znamion posiedzenia sejmu stanowego (Landtag), 
lecz delegacji stanów (Ausschusstag). Petsch 1907, s. 13-14. [PG]
220 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
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proszono, czyli że przez co najmniej 30 kolejnych lat w księstwie szczeciń-
skim przez panującego nie zostanie uczynione żadne łaskawsze i życzliwsze 
postanowienie221.

Wszystko to ogromnie ucieszyło stany krajowe i wprawiło je w zadowolenie, 
wszystko z uniżeniem przyjęły z otwartymi rękoma (jak można by powiedzieć), 
okazały wielką wdzięczność i życzyły szczęścia, ale przy tym przypomniały 
o rozmaitych koniecznych sprawach, związanych zwłaszcza z wizytacją sądów, 
zniesieniem obciążeń i mianowaniem radców ziemskich222.

Natychmiast po tym zostali przez księcia mianowani radcy ziemscy223, 
następnie przeprowadzono wizytację Sądu Nadwornego i wykonano wszystko 
inne – o ile było to możliwe –, o co proszono224.

Tuki225 i cezy226 zostawiane na Zalewie Szczecińskim

K iedy szlachetni książęta zauważyli, że przestał być przestrzegany 
stary zwyczaj, żeby w czasie tarła ryb nie łowić z dużej liczby łodzi 
tukowych i cezowych na zalewie, a także na rzekach, które wpadają 
do Zalewu Szczecińskiego, przez co przetrzebiono i opustoszono 
zalew z ryb, a rybołówstwo prawie całkowicie upadło, to zarzą-

dzili w 1604 roku227, żeby nadwyżkę tuk i cez w większej części zlikwidować 
i zostawić tylko kilka, w ustalonej liczbie, przeznaczonych na własne potrzeby 
władców228. Także przegradzanie rzek w okresie tarła miało zostać zakazane.

Prawdą jest, że Zalew Szczeciński w przeszłości dawał wiele, stanowił 
klejnot książęcy i był spiżarnią dla całego kraju. Wówczas często podczas 
jednego zimowego połowu przy użyciu dużej sieci łowiono ryby o wartości 

221 Zjazd stanów oraz książę dążyli do ograniczenia wydatków na utrzymanie dworu książęcego m.in. przez ograniczenie liczby osób 
wchodzących w jego skład (dworzanie i służba). Zmniejszeniu wydatków służyć miała w pierwszym roku jego rządów zmiana sposobu 
sprawowania władzy przez Bogu sława. Pozostał on bowiem w Barth, Franzburgu i Wolgast jako opiekun księcia Filipa Juliusza, a do 
jesieni 1604 w Szczecinie sprawami księstwa zarządzał wyznaczony przez niego namiestnik (Statthalter), którym został jego syn, Filip II. 
Petsch 1907, s. 12-13. [PG]
222 Radcy ziemscy (Landrat). O ich powołaniu w 1603 zob. Petsch 1907, s. 12. [PG]
223 Radcami ziemskimi zostali hrabia Stephan Heinrich von Eberstein, Ewald von Flemming, Hans Heinrich von Flemming, Joachim von 
Wedel Młodszy, Heinnig von Borcke, David von der Osten, Jost von Dewitz, Georg Weyger, Lorentz von Wachholz, Claus von Zastrow, 
Damian von Winterfeldt oraz Joachim von Kleist (z Nemerin). Wedel 1882, s. 450. [PG]
224 Oficjalnie wizytację Sądu Nadwornego w Szczecinie zarządzono w trakcie zjazdu stanów (Ausschusstag) w Szczecinie w październiku 
1604. Petsch 1907, s. 20-21, 103-104. [PG]
225 Łódź tukowa (Tuckerkahn), typ łodzi żaglowych do połowów ryb za pomocą tuki, czyli sieci podobnej do włoka. Tuka jest ciągnięta 
przez dwie łodzie tukowe. [PG]
226 Łódź cezowa (Zeesekahne) to mała łódź, która może żeglować z wiatrem i pod wiatr, z której cezarz zarzuca sieć, zwaną cezą, i pływa 
po zalewie w dół i w górę, łowiąc ryby. Kantzow 1841, s. 353; Kantzow 2005, 2, s. 230; Fircks 2011, s. 87-104 (definicja s. 87-88); Borchers 
1935, s. 225–240. [PG]
227 Książęta regulowali sprawy rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim i na przyległych akwenach już od średniowiecza. Wspomniana 
ordynacja, tzw. zalewowa (Haffordnung), została wydana jeszcze z datą 1603 i była rozwinięciem ordynacji rybackiej z 1569. Szerzej: 
Porada 2009, s. 51-70. [PG]
228 W 1530 na Zalewie Szczecińskim pracowało 100 cez; w 1589 było ich 64, a w 1617 były jedynie 34 łodzie tego typu. Z kolei w 1595 
na tym akwenie pracowało 26 par tuk, w 1604 tylko 4 pary, by w 1608 było ich już 12, a rok później 16. Porada 2009, s. 72, 75. [PG]
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tysiąca albo i więcej guldenów, od których wielokrotnie książęta w porcie 
ściągali dla siebie w ciągu zimy ponad kilka tysięcy florenów229 (wtedy od każ-
dej sieci otrzymywali tylko czwartą rybę oraz Vorfisch230). A teraz za to samo 
mają dokładnie tyle samo setek [a nie tysięcy florenów]. Trudno powiedzieć, 
czy to właśnie te nadmierne połowy były przyczyną spadku ilości ryb, czy 
po prostu Bóg przestał błogosławić. Jedno jest pewne – nie tylko tutaj, ale 
w ogóle wszędzie – nastąpił wielki brak ryb w wodzie, ptaków w powietrzu, 
zwierząt, drewna, roślin i ziół na polach. Wszystkie elementy składowe świata 
stają się słabowite tak bardzo, że nigdy w przeszłości nikt by w to nie uwierzył. 
Większość z nich odczuwa ciężar starzenia się i są teraz zwiastunami zbliżają-
cych się i wyczekiwanych dni ostatecznych, na które nadchodzi pora, o czym 
mądrze mówi Seneka:

Nie ma [takiego] wyjątku, który nie podlegałby niebezpieczeństwu zmiany. Ani 
ziemia, ani niebo, ani cały układ rzeczy, choć kierowany jest działaniem Boga, nie na 
zawsze zachowa ten porządek, lecz pewien dzień wybije go z tego toru231.

Poza tym różnorakie nadużywanie Bożych darów i ludzkie grzechy 
są nie mniejszymi przyczynami tego, że wszędzie słabną błogosławieństwo 
i pomyślność, a odczuwa się braki.

Kometa

W e wrześniu – początkowo przy niebiańskim Wężu232 – pokazała się nowa 
gwiazda albo bezogonowa kometa, którą można było obserwować 
w kraju przez dwa kolejne miesiące, a nawet dłużej – do 1605 roku233.

Kiedy stanęła ona w najwyższym punkcie, niektórzy sądzili – ponieważ 
znali się na kometach –, że z powodu swojej wielkiej jasności (była 20 razy 
większa niż Ziemia) wszystkie pierwiastki materii zniszczy i spali wszystko, 
co chodzi po ziemi i na niej rośnie. David Herlitz234, doktor, lekarz w Stargar-
dzie, ustalił jej wysokość pomiędzy Saturnem i Ósmą Sferą albo niebiańskimi 

229 Dochody książęce z regale rybołówczego z Zalewu Szczecińskiego wynosiły przeciętnie 2000 guldenów rocznie, choć w najlepszych 
latach przekraczały nawet 3000 guldenów. Porada 2009, s. 118. [PG]
230 Vorfisch to nazwa prawa, na mocy którego książęcy urzędnicy dokonywali z każdego połowu wyboru największej (najlepszej) ryby 
z przeznaczeniem na stół książęcy. Dähnert 1765, s. 531. [AG] 
231 Seneka, Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza), 71.12; za: Wedel 1882, s. 460. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC] 
232 Chodzi o gwiazdozbiór Węża. [AG]
233 Zaobserwowana kometa była gwiazdą supernową (SN 1604), zwaną od jej odkrywcy Gwiazdą Keplera lub Nową Keplera. Astronom 
Johannes Kepler odkrył ją 17 X 1604 i opisał w publikacji De Stella nova in pede Serpentarii, et qui sub eius exortum de novo iniit, Trigono 
igneo, […], Pragae 1606. [PG]
234 David Herlitz (1557-1636), ur. w Zeitz w rodzinie mieszczańskiej, studiował w Wittenberdze, Lipsku i Rostocku m.in. medycynę; zajmował 
posady fizyków miejskich i nauczycieli; od 1585 na uniwersytecie w Greifswaldzie był profesorem matematyki, w 1596 uzyskał doktorat 
z medycyny; od 1598 był fizykiem miejskim w Stargardzie (w l. 1606-14 w Lubece). Zajmował się medycyną, matematyką, astronomią, 
horoskopami, poezją. W l. 1604-05 prowadził badania nad supernową (Gwiazdą Keplera). Pyl 1880, s. 118. [PG]
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gwiazdami stałymi235. Stwierdził też, że stała tak wysoko nad Ziemią, że – gdyby 
było to możliwe – ptak, który leciałby w jej kierunku codziennie po 24 mile 
niemieckie236 bez przerwy, to osiągnąłby tę kometę (według jego obliczeń) po 
upływie 4 lat, 13 dni i 11 godzin.

Jednakże jest jeszcze od niej niewiarygodna odległość do primum mobile237, 
a dalej ponad nią do Tronów albo Siedziby Boga i do nieba najwyższego 
ze wszystkich238 – gdzie obok świętych aniołów mają swoje mieszkanie zmarłe 
dusze i które to niebo codziennie wspominamy w modlitwie Ojcze Nasz –, do tak 
niezmierzonej wysokości, żeby odebrać Bogu jego nieograniczoną i niepojętą 
władzę. A chociaż ma On swoje mieszkanie na takiej wysokości i na Tronach 
nieba, to nie ma jednak takiego miejsca czy przestrzeni na ziemi ani na niebie, 
do którego nie mógłby On sięgnąć swoim Boskim jestestwem i wszechmocą, 
stale jest obecny i przenika do najbardziej ukrytych miejsc, jest w myślach 
i sercach ludzi, bez Niego nic się nie stanie, a także nie ukryje się przed Nim 
żadna ludzka myśl ani słowo, nawet jeżeli pozostaną niewypowiedziane. Każdy 
powinien być na to przygotowany i nie podejmować [działań], które obrażają 
wielką wszechmoc Boga, ponieważ utraci [przez to] najszczęśliwsze i najra-
dośniejsze części niebiańskiego dziedzictwa.

Ale te wielkie tajemnice i sprawy niebiańskie nie są dostępne ludzkiemu 
umysłowi albo są zbyt wysoko, by dojrzeć je ludzkim okiem. Dlatego my sami 
tutaj wahamy się i razem z Seneką musimy powiedzieć: Nie możemy wiedzieć, 
czym jest to, bez czego nie ma nic239.

Ambroży: Wolę lękać się rzeczy niebiańskich niż je rozumieć240.

Sejm w Szczecinie

10  października roku 1604 zwołano do Szczecina zjazd prałatów, szlachty 
i miast, podczas którego książę Bogu sław zastanawiał się, co teraz 

zrobić, żeby przeprowadzić ceremonię hołdu241. Przedstawił również problem 

235 Ósma Sfera (ósme niebo), tzw. caelum octavum, to określenie na ósmą (spośród dziesięciu) sfer, z których według ówczesnych 
wyobrażeń (nadal przedkopernikańskich) zbudowany był wszechświat. W strefie tej znajdowały się tzw. gwiazdy stałe (stellae fixae), czyli 
współczesne gwiazdy. Maciąg-Fiedler 2016, s. 91-92. [AG]
236 Mila niemiecka (Germanie/Deutscher Meile) – 7532,5 m. [PG]
237 Jest to określenie dziesiątej sfery (dziesiątego nieba), z których według ówczesnych wyobrażeń składał się wszechświat. Maciąg-

-Fiedler 2016, s. 26, 120. [AG]
238 Najwyższą sferą niebieską, w której przebywał sam Bóg. [AG]
239 Seneka, Quaestiones naturales (Zagadnienia przyrodnicze), VII, 30.4; za: Wedel 1882, s. 476. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC] 
240 Ambroży z Mediolanu, De fide (O wierze), V, 18. 221; za: Wedel 1882, s. 476. Zob. Ambroży z Mediolanu, Aneks 2. [MC]
241 Reinhold Petsch w swym opracowaniu uważał, iż książę Bogu sław XIII nie zwołał sejmu, lecz jedynie zjazd stanowych reprezentantów 
(Ausschusstag), podobnie jak miał to uczynić jesienią 1603 po objęciu władzy w księstwie. Petsch 1907, s. 14. Jednak w aktach Archiwum 
Książąt Szczecińskich wydarzenie to jest określane jako sejm (Landtag). AP Szczecin, AKS I/4641. [PG]
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mennictwa, braku monety zdawkowej242 w kraju oraz obrotu wieloma złymi 
i nieważnymi monetami, a także wiele innych spraw. Napominał przy tym 
także miasta, że skoro Bóg Wszechmogący, któremu za to trzeba niezwykle 
dziękować, w tym roku obdarzył hojnie kraj dobrodziejstwami w postaci 
dostatku różnego zboża, to należy teraz mieć baczenie na to, żeby te Boże 
dobrodziejstwa właściwie i odpowiednio spożytkować i zmagazynować jako 
zapasy na przyszłość w razie nieurodzaju, a także żeby piekarze, piwowarzy 
oraz inni rzemieślnicy i w ogóle kupcy z chciwości nie zawyżali cen piwa, chleba 
oraz innych towarów, ale utrzymali je na niskim poziomie (według obecnej 
wartości zboża) tak, żeby z tego wielkiego Bożego dobrodziejstwa mogli sko-
rzystać nie tylko bogaci i majętni, ale także ubodzy i nędzarze z miast i wsi. 
A ponieważ na poprzednich sejmach krajowych w 1580 i 1581 roku odnośnie 
do tego punktu poczyniono konieczne zarządzenia, to powinno się postępować 
według nich, co zostało zaznaczone w decyzji sejmu243.

Nowa kancelaria

W  tym też czasie ponownie przeniesiono nową kancelarię244 do daw-
nego domu hrabiego Ludwika naprzeciwko kościoła Mariackiego 
(który na jej potrzeby został w całości przebudowany), w którym 

znajdowała się ona wcześniej245. Wszystkie sądowe akta i wszystkie inne sprawy 
kancelarii zostały przeniesione z Dworu Opata na Psiej Górze246 do centrum 
miasta. Niech Bóg Wszechmogący zechce udzielać dalszych łask i wsparcia, 
żeby zbawiennemu wymiarowi sprawiedliwości, który Platon trafnie nazywa 
fundamentem państwa, przywrócić odpowiednie znaczenie, osadzić go na do-
brych fundamentach i wykonywać go w sposób prawidłowy.

242 Moneta zdawkowa – monety o niewielkich nominałach, będące częścią głównej monety (monety grubej) w państwie, np. dla talarów 
monetami zdawkowymi były grosze i fenigi (w 1605 1 talar = 33 szylingi lubeckie, a w 1617 = 34 szylingi lub 28 srebrnych groszy); z kolei 
dla guldena były to szylingi, witteny czy fenigi (1 gulden = 48 szylingów = 96 wittenów = 576 fenigów). Biederstedt 1994, s. 44-46. [PG]
243 Landtagsabschiede de 1604. AP Szczecin, AKS I/1493, s. 383-415. [PG]
244 Chodzi o Sąd Nadworny w Szczecinie i jego kancelarię (Ratsstube) oraz archiwum, wydzielone z kancelarii książęcej w ordynacji 
z 1575. Kancelaria książęca pozostawała na zamku. [PG]
245 Po 1575, po wydzieleniu Sądu Nadwornego (Hofgericht) i  jego kancelarii z kancelarii książęcej (Fürstliche Kanzlei), ta pierwsza 
instytucja została przeniesiona do (wspomnianej w przyp. 179) kamienicy Ebersteina przy ul. Wielkiej Tumskiej (Grosse Tumstrasse; dziś 
ul. Farna 22), a następnie ze względu na jej zły stan techniczny przed 1591 do Dworu Opata przy ul. Psia Góra (Röddenberg). Po remon-
cie domu hrabiego Ludwika von Ebersteina z Nowogardu w jego mury powrócił Sąd Nadworny wraz z kancelarią sądową i archiwum. 
Wedel 1882, s. 467-468; Hering 1844, s. 66-67; Lemcke 1926, s. 27-28. Autorzy polscy publikujący w internecie często utożsamiają terminy 
Landeskantzley czy Kantzley rechtsbergh (cytowane za Heringiem lub Lemckem) z kancelarią książęcą i wskazują, że zarząd centralny 
państwa został przeniesiony poza mury zamkowe. Jest to jednak opinia błędna. Kancelaria książęca, stanowiąca centrum władzy nad 
księstwem, pozostawała w murach zamku. Powyższe terminy należy bowiem odnosić do kancelarii sądu nadwornego. [PG]
246 Dwór Opata (Abtshof ) – budynek przy ul. Psia Góra, będący stancją miejską cystersów z Kołbacza. Posiadłość ta stanowiła w śre-
dniowieczu jurydykę miejską cystersów; w 1535 dwór z zabudowaniami gospodarczymi przejął książę Barnim IX (XI) i nieruchomość ta 
nadal pozostawała wyłączona z jurysdykcji miejskiej jako własność książęca. Ul. Psia Góra to część obecnej ul. Podgórnej na odcinku od 
ul. św. Ducha do skrzyżowania z ul. Staromiejską i Rybacką. Dwór Opata znajdował się mniej więcej na rogu Podgórnej i Rybackiej. [PG]



46

h i s t o r y c z n y  o p i s  m i a s t a  s z c z e c i n a

Biblioteka książęca

K siążę Filip [II], od dziecka przeznaczony do nauki, co – chwała Bogu – 
przyniosło rezultaty, stworzył w Szczecinie w książęcym zamku wspa-
niałą bibliotekę i zewsząd kazał sprowadzać do niej dobre i pożyteczne 
księgi. Jego Książęca Mość sam także sporą część tych książek przywiózł 

ze sobą z Italii i nie mniej sam ufundował, co czynił także książę Jan Fryderyk247.
Juliusz Cezar wielkim staraniem i niemałym kosztem kazał Markowi War-

ronowi zebrać ogromną liczbę łacińskich i greckich ksiąg. Król Alfons nazywa 
księgi najlepszymi, nieżyjącymi doradcami, od których bez strachu i bez łaski można 
usłyszeć sprawdzone informacje o tym, czego pragniemy się dowiedzieć248.

Królowie z rodu Attalidów249 z miłości do nauki i sztuk wyzwolonych ufun-
dowali sobie wieczystą pamiątkę, tworząc publiczną bibliotekę w Pergamonie250 
do powszechnego użytku, rozrywki i korzyści zarówno ludzi miejscowych, jak 
i cudzoziemców, w której – jak donosi Plutarch – znajdowało się 200 000 ksiąg251.

Nie wiem jednak252, czy istniała sławniejsza biblioteka niż ta króla Ptole-
meusza w Egipcie w Aleksandrii253, która została założona z inspiracji i za radą 
Demetriusza z Faleronu254. Kiedy uciekł on z Aten i schronił się u króla Ptolemeusza, 
napominał go i prosił, żeby kupował i zbierał najwyborniejsze księgi, ponieważ 
księgi – bez bojaźni i lęku – mogą upominać książąt i panów, którzy nie chcą 
słuchać doradców. Księgi, rzekł, bez wstydu i bez onieśmielenia, mogą napominać 
władców w sprawach, co do których nie starcza odwagi doradcom.

Bibliotekę tę, którą zwano teatrem albo szkołą mądrości i nauki oraz znako-
mitym dziełem królewskiej roztropności i troski, w sposób tak godny pożałowania 
i niespodziewany zniszczyły wojska Cezara255. Nauka i sztuki wyzwolone ponio-

247 W 1618 biblioteka książęca w Szczecinie liczyła 2500 tytułów i obejmowała ponad 3500 tomów. O bibliotekach książąt pomorskich: 
Blumenthal 1937, s. 183-230; Szajko 1993, s. 19-24; Szajko 1995. Na temat Filipa II jako mecenasa, kolekcjonera, bibliofila i uczonego 
zob. Frankowska-Makała 2015, s. 15-51 (o bibliotece s. 25-29). Katalog numizmatów, obrazów i rycin kolekcji Filipa II: AP Szczecin, AKS 
I/1826. [PG]
248 Mowa o Alfonsie II Aragońskim. [PG] Cytat znajduje się w De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum libri IV Antonii Panoramitae 
w edycji Dawida Chytraeusa, Witebergae 1585, ks. III, 1. [MC]
249 Dynastia, która objęła władzę w Pergamonie w 281 przed Chr. i panowała tam do 133 przed Chr. Do dynastii tej należał Attalos 
I Soter (241-197 przed Chr.), założyciel Biblioteki Pergamońskiej. [PG]
250 Biblioteka w Pergamonie to druga, po Aleksandryjskiej, najsłynniejsza grecka biblioteka starożytności. Była nie tylko miejscem 
gromadzenia i przechowywania księgozbiorów, pełniła również rolę ośrodka, w którym pracowało wielu wybitnych uczonych i artystów 
związanych z dworem władców Pergamonu. [MC]
251 Plutarch, Marek Antoniusz, 58.5. Zob. Plutarch, Aneks 2. [MC]
252 Dokładnie tak samo, czyli w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jest u Wedla (Wedel 1882, s. 469). Jest to zatem opinia Joachima 
Wedla, którą jednak Friedeborn w pełni akceptuje. [AG]
253 Bibliotekę Aleksandryjską założył Ptolemeusz I Soter (367-283 przed Chr.); była to największa i najsłynniejsza biblioteka świata sta-
rożytnego. Wg starożytnych relacji jej zbiory liczyły nawet 700 tys. zwojów. Stanowiła część Museionu (dosł. Świątyni Muz), założonego 
w tym samym czasie ośrodka naukowego, wyposażonego m.in. w ogrody botaniczne, obserwatoria astronomiczne, pracownie chirurgiczne, 
w których pracowali uczeni reprezentujący różne dziedziny wiedzy. [MC]
254 Demetriusz z Faleronu (350-283 przed Chr.), grecki filozof (uczeń Arystotelesa i Teofrasta), mówca, pisarz i polityk ateński. Odegrał 
istotną rolę w powstaniu Museionu i Biblioteki Aleksandryjskiej. [MC]
255 Chodzi o pożar, który wybuchł w Aleksandrii w 48 przed Chr. w związku z działaniami armii Juliusza Cezara i przeniósł się na 
zabudowania biblioteki. Wśród autorów antycznych nie ma zgody co do wielkości zniszczeń i strat księgozbioru. Wydaje się jednak, że 
biblioteka w części ocalała, a jej zasób został dość szybko uzupełniony. [MC]
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sły przez te zniszczenia niepoliczalne szkody i straty. Tutaj bowiem wszyscy 
pisarze z całego świata złożyli swoje pisma i księgi, jak na scenie albo na polu 
bitwy nauki i mądrości. W tym miejscu bowiem odbywały się także turnieje 
Apollina z Muzami. Tam poeci, mówcy i filozofowie toczyli między sobą boje, do-
magając się wielu wielkich nagród. Tam zwycięzca oczekiwał zaszczytów i da-
rów światowej sławy i miary, i je odbierał. A ich księgi i pisma, przechowywane 
w tejże bibliotece na wieczną pamiątkę, poruszały i rozpalały umysły młodych 
[do tego stopnia], że nie było nikogo, kto by sądził, że można coś zrobić albo 
wykonać, czego nie ma w tych książkach, i zyskać sławę.

Dzieło naszego chwalebnego księcia niech będzie tym bardziej sławne 
i potrzebne, a pamięć o nim trwalsza, że Jego Książęca Mość wziął w swoje 
ręce dzieło urządzenia biblioteki, choć mógłby poświęcić starania i nakłady 
na inne sprawy światowe. Niech dobry Bóg zechce podtrzymać Jego Książęcą 
Mość w tym postanowieniu, da mu wsparcie i pozwoli je kontynuować256.

Wizytacja książęcego Sądu Nadwornego

W  dniu 11 grudnia [tj. 1604] w imię Boże rozpoczęto dzieło wizytacji Sądu 
Nadwornego w Szczecinie, które trwało prawie 10 dni. Nasz łaskawy 

książę i pan, książę Filip [II], od początku do końca brał osobiście udział 
w tym działaniu257.

Do przeprowadzenia wizytacji wyznaczeni zostali: hrabia Stephan 
Heinrich von Eberstein258, Otto von Rammin259, Ewald Flemming260, Henning 
Borcke261, Joachim von Wedel na Morzycy262, Damian Winterfeld263, Tide von 
der Zinnen264, Georg Krackow i doktor Martin Chemnitz, książęcy kanclerz265.

Wszyscy adwokaci i prokuratorzy działający przy sądzie zostali napomnieni 
o ich przysiędze i obowiązku pamiętania o tym, że jakiekolwiek zastrzeżenia 
wobec sądu nadwornego bez obaw powinni zgłaszać. I tak też się stało.

256 Filip II, gromadząc księgozbiór, zadbał również o jego właściwe przechowywanie. Dla swoich zbiorów muzealnych, naukowych 
i biblioteki kazał wznieść kolejne skrzydło zamku. Łopuch 2020, s. 79-81 (tu też odwołanie do starszej literatury na temat skrzydła 
muzealnego). [PG]
257 Wizytacja została nakazana przez sejm w październiku 1604. Opracowane z niej wnioski (Philippi II. Rezess auf geschehene Hof-
gerichtsvisitation) nie zostały jednak w pełni zaakceptowane i problem wizytacji sądu stał się przedmiotem obrad kolejnych sejmów 
w l. 1608 i 1613. AP Szczecin, AKS I/1493, s. 388, 406-410; Petsch 1907, s. 20-21, 103-104. [PG]
258 Zob. Eberstein, Stephan Heinrich von (1533-1613), Aneks 1.
259 Zob. Rammin, Otto von (1536-1610), Aneks 1.
260 Zob. Flemming, Ewald von (1538-1607), Aneks 1.
261 Zob. Borcke, Henning von (1563-1609), Aneks 1.
262 Zob. Wedel, Joachim von (1552-1609), Aneks 1.
263 Zob. Winterfeld, Damian von (przed 1580-1612), Aneks 1.
264 Zob. Zinnen, Tyde von (1535-1607), Aneks 1.
265 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.



7 Okładka  dzieła Jacques’a Cujasa Opera, quae de iure fecit, et edi volvit, Hanau 1602. 
Starodruk z herbem cesarskim pochodzi z książęcej biblioteki. Zbiór ZKP Szczecin. 

6 Strona tytułowa ordynacji sądowej dla sądów nadwornych 
w Szczecinie i Wolgast z 1566 roku (Gerichts Ordnung Wie 
es in vnsern Furstlichen Hoffgerichten des Stettinischen vnd 
Wolgastischen orts zuhalten), opublikowana w drukarni książęcej 
w Barth w 1590 roku. AP Szczecin, Biblioteka, S/19adl.
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Rok dobrego urodzaju na zboże

R ok ten [tj. 1604] pobłogosławił łaskawy dobry Bóg urodzajem 
różnorodnego zboża, wina, owoców i płodów rolnych. W ten 
sposób nieco złagodniała drożyzna zagrażająca od jakiegoś 
czasu i doszło tylko do niewielkiego skupu zboża. To obfite Boże 

błogosławieństwo nikomu się mniej nie przydało niż biednemu chłopu, który 
przecież przez to musiał więcej pracować i obrobić.

Chociaż jednak zboże było tanie, to w przeciwieństwie do niego towary, 
praca i wszystko inne, co w miastach można kupić, pozostały przy wcześniej-
szych cenach, a nawet nieco podrożały, na co szlachta i chłopi często się 
skarżyli. Rzemieślnicy i handlarze odpowiadali jednak, że z powodu konfliktu 
liwońsko-szwedzkiego266 często nie można już dostać takich towarów, jak łój, 
skóra, żelazo itp., i nie są one już takie tanie. I jest to zresztą powszechnie znane 
i całkowicie zgodne z prawdą. Niemniej jednak w czasach takiej taniości nie 
należy wątpić w to, że towary powinny być wyceniane w zależności od ceny 
zboża, które jest królem wszystkich transakcji, żeby jeden stan nie uciskał 
drugiego, ale go wspierał, a Bóg nie miał powodów, by wprowadzać napięcia 
między bogatych i biednych. Cyceron, księga I „O powinnościach”: Ci, którzy stoją 
na czele państwa, powiada, niech troszczą się o nie jako całość, aby, zajmując się jakąś 
jedną częścią, nie zaniedbali pozostałych.

Ci zaś, którzy dbają o część obywateli, a część zaniedbują, wprowadzają do państwa 
największe niebezpieczeństwo: bunt i niezgodę267.

Poselstwo perskie

1  listopada tegoż 1604 roku przejeżdżała przez Szczecin delegacja cesarska 
i perska. Poseł z Persji o nazwisku Mechti Culibeg268 razem z panem 

Hein richem, baronem von Logau269, ambasadorem Jego Cesarskiej Mości 
przy wielkim księciu moskiewskim, przybył tutaj z ruskiej Narwy przez 

266 Chodzi o wojnę o Inflanty (ob. terytorium Estonii i Łotwy) między państwem polsko-litewskim a Szwecją w l. 1600-11. Jej symbolem 
jest bitwa pod Kircholmem w 1605. Szerzej: Wisner 2011. [PG]
267 Cyceron, De officiis (O powinnościach) I 85.25. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
268 Mehdi Kuli Beg lub Mehdi Qoli Beg (1570-1625) był częstym gościem na dworach europejskich, m.in. był posłem szacha Abbasa I 
na ślub króla Zygmunta III Wazy z Konstancją Habsburżanką w grudniu 1605. Poseł perski zabiegał u cesarza oraz u króla polskiego 
o zawarcie wspólnego sojuszu antytureckiego. Bušev 1976, s. 422-423; Jaśkowski, Kołodziejczyk, Mnatsakanyan 2017, s. 21. W kolekcji 
zamku szczecińskiego wśród portretów z czasów książęcych znajdował się portret tego perskiego dyplomaty. Beiträge 1864, s. 114. [PG]
269 Heinrich von Logau (ok. 1570-1625), szlachcic śląski, rycerz Zakonu Maltańskiego (Joannitów), administrator dóbr tego zakonu 
w Czechach i Austrii, cesarski dyplomata, brał udział w misji dyplomatycznej w l. 1604-05 do Moskwy, od 1620 mistrz zakonu joannitów 
w Czechach i Austrii. Adelung 1846, s. 146-156; NDB, Bd. 15 (1987), s. 115; Leitsch 1960, s. 30-31. [PG]
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Morze Bałtyckie i podróżował do Pragi do Jego Cesarskiej Mości270. Jego 
powrót odbył się natomiast przez Polskę z powrotem do Moskwy i stąd 
natychmiast do Persji271.

Hołd lenny272

W  
 dniu 5 kwietnia 1605 roku książę Bogu sław, nasz ła-
skawy książę i pan, odebrał hołd lenny od tego miasta 
[tj. Szczecina]273. Jego Książęca Mość w towarzystwie 
swoich synów, książąt Filipa, Franciszka, Jerzego 
i Ulryka, a także księcia Filipa Juliusza aktualnie pa-
nującego w księstwie wołogoskim, o godzinie dwunastej 

w południe opuścił konno zamek i z całym książęcym przepychem, w orszaku 
idących przed nim i za nim radców ziemskich i nadwornych, młodych szlach-
ciców274 i urzędników pojechał ulicą Wjazdową i Szewską275 w dół do ratusza. 
Za nimi podążała księżna razem z księżną wdową po władcy meklemburskim 
ze Strelitz276 wraz ze swoim fraucymerem. A po obu stronach drogi aż do ratu-
sza – człowiek przy człowieku – stali niektórzy wybrani mieszczanie z wszyst-
kich czterech kwartałów miasta277. Delegacja młodych ludzi wyposażonych 
w najzdobniejsze muszkiety i forkiety278 towarzyszyła Jego Książęcej Mości 
do ratusza z czterema chorągwiami, po czym ustawiła się po obu stronach 
w szyku. Czcigodna rada w odświętnym stroju stała już przed ratuszem i witała 
z uniżoną rewerencją Jego Książęcą Mość razem z młodymi paniczami.

270 Posłowie perski oraz cesarski przybyli najpierw (1 X) na dwór książęcy do Wolgast, następnie do Szczecina, skąd wyruszyli w kierunku 
Czech. Poselstwo przybyło do Pragi 15 XII 1604, po drodze zatrzymując się m.in. w Kłodzku (28 XI). AP Szczecin, AKW 74, k. 74. [PG]
271 O poselstwie perskim zob. również: Sell 1820, s. 142. [PG]
272 Opis ceremonii hołdu lennego stanów składanego księciu Bogu sławowi oparł Friedeborn na pracy Joachima Wedla, a fragment 
opisu przejął w całości. Wedel 1882, s. 482-483. Ponadto część informacji zaczerpnął z obserwacji oraz protokołu hołdu: AP Szczecin, 
AKS I/1641, s. 1-14. Hołd lenny stanów pomorskich wobec Bogu sława XIII w opracowaniu: Stojentin 1903, s. 121-177. [PG]
273 Uroczystości hołdownicze rozpoczęły się już 4 IV w sali balowej (Tanz-Saale) nowego skrzydła zamku (pd.). Złożyły tu hołd stany 
szlacheckie, a posłowie brandenburscy przyjęli dokumenty hołdu ewentualnego, potwierdzające prawo elektora do dziedziczenia na 
Pomorzu w wypadku wymarcia dynastii. Stojentin 1903, s. 157-160. [PG]
274 Friedeborn używa tu określenia Junkern, co dosłownie można by przetłumaczyć jako „junkrowie/junkrzy”. W XVI w. nazwa „Junker” 
odnosiła się do młodych synów z rodów szlacheckich (Meyers 1902–1908). Ponieważ z czasem w polskiej historiografii słowo „junkier” 
odniesiono do wielkich właścicieli ziemskich w Królestwie Prus, zdecydowano się w tym opracowaniu używać określenia opisowego 

„młodzi szlachcice”. Ma to zapobiec błędnemu rozumieniu słowa „junkier”. [AG]
275 Ulica Wjazdowa (niem. Fuhrstrasse), w niektórych w polskich opracowaniach nazywana Dojazdową (a błędnie Furmańską), to odcinek 
obecnej ul. Grodzkiej od wejścia do zamku książęcego do dawnej ul. Szewskiej. Ulica Szewska z kolei obecnie rozpoczyna się przy ul. ks. 
Mściwoja II (niem. Reifschlägerstrasse) i biegnie (w postaci chodnika dla pieszych) w kierunku obecnej ul. Grodzkiej. W XVI w. prowa-
dziła jednak dalej, ponieważ nazwa ta obejmowała dalszą część ul. Grodzkiej, prowadzącą w kierunku jej dzis. skrzyżowania z ul. Farną 
i Sołtysią. [AG]
276 Zob. Klara Maria (1574-1623), Aneks 1.
277 Szczecin podzielony był na kwartały (Stadtviertel): Passawski (Passauer Viertel), Chyżański (Kessinviertel), Młyński (Mühlenviertel) 
oraz Świętego Ducha (Heiligegeistviertel). Stanowiły one obwody administracyjne w ramach miasta, a także przy organizacji oddziałów 
mieszczan do obrony na wypadek oblężenia. [AG]
278 Forkiet – podpora do muszkietu. [AG]
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I kiedy Ich Książęce Mości razem z radcami ziemskimi weszły do ratusza, 
to radcy nadworni wprowadzili tam wówczas posłów elektora brandenbur-
skiego – Hansa von Bucha, komendanta twierdzy w Kostrzynie279, i Johanna 
von Benckendorfa, kanclerza tamże280.

Po nich do gmachu weszła czcigodna rada, a kanclerz księstwa szczeciń-
skiego, doktor Martin Chemnitz281, wszedł i krótko przedstawił Jego Książęcej 
Mości cel tego działania. Potem syndyk, doktor Samuel Schwalch282, w imieniu 
czcigodnej rady, starszych i całej gminy odczytał rezolucję, w którą błyskotli-
wie wplótł między innymi pewne informacje historyczne z „Roczników” Pomorskich 
i z innych pisarzy, a także spójnie dodał urocze anegdoty dotyczące imienia 
Bogu sław283. Co później ze swojej strony sam książę raczył zauważyć.

Po zakończonych przemówieniach czcigodna rada zeszła na rynek i przed 
ratuszem jako zwierzchnik całego mieszczaństwa, które tłumnie było przy 
tym obecne, złożyła przysięgę wierności w zwyczajowej formie, powtarzając jej 
słowa wypowiadane przez kanclerza284.

Następnego dnia, 6 kwietnia, o godzinie ósmej, wyżej opisani książęta 
razem z fraucymerem odjechali konno (oprócz księcia Filipa Juliusza, który 
odjechał do domu zaraz po wyjściu [książęcego orszaku z zamku285])286.

Wówczas jednak miasto – które już swoje sprawy załatwiło287 – odmó-
wiło książętom wszelkich dodatkowych posług oraz asysty, nie licząc kilku 
honorowych salw podczas wyjazdu, oddanych z wielkich dział ze stojących 
przy mostach okrętów ozdobionych chorągwiami288.

Mimo tego orszak jeźdźców był bardzo imponujący, a jego wygląd efek-
towny. Jeszcze przez wiele lat nie będzie można takiego w kraju zobaczyć 
(jeżeli chodzi o jego ozdoby i klejnoty). Każdy z jego uczestników zacięcie 

279 Zob. Böck (Boeck, Buch), Hans von (1548-1610), Aneks 1.
280 Johann von Benckendorf (1558-1632), kanclerz Nowej Marchii, stał na czele Kamery Ekonomicznej Nowej Marchii w Kostrzynie 
(Neumärkische Amtskammer in Küstrin), członek Tajnej Rady Elektora Brandenburgii (Geheimer Rat). O poselstwie brandenburskim na 
hołd lenny Bogu sława XIII w 1605: Instruktion für den Oberhauptmann zu Küstrin, Hans von Buch zu Trampe, und den Kanzler Johann 
von Benneckendorf für Verhandlungen in Stettin, 26. März 1605; Bericht des Oberhauptmanns Hans von Buch und des Kanzlers von 
Benneckendorf, Küstrin, 18. Mai 1605. Klingenborg 1927, s. 281-282, 335. [PG]
281 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
282 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1. 
283 Tekst oracji niżej. Por. Stojentin 1903, s. 162-163. [PG]
284 Stojentin 1903, s. 160-164; Thiede 1849, s. 585-586. [PG]
285 Opis mało zrozumiały, ponieważ jest skrótem z relacji Joachima Wedla (Wedel 1882, s. 483): „nachdem er den auszug aus seinem 
Hause, der müntze, angesehen, wiederumb zurücke anheimb sich begeben und seine Abgesandten […] dem huldiguns-wercke seinent-
wegen weiter beizusein verordnet”. Uzupełnienie w nawiasie kwadratowym wynika z treści i tekstu Wedla, który jest podstawą dla tekstu 
Friedeborna. [AG] 
286 Książę po odebraniu hołdu od Szczecina udał się do innych miast i regionów księstwa z tym samym zadaniem. Był m.in. w Star-
gardzie, Goleniowie, Gryficach, Lęborku. Część hołdów od miast odebrali przedstawiciele księcia, m.in w Gartz nad Odrą i w Pyrzycach, 
lub poselstwa miast przybywały do miejsc pobytu księcia, np. posłowie z Wolina i Kamienia Pomorskiego przyjechali do Goleniowa, aby 
złożyć hołd monarsze. AP Szczecin, AKS I/1641, 14v-26; Stojentin 1903, s. 164-177. [PG]
287 W ramach składania hołdu nowemu władcy rada miejska Szczecina uzyskała potwierdzenie przywilejów i praw. Zob. Regesty 1993, 
s. 169. [PG]
288 Koszt hołdu lennego wobec Bogu sława XIII wypłaconego przez kasę miejską wynosił 7900 guldenów, z tego 4900 stanowiła składka 
na sumę 20 tys. guldenów rekognicyjnej opłaty miast księstwa szczecińskiego, przekazanej w trakcie hołdu. Pozostałą sumę stanowiły 
koszty organizacji uroczystości w ratuszu i w mieście oraz podarunków dla księżnej i dworzan. Thiede 1849, s. 586. [PG]
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dążył do tego, żeby nie być gorszym od pozostałych. Wśród ozdób pojawiały 
się zbroje, pióropusze, peleryny z chwostami i gwiazdami, aksamitne czapki, 
złote łańcuchy, zdobione okuciami sztylety, miecze i inne różności. Wspaniałe 
tam, gdzie nie było przesady.

Dla lepszej informacji, a zwłaszcza z powodów historycznych, uważam za 
potrzebne wstawić tu – w miejscu dotyczącym hołdu – orację wygłoszoną 
przez wspomnianego syndyka [Schwalcha]. A zatem: 

oracja

J aśnie Oświecony i Wielmożny Książę, łaskawy pan, ze szczególnego 
namaszczenia i opatrzności Boga Wszechmogącego – po śmierci 
poprzedniego Jaśnie Oświeconego i Wielmożnego księcia i pana, 
Barnima, księcia szczecińsko-pomorskiego, Kaszubów i Słowian, 
władcy Rugii, hrabiego na Gützkow i pana ziemi lęborskiej i bytow-

skiej, Waszej Książęcej Mości umiłowanego świętej pamięci brata, a także po 
dobrowolnej cesji i rezygnacji również umiłowanego brata Waszej Książęcej 
Mości, księcia Kazimierza – w swoim dość podeszłym wieku przyjął na swoje 
barki wielki ciężar władzy w tymże księstwie szczecińskim, rozpoczął swoje 
szczęśliwe i ojcowskie rządy i je jak dotąd kontynuował.

Najpierw czcigodna rada, starsi kupiectwa, gildii, cechów i cała wspól-
nota mieszczaństwa tego uniżonego miasta Waszej Książęcej Mości – Szcze-
cina – chcą podziękować łaskawemu i miłosiernemu Bogu, który swoją Boską 
Wszechmocą polecił Waszą Książęcą Mość jako miłującego pokój księcia 
i prawdziwego Bogu sława albo Boży Dar oraz ustanowił władcą i ojcem tego 
księstwa i kraju, czym chcą się oni nadal należycie radować.

1. Przede wszystkim dlatego, że chwalebne imię Waszej Książęcej Mości 
samo w sobie przynosi szczególnie szczęśliwą wróżbę. Imię Bogu sław, choć ma 
swoje źródło w języku słowiańskim, używanym w tym kraju przed kilkoma set-
kami lat, to w naszym przyjętym później języku niemieckim oznacza Boży Dar.

2. Dlatego też to imię stało się specjalnym imieniem rodowym książąt 
pomorskich i pozostaje nim – dzięki Bogu – do dnia dzisiejszego, a żadni 
inni władcy ani książęta Rzeszy nie roszczą sobie do niego pretensji ani go 
nie używają.

3. I trzeba zauważyć, że żadnego innego imienia nie można znaleźć 
częściej we wszystkich liniach pomorskich niż imienia Bogu sław. Bez wątpie-
nia było ono tak popularne i cenione oraz tak często używane przez książąt 
pomorskich z tego powodu, że Bogu sław I razem ze swoim bratem Kazimie-
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rzem I około 500 lat temu zostali pierwszymi niemieckimi książętami cesarstwa 
rzymskiego pod panowaniem cesarza Fryderyka Barbarossy oraz skłonili się ku 
wierze chrześcijańskiej289.

4. Imię Bogu sław było także cenione i znane – jak imię żadnego innego 
księcia pomorskiego – wśród najważniejszych i największych panów w Rzeszy 
Niemieckiej i w sąsiednich królestwach. Można mianowicie znaleźć w starych 
historiach i wiarygodnych kronikach, że Bogu sław V był mężem córki króla 
polskiego, Kazimierza290, i dziadkiem cesarza rzymskiego, Zygmunta291, oraz 
Eryka I, króla Danii, Szwecji i Norwegii292.

5. Także Bogu sław X, pradziad Waszej Książęcej Mości, miał wielkie 
poważanie i szacunek u cesarza i królów oraz najważniejszych panów w całej 
Europie. Jak odważnych i mężnych czynów dokonał, jak cała pomorska kraina 
opierała się tylko na jego książęcej osobie i wsparta Boską łaską została przy-
wrócona do stanu szczęśliwości, to wszystko poświadczają „Roczniki” i prawie 
każdy to zna z wystarczająco wiarygodnych opowieści swoich przodków293. 
Wynika z tego stale jedno: imię Bogu sław było w tej pomorskiej familii zawsze 
szczególne i najdostojniejsze, tak jak i dzisiaj.

6. Trzeba zauważyć także jako coś szczególnego, że w tymże księstwie 
szczecińskim, jak się ono przed wiekami wydzieliło, od Ottona I do Ottona III 
było nieprzerwanie tylko pięciu panujących po sobie książąt294, po czym linia 
szczecińska wygasła, a jej dziedzictwo przypadło książętom wołogoskim – 
Erykowi II i Warcisławowi X295.

289 Chrześcijaństwo na Pomorzu wprowadził książę Warcisław I w l. 1124-28 (dwie misje św. Ottona z Bambergu). Książę Bogu sław I 
oraz jego brat Kazimierz I, synowie Warcisława, urodzili się już jako dzieci chrześcijańskiego władcy, który zginął zamordowany w 1135. 
Przejmując władzę na Pomorzu przed 1160 z rąk stryja Racibora I, obaj książęta władali już krajem chrześcijańskim z ustanowionym 
biskupstwem (bulla papieża Innocentego II z 1140) oraz ufundowanymi już pierwszymi klasztorami w Stolpe i Grobe. O chrystianizacji 
Pomorza: Rosik 2010. Od 1122 książę pomorski Warcisław, pokonany przez Bolesława Krzywoustego, był lennikiem władcy polskiego. 
Również jego następcy, Racibor I, a także synowie Kazimierz I i Bolesław I, pozostawali lennikami władców polskich aż do końca l. 70. 
XII w. Ze względu na ekspansję brandenburską, a także duńską oraz rywalizację cesarza Fryderyka I Barbarossy z księciem saskim 
Henrykiem Lwem, i z braku oparcia w dotychczasowym zwierzchniku lennym (Polsce), szukali nowej opieki politycznej. W końcu 1180 
w trakcie wyprawy wojennej zginął Kazimierz I Dymiński, w 1181 Bogu sław I Szczeciński złożył z całego Pomorza hołd lenny cesarzowi 
Fryderykowi Barbarossie, a książęta pomorscy zostali uznani za lenników cesarskich. Piskorski 1999, s. 35-56. [PG]
290 Córka Kazimierza Wielkiego, Elżbieta, w 1343 została żoną księcia pomorskiego Bogu sława V, władcy księstwa wołogosko-słupskie-
go. Ten układ matrymonialny był jednym z elementów wzmocnienia pozycji dyplomatycznej Polski wobec Krzyżaków poprzez budowę 
sojuszy z państwami sąsiedzkimi. Synem Bogu sława V i królewny Elżbiety był książę Kaźko IV Słupski, jeden z pretendentów do tronu 
Polski po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370. [PG]
291 Córką Bogu sława V i Elżbiety Kazimierzówny była również Elżbieta (1346-93), żona cesarza Karola IV Luksemburskiego (1316-78). 
Ślub odbył się w Krakowie w trakcie zjazdu monarchów zorganizowanego przez Kazimierza Wielkiego w 1363. Ślub wnuczki króla stanowił 
element dyplomatycznego zbliżenia między cesarzem i władcą polskim. Małżeństwo to miało sześcioro dzieci, w tym syna Zygmunta 
Luksemburskiego (1368-1437), który w 1411 został królem niemieckim, a w 1433 cesarzem. Rymar 1995, s. 21-26, 31-37. [PG]
292 Zob. Eryk I Pomorski (1382-1459), Aneks 1.
293 Friedeborn odnosi się zapewne do kronik z XVI w., opracowań Johanna Bugenhagena, Thomasa Kantzowa, Valentina Eickstedta 
czy Johanna Engelbrechta, powstałych w środowisku dworskim dynastii pomorskiej. [PG]
294 Otto I (1295-1344), Barnim III (1320/44-68), Kazimierz III (1368-72), Bogu sław VII (1372-1404/05), Świętobor I (1372-1413), Otto II (1413-28), 
Kazimierz V (1413/28-34), Joachim Młodszy (1435-51), Otto III (1451-64). Friedeborn nie wlicza Bogu sława VII, który współrządził z bratem 
Świętoborem i uznawał jego władzę zwierzchnią, oraz Ottona II, władającego wspólnie z Kazimierzem V. Rymar 1995, 2, s. 133, 136. [PG]
295 Książęta z linii wołogosko-słupskiej, Warcisław X i Eryk II, odziedziczyli księstwo szczecińskie po bezpotomnej śmierci Ottona III w 1464. 
Księciem szczecińskim został Eryk II, a po jego śmierci w 1474 syn Bogu sław X. Książęta pomorscy swych praw do sukcesji szczecińskiej 
musieli bronić w wojnach (1464-72, 1478-79) z elektorami brandenburskimi, Fryderykiem II i Albrechtem III Achillesem. Rachfahl 1890; 
Rymar 1989, s. 67-109. [PG]
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7. Wasza Książęca Mość jest znowu piątym księciem liczonym od czasów 
tegoż Eryka II. Bogu Wszechmogącemu niech będą jednak dzięki, że Wasza 
Książęca Mość spłodził pięciu młodych książąt i synów, którzy wszyscy – chwała 
Bogu – są jeszcze pełni wigoru i zdrowi, dzięki czemu księstwo szczecińskie 
przetrwa, a linia książąt pomorskich dzięki Bożej łasce i błogosławieństwu już 
nigdy nie wygaśnie. Czego z całych naszych serc życzymy i o co się modlimy.

8. Jeśli przyjrzeć się wszystkim pomorskim liniom książęcym, to nie 
można w nich znaleźć żadnego pomorskiego księcia, który spłodziłby i po-
zostawił po sobie pięciu synów. Tylko ojciec Waszej Książęcej Mości, książę 
Filip świętej pamięci, zostawił po sobie pięciu synów w księstwie wołogoskim296, 
żeby ponownie teraz to księstwo szczecińskie mogło zostać nimi zastąpione297.

9. Można odczuć w tym szczególną Bożą Opatrzność, że wszystkich pięciu 
braci doszło do władzy, a szczególnie Wasza Książęca Mość, który przecież 
w młodości i w kwiecie wieku zrzekł się wielkiego ciężaru władzy. Jednak 
w późnych latach na mocy braterskich umów o wzajemnym dziedziczeniu 
spadły na Was księstwa wszystkich pozostałych czterech braci (w tym dwa 
jako kuratela), którymi teraz na zasadzie dziedzicznej sukcesji musicie nie 
tylko zarządzać, ale także władać.

10. U starożytnych Rzymian wychwalano Kwintusa Cecyliusza Metellusa298, 
który – odbywając w Rzymie zwyczajowy wjazd triumfalny – był konsulem, cen-
zorem i augurem. [Wychwalano go dlatego], że w ciągu jego życia Miasto Rzym 
zobaczyło na podobnych urzędach czterech jego synów, których pozostawił 
po sobie299.

O ile bardziej cieszy się Wasza Książęca Mość i chwali sobie błogo-
sławieństwo Boże, kiedy – Bogu niech będą dzięki – widzi Wasza Książęca 
Mość przed sobą pięciu zdrowych i pełnych życia synów, którzy częściowo 
przedłużają Wasz wiek męski i mogą Waszą Książęcą Mość zastąpić, częścio-
wo rządzą już krajem i ludźmi, a częściowo – dzięki przyrodzonym cnotom 
książęcym – takich książęcych godności oczekują.

[I godności tych] życzymy wszystkim Waszym Książęcym Mościom bez 
wyjątku.

296 Filip I wołogoski miał siedmiu synów, ale wieku sprawnego dożyło tylko pięciu. [PG]
297 Tzn. jak po wygaśnięciu linii szczecińskiej w 1464 po śmierci Ottona III. [PG]
298 Kwintus Cecyliusz Metellus Macedoński (łac. Quintus Caecilus Metellus Macedonicus), ur. ok. 188 – zm. 115 przed Chr. [PG]
299 Kwintus Cecyliusz Metellus Balearyjski (konsul 123 przed Chr.; cenzor 120 przed Chr.), Lucjusz Cecyliusz Metellus Diadematus 
(konsul 117 przed Chr.; cenzor 115 przed Chr.), Marek Cecyliusz Metellus (konsul 115 przed Chr.), Gajusz Cecyliusz Metellus Kaprariusz 
(konsul 113 przed Chr.; cenzor 102 przed Chr.). [PG]
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A ponieważ Wasza Książęca Mość na dzisiejszy dzień, a także na rok, 
w którym osiągnął Wasza Książęca Mość sędziwy wiek (który także wyznacza 
liczba zawarta w literach imienia BVgIsLaVs300 jako szczególnie pomyślna wróżba), 
wybrał i ustalił według dawnych zwyczajów [termin] przyjęcia hołdu lennego 
tutaj, w mieście Waszej Książęcej Mości,

to czcigodna rada i całe mieszczaństwo tego miasta czujemy się zobo-
wiązani złożyć go [tj. hołd]. Co niniejszym czynimy z serdecznymi życzeniami 
i modlitwami, żeby dzięki Boskiej Wszechmocy kwitł i rozwijał się nie tylko 
cały, pełen chwały dom książąt szczecińskich i to dobre miasto Szczecin, które 
Wasza Książęca Mość wymienia na początku swej tytulatury, ale także cały kraj 
i księstwo. Żeby utrzymywał się stały pokój i jedność sprzyjające rozwojowi 
zdrowej wiary301, utwierdzające powszechne prawo i sprawiedliwość, a także 
podnoszące poziom handlu i rzemiosła. Żeby [Boska Wszechmoc] zechciała 
utrzymać Was w zdrowiu i w długim życiu w ziemskiej i w wiecznej szczęśli-
wości, żeby pomorski ród książęcy i prastara książęca familia już nigdy nie 
wygasła, ale żeby rozkwitała jak przez setki poprzednich lat i pozostała taka 
w każdym czasie. I jeszcze raz – żeby [Boska Wszechmoc] zechciała łaskawie 
i po ojcowsku uwiecznić ją [tj. książęcą linię] i utrzymać aż do końca świata.

Żywimy przy tym pokorną nadzieję, że Wasza Książęca Mość – idąc 
za chwalebnym przykładem swoich świętej pamięci przodków – nie tylko 
potwierdzi temu dobremu miastu pradawne i szczęśliwie uzyskane przywileje, 
nadania, swobody i uprawnienia, chwalebne i zatwierdzone statuty i obyczaje, 
jakąkolwiek miałyby nazwę, co tu wcześniej łaskawie obiecał, ale także będzie 
je łaskawie chronił i ich przestrzegał, a wszystkie wcześniej przedstawione 
zobowiązania, w sprawie których nie podjął jeszcze decyzji, łaskawie załagodzi 
i najkorzystniej im zaradzi.

O to samo, mimo że słusznie i zgodnie ze starym zwyczajem im się to 
należy, upraszają burmistrzowie i rada, a także starsi i cała wspólnota miesz-
czańska, poświęcając ciało, dobra i krew, w dzień i w nocy, aż do końca, żeby 
zasłużyć na Waszą Książęcą Łaskę i żeby zgodnie ze wszystkimi naszymi 
obowiązkami okazać wierność i posłuszeństwo.

300 Chronogram. Zsumowane litery oznaczające cyfry rzymskie (V, I, L, V) dają liczbę 61, czyli wiek Bogu sława XIII w 1604, kiedy przez 
Szczecin składany był hołd. [AG] 
301 Określenie gesunde Religion („zdrowa wiara/religia”) odnosi się do wyznania luterańskiego, które zostało przyjęte w Księstwie 
Pomorskim. [AG] 
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Zjazd Hanzy302

W  poniedziałek po niedzieli Cantate [tj. 29 IV 1605] odbyło się w cesarskim 
wolnym mieście Lubece spotkanie miast Hanzy. Ze strony Szczecina 

zostali tam wysłani pan doktor Samuel Schwalch, syndyk303, i pan Nicolaus 
Vossberg, członek rady miejskiej.

śmierć księcia kazimierza

W  dniu 10 maja, tego samego 1605 roku, między godziną ósmą 
a dziewiątą wieczorem w Jezierzanach304 koło Darłowa zmarł 
w Panu książę Kazimierz, nasz łaskawy książę i pan305. W dniu 
18 czerwca [ciało zmarłego księcia] zostało sprowadzone do 

Szczecina i następnie – 20 czerwca – z chrześcijańską ceremonią, zgodnie z ksią-
żęcym zwyczajem zostało złożone w ziemi w tutejszym kościele zamkowym306.

Pogrzeb ten odbył się z rozmachem, pompą i według takiego samego 
porządku, z jakim wcześniej zostali pochowani jego świętej pamięci bracia, 
książę Jan Fryderyk i książę Barnim, nie licząc tego, że nie niesiono przed 
nim miecza, berła i pieczęci, co wynikało z faktu, że nie był on panującym 
władcą. Nie była mu także przypisana tak wielka liczba szlachty i przedstawi-
cieli miast. Podobnie w kraju zaniechano z tego powodu [okolicznościowych] 
kazań i bicia w dzwony307.

Spośród książąt na pogrzebie obecni byli książę Bogu sław z czterema 
synami, Filipem [II], Franciszkiem, Jerzym i Ulrykiem, ze swoją żoną308 i dwiema 
córkami: Klarą Marią z Meklemburgii, wdową309, i panienką Anną310, oraz 
z panienką z Holsztynu311. [Obecni byli także] książę Filip Juliusz ze swoją 

302 Na początku XVII w. Hanza chyliła się ku upadkowi, co spowodowane było zmianami w przebiegu szlaków handlowych (wielkie od-
krycia geograficzne), a także dominacją kupców holenderskich na Morzu Północnym i Bałtyku. Miasta pomorskie coraz rzadziej wysyłały 
swych posłów na zjazdy Hanzy do Lubeki. Od 1566 delegację miast pomorskich miały stanowić tylko Stralsund, Szczecin oraz Gryfice, 
a od 1605 już tylko dwa ośrodki – Stralsund i Szczecin. Sell 1820, III, s. 378; Dollinger 1997, s. 295-328. [PG]
303 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1.
304 Jezierzany (Neuhausen lub Neuenhagen) – rezydencja nadmorska Kazimierza VII wybudowana w 1604 na wydmach przy plaży: 

„das Haus, so er vorm jahre in den sand an den strand, umb der fischerei willen, darzu er (wie hernach gemeldet) sonderliche lust und 
anmuthung gehabt, erbauen und Neuenhause nennen lassen” (Wedel 1882, s. 487) w zach. części mierzei oddzielającej jezioro Wicko 
Morskie od Bałtyku (ob. zach. skraj poligonu Wicko Morskie). Na mapie Davida Gilly’ego z 1789 w miejscu rezydencji znajdował się zespół 
chałup (Katen). Rezydencja stanowiła stanicę rybacką księcia, gdzie przebywał w ostatnim okresie swego życia i gdzie zmarł. Sama miej-
scowość Jezierzany (ob. dzielnica kurortu Jarosławiec) jest położona około 20 km na wsch. od Darłowa na zach. brzegu jeziora Wicko 
Morskie. Boehmer 1903, s. 115–116; Gilly 2010. [PG]
305 Zob. Kazimierz VII (IX) (1557–1605), Aneks 1. O śmierci Dorsz 1975, s. 1172; Kościelna 2020, s. 19. [PG]
306 Thiede 1849, s. 586. [PG]
307 O ceremoniach pogrzebowych zob. Kościelna 2017, s. 37-71. [PG]
308 Zob. Anna (1577-1616), Aneks 1.
309 Zob. Klara Maria (1574-1623), Aneks 1.
310 Zob. Anna (1590-1660), Aneks 1.
311 Zob. Zofia Holsztyńska (1579-1658), Aneks 1.
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żoną312, z panią matką313 i siostrą314, meklemburska wdowa pani Anna, czyli 
siostra zmarłego315, księżna Kurlandii316, książęca wdowa słupska z dwiema 
panienkami317, wdowa wolińska318 i książę Jan Adolf z Holsztynu319, brat żony 
księcia Bogu sława [XIII].

Tenże książę Kazimierz większą część swego życia spędził w domu, 
zgodnie z napomnieniami poety Klaudiana:

Szczęśliwy, kto spędził czas życia na własnej ziemi, 
Starcem widzi go ten sam dom, który widział go dzieckiem320.

Eurypides: Szczęśliwy jest ten, kto wiedzie w domu szczęśliwe życie321.
Chociaż nie istnieje jego [tj. księcia Kazimierza] drukowane curriculum 

vitae, to wstawienie go tutaj, trzeba by uznać za przesadę322. Tylko to jedno 
warto podać, że ten świętej pamięci książę czerpał szczególnie wielką ra-
dość i miał upodobanie do rybołówstwa. Czasem bowiem książęta, których 
Bóg przed innymi ozdobił książęcym usposobieniem, mają swoje szczególne 
upodobania, pomysły – albo jak mówią poeci – Geniuszów323, przez który wielką 
radość sprawia im robienie rzeczy dziwacznych.

Ten książę był więc całkiem pochłonięty pasją łowienia ryb. Do tego celu 
rozkazał zbudować sobie dom nad wodą324 i urządzać dla siebie specjalne połowy, 
i zrobić narzędzia rybackie. Jednak nie tylko przyglądał się połowom, ale ubrany 
w strój rybaka – nieważne czy w zimie, czy w lecie – sam przykładał do tego rękę 
i raczej jak jeden spośród rybaków – często w ogromnym zimnie – sam ciężko 
pracował. Śmierć tego świętej pamięci księcia Paul Zacharias ujął w chronostychu:

Książę Kazimierz ugodzony przez srogą śmierć 
blask roztacza w niebie; a ciało sarkofag ukrywa325.

312 Zob. Agnieszka Brandenburska (1584-1629), Aneks 1.
313 Zob. Zofia Jadwiga (1561-1631), Aneks 1.
314 Zob. Jadwiga Maria (1579-1606), Aneks 1.
315 Zob. Anna (1554-1626), Aneks 1.
316 Zob. Elżbieta Magdalena (1580-1649), Aneks 1.
317 Zob. Erdmuta (1561-1623), Aneks 1.
318 Zob. Anna Maria (1567-1618), Aneks 1.
319 Zob. Jan Adolf (1576-1624), Aneks 1.
320 Klaudian, Opera minora, 20, w. 1-2. Zob. Klaudian, Aneks 2. [MC]
321 Wers z Eurypidesa przekazany przez Klemensa Aleksandryjskiego. Zob. Eurypides, Aneks 2. Fragmenty z Klaudiana i Eurypidesa 
por. Wedel 1882, s. 489. [MC] 
322 Mowę pogrzebową zawierającą także życiorys księcia opracował Andreas Grantzin, pastor w Darłowie i dworski kaznodzieja księcia 
(Leichpredigten, gehalten bey der Fürstlichen Leiche und Begrabnus des Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten unnd Herrn, Herrn 
Casimiri, Hertzogen zu Stettin, Pommern, […] Adream Granzin Pastorem Rügenwaldensem und Fürstlichen Hoffprediger, Alten Stettin 
1605, [87 s.]). [PG]
323 Bóstwo opiekuńcze człowieka. Zob. Geniusz, Aneks 2. [MC]
324 Dom nad wodą – rezydencja, stanica rybacka księcia Kazimierza VII w Jezierzanach na mierzei między jeziorem Wicko Morskie 
i Bałtykiem. Porada 2009, s. 139. [PG]
325 Chronostych łaciński: FVnere perCVLsVs PrInCeps CasIMIrVs aCerbo: AVra sVb aXe nItet; CorpVs at Vrna tegIt (V+C+V+L+V+I+C+
C+I+M+I+V+C+V+V+X+I+C+V+V+I = 1605). [MC]
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Książęce traktaty i porozumienie w sprawie 
odstąpienia dwóch książęcych domen Barth 

i Camp, zwanego teraz Franzburg

K iedy zatem przez śmierć wyżej opisanego księcia Kazimierza 
obie książęce domeny w Darłowie i w Bytowie, należące do 
tegoż księstwa szczecińskiego, stały się pełną własnością księ-
stwa szczecińskiego, to książę wołogoski Filip Juliusz poprzez 
nadzwyczajnych wysłanników przyjacielsko i po ojcowsku 
kazał przypomnieć księciu Bogu sławowi Starszemu326 jako 

władcy miejscowości w księstwie szczecińskim, że już na podstawie książęcego 
układu o dziedziczeniu, zawartego pomiędzy pięcioma braćmi w 1569 roku, 
obie książęce domeny w Barth327 i w Camp328, który obecnie nazywany jest 
Franzburg329, leżące na obszarze księstwa wołogoskiego (w takim zakresie, 
w jakim na mocy wspomnianego wcześniej układu o dziedziczeniu i brater-
skiego podziału przypadły księciu Bogu sławowi, i w jakim dotąd je posiadał), 
powinny zostać ponownie przekazane w zarząd księstwa wołogoskiego i do 
niego inkorporowane330.

W związku z tym, zaraz następnego dnia po pogrzebie świętej pamięci 
księcia Kazimierza, książę Bogu sław naradził się z kilkoma obecnymi przed-
stawicielami stanów i zaproponował, żeby obaj książęta spotkali się w dniu 
23 lipca we Franzburgu i poprzez specjalnie do tego wyznaczonych przez obie 
strony radców ziemskich zechcieli w tej kwestii podjąć polubowne i zgodne 
działania i porozumienia.

Natychmiast też Jego Książęca Mość, książę Bogu sław, razem ze swoimi 
synami – księciem Filipem, księciem Jerzym i księciem Ulrykiem (ponieważ 
w tym czasie książę Bogu sław Młodszy331 peregrynował poza krajem) wraz 
ze wszystkimi książęcymi radcami i całym dworem przenieśli się do Barth 
i Franzburga.

326 Chodzi o Bogu sława XIII. [AG]
327 Barth, miasto pomorskie nad Zalewem Bardzkim (Barther Bodden), zatoką Morza Bałtyckiego, obecnie należy administracyjne do 
pow. Vorpommern-Rügen w landzie Meklemburga-Pomorze Przednie. Miejscowy zamek stanowił jedną z książęcych siedzib na Pomorzu, 
m.in. księcia Bogu sława XIII. Kratz 1865, s. 25-31. [PG]
328 Camp (także Neuenkamp), nazwa klasztoru Cystersów, założonego w 1231 na terenie dzisiejszego miasta Franzburg na Pomorzu 
Przednim. Po sekularyzacji w XVI w. dobra klasztoru stały się domeną książęcą, a budynki konwentu przebudowano na rezydencję Bogu-
sława XIII. Hoogeweg 1924-1925, 2, s. 121-223. [PG]
329 Franzburg, miasto pomorskie, obecnie w pow. Vorpommern-Rügen w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie, założone w 1587 
przez księcia Bogu sława XIII w miejscu dawnego klasztoru Cysterskiego, którego budynki monarcha ten przebudował na zamek. Przy 
nowej rezydencji została założona osada rzemieślnicza (tkacze), która następnie otrzymała prawa miejskie. Nazwa miasta pochodzi od 
imienia teścia Bogu sława XIII, księcia brunszwickiego Franciszka (Franz). Kratz 1865, s. 137-140; Hoffmeister 1936, s. 20-26. [PG]
330 AP Szczecin, AKS I/2293; Petsch 1907, s. 14-15. [PG]
331 Chodzi o Bogu sława XIV. [AG]
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Także Jego Książęca Mość, książę Franciszek, biskup kamieński, wysłał 
na ten dzień do Franzburga swojego kanclerza Paula Damitza332. Stawiły się 
tam posłusznie również wszystkie stany potrzebne [do podjęcia decyzji].

Gdy książę wołogoski Filip Juliusz przybył do Franzburga w dniu 23 lipca, 
powitano go po królewsku i z szacunkiem. Następnego dnia, 24 lipca, w Wielkiej 
Sali w obecności wszystkich chwalebnych książąt oraz radców nadwornych 
i ziemskich wyznaczonych przez obie strony postanowiono, i za jednomyślną 
zgodą obu panujących książąt zdecydowano, że z obu księstw ustanowi się 
i wyznaczy konkretnych radców. Złożą oni przysięgę posłuszeństwa wobec 
Ich Książęcych Mości i otrzymają polecenie w tej sprawie, żeby, nie zważając 
na jakiekolwiek łaski czy korzyści, swoim rozumem rozpoznali i ustalili, co 
uznają za zgodne z prawem, z uprawnieniami i układami o dziedziczeniu oraz 
żeby problem tak rozsądzili, by bez zwłoki, w pokoju i jedności można było 
podjąć decyzję.

Ze strony Jego Książęcej Mości, księcia Bogu sława, wyznaczeni 
i ustanowieni zostali: pan Stephan Heinrich hrabia von Eberstein, pan na 
Nowogardzie i Maszewie333, Ewald Flemming na Buku334, marszałek ziemski, 
Joachim von Wedel na Morzycy335, Jobst Borcke na Strzmielu, książęcy starosta 
w Szadzku336, któremu powierzono kierownictwo, Egidius von Blankensehe 
na Ziemomyślu, książęcy starosta i sędzia zamkowy w Pyrzycach, Damian337 
von Winterfeld338 na Grabnie339, doktor Samuel Schwalch340, syndyk w Szczecinie, 
i Israel Kaykow341 jako sekretarz.

332 Zob. Damitz, Paul von (ok. 1572-1644), Aneks 1.
333 Zob. Eberstein, Stephan Heinrich von (1533-1613), Aneks 1.
334 Buk (Böck) – wieś w pow. goleniowskim, gm. Przybiernów. [PG]
335 Zob. Wedel, Joachim von (1552-1609), Aneks 1.
336 Borcke, Jobst von (? – po 1628), Aneks 1.
337 U Wedla jako Beniamin. Wedel 1882, s. 496. [PG]
338 Zob. Winterfeld, Damian von (przed 1580-1612), Aneks 1.
339 Grabino (Wintershagen) – wieś w gm. Ustka, pow. Słupsk. [PG]
340 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1.
341 Kaykow, Israel (1542-1628), ur. w Koszalinie, radca kamery książęcej w Szczecinie i sekretarz księcia Jana Fryderyka. Micraelius 1639, 
V, s. 216. [PG]
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Ze strony Jego Książęcej Mości,  
księcia Filipa Juliusza

A lbrecht Wakenitz342 na Klevenow, kantor kapituły katedralnej 
w Kamieniu i starosta w Tribbesees343 i Grimmen, Ulrich von 
Schwerin Starszy na Spantekow344, Baltzer von Jasmund345 
na [zamku] Spiker, landwójt dla Rugii, Burchard Horn346 
na Schlatkow, starosta na Klempenow i Treptow [an der 

Tollense]347, któremu powierzono kierownictwo, Henning von der Osten na 
Pluggentin, Daniel Behr na Hugeldsdorf348, doktor Augustin Rhaw349, profesor 
w Greifswaldzie, i Gregorius Froböse350 jako sekretarz.

I chociaż przed tymi ustanowionymi radcami roszczenia i kontrroszczenia 
obu książąt przez doktora Martina Chemnitza, kanclerza księstwa szczecińskiego351, 
i Erazma Küssowa352, kanclerza księstwa wołogoskiego, zostały ze znaczącymi 
podstawami bardzo wyraźnie przedstawione i wykazane, a także różnorodne 
zmiany zostały dokonane i kilka dni na tym spędzono, to jednak w końcu 
działania nad ustanowieniem prawa wstrzymano,, a zainteresowani książęta 
we własnych osobach musieli nieco zbliżyć stanowiska i dzięki łaskawej woli 
Bożej w przyjaźni doszło do słusznego porozumienia zawartego w dniu 2 sierp-
nia353. Po tym, w dniu 30 sierpnia w Barth, książę Bogu sław zwolnił z przysięgi 
lennej i z obowiązków wszystkich swoich lenników, miasta i innych poddanych, 
i przeniósł je na księcia Filipa Juliusza. Skoro w ten sposób książę Bogu sław 
uporządkował kwestie ziemi Barth, to skierował się do Szczecina i szczęśliwie 
dotarł tam 11 września354.

342 Albrecht Wakenitz (1558-1636), prawnik, profesor uniwersytetu w Greifswaldzie, dworzanin książąt wołogoskich; archiwista na zamku 
w Wolgast, zarządzał domenami w Tribsees i Grimmen, otrzymał także prebendę kantora w Kapitule Katedralnej w Kamieniu Pomorskim. 
Był autorem planu zmian w organizacji gospodarki w domenach (odejście od gospodarki folwarcznej opartej na pańszczyźnie na rzecz 
czynszów od chłopów za użytkowaną ziemię). Häckermann 1896, s. 635. [PG]
343 Poprawna nazwa Tribsees, miasto na Pomorzu Przednim. [PG]
344 Zob. Schwerin, Ulrich von (ok. 1500 – ok. 1575), Aneks 1.
345 Jasmund, Baltzer von (1550-1618), pan władztwa w Spieker na Rugii, landwójt rugijski w l. 1598-1604. Petrick 2019, s. 23-32. [PG]
346 Burchard von Horn (?-1621), właściciel majątku w Schlatkow, starostwa domen książęcych w Klempenow i Altentreptow. [PG]
347 Dziś Altentreptow. [PG]
348 Poprawna nazwa miejscowości Hugoldsdorf – wieś, siedziba rodowa rodziny von Behr; obecnie w obwodzie Recknitz-Trebeltal, 
w pow. Vorpommern-Rügen na Pomorzu Przednim. [PG]
349 Augustin Rhaw (1573-1621), prawnik, profesor uniwersytetu w Greifswaldzie, od 1617 członek rady książęcej w Wolgast, wicekanclerz 
księcia Filipa Juliusza. Jöcher 1751, 3, s. 2042; Kosegarten 1857, 1, s. 232. [PG]
350 Gregorius Froböse (przed 1602 – po 1613), prawnik, sekretarz książęcy na dworze w Wolgast, proboszcz i rentmistrz w Bergen. [PG]
351 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
352 Erazm Küssow (1572-1629) – szlachcic pomorski, radca i kanclerz na dworze książąt wołogoskich, radca ziemski i starostwa we 
Franzburgu, scholastyk Kapituły Katedralnej w Kamieniu, właściciel dóbr i pałacu barokowego z 1607 w Quitzin na Rugii. [PG]
353 Vertrag zwischen Bogislaw und Phulippo Julio den 2 August 1605 wegen der beiden Ämbter Barth und Franzburg. AP Szczecin, 
AKW 2170, s. 1-9. [PG]
354 Przysięga lenna stanów zarządów Barth i Franzburg złożona księciu wołogoskiemu Filipowi Juliuszowi. AP Szczecin, AKS I/2490, 
s. 1-88. [PG]
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W ten sposób więc trudna i ważna sprawa, która na początku wydawała 
się dosyć skomplikowana i przewlekła, dzięki boskiej woli Wszechmogącego 
jako najwyższego Księcia Pokoju oraz dzięki pokojowemu nastawieniu obu 
chwalebnych książąt została niespodziewanie rozstrzygnięta i szybko dopro-
wadzona do trwałego porozumienia i ugody, co zostało zapisane w specjal-
nych układach książęcych i potwierdzone książęcą ręką i pieczęcią. Za to 
Wszechmocnemu Bogu jako siewcy i orędownikowi wszelkiego pokoju niech 
będą dzięki355.

Poselstwo perskie356

7 listopada 1605 roku ponownie przeszło tędy poselstwo perskie. Legat na-
zywał się Czynal Chanbeg357, książę Damaszku, a przy sobie miał innego 

posłańca zwanego Hassan Beg. Zostali oni przez Jego Książęcą Mość, księcia 
Bogu sława, godnie przyjęci, ugoszczeni i wyprawieni [w dalszą drogę].

Banda zbójców ukarana

W  tym samym 1605 roku zostało osądzonych tutaj 18 osób z całej 
kompanii rozbójników, których część krążyła, podając się za 
żebraków, i uczyniła wiele złego.

A ponieważ w czasie suchego lata wyschły prawie wszystkie bagniste 
miejsca i okolice, to niektórzy z nich [tj. tych zbójców] zatrzymali się na Mię-
dzyodrzu w pobliżu Szczecina, bezwstydnie napadając także wędrowców na 
szczecińskiej Kamiennej Grobli. Dlatego w końcu na polecenie czcigodnej 
rady, a zwłaszcza w wyniku szczególnej gorliwości i troski urzędującego bur-
mistrza Alexandra von Rammina358, zostali pochwyceni i prawie wszystkich 
ukarano łamaniem kołem.

355 AP Szczecin, AKS I/2293, I/2294. [PG]
356 O poselstwie perskim zob. Sell 1820, s. 142. [PG]
357 Zeynel Chan Szamlu (Zeynel Han Şamlı’nın) był już w Szczecinie w delegacji Mehdiego Kuli Bega i hrabiego Heinircha Logau, prze-
jeżdżającej przez Pomorze w listopadzie 1604 podczas podróży do Pragi. Jaśkowski, Kołodziejczyk, Mnatsakanyan 2017, s. 21. [PG]
358 Zob. Rammin, Alexander von (?-1622), Aneks 1.
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Czwarta i ostatnia żałoba krajowa,  
kiedy nasz łaskawy książę i pan, książę Bogusław 

świętej pamięci, zasnął w Panu Bogu

W roku 1606 w dniu 7 marca między godziną 6 a 7 nasz ukochany 
Ojciec ojczyzny, książę Bogu sław Starszy, z nagła i niespodziewa-
nie odszedł z tego świata, osiągając 61 rok, 7 miesiąc i 15 dzień 
swego życia359.

Śmierć, choć jej dzień nieznany, nieuchronnie przyjdzie do każdego360.
Albo jak nasz świętej pamięci pan jakiś czas temu tym, którzy Jego 

Książęcą Mość o to prosili, wpisywał do sztambuchów:
Czas jest krótki, śmierć jest szybka.

Niech każdy żyje tak, jak chciałby umrzeć361.
W dniach ostatków okazywał on wesołość, ale wkrótce potem zaczął się 

skarżyć na bóle ciała, na wysoką gorączkę i pragnienie. W ostatkowy wtorek 
jego małżonka nagle zapadła na śmiertelną chorobę, tak że myślano już, że 
umarła.

Wtedy przybiegło do pana kilka kobiet z wielkim krzykiem i przyniosły 
wiadomość, że jego małżonka – Boże zmiłuj się – prawie umarła. Wtedy pan 
tak bardzo się przestraszył, że prawie oniemiał. Osunął się na ziemię i po-
wiedział: „Jeśli moja żona umrze, to ja chcę odejść razem z nią”. Kiedy dzięki 
nacieraniu362 wydobrzał i doszedł znowu do siebie, to w dzień i w nocy – tak jak 
wcześniej – wspinał się z wielkim bólem i wyczerpaniem kręconymi schodami, 
odwiedzając często swoją słabą małżonką. Ale [sam] stawał się coraz słabszy. 
Skarżył się na bóle ciała, odbijanie, pragnienie, gorączkę i wyczerpanie, na 
co medycy podawali mu wprawdzie wszystkie zbawienne i sprawdzone medy-
kamenty, ale bezskutecznie. W ciągłej słabości dwa razy wołał do siebie pana 
superintendenta i pocieszał się rozmową z nim o sprawach śmierci w Piśmie 
Świętym. W dniu 7 marca, który był ostatnim dniem jego ziemskiego żywota, 
mogło się wydawać, że zaczęło mu się poprawiać (ponieważ ubrał się, młodym 
książętom pozwolił jechać na polowanie, usiadł do obiadu i co nieco zjadł), ale 
wkrótce po jedzeniu ponownie popadł w omdlenie i wielką słabość. Z prze-
rażeniem bardzo wymiotował czarną materią przypominającą rdzę roztartą 
w wodzie. Także cała plwocina i wszystko, co wyszło przez dziurki od nosa, 

359 Na temat przebiegu choroby i śmierci Bogu sława XIII zob. Kościelna 2020, s. 192-193. Dokumentacja dotycząca zgonu i pogrzebu 
księcia Bogu sława zachowała się w Archiwum Książąt Szczecińskich. AP Szczecin, AKS I/1972, s. 1-418. [PG]
360 Przysłowie łacińskie, por. Wedel 1882, s. 513. [MC]
361 Die Zeit ist kurtz, der Tod ist schnell. Ein jedr leb, wie er sterben will. Por. Wedel 1882, s. 513. [AG]
362 Łac. refrictionibus. [MC]



63

k s i ę g a  t r z e c i a

było czarne jak węgiel. I chociaż zastosowano wszystkie zbawienne środki 
i okłady z zimnej wody, to jednak w końcu po godzinie szóstej opisanego dnia 
niespodziewanie zasnął on [tj. książę] łagodnie w Panu Bogu363.

Z książęcych zwłok nie usunięto wnętrzności, ale poza tym – tak jak 
ciało księcia Barnima – odziano je w aksamitny strój i inne ozdoby i przez 
4 tygodnie było strzeżone przez dworzan. Książęcy pogrzeb zaplanowano 
w Szczecinie na dzień Bogu sława, czyli na 9 dzień kwietnia364. Spośród rodziny 
książęcej – obok czterech panów braci, synów Bogu sława, czyli Filipa, Franciszka, 
Jerzego i Ulryka (ponieważ piąty książę Bogu sław nadal jeszcze przebywał poza 
krajem) – obecni byli książę Filip Juliusz, panujący w Wolgast, razem ze swoją 
żoną, Jan Adolf365 i Fryderyk366, książęta w Holsztynie. Elektor brandenburski, 
książę Jan z Holsztynu i książę Karol z Meklemburgii przysłali swoje poselstwa.

Książęcą wdowę, panią Annę, prowadziło jej dwóch panów braci, wspo-
mnianych wyżej książąt z Holsztynu. Za nimi kroczyły dwie córki świętej 
pamięci władcy, pani Klara Maria wdowa367 i panienka Anna368, oraz jego sio-
stra pani Anna wdowa369, a także pani Erdmuta wdowa370, pani Zofia Jadwiga 
wdowa371, pani Anna Maria wdowa372, pani Agnieszka, żona księcia Filipa Juliu-
sza373, panienki Maria i Katarzyna Urszula374 córki księcia Franciszka z Dolnej 
Saksonii, a w końcu panienka Maria z Holsztynu. Wszystkie one prowadzone 
były przez wyznaczone do tego osoby w takiej kolejności, jak były spokrew-
nione ze zmarłym księciem.

Żeby coś jeszcze powiedzieć o życiu i prowadzeniu się tego świętej pa-
mięci księcia, [trzeba stwierdzić] że on nie mniej niż jego bracia w młodości 
zobowiązany był do nauki i stał się biegły w języku łacińskim, a przy tym także 
wychowywany był we wszystkich książęcych cnotach i w pełni przygotowany 
do roli władcy375.

Z natury był on wesołego usposobienia, przy tym jednak pobożny 
i szczery. Na początku nie miał wielkiej ochoty do rządzenia, zatem odstąpił 
rządy swojemu młodszemu bratu, księciu Ernestowi Ludwikowi, a także 

363 Kościelna 2020, s. 193. [PG]
364 Relacje z uroczystości pogrzebowej i treść mów pogrzebowych o Bogu sławie XIII w: Personalien 1869, s. 181-210 (przebieg pogrzebu: 
s. 197-210). Zob. Kościelna 2017, s. 51-61. [PG]
365 Zob. Jan Adolf (1576-1624), Aneks 1.
366 Zob. Fryderyk (1581-1658), Aneks 1.
367 Zob. Klara Maria (1574-1623), Aneks 1.
368 Zob. Anna (1590-1660), Aneks 1.
369 Zob. Anna (1554-1626), Aneks 1.
370 Zob. Erdmuta (1561-1623), Aneks 1.
371 Zob. Zofia Jadwiga (1561-1631), Aneks 1.
372 Zob. Anna Maria (1567-1618), Aneks 1.
373 Zob. Agnieszka Brandenburska (1584-1629), Aneks 1.
374 Zob. Maria (1576-1625) i Katarzyna Urszula (1580-1611), Aneks 1.
375 Bogu sław XIII studiował na uniwersytecie w Greifswaldzie. W trakcie podróży kawalerskiej odwiedził również uniwersytety w Wit-
tenberdze oraz w Paryżu (Sorbona). Alvermann 2005, s. 229-242. [PG]
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podarował i dobrowolnie przekazał mu swoje przyrodzone prawo do ziemi 
i władzy. Z jego wiernego chrześcijańskiego serca wypływało to, jak odnosił 
się do swoich panów braci, a także to, jak niewiele zważał od swojej młodości 
na ziemskie zaszczyty, przemijające bogactwa, siłę i władzę. Za najważniejszy 
swój cel – zaraz po zbawieniu duszy – uznawał zdrowie i pobożność małżon-
ków, mianowicie umiarkowanie, pokój i spokój, zadowalając tym miłosiernego 
Boga. Chociaż ten pobożny książę odizolował się od kraju i ludzi, to jednak 
stał się i pozostał ukoronowanym przez Boga Dawidem, na którego padł los. 
Wówczas – podobnie do Dawida – powrócił z pustyni i przed końcem swego 
życia zasiadł na tronie całego Pomorza. Był także jedynym spośród pięciu 
braci, który pozostawił krajowi największą radość i najpewniejsze nadzieje, 
i dziedziców. A wszędzie otrzymywał widoczne błogosławieństwo Boże, stał 
się najznaczniejszym i spośród wszystkich swoich panów braci osiągnął naj-
dłuższe życie376.

Jego cnotliwa świętej pamięci małżonka, pani Klara z domu Brunszwik 
i Lüneburg377, wniosła mu – razem z okazałym posagiem – wszelką pomyślność 
i błogosławieństwo, które Bóg obiecał w swoim Słowie pobożnym małżonkom. 
Zostawiła mu zatem po swej śmierci pięciu udanych synów i dziedziców oraz 
dwie piękne, dobrze wychowane, cnotliwe panienki [tj. córki], a także w pełni 
urządzone gospodarstwo i wszystko doskonałe, i pod dostatkiem. Oboje żyli 
ze sobą w wielkiej miłości, pokoju i jedności, umieli się pogodzić z małymi 
rzeczami, i nimi się zadowolić, i wspólnie się cieszyć, zgodnie ze zdaniem 
Klaudiana.

Skromnie żyje się lepiej. Natura pozwala być szczęśliwym 
każdemu, byleby wiedział, jak korzystać z jej darów378.

Także ten świętej pamięci książę od podstaw zbudował nowe miasteczko – 
Franzburg. Dobrze pamiętał przysłowie, że doświadczenia dnia codziennego 
umacniają:

Kto chce, żeby mu się udało, 
Ten pilnie dogląda swoich spraw379.

376 Bogu sław XIII był przez 9 lat księciem wołogoskim (1560-69) wspólnie z bratem Janem Fryderykiem, lecz w umowie dynastycznej 
z 1569, regulującej rządy na Pomorzu, zrzekł się prawa do objęcia tronu w zamian za apanaże w zarządach domen w Barth i Neuenkamp. 
W trakcie zarządzania tymi okręgami w l. 1569-1603 był mecenasem sztuki i nauki, ufundował drukarnię, która wydała m.in. Biblię Bardz-
ką (Barther Bibel). Troszczył się o rozwój regionu; przy dawnym klasztorze Neuenkamp, zamienionym na rezydencję książęcą, lokował 
miasto Franzburg, starał się rozwijać rzemiosło, m.in. tekstylne (tkackie). Szerzej: Unter Fürstlichen Regiment 2005; także: Personalien 
1869, s. 182-196. Biografię Bogu sława XIII krótko przedstawili: Boras 1996, s. 285-296; Schleinert 2012, s. 80-82. [PG]
377 Zob. Klara (1550-98), Aneks 1.
378 Klaudian, In Rufinum, I 2, w. 215-216. Zob. Klaudian, Aneks 2. [MC]
379 Wer haben wil das ihme gelinge, Der sehe wol fleißig zu seinem dinge. Przysłowie jest rymowane, czego przekład nie oddaje. 
Por. Wedel 1882, s. 521. [AG]

zobacz: 1 Genealogia
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I skrzętnie je stosował. Dlatego niestrudzenie i odważnie chciał być 
obecny przy wszystkich swoich sprawach od początku do końca. I chociaż 
stale mierzył się z nimi samodzielnie, to nie zaczynał niczego bez zasięgnięcia 
rady i [nie podejmował się] niczego przekraczającego jego możliwości.

Był on szczególnie pokorny i skromny, nigdy nie pożądał rzeczy wielkich, 
chętnie słuchał, każdego dopuszczał do siebie i obchodził się z nim po ojcowsku 
i łaskawie. Odwiedzał także wielu swoich poddanych – i wielkich, i małych – 
i gdzie tylko mógł, udzielał im pomocy i okazywał łaskę. Nic go nie zniechęcało 
zgodnie z napomnieniami Eklezjastyka: [Jeśli] wybrali Cię rządcą, nie wywyższaj 
się, bądź jak gdyby jednym z nich, miej o nich staranie380. A Ksenofont w „Wychowaniu 
Cyrusa”: Szczodrobliwość i łagodność czynią władcę najbardziej podobnym do Boga381.

Nawet więcej, na wszystko miał ochotę, unikał zgubnego lenistwa, zawsze 
był zajęty i zapracowany. Zgodnie z nauką Fokylidesa382:

Niczego ludzie, ani nawet bogowie, łatwo nie osiągną 

bez pracy, w pracy natomiast znajdują oparcie.

Hezjod: Bogowie położyli 
mozolny trud na drodze 
do szczytu cnoty383.

Dlatego, gdy miał chwilę wolną od zarządzania albo od innych zajęć 
gospodarskich, spędzał czas na tworzeniu przedmiotów ze złota i innych 
zabawnych narzędzi. Z natury ciągnęło go także do architektury i sztuk 
mechanicznych384 i stale się w nich wprawiał. Podobnie pociągały go polowa-
nia i jazda konna, ale cieszył się nimi z umiarem, oraz chemia i medycyna, 
w których miał duże doświadczenie.

W sumie nie potrafił być bezczynnym i spokojnym, ale wszystkiego sam 
chciał spróbować. Miał z tego także między innymi taką korzyść, że chociaż 
był niskiej postury, to dzięki stałym ćwiczeniom miał silne ramiona, dobre 
zdrowie i wesołe usposobienie. Nie cierpiał na dreszcze ani gorączkę, [które 
dopadły go] dopiero w ostatnich dniach życia.385

Ponadto interesował się ludźmi wykształconymi i chętnie wspierał nauki 
i sztuki piękne. Z tego powodu polecił urządzić w Barth małą drukarnię, 
w której kazał pracowicie drukować w języku pomorskim386 Świętą Biblię doktora 

380 Syr 32, 1-2. Zarówno cytat, jak i cały akapit Friedeborn zaczerpnął z opracowania Joachima Wedla. Wedel 1882, s. 522. [AG] 
381 Cytat najprawdopodobniej za: Joseph Langius, Polyanthea nova, hoc est, opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam 
Graecarum quam Latniarum, Lugduni 1604, s. 952. [MC] 
382 Zob. Fokylides, Aneks 2. [MC]
383 Hezjod, Prace i dni, w. 289. Zob. Hezjod, Aneks 2. [MC]
384 Artes mechanicae w przeciwieństwie do artes liberales. [AG]
385 O działalności Bogu sława XIII w: Personalien 1869, s. 186-190. [PG]
386 Chodzi tutaj o język dolnoniemiecki, tzw. Plattdeutsch. [PG]
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Lutra i inne księgi świętych pism, a także dzieła dotyczące spraw politycznych, 
historii i księgi dla szkół, z czego czerpał tylko niewielkie zyski, większość ksią-
żek rozdając w podarunku387.

Oprócz tego wszystkiego zrobił on rzecz najkorzystniejszą, najbardziej 
zbawienną i najpotrzebniejszą, mianowicie nie zaniechał ani nie zaniedbał 
wykształcenia i wychowania swoich młodych synów i latorośli, żeby w przy-
szłości mogli zasiąść na tronie i zarządzać388. Co więcej, nie tylko inspirował 
ich własnym dobrym przykładem, według napomnień Cycerona. Cyceron: 
(w „Filipice dziewiątej”): Rodzice nie mogą przynieść i pozostawiać Rzeczpospolitej 
żadnego wspanialszego pomnika ani dobrodziejstwa, niż że zostawią dzieciom wzór 
swoich dobrych obyczajów, cnoty, wytrwałości, pobożności, mądrości389, ale ponadto 
wychowywał ich przy pomocy uczonych, wykwalifikowanego ochmistrza390 
i preceptorów, kazał uczyć w różnych dziedzinach wiedzy, wskazywać wszystkie 
książęce cnoty i zachowania, nie szczędząc starań ani kosztów, co – chwała 
Bogu – przyniosło owoce i szczęśliwe postępy. Zostanie zapamiętany jako 
niezawodny ojciec, który zajmował się drogimi synami swymi i ojczyzny, 
i zrobił swoje, i za którego przykładem powinni postępować wszyscy ojcowie. 
W równej mierze mamy wiele wspaniałych przykładów dla innych w historiach, 
a szczególnie u Homera, gdzie stary Fojniks wielce wychwala, że Peleus z ojcow-
skiej troski swojemu synowi Achillesowi przydzielił go jako preceptora, który 
miał [Achillesa] uczyć i kształcić391.392

μύθων τε ῥητῆρ, ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων
Aby był mistrzem słowa i skuteczny w czynach393.

Poza tym, żeby zapewnić dobrobyt ojczyźnie i ustanowić wszędzie po-
kój i jedność, nie szczędząc starań, przyczynił się do tego, żeby załagodzić 
nieporozumienia między Meklemburgią a Pomorzem.

I tyle o prywatnym życiu naszego spoczywającego w Bogu księcia, gdy 
panował w Barth. Kiedy jednak po zmarłym księciu, świętej pamięci Erneście 
Ludwiku objął władzę w księstwie wołogoskim jako opiekun prawny młodego 

387 Boras 1996, s. 285-296; Schleinert 2012, s. 80-82; o drukarni księcia Bogu sława XIII i Biblii Bardzkiej w: Bake 1937, s. 231-253; Hamel 
2015, s. 83-127. [PG]
388 O kształceniu książąt pomorskich, w tym synów Bogu sława XIII w: Wehrmann 1903, s. 265-283; Alvermann 2005, s. 229-242; Hamel 
2020, s. 87-114. [PG]
389 Cyceron, Philippica IX (Dziewiąta filipika), 5.12. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
390 Wychowawcą synów Bogu sława XIII w 1586 został Martin Marstaller (1561-1615). Hamel 2020, s. 87-114. [PG]
391 Historię tę opowiada Homer w Iliadzie, ks. IX, w. 480-496. Zob. Homer, Aneks 2. [MC]
392 Zob. Wedel, 1882, s. 523. [MC]
393 Homer, Iliada, IX, w. 443. Zob. Homer, Aneks 2. [MC]

Tomasz z Akwinu 129.105: 
Od mądrości władców 

zależy mądrość całego ludu. 
Najpewniejszą tarczą osłania 

się ten, kto pokazuje, że kroczy 
po świętych śladach przodków. 
Sokrates: Trudno jest sprawić, 

aby ten, kto wyróżnia się 
wiedzą albo jakąś umiejętnością, 

pogrążył się w jakiś sposób 
w błędzie i przez to, niczym 

jeniec, popadł w haniebną 
niewolę392.
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nieletniego księcia Filipa Juliusza, ten zmarły książę [tj. Bogu sław XIII] nie 
oszczędzał się w swojej pracowitości i trosce. Nie robił niczego dla swojej 
pobożności albo prywatnej korzyści394.

Nie zapomniano jeszcze, co osiągnął on we władztwie szczecińskim i co 
tutaj uczynił. Na początku panowania chwycił (jak mówią) sierp za dobry 
koniec395 i wszystko, co obiecał w swych pierwszych zdaniach, tego po królew-
sku dotrzymał. I przez krótki czas jego panowania kraj zaczął się ponownie 
rozwijać w pokoju i pomyślności. Bez żadnej przesady: na nic, co uczynił, nie 
można się skarżyć. Kazał szybko ukończyć nową kancelarię, rozpoczętą przez 
księcia Barnima, i wygodnie [ją] urządzić. Jeśli tylko był na miejscu, sam – ra-
zem z młodymi książętami – był obecny przy przygotowywaniu wszystkich 
innych książęcych spraw, na posiedzeniach i podczas ważnych działań sądu. 
Niech Bóg Wszechmogący zechce drogą duszę tego zmarłego księcia zachować 
w pokoju i zatrzymać w swej łaskawej dłoni, a w czasie ostatecznym razem 
z ciałem ponownie doprowadzić do wiecznego zbawienia uzyskanego dla nas 
dzięki Chrystusowi. A opuszczonych, mianowicie pogrążony w smutku ojczysty 
kraj, niech otoczy wszelką pociechą i błogosławieństwem oraz umocni w nas 
i utwierdzi szlachetny pokój. Amen.

Życie i śmierć tego świętej pamięci Pana
ujął Paul Zacharias396 w podanym niżej

eteostychu:
1. Rok urodzin przypada na rok 1544: 

Mądra Lucina ojcu Filipowi Bogu sława przedstawia: 
to pewna siła ojczyzny na przyszłość 397.

2. Czas uroczystych zaślubin ma w roku 1572:

Klara była towarzyszką w pierwszym małżeństwie
i dała sławne dzieci jako upragniony zysk398.
3. Dodaje drugie zaślubiny na rok 1601 ustalone:

Klara zmarła. Herosowi los drugą żonę daje,
Annę w Bogu ufną, a w sercu wierną mężowi399.

394 W l. 1592-1604 Bogu sław XIII pełnił rolę opiekuna młodocianego księcia Filipa Juliusza i regenta w księstwie wołogoskim. [PG]
395 Niem. Bey antrettung deroselben/ hat er (wie man sagt) den Hacken bey dem rechten Stiel erhaschet ; idiom znany wyłącznie 
z Friedeborna; zob. hasło Haken 27, w: Wander. Został on użyty w znaczeniu: „dobrze zabrać się do dzieła”. [AG]
396 Zacharias, Paul (1557-1612), zob. Aneks 1.
397 Chronostych łaciński: CVLta BogIsLaVM PatrI LVCIna PhILIppo / SIstIt: VIs PatrIae Certa fVtVra sVae (C+V+L+I+L+V+M+I+L+V+C+I+
I+L+I+I+I+V+I+I+C+V+V+V = 1544). [MC]
398 Chronostych łaciński: CLara fVIt prIMI Consors et pIgnora CLara / ConIVgII grato foenore parta tVLIt (C+L+V+I+I+M+I+C+I+C+L+C+
I+V+I+I+V+L+I = 1573). W tym przypadku Zacharias popełnił błąd w chronostychu, dając o jedną literę „I” za dużo. [MC]
399 Chronostych łaciński: HaeC CaDIt: HeroI fertVr Fato aLtera ConIVX / Anna Deo nIXa, aC peCtore fIXa VIro (C+C+D+I+I+V+L+C+I+V+
X+D+I+X+C+C+I+X+V+I = 1601). [MC]
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4. Czas hołdu w roku 1605:

Wtedy to ciężkie berło dzierży Bogu sław w swej pieczy.
Modlę się, aby ów książę szczęśliwie żył na świecie400.

5. Czas śmierci 7 marca roku 1606:

Książę Bogu sław umiera ugodzony przez chciwą śmierć.
Ach! Godzien nieba zażywa zasłużonej radości401.

Drugi, ukazujący rok, miesiąc, dzień i godzinę śmierci:

Gdy książę Bogu sław umarł śmiercią nieszczęsną
Siódmy był marca wieczór i siódma godzina402.

6. O śmierci Klary, świętej pamięci małżonki księcia Bogu sława,  

26 stycznia o godzinie pierwszej poranka w roku 1598:

Klara, małżonka księcia Bogu sława, życie swe kończy.
Nas opuściwszy, prawdziwych radości doznaje w niebie403. 

A ponieważ w powyższej opowieści wspomnianych zostało 
także pięciu pozostawionych synów świętej pamięci księcia, 

to chciałbym na końcu tego rozdziału zamieścić ich wszystkie 
imiona i daty urodzenia, ujęte w poszczególne chronodystychy 

przez Paula Zachariasa, co uważam za przydatne:
Zatem następują

filip drugi
Rodzi się 28 lipca w roku 1573:

Filip, władca Pomorza, rodzi się pod auspicjami skromnej 
Junony404. Oto bez wątpienia korona miłej ojczyzny405.

franciszek pierwszy
Rodzi się 24 marca, w roku 1577:

Gdy Mars406 trzykroć po osiem razy przyjął słoneczne kręgi407,
Wtedy Heros Franciszek dziecięciem ukazał się na świecie408.

400 Chronostych łaciński: DVra BogIsLao nVnC sCeptra tVenDa gerVntVr: / FaVstVs Vt hIC prInCeps VIVat In orbe preCor (D+V+I+L+V+
C+C+V+D+V+V+V+V+V+I+C+I+C+V+I+V+I+C = 1605). [MC]
401 Chronostych łaciński: DVX BogsLaVs obIt Fato prostratVs aVaro, / Proh! SVperIs DIgnVs gaVDIa IVsta sapIt (D+V+X+L+V+I+V+V+V+I+
D+I+V+V+D+I+I+V+I = 1606). [MC]
402 Chronostych łaciński: DVX BogsLaVs VbI perIIt sVb fVnere nIgro, / SeptenVs MartIs Vesper et hora fVIt (D+V+X+L+V+V+I+I+I+V+V+I+
V+M+I+V+V+I = 1606). [MC]
403 Chronostych łaciński: ConIVX CLara DVCIs BogsLaI fata CapessIt, / Nos LInqVens, sVperIs gaVDIa Vera trahIt (C+I+V+X+C+L+D+V+
C+I+L+I+C+I+L+I+V+V+I+V+D+I+V+I = 1598). [MC]
404 Rzymska bogini Junona (małżonka Jowisza) była opiekunką dziewic, kobiet, małżeństwa i, jako Junona Lucina, rodzących kobiet. [MC]
405 Chronostych łaciński: PoMerIae PrInCeps, Casta IVnone PhILIppVs / NasCItVr: En! PatrIae Certa Corona pIae (M+I+I+C+C+I+V+I+L+
I+V+C+I+V+I+C+C+I = 1573). [MC]
406 Tutaj Mars jako boski patron miesiąca marca (łac. martius). [MC]
407 W wersji łacińskiej pojawił się najprawdopodobniej błąd drukarski. Tłumaczenie jest zgodne z korektą zaproponowaną przez prof. 
Elwirę Buszewicz: zamiast october (październik) proponowana forma to: octo ter – trzykroć po osiem razy, co daje liczbę 24 i jednocześnie 
datę dzienną narodzin księcia Franciszka. [MC] 
408 Chronostych łaciński: SoLares Mars OCtober Vt sVsCeperat orbes, / Heros FranCIsCVs nasCItVr orbe pVer (L+M+C+V+V+C+C+I+C+V+C+I+V+V = 
1577). [MC]
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bogusław czternasty
Rodzi się 31 marca w roku 1580:

Pojawia się książę Bogu sław w tych kwitnących latach.
Dla ojczyzny niezłomna kotwica, chwała i sława409.

jerzy trzeci
Rodzi się 30 stycznia w roku 1582:

Rodzi się z łaski Bożej heros Jerzy.
Zjawia się jego znakomita godność i wielka wspaniałość410.

ulryk
Rodzi się 12 sierpnia w roku 1589:

Ulryk dziecię pod szczęśliwą gwiazdą411 się rodzi.
O dobry książę, pełen pobożnej miłości do ojczyzny412.

Braterski układ młodych książąt

K iedy Bogu sław [XIV] Młodszy tydzień po Wielkanocy [tj. 27 IV 
1606] (Bogu niech będą dzięki) szczęśliwie powrócił do Szczecina 
ze swojej dwuletniej peregrynacji, to 13 maja413 zajął się spisem 
majątku, a następnie nadziałami z matczynego spadku i po równo 
rozdzielił je między wspomnianych już pięciu panów braci i dwie 

siostry, to jest panią Klarę Marię, przedtem książęcą wdowę meklemburską, 
a teraz żonę pana Augusta młodszego, księcia Brunszwiku i Lüneburga414, oraz 
panienkę Annę415.

Natychmiast też pięciu książęcych braci ustaliło na 25 sierpnia tegoż 
1606 roku datę braterskiego układu i słusznego podziału albo rozliczenia 
między sobą tegoż księstwa szczecińskiego416. Zostali do tego także wyznaczeni 
i przypisani konkretni radcy ziemscy.

Tak więc tego dnia wszyscy książęcy bracia spotkali się osobiście tutaj, 
w Szczecinie.

409 Chronostych łaciński: BogIsLaVs aDest PrInCeps fLorentIbVs annIs, / Pro PatrIa Constans, anChora, LaVsqVe DeCVs (I+L+V+D+I+C+
L+I+V+I+I+C+C+L+V+V+D+C+V = 1580). [MC]
410 Chronostych łaciński: NasCItVr IngenIta bonItate GeorgIVs Heros; / CVIVs honor CLarVs, CanDor et aCrIs aDest (C+I+V+I+I+I+I+V+
C+V+I+V+C+L+V+C+D+C+I+D = 1582). [MC]
411 Dosłownie: Lachesi felici – Lachesis to imię jednej z trzech mojr (bogiń przeznaczenia), która przydzielała człowiekowi jego los. [MC]
412 Chronostych łaciński: VLrICVs LaChesI feLICI nasCItVr Infans, / O DIa PatrIae DVX pIetate bone (V+L+I+C+V+L+C+I+L+I+C+I+C+I+
V+I+D+I+D+V+X+I = 1589). [MC]
413 Według Joachima Wedla książę Bogu sław XIV powrócił z podróży kawalerskiej 3 maja 1606. Wedel 1882, s. 530. [AG]
414 Zob. Klara Maria (1574-1623), Aneks 1.
415 Zob. Anna (1590-1660), Aneks 1.
416 Negocjacje książąt pomorskich (Filipa II, Bogu sława XIV, Jerzego III, Ulryka, Franciszka I) o nowy podział dziedzictwa i zawarty 
układ dziedziczny (Erbvertrag) zachowały się do dzisiaj w Archiwum Książąt Szczecińskich. AP Szczecin, AKS I/1970, I/1978, I/1979, I/1980, 
I/1981. [PG]
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Najstarszy z panujących książąt – Filip – miał przy sobie następujących 
radców, mianowicie: doktora Martina Chemnitza, książęcego kanclerza417, Chri-
stoffa Mildenitza418, zarządcę książęcego sądu nadwornego, Jobsta Borcke, 
książęcego starostę zamkowego w Szadzku419, Martina Marstallera420, radcę 
książęcej kamery, doktora Theodora Plönnigesa421, Achatiusa Kleista422 i Antoniusa 
Natzmera423, książęcych radców, oraz Antoniusa Petersdorffa424, protonotariusza.

Książę Franciszek, jednocześnie biskup kamieński, miał także przy sobie 
swoich radców z księstwa biskupiego, jak: Christian Risto, wójt biskupi, Paul 
Damitz425, kanclerz, Henning Below, radca kamery, Clauß Heydebreck, Bal-
thasar Schnellen, Gotschalck Damitz426, doktor Joachim Navin427, syndyk miasta 
Kołobrzegu, Matthias Engelke, adwokat Mattheus Engelbrecht428, protonotariusz, 
i Simon Fischern, sekretarz kamery.

Ponieważ jednak pozostali trzej młodzi książęcy bracia nie mieli jeszcze 
ustanowionych radców, to dla księcia Bogu sława zostali wyznaczeni: Richart 
Puttkamer i Jürga von Wedel, wówczas ochmistrz Jego Książęcej Mości, dok-
tor Samuel Schwalch429, syndyk w Szczecinie, i Nicolaus Puttkamer430, sekretarz 
księstwa szczecińskiego.

Dla księcia Jerzego zaś: Joachim Flemming i Vincentz Monchow431, wówczas 
ochmistrz Jego Książęcej Mości, i doktor Martinus Bocatius432, a także Johann 
Hagemeister433, sekretarz kamery obu książąt.

417 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
418 Zob. Mildenitz, Christoph (? – po 1620), Aneks 1.
419 Zob. Borcke, Jobst von (? – po 1628), Aneks 1.
420 Zob. Marstaller, Martin (1561-1615), Aneks 1.
421 Zob. Plönnies, Theodor (?-1628), Aneks 1.
422 Achatius von Kleist (ok. 1570 – po 1637), syn Wilhelma von Kleista z Wicewa, studiował w Królewcu, Rostocku, Jenie i Marburgu, 
odbył podróż do Włoch i Ziemi Świętej, radca książęcy Bogu sława XIII i Filipa II, radca ziemski oraz członek Tajnej Rady w czasach Bogu-
sława XIV (1605). Kypke 1885, s. 301-304. [PG]
423 Antonius von Natzmer, radca książęcy, właściciel Chocimina (Gutzemin, gm. Polanów, pow. Koszalin). [PG]
424 Antonius Petersdorf, protonotariusz Sądu Nadwornego w Szczecinie, występuje w dokumentach w l. 1605-21. [PG]
425 Zob. Damitz, Paul von (ok. 1572-1644), Aneks 1.
426 Gottschalk von Damitz (przed 1587 – po 1630), właściciel Karwina (Karvin, gm. Karlino). [PG]
427 Joachim Navin, doktor prawa, syndyk w Kołobrzegu w l. 1604-24. Gaziński 2018, s. 328, 605. [PG]
428 Matthaeus Engelbrecht (? – po 1624), prawnik, adwokat, protonotariusz książęcy we władztwie biskupim. [PG]
429 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1.
430 Zob. Puttkamer, Nicolaus von (1569-1634), Aneks 1.
431 Vincentius von Münchow, właściciel Nosowa (Nassow) oraz Zegrza (Seeger), ochmistrz dworu księcia Jerzego III, radca książęcy, 
starosta domeny darłowskiej. Adels-Lexikon, 6, s. 410; AP Szczecin, RiS, 505, 163. [PG]
432 Martin Bocatius (? – po 1614), doktor prawa, adwokat w Sądzie Nadwornym w Szczecinie. Micraelius 1639, IV, s. 69. [PG]
433 Johann Hagemeister (? – po 1623), sekretarz kamery księcia Bogu sława XIV i Jerzego III, następnie radca kamery księcia Bogu-
sława XIV, zarządca kamery w Wolgast, uczestnik rokowań w sprawie wejścia wojsk cesarskich na Pomorze w listopadzie 1627, bliski 
współpracownik ostatniego władcy pomorskiego, członek Tajnej Rady i współtwórca ustroju pomorskiego z 1634, członek Intermistische 
Regierung w 1637. Bär 1896, 3, s. 20, 52, 53, 66, 74, 187, 345. [PG]
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Ponieważ książę Ulryk był wówczas jeszcze niepełnoletni, to jako ku-
ratorów – za potwierdzeniem cesarskim – wyznaczono mu pana hrabiego 
Stephana Heinricha von Ebersteina434 i Ottona von Rammina, dawniej kanc-
lerza księstwa szczecińskiego, a do tego doktora Ewalda Brummera, syndyka 
miasta Stargardu nad Iną, i Michaela Radduna jako sekretarza.

Do wynegocjowania zgodnej umowy między wszystkimi książęcymi 
braćmi wyznaczono i ustanowiono: Hansa Heinricha Flemminga435, landwójta 
ze Słupska i Sławna, jako przewodniczącego, Ewalda Flemminga436, marszałka 
ziemskiego, Joachima von Wedla437 na Morzycy, Henninga Borcka438 na Wysie-
dlu, Josta von Dewitza439, Tidego von der Zinnena440, Damiana Winterfelda441, 
Caspara Ottona Glasenapa i Joachima Kleista442, którzy posłusznie stawili się 
[na książęce polecenie]. Tylko Caspar von Wedel, z powodu nagłej choroby, 
oraz Andreas Borcke Starszy443 na Resku, z powodu śmierci swojej żony, zo-
stali usprawiedliwieni.

I wyżej wymienieni deputowani, a także ci wyznaczeni dla młodych 
książąt, zostali zaprzysiężeni, upomnieni i ostrzeżeni, że mają być podczas 
zawierania układów posłuszni wszystkim panującym książętom. Jako uczci-
wi ludzie podeszli do swego dzieła właściwie i nie zapanowała między nimi 
niezgoda w żadnej kwestii. Także Ich Książęce Moście – po słusznym upo-
mnieniu – ze swojej strony wykazali się gotowością do pokojowego działania 
po bratersku i po królewsku.

W ten sposób z boską pomocą i po wielu dyskusjach, po ostatnim pojed-
nawczym spotkaniu i rozmowach wszystkich książęcych panów braci zawarto 
w końcu dobrą i oczekiwaną umowę i braterskie pojednanie. Postanowiono 
mianowicie, że najstarszy brat, książę Filip, powinien utrzymać i zarządzać 
samodzielnie księstwem szczecińskim na mocy przysługującego Jego Książęcej 
Mości prawa pierwszeństwa i wcześniejszych ojcowskich rozporządzeń, które on 
już rzeczywiście wykonywał.

434 Zob. Eberstein, Stephan Heinrich von (1533-1613), Aneks 1.
435 Zob. Flemming, Hans Heinrich von (1552-1622), Aneks 1.
436 Zob. Flemming, Ewald von (1538-1607), Aneks 1.
437 Zob. Wedel, Joachim von (1552-1609), Aneks 1.
438 Zob. Borcke, Henning von (1563-1609), Aneks 1.
439 Zob. Dewitz, Jost (Jobst) von (1554-1628), Aneks 1.
440 Zob. Zinnen, Tyde von (1535-1607), Aneks 1.
441 Zob. Winterfeld, Damian von (przed 1580-1612), Aneks 1.
442 Zob. Kleist, Joachim von (przed 1575 – ok. 1632), Aneks 1.
443 Zob. Borcke, Andreas von (1568-1651), Aneks 1.



8 Strona tytułowa kalendarza historycznych wydarzeń na Pomorzu 
autorstwa Andreasa Hildebrandta (Diarium Pomeranicum, Das ist, Kurtzer 
Historischer Calender des hochloblichen vnd uhralten Furstlichen 
Hauses, zu Stettin Pomren) z 1631 roku. AP Szczecin, Biblioteka, I/218. 

9 Portrety książąt Filipa II, Franciszka I i Bogusława XIV oraz widok 
Szczecina od strony Łasztowni przedstawiający miasto w początkach 
XVII wieku z Curieuser Geschichts-Calender Darinnen alles was sich inn 
Vor- und Hinter-Pommern von Ao. 1600, biß 1699 Denkwürdiges begeben 
kürtzlich erzehlet wird, Stettin 1700. AP Szczecin, Biblioteka, I/219. 



10 Wydarzenia dziwne i nadzwyczajne:  
1. Kurczak o czterech nogach, który  

wykluł się w Kołowie w sierpniu 1614 roku.  
2. Kurczak o trojgu oczach, który 

wykluł się w Szczecinie w lipcu 1616 
roku. AP Szczecin, AKS I/6436, s. 88. 
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Księciu Franciszkowi, który posiadał już księstwo biskupie, została 
przyznana i przekazana także książęca domena w Bytowie, książętom Bogu-
sławowi i Jerzemu – książęca domena w Darłowie, a księciu Ulrykowi – roczna 
prowizja w pieniądzu.

W dniu 2 października tegoż 1606 roku to – zawarte w imię Boże – bra-
terskie porozumienie (ustanowione co prawda tylko na następne osiem lat) 
zostało ujęte w ostateczny i trwały układ, opieczętowane i potwierdzone 
rękami wszystkich pięciu braci i odciskiem kciuka każdego z nich444. Po tym 
najchwalebniejszy panujący książę Filip – ze specjalnej książęcej pomysłowej 
inwencji – kazał przygotować i odlać złoty pamiątkowy fenig, który ofiarował 
z książęcym gestem i hojnością każdemu z braci i innym445. Na nim – razem 
z innymi pobudzającymi do refleksji rysunkami – dookoła zamieszczono 
również wers: Una salus Patriae, Fratrum Concordia Constans446. Jasno pokazuje 
to poniższa ilustracja.

Niech Bóg Wszechmogący zechce tych szlachetnych panów utrzymać 
w dobrej braterskiej miłości, pokoju i jedności oraz udzielać im swej łaski, aby 
podążali śladami swoich chwalebnych przodków i pamiętali o ich sławetnych 
przykładach we własnym życiu i w wykonywaniu obowiązków. [Żeby pamiętali 

444 AP Szczecin, AKS I/1981. [PG]
445 Filip II kazał wybić Gnadepfennig, pamiątkową monetę rozdawaną osobom związanym z wydarzeniem, które ten numizmat miał 
upamiętnić. Thiede 1849, s. 588; Bethe 1937, s. 93. [PG]
446 Pol. Jedyna Pomyślność Ojczyzny, [to] Stała Zgoda Braci. [MC]

11 Rysunek grosza zgody wybitego przez księcia Filipa II dla uczczenia zawarcia układu między 
braćmi o dziedziczeniu i podziale apanaży w 1606 roku – z kroniki Paula Friedeborna Historische 

Beschreibung der Stadt Alten Stettin, Stettin 1613. AP Szczecin, Biblioteka, S/28. 
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też] dlaczego książąt nazywano bogami i rozważali słowa cesarza Trajana: Zo-
bowiązania księcia wobec swoich poddanych przybierają taki kształt, jaki mu 
się podoba; gdyby był osobą prywatną, to jego władza dotyczyłaby tylko jego.447

Zgodnie ze złotą regułą, którą szlachetny cesarz Sewer (jak donosi Lampri-
dius) kazał zapisać we wszystkich swoich komnatach i miejscach publicznych, 
żeby o niej pamiętać:

Nie czyń drugiemu tego, czego nie chcesz sam doznać448. A także należy wziąć 
pod uwagę sentencję cesarza Leona, którą często wypowiadał: Perinde ut Sol, 
quibus affulsit, iis calorem suum impertiri solet, ita ab Imperatore Clementia eis tribuenda449.

To znaczy:
Słońce ogrzewa swoim światłem

wszystko, co tylko może nim dotknąć.
Tak samo książę powinien 

rozdzielać łaski tam, gdzie staje.
W żadnej sprawie (mówi Cyceron) ludzie nie zbliżają się bardziej do Boga, niż 

ratując ludziom życie450.

Ogniste znaki na niebie

W   tym roku [tj. 1606] pojawiło się też wiele okropnych zapadnięć 
ziemi lub ognistych znaków na niebie, szczególnie w wieczór 
św. Marcina [tj. 11 XI], kiedy niebo, połyskując krwawą czer-
wienią, stało się przerażająco ogniste i płonące.451452453

Ale to pasuje do tego, co św. Augustyn powiedział w księdze X „O państwie 
Bożym”: Cuda tracą na wartości na skutek częstego ich oglądania454. Kiedy się nie 
postępuje według tego, to – jak prorokował Dawid w psalmie 78 – ponieważ 
oni nie zważali na Jego cuda, dlatego ich życie musiały dotknąć plagi.

Cierpliwy Bóg, dla którego – według Pisma Świętego – tysiąc lat to jakby 
jeden dzień, może wystawić rachunek dużo później. Jednak Jego gniew – gdy 
się obudzi – uderza bardzo mocno, czego doznali także poganie, ponieważ On 
mówi: Powolnym krokiem Boży gniew przystępuje do wymierzania kary, a opieszałość 

447 Jan z Salisbury, Polycraticus, IV 3.9. Zob. Jan z Salisbury, Aneks 2. [MC]
448 Eliusz Lampridiusz, Alexander Severus, 51.8. Zob. Lampridiusz, Aneks 2. [MC]
449 Bizantyński historyk Zonaras przypisuje tę myśl cesarzowi Leonowi I (ok. 401-474 po Chr.). Zob. Thomas le Blanc, Psalmorum Davi-
dicorum Analysis […], Coloniae Agrippinae 1726. [MC]
450 Cyceron, Pro Quinto Ligario Oratio (W obronie Kwintusa Ligariusza), 12.37. Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
451 Seneka, Edyp, w. 331. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
452 Jan z Salisbury, Polycraticus, 2.13. Zob. Jan z Salisbury, Aneks 2. [MC]
453 Florus, Epitomae de Tito Livio (Zarys dziejów rzymskich), II, 13.2.45. Zob. Florus, Aneks 2. [MC]
454 Por. Augustyn z Hippony, De civitate Dei (O państwie Bożym), XXI, 4.3. Zob. Augustyn z Hippony, Aneks 2. [MC]

Jan z Salisbury 4.3: Niech 
władca tak będzie postrzegany 
przez poddanych, aby jego życie 
przedkładali z oddaniem ponad 
swoje i jego bezpieczeństwo 
uważali za wspólne dobro447.

Gniew bóstw zapowiadają 
zazwyczaj pewne znaki: 
Seneka, Edyp451. Jest to 
właściwe Bożemu miłosierdziu, 
że przez wskazówki w postaci 
swoich znaków zawczasu 
zapobiega naszej niewiedzy: 
Jan z Salisbury 2.13452. 
Niezwykłe zdarzenia często 
zapowiadają bliskie nieszczęście: 
Florus 4.8453.
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wyrównuje jej dotkliwością455. Ale Bóg chce tylko tego, żebyśmy się nawrócili, 
wtedy nie miałby powodu [żeby nas karać]. Zatem, jak mówi św. Ambroży: Pan 
potrafi odmienić wyrok, jeśli ty potrafisz naprawiać grzechy456.

Burza piaskowa

30  lipca 1606 roku spadł tutaj deszcz z czystego piasku, którym sypnął w po-
wietrze gwałtowny podmuch wiatru, i który zasłonił światło dzienne. 

Po nim nastąpiły okropne błyskawice i grzmoty z wielkim gradem i ulewą. 
Trwało to całą godzinę.

Książęce zaślubiny i pokładziny księcia Filipa, 
naszego łaskawego księcia i pana457

10  marca 1607 roku Jaśnie Oświecony i Jaśnie Wielmożny książę 
i pan FILIP, książę szczecińsko-pomorski, Kaszubów i Słowian, 
władca Rugii, hrabia Gützkow i pan ziemi lęborskiej i bytowskiej, 
nasz łaskawy władca i pan, zawarł tutaj w Szczecinie książęce 

zaślubiny z także Jaśnie Oświeconą i Jaśnie Wielmożną księżną, panną ZOFIĄ, 
z domu księżną na Szlezwiku i Holsztynie, Stormarn i Ditmarschen, hrabian-
ką Oldenburga i Delmenhorst458. Po uprzednim zaproszeniu pojawiło się na 
nich wielu książąt, a także wysłannicy cesarza, królów, elektorów i książąt 
oraz miast. A byli to:

455 Waleriusz Maksymus, Factorum et dictorum memorabilium libri novem (Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach), 
I 1. Zob. Waleriusz Maksymus, Aneks 2 [MC] 
456 Ambroży z Mediolanu, Super Lucam (Wykład Ewangelii według św. Łukasza), I 33. Zob. Ambroży z Mediolanu, Aneks 2. [MC]
457 O ślubach i weselach na zamku w Szczecinie, w tym Filipa II z księżną Zofią Holsztyńską, zob. Kościelna 2021. [PG]
458 Zob. Zofia Holsztyńska (1579-1658), Aneks 1.
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Wykaz książąt i wysłanników, którzy 
przybyli na książęce zaślubiny

ze strony Pana Młodego

Książęta
Pan Franciszek
Pan Bogu sław
Pan Jerzy
Pan Ulryk 

bracia Jego Książęcej Mości, wszyscy  
książęta szczecińsko-pomorscy

Książę Filip Juliusz panujący w księstwie wołogoskim, książę szczecińsko- 
-pomorski.

Pan August Młodszy, książę Brunszwiku i Lüneburga459.
Pani Klara Maria z domu szczecińsko-pomorskiego, księżna Meklem-

burgii, wdowa460.
Pani Anna z domu szczecińsko-pomorskiego, księżna Meklemburgii, wdowa461.
Panienka Anna szczecińsko-pomorska462.
Pani Anna z domu Schlezwik-Holsztyn, księżna szczecińsko-pomorska, 

wdowa463.
Pani Erdmuta464
Pani Anna Maria465

z domu margrabianki brandenburskie, księżne 
szczecińsko-pomorskie, wdowy

Pani Zofia Jadwiga z domu Brunszwik i Lünenburg, księżna szczeciń-
sko-pomorska, wdowa466.

Pani Agnieszka, żona księcia Filipa Juliusza, z domu margrabianka 
brandenburska467.

Pani Urszula z domu dolnosaskiego, księżna z Brunszwiku i Lünenburga, 
wdowa.

Panienka Maria z Dolnej Saksonii.
Panienka Katarzyna Urszula z Dolnej Saksonii468.
Panienka Sydonia z Brunszwiku i Lünenburga469.

459 August Młodszy (1579-1666), książę brunszwicko-lüneburski na Wolfenbüttel, mecenas sztuki, założyciel Herzog-August-Bibliothek. [PG]
460 Zob. Klara Maria (1574-1623), Aneks 1.
461 Zob. Anna (1554-1626), Aneks 1.
462 Zob. Anna (1590-1660), Aneks 1.
463 Zob. Anna (1577-1616), Aneks 1.
464 Zob. Erdmuta (1561-1623), Aneks 1.
465 Zob. Anna Maria (1567-1618), Aneks 1.
466 Zob. Zofia Jadwiga (1561-1631), Aneks 1.
467 Zob. Agnieszka Brandenburska (1584-1629), Aneks 1.
468 Zob. Katarzyna Urszula (1580-1611), Aneks 1.
469 Sydonia (1577-1645), córka księcia Henryka brunszwicko-lüneburskiego.



12 Portret księżnej Zofii Szlezwicko-Holsztyńskiej, żony 
księcia Filipa II, z 1613 roku. Zbiór ZKP Szczecin. 
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Posłowie
Poseł Jego Cesarskiej Mości

Pan Stephan Heinrich, hrabia von Eberstein470.
Poseł elektora brandenburskiego

Michel von Hagen, komtur w Werben471.
Poseł księcia Karola z Meklemburgii i pani Zofii,

z domu Szlezwik-Holsztyn, księżnej
meklemburskiej, wdowy.

Claus Peckatell472, starosta w Ivenack473
Posłowie Lubeki 

Doktor Martinus Nordanus, syndyk, i Johann Lünenburg, rajca 
Posłowie Gdańska 

Gerdt Brandes, burmistrz, i Johann Speyman, rajca
Posłowie Rostocku 

Doktor Johann Sibrant, profesor tamże, i Joachim Schütte, rajca

Z pomorskich miast swoich przedstawicieli przysłały474:
Stralsund
Szczecin

Greifswald
Kołobrzeg
Stargard
Koszalin
Anklam
Słupsk

Darłowo
Demmin
Gryfice

Trzebiatów
Sławno i Pasewalk.

470 Zob. Eberstein, Stephan Heinrich von (1533-1613), Aneks 1.
471 Werben – miasto nad Łabą, obecnie w pow. Stendal (Kreis Stendal) w landzie Saksonia-Anhalt. W średniowieczu siedziba komturii 
zakonu joannitów, po wprowadzeniu reformacji w Brandenburgii w 1536 zakon został utrzymany jako świecka fundacja monarsza, stanowiła 
synekurę dla rodziny elektorskiej lub zasłużonych dworzan. Partenheimer 2007, s. 1289-1304. [PG]
472 Zob. Peckatel, Claus von (1548-1615), Aneks 1.
473 Ivenack – wieś w pow. Pojezierze Meklemburskie (Kreis Mecklenburgische Seenplatte), w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie, 
w średniowieczu siedziba klasztoru Cystersów, po wprowadzeniu reformacji zarząd domeny Ivenack (Amt Ivenack) należał do książąt 
meklemburskich. [PG]
474 Miasta uszeregowane są według znaczenia gospodarczo-politycznego. [PG]
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Ze strony Panny Młodej

Książęta
Pan Chrystian475
Pan Jan Adolf476
Pan Filip477
Pan Jan Jerzy478
Pan Joachim Ernest479

wszyscy bracia i książęta Holsztynu.

Pan August, książę Anhaltu
Pani Agnieszka Jadwiga z domu Anhalt, księżna Schlezwika-Holsztynu480
Panienka Maria z Holsztynu481
Panienka Anna Sabina z Holsztynu482.

Posłowie
Poseł króla Danii

Apitius Grunenberg.
Poseł elektora saskiego

Heinrich von Leipzig, starosta w Torgau483.
Poseł pani Doroty z królewskiego domu duńskiego, 
księżnej Brunszwiku i Lünenburga, wdowy. A także 

pana Ernesta, księcia Brunszwiku i Lünenburga.
Marquard von Hodenberg.

Poseł pana Jana Adolfa księcia Szlezwika-Holsztynu 
i pana Jana Fryderyka księcia Szlezwika-Holsztynu 

oraz arcybiskupa Bremy i Lubeki
N. Münchhausen.

Poseł pana Ulryka, księcia Szlezwika-Holsztynu, biskupa Schwerin
Claus Peckstell484.

475 Christian (1570-1633), książę Szlezwika-Holsztynu na Sonderbugu. [PG]
476 Zob. Jan Adolf (1576-1624), Aneks 1.
477 Filip (1584-1663), od 1622 książę Szlezwika-Holsztynu na Glücksburgu. [PG]
478 Jan Jerzy (1594-1613), syn Jana Młodszego, zmarł w trakcie studiów w Tybindze. [PG]
479 Joachim Ernst (1595-1671), książę Szlezwika-Holsztynu na Plön. [PG]
480 Agnieszka Jadwiga, księżniczka anhalcka, druga żona księcia Jana Młodszego księcia Szlezwika-Holsztynu, macocha księżnej Zofii, 
żony Filipa II. [PG]
481 Maria (1575-1640), od 1611 opatka w klasztorze w Itzehoe, świeckiej fundacji dla kobiet. [PG]
482 Anna Sabina (1593-1659), córka Jana Młodszego z drugiego małżeństwa z Agnieszką Jadwigą. [PG]
483 Heinrich von Leipzig (1550-1622), szlachcic, urzędnik elektora saskiego Jana Jerzego, starosta w Torgau, Liebenwerda i Wurzen. 
Torgau n. Łabą, miasto w pow. Północna Saksonia (Kreis Nordsachsen) w landzie Saksonia; miejscowy zamek (Hartenfals) w średniowie-
czu i czasach nowożytnych stanowił jedną z głównych rezydencji władców saksońskich w XVI w. przebudowany w stylu renesansowym. 
Delang 2008. [PG]
484 Zob. Peckatel, Claus von (1548-1615), Aneks 1.
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Pana Hansa Georga
Pana Rudolfa
Pana Ludwika

braci i książąt Anhalt –  
poseł Rüdiger Mönchow.

Po zaślubinach palatyn Neuburga, Filip Ludwik, przez swojego syna, 
palatyna Augusta, polecił zaprezentować i wręczyć okazały puchar. I pozostałe 
miasta przesłały swoje wyrazy uszanowania.

Kiedy wspomniana panienka i książęca panna młoda razem ze swoją 
świtą zbliżyła się na około ćwierć mili od Szczecina, z bogatym orszakiem 
konnych wyszedł jej naprzeciw pan młody razem ze swoimi braćmi oraz 
przedstawicielami szlachty i poddanych. Przywitali ją w drodze i następnie 
odprowadzili aż do miasta na książęcy zamek485.

W mieście zebrało się uzbrojone mieszczaństwo ze wszystkich czterech 
kwartałów i w doskonałym porządku ze swoimi chorągwiami ustawiło się po 
obu stronach drogi, którą – od Bramy Młyńskiej przez uliczki i place targo-
we – przechodził orszak486.

Na rondelę przed Bramą Młyńską wciągnięto wielkie działo i wykonano 
z niego kilka honorowych i przyjacielskich wystrzałów.

Ale chociaż zarządzono, żeby zaraz po przejeździe konnych oraz książę-
cych powozów mieszczaństwo zaprzestało wystrzałów, a ono samo, przestrze-
gając porządku, miało zostać przeprowadzone przez zamek, to mieszczanie 
nie przestali strzelać tak długo, dopóki nie przejechali obok nich książęta 
i najznamienitsi spośród rycerstwa. Przez to kawalkada konna została zakłó-
cona, ponieważ konie się spłoszyły, stawały dęba i chciały się rozbiec. Z tego 
wynikło nieszczęście, ponieważ jeden z jadących knechtów, kiedy zaczął łzawić 
od prochu, zeskoczył ze swojego siodła i sam wypalił. Trafił przez to w głowę 
i zabił jednego czeladnika bednarskiego, który tylko stał obok i chciał się 
przyglądać [orszakowi]. Wtedy też szpaler mieszczan złamał swój porządek 
i się rozleciał, a każdy poszedł sam do swojego domu, ponieważ lud – z powodu 
tego zamieszania – nie mógł zostać przeprowadzony przez książęcy zamek.

Poza tym – Bogu dzięki – podczas odbywającego się wesela nie doszło do 
żadnego innego tumultu ani hałasów, i wszyscy rozeszli się w przyjacielskim 
i radosnym nastroju.

485 Orszak przybył traktem Via Regia, czyli drogą od Anklam przez Uckermünde do Szczecina. [PG]
486 Orszak został wprowadzony do miasta od strony pn. (Bramą Młyńską), następnie obecną ul. Staromłyńską, pl. Orła Białego i ul. Grodzką. 
Zob. Kościelna 2021. [PG]
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Wszechmogący Bóg, opiekun i twórca małżeństwa, niech pobłogosławi to zbożne 
przedsięwzięcie, i w swej życzliwości daruje filipowi i zofii, obojgu zjednoczonym 
w jedno, zgodność synogarlic, żywotność orła i wszelką pomyślność. 
Ona niech będzie jak płodna winnica, która daje winne grona, która swoimi sokami 
i cieniem raduje małżonka, utrudzonego publicznymi troskami, i swoim aromatem 
odsuwa od niego jak najdalej to, co jest trucizną dla miłości małżeńskiej, jak również 
wszystko, co mogłoby zrodzić jakąś troskę. Ów zaś najznakomitszy książę, dla chwały 
swojego imienia oraz dla wspólnego pożytku i korzyści ojczyzny, jak najdłużej niech 
żyje, kwitnie, będzie zdrów.

Życzenia Paula Zachariasa

Książę Filip wziął Zofię za prawowitą małżonkę.
Król wysokiego nieba niech pobłogosławi to dzieło487.

Filip z łaski Bożej książę 
z Zofią miał swoje pokładziny488.

Przerażająca burza

D nia 25 sierpnia tegoż 1607 roku była tutaj w Szczecinie ponownie taka 
silna i przerażająca burza z grzmotami, piorunami, mgłą i deszczem, 
trwająca od godziny siódmej wieczorem do jedenastej w nocy, jakiej 

nigdy w tym mieście nie słyszano i nie widziano. Taka sama pogoda wróciła 
26 sierpnia i wielu patrzyło na błyskawice, i słuchało grzmotów i innych okrop-
ności, które jednak – Bogu niech będą dzięki – przeszły, nie wyrządzając szkód.

487 Chronostych łaciński: PrInCeps ConIVgII SophIaM sIbI IVre PhILIppVs / CopVLat: HoC aLtI ReX beet aXIs opVs (I+C+C+I+V+I+I+I+
M+I+I+I+V+I+L+I+V+C+V+L+C+L+I+X+X+I+V = 1607). [MC]
488 Chronostych niemiecki: Hertzog PhILIps In Gottes GnaD / MIt SopheI seIn BeILager hat (I+L+I+I+D+M+I+I+I+I+L = 1607). [AG] 

Dzięki Bożemu miłosierdziu 
nie zostaliśmy zgładzeni.



83

k s i ę g a  t r z e c i a

Hołd lenny

K iedy nasz obecny łaskawy książę i pan, książę Filip Drugi, na nie-
dawno odbytym sejmie w Trzebiatowie489 zaproponował między 
innymi punkt dotyczący hołdu lennego, kazał ze swej książęcej, 
ojcowskiej dobroci i troski przypomnieć łaskawie, jak wielkie 
problemy i spory powstałyby, gdyby hołd lenny przyjmowany był 

według starego zwyczaju. Skończyłoby się tylko na obżarstwie i pijaństwie, które 
podle i bezmyślnie marnotrawią dary Boże i przez które wielu – szczególnie 
zwykły motłoch – prowadzi niezwykle beznadziejny żywot, co Wszechmogące-
go Boga pobudza do gniewu i do spuszczania na kraj różnych powszechnych 
kataklizmów, oraz na wielu kosztach, które niepotrzebnie ponoszą szczególnie 
nie tylko miasta, ale także osoby prywatne pochodzenia nieszlacheckiego, nie 
mówiąc już o wielkim zagrożeniu pożarowym i zdrowiu Jego Książęcej Mości.

Dlatego zatem Jego Książęca Mość był skłonny ułożyć się teraz z miastami 
w kwestii znośnych zasad hołdu i sprawą tak pokierować, żeby nie wynikały 
z niej tak wysokie wydatki, żeby od miast – zamiast należnej uczty – ustalić 
i potwierdzić określoną sumę pieniędzy etc. Obecne wówczas stany, a zwłaszcza 
posłowie miast, tę łaskawą i słusznie uczynioną propozycję – uwzględniając, 
że zauważalnie odczuli dwa niedawne szybko następujące po sobie hołdy 
lenne – z wiernopoddańczą wdzięcznością zaakceptowali490.

W końcu ułożono się i rozwiązano tę sprawę w ten sposób, że Jego Ksią-
żęca Mość wezwie rycerstwo491, to jest poszczególne rody, w dogodne miejsce 
i po złożeniu przez nie przysięgi lennej nada im łaskawie inwestyturę i lenno. 
Odnośnie miast ustalono, że do Pyrzyc, Gartz, Wolina i Kamienia w celu 
przyjęcia hołdu [w imieniu władcy] zostanie wysłanych kilku książęcych 
radców, dla których, w dogodnym miejscu zostanie wydana konieczna uczta, 
na zasadach uzgodnionych dla każdej osoby i bez zbytku.

W pozostałych miastach jednak Jego Książęca Mość chciałby osobiście 
odebrać hołd lenny podczas przejazdu w czasie planowanej podróży do Lę-
borka, na jego własny koszt.

A ponieważ miasta same miały oszacować koszt należnej księciu uczty, 
wydatków i innych obciążeń, to zgodziły się na łaskawą propozycję Jego 
Książęcej Mości, żeby ustalić wysokość kwoty pieniężnej przeznaczonej nie 
tylko na Jego Książęcą Mość i jego małżonkę, nie tylko uczcić według starego 

489 Sejm w Trzebiatowie obradował od 29 II do 8 III 1608. Thiede 1849, s. 592; Petsch 1907, s. 17. [PG]
490 Landtagsabschied vom 1608. AP Szczecin, AKS I/454–460. [PG]
491 Rycerstwo, czyli szlachtę. [PG]
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zwyczaju obecnych przy tym książęcych urzędników, ale także dać urzęd-
nikom niższym to, co im się należy. Do tego [zgodziły się] na wystawienie 
rewersu, że te łaskawe postanowienia nie będą mogły w przyszłości zostać 
wykorzystane przez sukcesorów przeciw książęcemu domowi szczecińsko-

-pomorskiemu, i zaakceptowały, że wszystkie inne sprawy pozostaną według 
decyzji poprzedniego sejmu492.

W wyniku tego ogólnego ustalenia w dniu 27 kwietnia tegoż 1608 roku 
w imię Boże zostało tutaj, w Szczecinie, zapoczątkowane składanie hołdu, 
które potem dalej było kontynuowane493.

Poza zmianami w samym przebiegu hołdu lennego został on teraz prze-
prowadzony w ten sam sposób, jak w roku 1605 podczas hołdu składanego 
księciu Bogu sławowi, świętej pamięci ojcu księcia [Filipa]. A mianowicie: od 
książęcego zamku w dół ulic Wjazdowej i Szewskiej aż do ratusza po obu stro-
nach drogi zostali przez wyznaczonych kapitanów ustawieni przedstawiciele 
mieszczaństwa w najzdobniejszych strojach i ze zdobnym uzbrojeniem oraz 
innym wyposażeniem odpowiednim na tak uroczysty dzień. Po przybyciu 
Jego Książęcej Mości tutejszy burmistrz i rada [miejska] powitali go z uniżoną 
rewerencją przed ratuszem. Następnie wprowadzili księcia i jego ukochaną 
małżonkę oraz całą książęcą świtę do ratusza, gdzie – w obecności posłów 
elektora brandenburskiego – poczyniono napomnienia i oficjalnie rozmawiano, 
po czym Jego Książęca Mość osobiście pojawił się w szczytowym oknie ratusza. 
Czcigodna rada razem ze starszymi kupiectwa i cechów wyszli jednak na ry-
nek do zebranego tam mieszczaństwa, złożyli przysięgę lenną w zwyczajowej 
formie i powrócili do ratusza, gdzie uniżenie usługiwali Jego Książęcej Mości 
przy zwyczajowej uczcie, stosując się do nałożonego obowiązku i pokazując, 
że wyświadczają Jego Książęcej Mości łaskawą przysługę.

A szczeciński syndyk, doktor Samuel Schwalch494, wygłosił na ratuszu pod 
koniec uczty następującą orację, którą bez zastrzeżeń przytoczę tu w punk-
tach dotyczących hołdu (zwłaszcza że można w niej znaleźć wiele z historii 
i różnorodne dobre pouczenia)495.

oracja

J aśnie Oświecony i Wielmożny Książę, Łaskawy Panie! Po śmierci po-
przedniego jaśnie oświeconego i wielmożnego księcia i pana, pana Bogu-
sława, księcia szczecińsko-pomorskiego, Kaszubów i Słowian, władcy 

492 Thiede 1849, s. 592; Wehrmann 1911, s. 248. [PG]
493 Wehrmann 1911, s. 249. [PG]
494 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1. [PG]
495 Thiede 1849, s. 593. Koszt hołdu w Szczecinie wyniósł 14 tys. guldenów, który w całości pokryły władze miejskie. [PG]
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Rugii, hrabiego Gützkow i pana ziemi lęborsko-bytowskiej, naszego świętej 
pamięci łaskawego władcy, Wasza Książęca Mość przyjął na siebie książęce 
panowanie w tymże księstwie szczecińskim nie tylko na mocy prawa pierwszeń-
stwa jako najstarszy i pierworodny – jak to jest w zwyczaju w tym i w innych 
książęcych domach – czy z powodu wieku, ale także na podstawie szczególnej 
ojcowskiej dyspozycji i zarządzenia, a potem także na zasadzie braterskiej 
umowy, i odtąd tę władzę będzie szczęśliwie i jako ojciec kraju kontynuował 
i sprawował dalej.

Na początku zatem burmistrz i rada, starsi i całe mieszczaństwo tego 
Waszej Książęcej Mości poddanego miasta Szczecina, dziękują za to wiernemu 
i miłosiernemu Bogu (który trzyma w swoich rękach całą władzę i panowanie, 
i rozdziela je i umacnia według Swojej łaskawej ojcowskiej woli), który Swoją 
Boską wszechmocą ten chwalebny szczecińsko-pomorski dom książęcy tak 
szczodrze pobłogosławił i łaskawie utrzymał przez pięćset lat, że tym Waszej 
Książęcej Mości krajem i ludźmi i całym Księstwem Pomorskim aż do teraz 
nieprzerwanie – z łaskawej Bożej woli – chwalebnie i przyjaźnie sprawuje władzę 
stale ta sama książęca pomorska krew (której początki i pochodzenie, zgodnie 
z książęcą pomorską Genealogią i rodowodem, należy liczyć od Świętobora496), 
bez jakiejkolwiek obcej, zagranicznej. I która teraz została przeniesiona na 
Waszą Książęcą Mość.

Należy uwzględnić także osobliwość i – jako że nic nie dzieje się bez 
szczególnego znaku – wziąć pod uwagę mianowicie to, że tenże Świętobor Wielki, 
którego nieco wcześniej wspomnieliśmy, zmarł w 1107 roku, a jego syn Warcisław 
Pierwszy już w następnym 1108 roku nie tylko całym odziedziczonym krajem 
pomorskim zaczął władać królewską ręką, ale także w czasach swego panowania 
wyprowadził ten kraj z pogańskiej ciemnoty oraz słowiańskiego barbarzyństwa 
i nakłonił do chrześcijańskiej wiary i niemieckich obyczajów, a sam kazał się 
ochrzcić biskupowi Ottonowi Bamberskiemu (zwanemu Apostołem Pomorza)497.

I to właśnie, [licząc] od początków panowania tegoż Warcisława Pierwszego 
jako pierwszego chrześcijańskiego pomorskiego księcia, w tymże 1608 roku, 
kiedy złożenie hołdu lennego potwierdza przejęte przez Waszą Książęcą Mość 
książęce panowanie, dopełnia się pięćsetlecie.

Taka pora wyznaczona przez los czyni Waszą Książęcą Mość wyjątkowym, 
a mianowicie będącym pod szczęśliwą i sprzyjającą wróżbą, co można także wniosko-
wać z tego, że imię – PhILIppVs DVX PoMeranIae498 – również można traktować 

496 Zob. Świętobor, Aneks 1. Świętobór miał być pierwszym historycznym monarchą na Pomorzu z dynastii Gryfitów. W oracji tej Samuel 
Schwalch nawiązał do wywodu z kroniki Kantzowa. Zob. Rymar 1995, 1, s. 91-94, 105, 107. [PG]
497 Zob. Księga pierwsza, rozdział „O szczecińskim nawróceniu na wiarę chrześcijańską”.
498 Pol. Filip Książę Pomorza. Wykorzystano tu chronogram (I+L+I+V+D+V+X+M+I = 1573) odnoszący się do roku urodzenia księcia. [MC]
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jako liczbę roku 1573, w którym Wasza Książęca Mość przyszedł na świat. Tak 
jak imiona wielkich książąt i władców zawierają w sobie szczególne wróżby, 
tak jest też w przypadku Waszej Książęcej Mości dlatego, że również w tym 
samym 1573 roku umarł świętej pamięci książę Barnim Starszy, chwalebnie 
spoczywający w Panu. A układ o dziedziczeniu, zawarty wówczas między 
Waszej Książęcej Mości świętej pamięci ojcem i jego książęcymi braćmi (któ-
rzy wszyscy teraz spoczywają już w Panu), jak twierdzą ludzie, nie stwarzał 
wówczas prawie żadnego zagrożenia, że to księstwo szczecińskie (którego 
zarząd przekazany został w sukcesję trzem krewnym Waszej Książęcej Mości, 
wówczas jeszcze młodym nieopierzonym książętom) nie będzie miało męskiego 
dziedzica pochodzącego od nich i przypadnie Waszej Książęcej Mości. Jednak 
szczególną opatrznością i zrządzeniem Wszechmogącego doszło do tego, że 
Wasza Książęca Mość – jeszcze w kwitnącym wieku i w początku lat męskich – 
osiągnął rządy nad tymże księstwem szczecińskim.

I chociaż chwalebne chrzestne imię Waszej Książęcej Mości – Filip – po 
niemiecku oznacza miłośnika koni i konnej jazdy, i dlatego imię to otrzymało 
wielu władców w celu lepszego wskazania ich rycerskich cnót, to pasuje ono 
także i jest stosowne dla Was. Na wielką pochwałę u Waszej Książęcej Mości 
zasługuje bowiem w szczególności to, że Wasza Książęca Mość nie tylko szcze-
gólnie lubi i ceni paradną jazdę konną, co poświadcza naoczna obserwacja, 
zamówienia książęcego dworu, codzienne wizyty książęcych dworzan oraz 
rozporządzenie wydane na niedawnym sejmie, ale także to, że Wasza Książęca 
Mość wraz z taką Philippia499 posługuje się również nazwą PHILOSOPHIAE, 
zamiast specjalnego emblematu dla większego udowodnienia szczególnego ksią-
żęcego umiłowania mądrości i sztuk wyzwolonych. W imieniu tym ukrywa się 
także szczególna książęca miłość małżeńska, jaką Wasza Książęca Mość żywi 
do swojej serdecznej małżonki, pani Sophiae500 z domu księżniczki Szlezwika-

-Holsztynu, naszej łaskawej księżnej i pani. Wśród innych wielkich władców, 
którzy noszą imię Filip, historiografowie wyróżnili najbardziej Filipa księcia 
Burgundii501, przodka najwielmożniejszego cesarza Karola Piątego502, który 
jako pierwszy zjednoczył wszystkie siedemnaście prowincji niderlandzkich 

499 Wyraz ten został najprawdopodobniej utworzony jako połączenie dwóch wyrazów greckich: φιλέω („kocham”) oraz ἵππος („koń”). 
Możemy go interpretować jako „miłość do koni”. Podobnie imię Φίλιππος (Filip) oznacza miłośnika koni. [MC]
500 Wyraz Sophia jest dwuznaczny: oznacza zarazem imię kobiece Zofia (czyli imię małżonki Filipa II), jak i grecki rzeczownik σοφία 
(łac. sophia) – mądrość. [MC]
501 Filip III Dobry (1396–1467), od 1419 książę Burgundii, hrabia Flandrii, Artois i Burgundii (Franche-Comte), prapradziadek cesarza 
Karola V. [PG]
502 Zob. Karol V Habsburg (1500-58), Aneks 1.
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i w ten sposób umocnił Imperium Belgicum503. Tenże [Filip] z powodu swojej 
szczególnej książęcej łagodności, łaskawości i dobroci oraz z powodu innych 
najchwalebniejszych książęcych cnót ze szczególną emfazą nazywany był Ów 
Filip dobry504.

Jeśli jednak weźmie się pod uwagę szczególną i przyrodzoną ksią-
żęcą dobroć i łagodność Waszej Książęcej Mości oraz inne cnoty dane od 
Wszechmogącego Boga, to i Wasza Książęca Mość może zostać słusznie na-
zwany Philippus ille bonus & quidem secundus505. Imię Philippus Secundus będzie 
nosił Wasza Książęca Mość nie tylko dlatego, że Wasza Książęca Mość jest 
drugim księciem z pomorskiego domu o takim imieniu, ale przede wszyst-
kim dlatego, że Wasza Książęca Mość także pod pomyślną i szczęśliwą gwiazdą 
i pod pomyślnymi znakami, o czym wspomniano wyżej, urodził się do władania 
tymże księstwem szczecińsko-pomorskim. W ten sposób, taką Secunditet506 
słusznie będzie można odnieść także do Was, Wasza Książęca Mość. Wtedy 
również, jak dziadek Waszej Książęcej Mości, Filip pierwszy tego imienia tak 
hojnie pobłogosławiony przez Wszechmogącego Boga, że po swojej śmierci 
pozostawił pięciu młodych panów i synów, przez co powiększył książęcą 
rodzinę pomorską i – Bogu dzięki – przetrwała ona do dzisiaj, tak wierny 
Bóg niech podobnie bogato błogosławi Księciu w oczekiwaniu na młodego 
pana i książęcego dziedzica w jego chrześcijańskim małżeństwie. Tego życzą 
Waszej Książęcej Mości z całego serca burmistrz i rada, wszyscy starsi i całe 
mieszczaństwo tego waszego wiernego miasta Szczecina, a nawet całego kraju.

Co ma także odrobinę wyrazić na początku życzenie pomyślności i uniżone 
dziękczynienie ku czci Waszej Książęcej Mości.

Wracając jednak do dzisiejszego wydarzenia. Wasza Książęca Mość na 
niedawnym sejmie w Trzebiatowie łaskawie ustanowił, że w dniu dzisiejszym, 
tutaj – w mieście wiernym Waszej Książęcej Mości – przyjmie hołd lenny 
według dawnego zwyczaju. Burmistrz i rada, i cała gmina miejska uznali się 
zatem zobowiązani nie tylko do tego, żeby taki żądany hołd lenny rzeczywiście 
złożyć, ale także w końcu – posłusznie stawiwszy się na pisemne polecenie 
książęce – żeby złożyć płynące z serca życzenia. [Życzymy zatem i prosimy], 
żeby łaskawy i miłosierny Bóg zechciał udzielać [Wam] w tym chwalebnym 

503 Czyli ówczesne Niderlandy, obszar dzisiejszej Belgii i Niderlandów (Holandii). W 1566 wybuchło powstanie przeciwko panowaniu 
Filipa II Habsburga, syna Karola V, i siedem prowincji pn. Niderlandów powołało w 1579 unię utrechcką, w 1581 Republikę Zjednoczonych 
Prowincji, i zdetronizowało Filipa II. [PG]
504 Łac. Philippus ille bonus. Chodzi o Filipa III Dobrego. [MC] 
505 Pol. Filip ów dobry i zaiste Secundus. Przydomek Secundus nie jest jednoznaczny. Można go rozumieć jako liczebnik ‘drugi’ oraz 
jako przymiotnik o znaczeniu ‘pomyślny, życzliwy, przynoszący szczęście’. [MC] 
506 Niemiecki neologizm stworzony na określenie zarówno pomyślności, jak i nawiązujący do drugiego numeru księcia Filipa. Ma wyrażać 
podwójne znaczenie książęcego przydomka. Analogicznie do wersji łacińskiej. [AG] 
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dziele szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa, a także swoich dalszych Bożych 
łask. Żebyście – podobnie jak Philippus ille bonus, wspominany przed chwi-
lą, który przez 48 lat panował chwalebnie i miłościwie nad swoim krajem 
i ludem, i w zaawansowanym wieku 77 lat507 zakończył swoje życie okryty 
szczególną książęcą chwałą – i Wy, jako Philippus ille bonus & secundus, rozwijali 
przez równie długie lata swoje książęce panowanie nad tym wiernym Waszej 
Książęcej Mości miastem, a także nad całym krajem i wszystkimi poddanymi, 
i przyczynili się do utrzymania oczekiwanej jedności, do dalszego krzewie-
nia zdrowej czystej wiary, do stałego umacniania prawa i sprawiedliwości, 
do podnoszenia znaczenia rzemiosła i kupieckiego handlu, wzmacniając 
to dobre miasto [tj. Szczecin] i nadając mu przywileje. Żebyście cieszyli się 
stałym zdrowiem i długim życiem, i osiągnęli podobnie zaawansowany wiek 
77 lat, dzięki czemu nie wygaśnie książęca pomorska krew i chwalebny stary 
ród, ale – jak przez te poprzednie 500 lat (o których wspomniano wcześniej) – 
dzięki łasce Bożej będzie trwał nieprzerwanie w takim rozkwicie i w stałym 
pokoju aż do końca świata.

Kiedy zatem Wasza Książęca Mość w tym swoim pisemnym poleceniu, 
a także na niedawno odbytym sejmie zaofiarował się łaskawie i po królewsku, 
że miłościwie potwierdzi i odnowi wszystkie przywileje, statuty, stare zwyczaje 
i swobody posiadane przez to miasto [tj. Szczecin] oraz przez inne miasta 
i poddanych, to w burmistrzu i radzie odżyła nadzieja, że za tą książęcą 
obietnicą podąży nie tylko potwierdzenie, odnowienie i konfirmacja wszyst-
kich posiadanych przez miasto przywilejów i swobód, chwalebnych statutów 
i zwyczajów508. Odżyła także nadzieja na to, że Wasza Książęca Mość będzie 
chronił te przywileje swojego miasta i że – zgodnie z niedawno ogłoszoną 
decyzją sejmu i wynikającym z niej specjalnym książęcym objaśnieniem – 
łaskawie i korzystnie załagodzone zostaną wszystkie wysuwane wcześniej 
i dotąd nierozstrzygnięte punkty sporne509. Takie postępowanie – samo 
w sobie książęce i bardzo chwalebne – przyniesie również szczególny rozkwit 
i rozwój tego dobrego miasta, a także wspaniałomyślne i umiarkowanie uległe 
porozumienie między władzą i poddanymi oraz oczekiwany spokój. Burmistrz 
i rada czują się więc zobowiązani wobec Waszej Książęcej Mości do uniżonej 

507 Książę Burgundii Filip III Dobry (1396-1467) żył 71 lat. Paul Friedeborn podał błędną liczbę lat jego życia. [PG]
508 Książę Filip II, podobnie jak jego poprzednik Bogu sław XIII w trakcie przyjęcia hołdu od Szczecina, potwierdził jego przywileje 
i prawa. Regest dokumentu w: Regesty, s. 171-172. [PG]
509 Jednym ze spornych punktów było prawo księcia do wyznaczania wójta dla sądu ławniczego. W 1593 książę Jan Fryderyk prze-
jął funkcję dziedzicznego wójta sądowego od rodu Wussow i wyznaczył własnego sędziego. Wachowiak 1985, s. 333-334. Kolejnym 
problemem spornym między monarchą a miastem było prawo patronatu nad kościołami w Szczecnie, w tym św. Jakuba, i prawem do 
powoływania pastora w tym kościele. Książę Filip II polecił w 1606 superintendentowi Jakobowi Faberowi [zob. Schmidt, Jakob (Schmid, 
Faber, Fabricius) (1537-1613), Aneks 1] obsadzenie parafii jego kandydatami. Thiede 1849, s. 590-591; Bahlow 1903, s. 163-188. [PG]
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i posłusznej wierności, do poświęcenia życia, dóbr i krwi oraz są skłonni, 
chętni i skorzy do wszystkiego, co przystoi wiernym poddanym, aby zostali 
uznani za użytecznych i rzeczywiście takimi byli.

Po tym w imieniu naszego łaskawego księcia i pana (pod nieobecność 
z powodu słabości kanclerza doktora Martina Chemnitza510) przemówił wielmoż-
ny, szlachetny i szanowny Jobst Borcke, pan na Strzmielu i książęcy starosta 
w Szadzku511.

„Jaśnie Oświecony i Wielmożny książę i pan Filip, książę szczecińsko-
-pomorski etc., wysłuchał łaskawie, co w imieniu swoim, starszych kupiectwa, 
gildii i cechów oraz całego miasta proponują i przedstawiają burmistrz i rada.

Jego Książęca Mość uważa teraz za zbyteczne powtarzanie wszystkiego, 
co o nim i o chwale książęcego domu zostało przypomniane i przywołane 
z pomorskich „Roczników” i od wiarygodnych historyków. Jego Książęca Mość 
przyjmuje serdeczne życzenia czcigodnej rady i wyraża swoje ukontentowanie.

Przejmując władzę w księstwie szczecińskim po śmierci spoczywającego 
w Bogu ojca, Jego Książęca Mość chciał wprawdzie początkowo przyjąć od 
swoich poddanych hołd lenny według pradawnego, dobrze znanego zwycza-
ju. Przypomniał sobie jednakże, że w krótkim czasie następowało po sobie 
kilka hołdów, przez co poddani, a szczególnie miasta, musieli znieść wiele 
uciążliwości.

Dlatego Jego Książęca Mość zdecydował się tak przeprowadzić tę uroczy-
stość, żeby ani Szczecin, ani inne miasta nie zostały obciążone. I Jego Książęca 
Mość chce w imię Boże rozpocząć to dzieło i nie wątpi, że Bóg Wszechmogący 
potwierdzi życzenia czcigodnej rady i łaskawie obdarzy Jego Książęcą Mość 
ciągłym zdrowiem i szczęśliwym panowaniem. Jego Książęca Mość chce także 
zapewnić czcigodną radę, że okazała należny mu szacunek i posłuszeństwo. 
W zamian za to Jego Książęca Mość jest gotów potwierdzić ogólne przywileje 
miejskie, chronić je i przestrzegać, a także pozostawić to miasto przy czystej 
i zdrowej wierze oraz wzmacniać sądownictwo512 i handel”513. Paul Zacharias:

Cały lud wierny ślubuje oto księciu Filipowi.
Modli się, by dożył sędziwego wieku na świecie514.

510 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
511 Zob. Borcke, Jobst von (? – po 1628), Aneks 1.
512 Książę obiecał uregulować problem wyboru wójta sądowego. Patrz niżej. [PG]
513 Książę Filip II, podobnie jak poprzedni władcy, zabiegał o wolność handlu na Odrze i Warcie m.in przez zniesienie prawa składu 
miasta Frankfurtu i ceł pobieranych przez władze elektorskie w Kostrzynie, które bardzo mocno ograniczały wielkość handlu na wspo-
mnianych rzekach wobec innych podobnych arterii handlowych, np. Wisły. Monarchowie pomorscy wraz ze Szczecinem współpracowali 
w tej sprawie ze stroną polską, bowiem szlachta wielkopolska była zainteresowana rozwojem wymiany handlowej (eksport zboża) przez 
Szczecin. Układ o „wolnym” handlu zawarto dopiero w 1618, lecz nie został on wcielony do praktyki. Zob. Chojnacka 2007. [PG]
514 Chronostych łaciński: PLebs sVbIeCta DVCI nVnC IVrat saLVa PhILIppo / Orat Vt et CanVs VIVat In orbe DIV (L+V+I+C+D+V+C+I+V+
C+I+V+L+V+I+L+I+V+C+V+V+I+V+I+D+I+V = 1608). [MC]
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Zjazd Hanzy w Lubece

W  dniu św. Bartłomieja [tj. 24 VIII] odbył się zjazd Hanzy zwołany do Lu-
beki, na który jako poseł tego miasta do udziału w obradach wysłany 

został sekretarz Paul Friedeborn515.

Uroczyste otwarcie książęcej kancelarii516

W  tymże 1608 roku, w październiku, wspominany wyżej miłościwy 
książę i pan, książę Filip, wykończył pięknymi malowidłami i inny-
mi udoskonaleniami budynek książęcej kancelarii, przez co nadał 

mu wspaniały wygląd. Kancelarię przed czterema laty – jak już wspomina-
no – przeniósł do domu Ludwika świętej pamięci ojciec Jego Książęcej Mości 
i wygodnie go przygotował na wszystkie potrzeby. Najważniejsze jednak było 
przeznaczenie go i przystosowanie na potrzeby stale działającego Trybunału 
i sądu, czego można dowiedzieć się z dokumentu fundacyjnego oraz z zapisa-
nej złotymi literami kamiennej tablicy nad wejściem do kancelarii, na której 
wykuto też książęcy herb i inne rzeczy. Uważam, że jest ona bardzo użytecz-
na, tak samo jak kunsztownie na niej wymalowany emblemat sprawiedliwego 
sędziego, przede wszystkim dlatego, że stanowią one razem przypomnienie 
zarówno dla sędziów, jak i stron procesowych, adwokatów i prokuratorów517. 
Napis na tej tablicy w języku łacińskim brzmi:

poświęcone bogu w trójcy jedynemu 
i bożej sprawiedliwości 

T ę świętą budowlę, która jako pomocnica woli Bożej przez swoich kapłanów 
z rozwagą wymierza śmiertelnikom słuszne wyroki według świętego prawa, którą, 
niedawno odnowioną, Najjaśniejszy Książę i Pan, pan bogusław xiii książę 

Szczecina, Pomorza, Kaszubów i Wandali, władca Rugii, hrabia Gützkow i pan ziemi 
lęborskiej i bytowskiej, powiększył o nowy, wytworny trybunał przeznaczony do orze-
kania prawa, Najjaśniejszy Książę i Pan, pan Filip drugi, książę Pomorza, pierworodny 
syn i następca Jego Wysokości, w taki oto sposób, jak widzisz, przyozdobił. 

515 Paul Friedeborn był częstym posłem Szczecina na zjazdy Hanzy w Lubece. Wehrmann 1911, s. 261. [PG]
516 Wskazana przez Paula Friedeborna kancelaria stanowiła kancelarię i siedzibę Sądu Nadwornego w Szczecinie. Patrz wyżej. [PG]
517 Wehrmann 1911, s. 259-260. [PG]
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Wyświadczył Wam tę łaskę, wybrani sędziowie, przede wszystkim dlatego, abyście 
Prawo i Sprawiedliwość, które, jak wiecie, czynicie nie dla ludzi, lecz dla boga, tym chętniej 
mogli czynić tak nieposzlakowanie i abyście nie pozwolili się dać przekonać ani zyskami, 
ani łzami winnych, ani lękiem przed wpływowym przeciwnikiem, ani żadnymi więzami 
krwi. Do tego więc azylu uciekajcie wszyscy uciśnieni przez nieprawość i nieszczęście. 
Tutaj bowiem boska Sprawiedliwość, spisawszy prawo zgodnie z ustawami Rzymskiego 
Cesarstwa i według prawa cywilnego wymierza je powszechnie. Tutaj rozważa ona dobro 
i słuszność, odrzucając pozory i oszustwo. Tutaj swym mieczem odpędza ona przemoc 
i wszelką nieprawość od ludzi dobrych, złym wymierza karę. Was zaś, którzy prowadzicie 
sprawy klientów jako adwokaci i prokuratorzy, Książę pragnie napomnieć, abyście nie 
dali długo wzrastać zasianym sporom ze względu na wasze żniwo i abyście nie przeciągali 
procesów, kierując się zyskiem, lecz jako miłośnicy pokoju starali się raczej ustanawiać 
zgodę między uczestnikami sporu. Abyście mogli to spełnić, razem z waszymi klien-
tami przed tym progiem odrzućcie zniewagę, oszustwo, podstęp, złą wolę i kłamstwo; 
zaś za towarzyszy weźcie ze sobą Prawdę, szczerość, równowagę ducha, umiarkowanie, 
cierpliwość. Bowiem kto czyni inaczej, nieszczęście sobie wykuwa, a jego życzenie się nie 
spełni. Dla złych bowiem ustanowione zostały kary, dobrzy zaś, jak wszędzie, tak i tutaj 
znajdą swoją chwałę i nagrody.

akt poświęcenia tego trybunału

Roku
Życia najlepszego Księcia xxxvi
Panowania iii
Od Narodzenia Chrystusa m. d. c. viii

w miesiącu październiku
Jednemu i jedynemu wielkiemu Bogu chwała518.
ekfraza519 emblematu namalowanego  

na froncie [budynku] sądu

J ako że zamierzaliśmy ukazać Sprawiedliwego sędziego, namalowaliśmy męża 
odzianego w togę, zasiadającego na krześle sędziowskim lub tronie Salomonowym, 
trzymającego w prawicy jako znak sędziego bardzo długą laskę, na wzór sędziów 

mediolańskich. I ponieważ, jak powiada Salomon w rozdziale I 2 Księgi Kronik, nic nie 
jest dla sprawowania sądu równie konieczne, jak mądrość i wiedza, za plecami sędziego 
namalowaliśmy mądrość, aby, rozświetlona niebiańskimi promieniami, to jest pozna-
niem boga prawdziwego, była dla niego pierwszą nauczycielką i jakby szeptała mu 
do ucha prawdziwe i słuszne wyroki, aby przez nią oświecony umiał oddzielić prawdę od 

518 Chronostych łaciński: VnI et soLI Magno Deo gLorIa (V+I+L+I+M+D+L+I = 1608). [MC]
519 Ekfraza – dokładny, artystyczny opis dzieła sztuki (malarskiego, rzeźbiarskiego lub architektonicznego). [MC]
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fałszu, to, co sprawiedliwe, od tego, co niesprawiedliwe, i zgodnie z prawem oraz świa-
dectwami orzekał wyroki. A cztery główne wady po wielokroć rozsnuwają mrok wokół 
umysłów i oczu sędziów, aby nie potrafili albo nie chcieli ujrzeć tego, co jest sprawiedliwe. 
Pierwsza, mianowicie, to chciwość, która, poprzez zaszczepienie δορωφαγίαν520, bardzo 
wypacza reguły prawidłowego procesu sądowego. Następnie zazdrość, która napełnia 
umysł zawiścią i – kiedy wprowadzi gwałtowne poruszenie umysłu – narusza bardzo 
te reguły. Po trzecie oszczerstwo – jeżeli sędzia nadstawiłby mu uszu, nigdy nie 
zachowa na tyle jasnego umysłu, by nie doświadczyć tego, że jakaś część owej złej smoły 
przylgnie do postępowania sądowego. Czwartą jest płomień pożądliwości, który 
nie tylko rozsnuwa wokół procesu sądowego mrok, lecz wprost oślepia, zakorzeniwszy 
się w ukochanym człowieku, w każdym jego osądzie i w całym umyśle. I nie tylko owa 
miłość pożądliwa, jak było to w wypadku zalotników Zuzanny521, lecz także owa miłość 
obywatelska względem krewnych i przyjaciół często zupełnie nagina reguły sądu.
Te właśnie wady, które psują prawidłowy proces sądowy, umieściliśmy pod stopami 
naszego sprawiedliwego Sędziego, aby, zdeptawszy je, był zabezpieczony przed tymi 
wrogami. Następnie, aby trwał konsekwentnie przy sprawiedliwych i  słusznych 
wyrokach, dodaliśmy mu po obu stronach doradzające cnoty. 1. sprawiedliwość, 
która ofiarowuje mu wagę, by równą miarą rozważał sprawy, i pokazuje, kiedy, zgodnie 
z literą prawa, powinien użyć miecza. 2. Naprzeciwko prawdę, która niesie przed 
nim pochodnię na świętej Księdze, rozpaloną dzięki pismom mędrców, aby dostrzegał 
prawdę i słuszność. 3. stałość, która umocowała jedno ramię cyrkla i uczy, w jaki 
sposób zakreślać sprawiedliwy krąg prawa i słuszności. 4. Następnie pobożność, 
która nakazuje rozstrzygać sprawy stosownie do okoliczności, według słuszności 
i  dobra, nie zawsze kierując się nieugiętym prawem, lecz zasadą chrześcijańskiego 
miłosierdzia. 5. życzliwość, która mniej ceni szorstką surowość, uczy natomiast 
słuchać stron procesowych z szacunkiem i przedstawiać sporne racje językiem raczej 
uprzejmym niż gniewnym. 6. cierpliwość, aby uczyła znosić ze  spokojem 
oszczerstwa i niegodziwe oskarżenia zwaśnionych stron i dzięki znoszeniu pokonać 
wszelkie uciążliwości trudnego urzędu. 7. Na koniec nakreśliliśmy wykonanie 
wyroku, które jest duszą i prawdziwym nerwem sądu, pod postacią zbrojnego męża, 
niosącego, zwyczajem Rzymian, rózgi konsulów. Jeśli bowiem w rozpatrywanej sprawie 
wykonanie wyroku jest opieszałe, urząd sędziego jest użyteczny mało albo wcale.

520 Pol. przekupstwa; rzeczownik δορωφαγία u Friedeborna jest najprawdopodobniej nowożytnym neologizmem utworzonym na bazie 
przymiotnika δωροφάγος – ‘chciwy podarków, przekupny’ (zob. Hezjod, Prace i dni, w. 221, 264). [MC]
521 Friedeborn odnosi się do postaci Zuzanny występującej w Księdze Daniela (Dn 13). Dwóch starców-sędziów zapałało namiętnością 
do pięknej i wiernej żony rządcy Joakima. Kiedy ta odrzuciła ich względy, oskarżyli ją fałszywie o niewierność. Zuzannę ocaliła interwencja 
proroka Daniela, który wykazał kłamstwa oskarżycieli. [MC]
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Książęcy browar zawalony

W  1609 roku w nocy zawalił się browar na dziedzińcu, nie czyniąc jednak 
szkody żadnemu człowiekowi (za co jesteśmy wdzięczni dobremu Bogu). 

O tym Paul Zacharias:
Biada! Dom, gdzie płynie Ceres warzona mocą Wulkana522,

runął, gdy się zawalił potrójny łuk sklepienia523.
Jako że nocą się rozpadł, w tych nieszczęsnych ruinach 

krzywdy nie poniósł nikt, ponieważ Bóg nie zezwolił.

Zmarł Otto von Rammin

W roku 1610, w dniu 18 lutego, zmarł w Szczecinie wielmożny, szlachet-
ny i szanowny Otto von Rammin, pan na Krackow524, Bezrzeczu525 
i Peters hagen526, były kanclerz księstwa szczecińskiego, dziekan 

kapituły kamieńskiej, cesarski palatyn nadworny527 i szlachetny radca ziemski. 
Pochowany został w dniu 12 marca także tutaj w kościele Mariackim z całym 
chrześcijańskim szacunkiem i w obecności ogromnej liczby żałobników.

O życiu, czynach i zdolnościach, cnotach, podróżach, poselstwach oraz 
książęcych urzędach i służbach tego wspaniałego człowieka można więcej 
przeczytać i dowiedzieć się z drukowanego kazania pogrzebowego doktora 
Cramera528, który dołączył na jego końcu curriculum vitae.

Trzeba jedynie to podać, że ojciec zmarłego, Otto von Rammin, dawniej 
tutejszy kamerariusz miejski, był pierwszym o tym nazwisku i z tego rodu, 
który przeniósł się ze wsi do miasta i został dopuszczony w Szczecinie do 
prawa miejskiego. Jeszcze jego ojciec, Jaspar, oraz dziadek, Ewald von Ram-
min i jego przodkowie, dziedzicznie rezydowali i siedzieli zawsze na Krackow, 
Sommerbergu i innych miejscowościach. Ta szlachecka familia Ramminów 
ponad czterysta lat rozkwitała w tym kraju i zasłużyła na najwyższe urzędy 

522 Poeta w metaforyczny sposób odwołuje się do produkcji piwa. Bogini Ceres (rzymska bogini roli i urodzaju) oznacza ziarna, w tym 
wypadku najprawdopodobniej jęczmień lub pszenicę, z którego wytwarzano piwo, a Wulkan jest bogiem ognia. Jednym z etapów procesu 
warzenia piwa było gotowanie miazgi zbożowej. [MC]
523 Chronostych łaciński: VVLCanI VIrtVte Ceres qVa CoCta LIqVesCIt; / HaC ArX, Vah / trIpLICI fornICe rVpta CaDIt (V+V+L+C+I+V+I+
V+C+V+C+C+L+I+V+C+I+C+X+V+I+L+I+C+I+I+C+V+C+D+I = 1609). [MC]
524 Krackow – wieś, gmina wiejska w obwodzie (Amt) Löcknitz-Penkun w pow. Pomorze Przednie-Greifswald (Kreis Vorpommern-

-Greifswald), w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie. [PG]
525 Bezrzecze – wieś pod Szczecinem w gm. Dobra. [PG]
526 Petershagen – wieś w gm. (Gemeinde) Casekow w pow. Uckermark w landzie Brandenburgia. [PG]
527 W oryginale po łacinie: Comes palatinus. Niem. Hofpfalzgraf (palatyn nadworny). Urzędnik mianowany przez cesarza, który w jego 
imieniu miał prawo wystawiania dyplomów nobilitacyjnych dla mieszczan, uznawania nieślubnych dzieci, potwierdzania adopcji, nada-
wania tytułu doktora i licencjata oraz koronowania poetów. Oswald 1984, s. 205. [AG] 
528 Zob. Cramer, Daniel (1568-1637), Aneks 1.

A zatem Arndt Rammin, 
o którym wyżej powiedziano, 
nie pochodził z tego rodu.
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obu stanów – duchownego i świeckiego. W szczególności jeden z tej rodziny, 
Otto von Rammin, który był starostą529 w Ueckermünde i żył przed czterystu 
pięćdziesięciu laty w czasach księcia Barnima Pierwszego, a następnie Otto na I, 
wymieniany jako świadek w wielu starych książęcych dokumentach i przy-
wilejach. W 1271 roku – pobudzony szczególną pobożnością i zbliżającym się 
końcem życia – aby sprawowano mszę za zmarłych i za ojca darczyńcy, a także aby 
niezmiennie trwała pamięć o nich, żeńskiemu klasztorowi w Szczecinie530 przekazał 
pięć i pół grzywny monety brandenburskiej531 i sześć korców zboża532 rocznie 
z Krackow, a tutejszym szarym mnichom533 – codziennie cztery duże chleby 
dla poprawienia ich położenia. Jeden z rodu o imieniu Wede von Rammin, 
dziedzic na Krackow, który żył w roku 1438, był prepozytem w Kamieniu. 
W czasach naszych ojców Busse von Rammin, brat ojca wspomnianego wyżej 
kamerariusza, został kanclerzem Bogu sława X, a potem dziekanem kapituły 
Mariackiej w Szczecinie. Syn jego [tj. Bussa] brata, Otto von Rammin, od 
młodości wykazywał zdolności, dlatego został posłany na studia i otrzymał 
godność kanonika tej samej kapituły Mariackiej. Kiedy jednak skończył się 
tutaj czas religii papieskiej i kapituła została zreformowana, to tenże Otto 
von Rammin, który większość swojego czasu i tak już spędzał w Szczecinie, 
wyzwolił się [z okowów papieskiej wiary] razem z porządnymi ludźmi i w ta-
kich okolicznościach pozostał w tymże mieście534.

Trzeba przy tym także zauważyć – nie uznając tego jednak za szczególną 
Bożą karę – że w ciągu następnych dwóch, trzech lat zmarło w Szczecinie 
jeden po drugim kilku szlachetnych, starych, wielkich, doświadczonych 
i biegłych spośród szlachty i radców ziemskich, jak: marszałek ziemski Ewald 
Flemming, Casper von Wolde, starosta kołbacki, a wcześniej kanclerz księstwa 
szczecińskiego535, Joachim von Wedel na Morzycy536, Henning Borcke537 na 
Wysiedlu, Tide von der Zinne538 (ostatni tego nazwiska), Schwantes Tessen, 

529 Friedeborn używa tutaj nazwy Hauptmann, co tłumaczymy jako „starosta”. W XIII w., o którym mowa w tym miejscu, urzędnik książęcy 
o kompetencjach późniejszego Hauptmanna określany był jednak mianem Landvoigt, czyli „landwójt”. Ponieważ w czasach Friedeborna 
urząd landwójta istniał, ale zajmował się on już innymi sprawami niż w średniowieczu, dlatego autor ekstrapoluje współczesną sobie 
nazwę na czasy wcześniejsze. [AG] 
530 Klasztor Cysterek w Szczecinie znajdował się przed Bramą Panieńską (ob. okolice estakady Trasy Zamkowej między zamkiem i dolną 
częścią ul. Małopolskiej, przed pd. skarpą Wałów Chrobrego), zlikwidowany po 1535, a kościół klasztorny św. Katarzyny rozebrano w 1904. 
Hoogeweg 1924, 2, s. 458-496; Kalita-Skwierzyńska 1995, s. 138-139. [PG]
531 Grzywna – jednostka masy (190-250 gram) oraz jednostka obrachunkowa w systemach monetarnych, np. jedna grzywna sundzka 
dzieliła się na 12 szylingów lub na 192 fenigi. Biederstedt 1994, s. 44. [PG]
532 Korzec – w krajach niemieckich szefel (Scheffel), jednostka miary objętości dla ciał sypkich, głównie zboża. W Szczecinie stosowano 
korzec o objętości ok. 50 litrów. Biederstedt 1994, s. 49. [PG]
533 Klasztor Franciszkanów z kościołem św. Ducha. Hoogeweg 1925, 2, s. 449-456. [PG]
534 Otto von Rammin był kanonikiem kapituły w Kamieniu Pomorskim, a w l. 1586-1610 jej dziekanem; odpowiadał za zarząd nad jej 
majątkiem jako już protestanckiej fundacji duchownej, której jedną z prerogatyw był wybór „protestanckiego” biskupa kamieńskiego; 
od 1557 byli nimi kolejni reprezentanci rodu Gryfitów. Szczaniecki 1956, s. 108-110; Pawlik 2019. [PG]
535 Zob. Wolde, Caspar vom (?-1605), Aneks 1.
536 Zob. Wedel, Joachim von (1552-1609), Aneks 1.
537 Zob. Borcke, Henning von (1563-1609), Aneks 1.
538 Zob. Zinne, Tyde von (1535-1607), Aneks 1.

Stąd jasno wiadomo, 
że ta rodzina była znana 
wiele wieków wcześniej.
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David i Friedrich von der Osten, Heinrich Borcke i jeszcze wielu innych. 
Także w tym samym lutym śmierć zabrała w tym kraju dwóch znakomitych 
mężów w podobnych wieku i podobnej godności – mianowicie tegoż Ottona 
von Rammina, a potem Heinricha Rahmela539, obu dawniejszych kanclerzy 
księstwa szczecińskiego.

Obu wybitnych i wielce zasłużonych mężów uwiecznił i upamiętnił 
w następującym obwieszczeniu, z dołączoną modlitwą, w drukowanym dziele, 
wielmożny, szlachetny, czcigodny i uczony pan Martin Chemnitz, doktor obojga 
praw i obecny kanclerz księstwa szczecińskiego540:

henrykowi rameliusowi
i

ottonowi z rammin
Potomkom znakomitej pomorskiej szlachty

mężom

wyróżniającym się przenikliwym 
umysłem, wielkim i wszechstronnym wykształceniem,

budzącą podziw wymową, miłą łagodnością 
 obyczajów, słusznością sądów i szczególną 

biegłością w sprawowaniu władzy.

P ierwszy z nich nie tylko pobierał nauki w akademiach Germanii, Italii i Galii, 
lecz także przewędrował Palestynę, Egipt, Turcję i niemal całą Azję. Następnie, 
powróciwszy do swoich, został przyjęty do owego najwyższego Trybunału Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego541, który znajduje się w Spirze542, gdzie powierzono mu godność 
asesora. Następnie najjaśniejszy książę Pomorza Jan Fryderyk przywołał go do Ojczyzny 
na urząd kanclerza na dworze szczecińskim. Został wreszcie powołany na służbę przez 
wielce potężnego króla danii fryderyka ii i cieszył się wielkimi łaskami zarówno 
u niego, jak i u christiana iv, dziedzica jego królewskich cnót i godności. Wypełnił 
swe wielkiej wagi powinności na rzecz króla, zasłużywszy przy tym na najwyższe uznanie, 
oraz odbył pomyślnie kilka najwyższej rangi poselstw do Anglii, Polski oraz do elektorów 
i książąt Najświętszego Cesarstwa Rzymskiego.

539 Zob. Rahmel, Heinrich von (?-1610), Aneks 1.
540 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
541 Chodzi o Sąd Kameralny Rzeszy. [PG]
542 Spira Nemetum – obecnie niem. Speyer (pol. Spira), jedno z najstarszych miast na terenie Niemiec, źródła potwierdzają jego istnienie 
już w 150 po Chr. (pod celtycką nazwą Noviomagus). [MC]



13 Odpis z XVIII wieku tekstu 
epitafium Ottona von Rammina. 
Epitafium było umieszczone w kościele NMP 
przy płycie nagrobnej von Rammina. 
AP Szczecin, RiS, sygn. 613, s. 14. 



14 Tekst układu między księciem Filipem II a radą miejską 
Szczecina z 27 marca 1612 roku, przechowywany w kancelarii 
książęcej, strona tytułowa. AP Szczecin, AKS I/6325. 
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Drugi zaś, po tym, jak odwiedził Akademie Germanii i Italii, był wychowawcą 
najjaśniejszych książąt Pomorza Pana Jana Fryderyka, Pana Bogu sława, Panów Ernesta 
Ludwika i Barnima, a także ich doradcą na dworze wołogoskim. Następnie był doradcą 
u księcia brunszwickiego Juliusza oraz arcybiskupa magdeburskiego Joachima Fryderyka. 
Potem, choć królowie Danii i Szwecji bezskutecznie zabiegali o jego służbę, ponieważ 
uważał, że urodził się, by pracować dla dobra ojczyzny, przez 18 lat był kanclerzem na 
dworze pomorskim w Szczecinie u księcia Jana Fryderyka. Po wzorowym wypełnieniu 
swej funkcji oraz odbyciu kilku znakomitych poselstw do najdostojniejszego cesarza, 
przez którego zresztą został zaliczony do grona cesarskich palatynów nadwornych. Odbył 
także poselstwa do królów najjaśniejszej Polski. Wreszcie przez niemal 12 lat oddawał 
się życiu prywatnemu. 

jeden i drugi więc, syty trudów, godności, bogactwa i lat,
jeden i drugi w ojczyźnie, po licznych i znakomitych podróżach: pierwszy 

w majątku rodowym w Ostrowcu, drugi w mieście Szczecinie,
jeden i drugi w wieku 64 lat,
jeden i drugi w roku od przywrócenia zbawienia 1610, w miesiącu lutym, 
w spokoju zakończył przedstawienie swojego doczesnego żywota etc.

martin chemnitz, doktor obojga praw, który na tymże dworze 
szczecińskim u najlepszego księcia filipa ii już od siedmiu lat, 
pełniąc godność kanclerza, stara się (raczej usiłowaniami niż 
efektami) dorównać tak znakomitym poprzednikom,

nie po to, aby zmarli cieszyli się sławą z powodu zaszczytów, 
których przecież za życia zaznali pod dostatkiem, lecz aby mógł 
okazać publicznie swoją życzliwość i szacunek w stosunku do 
zmarłych, których za ich życia podziwiał, czcił, kochał,

tę pamiątkę 
Nie w radości, lecz w uznaniu zasług543

wam przedłożył544.

B ądźcie pozdrowione, dusze przesławne! Nad innych
Wyniosła Was cnota niebiańska, moc talentu i sława 
Czynów spełnionych. Przez wiele lat ćwiczyły Was 

Troski i trudy na dworach królów i książąt tak wielu.
Spokój zyskałyście teraz, wytchnienie od trudów, 

543 Autor podkreśla smutek po śmierci wybitnych Pomorzan. Efekt ten uzyskuje dzięki odwróceniu popularnej formuły Libens Merito 
(L.M.) – „chętnie i zasłużenie” i decyduje się na wariant: Non lubens sed merito – „niechętnie, lecz zasłużenie”. [MC]
544 W oryginale poniższy wiersz zamykający epitafium został napisany heksametrem daktylicznym, miarą stosowaną najczęściej w epice 
starożytnej. [MC]
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Przystań bezpieczną; ja muszę żeglować przez morze545, 
Dopóki trudzę się przygnieciony ciężarem różnych spraw.
Ty, wielki Ojcze, któremu posłuszne jest nieba królestwo,
Który los wyznaczasz każdemu w ścisłym porządku;
Kieruj mną, ducha umocnij, obdarz mnie myślą i siłą,
Bym nie ustał w mej służbie, bym szkody państwu nie przyniósł,
Lecz abym zawsze to, co Tobie, księciu, i ojczyźnie miłe 
I dobre, myślał, pisał, mówił i czynił, albowiem Twoim
Darem jest wszystko, bez ciebie nic nie zdziałamy.
Kiedy przyjdzie wreszcie dla mnie ów dzień wyznaczony,
Który zakończy czas mego krótkiego żywota,
Ty mnie, najwyższy Ojcze, wolnego od trosk i więzów 
Ciała, dzięki łaskom i ranom najświętszym Jezusa
Zabierz i przyjmij, choć jestem niegodny, do królestwa bez
Trosk, ach, do niebios królestwa, gdzie życie prawdziwe,
Pewne zbawienie, bezpieczny spokój i czysta radość.
Proszę Cię tylko o to, to cała treść mej modlitwy.

Przy tej okazji przypominam sobie dwóch innych wielmożnych i sławetnych 
szlachciców, którzy w podobny sposób mogliby zostać przedstawieni. Pierwszy 
to Detloff von Winterfeld Starszy546, były komtur i landwójt w Świdwinie, tajny 
radca elektora brandenburskiego, pan na Dallmin547, Sądowie548 i Trzebiecho-
wie549. Drugi to Dietrich von Schwerin550, pan na Spantekow w wołogoskiej 
części Pomorza. Obaj w młodości zazwyczaj razem podróżowali i studiowali 
w Italii i Galii, następnie aż do końca pozostawali ze sobą w zażyłości. Nie 
rozdzieliła ich nawet śmierć, ponieważ zmarli jeden po drugim, prawie w tym 
samym wieku, w tymże 1611 roku. [O tej zażyłości] informuje bardzo osobista 
korespondencja opisanego wyżej Detlofa von Winterfelda Starszego z obydwoma 
opisanymi wcześniej, mianowicie Heinrichem Rahmelem i Ottonem von Rammi-
nem, z którymi nawiązał przyjaźń i wielokrotnie przebywał na posiedzeniach 
sejmu Rzeszy. Także w 1593 roku w imieniu swojego łaskawego elektora był 
obecny na odbywającym się tutaj [tj. w Szczecinie] synodzie pomorskim (o czym 

545 Żegluga przez morze jest tutaj metaforą ludzkiego życia. Jest to topos znany w literaturze europejskiej od starożytności, bardzo 
popularny w epoce nowożytnej. Jego odmianą jest metafora okrętu jako ojczyzny, najczęściej na wzburzonym morzu. [MC]
546 Zob. Winterfeld, Detlof von (1527-1611), Aneks 1.
547 Dallmin – miejscowość w Niemczech, w landzie Brandenburg, pow. Prignitz, gm. Karstädt. [PG]
548 Sądów (niem. Sandow) – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gm. Cybinka. [PG]
549 Trzebiechów (niem. Trebichow) – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gm. Maszewo. [PG]
550 Zob. Schwerin, Dietrich von (ok. 1530-1611), Aneks 1.
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wspominano wcześniej)551. Na jego cześć i ku pamięci jego chrześcijańskiego 
życia, wielkich cnót i dobrej śmierci jeden uczony mąż ułożył epitafium, które 
zostało przepisane niżej:

d. o. m. s.552
i pobożnym duszom, świętej pamięci

czcigodnego, wielmożnego i najszlachetniejszego
pana detlofa von winterfeldt, z zakonu rycerskiego św. Jana, 

komtura świdwińskiego i dolnej Nowej Marchii przez lat 31, 
najczcigodniejszego przełożonego prowincji, nowego obywatela 

przydanego wspólnocie błogosławionych niebian; 
który wywodził się z dallmin, dziedzicznej ziemi 

przodków, z najlepszych rodziców, ojca joachima 
i matki katarzyny z rodu Mollendorfów;

urodzony w roku 1527, oddany Bogu, cnocie i studiom 
humanistycznym; ich niestrudzony krzewiciel

najpierw w akademiach Germanii, a potem Italii i Galii, które to kraje przemierzył: 
potem był chlubą uczonych, filarem roztropności, wielkim światłem Ojczyzny:

męża, który cieszył się (pośród czterech 
elektorów brandenburskich) największym 

zaufaniem joachima ii; najgorętszą przychylnością 
jana jerzego; przez Joachima Fryderyka i Jana 

Zygmunta był mile widziany; dla wszystkich był doradcą.
dzięki swej wiedzy był bliski sercu cesarzy, 

królów, elektorów, książąt cesarstwa; sławny dzięki 
sejmom, synodom, poselstwom; chwalony wielce za zręczność 

i zasługi podczas wielkich wypraw; mocny w radzie, 
miły dzięki gorliwości i niezłomności w prawdzie ortodoksji dla pobożnych; 
sam pobożny i nader zacny, a postrach fanatyków; sprawiedliwy w wyrokach 
prawa; sprawiedliwy i uprzejmy dla wszystkich; zobowiązany wobec swoich.

męża – jeśli można słowem ująć taką 
znakomitość – nadzwyczajnego, który życie

z korzyścią zamienił na najłagodniejszą śmierć 5 czerwca 
roku od przywrócenia zbawienia 1611, w wieku 84 lat.

551 Detlof von Winterfeld był reprezentantem elektora Jana Jerzego na synodzie w Szczecinie, na którym potwierdzono doktrynę 
Kościoła luterańskiego na Pomorzu i odrzucono inne doktryny protestanckie. Heyden 1957, 2, s. 53-54. [PG]
552 Łac. Deo Optimo Maximo Sacrum – „[Dla] Boga Najlepszego Największego Święty Dar”. [MC]
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najsłodsza i jedyna małżonka maria
z rodu oppen, z którą 35 lat bez żadnego uszczerbku 

Ducha przeżył, oraz dzieci, których dała mu w liczbie 
6 synów i 7 córek, a pozostało przy życiu ośmioro, 

po równo z każdej płci, złożyli tu jego śmiertelne szczątki, ach! pogrążeni w smutku.
z prywatnych funduszy napis nagrobny

w uznaniu zasług położył
Henryk Heunike Fundator

Ponieważ wyżej wspominałem o nieoczekiwanej śmierci HENINGA 
Borcke553, dawniej książęcego radcy ziemskiego, to z chrześcijańskiego współ-
czucia i bezsprzecznej wdzięczności nie mogę i nie powinienem pominąć tej 
szlacheckiej rodziny, która na wiele sposobów okazała mi wsparcie. Dlatego 
chcę tu westchnąć za duszę takiego młodego człowieka, którego Bóg ozdobił 
doskonałym umysłem, talentem, mądrością, elokwencją i wielką ogładą oraz 
podobnymi obfitymi darami, ale w rozkwicie lat i w kwitnącym stanie jego ducha 
i umysłu odebrał ukochanej ojczyźnie i rodzinie o wiele za szybko. Przez to temu 
chwalebnemu rodowi Borcków (który zawsze dawał dzielnych, wspaniałych, 
uczonych i uzdolnionych ludzi, którzy zasługiwali na najważniejsze urzędy 
i godności zarówno tutaj w kraju, jak i na znaczącym dworze cesarza i palatyna 
reńskiego) odebrana została wielka podpora. Niech Bóg zechce zamienić to 
utrapienie w łaskę, niech pobłogosławi kraj i zachowa łaskawie pozostałych 
członków rodu Borcków dla powszechnego dobra i dla pokrzepienia wielu 
dobrych biednych ludzi.

Dla tego Heninga Borcke zostało ułożone i napisane następujące epitafium:
epitafium

Kimkolwiek jesteś ty, który to widzisz, wstrzymaj krok, 
tutaj bowiem znajdziesz coś,

co pouczy cię o cnotach i o ludzkim losie.
Albowiem w swej gorszej części spoczywa w tym sarkofagu 

h en i ng borck e
urodzony z najszlachetniejszego ojca joachima – niegdyś 

dziedzica na Łobzie i Wysiedlu etc. – w roku 1563,
ozdoba swego rodu, światło ojczyzny, miłość świata uczonych i sam 
wielce uczony protektor nauk, który wiernie służył Najjaśniejszym 

książętom i ojczyźnie, pełniąc godność radcy ziemskiego.

553 Zob. Borcke, Henning von (1563-1609), Aneks 1.
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A
W roku 1594 najszlachetniejszą katarzynę 

Córkę Pana detlofa von winterfeldt, Czcigodnego komtura 
i wielmożnego przełożonego świdwińskiego pojął za małżonkę,

z której urodziło mu się dziewięcioro dzieci, a z nich siedmioro przeżyło:
joachim detlof,

ernest eryk
barbara maria,
jerzy godtfryd,

agnieszka katarzyna,
dorota zofia 

i christian karol.
Uprzedzili go dwaj bliźnięta

christian i adam, za którymi on sam podążył
po długiej, ponad trzy lata trwającej chorobie, którą znosił nader cierpliwie, 

w roku Chrystusa 1609, w wieku lat 46, 13 września 
w prawdziwym poznaniu i wierze

w Chrystusa, po pobożnej i łagodnej śmierci.
Zostawił po sobie tutaj chwałę, tam odpoczynek, swoim – żałobę, ojczyźnie – 

tęsknotę, uczonym – smutek, wszystkim – znakomity wzór cnót i ludzkiego losu. 
Bądź zdrów i pomódl się za jego duszę. Nie wątpimy, że cieszy się życiem w niebie.

Dionizy Friedeborn

Przejazd i przenosiny żony księcia Franciszka

W  tymże 1610 roku, dnia 4 października, została wprowadzona do domu 
Jaśnie Wielmożna i Jaśnie Oświecona księżna, pani Zofia554 z rodu 

elektorów saskich, księżna szczecińsko-pomorska, Kaszubów i Słowian, na-
sza łaskawa pani, która niedawno w Dreźnie zawarła książęce małżeństwo 
z naszym łaskawym księciem i panem, księciem Franciszkiem. Przybyła ona 
od strony Dąbia. W jej szykownym orszaku znajdowali się: jej matka, wdowa 
po elektorze Chrystianie I555, jej bracia książę August556 oraz książę Albrecht 

554 Zob. Zofia Saska (1587-1635), Aneks 1.
555 Zofia (1568-1622), córka elektora brandenburskiego Jana Jerzego. [PG]
556 August (1589-1615), książę saski. [PG]
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z Holsztynu, a także jej siostra, panna Dorota557, opatka z Quedlinburga. 
Zwołano mieszczaństwo ze wszystkich czterech kwartałów, które stanęło 
wzdłuż trasy przejazdu od Mostu Długiego, przez Rynek Sienny, aż do ksią-
żęcego zamku z dwiema chorągwiami na Rynku Siennym i dwiema na ulicy 
Szewskiej. Przejazd książęcy odbywał się jednak późnym wieczorem, kiedy 
było już ciemno, dlatego właściwie niewiele można było zobaczyć (chociaż 
we wszystkich uliczkach zawieszono sosnowe łuczywa i lampy). Kiedy jednak 
książęcy orszak wszedł na Most Długi, skrupulatnie odpalono wielkie działa 
na statkach, które stały na Odrze – aż do następnego mostu – specjalnie 
przygotowane i ozdobione flagami, tkaninami na burtach i innym odpowied-
nimi sprzętami, co trwało tak długo, dopóki wjeżdżano. W dniu 6 października, 
kiedy wspomniana młoda księżna została już tutaj na dworze ugoszczona po 
królewsku, pożegnała się i pojechała dalej do Goleniowa, a stąd natychmiast 
do Bytowa, gdzie na 13 października wyznaczony został termin przenosin558.

Bóg Wszechmogący, w imię którego rozpoczęło się to małżeństwo, w którego 
dłoniach spoczywają także wszystkie ludzkie serca, którymi kieruje niczym 
wodnymi strumieniami i które łączy prawdziwą miłością, niech obdarzy Ich 
Książęce Moście błogosławionym i spokojnym związkiem małżeńskim i długim 
życiem, żeby szanowali Boga w jego dziełach, powiększali książęcą rodzinę 
pomorską i trwali przez wieki. Amen.

Wielki dzwon559

W  kwietniu i w czerwcu 1611 roku kanonicy i prowizorzy kościoła Najświętszej 
Marii Panny w Szczecinie polecili mistrzowi Rolofowi Classenowi560, 
mieszczaninowi i ludwisarzowi w Szczecinie, odlać dwa duże dzwony. 

Jeden z nich ważył sto pięćdziesiąt cetnarów561 i kosztował – razem z odlewem 
i innymi wydatkami – ponad cztery tysiące talarów562. Na dole w obwodzie miał 
24 stopy563. Po jednej jego stronie znajdował się herb pomorski i holsztyński, 

557 Dorota (1591-1617), najmłodsza córka elektora saskiego Christiana I, od 1610 opatka klasztoru w Quedlinburgu, po reformacji świeckiej 
fundacji dla panien. [PG]
558 Domena w Bytowie stanowiła uposażenie księżnej Zofii Saskiej (1587-1635), żony Franciszka I. Kościelna, hasło: Franciszek I, w: En-
cyklopedia Pomerania, http://www.pomeranica.pl/wiki/Franciszek_I, dostęp 15.03.2021. [PG]
559 Thiede 1849, s. 596. [PG]
560 Rolof Classen, ludwisarz (odlewnik dzwonów) w Szczecinie, jego pracownia działała w l. 1591-1624; instrumenty zawieszano w wieżach 
kościołów na Pomorzu, a także w Nowej Marchii i innych krajach. [PG]
561 Cetnar (niem. Zentner) – miara wagi stosowana w XVI-XVII w. na Pomorzu, ok. 54,3 kg. Biederstedt 1994, s. 47. [PG]
562 Talar – srebrna moneta o wadze 27 g, odpowiadała wartości złotemu dukatowi. [PG]
563 Stopa (niem. Fuss) – miara długości stosowana na Pomorzu w XVI-XVII w., równa 29,3 cm. Biederstedt 1994, s. 50. [PG]
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po drugiej – portrety naszego łaskawego księcia i pana, księcia Filipa, i jego 
małżonki, a także wizerunek Najświętszej Marii Panny jako herb kościoła 
Mariackiego. Pod uchem dzwonu widniały następujące słowa: 

ku chwale boga największego najlepszego, ku krzewieniu czci 
bożej, ten większy dzwon tego kościoła mariackiego, z rozkazu 
i woli najjaśniejszego księcia i pana, pana filipa drugiego, księcia szczecina, 
pomorza, kaszubów i wandali, władcy rugii, hrabiego gützkow i pana 
ziemi lęborskiej i bytow skiej, został po raz trzeci odlany i odnowiony

w roku
rządów najlepszego księcia v.
małżeństwa iv
od narodzenia chrystusa m. dc. xi.

Układ końcowy z naszym łaskawym księciem 
i panem, księciem Filipem, na temat nieporozumień 

i sporów z miastem, które powstały podczas 
rządów poprzednich książąt564

W  
tygodniu po Sexagesime tego 1612 roku [tj. pomiędzy 10 a 15 II 
1612] nasz łaskawy książę i pan, książę Filip Drugi, zawarł 
polubowny i końcowy układ z burmistrzami i radą oraz 
starszymi kupiectwa i całym mieszczaństwem Szczecina, 
dotyczący różnorodnych skarg tego wiernego książęcego 

miasta oraz nieporozumień i sporów powstałych za panowania poprzednich 
książąt. Ze strony Jego Książęcej Mości do negocjacji wyznaczeni zostali 
następujący radcy ziemscy, radcy nadworni i radcy kamery: Hans Heinrich 
Flemming, dziedzic na Buku i Mierzęcinie, dziekan kapituły kamieńskiej, 
Kurt Flemming na Buku, marszałek ziemski, Andreas Borcke Starszy na 
Resku, Christoff Mildenitz565 na Rybokartach566, wicedominus kamieński, Jobst 
Borcke567 na Strzmielu, książęcy starosta w Szadzku, Egidius Blanckensehe568, 
dziedzic na Ziemomyślu, książęcy starosta w Pyrzycach, doktor Martin Chem-

564 Układ omówiony m.in. w: Thiede 1849, s. 596-603; Wehrmann 1911, s. 249-252; Wachowiak 1985, s. 348-352. Oryginał umowy znaj-
dował się w archiwum miejskim Szczecina, zaginionym w 1945. Regesty, s. 172-174. [PG]
565 Zob. Mildenitz, Christoph (? – po 1620), Aneks 1.
566 Rybokarty (Ribbekardt) – wieś w pow. gryfickim. [PG]
567 Zob. Borcke, Jobst von (? – po 1628), Aneks 1.
568 Blanckensee, Egidius von (przed 1592 – po 1624). E. von Blanckensee był doradcą Filipa II w sprawach mennictwa. Krüger 2006, 
s. 84, 101-112, 144, 162; Krüger 2006. [PG]
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nitz569, kanclerz księstwa szczecińskiego, Matthias von Güntersberg570 na 
Radaczewie, zarządca Sądu Nadwornego, Martin Marstaller, radca kamery, 
doktor Theodor Plönnies571, doktor Valentin Winter572, Wilhelm Kleist, książęcy 
radcy nadworni, Jacob Frost573 sekretarz.

Ze strony miasta do działań tych wyznaczeni zostali: Balthasar Sachtele-
ben574 i Alexander von Rammin575, dwaj burmistrzowie, doktor Samuel Schwalch, 
syndyk576, Benedykt Fuchs577, Joachim Schwellengrebell, Balthasar Blancke, 
kamerariusz Samuel Rochlitz, kamerariusz Bonaventur Werder, Johann Seifert, 
Andreas Hildebrand578 i Jacob Funcke, tutejsi rajcy, Paul Friedeborn, sekretarz 
miejski, Matthias Fuchs i magister Balthasar Setzer, ławnicy sądu miejskiego, 
Ertman Schwellengrebell i Andreas Ratzeke, starsi kupiectwa, Chilian Hesse, 
starszy rzeźników, Andreas Roloff, starszy piekarzy, Joachim Ertman, starszy 
szewców, Barthelt Newman, starszy tkaczy, Andreas Braunschweig, starszy 
krawców, Peter Antonius, starszy kowali, Aßmus Kerl, starszy bednarzy, Marten 
Lincke, starszy kuśnierzy, i Borchard Neffe, starszy rymarzy.

Kwestie, którymi się zajmowano i o których rozmawiano, były następujące.
1.

Po pierwsze prawo patronatu nad kościołami św. Jakuba i św. Mikołaja w Szcze-
cinie i wszystko, co jest z nim związane, czyli zarząd i sprawy finansowe 
w dobrach kościelnych oraz wizytacje kościelne dotyczące wyboru, nominacji, 
akceptacji, wokacji, egzaminowania, ordynacji, instytucji, a w końcu dymisji 
pastorów i kaznodziejów w wymienionych kościołach. [W skład tego prawa 
wchodzą także sprawy] jurysdykcji nad kościołami, dziedzińcami kościelnymi, 
szkołami, kaznodziejami, personelem kościelnym i szkolnym, a także nad 
zatrzymywaniem lub zwalnianiem złoczyńców i innych osób, które powinny 
znajdować się w więzieniu, ale jako zbiegowie schronili się w kościele albo na 
kościelnych dziedzińcach. Do tego również bezwzględne karanie niewielkich 
umyślnych występków młodzieńców, których dopuścili się w kościołach albo na 
kościelnych dziedzińcach. A w końcu powoływanie i przyjmowanie do pracy 
preceptorów i pracowników szkolnych579.

569 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
570 Zob. Güntersberg, Matthias von (1584-1650). Güntersberg jako reprezentant stanów pomorskich uczestniczył w rozmowach poko-
jowych kończących wojnę trzydziestoletnią. Bohlen 1865, s. 55. [PG]
571 Zob. Plönnies, Theodor (?-1628), Aneks 1.
572 Zob. Winther, Jurga Valentin von (1578-1623), Aneks 1.
573 Zob. Frost, Jacob (przed 1600 – po 1635), Aneks 1.
574 Zob. Sachteleben, Balthasar (1543-1616), Aneks 1.
575 Zob. Rammin, Alexander (?-1622), Aneks 1.
576 Zob. Schwalch, Samuel (?-1615), Aneks 1.
577 Benedict Fuchs (?-1624) – mieszczanin szczeciński, od 1586 członek rady miejskiej, w l. 1617-24 burmistrz. Loeck 1940, 1, s. 12. [PG]
578 Zob. Hildebrand, Andreas (ok. 1550 – po 1611), Aneks 1.
579 Bahlow 1903, s. 188-189. [PG]
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2.
Drugim głównym punktem, w sprawie którego rozmawiano i się ułożono, 

były sądy miejskie. W tej kwestii zawierało się wiele problemów, w których 
osiągnięto końcowe porozumienie. Przede wszystkim zatem postanowiono, 
jakie sprawy należą do jurysdykcji sądów miejskich, a jakie – do sądu ksią-
żęcego. [Zadecydowano]: o urzędzie książęcego wójta i jego sprawowaniu 
oraz o obecności miejskiego wójta sądowego lub jego zastępcy; o wyborze 
i zatwierdzaniu ławników, o ceremoniach i procedurach związanych z rozpo-
częciem i zakończeniem wykonywania ich urzędu; w jakich przypadkach – 
na mocy wyroku z 1507 roku – rada może wyrokować i karać samodzielnie; 
jak postępować ze schwytanymi i przesłuchiwanymi więźniami. O księdze 
sądowej, areszcie, przysiędze podwójcich, o oficjalnych przyznaniach do 
winy, o dokumentach pojednawczych, o sądzie wetowym, o jurysdykcji nad 
budynkami miejskimi jak ratusz, waga miejska, dziedziniec miejski, miejska 
piwnica na piwo i wino, sukiennice, łaźnie i czatownie580 oraz nad służącymi 
miejskimi. Jak daleko rozciąga się jurysdykcja sądu miejskiego, a gdzie – Sądu 
Łasztowni. O występkach, które dzieją się na nabrzeżu miejskim, w porcie 
i w domach żeglarzy. O przekazywaniu opuszczonych dóbr, które znajdują 
się poza murami miejskimi. Jak wnosić przeciwko rajcom skargi w sprawach 
długów, obelg i innych sprawach mieszczańskich. O obsadzaniu urzędu ławni-
ków i o ich odwoływaniu. O kurateli prawnej, sprawach budowlanych i straży 
nocnej. O zatrzymywaniu i aresztowaniu służby dworskiej, a także uczniów 
Pedagogium Książęcego oraz innych osób w sprawach, które wchodzą w zakres 
porządku publicznego.

3.
Trzeci punkt dotyczył wiatraków i młynów wodnych, w sprawie których posta-
nowiono, jak utrzymać młyn przed Bramą Passawską i co proponować jako 
daninę przy zakładaniu młynów wodnych. Rozważano także kwestie dwóch 
młynów Ramminów nad stawem Rohrpul i na Oberbach581.

4.
Zastanawiano się nad ramionami Odry i innymi ciekami i wodami, po których 
licznie pływają statki. Najpierw nad regaliami, cłem wodnym i utratą dóbr582, 
a także nad prawem składu, otwieraniem i zamykaniem kłody na Odrze oraz 
nad wywozem zboża na statkach. Potem nad własnością i jurysdykcją na wodach, 

580 Niem. Wiekheusern. [AG]
581 Młyny położone w Dolinie Siedmiu Młynów. Ramminowie rościli sobie pretensje do młyna zwanego dziś Nagórnik (niem. Bergmühle). 
Rohrpul to niemiecka nazwa stawu, nad którym stał ten młyn (zob. Berghaus, II, 9, s. 223-224). Oberbach to niemiecka nazwa górnego 
biegu potoku Osówka, gdzie znajdował się młyn wodny Wyszyna (niem. Oberbachmühle). [AG] 
582 Chodzi o prawo brzegowe. [PG]
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wyspach, kępach, mokradłach i porębach. Jak daleko według przywilejów sięga 
jurysdykcja w dół i w górę Odry. Jak postępować z zastawami po obu stronach 
koryta rzeki. W końcu wspominano również o swobodnym rybołówstwie 
i odnowieniu ordynacji rybackiej, a także o Lubczyńskim Nurcie583.

5. 6.
Punkt piąty dotyczył cła. Potwierdzono w nim ustanowione w 1535 i 1540 
roku recesy dotyczące zwolnienia z cła przy kupowaniu bydła. W punkcie 
szóstym – dotyczącym polowań – również zatwierdzono układ zawarty w 1584 
roku. Obecnie zajęto się dodatkowo i ułożono w sprawie polowań na dzikiego 
zwierza na miejskich mokradłach na Międzyodrzu i na pozostałych gruntach 
miejskich oraz ustalono czas i wielkość Vorjagdu584 i Streckjagdu585. Jego 
Książęca Mość całkowicie zrezygnował odtąd z prawa do zatrzymywania się 
w Policach na koszt mieszczan.

7.
W punkcie siódmym wyznaczono pewną liczbę domów należących do wolnych 
panów i do kościołów, które powinny być zwolnione z miejskiej jurysdykcji 
i mieszczańskich podatków. Decyzje w sprawie niektórych odłożono jednak 
do dalszych rozważań i dyskusji, a także zdecydowano, jak postępować z tymi 
ludźmi, którzy w takich zwolnionych domach zajmują się rzemiosłem. Jak 
zrównać w ciężary realne lub dziedziczne książęcych dworzan, którzy posiadają 
nieruchomości na prawie miejskim, oraz jak opodatkować szosem586 domy 
szlachty i uczonych doktorów, jeśli wykonują oni zajęcia mieszczańskie i są 
zobowiązani do mieszczańskich podatków. I jeszcze wiele innych podobnych 
spraw zostało tu wspomnianych.

8.
Ósmy punkt dotyczył czasu, wielkości, opłat i porządku wykorzystywania 
miejskich poręb przez osiem książęcych wsi nadodrzańskich w celu pozyska-
nia drewna opałowego i do wypasu. Jak karać łamiących te uprawnienia587.

583 Niem. Lübzinsche Fahrt. Prawe pd. ujście rzeki Świętej do jeziora Dąbie. Zob. Białecki, Turek-Kwiatkowska 1991, s. 345. [PG]
584 Niem. Vorjagd (Vorhatze) – w prawie łowieckim zasada, iż rewir łowiecki przed jego otwarciem przez właściciela dostępny jest na czas 
prowadzenia polowań przez 8-14 dni wyłącznie do dyspozycji pana zwierzchniego, np. monarchy. Pierer’s Universal-Lexikon, s. 697. [PG]
585 Niem. Streckjagd – być może chodzi o pokot, czyli o określenie liczby sztuk zwierzyny łownej przeznaczonej do odstrzału. [AG] 
586 Podatek od nieruchomości (szos miejski). 
587 Wsie książęce położone nad Odrą miały prawo do korzystania z drzewa i trzciny z lasów i łęgów położonych na terenach nad-
odrzańskich (wyspy itd.). W zamian za to miały wnosić opłaty do kasy miejskiej, np. 1 guldena za wóz drewna opałowego. Thiede 1849, 
s. 602. [PG]
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9.
Na temat jurydyk zamkowej i kościoła Mariackiego588. Do tego dołączono 
także pewne dyspozycje dotyczące ścigania w tych miejscach złoczyńców albo 
nocnych awanturników.

10. 11.
Podjęto także zarządzenie na temat pomostów do prania za Dziedzińcem 
Klasztornym589 i palisady przed Bramą Panieńską.

Chociaż te wszystkie jedenaście punktów wraz ze swoimi artykułami 
i wszystkim, czego dotyczyły, same w sobie były bardzo ważne, to początkowo 
[rozmowy na ich temat] zapowiadały się jako trudne i długotrwałe, ponieważ 
obie strony od dawna nie chciały odstąpić żadnej części swoich argumentów 
i praw, dlatego wszystko skutkowało dokładnymi wywodami w dokumentach. 
W końcu jednak dzięki łaskawości Boga (który jako niebiański Książę Pokoju 
trzyma w swoich dłoniach serca, zmysły i myśli wszystkich ludzi i wszystkie 
sprawy prowadzi i kieruje do dobrego końca) działania te dobrnęły do ocze-
kiwanego przyjaznego zakończenia i ustaleń. Teraz można mieć pewność, że 
nie trzeba będzie już obawiać się590 dalszych turbacji i sprzeciwów (jak to się 
działo wcześniej). Dzięki temu także zakończyła się droga sądowa (na którą 
weszło to miasto) tocząca się na cesarskim dworze w Pradze, a także przed 
Sądem Kameralnym Rzeszy:

W ten sposób między władcami a poddanymi powstało i zostało utwier-
dzone trwałe porozumienie, zgoda i jedność, które są największym dobrodziej-
stwem i ozdobą.

Za to wszystko trzeba dziękować przede wszystkim Bogu Wszechmogą-
cemu jako najważniejszemu Twórcy tego wielkiego dzieła, a następnie Jego 
Książęcej Mości za łaskawą ojcowską dobroć i miłość, a także wyznaczonym do 
tego radcom ziemskim, radcom nadwornym i radcom kamery jako miłującym 
pokój negocjatorom. Z serca też trzeba życzyć i prosić, żeby to dobre działanie 
przeprowadzone na najwyższą chwałę Bożą, na szczególnie chwalebną sławę 
i pamiątkę Jego Książęcej Mości i jego najmądrzejszych radców ziemskich, 
radców nadwornych i radców kamery, a także dla owocnego rozwoju i wzrostu 
tego dobrego miasta, było kontynuowane i trwale utrzymywane przez przyszłe 
pokolenia aż do końca świata.

588 W Szczecinie, podobnie jak w innych miastach, występowały jurydyki, czyli wyłączone z władzy miejskiej obszary miasta, podlegające 
innej zwierzchności. W Szczecinie były dwie jurydyki: zamkowa oraz kościoła Mariackiego. W ich obrębie władza policyjna i administra-
cyjna oraz sądownicza należały do urzędników monarszych. Thiede 1849, s. 602. [PG]
589 W oryginale ClosterHoffe (niem. Klosterhof ) – nieistniejący dziś plac za murami miejskimi, przed Bramą Panieńską wokół kościoła 
św. Katarzyny i klasztoru Cysterek. [AG] 
590 Julius Caesar Scaliger, Poetices libri septem, ks. III, Leyden 1581, s. 255. Zob. Scaliger, Aneks 2. [MC]

Scaliger Poetyka 3, 17590: 
Często ciężar kosztów 

pomniejsza korzyść płynącą 
ze spornych spraw.  

Łatwiej postawić przed 
sądem, niż wygrać proces.
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Wielka powódź

W  tym roku była długa zima, podczas której spadło dużo śniegu. Dlatego 
na wiosnę zeszła tak wielka woda z góry Odry, że jej poziom prawie 

zrównał się z mostami, a w niektórych miejscach rozlała się na nabrzeżu 
miejskim i zalała prawie całą Kamienną Groblę i dosyć mocno uszkodziła.

Wypadek, który zdarzył się przy strzelaniu do kura

N ieszczęście to zdarzyło się, kiedy chwalebne Bractwo Strze-
leckie według dawnych obyczajów w środę po Zielonych 
Świątkach strzelało z długiej broni do kura591. Wiał wtedy 
silny wiatr, który jednym gwałtownym podmuchem odłamał 
górną część drąga z kurem. Spadła ona na głowę młodego 

czeladnika kupieckiego, Christoffa Freyerna, którego powaliła i okaleczyła 
tak mocno, że wkrótce po tym zmarł.

I chociaż Jego Książęca Mość, książę Ulryk (przebywający wówczas 
wśród strzelców razem z kilkoma szlachcicami i dworzanami i wspólnie z nimi 
strzelający, który ze szczególnej książęcej uprzejmości, a także ze szczególnej 
miłości do tych potrzebnych ćwiczeń w strzelaniu z długiej broni do kura 
i rzutek) wyciągnął coś ze swojego puzderka z balsamami i nakazał, żeby 
natarto i posmarowano tym skronie i nos czeladnika, to jednak nie dawał on 
żadnych oznak życia.

Wzbudziło to ogromne współczucie i przerażenie u Jego Książęcej 
Mości i u wszystkich pozostałych ludzi. Bo słusznie jest opłakiwać, że taki 
porządny, młody i udany czeladnik – jeszcze przed chwilą żywy – tak nagle 
upadł i umarł. Razem z mężem Bożym, Mojżeszem, można się skarżyć, jak 
w psalmie 90, werset 5: Porywasz ich jak mgła etc., i porównywać ludzkie życie 
do strumienia, który nagle znika, i do kwiatu592, który jeszcze o poranku kwitł, 
a pod wieczór już zwiędnął i usechł. I razem z Cyceronem pytać: Czy jest ktoś, 
choćby był młodzieńcem, kto mógłby mieć pewność, że dożyje wieczora?593

591 Drąg (pal, żerdź) z drewnianą figurą kura przymocowaną do jego szczytu. Wysokość i grubość pala zależała od rodzaju broni, z której 
do niego strzelano. [AG] 
592 Chodzi o filozoficzny dialog Cycerona Cato Maior sive de senectute (Katon Starszy albo o starości). Zob. Cyceron, Aneks 2. [MC]
593 Cyceron, Cato Maior sive de senectute 67. [MC]

W Katonie Starszym592
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Dlatego – zgodnie z napomnieniem Pana Jezusa – trzeba stale modlić 
się i czuwać, ponieważ nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie.

Nie zna człowiek swojego dnia594.595596597

I jak mówi św. Augustyn: Ostatni dzień pozostaje w ukryciu, abyśmy zważali 
na wszystkie dni598. A nawet Ten dzień, który właśnie przeżywamy, mówi Seneka, 
dzielimy ze śmiercią599.

Miłosierny Bóg, bez woli którego żaden włos z głowy nie może nam 
spaść, niech ochroni nas od takiej nagłej śmierci i nieszczęścia, a duszę tego 
pobożnego czeladnika pocieszy:

Nie należy uważać za złą śmierci, którą poprzedzało dobre życie. Augustyn, 
„O Państwie Bożym”600.

Nie może bowiem źle umrzeć ten, kto dobrze żył. Tenże, „O nauce chrześcijańskiej”601.
W dniu 20 czerwca ponownie doszło do strzelania do kura i szczęście miał 

nasz wspomniany wyżej łaskawy książę i pan, książę Ulryk, który zestrzelił 
kura i został królem kurkowym. Następnego dnia wszyscy strzelcy zostali 
zaproszeni na dwór w gościnę, gdzie też wszyscy pokornie się stawili i zostali 
uroczyście oprowadzeni po zamku przez młodego Franza Böhnena, pokojowca 
Jego Książęcej Mości, który zastępował w tej roli króla kurkowego602.

Tacyt wspomina o Auguście, że sprzyjał ćwiczeniom i widowiskom publicznym, 
ponieważ uważał za obywatelską powinność uczestniczenie w rozrywkach dla obywateli603.

594 Koh 9, 12.
595 Najprawdopodobniej Friedeborn ma na myśli traktat Augustyna De doctrina christiana (O nauce chrześcijańskiej). Cytat wskazany 
w tekście głównym nie pochodzi jednak z tego tekstu, lecz z Mowy 39 Augustyna. Zob. Augustyn z Hippony, Aneks 2. [MC]
596 Persjusz, Satirae (Satyry), 5, w. 153. Zob. Persjusz, Aneks 2. [MC]
597 Cytat nie pochodzi z dzieła Auzoniusza, ale z tekstu tzw. Pseudo-Auzoniusza Septem sapientum sententiae (Chilo Lacedaemonius). 
Opublikowany w dziele Konrada Celtisa Septenaria sodalitas litteraria Germaniae, Viennae 1500. [MC]
598 Augustyn z Hippony, Sermo 39. 1. Zob. Augustyn z Hippony, Aneks 2. [MC]
599 Seneka, Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza), 24.20. Zob. Seneka, Aneks 2. [MC]
600 Augustyn z Hippony, De civitate Dei (O państwie Bożym), I 11. Zob. Augustyn z Hippony, Aneks 2. MC]
601 Augustyn z Hippony, De disciplina christiana, 12. Friedeborn błędnie podaje jako tekst źródłowy traktat De doctrina christiana 
(O nauce chrześcijańskiej). Zob. Augustyn z Hippony, Aneks 2. [MC]
602 Thiede 1849, s. 604. [PG]
603 Tacyt, Annales (Roczniki), I 54. Zob. Tacyt, Aneks 2. [MC]

Mateusz 24

Księga Eklezjastyka 9, 
O nauce chrześcijańskiej595, 

Persjusz, Satyra 5: Żyj, 
pamiętając o śmierci, umyka 

godzina596. Auzoniusz: Żyj, 
pamiętając o śmierci, żyj tak, 
abyś pamiętał o zbawieniu597.
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Krótka informacja o życiu i śmierci rudolfa drugiego, 
świętej pamięci cesarza rzymskiego  

i 
o następującej potem nowej elekcji cesarskiej i koronacji 

Z
anim w następnym rozdziale opiszę święto ku czci cesarza, które 
uroczyście odbyło się tutaj w dniu 26 czerwca, uważam za konieczne 
opowiedzieć wcześniej co nieco o pochodzeniu, życiu i śmierci 
zmarłego cesarza Rudolfa604 oraz o cesarskiej elekcji i koronacji, 
które odbyły się niedługo potem.

Nie trzeba nikomu przypominać, że ten najchwalebniejszy 
cesarz Rudolf II pochodził z wielmożnego i rozrodzonego rodu austriackiego, 
z którego już jedenastu cesarzy rzymskich prawie bez przerwy jeden po drugim 
następowało po sobie na wielką chwałę chrześcijaństwa.

Pierwszym z tego rodu, który otrzymał cesarską godność, był RUDOLF I605, 
hrabia von Habsburg, który został cesarzem w 1273 roku i z powodu swego 
wielkiego szczęścia i różnorakich zwycięstw został nazwany Zwycięskim. Suk-
cesję po nim przejęli jego syn, Albrecht I606, i jego wnuk, Fryderyk Piękny, który 
równocześnie z Ludwikiem Bawarskim został wybrany na cesarza607. Po Fryde-
ryku panował Albrecht II608, mąż córki cesarza Zygmunta609, który w jednym 
roku szczęśliwie i w pełni przejął władzę w trzech królestwach – czeskim, 
węgierskim i rzymskim.

Po nim władzę i berło objął Fryderyk III, który – od czasów cesarza Okta-
wiana Augusta – panował najdłużej spośród wszystkich cesarzy rzymskich i był 
ostatnim cesarzem niemieckim, który odbył swoją koronację także w Rzymie610.

Ten zostawił po sobie syna Maksymiliana Pierwszego611, który poślubił córkę 
Karola z Burgundii612 i w 1493 roku objął władzę w cesarstwie, jako że już za 
życia swojego ojca – osiem lat wcześniej – został wybrany na króla rzymskiego, 

604 Zob. Rudolf II Habsburg (1552-1612), Aneks 1.
605 Zob. Rudolf I Habsburg (1218-91), Aneks 1.
606 Zob. Albrecht I Habsburg (1255-1308), Aneks 1.
607 Paul Friedeborn podał błędnie informację, jakoby Fryderyk III Piękny był cesarzem, tymczasem w 1314 wybrano go tylko królem 
Niemiec. Królem Niemiec i cesarzem był Ludwik Bawarski. Ten ostatni otrzymał tytuł w 1328. [PG]
608 Zob. Albrecht II Habsburg (1397-1439), Aneks 1.
609 Zob. Zygmunt Luksemburski (1368-1437), Aneks 1.
610 Zob. Fryderyk III Habsburg (1415-1493), Aneks 1. Rządy sprawował przez 53 lata. [PG]
611 Zob. Maksymilian I Habsburg (1459-1519), Aneks 1. 
612 Maria, córka Karola Śmiałego, księcia Burgundii. W 1477 została żoną arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, syna cesarza Fryderyka III. [PG]
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a także współregenta i następcę cesarza. Po nim tron cesarski otrzymał jego 
wnuk, Karol V613, który słusznie z powodu swoich wielkich cnót i odważnych 
czynów może być nazywany Karolem Największym614.

Po nim dziedziczyli w następującym porządku: jego brat Ferdynand615, 
syn tegoż Ferdynanda – Maksymilian II616, a w końcu – właśnie zmarły cesarz 
RUDOLF II. Dlatego Dom Austriacki słusznie nazywany jest Matką i Rodzi-
cielką cesarzy rzymskich.

Tenże Rudolf II urodził się w lipcu roku 1552 w Wiedniu w Austrii. Jego 
ojcem był Maksymilian II617, a matką – Maria, siostra króla Hiszpanii, Filipa II618. 
W młodości wysłano go wraz z bratem, Ernestem, do Hiszpanii, gdzie otrzymał 
dobre książęce wychowanie.

Kiedy powrócił stamtąd znowu do Niemiec, został w dniu 25 września 
1572 roku w Preszburgu619 królem Węgier; a 22 września 1575 roku w Pradze 
w kościele głównym620 został wybrany królem Czech. Następnie za radą i za 
przyczyną ojca, w tym samym siedemdziesiątym piątym roku, w dniu 28 paź-
dziernika, został także wybrany jednomyślnie przez elektorów i stany Rzeszy 
na rzymskiego króla. Tę elekcję i wybór uroczyście podawał do wiadomości 
i zatwierdzał w imieniu Świętej Rzeszy Rzymskiej nasz wcześniejszy łaska-
wy książę i pan, świętej pamięci książę Barnim XI621 (który wówczas razem 
z elektorem brandenburskim przybył do Ratyzbony na elekcję rzymskiego 
króla), razem z księciem Jerzym Fryderykiem622. W konsekwencji tego w dniu 
1 listopada w Ratyzbonie odbyła się królewska koronacja Rudolfa II, który miał 
wówczas 24 lata (w tym samym wieku cesarstwo rzymskie objął cesarz August).

W następnym roku cesarz Maksymilian Drugi623 zwołał swój ostatni Sejm 
Rzeszy do Ratyzbony, gdzie w dniu 13 października zmarł podczas ogłaszania 
swoich zamiarów, nie osiągając jeszcze pięćdziesiątego roku życia. Ponieważ 
decyzja Sejmu Rzeszy została podjęta w obecności jego syna Rudolfa II, to do 
decyzji tej w odpowiedni sposób powrócono, rozpatrzono ją i opublikowano.

613 Zob. Karol V Habsburg (1500-58), Aneks 1.
614 Nawiązanie do Karola Wielkiego, króla Franków (776-814) oraz cesarza (800-814). [PG]
615 Zob. Ferdynand I Habsburg (1503-64), Aneks 1.
616 Zob. Maksymilian II Habsburg (1527-76), Aneks 1.
617 Zob. Maksymilian II Habsburg (1527-76), Aneks 1.
618 Filip II Habsburg (1527-98), Aneks 1.
619 Obecnie Bratysława. [PG]
620 Kościół Główny w Pradze to katedra św. Wita. [PG]
621 Chodzi o Barnima X (XII). [AG]
622 Powinno być: Joachim Fryderyk. Syn księcia brzeskiego Jerzego II, książę legnicko-brzeski z dynastii Piastów Śląskich (1550-1602). 
Friedeborn błędnie podał pierwsze z imion księcia legnicko-brzeskiego: Georg (Jerzy). Pierwsze imię księcia to Joachim, po dziadku 
ze strony matki Barbary Hohenzollern, córki elektora brandenburskiego Joachima II Hektora. Prokop 1999, s. 528-529. [PG]
623 Zob. Maksymilian II Habsburg (1527-76), Aneks 1.



113

k s i ę g a  t r z e c i a

Tenże Rudolf II po swoim świętej pamięci ojcu objął sukcesję w cesarstwie. 
Zarządzał nim chwalebnie i mądrze w czasach wojny i pokoju, a Niemcy osią-
gnęły tak spokojny, szczęśliwy i oczekiwany stan, a także tak potężny rozkwit 
i wzrost, jakiego od ponad stu lat nie miały, co przypisywano potem łaskawej 
Boskiej Opatrzności oraz odważnemu charakterowi i wspaniałej mądrości 
tego cesarza. Za ich pomocą – jak doświadczony żeglarz, sprawdzający stale 
swoje położenie i skąd wieje wiatr, biorący pod uwagę czas, miejsce i niebez-
pieczeństwa – przewidywał i oceniał nastroje ludu i siłę wrogów tak, jakby 
spoglądał z wysokiej strażnicy. Co czynił, idąc za przykładem Rzymian, którzy 
mieli zwyczaj zwyciężania „na siedząco”. To jest, bardziej chciał swoich wrogów 
poskramiać i pokonywać dobrymi radami niż wojnami.

Taka sztuka zwyciężania oraz ludzka rozwaga i mądrość nie są dostępne 
zwykłemu człowiekowi. Z tego powodu nie może on również poprawnie oceniać, 
ponieważ nie ma prawidłowego zrozumienia czy osądu takich politycznych 
działań. Jakby ten, który siedzi za sterem i kieruje łodzią, pracował i robił 
mniej niż inni żeglarze, którzy – zwłaszcza podczas niebezpiecznego sztormu – 
muszą pomagać raz tu, raz tam. Przecież codzienne doświadczenia pokazują, 
a Platon i inni mądrzy filozofowie w swoich dziełach przekazują, że żaden rząd 
nie może przetrwać, jeśli nie będzie postępować za przykładem dobrego ster-
nika albo żeglarza w kierowaniu łodzią i robieniu tego, co najlepsze.

Biorąc pod uwagę takie zbawienne i miłujące pokój założenia rządów, 
tenże najchwalebniejszy cesarz RUDOLF II w 1582 roku uznał za stosowne 
i korzystne zawarcie zawieszenia broni z cesarzem tureckim, Mura dem III624, 
na osiem lat, aby nie narażać Niemiec na poważne niebezpieczeństwo oraz na 
ryzykowny i niepewny wynik wojny. Seneka pisze o takim godnym pochwały 
cesarzu: 

Miej pieczę nad ojczyzną, oszczędź uciśnionych, dzikiej
unikaj rzezi, odczekaj, kiedy gniew cię ogarnia,
daj światu wytchnienie, swoim czasom pokój.
Cnota jest to najwyższa, tą drogą osiąga się niebo625.

Jednak tenże miłujący pokój cesarz RUDOLF, kiedy pojawiała się 
konieczność i potrzeba, wykazywał bohaterskiego męskiego ducha, tak jak 
w wielkiej wojnie626, którą toczył dzielnie i szczęśliwie z obydwoma potężnymi 
tureckimi cesarzami, Muradem [III] i Mehmedem [III]627. Żeby w szczególności 

624 Murad III (1546-95), sułtan turecki z dynastii Osmanów. [PG]
625 Pseudo-Seneka, Octavia, w. 473-476. Autorstwo Seneki jest kwestionowane przez wielu badaczy. Zob. Pseudo-Seneka, Aneks 2. [MC]
626 Trzecia wojna austriacko-turecka toczyła się w l. 1593-1606. [PG]
627 Mehmed III (1566-1603), od 1595 sułtan turecki z dynastii Osmanów, syn Murada III, kontynuował wojnę z cesarzem Rudolfem 
rozpoczętą w 1593. [PG]
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dodać coś na ten temat, to trzeba powiedzieć o wielkiej bitwie pod Sisak628 
(twierdza w Chorwacji) z 1593 roku, ponieważ niespełna pięć i pół tysiąca żołnie-
rzy armii cesarskiej pokonało osiemnaście tysięcy Turków pod dowództwem 
Hasana Paszy z Bośni629, Sinan Beges z Klisu, syna siostry cesarza tureckiego 
Murada630, oraz wielu innych sławnych kapitanów i dowódców, tracąc zaledwie 
mniej niż pięciuset ludzi.

Znana jest także wielka bitwa pod Stuhlweissenburgiem631 na Węgrzech, 
w której ledwie osiem tysięcy żołnierzy cesarskich tak odważnie i dzielnie 
starło się z dwudziestoma tysiącami doborowych Turków, że położyło czter-
naście tysięcy janczarów i Turków, a spośród Niemców przy życiu zostało nie 
więcej niż dwieście osób.

Podobne zwycięstwa w tym czasie miały miejsce na Górnych Węgrzech, 
gdzie za jednym zamachem zostały zajęte Sabatka632, Filleck Dywin633, [zamek] 
Hamaski634, Zetschin635, Blauenstein636, [zamek] Dregel637, [zamek] Palanka638, 
[zamek] Samoski639 i inne miasta i zamki, które pod władzą Turków znajdowa-
ły się od trzydziestu i więcej lat. Po tej szczęśliwej wyprawie i upragnionym 
sukcesie wojennym do cesarza zwrócili się najpierw (Serbowie) Raszanie640, 
potem Siedmiogrodzianie641, Mołdawianie642, Wołosi643 i wiele innych ludów 
z ziem zajętych przez Turków. Połączyły się one z tymże cesarzem, z którym 
jednomyślnie postanowiono wypowiedzieć wojnę Turkom, którą prowadzono tak 
gorliwie i z zapałem, że zadrżała również sama turecka stolica – Konstantynopol644.

628 W oryginale: Sissek – Sisak (węg. Sziszek, niem. Sissek, łac. Siscia), obecnie miasto w Chorwacji. [PG]
629 Telli Hasan Pasha (1530-93), bejlerbej (arystokratyczny tytuł turecki), namiestnik prowincji Bośnia, wezyr. [PG]
630 Sinan (1575-98/9), syn Wielkiego Wezyra Kanizheli Siyavush Pashy oraz Fatmy Sultan, siostry Murada III i najmłodszej córki sułtana 
Selima II. [PG]
631 Obecnie Székesfèhervàr (pol. Białogród Stołeczny, łac. Alba Regia, niem. Stuhlweissenburg) – miasto na Węgrzech, pierwsza histo-
ryczna stolica Węgier, nekropolia królów węgierskich. [PG]
632 Obecnie Subotica (serb. Суботица, węg. Szabadka) – miasto w pn. Serbii, w Wojwodinie, stolica okręgu północnobackiego. [PG]
633 Obecnie Filakovo (węg. Fülek, niem. Fülleck) – miasto w kraju bańskobystrzyckim na Słowacji, w XVI w. zamek-twierdza, siedziba 
tureckich władz regionalnych, sandżaku Filleck-Dywin. [PG]
634 Turecka nazwa zamku Salgo, położonego naprzeciwko zamku Šomoška. Obecnie na Węgrzech, w pobliżu miasta Salgótarján w ko-
mitacie Nógrád (pow. Salgótarján). [PG]
635 Obecnie Čečín (niem. Zetschin) – część miasta Bělá n. Radbuzou w Czechach, w kraju pilzneńskim (pow. Domažlice). [PG]
636 W oryginale: Blowenstein. Obecnie Modrý Kameň (węg. Kékkő, niem. Blauenstein) – miasto w pd. Słowacji w kraju bańskobystrzyckim 
(pow. Veľký Krtíš). [PG]
637 Obecnie Drégelypalánk – wieś w pn. części Węgier, w pobliżu miasta Balassagyarmat, w komitacie Nógrád (pow. Balassagyarmat). [PG]
638 W oryginale: Palancka. Chodzi o Zamek Palanka (ukr. Замок Паланок, węg. Munkács vára). Obecnie stanowi część miasta Mukaczewo 
na Ukrainie w regionie zakarpackim. W XVI w. znajdował się w granicach Księstwa Siedmiogrodzkiego. [PG]
639 Chodzi o Zamek Šomoška (słow. Hrad Šomoška, węg. Somoskői vár) – obecnie ruiny zamku w pd. Słowacji, około 12 km na pd. od 
miasta Filakovo. [PG]
640 Raszka (serb. Рашка, niem. Ratzen), kraina na pograniczu Serbii i Czarnogóry, w średniowieczu samodzielne państwo, uznawane za 
kolebkę państwowości serbskiej; w czasach tureckich nosiła nazwę Sandżak. [PG]
641 Mieszkańcy Siedmiogrodu (Transilvania, Ardeal, Erdely, Siebenbürgen), wieloetniczna społeczność (Rumuni, Węgrzy, Sasi, Romowie, 
Seklerzy) zamieszkująca Wyżynę Siedmiogrodzką (ob. zach. część Rumunii). [PG]
642 Mołdawianie – naród romański, w czasach nowożytnych mieszkańcy Hospodarstwa Mołdawskiego, współcześnie w Mołdawii i Ru-
munii pn.-wsch. [PG]
643 Wołosi – etniczne określenie ludności grupy językowej wschodnioromańskiej, w czasach nowożytnych mieszkańcy Księstwa Wo-
łoskiego (Wołoszczyzna), obejmującego współczesną pd. część Rumunii. Wołosi stanowili podstawę etniczną i językową ukształtowania 
się narodu rumuńskiego. [PG]
644 Konstantynopol – ob. Istambuł, dawna stolica cesarstwa bizantyjskiego, po zdobyciu przez Turków w 1453 stolica imperium osmań-
skiego. Po zniesieniu monarchii w Turcji w 1923 stolicę przeniesiono do Ankary. [PG]
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Kilka miesięcy później tenże świętej pamięci cesarz przywołał z Nider-
landów i ściągnął stamtąd wielkimi obietnicami dzielnego bohatera, hrabiego 
Karla von Mansfelda645, który w lipcu 1595 roku rozpoczął oblężenie twierdzy 
Gran646. I kiedy Mehmed, bejlerbej647 w Grecji, chciał z piętnastotysięczną dobrze 
uzbrojoną armią ruszyć na pomoc oblężonym w Gran, został przez hrabie-
go Karla zmuszony do ucieczki, podczas której wycięto pięć tysięcy Turków 
i zdobyto turecki obóz z dwudziestoma siedmioma chorągwiami. W efekcie 
tego zdobyto Gran, Wyszehrad648, Hatwan649, Klis650, Papę651, Vacia652, Petrinę653 
i inne okazałe zamki i twierdze na Węgrzech, w Chorwacji i Dalmacji, i objęto 
je cesarską władzą.

Tę heroiczną odwagę Karla von Mansfelda naśladowali potem inni puł-
kownicy, których Jego Cesarska Mość zaprosił do tej świętej wojny i obdarzył 
wspaniałymi godnościami, jak Vincenzo Gonzaga książę Mantui654, Giovanni 
Francesco Aldobrandini655 i inni książęta włoscy. Z Francji książę Filip Emanuel656 
z Lotaryngii, który we wrześniu 1601 roku odzyskał królewskie miasto Stuhl-
weissenburg, zajęte przez Turków od pięćdziesięciu lat i obsadzone silną załogą.

Do tego Karol Gonzaga książę Nevers657, jak i książę Lainville658, hrabia 
Lavall659, a także inni wolni panowie z Francji.

645 Karl von Mansfeld (1543-95), generał, wódz wojsk zaciężnych na służbie hiszpańskiej, francuskiej i habsburskiej, jeden z najważ-
niejszych dowódców wojsk cesarskich w pierwszych latach wojny z Turcją (1593-1606), zmarł na dezynterię w czasie oblężenia Gran 
(Esztergom). [PG]
646 Esztergom (niem. Gran, słow. Ostrihom) – miasto na Węgrzech nad Dunajem, w l. 1543-1683 pod panowaniem tureckim. [PG] 
647 Arystokratyczny tytuł turecki, namiestnik prowincji, wezyr. [PG]
648 Wyszehrad (węg. Visegrád, słow. Vysehrad, niem. Plintenburg) – miasto na Węgrzech, 35 km na pn. od Budapesztu, nad Dunajem, 
późnośredniowieczna stolica Węgier. W oryginale: Vicegrad. [PG]
649 Hatvan (niem. Hottwan) – miasto powiatowe w pn. Węgrzech nad rzeką Zagyva. [PG]
650 Chodzi o twierdzę Klis w Chorwacji, na przełęczy o tej samej nazwie, niedaleko od Splitu (żupania splicko-dalmatyńska). W l. 1537-
1648 pod panowaniem tureckim, siedziba sandżaku. [PG]
651 Pápa (niem. Poppa) – miasto w zach. Węgrzech, w XVI-XVII w. pod panowaniem tureckim. [PG]
652 Obecnie Vác (niem. Waitzen, słow. Vacov) – miasto w pn. Węgrzech nad Dunajem, w l. 1541-1686 pod panowaniem tureckim. [PG]
653 Petrina – zamek koło miejscowości Trebinje w Bośni i Herzegowinie, w Republice Serbskiej, przy granicy z Czarnogórą. [PG]
654 Vincenzo Gonzaga (1562-1612) – książę Mantui i Montferratu, uczestnik wojny z Turcją. [PG]
655 Giovanni Francesco Aldobrandini (1545-1601) – włoski generał i dyplomata, m.in. w służbie papieża Klemensa VIII, dowodził wojskami 
papieskimi w wojnie cesarza Rudolfa z Turkami. [PG]
656 Filip Emanuel (1558-1602) – książę Lotaryngii (Baudemont-Vaudémont-Mercoeur de Lorraine), francuski generał, członek Ligii 
Katolickiej, walczył z Hugenotami, w l. 1599-1602 służył w wojskach cesarskich, walcząc z Turkami, zdobył m.in. Szekesfehervar. [PG]
657 Karol Gonzaga (1580-1637) – książę Nevers, związany z katolickim stronnictwem we Francji jako młody oficer w służbie cesarskiej, 
m.in. w wojnie z Turcją. [PG]
658 Lainville-en-Vexin – miasto we Francji w departamencie Yvelines w regionie Ile-de-France. Znajduje się tam zamek króla 
Hen ryka IV. [PG]
659 Guy XX (1586-1605), hrabia Laval (Laval, miasto we Francji w departamencie Meyenne, w regionie Pays de la Loire). [PG]
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Adolf von Schwartzenberg660, baron, którego teraz się przemilcza, a który 
z wrogich rąk odzyskał Tattę661, Palotę662, Vesprinium663 i sławną twierdzę Jaurin 
albo Raab664 (o której sami Turcy mówią, że na całym tureckim obszarze nie 
ma silniejszej twierdzy, przeciwko której nie liczą się ani ogień, ani zaraza, ani 
inne) dzięki dwóm petardom i jednemu zręcznemu podstępowi, bez większych 
kosztów wojennych i bez przelewania krwi.

Melchior Redern665, sławny z tego, że miasto Waradyn666 utrzymał i obronił 
przed trwającymi nieprzerwanie przez trzydzieści sześć dni i następującymi 
po sobie szturmami silnej armii złożonej ze stu czterdziestu tysięcy Turków 
i Tatarów.

Hrabia von Nadasti667, pan Niclaus Palfy668, pan Johann Bernestein i inni 
niemieccy, czescy, węgierscy i śląscy pułkownicy i dowódcy, których teraz nie 
wymieniono.

Żeby podsumować, opisany wyżej cesarz RUDOLF II miał ogromne 
doświadczenie wojenne, dzięki któremu do takich wojen wysyłał i wybierał 
najlepszych i najsławniejszych pułkowników, szczęśliwie prowadzących te 
wojny w imieniu Jego Cesarskiej Mości (ponieważ on sam w Niemczech kiero-
wał cesarstwem, zwłaszcza z powodu wszelkiego rodzaju błędów i sporów, do 
których tu dochodziło, i – można tak powiedzieć – musiał siedzieć i pozostać 
przy sterze).

W listopadzie 1605 roku Jego Cesarska Mość zawarł z tureckim cesarzem 
Mehmedem pokój na dwadzieścia lat, którym do dziś cieszą się Niemcy, Au-
stria, Chorwacja i inne prowincje, i z którego korzystają na różne sposoby.

W dniu 10 stycznia 1612 roku ten chwalebny cesarz pożegnał się po chrze-
ścijańsku z tym światem, osiągnąwszy wiek 59 lat i sześciu miesięcy.

660 Adolf von Schwarzenberg (1547-1600), baron, od 1599 hrabia, jeden z najważniejszych wodzów wojsk cesarskich w wojnie z Turcją 
w l. 1593-1606. Ranny w trakcie oblężenia Pesztu w 1599 oraz ponownie podczas oblężenia Papy w 1600, zmarł z odniesionych ran. Kornes 
1891, s. 261-262. [PG]
661 Tata (niem. Totis, łac. Dotis) – miasto pn.-zach. Węgrzech, w komitacie Komárom-Esztergom, zamek-twierdza, w l. 1543-1727 pod 
panowaniem tureckim. [PG]
662 Palotta patrz: Pápa (przyp. 638). [PG]
663 Veszprém (niem. Weissbrunn, słow. Vesprim, słoweń. Belomost) – miasto w zach. Węgrzech, stolica komitatu, w XVI-XVII w. miasto 
wielokrotnie zmieniało podległość państwową (cesarz, Turcja). [PG]
664 Györ (niem. Raab, łac. Jaurinum, słow. Rab) – miasto w zach. Węgrzech, w 1594 zdobyte przez Turków, w 1598 odbite przez wojska 
cesarskie Adolfa von Schwarzenberga. [PG]
665 Melchior von Redern (lub Rödern) (1555-1600), wolny baron Rzeszy, wódz wojsk cesarskich (feldmarszałek), walczył m.in. w wojnie 
z Turcją (1593-1606), w 1598 wsławił się obroną Wielkiego Waradynu przed wojskami tureckimi (120 tys.), a następnie zdobyciem twierdzy 
Pápa (9 XI 1600). Stieve 1889. [PG]
666 Obecnie Oradea (węg. Nagyvárad, łac. Varadinum, niem. Grosswardein, pol. Wielki Waradyn) – miasto w zach. Rumunii, w przeszłości 
leżało w królestwie Węgier, następnie w Księstwie Siedmiogrodu. [PG]
667 Nádasdy, Ferenc (1555-1604), węgierski arystokrata, jeden z wodzów armii cesarskiej w wojnach z Turcją.
668 Nikolaus II Pálffy de Erdöd (1552-1600), hrabia, feldmarszałek cesarski, starosta zamkowy w Preszburgu, w 1598 wspólnie z Adolfem 
von Schwarzenbergiem oblegał twierdzę Raab. [PG]
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I tak jak w życiu był on [tj. cesarz] ludzki, rozważny i łagodny, to taki-
mi samymi zaletami wykazał się w chwili śmierci i zasnął snem spokojnym, 
łagodnym i cichym669.

Kiedy tylko wiadomość o niespodziewanej śmierci opisanego wyżej 
Cesarskiego Majestatu dotarła do elektorów Świętego Cesarstwa Rzymskie-
go, powinni oni – na mocy złotej bulli świętej pamięci cesarza Karola IV670, 
ustanowionej w 1356 roku w Norymberdze – w ciągu miesiąca przystąpić do 
wyboru następnego cesarza rzymskiego. Jednakże z różnych ważnych przyczyn, 
a zwłaszcza z powodu tego, że w październiku poprzedniego 1611 roku podczas 
odbywającego się w Norymberdze zjazdu elektorów zawarto porozumienie na 
wypadek wyboru rzymskiego króla i jego stałego następcy, aż do 10 maja tego 
1612 roku nie zostało to zrobione.

Kiedy tylko na elekcji we Frankfurcie nad Menem (który na mocy 
złotej bulli był miastem dokonywania elekcji) pojawili się jaśnie oświecony 
i wielmożny książę i pan, pan Maciej, król Węgier i Czech, arcyksiążę Austrii 
etc., a także elektorzy Świętego Cesarstwa: arcybiskupi Moguncji, Trewiru 
i Kolonii oraz administrator Elektoratu Palatynatu, elektor saski i posłowie 
elektora brandenburskiego, to w dniu 3 czerwca starego stylu671 – po wielu prze-
prowadzonych wcześniej naradach i przygotowaniach – w kościele św. Bartłomieja 
wybrali króla MACIEJA na rzymskiego króla i cesarza, a następnie 14 czerwca 
w tym samym kościele koronowali podczas wspaniałej uroczystości (o czym 
dokładnie opowiada okolicznościowy druk).

W ciągu czterech lat stał się zatem ten chwalebny książę Maciej panem 
trzech najpotężniejszych królestw. Najpierw w dniu 19 listopada 1608 roku 
w Preszburgu koronowany został na króla węgierskiego, potem 13 maja 1611 
roku w Pradze na króla czeskiego i w końcu 14 czerwca (o czym było wyżej) we 
Frankfurcie nad Menem na króla rzymskiego.

To sam Bóg Wszechmogący swoją wszechwiedzącą radą tak pokierował 
i zarządził, żeby te trzy królestwa – tak jak wcześniej – pozostawały w niero-
zerwanej jedności, zbliżeniu i przyjaźni i żeby zrosły się w LUD TRÓJJEDYNY, 
żeby w potrzebie jedno drugiemu podawały z zaufaniem pomocną dłoń i mogły 
razem pozostać i być dla każdego człowieka jak porządny, solidny mur.

669 Cesarz Rudolf II cierpiał na chorobę psychiczną, wpadał w szał, miewał stany lękowe oraz obsesje. Choroba wywołana była najpraw-
dopodobniej wrodzonym syfilisem. Pozostawał pod silnym wpływem ówczesnych mód – okultyzmu, alchemii, kabalistyki i astrologii. Jego 
dwór w Pradze stanowił centrum tych ruchów, tu działali m.in. astronomowie Tycho de Brahe i Johannes Kepler czy rabin Jehuda Löw 
ben Becalei. Z powodu tej choroby jego władzę przejmował stopniowo brat Maciej (1606 na Węgrzech, 1608 w Austrii, 1611 w Czechach), 
Rudolf pozostał jednak cesarzem aż do śmierci. [PG]
670 Zob. Karol IV Luksemburski (1316-78), Aneks 1.
671 Zwrot ten oznacza, że datę dzienną podano według kalendarza juliańskiego, który obowiązywał wówczas w Księstwie Pomorskim. [AG] 
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Książęce święto radości zarządzone ku czci 
i ku pamięci niedawnej elekcji i koronacji 

cesarskiej we Frankfurcie nad Menem672

K iedy do naszego łaskawego księcia i pana, pana Filipa, dotarły 
wiarygodne powiadomienia i informacje, że cesarska elekcja 
i koronacja we Frankfurcie nad Menem – chwała Bogu i dzięki – 
szczęśliwie doszły do skutku i że spośród wszystkich najjaśniej-
szy, najmożniejszy i niezwyciężony książę i pan, pan MACIEJ, 
król na Węgrzech i w Czechach, arcyksiążę Austrii – dzięki 

zrządzeniu Boga Wszechmogącego i jednomyślnej elekcji elektorów Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego – został wybrany na króla i cesarza rzymskiego, co 
zostało proklamowane i obwieszczone publicznie tamże w dniu 3 czerwca 
podczas zwyczajowej uroczystości. 

Wtedy wspomniany wcześniej Jego Książęca Mość kazał ogłosić to z ambon 
we wszystkich tutejszych kościołach i złożyć za to najwyższe dziękczynienie 
Bogu Wszechmogącemu. Książę nakazał to nie tylko przejęty uczuciem wielkiej 
radości, ale także na świadectwo swojego dobrego i chrześcijańskiego stosun-
ku wobec dokonanego wyboru. Następnie z tego powodu ustanowił na dzień 
26 czerwca specjalne święto radości, które przebiegało w sposób następujący.

Na początek na łaskawe polecenie wspominany wcześniej kaznodzieja 
nadworny Jego Książęcej Mości, magister David Reutzius673, w książęcym kościele 
zamkowym wygłosił o poranku kazanie i naukę według opowieści z Pierwszej 
Księgi Królewskiej, rozdział pierwszy, werset 32 na temat wyboru króla Salomona. 
Na pamiątkę święta kazanie to zostało następnie wydane drukiem i rozesłane 
w różne miejsca. Dołączono do niego kilka epigramatów, życzeń, listów i radosnych 
pochwał w języku greckim, łacińskim, włoskim i francuskim przygotowanych 
przez radców kancelarii, kamery i dworu oraz innych szlachetnych dworzan, 
a także przez kilku teologów, doktorów, profesorów, magistrów, poetów, studentów 
i innych tutejszych uczonych. Na zakończenie tego kazania Jego Książęca 
Mość i całe chrześcijańskie zgromadzenie z całego serca podziękowali Bogu 
Wszechmogącemu za jednomyślnie dokonaną cesarską elekcję i zaśpiewali 
z tego powodu Te Deum Laudamus.

672 Opis uroczystości związanych z wyborem i koronacją cesarza Macieja, zorganizowanych w Szczecinie w 1612, w: Thiede 1849, 
s. 604-605. [PG]
673 Reutzius, David (?-1634), pastor kościoła zamkowego w Szczecinie od 1604, początkowo jako diakon, następnie główny kaznodzieja 
dworski Filipa II, Franciszka I oraz Bogu sława XIV, od 1618 generalny superintendent księstwa szczecińskiego. Moderow 1903, s. 441, 
445. [PG]
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Po zakończonych uroczystościach kościelnych i po obiedzie Jego Ksią-
żęca Mość wyjechał ze sporą liczbą pięknych i strojnych konnych do swoich 
książęcych ogrodów podmiejskich według opisanego niżej porządku.

Na przedzie jechało kilku jednokonnych i stajenni (z których każdy pra-
wą ręką prowadził przy sobie przystrojonego konia), dalej – herold i sześciu 
trębaczy. Za nimi jechali w jednym rzędzie książęcy marszałek Niclaus von 
Bruckhausen, książęcy starosta zamkowy Johann Zastrow674 i książęcy koniu-
szy Heinrich von Schwerin, a następnie spora gromada młodych szlachciców-

-dworzan. Za nimi w aksamitnym purpurowym stroju, przepięknie obszytym 
złotymi sznurami, jechali Jego Książęca Mość na wspaniale przystrojonym 
bułanym rumaku oraz jego brat, jaśnie oświecony i jaśnie wielmożny książę 
i pan, pan Ulryk, książę szczecińsko-pomorski etc. na bardzo temperament-
nym jabłkowitym wierzchowcu. Następni byli lansjerzy w pięknych hełmach, 
pióropuszach, złotych łańcuchach i bogatych klejnotach, a w końcu także 
wielka gromada innych wystrojonych knechtów.

Za konnymi jechały powozy ukochanej żony Jego Książęcej Mości księcia 
Filipa, jaśnie oświeconej i jaśnie wielmożnej księżnej i pani, pani Zofii z kró-
lewskiego domu holsztyńsko-szlezwickiego675, oraz jej siostry, panienki Marii, 
opatki w Itzehoe676, i ich książęcego fraucymeru. Za nimi zaś ciągnęły powozy 
książęcego kanclerza pana Martina Chemnitza, doktora obojga praw677, Christoffa 
von Mildenitza678 i Matthiasa von Güntersberga679, dziedziców na Rybokartach 
i Radaczewie, zarządców książęcego Sądu Nadwornego w Szczecinie, pana 
Martina Marstallera, cesarskiego palatyna nadwornego i książęcego tajnego radcy 
oraz innych książęcych urzędników nadwornych.

A kiedy Ich Książęce Moście dotarły do podmiejskich ogrodów, to 
natychmiast dokonano położenia kamienia węgielnego pod budowany na 
brzegu Odry dwór podmiejski (o czym za chwilę będzie informacja). Potem 
zaś wspomniany wyżej brat Jego Książęcej Mości, książę Ulryk, wraz z niektó-
rymi szlachcicami urządził sobie kilkugodzinne zawody jeździeckie po kole. 
W wyścigach tych różnego rodzaju podarki i nagrody przekazali i rozdawali 
Jego Książęca Mość, książę Filip, jego ukochana małżonka i jej siostra, pa-

674 Zastrow, Johann von (1573-1647), dyplomata książęcy, wysłannik na sejmy Rzeszy i dwór cesarski, od 1603 landrentmistrz księstwa 
szczecińskiego, od 1609 starosta zamkowy i radca kamery książęcej w Szczecinie. Stanowisko to pełnił aż do 1638. W l. 1643-47 w komisji 
stanowej oraz delegat stanów na rozmowy pokojowe kończące wojnę trzydziestoletnią. Bohlen 1865, s. 55-56. [PG]
675 Zob. Zofia Holsztyńska (1579-1658), Aneks 1.
676 Maria (1575-1640), od 1611 opatka w Itzehoe. [PG]
677 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
678 Zob. Mildenitz, Christoph (? – po 1620), Aneks 1.
679 Zob. Güntersberg, Matthias von (1584-1650), Aneks 1.
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nienka Maria. Wśród tych nagród najwspanialszy był wielki pozłacany kielich 
ze srebra z wygrawerowanymi słowami: VIVAT MATTHIAS CAESAR: Dem 
Keyser vnd Reich getraw biß in den Todt. PHILIPS. H. Z. S. P. Anno 1612680.

Po skończonym wyścigu Ich Książęce Moście w takim samym porząd-
ku udały się do Oderburga, gdzie – jak w obozie wojskowym – rozbito kilka 
pięknie zdobionych wielkich namiotów, w których Jego Książęca Mość kazał 
urządzić książęcy bankiet. Podczas niego wielokrotnie pito zdrowie Jego 
Cesarskiej Mości i jego małżonki, a także równie często ogłaszano szczegól-
ną radość i wielką miłość Ich Książęcych Mości do najwyższego cesarskiego 
Majestatu oraz trzy razy wypalono z wielkiego działa wojennego. W końcu 
późnym wieczorem powrócono do miasta na książęcy zamek, gdzie radośnie 
i w dobrych nastrojach święto cesarskie zakończono i zamknięto.

Niech Bóg Wszechmogący zechce łaskawie obdarzyć Jego Cesarską 
Mość szczęściem, wzrastającą aprobatą, długim życiem w zdrowiu, ziemską 
pomyślnością i wiecznym zbawieniem.

O podróży Jego Książęcej Mości do uzdrawiającego źródła, 
które niedawno wytrysnęło w ziemi lüneburdzkiej

K iedy dzięki bezgranicznej łasce i mocy Bożej w kraju Lüneburg, 
około mili od Dannenberga681, w szczerym polu z ziemi u podnóża 
góry wytrysnęło czyste bystre źródło, którego używanie i wyko-
rzystywanie wielu chorym i zwyczajnym ludziom przywróciło 
wymarzone zdrowie, wówczas nasz łaskawy książę i pan, książę 

FILIP, z powodu słabości ciała – chociaż dzięki pomocy Bożej i pilności me-
dyków doszło do jakiejś widocznej poprawy – po pisemnych prośbach swoich 
przyjaciół oraz za radą i zgodą lekarzy wyprawił się w podróż do tego źródła682.

Wraz ze sporą świtą wyruszył Jego Książęca Mość w dniu 10 sierpnia 1612 
roku i 24 dnia tego samego miesiąca przybył do opisanego wcześniej źródła 
w kraju Lüneburg, gdzie rozbił obozowisko złożone z 6 namiotów.

Tylko przez kilka dni zażywał Jego Książęca Mość wód z tego źró-
dła – zarówno zimnych, jak i ciepłych – ale natychmiast zauważył w swoich 
członkach ich działanie i zalety oraz nadzieję na poprawę. Za co podziękował 
dobremu Bogu z całego chrześcijańskiego serca. Słusznie był wdzięczny Bo-

680 Pol. NIECH ŻYJE CESARZ MACIEJ. Cesarzowi i Rzeszy wierny aż do śmierci FILIP K[siążę] N[a] S[zczecinie] P[omorzu] Roku 1612. [MC]
681 Dannenberg – miasto w pow. Lüchow-Dannenberg, w kraju związkowym Dolna Saksonia w Niemczech. [PG]
682 O pobycie Filipa II na kuracji w Dannenbergu i Lüneburgu: Kościelna 2020, s. 195. [PG]
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skiej Wszechmocy za to, że w tych złych i schyłkowych czasach, na pożytek 
ludzki pozwoliła wytrysnąć takim uzdrawiającym źródłom. I to nie tylko 
temu jednemu. Niedaleko od Lüne683 koło miasta Lüneburga [bowiem] także 
znaleziono cudowne źródło (które zostało nazwane źródłem św. Gangolfa od 
kościoła, stojącego od wieków na tej górze i konsekrowanego ku czci św. Gan-
golfa), przy którym wiele tysięcy ludzi, bogatych i biednych, znajdowało swoje 
schronienie i dzięki Bożej łasce odzyskiwało zdrowie.

Przy tym pierwszym, dannenberskim źródle, rozdzielał Wszechmogący 
Bóg nie mniejsze łaski. Niedługo po tym, kiedy się tam zatrzymał Jego Ksią-
żęca Mość – jak informuje list napisany przez Jego Książęcą Mość do jego 
tajnego radcy kamery, pana Martina Marstallera684 – została uzdrowiona tam 
zauważalna liczba paralityków, kalek, ślepców oraz połamanych i zniszczonych 
chorobami ludzi, którzy na pamiątkę tego zostawili tam swoje kule i banda-
że. Dlatego też ogromne pielgrzymki szlachciców i nieszlachty, panów i sług, 
mężczyzn i kobiet, młodych i starych, którym dziwił się Jego Książęca Mość, 
przychodziły tam i spoglądały na dzieła Boże, które tak cudownie uczynił 
pośród ludzkich dzieci – jak mówi król-prorok Dawid w psalmie 66, werset 5.

W dniu 2 października szczęśliwy i dosyć zdrowy – chwała i dzięki Bogu – 
wrócił Jego Książęca Mość na dwór do Szczecina. Przy wymienionym źródle 
przebywał Jego Książęca Mość co prawda tylko przez kilka dni (z powodu 
mizernej i zimnej jesieni). Pozostały czas spędził zaś w podróży powrotnej, 
zatrzymując się u swoich książęcych krewnych i przyjaciół. Księga Izajasza, 
rozdział 40, wers 31: Którzy zaufali Panu, pokrzepieni nowymi siłami będą latać niczym 
orły, będą biegać, a nie będą zmęczeni, będą chodzić, a nie osłabną etc.

Jeśli nie zawsze na ciele, jednak doświadczają tego na duchu ci, w których jaśnieje 
światło wiary i radość spoczywająca w Bogu. One nie pozwalają, by duch upadał albo 
by osłabł, nawet jeśli ciało będzie udręczone chorobą685.

683 Źródło Lüner Quelle istnieje do dziś, położone jest w dzielnicy Lüneburga Lüne-Moorfeld (pochodzi z niego niemiecka woda mi-
neralna ViO). [PG]
684 Zob. Marstaller, Martin (1561-1615), Aneks 1.
685 Heinrich Möller, Enarratio Psalmorum Davidis, Vitebergae 1574, s. 65. [MC]
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Zebranie w Szczecinie686

N a wezwanie wystosowane przez naszego najłaskawszego księcia i pana, 
księcia FILIPA II, pojawiły się tutaj w Szczecinie w dniu 9 marca te-
goż 1613 roku wymienione niżej osoby spośród prałatów, rycerstwa 

i miast, i spędziły kilka dni na naradach na temat zrewidowania i omówienia 
decyzji powizytacyjnych dotyczących książęcej ordynacji sądowej oraz kilku 
punktów dotyczących porządku publicznego. Ustalono wówczas, żeby między 
innymi powrócić do tych punktów na zbliżającym się sejmie i jednogłośnie 
postanowiono, że powinny one zostać opublikowane i wprowadzone w życie. 
Wyżej wspomniany Jego Książęca Mość osobiście zaangażował się w te posta-
nowienia, rozwiązania i wnioski.

Spośród radców książęcych
Doktor Martin Chemnitz, kanclerz687, Christoff Mildenitz688, dziedzic na 

Rybokartach, wicedominus kamieński, Jobst Borcke, dziedzic na Strzmielu 
i książęcy starosta w Szadzku689, Egidius von Blanckensehe690, dziedzic na 
Ziemomyślu, sędzia zamkowy i starosta w Pyrzycach, Matthias Güntersberg691, 
dziedzic na Radaczewie i zarządca książęcego Sądu Nadwornego, doktor Va-
lentin Winter692, Wilhelm Kleist, dziedzic na Motarzynie, i Matthias Karnitz, 
dziedzic na Niedyszu, radcy nadworni, Jacob Frost, sekretarz693.

Spośród stanów ziemskich

Kurt Flemming na Buku694 marszałek ziemski

Hans Heinrich Flemming695 na Mierzęcinie,  
dziekan kapituły kamieńskiej
Johann Chinow696 na Chynowie,  
tezaurariusz kamieński

prałaci

686 Rozdziały ten i kolejny dotyczą wizytacji Sądu Nadwornego w Szczecinie z 1604 i opracowania na jej podstawie w 1613 uchwały 
wizytacyjnej (Visitationsbescheid), korygującej dotychczasowe przepisy ordynacji sądowej. Petsch 1907, s. 20-24, 101-108; Turek-Kwiat-
kowska 1965, s. 133; Gut 2007, s. 278-281. [PG]
687 Zob. Chemnitz, Martin von (1561-1627), Aneks 1.
688 Zob. Mildenitz, Christoph (? – po 1620), Aneks 1.
689 Zob. Borcke, Jobst von (? – po 1628), Aneks 1.
690 Zob. Blanckensee, Egidius von (przed 1592 – po 1624), Aneks 1.
691 Zob. Güntersberg, Matthias von (1584-1650), Aneks 1.
692 Zob. Winther, Jurga Valentin von (1578-1623), Aneks 1.
693 Zob. Frost, Jacob (przed 1600 – po 1635), Aneks 1.
694 Zob. Flemming, Kurt von (1540-1620), Aneks 1.
695 Zob. Flemming, Hans Heinrich von (1552-1622), Aneks 1.
696 Johann Chinow – prałat Kapituły Katedralnej w Kamieniu Pomorskim, w l. 1589-1613 pełnił w niej funkcję tezaurariusza. [PG]
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Jost von Dewitz697 na Dobrej
Reichard Puttkamer na Mazowie 
Andres Borcke na Resku698 
Dubslaff von Wedel na Przywodziu
Joachim Kleist699 na Newerin700
Lorentz Wachholtz na Dargosławiu
Rüdiger Massow na Łętowie 
Friedrich von der Osten na Dąbiu
Hans Billerbeck701 na Jagowie
Otto Rüdiger Glasenap na Grzmiącej 
Andres Mönchow na Sępolnie Wielkim

radcy ziemscy i przedstawiciele 
rycerstwa 

Jako delegaci miast pojawili się Alexander von Rammin702, burmistrz 
ze Szczecina, Thomas Mildenitz703, burmistrz ze Stargardu, i Wulff Puttkamer, 
burmistrz ze Słupska.

Nowy targ koński704

W  tymże 1613 roku w celu wsparcia rzemiosła i handlu, a także 
poddanych Jego Książęcej Mości oraz wszystkich, którzy w tym 
księstwie i kraju podróżują, pracują i będą pracować, nasz łaskawy 

książę i pan, książę FILIP, na dobre i na złe, ustanowił łaskawie trzy publiczne 
targi końskie. Odtąd co roku powinny odbywać się dwa targi końskie tutaj 
w Szczecinie – pierwszy w sierpniu, w dniu św. Bartłomieja [tj. 24 VIII], drugi 
w grudniu, w dniu św. Barbary [tj. 4 XII] albo – gdyby któryś z wyznaczonych 
dni przypadał na niedzielę – w pierwszy dzień roboczy po tym święcie, w od-
powiednim do tego miejscu705 między Bramą Młyńską a Bramą Panieńską706. 

697 Zob. Dewitz, Jost (Jobst) von (1554-1628), Aneks 1.
698 Zob. Borcke, Andreas von (1568-1651), Aneks 1.
699 Kleist, Joachim von (przed 1575 – ok. 1632), Aneks 1.
700 Właściwie Nemmerin, obecnie to dwie miejscowości: Borzęcino (niem. Borntin) w pow. szczecineckim i Stare Dębno (niem. Damen) 
w pow. białogardzkim. [PG]
701 W oryginale: Bilderbeke. [AG]
702 Zob. Rammin, Alexander (?-1622), Aneks 1.
703 Thomas Mildenitz, rajca miejski w Stargardzie, następnie kamerariusz oraz burmistrz tego miasta. [PG]
704 O targach na bydło i konie w Szczecinie w l. 1585-1622 w: AP Szczecin, AKS I/6447, s. 1-19. [PG]
705 W oryginale auff der Bleiche. Tłumaczenie wg trzeciego znaczenia słowa Bleiche w: DWB, 1860, Bd. 2, szp. 97. [AG]
706 Między wspomnianymi bramami, już poza umocnieniami ziemnymi, na pn. od książęcego Lustgarten, władze miejskie przygotowały 
specjalny ogrodzony plac, na którym odbywały się targi końskie. Został on oznaczony na widoku Szczecina autorstwa Heinricha Kotego 
i nazwany NIE PFERDT MARKT. [PG] 



15 Strona tytułowa opisu tumultu piwnego z 1616 roku. Warhafftige 
Newe Zeitung, Des newlich entstandenen Auffruhrs, Perlaments 
vnd Aufflauffs, der gantzen Gemeine vnd Burgerschafft wider jhre 
Ordentliche Obrigkeit […], Stettin 1616. AP Szczecin, Biblioteka, I/558. 

16 Wyobrażenie ciała księcia Filipa II na marach. Rysunek autorstwa 
Gottlieba Samuela Pristaffa. AP Szczecin, RIS 1023.
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Trzeci targ powinien jednak odbywać się w Pyrzycach w poniedziałek przed 
Środą Popielcową707. Na podstawie drukowanego patentu książęcego z datą 
Szczecin w dniu 1 lutego 1613 roku.

Pożar

W  dniu 21 października w południe przed Bramą Młyńską przez jedną 
nieostrożną starą kobietę rozpętał się niewyobrażalnie wielki pożar. 
Wybuchł on w domku w jednym z ogrodów, ale objął dwa sąsiednie 

domy i spichlerz ze zbożem, które całkowicie spłonęły. Gdyby wiał wówczas 
wielki porywisty wiatr od strony albo w stronę pól, to ogniem zostałyby objęte 
kolejne położone w pobliżu mieszkania, spichlerze, gospodarstwa chłopskie, 
drukarnia oraz położone w ogrodach domy książęce i innych osób. W końcu 
ogień mógłby zagrozić Bramie Młyńskiej i samemu miastu. Bogu niech będą 
dzięki, że oszczędził nam tak wielkiego nieszczęścia.

Zakończenie

N a zakończenie powinienem jeszcze coś dodać o trudnej i bar-
dzo ważnej kwestii dotyczącej mieszczańskiej culagi708, którą 
kilka lat temu chciano załatwić polubownie między miłościwą 
radą a zwykłym mieszczaństwem. Rzeczywiście jednak tylko 

próbowano to zrobić, bo rzecz nigdy nie została doprowadzona do końca.
709710Ludzkie rady i zamiary nie zawsze bowiem wchodzą w życie. Można 

sądzić, że już się żegluje pod pełnymi żaglami, ale przecież często statek może 
wstrzymać przeciwny wiatr albo cokolwiek innego, co spowoduje, że trzeba 
będzie zrzucić żagle i kotwicę, i nie uda się tak szybko dopłynąć do upragnio-
nego portu. Ponieważ jednak teraz sprawę tę przekazano do rozstrzygnięcia 
naszemu łaskawemu księciu i panu, to posłusznie trzeba czekać na decyzję 
Jego Książęcej Mości, pomyślną dla całego miasta i mieszczaństwa. Z tego 

707 W oryginale: den Montag für Fastnacht. [AG]
708 Culaga była podatkiem pobieranym od wszelkich towarów wwożonych do Szczecina i z niego wywożonych. Gaziński 2000, s. 41. [PG]
709 Remora – ryba z rodziny okoniowatych (pol. trzymonawek). Plutarch przekazuje opowieść, według której ryba ta wyróżniała się taką 
siłą, że mogła zatrzymać okręt płynący pod pełnymi żaglami. Zob. Plutarch, Quaestiones convivales (Zagadnienia biesiadne), 2.7. [MC]
710 Guevara 1611, s. 71. Zob. Guevara, Aneks 2. [MC]

Antonius Guevara:  
Często, gdy nam się wydaje, 
że płyniemy z najbardziej 
sprzyjającym wiatrem naszej 
pomyślności, nieoczekiwanie 
remora709 zmusza nas, by statek 
się zatrzymał710.
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powodu miałem wątpliwości, czy dokładnie rozpisywać się o tej niedokoń-
czonej kwestii. Trzeba z serca prosić dobrego Boga, żeby zechciał łaskawie 
doprowadzić tę bardzo pilną sprawę do szybkiego i dobrego zakończenia.

Zatem tylko On [tj. Bóg] udziela dobrych rad. Jego są zarówno zamiary, 
jak i czyny. Dla Niego jest łatwe i możliwe to, co nam się wydaje trudne i prawie 
niemożliwe. On też został w końcu poproszony [o pomoc] i dał korzystne roz-
wiązanie. Kiedy sprawa znajdzie się w trudnym położeniu, Bóg nie zwleka z pomocą711. 
A Arnobiusz w księdze 4 mówi: Jest właściwością Boga, że ofiaruje łaskę, o którą nawet 
nie proszono, w zmęczeniu i chorobie, i w sytuacji osaczenia przez wszelkiego rodzaju 
zgryzoty712.

713714I tak jak dobry Bóg wcześniej przy pomocy naszej władzy zwierzchniej 
[tj. księcia], często w niebezpiecznych czasach, udzielał nam porad i wsparcia, 
tak samo może On dać jej [tj. tejże władzy zwierzchniej] wiele wygodnych 
i pomocnych środków zaradczych, żeby wydobyła to dobre miasto ze skompli-
kowanego trudnego labiryntu i doprowadziła do dawnego stanu pomyślności 
oraz wszystko przybliżyła do stanu pokoju i dobrego porozumienia.

Zgoda to szlachetny skarb, 
zachowaj dla niej miejsce.

Zatem:
Zgoda buduje,

niezgoda rujnuje715.
I byłoby źle dla każdej sprawy prywatnej i sprawy publicznej, gdyby 

wspólne dobro przegrywało [w starciu między nimi]. W życiu osobistym nikt nie 
może korzystać z przyjemności tak, żeby tego nie stracić, gdy państwo popada w ruinę716.

711 Według Antoniego de Guevara (Guevara 1611, s. 98) cytat ten pochodzi z utworu Coena Cypriani, który tradycyjnie był przypisy-
wany św. Cyprianowi, biskupowi Kartaginy; współcześnie przyjmuje się, że tekst ten powstał już po śmierci św. Cypriana. Zob. Guevara, 
Aneks 2. [MC]
712 Arnobiusz, Adversus nationes libri VII (Przeciw poganom), III 24. Zob. Arnobiusz, Aneks 2. [MC]
713 Orozjusz, Historiarum libri VII adversus paganos (Historia przeciw poganom), VII 11. Zob. Orozjusz, Aneks 2. [MC]
714 Carion 1601, s. 738. Zob. Carion, Aneks 2. [MC]
715 W oryginale: Fried ist ein Edler Schatz/ Behelt billig den Platz. Fried thut ernehren/ Unfried verzehren. [AG] 
716 Dio Cassius Cocceianus, Romanae historiae libri XXV, Lugduni 1559, s. 132-133. [MC]

Księga Przysłów, 8 –  
Moja jest rada i słuszność.

Orozjusz 7.11: Boska 
Przezorność doradzała 

znękanej Rzeczypospolitej 
za pośrednictwem Trajana713. 

I teraz niewątpliwie mamy na to 
nadzieję. Peucer 1.5 Chronicon: 

Karol IV cesarz słusznie uważał, 
idąc za przykładem Królestwa 

Galijskiego, że w państwach 
moc władzy w czasie wojny 
i pokoju istnieje wtedy, gdy 

będą kwitły prawami, sądami, 
wolnością, autorytetem, 

bogactwami. Dlatego uważał, 
że należy je wzmacniać714.

Dion, księga 38.
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z pokoju 
bogactwo,

z wojny
ubóstwo

irene717 
dobro miast,

gdy ona kwitnie,
kwitną chloris718, ceres719, dike720 

i wraz z palladą721 filoteia722.
żadna cnota nie jest bez nagrody.

uczciwość jest pożyteczna 
prawość chwalebna 
wiara szanowana.

błagaj boga,
aby darował ziemi i miastu

bezpieczny czas pokoju.

bellona723 
zguba miasta,

gdy ona szaleje
giną flora724, segetia725, temida726

i wraz z muzami enthea727.
nie brak przykładu żadnego grzechu.

uczciwość jest ścigana
prawość znieważana 
wiara wyszydzana.

błagaj boga,
aby oddalił od ziemi i miasta  

zgubne ziarna wojny.

koniec księgi iii

717 Bogini pokoju. Zob. Hory, Aneks 2. [MC]
718 Nimfa, bogini roślinności. Zob. Chloris, Aneks 2. [MC]
719 Bogini urodzaju. Zob. Ceres, Aneks 2. [MC]
720 Bogini sprawiedliwości. Zob. Dike, Aneks 2. [MC]
721 Jeden z przydomków Ateny. Zob. Pallada, Aneks 2. [MC]
722 Personifikacja pobożności. [MC]
723 Bogini wojny. Zob. Bellona, Aneks 2. [MC]
724 Bogini wiosny i kwiatów. Zob. Flora, Aneks 2. [MC]
725 Opiekunka wegetacji roślin. Zob. Segetia, Aneks 2. Tutaj tworzy parę z boginią Ceres. [MC]
726 Bogini odwiecznych praw. Zob. Temida, Aneks 2. Tu w parze z Dike. [MC]
727 Personifikacja natchnienia. [MC]
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Wykaz teologów i kaznodziejów,  
którzy zmarli w Szczecinie od czasu 

zreformowania religii papieskiej
Rok
1541 
21 marca

Pan Nicolaus Hovisch, pastor tutejszego kościoła św. Mikołaja 

1540 
W dniu 
św. Łucji 
[13 XII]

Pan Georg Krako, kapelan kościoła Mariackiego

1558 
1 kwietnia

Pan Baltzer Köller, pastor u św. Gertrudy

1562 
26 marca

Pan Andres Wohlgemuth, kapelan u św. Jakuba

1563 
26 marca

Zmarł magister Paulus von Rhode, superintendent i pastor tutejszego 
kościoła św. Jakuba

1564 
16 kwietnia

Pan Nicolaus Röhle od szarych mnichów

1568
Pan Andreas Piper, pastor św. św. Piotra i Pawła zapalił się w noc 
Wielkiego Piątku, został ciężko poparzony i zmarł 8 kwietnia

1570 
25 marca

Pan Johann Granow, kapelan u św. Mikołaja

1572 
25 lutego

Pan magister Daniel Schütze, najwyższy kapelan w kościele 
Mariackim

26 grudnia Pan Alexander Empel, subdiakon w kościele Mariackim
1573 
2 stycznia

Pan Johann Schiele, subprzeor 

1574
17 marca

Magister Johann Fincke, kapelan kościoła Mariackiego

1575
5 kwietnia

Magister Peter Hartmann, pastor u św. Mikołaja

1580
14 sierpnia

Pan Berndt Stroschneider, pastor u św. Mikołaja, a później kazno-
dzieja nadworny
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16 
października

Pan Gregor Stahlkopff, kapelan u św. Jakuba

19 listopada Pan Paul Witte, pastor u św. Piotra

1581
31 stycznia

Magister Fabian Timaeus, kaznodzieja nadworny i superintendent

1586
15 lutego

Pan Georg Rethe, pastor u św. Piotra

1587
17 marca

Magister Johann Schlagike, kaznodzieja u św. Jakuba

1588
9 lutego

Doktor Christoff Stimmel, pastor w kościele Mariackim i profesor 
Najświętszej teologii tutejszego najjaśniejszego Pedagogium 

1591
20 stycznia

Pan Severin Schweder, pastor na Gumieńcach, w Świerczewie 
i Stobnie

1592
13 marca

Doktor Conrad Bergius, pastor w kościele Mariackim i profesor w ksią-
żęcym szczecińskim Pedagogium

1593
24 kwietnia

Pan Joachim Zirkemann, pastor u szarych mnichów

1595
7 maja

Pan Lorenz Schultze, pastor u szarych mnichów

1601
26 maja

Pan Tileman Marquard, kaznodzieja u św. Jakuba

1603
26 lipca

Doktor Nicolaus Ribbius, książęcy kaznodzieja nadworny

1605
9 lipca

Pan Lucas Fischer, pastor z Ustowa i Pomorzan

Św. Marcina 
[11 XI]

Pan Johann Middelstette, pastor w Gumieńcach i Świerczewie 

25 grudnia
Doktor Johann Cogeler728, dawniej superintendent i pastor u św. Jakuba, 
zasnął w Panu w poranek Narodzenia Boga, któremu przez 50 lat 
wiernie służył, nauczając i głosząc kazania

1609
3 maja

Magister Lucas Tabbert, pastor u św. Jakuba

1609
12 września

Pan Johann Blenno, kaznodzieja u św. Mikołaja, który przez 50 lat 
był [członkiem] Ministerium w Isingen i tutaj. Miał 80 lat

1611
W Boże 
Narodzenie

Doktor Christophor Butelius, pastor w tutejszym kościele św. Mikołaja 
i powołany na superintendenta w Lubece

728 Zob. Cogeler, Johann (1525-1605), Aneks 1.
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Wykaz hrabiów i szlachty, 
książęcych urzędników nadwor·
nych, doktorów, prawników, ławników
sądowych, pracowników szkolnych, starszych, 

kupców i innych szlachetnych mieszczan, którzy
 zmarli w Szczecinie w ciągu ostatnich 60 lat

Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

1551 12 sierpnia Zmarł Georg Böldeke, kanonik  
w tutejszym kościele Mariackim

1558 21 marca Mattheus Böhne, książęcy radca nadworny

26 października Egidius Brietzke

1568 15 kwietnia Jacob Philipp Oessler, doktor praw, radca nadworny  
i kanclerz księstwa szczecińskiego

1569 21 czerwca Doktor Author729 Schwellenberg,  
szlachetny książęcy radca nadworny

1571 5 stycznia Doktor Johann Falck, kanclerz książęcy

1572 2 lipca Paul Zacharias Starszy

Doktor Laurentius Otto, kanclerz księstwa szczecińskiego

1573 23 czerwca Nicolaus Puttkamer, starosta zamkowy

24 czerwca Hans Schuneman

14 października Peter Pipenborg, pomocnik nauczyciela w szkole miejskiej

1575 31 sierpnia Lucas Voigd, książęcy landrentmistrz

729 Prawdopodobnie błąd drukarski. [AG]



131

k s i ę g a  t r z e c i a

Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

1576 16 stycznia Johann Herwig, ławnik sądowy oraz adwokat i prokurator 
książęcego Sądu Nadwornego w Szczecinie

1577 15 kwietnia Michel Eger

2 maja Joachim Westphal, ławnik

9 lipca Stephan Brunschwig, syn rajcy

11 września Jodocus Hildebrandt, aptekarz książęcy

25 września Joachim Rickman, zarządca szkoły miejskiej

1578 w Oculi [tj. 2 III] Martin Rholius, rektor sławnego Pedagogium 

25 lipca Johann Hagemeister, sekretarz książęcy

Thomas Widtstock, niegdyś prepozyt darłowski

1579 15 maja Vitus Garleben, kantor sławnego Pedagogium

7 sierpnia Gall Becke, ojciec doktora Galla Becka, dawniej książęcego 
radcy nadwornego

1 listopada Peter Wyland, kupiec

11 listopada Georg Wüstehove, ławnik sądowy i starszy kupiectwa

1580 7 stycznia Hans Zilmer, piwowar i kupiec

1581 20 października Gregor Tetzmer, członek kapituły kościoła Mariackiego

1582 17 stycznia Johann Schacht, sekretarz książęcy

23 lutego Ottmar Tübbenthal, członek kapituły kościoła 
Mariackiego. Miał 95 lat

24 lutego Marcus Roffmann, wpadł pod lód i utonął

6 maja Michel Funcke

14 października Paul Lizo, starszy Domu Żeglarza

1583 10 lutego Thomas Junge, kupiec

1584 26 lutego Benedict Fuchs, ławnik i aptekarz

6 kwietnia Johann Baptista, znakomity malarz

1 września Magister Thomas Winter

12 września Joachim Brincke

Balthasar Straupitz, prokurator i adwokat książęcego 
szczecińskiego Sądu Nadwornego

1585 3 lutego Georg von Wedel, książęcy dworzanin
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

15 maja Paul Kölemann, piwowar i kupiec

30 lipca Daniel Kleist, książęcy radca nadworny

1586 30 października Doktor Bernhard Macht, szlachetny książęcy  
radca dworu i radca konsystorza 

14 grudnia W kwiecie wieku zmarł doktor Jacob Hertzberg,  
który wiele lat studiował w Niemczech i we Francji

1587 Peter Mandelkow

1588 17 października Johann Siedtman, kramarz jedwabny

18 października Joachim Schlüter, ławnik

1589 27 stycznia Lucas Staltenborg

24 sierpnia Casper Zander, książęcy landrentmistrz

21 lutego Andreas Hipman, kramarz jedwabny

22 czerwca Nicolaus Krausse, adwokat i prokurator nadworny

3 sierpnia Hans Küsel
Kupcy, częściowo także 
piwowarzy

21 sierpnia Thomas Tantow

1590 16 stycznia Paul Troye 

1 marca Friederich Keyser

1591 26 lutego Wilhelm Schwove, prokurator Sądu Nadwornego

26 stycznia Andreas Borck Starszy,  
zasłużony książęcy radca nadworny

15 czerwca Paul Eger, kupiec i kramarz jedwabny

29 sierpnia Doktor Bernhard Metellus, książęcy medyk przyboczny

5 października Lorenz Scheibe, notariusz konsystorza

7 listopada David Rettel, malarz z żoną i córką, którzy zmarli 
w przeciągu 12 godzin

1592 29 stycznia Emanuel Zilmer, piwowar i kupiec

5 lutego Samuel Rettel, książęcy organista

14 marca Hrabia Wulf von Eberstein,  
pan na Nowogardzie i Maszewie

13 maja Daniel Jordan, notariusz publiczny

20 maja Matthias Scholum, starszy Domu Żeglarza
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

31 maja Joachim Mittelstedte, stróż kościoła Mikołaja 

10 września Na zarazę zmarł razem z żoną Georgius Lubbeke,  
stróż u św. Jakuba

14 listopada Caspar Farenholtz, ostatni z tego starego rodu

1593 4 marca Balthasar Priebes, niegdyś kwestor jasienicki

27 kwietnia Jodocus Newmarck, piwowar

7 czerwca Melchior Weyer, książęcy podmarszałek 

14 czerwca Marten Köller, zarządca portu miejskiego

15 grudnia Magister Christophorus Widtstochius, kandydat 
przenajświętszej teologii

1594 19 stycznia Jacob Friedeborn, starszy kupiectwa,  
mój świętej pamięci ojciec

5 marca Joachim Stoltenborg, kupiec i piwowar

2 kwietnia Thomas Nether, malarz

6 sierpnia Johann Ludewig, ławnik sądowy

15 sierpnia Lucas Hagemeister, radca kamery książęcej

15 października Joachim Vollert, kupiec i piwowar

4 listopada Johann Carstede, cesarski pośrednik handlowy

1595 28 lutego Bartholomaeus Croßell, kupiec

14 kwietnia Urban Croßell

1 lipca Lorenz Becker, pomocnik kupiecki

10 września Magister Gerhard Bergius, ławnik oraz adwokat i prokurator 
tutejszego książęcego Sądu Nadwornego

28 listopada Hans Meyersick, który przyjechał tutaj z Lubeki

32 (sic!) grudnia Hans Jacob, pisarz kasy kościelnej  
przy św. Jakubie i św. Mikołaju

1596 13 stycznia Casper Witkop

22 lutego Urban Roloff, piwowar

11 lutego Magister Marcus Zarnitz (dawniej rajca w Chojnie)

29 lutego Daniel Stimmelius, młodzieniec
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

13 marca Doktor Gallus Becke, książęcy radca nadworny

1 kwietnia Michel Tileke, kupiec

5 października Hans Sachtelebent, zarządca wagi miejskiej

14 października Aleert Grohthauß, kramarz jedwabny

31 października Jürgen Stege, złotnik książęcy

2 listopada Valentin Helffrich Starszy, kupiec

14 grudnia Clauß Gnevekow, prowizor kolegium [Jageteufla]

1597 11 stycznia Michel Witte, kramarz

10 lutego Casper Werdermann

10 marca Matthias Stamer, notariusz

28 marca W poniedziałek wielkanocny, Paul Praetorius,  
stary kantor szkoły miejskiej

23 maja Marten Bruchman, starszy Domu Żeglarza

19 lipca Czeladnik dekarza miedzianego, Hans Hippe,  
który urodził się w Feldkirch nad Jeziorem Bodeńskim, 
spadł z wieży kościoła Mariackiego i zabił się.  
Na wieży okładał złoty krzyż miedzią

14 września Zmarł Gorges Köleman, kupiec i piwowar

21 września Jürgen Gribenow, kupiec korzenny

13 października Peter Lückenwolt, kupiec i żeglarz

1598 16 lutego Tessen Stolle, kupiec

8 maja Berndt Beneke, stary książęcy kuchmistrz

23 czerwca Andreas Zollenberg, piwowar

26 lipca Thomas Wichmann

28 września Johann Wulff Młodszy

3 listopada Michel Hildebrand

13 listopada Joachim Barnekow, książęcy łowczy

14 grudnia Georgius Brandenborg, który długo służył  
przy szkole tutaj i w Wismarze

1599 3 stycznia Lucas Jürbantz, kupiec

26 marca Christoffer Werderman
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

8 kwietnia Hans Neuman

14 lipca Jürgen Eger, kupiec zmarły w Stralsundzie  
i tam pochowany

1 września Peter Wyland, kupiec

23 listopada Jürgen Freyberg z ulicy Szewskiej

1600 15 lutego Wilhelm Bremer

22 kwietnia Valentin von Eickstedt, dziedzic na Klempenow

17 sierpnia Marten Stache, kupiec

23 sierpnia Matthias Werderman, młodzieniec

22 września Paul Voßberg, kupiec zmarły w Kopenhadze w Danii

14 października Jürgen Niclaus, aptekarz zmarły w Chojnie

26 października Jacob Jüteritz, starszy kupiectwa

30 października Sigmunt Maurman

6 grudnia Doktor Hiob Steinorth, radca dworu szczecińskiego, 
potem adwokat

1601 1 lutego Jürger Horter, notariusz publiczny i pisarz wójtowski

4 lutego Hans Koppen, starszy kupiectwa

5 lutego Andreas Wasserführer, prowizor kolegium  
Ottona Jageteufla

10 marca Joachim Schwalch, ojciec doktora Samuela Schwalcha, 
syndyka szczecińskiego, kupiec

17 kwietnia Stary Peter Löper

25 kwietnia Hans Litter, książęcy ujeżdżacz

29 kwietnia Jacob Hogenwolt

4 maja Peter Eickstedt, kupiec

28 maja Michael Crusius, konrektor szkoły radzieckiej 

20 czerwca Andreas Fuchß, pisarz ławy miejskiej

30 października Magister Daniel Golze, prokurator i adwokat  
książęcego Sądu Nadwornego

27 listopada Paul Korver, kupiec
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

1602 16 lutego Johannes Rungius, tutejszy lekarz miejski i doktor medycyny, 
któremu miasto ufundowało epitafium w kościele 
Mariackim w następującym dystychu:
Wielki byłeś Rungiusie, a skoro większym być już na świecie 

Nie możesz, Bóg nakazał, byś poszedł do nieba.
7 marca Johann Segnitz, sekretarz kamery książęcej

6 czerwca Casper Schneider

15 czerwca Antonius Voß, kupiec

19 sierpnia Adam von Memmingen, urodzony w Szwabii,  
czeladnik dekarza miedziowego,  
który spadł z wieży kościoła św. Piotra

19 października David Schultz, piwowar i kupiec

12 października Christoff Engelke

21 listopada Dinnies Schmedt, kupiec

1603 27 stycznia Christoff Fuchß, materialista730
16 lutego Nicolaus Froböse, stary organista od św. Jakuba

17 lutego Matthias Nether, wybitny malarz

1 marca Moritz Vicke

20 lipca Petrus Ziesemer, prokurator nadworny

21 lipca Raphael Schütz, ławnik oraz adwokat i prokurator 
książęcego Sądu Nadwornego

6 sierpnia Benedict Ohm, ekonom Pedagogium Książęcego

10 sierpnia Jürgen Zitzener, książęcy rentmistrz

6 września Doktor Johann Straupitz, lekarz miejski

14 października Georg Wilhelm, prokurator nadworny 

1604 26 lutego Lorentz Böttischer, książęcy pisarz kuchenny

12 czerwca Andreas Krappe, miejski zarządca portu

29 czerwca Johann Luder, fiskał książęcy

5 lipca David Basedom, kupiec i piwowar

1 sierpnia Johann Eggebrecht, notariusz publiczny

730 Materialista to kupiec handlujący Materialwaren, czyli rzadkimi towarami pochodzenia roślinnego i mineralnego, które wykorzysty-
wane były przez kucharzy, aptekarzy, farbiarzy, malarzy itp. Zob. hasła: Materialist i Material Waare, w: Adelung. [AG]
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

10 sierpnia Daniel Westphal, kupiec

31 sierpnia David Blenno, prokurator

3 września Thomas Werderman, ławnik

Joachim Stoltenborg, czeladnik kupiecki

24 listopada Severus Schultze, wójt książęcy

30 listopada Baltzer Setzer

1605 13 stycznia Peter Brackerode

22 marca Heinrich Deditz

19 kwietnia Franz Vollert, piwowar

7 czerwca Christoffer Harmer, prowizor kolegium [Jageteufla]

20 lipca Lorentz Keperman, starszy Domu Żeglarza

30 sierpnia Paul Sasse, patrycjusz

29 września Carsten Lange, kupiec i żeglarz 

10 października Johann Uker, ławnik

5 listopada Andreas Piper, kramarz

5 grudnia Stary Caspar Goltze. Miał 80 lat

25 grudnia Hans Helwig Starszy, piwowar i kupiec

1606 7 maja Hans Werbich

10 maja Fidentius Jaster, ławnik

22 maja Doktor Heinricus Schwallenberg, książęcy radca 
nadworny i przewodniczący konsystorza 

29 czerwca Hans Grambehr, kupiec

2 sierpnia Daniel Kilman, prokurator

7 września Peter Vilter Starszy, piwowar i kupiec

22 września Lorentz Buchholz

17 listopada Joachim Köhne, piwowar

28 listopada Lucas Schipping. Miał 85 lat

16 grudnia Stary Jacob Hovisch. Miał 97 lat

26 grudnia Joachim Klöne

30 grudnia Ambrosius Mandelke, książęcy hausrentmistrz
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

1607 26 stycznia Gregor Westphal Starszy

1 lutego Caspar von Eickstedt, dziedzic Damitzow [gm. Tantow]

16 marca Jacob Voß, książęcy podczaszy 

17 marca Marten Hovesch

21 marca Joachim Zacharias, piwowar

3 maja Tewes Conrad

3 lipca Stary Lorentz Hoffnagel, 90 lat

Thomas Wigelius, notariusz

9 lipca Paul Maneke, zmarły w Stralsundzie

18 sierpnia David von der Osten, dziedzic Dąbia 
[niem. Woldenburg; gm. Płoty]

3 września Wilhelm Friese 

15 września Valentin Helffrich, dobry, młody czeladnik kupiecki

12 listopada Hans Orsin, student prawa 

4 grudnia Stary Jürgen Gözeke, lat 91

Johann Körver, syn pana Franciszka Körvera,  
burmistrza w Brunszwiku, doskonały złotnik,  
który naszemu łaskawemu księciu i panu Filipowi 
do końca fałszywie obiecywał, że przygotuje  
Historię Męki Pańskiej jako płaskorzeźbę w metalu

1608 31 stycznia Paul Kölman Młodszy, bakałarz i student medycyny

9 lutego Baltzer Winter, kramarz jedwabny

4 marca Moritz Bandemer, książęcy łowczy

15 marca Otto Prütze, stary żeglarz do Hiszpanii

21 kwietnia Stary Gabriel Engelhart, dawniej cesarski  
pośrednik w handlu solą, lat 89

31 sierpnia Egidius Blancke

18 października Zacharias Tabbert, piwowar

1609 1 marca Martin Brunschwig, niegdyś rajca w Dąbiu,  
marły tutaj u swojego brata
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

24 marca Stanisław Moltzky, nadworny Polak

Tego samego dnia Otto Ram Starszy, członek ławy sądowej 
przez 36 lat. Miał 74 lata

19 czerwca Lucas Mützel, dobry żołnierz i stary nadworny sługa

25 sierpnia Christian Heidebrecke, student

16 września Michael Cogeler, student przenajświętszej teologii

1610 18 stycznia Lorentz Scheibe, notariusz publiczny i członek kancelarii

27 stycznia Marten Starcke

19 lutego Doktor Joachim Golze, adwokat książęcego Sądu 
Nadwornego i syndyk z Gartz 

Tego samego dnia Christoff Schippnig

6 marca Barthelt Havernack, piwowar

7 marca Peter Hartwig, mąż uczony, kupiec i piwowar

6 kwietnia Valentin Möller Starszy, lat 84

28 kwietnia Marten Barthelmes. Miał 80 lat

15 maja Joachim Saltzenborn

7 czerwca Peter Hagen, sukiennik i piwowar

11 czerwca Lorentz Summach, prowizor kolegium [Jageteufla]

20 lipca Marten Weissenborn

23 października Siegfried Lüdeke, student prawa, syn pana Christiana 
Lüdekego

25 października Jacob Kornmesser, piwowar i książęcy ogrodnik

Mattheß Schacht, pochowany w tutejszym kościele 
św. Piotra. Miał 125 lat (sic!)

28 października Adam Meyer

8 listopada Pancratius Reineke, malarz

4 grudnia Jacobus Wichman

23 grudnia Simon Rattenberg, bakałarz kolegium [Jageteufla]

1611 7 stycznia Georgius Schultz, ekonom kolegium [Jageteufla]

14 stycznia Michel Schening Starszy, starszy kupiectwa

4 lutego Hans Helwig, młody kupiec
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Rok Dzień Szlachetni ludzie, którzy tutaj zmarli

10 lutego Joachim Belitz, czeladnik kupiecki w wieku 53 lat

9 kwietnia Joachim Rethe, drukarz, dobry,  
pracowity i użyteczny człowiek

17 kwietnia Michel Hipman, czeladnik w wieku 36 lat

8 maja Joachim Ran, współpracownik szkoły radzieckiej

18 maja Benedict Wisinger, stary podmarszałek książęcy

2 czerwca Daniel Schlagke, student przenajświętszej teologii

8 czerwca Tewes Hencke, kramarz jedwabny

8 lipca Caspar Lünenborg, młody człowiek i piwowar

10 lipca Martinus Müller, drukarz

20 lipca Wilhelm Hoffman, właściciel karczmy i kupiec

23 września Mistrz Detloff Timme, lekarz miejski

9 października Ludewig Riepke, pisarz ławy miejskiej

28 października Hans Timme, sławny żeglarz do Hiszpanii

1612 2 stycznia David Schening, kupiec i piwowar

7 stycznia David Schmid, brat pana superintendenta, piwowar

5 lutego Andreas Venediger, młody człowiek i kramarz

1 marca Joachim Tanto, starszy kupiectwa

18 kwietnia Gregor Hademer, syn rajcy, stary czeladnik

30 maja Egidius Marquard

16 lipca Umiera Paul Zacharias, ławnik i doskonały poeta,  
którego chronodystychy często występują w tym dziele. 

25 sierpnia Michel Küsel, starszy kupiectwa

4 grudnia Lucas Brinck, młody czeladnik

7 grudnia Stary Georg
Roffman Kupiec i piwowar

12 grudnia Andreas Grommohl



141

k s i ę g a  t r z e c i a

czytelniku

Bądź zdrów i sprzyjaj,
I życzliwie korzystaj z tej księgi.
Jeśli tylko ci się spodoba,

To wkrótce pojawią się Paralipomena731.
A jeżeli się nie podoba, 
Oszczędź sobie trudu.

731 Określenie paralipomena (gr. παραλιπόμενα) używane jest w odniesieniu do różnego rodzaju dodatków i uzupełnień do tekstu, 
które mogą przyjąć postać wydanego w późniejszym czasie suplementu. Nie ma pełnej jasności, co miał na myśli Friedeborn, kończąc 
pracę nad kroniką. Wydaje się możliwe, że nosił się już wówczas z zamiarem przygotowania w języku łacińskim rodzaju przewodnika po 
Szczecinie, który ukazał się ostatecznie w 1624 jako Descriptio urbis Stetinensis topographica, historica, cum icone (Topograficzno-hi-
storyczny opis miasta Szczecina, zaopatrzony w rycinę). Długi okres 11 lat dzielących opublikowanie kroniki i opisu Szczecina można 
tłumaczyć ilością obowiązków, które wykonywał Friedeborn najpierw jako sekretarz rady miejskiej, a następnie jako rajca. [MC]
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Indeks geograficzny

Aleksandria → Egipt
Altentreptow, miasto 60
Altentreptow, starostwo 60
Anglia 95
Anhalt, księstwo 79, 80, 81
Anklam, miasto 79, 81
Ateny 36, 46
Austria 49, 111, 112, 116-118
Azja 10, 95

Bałtyk 56, 57
Barth, miasto 42, 48, 58, 60, 65, 66
Barth, starostwo 17, 58, 60, 64
Belgia 13, 87
Bezrzecze, wieś 93
Blauenstein (Blowenstein, Modrý Kameň), miasto 114
Bodeńskie Jezioro 134
Bośnia 114, 115
Brandenburg, miasto 13
Brandenburgia 13, 20, 30, 51, 53, 57, 63, 77, 79, 84, 

94, 99, 100, 102, 112, 117
Bratysława (Preszburg) 112
Brema 80
Brunszwik, kraina 69, 77, 80, 138
Brunszwik, miasto 38
Buk, siedziba Flemingów, wieś 59, 104
Bytów, miasto 103
Bytów, ziemia 52, 76, 85, 90, 104

Cesarstwo Rzymskie 14, 53, 91, 95, 100, 111-114, 
116-118

Chojna, miasto 133, 135
Chorwacja 114-116
Chynowo (Chinow), wieś 19, 122
Czechy 49, 50, 112, 114, 117, 118

Dallmin, miasto 99, 100
Dalmacja 115
Damitzow, gm. Tantow 138
Dania 14, 53, 80, 95, 98, 135
Dannenberg, miasto 120
Dargosław, wieś 123
Darłowo, miasto 25, 27, 32, 35, 39, 56, 57-58, 74, 

79, 131
Dąbie, miasto 25, 102, 107, 138
Dąbie, gm. Płoty 123, 138

Delmenhorst, miasto 76
Demmin, miasto 79
Dębica, wieś 25
Ditmarschen, region historyczny 76
Dolna Saksonia 30, 63, 77, 120
Dregel (Drégelypalánk), zamek 114
Drezno 102

Egipt 39, 46, 95
Europa 49, 99

Feldkirch, miasto 134
Filleck Dywin (Filakovo, Fülek, Fülleck), miasto 114
Frankfurt nad Menem 12, 18, 89, 117, 118
Franzburg (Camp), miasto 42, 58, 59, 64
Franzburg, starostwo 17, 58, 60

Galia 13, 14, 95, 99, 100, 126
Gartz nad Odrą, miasto 83, 139
Gdańsk 25, 79
Germania 14, 44, 95, 98, 100
Goleniów, miasto 51, 59, 103
Grabno, siedziba Winterfeldów, wieś 59
Gran (Esztergom, Ostrihom), miasto 115
Greifswald, miasto 79, 93
Grimmen, miasto 60
Gryfice, miasto 16, 19, 51, 56, 79, 104
Grzmiąca, wieś 123
Gumieńce, wieś, ob. dzielnica Szczecina 129
Gützkow, hrabstwo 23, 52, 76, 85, 90, 104

Hamaßki (Salgo, Šomoška), zamek 114
Hatwan (Hatvan, Hottwan), miasto 115
Hiszpania 11, 14, 112, 138, 140
Holsztyn 31, 56, 57, 63, 76-80, 86, 103, 119, 
Hugeldsdorf, wieś 60

Italia, kraina 34, 46, 95, 98-100
Itzehoe, miasto, klasztor 80, 119
Ivenack, wieś, klasztor 79

Jagów, wieś 123
Jaurin (Raab), miasto, twierdza 116
Jezierzany, rybacka chata księcia Kazimierza  

56, 57

Kamień, miasto 51, 60, 83, 94, 122
Klempenow, wieś, domena książęca 60, 135
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Klevenow, wieś, domena książęca 60
Klisa (Klis), twierdza 115
Kołobrzeg, miasto 25, 70, 79
Kostrzyn, miasto, twierdza 20, 51, 89
Koszalin 59, 70, 79
Krackow, wieś 93, 94
Księstwo brunszwicko-lüneburskie 58, 77, 98
Księstwo legnicko-brzeskie 112
Księstwo szczecińskie 11, 17, 19, 23, 33, 37, 39, 42, 

52-54, 58, 67, 71, 76, 77, 84-87, 89, 95, 98, 102, 
119, 129

Księstwo Wirtembergii 22
Księstwo wołogoskie 30, 50, 53, 54, 58-60, 64, 

66, 67, 77, 98, 99
Kurlandia, kraina 57

Legnica, miasto 112
Lębork, miasto 23, 51, 82
Lębork, ziemia 52, 76, 85, 90, 104
Lotaryngia 115
Lubczyński Nurt, ujście rzeki Świętej  

do jeziora Dąbie 107
Lubeka 17, 32, 43, 45, 56, 79, 80, 90, 129, 133
Lüne, wieś, klasztor 121
Lüneburg, kraina 64, 69, 77, 120
Lüneburg, miasto 121
Łasztownia, ob. dzielnica Szczecina 72, 106
Łętowo, wieś 123
Łobez, miasto 101

Mantua, miasto 115
Marchia Brandenburska → Brandenburgia
Marchia Wkrzańska 20
Maszewo, miasto 59, 99, 132
Mazów, wieś 123
Meklemburgia 56, 58, 63, 66, 77, 79, 93
Mierzęcin, siedziba Flemingów 104, 122
Międzyodrze, obszar między odnogami 

Odry Zach. i Odry Wsch. 61, 107
Morzyca, wieś 47, 59, 71, 94
Moskwa, kraj/państwo 49, 50
Motarzyn, siedziba Kleistów, wieś 122

Narwa, miasto w Estonii 49
Neuburg, kraina 81
Niderlandy 13, 86, 87, 115
Niedysz, siedziba Karnitzów, wieś 122
Niemcy 52, 53, 82, 85, 87, 94, 95, 111-113, 116, 121

Norwegia 53
Nowa Marchia 13, 51, 100, 103
Nowogard, miasto 45, 59, 132

Oberbach, rzeczka w Szczecinie 106
Oderburg, zamek 120
Odra, rzeka 51, 89, 103, 106, 107
Oldenburg, miasto 76
Ostrowiec (Malechowo), siedziba Ramelów 98

Palanka (Palancka, Замок Паланок,  
Munkács vára), zamek 114

Palestyna 95
Palotta (Pápa, Poppa), miasto, twierdza 116
Pasewalk, miasto 79
Persja 17, 49, 50, 61
Petershagen, wieś 93
Petrina, zamek 115
Plüggentin (siedziba von Ostenów), wieś 60
Polska 45, 49, 50, 53, 89, 95, 98
Pomorzany, wieś 129
Pomorze 11-14, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 41, 46, 50-56, 

58, 60, 61, 64, 66, 68-70, 72, 77, 79, 84, 85, 87, 
89, 90, 93-95, 98-100, 103-105, 117, 122, 129

Pomorze Tylne 20
Praga 108, 112, 117
Przywodzie, wieś 123
Pyrzyce, miasto 51, 59, 83, 104, 122, 125

Quedlinburg, miasto, siedziba opactwa 103

Raab (Jaurinum, Györ, Rab), miasto 116
Radaczewo, wieś 105, 119, 122
Raszka (Rascji, Ratzen), kraina 114
Ratyzbona 112
Resko, miasto 71, 104, 123
Reutlingen, miasto 22
Rohrpul (Nagórnik), staw 106
Rostock 43, 70, 79
Rugia, wyspa 23, 52, 60, 76, 85, 90, 104
Rybokarty, wieś 104, 119, 122, 
Rzesza Niemiecka 20, 52, 53, 95, 99, 108, 112, 116, 

119, 120
Rzym 54

Sabatka (Subotica), miasto 114
Samoßki (Šomoška, Hrad Šomoška, Somoskői vár), 

zamek 114
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Sądów, wieś 99
Schlatkow, starostwo 60
Schwerin, miasto 80
Sępolno Wielkie, wieś 123
Siedmiogród, kraina 114, 116
Sisak (Sissek), twierdza 114
Sławno 71
Słupsk 25, 53, 57, 59, 71, 79, 123
Sommerberg, wieś 93
Spantekow, wieś, starostwo 60, 99
Spiker, zamek 60
Spira, miasto 95
Stargard 19, 43, 51, 71, 79, 123
Stobno, wieś 129
Stormarn, kraina 76
Stralsund 56, 79, 135, 138
Strelitz, miasto 50
Strzmiele (siedziba von Borcków), wieś 59, 89,  

104, 122
Stuhlweissenburg (Székesfèhervàr), miasto, 

historyczna stolica Węgier 114, 115
Szadzko, wieś, starostwo 59, 70, 104
Szlezwik-Holsztyn 76, 78-80, 86, 119
Szwabia 136
Szwecja 49, 53, 98

Śląsk 49, 112, 116
Świdwin, miasto 99, 100, 102
Świerczewo, wieś,  ob. dzielnica Szczecina 129

Tattam (Tata, Totis, Dotis), miasto, twierdza 116
Torgau, miasto 80
Trzebiechów, wieś 99
Treptow  an der Tollense → Altentreptow
Tribbesees, starostwo 60
Trzebiatów nad Regą, miasto 79, 83, 87
Turcja 95, 114-116

Ueckermünde, miasto 81, 94
Ustowo, wieś 129

Vacia (Vác), miasto 115
Vesprinium (Veszprém), miasto 116

Waradyn (Varadinum, Oradea), miasto 116
Werben, miasto 79
Węgry 114-118
Wiedeń 112
Wismar 134
Wolgast, miasto 13, 42, 48, 50, 60, 63, 70
Wolin, miasto 51, 83
Wołoszczyzna, kraina 114
Wysiedle, siedziba Borków, wieś 71, 94, 101
Wyszehrad (Visegrád, Vysehrad, Plintenburg), 

miasto 115

Zalew Szczeciński 11, 17, 42, 43
Zetschin (Čečín), wieś, ob. część miasta Bělá 114
Ziemomyśl, wieś 59, 104, 122
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Indeks osób i postaci

Agapit I, papież 34
Agnieszka, żona księcia Filipa Juliusza 56, 57,  

63, 77
Agnieszka Jadwiga, księżna Szlezwika-Holsztynu 80
Albrecht I Habsburg 111
Albrecht II Habsburg, zięć cesarza Zygmunta 111
Albrecht III Achilles, elektor brandenburski 53
Albrecht z Holsztynu, książę 102, 103
Aldobrandini Giovanni Francesco 
Alfons II Aragoński, hrabia Barcelony 46
Ambroży, święty 20, 34, 44, 76
Anna (von Croy), księżniczka pomorska 30, 56, 63, 

69, 77
Anna, księżna Meklemburgii, wdowa 30, 57, 63, 77
Anna, druga żona księcia Bogusława XIII 30, 56, 

67, 77
Anna Maria, żona Barnima XI [X (XII)] 37, 57, 63, 77
Anna Sabina, córka Jana Młodszego 80
Antonius Peter 105
Arnim Berndt 20
August, książę Anhaltu 80
August, książę saski 102
August, palatyn Neuburga, syn Filipa Ludwika
August Młodszy, książę Brunszwiku i Lüneburga 77
Augustyn, święty 20, 75, 110
Auzoniusz, poeta rzymski 110

Bake Anton 23, 24, 66
Bandemer Moritz, książęcy łowczy 138
Baptista Johannes, znakomity malarz 131
Barnekow Jochim, książęcy łowczy 134
Barnim I, książę pomorski 94
Barnim III, książę pomorski 53
Barnim IX (XI), książę pomorski 45, 86
Barnim XI [X (XII)], książę pomorski 3, 11, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 52, 56, 63, 
67, 98, 112

Barthelmes Marten 139
Basedom David, kupiec i piwowar 136
Bawr (Bauer) Klaus 22
Becke Gall, ojciec radcy nadwornego 131
Becke Gall, książęcy radca nadworny 131, 134
Becker Lorenz, pomocnik kupiecki 133
Behr Daniel von 60
Belitz Jochim, czeladnik kupiecki 140
Below Henning von 70

Benckendorf Johann von, kanclerz 51
Beneke Berndt, stary książęcy kuchmistrz 134
Bergius Conradus, pastor w kościele Mariackim, 

profesor Pedagogium 129
Bergius Gerhard, ławnik 133
Beringer David, dekarz 22
Bernestein Johann, dowódca wojsk cesarskich 116
Billerbeck Hans, na Jagowie 123
Blancke Balthasar, rajca 23, 105
Blancke Egidius, mieszczanin 138
Blanckensee (Blankensehe) Egidius von, prawnik, 

sędzia zamkowy 104, 122
Blenno David, prokurator 137
Blenno Johann, kaznodzieja u św. Mikołaja 129
Bocatius Martinus, prawnik 70
Böck (Boeck, Buch) Hans von, komendant 

twierdzy 20, 51
Bogusław I, książę pomorski 52, 53
Bogusław V, książę pomorski 53
Bogusław VII, książę pomorski 53
Bogusław X, książę pomorski 23, 24, 53, 94
Bogusław XIII, książę pomorski 11, 17, 22, 27, 30, 31, 

36, 38, 39, 41, 42, 44, 50-52, 55-68, 70, 84, 88, 
90, 98

Bogusław XIV, książę pomorski 21, 30, 58, 69, 70, 
72, 74, 77, 118

Böhne Franz, pokojowiec książęcy 110
Böhne Mattheus, książęcy radca nadworny 130
Böldeke Georgius, kanonik w kościele Mariackim 

130
Boneke Johann, mistrz budowlany 22
Borcke Andreas 123
Borcke Andreas Starszy von, na Resku 71, 104, 132
Borcke Heinrich von 95
Borcke Henning von, na Wysiedlu 14, 42, 47, 71, 

94, 101
Borcke Joachim von 101
Borcke Jobst von, starosta 19, 59, 70, 89, 104, 122
Böttischer Lorentz, książęcy pisarz kuchenny 136
Brackerode Peter 137
Brandenborg Georgius 134
Brandes Gerdt, burmistrz Gdańska 79
Braunschweig Andreas, starszy krawców 105
Bremer Wilhelm 135
Brietzke Egidius 130
Brinck Lucas, młody czeladnik 140
Brincke Joachim 131
Bruchman Marten, starszy Domu Żeglarza 134
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Bruchmann Friedrich 20
Bruckhausen Niclaus von, książęcy marszałek 119
Brummer Ewald, syndyk Stargardu 71
Brunschwig Martin, rajca w Dąbiu 138
Brunschwig Steffan, syn rajcy 131
Buchholz Lorentz 137
Butelius Christophorus, pastor u św. Jakuba 129

Carstede Johann, faktor cesarski 133
Chemnitz Martin, kanclerz książęcy 13, 41, 47, 51, 

60, 70, 89, 95, 98, 105, 119, 122
Chinow Johan, na Chynowie, 

tezaurariusz kamieński 122
Chrystian I, elektor, ojciec żony księcia Franciszka 

102, 103
Chrystian IV, król Danii 14, 95
Chrystian, książę Holsztynu 80
Chryzyp z Soloi, filozof grecki 36
Classen Rolof, ludwisarz 103
Cogeler Johann, superintendent i pastor 

u św. Jakuba 24, 129
Cogeler Michael, student 139
Conrad Tewes 138
Cramer Daniel, teolog i historyk 28, 32, 93
Croßell Bartholomaeus, kupiec 133
Croßell Urban 133
Crusius Michael, konrektor szkoły radzieckiej 135
Cyceron, polityk i mówca rzymski 6-8, 39, 49, 60, 

75, 109
Czynal Chanbeg (Zeynal Chan Szamlu),  

książę Damaszku 61

Damitz Gotschalck von 70
Damitz Joachim von 25
Damitz Paul von 59, 70
Deditz Heinrich 137
Demetriusz z Faleronu, filozof grecki 46
Dewitz Jost von, na Dobrej 42, 71, 123
Dioklecjan, cesarz 41
Dorota, opatka z Quedlinburga 103
Dorota Sybilla, córka elektora Jana Jerzego 30

Eberstein Ludwik von 34, 45
Eberstein Steffan Heinrich von 19, 42, 47, 59,  

71, 79
Eberstein Wulf von, pan na Nowogardzie 

i Maszewie 132
Eger Jürgen, kupiec 135

Eger Michel 131
Eger Paul, kupiec i kramarz jedwabny 132
Eggebrecht Johannes, notariusz publiczny 136
Eichstedt Caspar von, dziedzic Damitzow 138
Eichstedt Peter, kupiec 135
Eickstedt Valentin von, dziedzic na Klempenow 

53, 135
Elżbieta, żona Bogusława V 53
Elżbieta Magdalena, księżna kurlandzka 57
Elżbieta von Anhalt, wdowa po margrabim Janie 

Jerzym 30
Elżbieta Zofia, córka elektora Jana Jerzego 30
Empel Alexander, subdiakon w kościele Mariackim 128
Engelbrecht Johann 53
Engelbrecht Mattheus, prawnik, adwokat 70
Engelhart Gabriel 138
Engelke Christoff 136
Engelke Matthias, syndyk Kołobrzegu 70
Enselin Philip, rajca, burmistrz 24
Erdmuta, wdowa po Janie Fryderyku 27, 30, 57, 

63, 77
Ernest, książę Brunszwiku i Lüneburga 80
Ernest Habsburg, brat Rudolfa II 112
Ernest Ludwik, książę pomorski 36, 63, 66, 98
Ertman Joachim, starszy szewców 105
Eryk I, król Danii, Szwecji i Norwegii 53
Eryk II, książę pomorski 53, 54
Eurypides, dramaturg grecki 57

Falck Johann, kanclerz książęcy 130
Farenholtz Caspar 133
Ferdynand I, cesarz 122
Filip I, książę pomorski 13, 23, 37, 54
Filip II, król Hiszpanii 112
Filip II, książę pomorski 7, 8, 11-13, 17, 30, 42, 46, 47, 

50, 56, 58, 63, 67-72, 74, 76, 78, 80, 82-90, 97, 
98, 104, 118-120, 122-124, 138

Filip, książę Szlezwika-Holsztynu 80
Filip Dobry, książę Burgundii 13, 86, 87
Filip Emanuel, książę Lotaryngii 115
Filip Juliusz, książę pomorski 13, 20, 30, 42, 50, 51, 

56, 58-60, 63, 67, 77
Filip Ludwik, palatyn Neuburga 81
Fincke Johannes, kapelan kościoła Mariackiego 128
Fischer Lucas, pastor z Ustowa i Pomorzan 129
Fischern Simon, sekretarz kamery 70
Flemming Ewald von, marszałek ziemski 42, 47, 

59, 71, 94
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Flemming Hans Heinrich von, dziekan kapituły 
kamieńskiej 42, 104, 122

Flemming Hans Heinrich von, landwójt 
ze Słupska i Sławna 71

Flemming Joachim von 70
Flemming Kurt von, na Buku, marszałek ziemski 

104, 122
Fokylides, poeta grecki 65
Franciszek I, książę pomorski 13, 17, 21, 30, 50, 56, 

59, 63, 68-70, 72, 74, 77, 102, 103, 118
Franciszek II,  książę Saksonii-Lauenburg  

30, 58, 63
Freyberg Jürgen, z ul. Szewskiej 135
Freyern Christoff, czeladnik kupiecki 109
Friedeborn Dionizy (Dionysius), pastor, poeta  

15, 16, 102
Friedeborn Jacob, starszy kupiectwa 133
Friese Wilhelm 138
Fritzhans Johannes, deputowany 24
Froböse Gregorius, sekretarz książęcy 60
Froböse Nicolaus, stary organista od św. Jakuba 136
Frost Jacob, sekretarz, archiwista 105, 122
Fryderyk II, elektor brandenburski 53
Fryderyk II, król Danii 14, 95
Fryderyk III, cesarz rzymski 111
Fryderyk, książę Holsztynu 63
Fryderyk Barbarossa, cesarz 53
Fryderyk Pulcher (Piękny) Habsburg 111
Fuchs Benedict, ławnik i aptekarz 131
Fuchs Benedict, rajca 23, 105
Fuchs Matthias, ławnik 105
Fuchß Andreas, pisarz ławy miejskiej 135
Fuchß Christoff 136
Funcke Jakob, ławnik, rajca 24, 105
Funcke Michel 131

Garleben Vitus, kantor Pedagogium 131
Giselbrecht Simon, rajca, burmistrz 23
Gisen Georg, rajca, kamerariusz 23
Glasenap Caspar Otto von 71
Glasenap Otto Rüdiger von, na Grzmiącej 123
Gnevekow Clauß, prowizor kolegium [Jageteufla] 134
Goltze Caspar 137
Goltze Jakob, deputowany 24
Golze Daniel, prokurator i adwokat Sądu 

Nadwornego135
Golze Joachim, adwokat  Sądu Nadwornego 

i syndyk Gartz 139

Gözeke Jürgen 138
Grambehr Hans, kupiec 137
Granow Johann, kapelan u św. Mikołaja 128
Gribenow Jürgen, kupiec korzenny 134
Grohthauß Albert, kramarz jedwabny 134
Grommohl Andreas 140
Grunenberg Apitius, poseł 80
Grzegorz z Nazjanzu, święty 40
Güntersberg Matthias von, zarządca 

Sądu Nadwornego 105, 119, 122

Hademer Gregor, syn rajcy, stary czeladnik 140
Hadrian, cesarz 36
Hagemeister Johann, sekretarz kamery książęcej 

70, 131
Hagemeister Lucas, radca kamery książęcej 133
Hagen Michel, mieszczanin 23
Hagen Michel von, komtur w Werben 70
Hagen Peter, sukiennik i piwowar 139
Hans Georg, książę Anhaltu 81
Harmer Christoffer, prowizor  

kolegium [Jageteufla] 137
Hartmann Petrus, pastor u św. Mikołaja 128
Hartwig Peter, mąż uczony, kupiec i piwowar 139
Hasan Pasza (Telli Hasan Pasha), bejlerbej 114
Hassan Beg, poseł perski 61
Havernack Barthelt, piwowar 139
Heidebrecke Christian, student 139
Heinrich, Freiherr von Logau 49, 61
Heldt Dionys, kapelan u św. Jakuba 22
Helffrich Valentin, dobry, młody  

czeladnik kupiecki 138
Helffrich Valentin Starszy, kupiec 134
Helwig Hans, młody kupiec 139
Helwig Hans Starszy, piwowar i kupiec 137
Hencke Tewes, kramarz jedwabny 140
Herlitz (Herlicius) David, lekarz, fizyk, poeta  43
Hertzberg Jacob, doktor 132
Herwig Johann, ławnik sądowy 131
Hesse Chilian, starszy rzeźnik 105
Heunike Heinrich, fundator 101
Heydebreck Clauß von 70
Hezjod, pisarz grecki 65, 92
Hildebrand Andreas, aptekarz 24, 72, 105
Hildebrand Michel 134
Hildebrandt Jodocus, aptekarz 131
Hipman Andreas, kramarz jedwabny 132
Hipman Michel, czeladnik 140
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Hippe Hans, czeladnik 134
Hodenberg Marquard von, poseł 80
Hoffman Wilhelm, właściciel karczmy i kupiec 140
Hoffnagel Lorentz 138
Hogenwolt Jacob 135
Homer, poeta grecki 10, 31-33, 66
Horn Burchard von, na Schlatkow 60
Horter Jürger, notariusz publiczny  

i pisarz wójtowski 135
Hovesch Marten 138
Hovisch Jacob 137
Hovisch Nicolaus, pastor kościoła św. Mikołaja 128

Jacob Hans, pisarz kasy kościelnej 
przy św. Jakubie i św. Mikołaju 133

Jadwiga Maria, córka Ernesta Ludwika 30, 57
Jan Adolf, książę Szlezwika-Holsztynu 57, 63, 80
Jan Fryderyk, książę pomorski 10, 14, 21, 30, 32, 36, 

46, 56, 59, 64, 88, 95, 98
Jan Fryderyk, książę Szlezwika-Holsztynu 

oraz arcybiskup Bremy i Lubeki 80
Jan Jerzy, elektor brandenburski 30, 100, 102
Jan Jerzy, książę Holsztynu 80
Jan Młodszy, książę Holsztynu 63, 80
Jan z Salisbury, filozof, historyk angielski 75
Jan Zygmunt, elektor brandenburski 100
Jasmund Baltzer von, landwójt rugijski 60
Jaster Fidentius, ławnik 137
Jastern Simplicius, rajca 23
Jerzy II, książę 30, 50, 63, 69, 70, 74, 77
Jerzy Albrecht, książę 30
Jerzy Fryderyk, książę Śląska, Legnicy i Brzegu 112
Joachim II, elektor brandenburski 100
Joachim Ernest, książę Holsztynu 80
Joachim Fryderyk, arcybiskup Magdeburga 98
Joachim Fryderyk, elektor brandenburski 98, 100
Joachim Młodszy, książę 53
Jordan Daniel, notariusz publiczny 132
Juliusz, książę Brunszwiku 98
Juliusz Cezar, rzymski polityk i wódz 11, 31, 52
Junge Thomas, kupiec 131
Jürbantz Lucas, kupiec 134
Justynian Wielki, cesarz 34
Jüteritz Jacob, starszy kupiectwa 135

Karnitz Matthias, dziedzic na Niedyszu 122
Karol IV, cesarz 53, 117, 126
Karol V, cesarz 86, 87, 112

Karol, książę Meklemburgii 63, 79
Karol Gonzaga, książę Nevers, item książę Iainvilla, 

hrabia Lavall 115
Karol Śmiały, książę Burgundii 111
Karol Wielki, cesarz 112
Kasjusz Dion, historyk rzymski 126
Katarzyna Urszula, córka księcia Franciszka 

z Dolnej Saksonii 31, 63, 77
Kaykow Israel 59
Kazimierz I, książę pomorski 53
Kazimierz III, książę pomorski 53
Kazimierz V, książę pomorski 53
Kazimierz VII [IX], książę pomorski 11, 17, 20, 25, 27, 

30, 36, 38, 39, 41, 52, 56-58
Kazimierz Wielki, król Polski 53
Keperman Lorentz, starszy Domu Żeglarza 137
Kerl Aßmus, starszy bednarzy 105
Keyser Friederich, kupiec, piwowar 132
Kilman Daniel, prokurator 137
Klara, żona Bogusława XIII 30, 64, 67, 68
Klara Maria, córka Bogusława XIII 30, 50, 56, 63, 

69, 77
Klaudian Klaudiusz, poeta rzymski 57, 64
Kleist Achatius von, radca książęcy 70
Kleist Daniel von, książęcy radca nadworny 132
Kleist Joachim von, radca ziemski  42, 71, 123 
Kleist Wilhelm von, na Motarzynie 70, 105, 122
Klöne Joachim 137
Köhne Joachim, piwowar 137
Köleman, Gorges, kupiec i piwowar 134
Kölemann Paul, piwowar i kupiec 132
Köller Baltzer, pastor u św. Gertrudy 128
Köller Marten, zarządca portu miejskiego 133
Kölman Paul Młodszy, bakałarz  

i student medycyny 138
Koppen Hans, starszy kupiectwa 135
Kornmesser Jacob, piwowar i książęcy ogrodnik 139
Körver Johannes, syn pana Franciszka Körvera, 

burmistrza Brunszwiku 138
Korver Paul, kupiec 135
Krackow Georg, kapelan kościoła Mariackiego 

47, 128
Krappe Andreas, miejski zarządca portu 136
Krausse, Nicolaus, adwokat i prokurator 132
Ksenofont, historyk grecki 65
Ksenokrates, filozof grecki 35
Küsel Hans, kupiec, piwowar 132
Küsel Michel, starszy kupiectwa 140



149

t o m  i i i

Küssow Erazm, kanclerz 60
Kwintus Cecyliusz Metellus Macedoński,  

wódz i konsul rzymski 54
Kwintus Cecyliusz Metellus Balearyjski,  

konsul rzymski 54

Ladewich Georg, członek rady miejskiej, 
kamerariusz 23

Lampridius, historyk rzymski 75
Lange Carsten, kupiec i żeglarz 137
Lange Jacob, rajca 24
Leipzig Heinrich von, starosta w Torgau 80
Leon, cesarz 75
Lincke Marten, kuśnierz 105
Litter Hans, książęcy ujeżdżacz 135
Lizo Paul, starszy Domu Żeglarza 131
Löper Peter 135
Lubbeke Georgius, stróż u św. Jakuba 133
Lückenwolt Peter, kupiec i żeglarz 134
Lüdeke Christian, rajca 23, 139
Lüdeke Siegfried, student prawa, syn Christiana 

Lüdekego 139
Luder Johan, fiskał książęcy 136
Ludewig Johann, ławnik sądowy 133
Ludwik IV Bawarski, cesarz 111
Ludwik, książę Anhaltu 81
Lünenborg Caspar, młody człowiek i piwowar 140
Lünenburg Johann, rajca Lubeki 79
Luter Marcin, reformator religijny 12, 32, 37, 39, 66

Macht Bernhardus, książęcy radca dworu  
i radca konsystorza 132

Maciej I, cesarz 12, 117, 118, 120
Maksymilian I, cesarz 111
Maksymilian II, cesarz 112
Mandelke Ambrosius, książęcy rentmistrz 137
Mandelkow Peter 132
Maneke Paul 138
Mansfeld Karl von, dowódca wojsk cesarskich 115
Mantuanus (Battista Mantovano, Baptista 

Mantuanus) 33
Marek Krassus, wódz rzymski 31
Marek Porcjusz Katon (Marcus Porcius Cato), 

zwany Cenzorem 40, 109
Maria, córka księcia Franciszka II 30, 63
Maria, opatka w Itzehoe 63, 80, 119
Maria, siostra króla Hiszpanii, matka Rudolfa II 112
Marquard Egidius 140

Marquard Tilemanus, kaznodzieja u św. Jakuba 129
Marstaller Martin, doradca książęcy 66, 70, 105, 

119, 121
Massow Rüdiger von, na Łętowie 123
Matstorff Jacob, cieśla 22
Maurman Sigmunt 135
Mecenas (Gaius Cilnius Maecenas),  

polityk rzymski 14, 35
Mechti Culibeg (Mehdi Kuli Beg), poseł perski 49
Mehmed III, sułtan turecki 113, 116
Mehmed, bejlerbej 115
Memmingen Adam, czeladnik 136
Metellus Bernhardus, medyk książęcy 132
Meyer Adam 139
Meyersick Hans 133
Middelstette Johann, pastor w Gumieńcach  

i Świerczewie 129
Mildenitz Christoff, na Rybokartach, wicedominus 

kamieński 70, 104, 119, 122
Mildenitz Thomas, burmistrz ze Stargardu 123
Mittelstedte Joachim, stróż kościoła Mikołaja 133
Möller Valentin Starszy 139
Moltzky Stanisław, nadworny Polak 139
Mönchow Rüdiger, poseł 81
Mosler Adam, prawnik, ławnik 24
Müller Martin, drukarz 140
Münchhausen N., poseł 80
Münchow (Mönchow) Andres von,  

na Sępolnie Wielkim 123
Münchow (Monchow) Vincentz von, ochmistrz 70
Murad III, sułtan turecki 113
Mützel Lucas, nadworny sługa 139

Nádasdy Ferenc, hrabia 116
Natzmer Antonius von, radca książęcy 70
Navin Joachim, syndyk Kołobrzegu 70
Neffe Borchard, starszy rymarzy 105
Nether Matthias, malarz 136
Nether Thomas, malarz 133
Neuman Hans 135
Newman Barthelt, tkacz 105
Newmarck Jodocus, piwowar 133
Niclaus Jürgen, aptekarz 135
Nordanus Martinus, syndyk Lubeki 79

Oetzler Jacobus Philippus, kanclerz 130
Ohm Benedict, ekonom Pedagogium Książęcego 136
Oktawian August, cesarz 11, 14, 111
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Oppen Maria von, żona Detlofa Winterfelda 101
Orozjusz Paweł, teolog, historyk 126
Orsin Hans, student prawa 138
Osten David von der, dziedzic Dąbia (gm. Płoty) 

42, 95, 138
Osten Friedrich von der, dziedzic Dąbia 

(gm. Płoty) 95, 123
Osten Henning von der, dziedzic Plüggentin 60
Otto I, książę pomorski 53
Otto III, książę pomorski 53, 54
Otto z Bambergu, biskup, święty 53, 85
Otto Laurentius, kanclerz księstwa szczecińskiego 130
Owidiusz, poeta rzymski 9, 35

Pálfy de Erdöd Niclaus II, dowódca  
wojsk cesarskich 116

Paulus Aemilius, wódz rzymski 31
Peckstell Claus, starosta w Ivenack 79
Persjusz, poeta rzymski 110
Perykles, polityk grecki 40
Petersdorff Antonius, potonotariusz 70
Peucer Kaspar, uczony 126
Pipenborg Petrus, pomocnik nauczyciela 130
Piper Andreas, kramarz 137
Piper Andreas, pastor św. Piotra i Pawła 128
Pliniusz, historyk rzymski 7
Plönnies (Plönniges) Theodor 70, 105
Plutarch, historyk grecki 46, 125
Polibiusz, historyk grecki 33
Praetorius Paulus, stary kantor szkoły miejskiej 134
Priebes Balthasar, kwestor jasienicki 133
Pritze Joachim, właściciel Chynowa 19
Prudencjusz, poeta rzymski 31
Prütze Otto, stary żeglarz do Hiszpanii 138
Ptolemeusz z Aleksandrii, astronom, matematyk 46
Puttkamer Claus von, sekretarz książąt 

szczecińskich 27, 70
Puttkamer Nicolaus von, starosta zamkowy 130
Puttkamer Reichard (Richart) von, radca książęcy 

70, 123
Puttkamer Wulff, burmistrz Słupska 123

Raddun Michael, sekretarz 71
Rahmel Heinrich von, kanclerz 13, 14, 95, 99
Ram Otto Starszy, ławnik 139
Rammin Alexander von, burmistrz 23, 61, 105, 123
Rammin Arndt 93
Rammin Busse von, kanclerz 94

Rammin Ewald von, dziedzic Krackow 93
Rammin Jaspar von, dziedzic Krackow 93
Rammin Otto von, kanclerz 13, 14, 17, 47, 71, 93
Rammin Otto von, starosta 94
Rammin Otto von, ojciec kanclerza  

Ottona von Rammina 93
Rammin Wede von, dziedzic Krackow 94
Ran Joachimus, współpracownik szkoły 

radzieckiej 140
Rattenberg Simon, bakałarz kolegium Jageteufla 139
Ratzeke Andreas, kupiec 105
Redern Melchior von, dowódca wojsk cesarskich 116
Reineke Pancratius, malarz 139
Rethe Georg, pastor u św. Piotra 129
Rethe Joachim, drukarz 140
Rettel David, malarz 132
Rettel Samuel, książęcy organista 132
Reutzius David, pastor 118
Rhaw Augustin, profesor 60
Rhode Paul von, reformator religijny, 

superintendent 128
Rholius Martinus, rektor Pedagogium 131
Ribbe Nicolaus, książęcy kaznodzieja nadworny 32
Rickman Joachim 131
Riepke Ludewig, pisarz ławy miejskiej 140
Risto Christian, wójt biskupi 70
Rochlitz Samuel, kamerariusz 24, 105
Roffman Georg, kupiec, piwowar 140
Roffmann Marcus 131
Röhle Nicolaus, od szarych mnichów 128
Roloff Andreas, piekarz 105
Roloff Urban, piwowar 133
Rudolf I, król niemiecki 111
Rudolf II, cesarz 111-113, 116, 117
Rudolf, książę Anhaltu 81
Runge Trina (Kathrina) 21
Rungius Johannes, lekarz miejski 136

Sachteleben Balthasar, burmistrz 23, 105
Sachteleben Hans, zarządca wagi miejskiej 134
Sachteleben Nicolaus, rajca 23
Saltzenborn Jochim 139
Sasse Paul, patrycjusz 137
Saturninus Firmus, historyk rzymski 39
Scaliger Julius Caesar, humanista 34, 108
Schacht Johann, sekretarz książęcy 131
Schacht Mattheß 139
Schaum Matthias 24
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Scheibe Lorentz, notariusz konsystorza 132
Scheibe Lorentz, notariusz publiczny  

i członek kancelarii 139
Schellengreber Joachim, rajca, burmistrz 23
Schening David, kupiec i piwowar 140
Schening Michel Starszy, starszy kupiectwa 139
Schiele Johann, subprzeor 128
Schipping Lucas 137
Schippnig Christoff 139
Schlagike Johanes, kaznodzieja u św. Jakuba 129
Schlagke Daniel, student 140
Schlüter Joachim, ławnik 132
Schmedt Dinnies, kupiec 136
Schmiedt (Schmid, Fabricius) David, brat 

superintendenta, piwowar 140
Schmiedt (Schmid Fabricius), Jacob, doktor, 

superindendent 26, 32, 88
Schneider Casper 136
Schnellen Balthasar 70
Scholum Matthias, starszy Domu Żeglarza 132
Schultz David, piwowar i kupiec 136
Schultz Georgius, ekonom kolegium Jageteufla 139
Schultze Lorenz, pastor 129
Schultze Severus, wójt książęcy 137
Schuneman Hans 130
Schütte Joachim, rajca 79
Schütz Raphael, ławnik, adwokat i prokurator 136
Schütze Daniel, pastor 128
Schwalch Jochim, ojciec doktora Samuela 

Schwalcha, kupiec 135
Schwalch, Samuel, syndyk szczeciński 23, 51, 56, 

59, 70, 84, 85, 105, 135
Schwallenberg Heinricus, radca nadworny 137
Schwantes Hans, prowizor 22
Schwartzenberg Adolph von, dowódca wojsk 

cesarskich 116
Schweder Severin, pastor 129
Schwellenberg Arthur, radca nadworny 130
Schwellengrebell Ertman, kupiec 105
Schwellengrebell Joachim, kamerariusz 105
Schwerin Dietrich von, prawnik, radca książęcy 

14, 99-101
Schwerin Heinrich von, książęcy koniuszy 119
Schwerin Ulrich von, doradca książęcy 60
Schwove Wilhelm, prokurator  

Sądu Nadwornego 132
Segnitz Johann, sekretarz kamery książęcej 136
Seifert Johannes (Johann), rajca 24

Seneka, filozof rzymski 31, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 
44, 75, 110, 113

Setzer Balthasar, prawnik, ławnik 105
Setzer, Baltzer 137
Sewer, cesarz 75
Sibrant Johan, profesor 79
Siedtman Johann, kramarz jedwabny 132
Simon Jacob, rajca 23
Sinan Beges z Klisy 114
Sokrates, filozof grecki 66
Spartianus Aelius, historyk rzymski 39
Sperber Nickel, nadworny krawiec 17, 20
Speyman Johan, rajca 79
Stache Marten, kupiec 135
Stahlkopff Gregorius, kapelan u św. Jakuba 129
Staltenborg Lucas 132
Stamer Matthias, notariusz 134
Starcke Marten 139
Stege Jürgen, złotnik książęcy 134
Steinorth Hiob, radca dworu szczecińskiego 135
Stimmel Christoff, pastor, profesor 129
Stimmelius Daniel 133
Stolle Tessen, kupiec 134
Stoltenborg Joachim, czeladnik kupiecki 137
Stoltenborg Joachim, kupiec i piwowar 133
Stoppelberg Hans, prowizor 22
Straupitz Balthasar, prokurator 131
Straupitz Georg, rajca 23
Straupitz Johann, lekarz miejski 136
Stroschneider Berndt, pastor,  

kaznodzieja nadworny 128
Summach, Lorentz, prowizor 139
Sydonia, księżniczka brunszwicka 77

Świętobor, książę pomorski 53, 85

Tabbert Zacharias, piwowar 138
Tabbertus Lucas, pastor u św. Jakuba 24, 129
Tanto Joachim, starszy kupiectwa 140
Tantow Thomas, kupiec, piwowar 132
Tessen Schwantes 94
Tetzmer Gregorius, członek kapituły kościoła 

Mariackiego 131
Tileke Michel, kupiec 134
Timaeus Fabianus, kaznodzieja nadworny  

i superintendent 129
Timme Detloff, lekarz miejski 140
Timme Hans, sławny żeglarz do Hiszpanii 140
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Tomasz z Akwinu, święty 66
Trajan, cesarz 75, 126
Trebbin Jacob, członek rady miejskiej, 

kamerariusz 23
Troye Paul, kupiec, piwowar 132
Tübbenthal Ottmar, kanonik kapituły kościoła 

Mariackiego 131
Tukidydes, historyk grecki 8
Tytus Liwiusz, historyk rzymski 7, 13, 31

Uker Johannes, ławnik 137
Ulryk, książę pomorski 12, 30, 50, 56, 58, 63, 69, 71, 

74, 77, 109, 110, 119
Ulryk, książę meklemburski 30
Ulryk, książę Szlezwika-Holsztynu, biskup 

Schwerinu 80
Urszula, księżna Brunszwiku i Lüneburga, wdowa 77
Urszula Katarzyna, córka Franciszka II,  

księcia sasko-lauenburskiego 31

Venediger Andreas, kramarz 140
Vicke Moritz 136
Vilter Peter Starszy, piwowar i kupiec 137
Vincenzo Gonzaga, książę Mantui 115
Voigd Lucas, książęcy landrentmistrz 130
Vollert Franz, piwowar 137
Vollert Joachim, kupiec i piwowar 133
Voß Antonius, kupiec 136
Voß Jacob, książęcy podczaszy 138
Vossberg Nicolaus, rajca 24, 56
Voßberg Paul, kupiec 135

Wachholtz Lorentz, dziedzic Dargosławia 123
Wakenitz Albrecht, kantor kapituły w Kamieniu, 

starosta 60
Warcisław I, książę pomorski 53, 85
Warcisław X, książę pomorski 53
Warron Marek, pisarz rzymski 46
Wasserführer Andreas, prowizor kolegium 

Jageteufla 135
Wedel Caspar von 71
Wedel Dubslaff von, dziedzic Przywodzia 123
Wedel Georg von, książęcy dworzanin 131
Wedel Joachim von, radca książęcy, kronikarz  

14, 42, 47, 51, 59, 65, 71, 94
Wedel Jürga von, ochmistrz 70
Weissenborn Marten 139
Werbich Hans 137

Werder Bonaventura, kamerariusz 24, 105
Werderman Christoffer 134
Werderman Georg, kamerariusz 23
Werderman Matthias 135
Werderman Thomas, ławnik 137
Werdermann Casper 134
Wergman Caspar 23
Westphal Daniel, kupiec 137
Westphal Gregor Starszy 138
Westphal Joachim, ławnik 131
Westphal Peter, rajca 23
Weyer Melchior, książęcy podmarszałek 133
Wichman Jacobus 134
Wichmann Thomas 134
Widtstochius Christophorus, teolog 133
Widtstock Thomas, prepozyt darłowski 131
Wigelius Thomas, notariusz 138
Wilhelm Georg, prokurator 136
Winter Baltzer, kramarz jedwabny 138
Winter Thomas 131
Winther (Winter) Valentin von, prawnik, radca 

książęcy, uczony 105, 122
Winterfeld Damian 47, 59, 71
Winterfeld Detloff Starszy von, radca elektora  

14, 99, 100
Winterfeld Katharina, żona Detlofa 100
Wisinger Benedict, stary podmarszałek książęcy 140
Witkop Casper 133
Witte Michel, kramarz 134
Witte Paulus, pastor u św. Piotra 129
Wohlgemuth Andres, kapelan u św. Jakuba 128
Woedtke (Woitke) Peter von, doradca książęcy 27
Wolde Casper von, starosta, kanclerz książęcy 

19, 94
Wulff Johannes Młodszy 134
Wüstehove Georg, ławnik sądowy i starszy 

kupiectwa 131
Wüstenie Damies 22
Wyland Peter, kupiec 131
Wyland Peter, kupiec 135

Zacharias Joachim, piwowar 138
Zacharias Paul, poeta 32, 37, 57, 67, 68, 82, 89, 93, 

130, 140
Zacharias Paul Starszy, ojciec poety 130
Zander Casper, landrentmistrz 132
Zarnitz Marcus, rajca 133
Zastrow Claus von, radca ziemski 42
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Zastrow Johann von, starosta zamkowy 119
Ziesemer Petrus, prokurator nadworny 136
Zilmer Emanuel, piwowar i kupiec 132
Zilmer Hans, piwowar i kupiec 131
Zimmerman Georg, rajca 24
Zinnen Tide von der, dziedzic Słotnicy 47, 71
Zirkemann Joachim, pastor u szarych mnichów 129
Zitzener Jürgen, książęcy rentmistrz 136
Zofia, żona Filipa II 12, 31, 56, 76, 78, 80, 82, 86, 119

Zofia, żona  Franciszka I 13, 102, 103
Zofia Jadwiga, wdowa po Erneście Ludwiku  

57, 63, 77
Zollenberg Andreas, piwowar 134
Zygmunt III Waza, król 49
Zygmunt, margrabia 30
Zygmunt, cesarz rzymski 53, 111
Zygmunt August, książę meklemburski  

na Güstrow i Schwerinie 30
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Aneks 1. Biogramy władców i innych częściej występujących osób

Agnieszka Brandenburska (1584–1629) – margrabianka brandenburska, córka elektora brandenburskiego 
Jana Jerzego (1525–1598) i Elżbiety Anhalckiej (1563–1607), od 1604 roku żona księcia wołogoskiego 
Filipa Juliusza; jako wdowa posiadała dobra domeny w Barth (zamek w Barth); w 1628 roku wyszła 
powtórnie za mąż za Franciszka Karola, księcia sasko-lauenburskiego.

Agnieszka Brunszwicka (ok. 1319–1371) – córka księcia brunszwickiego Henryka II Greckiego, od ok. 1330 
roku żona księcia szczecińskiego Barnima III, po śmierci męża w 1368 roku miała wdowieństwo w Demmin.

Albrecht Fryderyk Hohenzollern (1553–1618) – syn księcia Albrechta (1490–1568) i jego drugiej żony, 
Anny Marii Brunszwickiej (1532–1568), książę pruski w latach 1568–1578, ostatni Hohenzollern z linii pruskiej.

Albrecht Achilles (1414–1486) – syn elektor brandenburskiego Fryderyka I, po śmierci brata Fryderyka II 
w 1471 roku objął tron elektora w Brandenburgii, prowadził wojny o Śląsk Głogowski i zwierzchnictwo 
nad Pomorzem, w 1473 wydał dokument o niepodzielności Brandenburgii (Dispositio Achillea).

Albrecht I Habsburg (1255–1308) – syn króla Niemiec Rudolfa I, pierwszy z rodu Habsburgów panujący 
w Austrii od 1282 roku; w 1298 roku Albrecht I, książę Austrii, został wybrany na króla Niemiec.

Albrecht II Habsburg (1397–1439) – syn księcia Austrii Albrechta IV Habsburga, zięć cesarza Zygmunta 
Luksemburczyka, przejął po teściu korony Węgier (1437), Niemiec i Czech (1438). Paul Friedeborn błędnie 
podał, że został cesarzem, wybrano go jedynie na króla Niemiec. Od jego objęcia tronu w 1438 roku 
tytuł królewski, lub królewski i cesarski, obejmowali w Niemczech aż do 1806 roku wyłącznie przedsta-
wiciele rodu Habsburgów.

Albrecht III Meklemburski (ok. 1340–1412) – syn księcia meklemburskiego Albrechta II Wielkiego, w 1363 
roku król Szwecji, w 1389 roku w starciu z opozycją wspieraną przez Małgorzatę Duńską stracił koronę, 
oficjalnie abdykował w 1405 roku, od 1384 także książę Meklemburgii-Schwerin (następca zmarłego brata).

Albrecht VI (1438–1483) – syn księcia meklemburskiego Henryka IV Grubego i Doroty (1420–1491), córki 
margrabiego Brandenburgii Fryderyka I Hohenzollerna (1371–1440), książę Meklemburgii od 1477 roku 
wraz w bratem Magnusem II (1441–1503) i formalnie także z drugim bratem, Baltazarem (1451–1507). 

Albrecht VII (1486–1547) – książę Meklemburgii od 1503 roku wraz z braćmi Henrykiem V Zgodnym (1479–1552) 
i Erykiem (1483–1508) oraz stryjem Baltazarem (1477–1507), od 1520 roku książę Meklemburgii-Güstrow.

Amelia (1490–1525) – córka elektora Palatynatu Reńskiego Filipa Wittelsbacha (1448–1508), od 1513 
roku żona księcia Jerzego I.

Angelus (Engel), Andreas (1561–1598) – pochodził z wkrzańskiego Strausbergu, uczeń gimnazjum 
Mariackiego w Szczecinie (1577), studiował we Frankfurcie nad Odrą, konrektor szkoły w Neustadt 
Brandenburg 1586-1587, autor dzieł historycznych, z których najcenniejsza jest wydana w 1598 roku 

„Historia Brandenburgii" (Annales Marciae Brandenburgicae […] bis 1596 Jahr).
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Anna (1491/92–1550) – pierwsze dziecko księcia Bogu sława X (1454–1523) i Anny Jagiellonki (1476–1503), 
księżniczki polskiej (drugiej – od 1491 r. – żony księcia). W 1516 roku Anna została wydana za mąż za 
księcia Jerzego I brzeskiego. Od sierpnia 1521 roku była wdową. Jej odprawę wdowią stanowiło księ-
stwo lubińskie, którego Anna była ostatnią władczynią. Paul Friedeborn nie wspomina o tym fakcie 
i postrzega księżnę przez pryzmat jej nieżyjącego od kilku już lat męża.

Anna (1502–1568) – żona Barnima X, córka księcia brunszwicko-lüneburskiego Henryka II Średniego 
i jego pierwszej żony Małgorzaty (1469–1528), elektorówny saskiej.

Anna (1531–1592) – córka Barnima IX i Anny, księżniczki brunszwicko-lüneburskiej, w latach 1557–1560 
żona księcia Anhalt-Zerbst Karola, a następnie w latach 1566–1572 burgrabiego Miśni Henryka oraz od 
1576 roku hrabiego Barby na Mühlingen Josta II.

Anna (1554–1626) – córka księcia wołogoskiego Filipa I i księżnej Marii Saskiej, od 1588 roku żona Ul-
ryka III, księcia meklemburskiego, zmarłego w marcu 1603 roku.

Anna (1577–1616) – córka księcia Szlezwika-Holsztynu Jana I Młodszego na Sonderburgu, druga żona 
Bogu sława XIII (ślub 1601), jako wdowa od 1606 roku posiadała dobra w domenie w Szczecinku. Jej 
siostrą była księżna Zofia, żona Filipa II.

Anna (1590–1660) – córka księcia Bogu sława XIII i Klary brunszwickiej, od 1619 roku żona Ernesta księcia 
Croy i Aerschot, od 1620 roku wdowa; wróciła na Pomorze z synem Ernestem Bogu sławem von Croy, 
otrzymała apanaże w domenie słupskiej i smołdzińskiej, rezydowała na zamku w Słupsku.

Anna Maria (1567–1618) – córka elektora brandenburskiego Jana Jerzego i jego drugiej żony Sabi-
ny (1529–75), młodsza siostra Erdmuty, żony księcia Jana Fryderyka; od 1581 roku żona księcia Bar nima X 
Młodszego; jako wdowa od 1603 roku posiadała dobra domeny wolińskiej.

August Wettyn (1526–1586) – z albertyńskiej linii Wettynów, syn księcia saskiego Henryka Pobożne-
go (1473–1541), elektor saski w latach 1553–1586; jego żoną była od 1548 roku Anna (1532–1585), córka 
króla Danii Chrystiana III, która była siostrą jego następcy Fryderyka II (panował w latach 1559–1588).

Barbara Zofia (1584–1636) – najmłodsza córka elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka (1546–
1608) i Katarzyny, margrabianki brandenburskiej z Kostrzyna.

Barnim I (ok. 1210–1278) – zwany Dobrym, a także Założycielem Miast (niem. Städtegründer), syn księcia 
Bogu sława II (ok. 1178–1220) i Mirosławy (zm. 1240), córki Mściwoja I lub Mieszka III Starego, książę dziel-
nicy szczecińskiej Księstwa Pomorskiego, w latach 1220–1233 wspólnie z matką, od 1233 samodzielnie; 
ok. 1235 roku przenosi na stałe dwór z Uznamu (Usedom) do Szczecina, po śmierci kuzyna Warcisława 
w 1264 roku władca całego ówczesnego Pomorza. W trakcie jego panowania na Pomorzu rozwinęła się 
kolonizacja na prawie niemieckim, w tym lokacja miast na prawie magdeburskim i lubeckim.

Barnim II (między 1274 a 1277–1295) – syn Barnima I (ok. 1210–1278) i jego trzeciej żony Matyldy (zm. 1316), 
rodzony starszy brat Ottona I, przyrodni brat Bogu sława IV.
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Barnim III Wielki (przed 1303–1368) – syn księcia szczecińskiego Ottona I, od 1319 roku współrządził 
z ojcem księstwem szczecińskim, następnie przejął rządy od Ottona i od 1344 roku samodzielnie rzą-
dził księstwem. W 1348 roku uzyskał status bezpośredniego lennika cesarza (Pomorze bezpośrednim 
lennem Rzeszy).

Barnim IV (ok. 1325–1365), zwany Dobrym – drugi syn księcia wołogoskiego Warcisława IV (zm. 1326) 
i jego żony Elżbiety śląskiej (zm. po 1 II 1350), książę wołogoski w latach 1326–1365 (wraz z braćmi 
Warcisławem V i Bogu sławem V).

Barnim V (1369–1402/03) – młodszy syn i ostatnie dziecko Bogu sława V (zm. 1373/74) i jego drugiej 
żony Adelajdy, księżniczki brunszwickiej z Grubenhagen (zm. 1406), przyrodni brat Kazimierza IV (Kaźka 
Słupskiego).

Barnim VII (ok. 1403–1449/50), zwany Starszym, Psiarzem, Psibarnimem – młodszy syn Barnima VI 
(ok. 1365–1405) i jego żony Weroniki.

Barnim VIII (ok. 1405/07–1451) – starszy syn Warcisława VIII (1373–1415) i jego żony Agnieszki (zm. 1435), 
księżniczki saskiej z Lauenburga.

Barnim IX (1501–1573), zwany Pobożnym lub Starym – syn Bogu sława X (1454–1523) i jego drugiej żony, 
Anny Jagiellonki (1476–1503), młodszy brat Jerzego I, książę całego Pomorza w latach 1523–1532 (wspól-
nie z bratem Jerzym, od 1531 r. z bratankiem Filipem I), od 21 X 1532 władca dzielnicy szczecińskiej 
księstwa, abdykował w 1569 roku.

Barnim X (XII) Młodszy (1549–1603) – syn księcia wołogoskiego Filipa I i księżnej Marii Saskiej, w latach 
1569–1600 posiadał apanaże w Darłowie, w latach 1600–1603 książę szczeciński.

Blanckensee, Egidius von (przed 1592 – po 1624) – prawnik, autor kilku drukowanych opracowań, sę-
dzia zamkowy w Pyrzycach, książęcy radca i dyplomata, doradzał Filipowi II m.in. w zakresie mennictwa, 
w imieniu władcy uczestniczył w posiedzeniach Stanów Rzeszy ds. mennictwa. 

Böck (Boeck, Buch), Hans von (1548–1610) – szlachcic, pułkownik w służbie elektorskiej, komendant 
twierdzy w Kostrzynie w latach 1593–1606, wykonywał dla władcy brandenburskiego także misje dyplo-
matyczne, m.in. dwukrotnie był w Szczecinie w trakcie składania hołdu Barnimowi XII i Bogu sławowi XIII.

Bogu sław (ur. 21 III 1514, zm. wkrótce potem) – w dotychczasowej literaturze historycznej oznaczany 
numerem XI, chociaż nie dożył wieku dojrzałego (w genealogiach zwykle numery otrzymują członkowie 
dynastii, którzy dożyli wieku dorosłego i objęli panowanie), pierwsze dziecko Jerzego I i jego pierwszej 
żony Amelii (1490–1525), księżniczki reńskiej.

Bogu sław (zm. 1150) – według starszej historiografii (do początków XIX w.) protoplasta Sobiesławowiców, 
dynastii książęcej Pomorza Nadwiślańskiego w XII–XIII wieku.

Bogu sław I (ok. 1128 lub ok. 1130–1187) – syn Warcisława I, starszy brat Kazimierza I, książę szczeciński, 
w 1181 roku złożył hołd lenny z Pomorza cesarzowi Fryderykowi Rudobrodemu.
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Bogu sław IV (ok. 1252, 1254/55 lub ok. 1278–1309) – syn Barnima I (ok. 1210–1278) i jego pierwszej żony 
Marianny (zm. 1252) lub drugiej żony Małgorzaty (zm. 1261), przyrodni brat Barnima II i Ottona I.

Bogu sław VII (ok. 1355–1404), zwany Starym lub Starszym (dla odróżnienia od Bogu sława VI wołogo-
skiego) – najmłodszy z czterech synów Barnima III (zm. 1368) i jego żony Agnieszki (zm. 1371).

Bogu sław VIII (ok. 1364–1418) – starszy syn Bogu sława V (zm. 1373/74) i jego drugiej żony Adelajdy, 
księżniczki brunszwickiej z Grubenhagen (zm. 1406), przyrodni brat Kazimierza IV (Kaźka Słupskiego), 
od 1410 roku lennik Polski z ziemi lęborskiej i bytowskiej.

Bogu sław IX (ok. 1407–1446) – jedyny syn Bogu sława VIII (ok. 1364–1418) i jego żony Zofii (zm. po 1448), 
córki hrabiego Holsztynu.

Bogu sław X (1454–1523) – syn księcia słupskiego Eryka II, od 1474 roku książę słupski, a także książę 
szczeciński wspólnie z Warcisławem IX; w 1478 roku został władcą całego Księstwa Pomorskiego (po 
śmierci Warcisława IX); walczył o utrzymanie niezależności księstwa od Brandenburgii, w 1521 roku 
został uznany przez cesarza Karola V za bezpośredniego lennika cesarskiego; zreformował zarząd nad 
księstwem. Drugą żoną Bogu sława była królewna polska Anna Jagiellonka.

Bogu sław XIII (1544–1606) – syn księcia wołogoskiego Filipa I i księżnej Marii Saskiej, w latach 1560–1569 
książę wołogoski wspólnie z bratem Janem Fryderykiem, w latach 1569–1600 posiadał apanaże w ziemi 
bardzkiej (Barth i Franzburg), w latach 1592–1603 opiekun małoletniego księcia wołogoskiego Filipa 
Juliusza, w latach 1603–1606 książę szczeciński.

Bogu sław XIV (1580–1637) – syn księcia Bogu sława XIII i Klary brunszwickiej; od 1606 roku otrzymał 
apanaże w domenie w Darłowie (wspólnie z bratem Jerzym II), od 1617 roku również w domenie w Buko-
wie Morskim, od 1620 książę szczeciński, od 1623 biskup kamieński, od 1625 książę wołogoski, władca 
całego Pomorza; w 1633 roku przeszedł udar, nie odzyskał pełni zdrowia, zmarł 10 marca 1637 roku; był 
ostatnim władcą Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów, które na mocy pokoju westfalskiego z 1648 
roku zostało podzielone między Szwecję i Brandenburgię. 

Borck Andreas Starszy (zm. 1591) – szlachcic pomorski, polityk, radca dworu w służbie Barnima IX 
i Jana Fryderyka, współpracownik kanclerza Jacoba von Zitzewitz (ok. 1507–1572). 

Borcke, Andreas von (1568–1651) – szlachcic, właściciel Reska, w latach 1586–1590 towarzysz Bar-
nima X (XII) w podróżach; w 1592 roku dworzanin księcia Jana Fryderyka, w 1603 uczestnik komisji 
reformującej książęcy skarb, w 1605 w książęcej delegacji składającej hołd cesarzowi Rudolfowi II, 
w 1609 został mianowany radcą ziemskim, uczestnik ślubu księcia Franciszka, w 1611 został głównym 
poborcą podatkowym Skarbu Ziemskiego, w 1627 zasiadał w Radzie Wojennej, a w 1628 w Tajnej Radzie 
przy Bogu sławie XIV.
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Borcke, Henning von (1563–1609) – właściciel Wysiedla, syn Joachima von Borcke i Barbary z domu 
von Neuenkirchen; studiował w Pedagogium w Szczecinie, następnie na uniwersytetach w Rostocku, 
Greifswaldzie, Jenie, Heidelbergu; w 1603 roku mianowany radcą ziemskim, uczestnik komisji wizytacyjnej 
Sądu Nadwornego w Szczecinie, a także układów o dziedziczeniu książąt pomorskich po śmierci Barnima, 
członek delegacji w sprawie ślubu Filipa II z księżniczką holsztyńską Zofią [Zofia Holsztyńska (1579–1658)], 
za co otrzymał złoty łańcuch i wierzchowca; uczestniczył w układach o wyznaczenie apanaży dla wdowy 
po Bogu sławie XIII w 1606 roku. Jego żoną była córka Detlefa von Winterfeld, komtura ze Świdwina, 
Katarzyna von Winterfeld (1577–1641), która po śmierci męża ufundowała w kościele w Wysiedlu rzeźbioną 
chrzcielnicę (1623) i ambonę zdobioną malowidłami scen z Nowego Testamentu oraz herbami rodowymi.

Borcke, Jobst von (? – po 1628) – właściciel Strzmiela, syn Georga, w 1583 roku był książęcym radcą, 
reprezentant księcia Jana Fryderyka na Sejmie Rzeszy w Ratyzbonie w latach 1594 i 1597, w 1603 roku 
poseł delegacji hołdowniczej księcia Bogu sława XIII do cesarza Rudolfa II, starosta w domenie szadzkiej, 
odpowiedzialny na oskarżenie Sydonii von Borcke o czary, jej uwięzienie i skazanie na śmierć.

Bugenhagen, Johannes (1485–1558) – teolog, reformator religijny, historyk, wywodził się z miesz-
czańskiej rodziny z Wolina, studiował w Greifswaldzie, zakonnik w Białobokach, rektor szkoły miejskiej 
w Trzebiatowie, tamże kaznodzieja i wikariusz, profesor teologii w klasztorze białobockim; od 1520 roku 
związał się z ideą reformy w duchu Marcina Lutra, od 1621 w Wittenberdze, bliski współpracownik Lutra, 
profesor teologii tamże, wprowadził reformację m.in. na Pomorzu, w Danii, Hamburgu, Brunszwiku, 
Lubece. W trakcie pobytu w Białobokach opracował kronikę Pomeraniae, w której przedstawił historię 
księstwa do czasów Bogu sława X.

Chemnitz, Martin von (1561–1627) – prawnik, drugi syn teologa Martina Chemnitza; studiował w Helm-
stedt i we Frankfurcie nad Odrą, od 1588 roku doktor obojga praw, od 1592 roku radca na dworze księcia 
pomorskiego Bogu sława XIII, w latach 1603–1618 kanclerz i członek tajnej rady książąt szczecińskich 
Bogu sława XIII i Filipa II. Po śmierci tego ostatniego wstąpił na służbę księcia Holsztynu.

Chrystian III Oldenburg (1503–1559) – król Danii i Norwegii od 1534 roku, z dynastii oldenburskiej.

Chrystian IV (1577–1648) – z dynastii oldenburskiej, król Danii i Norwegii od 1588 roku (samodzielnie 
od 1596).

Chytraeus, Dawid (1530–1600) – teolog luterański, historyk, studiował od 9. roku życia, początkowo 
w Tybindze, następnie w Wittenberdze i Rostocku, profesor uniwersytetu w Rostocku, reformator 
struktur Kościoła ewangelickiego w Meklemburgii. Autor licznych dzieł historycznych, w tym wydanej 
w Wittenberdze w 1586 roku De Vandaliae et Saxoniae Alberti Crantzii continuatio.

Cogeler, Johann (1525–1605) – duchowny ewangelicki, doktor teologii, rektor szkoły miejskiej w Szcze-
cinie od 1551 roku, od 1557 związany z kościołem św. Jakuba najpierw jako pomocnik Paula von Rhoda, 
pierwszego ewangelickiego duchownego tego kościoła, od 1563 roku pastor, w latach 1572–1595 ge-
neralny superintendent księstwa szczecińskiego.
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Cramer, Daniel (1568–1637) – pastor, ortodoksyjny teolog luterański, studiował m.in. w Pedagogium 
Książęcym w Szczecinie, następnie w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku, a dalej na uniwersytetach 
w Rostocku i Wittenberdze, doktorat w 1598 roku; powołany na pastora w kościele Mariackim w Szcze-
cinie, w latach 1613–1619 generalny superintendent księstwa szczecińskiego; zwalczał wpływy kalwiń-
skie i katolickie na Pomorzu, starał się o zachowanie czystości wyznania ewangelicko-augsburskiego 
w księstwie, prowadził polemiki m.in. z Piotrem Skargą. Autor licznych prac z teologii i historii, m.in. 
mów pogrzebowych; jego najbardziej znanym opracowaniem jest „Wielka kronika Kościoła Pomorskie-
go” (Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon, wyd. 1602, 1603, 1604, 1628).

Damitz, Paul von (ok. 1572–1644) – syn rajcy kołobrzeskiego Jacoba von Damitz, radca książęcy, kanclerz 
księcia Franciszka, biskupa kamieńskiego w latach 1605–1618, także namiestnik książęcy we władztwie 
biskupim, dziekan Kapituły Kołobrzeskiej, przewodniczący Tajnej Rady w czasach Bogu sława XIV.

Dewitz, Jost (Jobst II) von (1554–1628) – syn Bernda von Dewitz, właściciel Dobrej, radca ziemski od 
1603 roku.

Dorota (1528–1558) – córka Barnima IX i Anny, księżniczki brunszwicko-lüneburskiej, od 1554 roku żona 
hrabiego Jana von Mansfeld.

Eberstein Georg II Caspar (1565–1629) – syn hrabiego Ludwika III, od 1586 roku prepozyt Kapituły 
Katedralnej w Kamieniu Pomorskim, od 1590 roku pan na Nowogardzie i Maszewie.

Eberstein, Ludwig von (1527–1590) – przedstawiciel pomorskiej rodziny hrabiowskiej, osiadłej na 
Pomorzu w 2. połowie XIII w. (wygasła w 1663), uposażonej ziemią nowogardzką i ziemią maszewską; 
syn hrabiego Jerzego I. W 1534 roku został wybrany na prepozyta Kapituły Katedralnej w Kamieniu 
Pomorskim, w 1544 roku kandydat na biskupa kamieńskiego; dyplomata (w służbie cesarza Ferdynanda I 
i elektora saskiego Augusta), reprezentant stanów pomorskich, urzędnik w służbie książąt pomorskich.

Eberstein, Stephan Heinrich von (1533–1613) – hrabia, właściciel dóbr w Nowogardzie i Maszewie, 
radca ziemski, dyplomata książąt pomorskich, landwójt gryficki.

Eickstedt, Valentin von (1527–1579) – szlachcic pomorski, radca, dyplomata i kanclerz książąt pomor-
skich, historyk.

Elżbieta (1409–1442) – córka cesarza Zygmunta Luksemburczyka, jedynaczka, w 1421 roku wyszła za 
mąż za Albrechta II Habsburga, królowa niemiecka, czeska i węgierska.

Elżbieta (1494–1572) – córka księcia brunszwicko-lüneburskiego Henryka II Średniego i jego pierwszej 
żony Małgorzaty (1469–1528), elektorówny saskiej, starsza siostra Anny, żony księcia Barnima IX Pobożnego.

Elżbieta Anhalcka (1563–1607) – córka Joachima Ernesta (1536–1585), księcia Anhalt, trzecia żona (od 
1577) elektora brandenburskiego Jana Jerzego (1525–1598), ojca księżnej wdowy Erdmuty, a tym samym 
jej macocha.

Elżbieta I (1533–1603) – z dynastii Tudorów, córka króla Henryka VIII (1491–1547) i jego drugiej żony, 
Anny Boleyn (1501 lub 1507–1536), od 1558 roku królowa Anglii i Irlandii.
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Elżbieta Magdalena (1580–1649) – córka księcia wołogoskiego Ernesta Ludwika i Zofii Jadwigi brunszwic-
kiej; od 1600 roku żona księcia z Kurlandii, Fryderyka Kettlera (1569–1642); małżeństwo było bezdzietne; 
zmarła 23 II 1649 roku w Dobele (Łotwa), pochowana w pobliskiej Mitawie (ob. Jełgawa, Łotwa).

Elżbieta Zofia Hohenzollern (1589–1629) – margrabianka brandenburska, córka elektora brandenbur-
skiego Jana Jerzego (1525–1598) i jego trzeciej żony (od 1577) Elżbiety Anhalckiej (1563–1607), od 1613 
roku druga żona Janusza Radziwiłła (1579–1620), kasztelana wileńskiego, od 1618 księcia Rzeszy z tytułu 
posiadania władztwa (Herrschaft) Lichtenberg we Frankonii, przyrodnia siostra księżnej wdowy Erdmuty.

Engelbrecht, Johann (?–?) – związany z dworem wołogoskim, m.in. protonotariusz i archiwista książęcy, 
autor dzieła genealogicznego Genealogia oder Geburts-Linie des fürstlichen Hauses und Geschlechts 
der Herzogen zu Stettin (1591).

Erdmuta (1561–1623) – córka elektora brandenburskiego Jana Jerzego (1525–1598) i jego drugiej żony 
Sabiny (1529–1575); od 1577 roku żona księcia szczecińskiego Jana Fryderyka; jako wdowa od 1600 roku 
posiadała dobra w domenie w Słupsku i miejscowy zamek.

Ernest I Wyznawca (1497–1546) – syn księcia brunszwicko-lüneburskiego Henryka II Średniego i jego 
pierwszej żony Małgorzaty (1469–1528), elektorówny saskiej, młodszy brat Ottona, książę Lüneburga 
na Celle od 1522 roku.

Ernest Ludwik (1545–1592), zwany Pięknym – czwarte dziecko i czwarty syn (ale trzeci, który dożył 
wieku dojrzałego) księcia wołogoskiego Filipa I i Marii Saskiej, od 1569 roku książę wołogoski.

Eryk I Pomorski (1382–1459), imię otrzymane na chrzcie: Bogu sław – syn księcia Warcisława VII i Marii 
meklemburskiej (zm. 1402), król Norwegii (jako Eryk III) w latach 1398–1442, król Danii (jako Eryk VII) 
w latach 1396–1439, król Szwecji (jako Eryk XIII) w latach 1396–1434 i 1435–1439, książę słupski i star-
gardzki w latach 1449–1459.

Eryk I Starszy (1470–1540) – książę brunszwicki z dynastii Welfów, od 1495 roku książę na Calenbergu 
i Getyndze.

Eryk II (ok. 1425–1474) – starszy syn Warcisława IX (ok. 1400–1457) i jego żony Zofii (zm. 1462), księżniczki 
saskiej z Lauenburga, starszy brat Warcisława X; książę na Wolgast od 1457 i na Słupsku od 1459 roku.

Eryk II Młodszy (1528–1584) – książę z dynastii Welfów, władca Brunszwiku na Calenbergu od 1540 
roku. Dowódca wojsk cesarskich, brał udział w licznych wojnach, m.in. prowadził przez Pomorze wojska 
zaciężne na wojnę w Inflantach (pierwsza wojna północna 1563–1570).

Ferdynand I Habsburg (1503–1564) – syn Filipa I Pięknego, wnuk cesarza Maksymiliana, młodszy brat 
Karola V. W 1521 roku otrzymał od Karola V władztwo Habsburgów w Austrii, a w następstwie działań 
politycznych i militarnych został w 1526 roku królem Czech, Węgier i Chorwacji. W 1531 roku wybrano 
go na króla Niemiec, a w 1558 roku, po abdykacji Karola V, został cesarzem.

Filip (1514–1557) – syn Henryka V Zgodnego (1479–1552) i jego drugiej żony Heleny (1493–1524), córki 
palatyna reńskiego Filipa Wittelsbacha (1448–1508).
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Filip I (1515–1560), zwany Pobożnym – syn Jerzego I i jego pierwszej żony Amelii (1490–1525), księżniczki 
reńskiej, w latach 1531–1532 współwładca Pomorza (razem z księciem Barnimem IX), od jesieni 1532 
roku władca części Pomorza ze stolicą w Wolgast.

Filip II (1573–1618), zwany Pobożnym – najstarszy syn Bogu sława XIII (1544–1606) i jego pierwszej żony 
Klary, księżniczki brunszwickiej (1550–1598), od 1606 roku książę szczeciński, rozbudował zamek, był 
mecenasem sztuki i nauk.

Filip II Habsburg (1527–1598) – syn cesarza Karola V Habsburga (1500–1558), od 1555 roku namiestnik 
Niderlandów, król Hiszpanii od 1556 i Portugalii od 1580 roku.

Filip Juliusz (1584–1625) – trzecie i ostatnie dziecko księcia Ernesta Ludwika; książę wołogoski w la-
tach 1592–1625, w okresie jego niepełnoletności regencję sprawował książę Bogu sław XIII; 25 VI 1604 
w Cölln nad Szprewą zawarł związek małżeński z Agnieszką brandenburską (1584–1629), córką elektora 
brandenburskiego Jana Jerzego (1525–1598); małżeństwo było bezdzietne.

Filip Wielkoduszny (Filip Wspaniałomyślny), niem. Philipp der Großmütige (1504–1567) – landgraf 
Hesji od 1509 roku, jeden z głównych politycznych liderów reformacji w Rzeszy w XVI wieku i jeden 
z pierwszych spośród książąt Rzeszy, który przeszedł na luteranizm.

Flemming Ewald von (1538–1607) – syn Georga (Jürgena) von Flemming, dziedzic na Buku, dziedziczny 
marszałek ziemski; był w konflikcie z księciem Janem Fryderykiem, przekazał urząd marszałka kuzynowi 
Hansowi Heinrichowi von Flemming, mimo to w trakcie pogrzebów kolejnych książąt, Barnima X (XII), 
Kazimierza i Bogu sława XIII, występował jako marszałek ziemski, niosąc laskę marszałkowską; uczestniczył 
w wizytacji Sądu Nadwornego w Wolgast, należał do rady księcia Bogu sława XIII.

Flemming Hans Heinrich von (1552–1622) – syn Ottona von Flemming, dziedzic na Mierzęcinie; stu-
diował w Ingolstadt, Lipsku, Kolonii i Heidelbergu, dworzanin i dyplomata księcia Jana Fryderyka, od 
1591 roku landwójt gryficki, od 1596 sędzia zamkowy w Białogardzie, od 1597 landwójt słupski, w latach 
1594–1600 i od 1616 dziedziczny marszałek ziemski, uczestniczył wśród żałobników na pogrzebach ksią-
żęcych Jana Fryderyka, Barnima X (XII), Kazimierza i Bogu sława XIII, Jerzego II, Filipa II, Franciszka I; jako 
radca ziemski Bogu sława XIII i Filipa II uczestniczył w układzie ze Szczecinem w 1612 roku i obradach 
nad zmianami w ordynacji sądowej, od 1610 roku dziekan Kapituły Katedralnej w Kamieniu Pomorskim.

Flemming Kurt von (1540–1620) – syn Georga (Jürgena) von Flemming, dziedzic w Buku; studiował 
prawo we Frankfurcie nad Odrą i Wittenberdze, terminował w Sądzie Kameralnym Rzeszy, był dwo-
rzaninem margrabiego von Ansbach, był obecny wśród żałobników na pogrzebach książęcych Jana 
Fryderyka, Barnima X (XII), Kazimierza i Bogu sława XIII; na dworze Filipa II uczestniczył w zawarciu 
układu ze Szczecinem w 1612 roku i w obradach nad zmianami w ordynacji sądowej, w latach 1607–1611 
był dziedzicznym marszałkiem ziemskim.

Franciszek I (1577–1620) – drugi syn księcia Bogu sława XIII (1544–1606) i jego pierwszej żony Kla-
ry (1550–1598), koadiutor biskupstwa kamieńskiego od 1592 roku, biskup kamieński w latach 1602–1618, 
starosta bytowski od 1606 i książę szczeciński od 1618 roku.
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Friedeborn, Dionysius (1576–1636) – syn Kaspara Friedeborna, stryjeczny brat Paula Friedeborna; 
studiował teologię we Frankfurcie nad Odrą, Rostocku, Wittenberdze, pastor i proboszcz w Gryficach. 
Jest autorem części utworów łacińskich zawartych w kronice Paula Friedeborna, w tym perioch.

Friedeborn, Gregor (?–?) – rektor szkoły w Gartz nad Odrą.

Frost, Jacob (przed 1600 – po 1635) – prawnik, pisarz, autor m.in. mów pogrzebowych i weselnych, 
sekretarz książęcy, od 1610 roku także archiwista książęcy w Szczecinie, brał udział w rokowaniach 
księcia Filipa II z władzami Szczecina w 1612 roku, radca książęcy.

Fryderyk (1581–1658) – książę Schlezwika, Holsztynu, Sonderburga i Norburga; brat Jana Adolfa (1576–1624).

Fryderyk I Oldenburg (1471–1533) – z dynastii oldenburskiej, książę szlezwicko-holsztyński na Got-
torp (1513–1533), król Danii i Norwegii od 1523 roku; jego drugą żoną (od 1518) była księżniczka pomorska 
Zofia (1498 lub 1501–1568), córka Bogu sława X i Anny Jagiellonki, starsza siostra Barnima IX, przez co 
król Danii stał się jego szwagrem.

Fryderyk II (1534–1588) – z dynastii Oldenburgów, syn króla Chrystiana III (1503–1559), król Danii 
i Norwegii w latach 1559–1588.

Fryderyk II Hohenstauf (1194–1250) – z dynastii Hohenstaufów, od 1198 roku król Sycylii, od 1212 król 
Niemiec, od 1220 cesarz rzymski; dążył do złamania uniwersalizmu papieskiego i zjednoczenia państw 
Półwyspu Apenińskiego, godząc się, w zamian za poparcie, na usamodzielnienie książąt niemieckich (edykt 
z 1232 zwany Statuum in favorem principium).

Fryderyk II Żelazny (1413–1471) – syn elektora brandenburskiego Fryderyka I (1371–1440) i jego żony 
Elżbiety bawarskiej (zm. 1442), margrabia brandenburski w latach 1437–1470 i elektor brandenburski 
w latach 1440–1471 (do 1447 wspólnie z bratem Fryderykiem Grubym), drugi elektor brandenburski 
z dynastii Hohenzollernów.

Fryderyk III Habsburg (1289–1330) – syn króla niemieckiego Albrechta I, książę Austrii i Styrii, w la-
tach 1314–1325 był antykrólem Niemiec, walczył o tron z Ludwikiem Bawarskim, a po ugodzie w latach 
1325–1330 sprawował w Niemczech wspólne rządy z Ludwikiem IV Bawarskim. Friedeborn podał błędnie 
informację, iż Fryderyk III był cesarzem, w 1314 roku wybrano go tylko królem Niemiec.

Fryderyk III Habsburg (1415–1493) – z dynastii Habsburgów, książę Styrii i Karyntii od 1424 roku (samo-
dzielnie od 1435), książę Austrii (jako Fryderyk V), król niemiecki od 1440, cesarz od 1452 roku.

Gentzkow Nicolaus (1502–1576), także Jentzkow i Jenschow – adwokat, syndyk Stralsundu od 1540 roku, 
dożywotni burmistrz tego miasta od 1555; autor dziennika zachowanego dla lat 1558–1567, trzykrotnie 
wydanego drukiem: w 1852, 1870 i 2011 roku.
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Georgia (1531–1574) – pogrobowa córka Jerzego I i jego drugiej żony Małgorzaty (1511–1577), wychowy-
wana najpierw przez matkę na dworze w Anhalt-Zerbst, a od 1543 roku na dworze pomorskim w Wol-
gast, w 1563 wydana za mąż za Stanisława Latalskiego (1535–1598), hrabiego na Łabiszynie, starosty 
inowrocławskiego i człuchowskiego; ze związku tego urodziło się tylko jedno dziecko – w 1566 roku 
córka Anna Maria (zm. 1598).

Güntersberg, Matthias von (1584–1650) – prawnik, studiował w Jenie, we Frankfurcie nad Odrą, w Lej-
dzie i Oksfordzie, autor kilku opracowań drukowanych, starosta i sędzia zamkowy w Pyrzycach, zarządca 
Sądu Nadwornego, prałat kapituły w Kamieniu Pomorskim (od 1637 jej dziekan); w latach 20. XVII wieku 
w służbie książąt meklemburskich, następnie na Pomorzu dyrektor Stanów Pomorskich, uczestniczył 
w rozmowach pokojowych kończących wojnę trzydziestoletnią.

Gustaw I Waza (1496–1560) – regent Szwecji od 1521 roku, król od 1523, założyciel dynastii Wazów; 
trzykrotnie żonaty: w 1531, 1536 i 1556 roku.

Helmold (1125–1177) – duchowny, proboszcz z Bozowa (Meklemburgia), autor Kroniki Słowian (Chronica 
Slavorum), opisał w niej dzieje Słowian Połabskich, przede wszystkim Obodrytów do 1171 roku.

Henryk (1536–1572) – burgrabia Miśni, drugi mąż Anny, córki Barnima IX i Anny; ślub 25 VIII 1566.

Henryk I Ptasznik (876–936), łac. Heinricus Aucupis – z dynastii Ludolfingów, książę Saksonii od 912 
roku, król Niemiec od 919; przydomek Ptasznik zawdzięcza zamiłowaniu do polowań z udziałem ptaków 
drapieżnych.

Henryk II Średni (1468–1532) – z dynastii Welfów, książę lüneburski na Celle od 1471 roku (samodzielnie 
od 1486) do 1522.

Henryk III Walezy (1551–1589) – ostatni z dynastii Walezjuszów, syn króla Francji Henryka II (1519–1559), 
król Polski w latach 1573–1574, król Francji od 1574 roku.

Henryk IV zwany Grubym (1417–1477) – książę Meklemburgii na Schwerinie od 1422 roku (do 1436 
regencja matki Katarzyny) wraz z bratem Janem V (zm. 1442), od 1471 roku całej Meklemburgii; od 1432 
żonaty z Dorotą (1420–1491), córką margrabiego Brandenburgii Fryderyka I Hohenzollerna (1371–1440), 
z małżeństwa tego urodziło się siedmioro dzieci (czterech synów i trzy córki).

Henryk V Zgodny (1479–1552) – książę Meklemburgii od 1503 roku wraz bratem Erykiem II (zm. 1508) 
i Albrechtem VII, od podziału Meklemburgii w 1520 roku książę Meklemburgii-Schwerin.

Henryk Lew (1129–1195) – syn księcia bawarskiego Henryka Pysznego, od 1142 roku książę Saksonii, od 
1156 także Bawarii, od 1147 walczył ze Słowianami Połabskim, podbił Obodrytów i Wieletów, podporząd-
kował sobie także książąt pomorskich, prowadził chrystianizację i kolonizację na ziemiach słowiańskich; 
od 1176 był w konflikcie z cesarzem, utracił władzę nad Saksonią i podbitymi krajami słowiańskimi (Me-
klemburgia, Pomorze).
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Hildebrand, Andreas (ok. 1550 – po 1611) – od 1578 roku mieszczanin szczeciński, aptekarz dworski, 
członek rady miejskiej, ojciec Andreasa Hildebranda (1581–1637), doktora medycyny, historyka, autora 
genealogii książęcej.

Hollonius, Ludwig (ok. 1570–1621) – pastor, pisarz, studiował w Rostocku, pastor w Brodzie koło Cho-
ciwla, a następnie w Policach, pisał wiersze i dramaty (komedie dydaktyczne), w 1612 roku uhonorowany 
tytułem poeta laureatus.

Hunyady, Jan (ok. 1387–1456) – węgierski arystokrata, wojewoda siedmiogrodzki, wódz armii węgierskiej 
w wojnach z Turkami, w latach 1416–1456 gubernator Węgier, doradca Władysława Warneńczyka jako 
króla Węgier w latach 1440–1444, regent Węgier w latach 1446–1453, ojciec Macieja Korwina, króla 
Węgier, Chorwacji i Czech.

Iwen (Iven), Henning (?–1469) – syn mieszczanina słupskiego, kanonik kamieński i kanclerz księcia Bogu-
sława IX, od 1446 roku biskup kamieński, współtwórca, patron i kanclerz uniwersytetu w Greifswaldzie.

Jadwiga Maria (1579–1606) – córka księcia wołogoskiego Ernesta Ludwika i jego żony Zofii Jadwi-
gi (1561–1631); zaręczona z Janem Adolfem, księciem Szlezwika-Holsztynu na Grubenhagen, zmarła 
przed ślubem.

Jageteufel, Otto (przed 1350–1412) – szczeciński kupiec i patrycjusz, w 1370 roku rajca miejski, od 
1384 burmistrz Szczecina, w 1399 w testamencie funduje kolegium dla ubogiej młodzieży – Kolegium 
Jageteufla (Das Jageteufelsche Collegium).

Jan III (1537–1592) – z dynastii Wazów, król Szwecji w latach 1569–1592, jego pierwszą żoną była od 
1562 roku Katarzyna Jagiellonka (1526–1583), najmłodsza córka króla Zygmunta I Starego (1467–1548) 
i Bony Sforzy (1494–1557).

Jan (?–1566 lub 1567) – hrabia Mansfeld, mąż Doroty, córki Barnima IX i Anny; ślub 8 VII 1554 roku.

Jan Adolf (1576–1624) – syn księcia Szlezwika-Holsztynu, Jana I Młodszego na Sonderburgu i Elżbiety 
Brunszwickiej, od 1604 roku narzeczony księżnej Jadwigi Marii (zm. 1606), córki księcia wołogoskiego 
Ernesta Ludwika i Zofii Jadwigi; brat Anny, drugiej żony Bogu sława XIII, i Zofii, żony Filipa II.

Jan Fryderyk (1503–1554) – jedyny syn elektora Jana Stałego i jego pierwszej żony Zofii (1481–1503), księż-
niczki meklemburskiej, elektor saski i landgraf Turyngii w latach 1532–1547, książę saski w latach 1547–1554.

Jan Fryderyk (1542–1600) – drugie dziecko i drugi syn (ale pierwszy, który dożył wieku dojrzałego) 
Filipa I (1515–1560) i Marii Saskiej (1516–1583), w latach 1560–1569 książę wołogoski (wraz z bratem 
Bogu sławem XIII), od 1569 książę szczeciński, w latach 1557–1574 biskup kamieński.

Jan Jerzy Hohenzollern (Johann Georg, 1525–1598) – syn elektora Joachima II i Magdaleny saskiej, 
margrabia i elektor brandenburski od 1571 roku, teść książąt pomorskich: Jana Fryderyka (od 1577) 
i Barnima X (od 1581).

Jan Stały (1468–1532) – z ernestyńskiej linii dynastii Wettynów, elektor Saksonii w latach 1525–1532.
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Jan Zygmunt (1572–1620) – elektor brandenburski w latach 1608–1620, regent księstwa pruskiego 
w latach 1608–1620 i książę pruski w latach 1618–1620.

Jerzy I (1481–1521) – książę brzeski z dynastii Piastów, najmłodszy syn księcia legnicko-brzeskiego 
Fryderyka I (1446–1488) i Ludmiły (1456–1503), córki króla Czech Jerzego z Podiebradów; od 1498 roku 
wspólne rządy z bratem Fryderykiem (1480–1547); od 1505 roku, w wyniku podziału ojcowizny dokonanej 
z bratem, władca Brzegu i Lubina (brat Fryderyk objął rządy w Legnicy).

Jerzy I (1493–1531) – syn Bogu sława X (1454–1523) i jego drugiej żony, Anny Jagiellonki (1476–1503), 
starszy brat Barnima IX, książę całego Pomorza w latach 1523–1531 (wspólnie z bratem Barnimem IX).

Jerzy II (1582–1617) – syn księcia Bogu sława XIII i Klary brunszwickiej, od 1606 roku otrzymał apanaże 
w domenie w Darłowie (wspólnie z bratem Bogu sławem XIV).

Jerzy II brzeski (1523–1586), także Jerzy II Wspaniały – syn księcia legnickiego Fryderyka II (1480–1547) 
i Zofii Hohenzollern (1485–1537), książę brzeski od 1547 roku.

Jerzy Albrecht II (1591–1615), jako margrabia Brandenburgii Jerzy Albrecht II – syn elektora branden-
burskiego Jana Jerzego (1525–1598) i jego trzeciej żony Elżbiety (1563–1607), księżniczki anhalckiej, 
starszy brat margrabiego Zygmunta, przyrodni brat księżniczki Erdmuty; od 1614 roku baliw Baliwatu 
Brandenburgia zakonu joannitów (z siedzibą w Słońsku).

Joachim Ernest (1536–1586) – z dynastii askańskiej, książę Anhalt-Zerbst od 1551 roku, w latach 1562–1563 
całego Anhalt (wspólnie z bratem Bernhardem), w latach 1563–1570 części Księstwa Anhalt, od 1570 
roku całego Anhalt. 

Joachim Fryderyk (1546–1608) – pierworodny syn elektora brandenburskiego Jana Jerzego (1525–1598) 
i jego pierwszej żony Zofii (1525–1526), księżniczki legnickiej, od 1598 roku elektor Brandenburgii.

Joachim Młodszy (ok. 1424–1451) – syn księcia szczecińskiego Kazimierza V, od 1434 roku książę szcze-
ciński, początkowo pod kuratelą regencji, po 1438 roku rządził samodzielnie. Zmarł w trakcie zarazy.

Joachim I Nestor (1484–1535) – elektor brandenburski z dynastii Hohenzollernów od 1499 roku, syn 
elektora brandenburskiego Jana Cicero (1455–1499) i Małgorzaty z Turyngii (1449–1501).

Joachim Karol (1573–1615) – młodszy brat Zofii Jadwigi, syn Juliusza (1528–1589), księcia Brunszwiku 
na Wolfenbüttel, i Jadwigi (1540–1602), elektorówny brandenburskiej.

Jobst II (1544–1609) – hrabia Barby na Mühlingen, trzeci mąż Anny, córki Barnima IX i Anny; ślub 23 IX 1576.

Jobst, Wolfgang (1521–1575) – doktor medycyny, historyk, syn burmistrza Frankfurtu nad Odrą He-
ronimusa Jobsta, studiował w rodzinnym mieście, a następnie w Wittenberdze i Lipsku, następnie 
był profesorem medycyny we Frankfurcie; prowadził też badania historyczne, jest autorem historii 
Brandenburgii i Frankfurtu nad Odrą, a także pierwszej wydanej drukiem we Frankfurcie nad Odrą 
w 1573 roku genealogii książąt pomorskich: Genealogia oder Stam und Geburtlinia der […] Fürsten 
und Hertzogen in Pomern […].
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Juliusz (1528–1589) – książę Brunszwiku i Lüneburga na Wolfenbüttel od 1568 roku, od 1584 roku również 
na Calenbergu (część księstwa brunszwicko-lüneburskiego).

Kantzow, Thomas (1505–1542) – historyk, urodził w się w Stralsundzie, studiował w Rostocku, sekre-
tarz Barnima IX i Jerzego I, od 1532 księcia wołogoskiego Filipa I, w 1538 powrócił na studia, uczeń 
Melanchtona w Wittenberdze, będąc dworzaninem w Wolgast, zbierał materiały do historii księstwa 
pomorskiego, na ich podstawie napisał w kilku redakcjach kronikę Pomeraniae.

Karith, Martin (1448–1521) – duchowny katolicki, rektor uniwersytetu w Greifswaldzie w latach 1487–1491, 
biskup kamieński w latach 1498–1521, w latach 1496–1498 towarzyszył księciu Bogu sławowi X w piel-
grzymce do Ziemi Świętej, doradca i bliski współpracownik księcia.

Karol (1534–1561) – książę Anhalt-Zerbst, pierwszy mąż Anny, córki Barnima IX i Anny; ślub 16 V 1557 roku.

Karol IV Luksemburski (1316–1378) – syn króla Czech Jana Luksemburskiego, od 1334 roku margrabia 
Moraw, od 1436 król Czech i Niemiec, od 1355 cesarz, jego trzecią żoną od 1363 roku była księżna Elż-
bieta, córka księcia wołogoskiego Bogu sława V i Elżbiety (córki Kazimierza Wielkiego).

Karol V Habsburg (1500–1558) – syn księcia Burgundii Filipa I Pięknego i królowej Kastylii Joanny 
Szalonej, wnuk cesarza Maksymiliana I. W 1515 roku objął rządy w Niderlandach (spadek po ojcu), 
w 1516 roku został królem Kastylii, Leonu oraz Aragonii (spadek po matce), w 1519 roku wybrany na ce-
sarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Abdykował w 1556 roku, oddając władzę 
w Hiszpanii, we Włoszech i w Niderlandach synowi Filipowi II (1527–1598), zaś dziedziczne posiadłości 
w Niemczech i koronę cesarską bratu, Ferdynandowi I (1503–1564).

Karol IX (1550–1574) – z dynastii Walezjuszów, syn Henryka II (1519–1559), brat Henryka III (1551–1589), 
pierwszego elekcyjnego króla Polski w latach 1573–1574, król Francji od 1560 roku.

Karol Śmiały (1433–1477) – książę Burgundii; władca Burgundii, Alzacji, Lotaryngii, Luksemburga, Brabancji, 
Flandrii, Hrabstwa Holandii oraz innych władztw w Niderlandach (ob. Belgia i Niderlandy). Spadek po 
nim przejęła córka Maria (1457–1482), księżna Burgundii, Brabancji i Luksemburga; w 1477 roku została 
żoną arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, syna cesarza Fryderyka III.

Karol z Egmont (1467–1538) – książę Geldrii i hrabia Zupthen od 1492 roku; małżeństwo z Elżbietą 
zawarł w 1519 roku.

Katarzyna (1549–1602) – córka Jana (1513–1571), margrabiego brandenburskiego na Kostrzynie, od 1570 
roku pierwsza żona elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka (1546–1608), przyrodniego brata 
księżnej wdowy Erdmuty.

Katarzyna Urszula (1580–1611) – córka księcia Franciszka II (1547–1619) z Saksonii-Lauenburg i jego 
pierwszej żony (od 1574) Małgorzaty (1553–1581), księżniczki pomorskiej, córki Filipa I (1515–1560), siostry 
Jana Fryderyka.

Kazimierz I (zm. 1180) – syn Warcisława I, młodszy brat Bogu sława I, książę dymiński.
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Kazimierz III (ok. 1348–1372) – syn księcia szczecińskiego Barnima III, w latach 1357–1367 wychowywa-
ny na dworze cesarza Karola IV w Pradze, od 1368 roku książę szczeciński, ranny w trakcie oblężenia 
Chojny (17 VII – 21 IX 1372), zmarł przewieziony do Szczecina.

Kazimierz V (przed 1381–1434) – syn księcia szczecińskiego Świętobora I, książę szczeciński, od 1409 
roku współrządził księstwem szczecińskim; w 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem był sojusznikiem 
Krzyżaków, w jej trakcie dostał się do niewoli króla Władysława Jagiełły, za wstawiennictwem kuzyna, 
Bogu sława VII słupskiego, uwolniony, w dalszej części wojny polsko-krzyżackiej sojusznik Jagiełły; do 
1428 roku rządził samodzielnie w księstwie szczecińskim.

Kazimierz VII (VI, IX) (1557–1605) – syn księcia wołogoskiego Filipa I i księżnej Marii Saskiej, w latach 
1574–1602 biskup kamieński, abdykował na rzecz bratanka Franciszka I; następnie posiadał apanaże 
w Darłowie, po śmierci Barnima XII w 1603 roku nabył prawo do tronu szczecińskiego, z czego zrezy-
gnował na rzecz Bogu sława XIII.

Klara (1550–1598) – córka księcia brunszwicko-lüneburskiego Franciszka i Klary sasko-lauenburskiej; 
od 1565 roku żona Bernarda VIII księcia Anhalt, od 1570 roku wdowa, od 1572 roku żona Bogu sława XIII; 
urodziła księciu Bogu sławowi sześciu synów i cztery córki.

Klara Maria (1574–1623) – córka Bogu sława XIII i Klary brunszwickiej; dwukrotnie zamężna, pierwszy raz 
od 1593 roku z Zygmuntem Augustem, księciem meklemburskim na Güstrow i Schwerinie, następnie 
od 1607 z Augustem Młodszym, księciem brunszwicko-lüneburskim na Dannenbergu.

Kleist, Joachim von (przed 1575 – ok. 1632) – syn Georga von Kleist, właściciel dóbr Nemmerin (ob. Sta-
re Dębno w pow. białogardzkim i Borzęcino w pow. szczecineckim), reprezentant stanów pomorskich, 
uczestnik pogrzebu Barnima XII, od 1606 roku radca ziemski księcia, członek orszaku księcia Filipa II 
w trakcie ślubu z księżną Zofią Holsztyńską, członek Tajnej Rady w czasach Bogu sława XIV.

Klemptzen, Nikolaus von (1504–1552) – syn burmistrza Słupska, Petera von Klemptzen, od 1523 roku 
sekretarz księcia Jerzego I, następnie księcia wołogoskiego Filipa I, od 1535 landrentmistrz księstwa 
wołogoskiego, radca dworski, w latach 1547–1551 zarządca domeny w Stolpe; historyk, przejął spuściznę 
naukową po Thomasie Kantzowie, zredagował ostatnią wersję kroniki Kantzowa, Pomeranii, opracował 
rodowód genealogiczny księcia Filipa I (1550).

Krantz, Albert (1448–1517) – syn patrycjuszowskiego rodu z Hamburga, studiował w Rostocku i Kolonii, 
następnie profesor w Rostocku oraz kanonik, a także dziekan kapituły w Hamburgu, dyplomata, autor 
prac historycznych: Vandalia, Saxonia, Dania, Metropolis.

Krystian I Wettyn (1560–1591) – z albertyńskiej linii Wettynów, książę elektor Saksonii od 1586 roku.

Lüdicke, Christian (1578–1626) – mieszczanin szczeciński, prawnik, studiował w Jenie i Helmstedt, 
adwokat przy szczecińskim Sądzie Nadwornym.

Ludwik IV Bawarski z rodu Wittelsbachów (1282/1287–1347) – syn księcia Ludwika II Mocnego, od 1294 
roku książę Bawarii, w 1314 wybrany na króla Niemiec, walczył o tron z Albrechtem I Habsburgiem, w 1325 
roku zawiera z tym ostatnim układ o współregencji w Niemczech, w 1328 roku koronowany na cesarza.
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Ludwik XI (1423–1483) – z dynastii Walezjuszów, syn Karola VII (1403–1461), król Francji od 1461 roku; jako 
władca tłumił opozycję feudałów i różnego rodzaju działaniami (akcje zbrojne, zabiegi dyplomatyczne, 
umiejętne operowanie przywilejami królewskimi) dążył do przyłączenia prowincji francuskich do koro-
ny; wprowadził stałą armię zaciężną, pocztę państwową, uporządkował finanse, popierał rozwój miast.

Luther, Martin (1483–1546) – teolog, inicjator reformacji i współtwórca luteranizmu, współautor prze-
kładu Biblii na język niemiecki, autor pism zawierających podstawy nauki luteranizmu (Mały Katechizm, 
Duży Katechizm, Postylla domowa, Artykuły Szmalkaldzkie).

Maciej I Habsburg (1557–1619) – król Węgier i Chorwacji, arcyksiążę Austrii w latach 1608–1619, król 
Czech w latach 1611–1619, cesarz w latach 1612–1619.

Maciej Korwin (1443–1490) – syn wodza i arystokraty węgierskiego Jana Hunyadyego, po śmierci ojca 
w 1456 roku więziony przez stronników Władysława V Pogrobowca, króla Węgier; w 1458 roku został 
królem Węgier, w latach 1469–1479 antykról w Czechach (rywal Władysława Jagiellończyka), potem 
utrzymał Morawy, Śląsk i Łużyce.

Magnus (1509–1550) – syn Henryka V Zgodnego (1479–1552) i jego pierwszej żony Urszuli (1488–1510), 
córki elektora brandenburskiego Jana Cicero (1455–1499).

Maksymilian I Habsburg (1459–1519) – syn cesarza Fryderyka III, od 1486 roku król Niemiec, od 1508 roku 
cesarz. Przez swój związek z Marią Burgundzką nabył prawa do Niderlandów, przez małżeństwo syna 
Filipa I Pięknego z Joanną Szaloną dał podstawy pod rządy Habsburgów w Niemczech oraz Hiszpanii.

Maksymilian II Habsburg (1527–1576) – z dynastii Habsburgów, syn cesarza Ferdynanda I (1503–1564) 
i Anny, córki Władysława Jagiellończyka (1456–1516), król niemiecki i czeski od 1562, węgierski od 1563, 
cesarz od 1564 roku.

Małgorzata I (1353–1412) – córka króla duńskiego Waldemara IV, w 1375 roku została regentką duńską, 
następnie władała Danią, Szwecją i Norwegią (unia kalmarska 1397), wprowadziła na tron trzech królestw 
pomorskiego księcia Eryka I (1389 – Norwegia, 1396 – Dania i Szwecja).

Małgorzata (1469–1528) – córka elektora saskiego Ernesta Wettyna (1441–1486), pierwsza żona (od 1487) 
Henryka II Średniego, księcia lüneburskiego na Celle.

Małgorzata (1511–1577) – córka elektora brandenburskiego Joachima I Nestora (1484–1535) i Elżbiety 
Duńskiej (1485–1555), żona księcia Jerzego I; od stycznia 1530 roku, po jego śmierci, dwukrotnie wyszła 
za mąż: w 1534 za Jana IV (1504–1551), księcia Anhalt na Zerbst, i w 1553 za Hansa Jonasa von der Goltz.

Małgorzata (1518–1569) – córka Jerzego I i jego pierwszej żony Amelii (1490–1525), księżniczki reńskiej, 
od 1547 roku żona Ernesta II (1518–1567), od 1551 księcia brunszwickiego na Grubenhagen.

Manteuffel, Erazm von (1480–1544) – biskup kamieński od 1522 roku, ostatni katolicki biskup tej diecezji 
przed jej sekularyzacją.

Maria (1527–1554) – córka Barnima IX i Anny.
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Maria (1576–1625) – córka księcia Franciszka II (1547–1619) z Saksonii-Lauenburg i jego pierwszej 
żony (od 1574) Małgorzaty (1553–1581), księżniczki pomorskiej, córki Filipa I (1515–1560), siostry Jana 
Fryderyka.

Maria Eleonora (1550–1608) – najstarsze dziecko i najstarsza córka księcia Wilhelma Bogatego i jego 
drugiej (od 1546) żony Marii Habsburżanki (1531–1581), od 1573 roku żona księcia pruskiego Albrechta 
Fryderyka Hohenzollerna (1553–1618).

Marstaller Martin (1561–1615) – uczony, poeta, doktor prawa, dworzanin książęcy, wychowawca synów 
Bogu sława XIII, przede wszystkim Filipa II, doradca książąt Bogu sława XIII i Filipa II; administrator do-
meny w Lęborku, współtwórca książęcej biblioteki.

Melanchton, Philip (1497–1560) – właśc. Philipp Schwartzerdt, profesor uniwersytetu w Wittenberdze, 
najbliższy współpracownik Marcina Lutra i współtwórca reformacji, reformator szkolnictwa, autor Wy-
znania augsburskiego, podstawowej księgi wyznaniowej luteranizmu, oraz wielu pism teologicznych, 
etycznych, współautor kroniki świata Chronicon Carionis.

Mildenitz Christoph (? – po 1620) – właściciel dóbr w Rybokartach, prawnik, administrator Sądu Nad-
wornego w Szczecinie, wicedominus kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim.

Mößler (Mösler), Adam (?–1629) – prawnik, palatyn cesarski, od 1614 roku rajca w Szczecinie, poeta.

Neumarck, Peter (?–?) (łac. Petrus Neomarcus) – mieszczanin szczeciński, prawnik, studiował w Wit-
tenberdze, ławnik w Szczecinie, poeta, uhonorowany tytułem poeta laureatus, autor licznych utwo-
rów (epigramaty, epitafia, epidecta).

Otto (1495–1549) – najstarszy syn Henryka II Średniego i jego pierwszej żony Małgorzaty (1469–1528), 
elektorówny saskiej, starszy brat Ottona, książę Lüneburga na Celle od 1522 (wspólnie z bratem Erne-
stem), od 1527 roku władca części księstwa lüneburskiego ze stolicą w Harburgu.

Otto (1517–1576) – hrabia na Holsztynie-Schauenburgu, od 1544 roku mąż Marii, córki Barnima IX.

Otto I (1279–1344), zwany Leniwym lub Pobożnym, a także „Ojcem ubogich” – pogrobowy syn Bar nima I 
i jego trzeciej żony Matyldy (zm. 1316), młodszy brat Barnima II; w podziale księstwa dokonanym w 1295 
roku przez synów Barnima I przypadła mu dzielnica szczecińska, twórca szczecińskiej linii dynastii Gryfitów.

Otto I (912–973) – z dynastii Ludolfingów, syn Henryka I Ptasznika, książę Saksonii w latach 936–961, 
król niemiecki od 936 roku, król Italii od 951, cesarz od 962 roku.

Otto II (ok. 1380–1428) – syn księcia szczecińskiego Świętobora I (III), w 1393 roku w wieku 14 lat został 
koadiutorem arcybiskupa ryskiego, w 1413 roku współrządził w księstwie szczecińskim.

Otto III (1444–1464) – syn Joachima Młodszego (po 1424–1451) i Elżbiety (zm. ok. 1466), córki margrabiego 
brandenburskiego Jana Alchemika (1406–1464); książę na Szczecinie od 1451 roku, ostatni książę z linii 
szczecińskiej dynastii Gryfitów.
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Otto, Lorenz (Laurentius) (?–1572) – prawnik, doktor prawa, dyplomata książąt pomorskich, od 1553 
roku kanclerz księcia szczecińskiego Barnima IX, a następnie Jana Fryderyka.

Peckatel, Claus von (1548–1615) – radca księcia meklemburskiego Ulryka, starosta w Ivenack; w latach 
90. XVI wieku był rotmistrzem, następnie pułkownikiem i radcą w służbie margrafów Badenii, uczest-
niczył w wojnie z Turkami.

Plönnies, Theodor (?–1628) – studiował prawo w Rostocku, doktor prawa, sędzia, radca książęcy, poseł 
książęcy na sejmy Rzeszy (m.in. do Ratyzbony w 1608), radca konsystorza.

Puttkamer, Nicolaus von (przed 1531–1573) – syn Matthiasa von Puttkamera z Cetynia, książęcy dyplomata 
i poseł na sejmy Rzeszy, starosta zamkowy w Szczecinie i Szczecinku, a także w Białogardzie, landwójt 
sławieński, w latach 1559–1573 otrzymał w lenno dobra klasztorne w Marienthron pod Szczecinkiem.

Puttkamer, Nicolaus (Claus) von (ok. 1569–1634) – szlachcic pomorski, czwarty syn Jacoba von Puttka-
mera, właściciel Mojszewa (Moitzow) i Wrzosowa (Fritzow), sekretarz książąt szczecińskich. Uczestnik 
uroczystości pogrzebowych Jana Fryderyka w 1600 roku, Barnima XII w 1603 roku oraz Kazimierza IX 
w 1605 roku, w trakcie których prowadził jednego z koni z herbem ziemi za chorągwiami ziem księstwa.

Racibor I (zm. 1155 lub 1156), młodszy brat Warcisława I, regent księstwa w okresie małoletności synów 
brata, Kazimierza I i Bolesława I, prowadził aktywną ekspansję pomorską na Bałtyku i na ziemiach Wieletów.

Rahmel, Heinrich von (?–1610) – prawnik, studiował prawo na uniwersytetach we Włoszech i w Niem-
czech, peregrynował po Ziemi Świętej i Bliskim Wschodzie; asesor Sądu Kameralnego Rzeszy, kanclerz 
księcia szczecińskiego Jana Fryderyka, następnie dyplomata, kanclerz i marszałek dworu królów duń-
skich, Fryderyka II i Christiana IV.

Rammin, Alexander von (?–1622) – szlachcic, właściciel Krackow (wieś na północ od Penkun, w pow. 
Vorpommern-Greifswald) i Bezrzecza, w latach 1602–1622 burmistrz szczeciński.

Rammin, Otto von (1536–1610) – pomorski szlachcic, wychowawca i marszałek dworu Jana Fryderyka 
i jego braci, następnie radca dworu księcia Juliusza brunszwickiego z Wolfenbüttel, a także Joachima 
Fryderyka, administratora arcybiskupstwa magdeburskiego, kanclerz księcia szczecińskiego Jana 
Fryderyka, od 1571 roku kanonik kapituły w Kamieniu, w latach 1586–1610 dziekan kapituły kamieńskiej.

Rode (Rhoda), Paul von (1489–1563) – teolog ewangelicki, kaznodzieja, reformator Kościoła na Pomorzu, 
przybył tu w 1523 roku, w latach 1535–1563 pierwszy superintendent Kościoła ewangelickiego w dziel-
nicy szczecińskiej Księstwa Pomorskiego.

Rudolf I Habsburg (1218–1291) – król niemiecki w latach 1273–1291, jego wstąpienie na tron niemiecki 
zakończyło okres wielkiego bezkrólewia (1250/54–1273). Rudolf I nie został koronowany na cesarza, lecz 
faktycznie, będąc królem niemieckim, posiadał władzę cesarską.

Rudolf II Habsburg (1552–1612) – syn cesarza Maksymiliana II Habsburga (1527–1576) i Marii Habs-
burg (1528–1603), w latach 1576–1611 król Czech, w latach 1576–1608 król Węgier i Chorwacji (jako 
Ru dolf I), arcyksiążę Austrii (jako Rudolf V), cesarz od 1576 roku.
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Runge, Jakob (1527–1595) – duchowny ewangelicki, teolog, współtwórca reformacji w Księstwie Pomorskim, 
od 1547 roku związany z Greifswaldem, od 1556 generalny superintendent wołogoskiej części księstwa.

Ruting, Paul (1579–1619) (łac. Paulus Rutingius) – poeta, mieszkał w Rostocku, w 1602 roku uhonorowany 
tytułem poeta laureatus przez cesarza Rudolfa.

Sachse, Michael (1542–1618) – pastor, historyk, studiował w Erfurcie, pisarz miejski w Magdeburgu, 
od 1565 roku proboszcz w Remda (ob. dzielnica Rudolfstadt), autor wielu pism, głównie teologicznych, 
w obronie reformacji, ale też prac historycznych, m.in. czterotomowej „Nowej Kroniki Cesarstwa” (Newe 
Keyser-Chronica […]), wydanej w Magdeburgu w latach 1606–1607.

Sachteleben Balthasar (1543–1616) – mieszczanin szczeciński, od 1578 roku członek rady miejskiej, 
w latach 1591–1616 burmistrz.

Saxo Gramatyk (ok. 1150 – ok. 1220) – duński kronikarz z otoczenia biskupa Absalona Roskilde (1178 
arcybiskupa Lundu), autor Gesta Danorum przedstawiających dzieje Duńczyków od czasów mitycznych 
do 1185 roku.

Schmidt, Jakob (Schmid, Faber, Fabricius) (1537–1613) – duchowny i teolog ewangelicki, syn miesz-
czanina ze Stargardu, od 1570 roku wykładowca matematyki, greki i hebrajskiego na uniwersytecie 
w Greifswaldzie, w latach 1574–1577 archidiakon kościoła Mariackiego w Stargardzie, od 1577 roku 
pastor kościoła zamkowego św. Ottona w Szczecinie, w latach 1595–1613 generalny superintendent 
części szczecińskiej Księstwa Pomorskiego.

Schütz, Kaspar (ok. 1540–1594) – historyk, profesor poetyki w Królewcu, następnie pisarz miejski w Gdań-
sku, prowadził badania historyczne, autor m.in. wydanej w Zerbst w 1592 roku „Historii Prus” (Historia 
rerum Prussicarum).

Schwalch, Samuel (?–1615) – prawnik, studiował we Frankfurcie nad Odrą, w Helmstedt i Bazylei; doktor 
prawa, aktywny zawodowo od 1587 roku, syndyk szczeciński w latach 1598–1615.

Schwerin, Dietrich von (ok. 1530–1611) – prawnik, studiował na uniwersytecie w Greifswaldzie, od 1558 
roku radca księcia wołogoskiego Filipa I, następnie od 1565 radca i ochmistrz książąt Ernesta Ludwika 
oraz Barnima X, opiekun w podróży kawalerskiej Ernesta Ludwika, książęcy dyplomata; od 1580 roku 
pozostawał w niełasce monarszej (proces o zajęcie dóbr).

Schwerin, Ulrich von (ok. 1500 – ok. 1575) – szlachcic wywodzący się z pochodzącego z Meklemburgii 
rodu von Schwerin, wielki ochmistrz na dworze księcia Filipa I w Wolgast, przewodniczący rady regen-
cyjnej sprawującej rządy w imieniu niepełnoletnich dzieci Filipa, uczestniczył w pracach nad układem 
o podziale Pomorza w 1569 roku; posiadacz licznych dóbr ziemskich na terenie Pomorza Przedniego, 
m.in. w Putzar, budowniczy zamku w Spantekow.

Stefan Batory (1533–1586) – syn wojewody Siedmiogrodu Stefana Batorego (1477–1534) i Katarzyny 
Telegdi (1492–1547), od 1571 książę Siedmiogrodu, król Polski od 1576 roku.
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Swawe (Suave), Bartholomeus (Bartłomiej) (1494–1566) – wywodził się ze znanej pomorskiej rodziny 
szlachecko-patrycjuszowskiej z ziemi słupskiej; duchowny i reformator luterański, biskup kamieński 
w latach 1545–1549, książęcy urzędnik, m.in. kanclerz księcia Barnima IX Starego.

Sybilla (1541–1564) – najmłodsze spośród sześciorga dzieci Barnima IX i jego żony Anny, księżniczki 
brunszwickiej z Lüneburga, pochowana w rezydencji książęcej w Kołbaczu.

Świętobor – wspomniany w kronice Galla Anonima w 1105 roku rzekomy krewny Bolesława Krzywoustego, 
uznawany w dawniejszej historiografii (do początków XIX w.) za twórcę dynastii Gryfitów.

Świętobor II (ok. 1408 – m. 1432 a 1436), w dawniejszej literaturze oznaczany numerem IV, a nawet V, 
zwany Spokojnym/Pokojowym, a także Młodszym (w odróżnieniu od Świętobora I szczecińskiego, żyją-
cego w latach ok. 1351–1413) – młodszy syn Warcisława VIII (1373–1415) i jego żony Agnieszki (zm. 1435), 
księżniczki saskiej z Lauenburga.

Świętopełk (zm. 1122) – hipotetyczny brat Warcisława I.

Tabbert, Lukas (?–1609) – pastor, od 1587 roku diakon w kościele św. Jakuba w Szczecinie, w latach 
1593–1606 pastor w kościele św. Mikołaja w Szczecinie, od 1606 roku proboszcz w kościele św. Jakuba.

Trederus, Jakob (? – po 1621) – mieszczanin szczeciński, doktor prawa, poeta, w latach 1615–1621 syndyk 
Szczecina.

Ulryk (1589–1622) – syn księcia Bogu sława XIII i Klary brunszwickiej, w latach 1618–22 biskup kamieński.

Ulryk Wirtemberski (1487–1550) – książę Wirtembergii od 1498 roku, od 1503 samodzielnie pierwszy 
protestancki władca Wirtembergii; w 1519 roku w wyniku konfliktu z książętami Szwabii wypędzony 
z Wirtembergii, tron książęcy odzyskał dopiero w 1535 roku dzięki pomocy zbrojnej króla Francji Fran-
ciszka I (panował w latach 1515–1547) i landgrafa Hesji Filipa Wielkodusznego.

Warcisław I (ok. 1100–1135) – starszy brat Racibora I, pierwszy historyczny władca Księstwa Pomorskiego, 
w 1122 roku poddał się zwierzchnictwu księcia polskiego Bolesława Krzywoustego, przyjął w księstwie 
misję chrystianizacyjną biskupa Ottona z Bambergu.

Warcisław II Świętoborzyc (przed 1135 – po 1189) – syn Świętobora Starszego, krewny księcia Bogu-
sława I, kasztelan szczeciński, fundator klasztoru Cysterskiego w Kołbaczu (1173), od 1187 roku regent 
w Księstwie Pomorskim po śmierci Bogu sława I, po 1189 na wygnaniu.

Warcisław III (ok. 1210–1264) – syn Kazimierza II (ok. 1180–1219), stryjeczny brat Barnima I.

Warcisław IV (ok. 1290–1326) – jedyny syn księcia Bogu sława IV (ok. 1252, 1254/55 lub ok. 1278–1309) 
i jego trzeciej żony Małgorzaty rugijskiej (zm. 1318), książę wołogoski od 1309 roku; na sukcesora w księ-
stwie rugijskim wyznaczony przez księcia Wisława III, który był jego wujem (bratem matki, Małgorzaty).

Warcisław IX (ok. 1400–1457) – starszy syn Barnima VI (ok. 1365–1405) i jego żony Weroniki.
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Warcisław X (ok. 1435–1478) – młodszy syn Warcisława IX (ok. 1400–1457) i jego żony Zofii (zm. 1462), 
księżniczki saskiej z Lauenburga, młodszy brat księcia Eryka II; książę na Barth i Rugii od 1457 roku i od 
1459 na Wolgast.

Wedel, Joachim von (1552–1609) – właściciel Krępcewa i Morzycy, syn Ottona von Wedel i Getrudy 
z domu von Eickstedt, studiował w Greifswaldzie i we Frankfurcie nad Odrą; w 1604 roku został radcą 
ziemskim, autor „Kroniki domowej”, czyli Hausbuchu. Jego dzieło jest kroniką przedstawiającą dzieje 
Pomorza w XVI i początku XVII wieku. Z tego opracowania korzystał Paul Friedeborn w opisie Szczecina 
i Daniel Cramer w „Historii Kościoła pomorskiego”.

Wilhelm Bogaty (1516–1592) – książę Geldrii w latach 1538–1543, książę Kleve i hrabia Mark oraz ksią-
żę Jülich i książę Bergu (jako Wilhelm V) od 1539 roku.

Winterfeld, Damian von (ok. 1560–1612) – właściciel Nestkowa, Grabna, Lędowa, Duninowa w ziemi 
słupskiej, radca książęcy księcia Jana Fryderyka, od 1603 roku radca ziemski, landwójt sławieński i słupski 
w czasach Bogu sława XIII; świadek układów między książętami w roku 1605 (zwrot Barth i Franzburga 
przez Bogu sława XIII na rzecz Filipa Juliusza) i w 1606 (między synami Bogu sława XIII o władzę i apanaże).

Winterfeld, Detlof von (1527–1611) – studiował na uniwersytetach we Frankfurcie, w Paryżu, Orleanie 
oraz Padwie, radca i dyplomata elektorów brandenburskich Joachima II i Jana Jerzego, landwójt No-
wej Marchii, komandor zakonu joannitów w Brandenburgii, komtur w Świdwinie, brał udział w synodzie 
pomorskim w 1593 roku jako delegat elektora brandenburskiego. Opiekun dzieci zmarłego elektora 
saskiego Christiana I.

Winther, Jurga Valentin von (1578–1623) – prawnik, pisarz, historyk; studiował w Rostocku, Greifswaldzie, 
Wittenberdze, Lipsku, Jenie, Erfurcie i Heidelbergu. Był radcą książęcym i dyplomatą Bogu sława XIII, 
Filipa II, Franciszka I i Bogu sława XIV. Autor wielu prac, w tym historii biskupstwa kamieńskiego, od 1614 
roku pracował nad Pomeranografią, której nie ukończył.

Wisław III (1265 lub 1268–1325) – syn księcia rugijskiego Wisława II (ok. 1240–1302), książę rugijski 
w latach 1302–1325, utożsamiany z minnesingerem Wisławem.

Wolde, Caspar vom (?–1605) – dziedzic Ostrego Barda, administrator Sądu Nadwornego w Szczecinie, 
następnie kanclerz Jana Fryderyka i Barnima XII. Książę Bogu sław XIII odebrał mu kanclerstwo i nadał 
domenę kołbacką.

Wolfgang (1492–1566), zwany Wyznawcą lub Niezłomnym – książę Anhalt na Köthen w latach 1508–1562, 
zasłynął jako trzeci władca niemiecki (po Saksonii i Prusach Książęcych), który w rządzonych przez siebie 
krajach wprowadził reformację: w 1525 w Anhalt-Köthen i w 1526 w Anhalt-Bernburg.

Zacharias Paul (1557 – 16 VII 1612) – współcześnie zapomniany, za życia bardzo znany i ceniony poeta 
szczeciński.

Zinnen, Tyrne von (1535–1607) – właściciel Słotnicy koło Kluczewa (ob. dzielnica Stargardu).

Zitzewitz, Jacob von (ok. 1507–1572) – szlachcic pomorski, polityk, kanclerz książąt Filipa I i Jana Fryderyka.
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Zofia (ok. 1435–1497) – starsza córka Bogu sława IX (ok. 1407–1446) i jego żony Marii (zm. 1454), księżniczki 
mazowieckiej, od 1451 roku druga żona Eryka II Pomorskiego, matka Bogu sława X.

Zofia Hohenzollern (1568–1622), córka elektora brandenburskiego Jana Jerzego i jego drugiej żony 
Sabiny (1529–1575), młodsza siostra Erdmuty, żony księcia Jana Fryderyka, i Anny Marii, od 1582 roku 
żona elektora saskiego Krystiana I Wettyna (1560–1591), od 1591 wdowa.

Zofia Holsztyńska (1579–1658) – córka Jana I, księcia Szlezwika-Holsztynu, i siostra drugiej żony Bogu-
sława XIII Anny, od 1607 roku żona księcia Filipa II; jako wdowa od 1618 roku posiadała dobra domeny 
trzebiatowskiej (zamek w Trzebiatowie).

Zofia Jadwiga (1561–1631), najstarsza córka księcia brunszwickiego Juliusza (1528–1589) i jego żony 
Jadwigi (1540–1602), córki elektora brandenburskiego Joachima II (1505–1571); od 1577 roku żona księ-
cia wołogoskiego Ernesta Ludwika; po śmierci męża w 1592 roku rezydowała w Loitz, swoim majątku 
wdowim, gdzie zmarła; pochowana w Wolgast, w krypcie książęcej w kościele św. Piotra.

Zofia Saska (1587–1635) – księżniczka z dynastii Wettynów, córka elektora saskiego Christiana, od 1610 
roku żona księcia pomorskiego Franciszka. Po jego śmierci otrzymała oprawę wdowią w Wolinie, a po 
1630 roku mieszkała w Szczecinie.

Zygmunt August (1560–1600) – książę meklemburski na Güstrow i Schwerinie, od 1693 roku mąż 
księżnej Klary Marii, córki Bogu sława XIII.

Zygmunt Hohenzollern (1592–1640) – syn elektora brandenburskiego Jana Jerzego (1525–1598) 
i jego trzeciej żony Elżbiety (1563–1607), księżniczki anhalckiej, młodszy brat margrabiego Jerzego 
Albrechta II (1591–1615), przyrodni brat księżniczki Erdmuty; od 1639 roku namiestnik brandenburski 
w księstwie Kleve.

Zygmunt I Stary (1467–1548) – król Polski od 1507 roku, z dynastii Jagiellonów, przedostatni z sześciu 
synów Kazimierza IV Jagiellończyka (1427–1492) i Elżbiety Rakuszanki (1436/37–1505).

Zygmunt II August (1520–1572) – z dynastii Jagiellonów, syn Zygmunta I Starego (1467–1548) i jego 
drugiej żony Bony Sforzy (1494–1557), król Polski i wielki książę litewski od 1529 roku (koronowany w 1530).

Zygmunt Luksemburski (1368–1437) – syn cesarza Karola IV Luksemburskiego i Elżbiety Pomorskiej, 
od 1378 roku margrabia brandenburski, od 1387 król Węgier, od 1410 roku król niemiecki, od 1419 roku 
król Czech, od 1433 roku cesarz rzymski.
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Aneks 2. Noty biograficzne autorów tekstów łacińskich i greckich  
oraz słownik terminów mitologicznych

Noty biograficzne autorów tekstów łacińskich i greckich

Ajschines (ok. 390 – ok. 315 przed Chr.) – gr. Αἰσχίνης, łac. Aischines, ateński polityk i mówca politycz-
ny, zaliczany do najwybitniejszych mówców greckich. W sprawie konfliktu grecko-macedońskiego był 
zwolennikiem zachowania pokojowych relacji z Filipem Macedońskim, wszedł o to w spór z Demoste-
nesem. Zachowały się trzy mowy Ajschinesa, natomiast zbiór przypisywanych mu listów uważany jest 
współcześnie za nieautentyczny.

Alfenus (I w. przed Chr.) – łac. Publius Alphenus Varus, rzymski senator, konsul i wybitny prawnik; zasłynął 
jako autor pierwszego dzieła rzymskiej literatury prawniczej Digesta w 40 księgach, które zachowało 
się fragmentarycznie w formie licznych cytatów u autorów późniejszych.

Ambroży z Mediolanu (ok. 337–397) – łac. Ambrosius Aurelius, biskup Mediolanu, ojciec i doktor Kościoła, 
święty katolicki i prawosławny, autor hymnów kościelnych i traktatów teologicznych.

Apulejusz (ok. 125–170) – Apulejusz z Madaury, łac. Lucius Apuleius, uznawany za jednego z najcie-
kawszych pisarzy łacińskich II wieku, reprezentant nurtu tzw. drugiej sofistyki, autor pism filozoficznych 
oraz mów popisowych. Najbardziej znanym dziełem Apulejusza jest powieść Metamorfozy (inny wariant 
tytułu to Złoty osioł). Powieść ta została wykorzystana w XIV wieku przez Boccacia jako inspiracja do 
Dekamerona, wpłynęła także na rozwój nowożytnej powieści pikardyjskiej.

Arnobiusz (? – ok. 330) – Arnobiusz z Sikki, łac. Arnobius, apologeta wczesnochrześcijański znany 
przede wszystkim jako autor dzieła Adversus nationes (Przeciw poganom). Na podstawie nielicznych 
informacji biograficznych przekazanych przez św. Hieronima wiadomo, że był nauczycielem retoryki 
w afrykańskim mieście Sikka (jego uczniem był Laktancjusz), po czym nawrócił się na chrześcijaństwo.

Arystoteles (384–322 przed Chr.) – gr. Ἀριστοτέλης, łac. Aristoteles, uczeń Platona, najsławniejszy, obok 
Sokratesa i Platona, filozof grecki, twórca własnej szkoły filozoficznej w Atenach (Likeion). Stworzył ory-
ginalny, spójny system filozoficzny, odmienny od systemu platońskiego, który wpłynął na rozwój filozofii 
europejskiej, także chrześcijańskiej (tomizm). Stworzył podstawy do rozwoju większości dziedzin nauki, 
głównie logiki formalnej, nauk przyrodniczych, politycznych oraz etyki i estetyki. Zachowany corpus 
Aristotelicum obejmuje głównie teksty skierowane do wąskiego kręgu uczniów i współpracowników 
szkoły Arystotelesa.

Augustyn z Hippony (354–430) – łac. Aurelius Augustinus, biskup Hippony, ojciec i doktor Kościoła, 
święty katolicki i prawosławny, filozof i teolog. Jego myśl filozoficzno-teologiczna wywarła wielki wpływ 
na rozwój chrześcijańskiej myśli filozoficznej, także tej związanej z protestantyzmem. Do najbardziej 
znanych i wpływowych dzieł Augustyna należą: Confessiones (Wyznania), De Civitate Dei (Państwo 
Boże), De Doctrina Christiana (O nauce chrześcijańskiej), De Trinitate (O Trójcy Świętej).
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Auzoniusz (ok. 310 – ok. 395) – łac. Decimus Ausonius Magnus, nauczyciel retoryki w szkole w Burdiga-
li (ob. Bordeaux), wychowawca rzymskiego cesarza Gracjana, autor utworów poetyckich i prozatorskich, 
z których za najcenniejszy uznaje się poemat Mosella, poświęcony rzece Mozeli i krainom leżącym 
wzdłuż jej brzegów. Był bardzo ceniony przez sobie współczesnych, obecnie jego utwory traktowane 
są przede wszystkim jako cenne źródło historyczne do poznania kultury epoki późnego antyku.

Bernard z Clairvaux (1090–1153) – Bernard de Fontaine, łac. Bernardus Claraevallensis, mnich cyster-
ski (reformator reguły cysterskiej), doktor Kościoła, święty katolicki, uczony, filozof i teolog, uznawany 
za mistrza życia mistycznego, autor traktatów o charakterze dogmatycznym i apologetycznym, homilii 
oraz listów.

Bodin, Jean (1530–1596) – francuski pisarz, prawnik i polityk, autor m.in. traktatu Sześć ksiąg 
o Rzeczypospolitej.

Carion, Johann (1499–1537) – łac. Iohannes Carion, nadworny astrolog elektora brandenburskiego 
Joachima I Nestora, autor pism historycznych, z których największe znaczenie ma kronika świata 
Chronicon Carionis. Oryginalna wersja pióra Cariona została przeredagowana i opracowana w wersji 
łacińskiej przez Filipa Melanchtona (wraz z grupą uczonych humanistów luterańskich), a po śmierci 
Melanchtona prace redakcyjne ukończył Caspar Peucer.

Choniates, Niketas (ok. 1155–1215) – gr. Νικήτας Χωνιάτης, łac. Nicetas Choniates, bizantyński wysoki 
urzędnik cesarski i historyk; autor Historii w 21 księgach, w której opisał dzieje Bizancjum od roku 1118 
do 1206. Tworzył również dzieła teologiczne, mowy i pisma okolicznościowe.

Claius, Iohannes (1535–1592) – Johann Klaj, urodzony w Herzbergu (Brandenburgia), pedagog, filolog 
i teolog ewangelicki, autor prac z dziedziny gramatyki i metryki języka niemieckiego.

Cyceron (106–43 przed Chr.) – łac. Marcus Tullius Cicero, rzymski polityk okresu schyłku republiki (prze-
ciwnik polityczny Juliusza Cezara i Marka Antoniusza), wybitny mówca i pisarz, uznawany przez stulecia 
za najwyższy autorytet w dziedzinie stylu języka łacińskiego w prozie. Dorobek literacki Cycerona obej-
muje przede wszystkim mowy, dzieła z zakresu teorii retorycznej, rozważania filozoficzne (o charakterze 
eklektycznym) oraz bogaty korpus listów. Utwory te wywarły wielki wpływ na twórczość w kolejnych 
epokach aż do wieku XIX, w pewnym stopniu wpływ ten jest widoczny również w kulturze współczesnej. 

Cyprian z Kartaginy (ok. 200–258) – łac. Thaschus Caecilius Cyprianus, biskup Kartaginy, ojciec Kościoła, 
męczennik i święty katolicki i prawosławny, autor traktatów teologicznych i zbioru listów.

Cyryl z Aleksandrii (ok. 378–444) – gr. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, łac. Cyrillus Alexandrinus, biskup Alek-
sandrii, ojciec i doktor kościoła katolickiego, święty katolicki i prawosławny, autor wysoko cenionych 
komentarzy do Pisma św., traktatów teologicznych i filozoficznych, kazań i listów.

Dion (? – ok. 235) – Kasjusz Dion, gr. Δίων Κάσσιος, łac. Lucius Cassius Dio, rzymski polityk i historyk, 
autor napisanej w języku greckim „Historii rzymskiej” (gr. Ῥωμαικὴ Ἱστορία, łac. Historia Romana), w której 
przedstawił historię Rzymu od przybycia do Italii legendarnego Eneasza do czasów sobie współ czes-
nych. Z 80 ksiąg „Historii rzymskiej” w całości zachowało się 18, pozostałe w skrótach, fragmentach 
oraz w formie streszczeń autorów bizantyńskich, Jana Ksifilinosa i Jana Zonarasa.
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Dionizjusz z Halikarnasu (ok. 60 przed Chr. – ok. 7 po Chr.) – gr. Διονύσιος Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνασσεύς, 
historyk, mówca i nauczyciel retoryki w Rzymie, autor napisanego w języku greckim dzieła historycz-
nego Starożytności rzymskie (gr. Ῥωμαικὴ Ἀρχαιολογία, łac. Rhomaike Archaiologia), w którym opisał 
historię Rzymu od jego założenia do pierwszej wojny punickiej. Zachowało się pierwszych 11 z 20 ksiąg. 
Był również autorem pism retorycznych i filologicznych.

Eurypides (ok. 480 – ok. 406 przed Chr.) – gr. Εὐριπίδης, autor tragedii, najmłodszy z trzech tragików 
ateńskich, których dzieła zachowały się do naszych czasów. Z przypisywanych mu 92 (lub 95) sztuk 
zachowało się 18 utworów (niekiedy przypisuje mu się również autorstwo zachowanej we fragmentach 
tragedii Resos), m.in.: Medea, Hippolytos Uwieńczony, Elektra, Trojanki, Bakchantki. Na tle poprzedników 
wyróżniał się m.in. dążeniem do nowatorstwa formalnego, wrażliwością psychologiczną i sceptycyzmem 
w stosunku do tradycyjnej religii greckiej. Twórczość Eurypidesa zyskała ogromne uznanie po śmierci 
poety, w okresie hellenistycznym, a renesans popularności przeżyła w epoce nowożytnej dzięki prze-
kładom na język łaciński i wywarła wielki wpływ na rozwój teatru europejskiego i kultury europejskiej.

Florus (ok. 74 – ok. 130) – łac. Lucius Annaeus Florus, rzymski historyk, autor dzieła „Zarys historii 
rzymskiej” (łac. Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum septingentorum libri duo), skrótu 
historii Rzymu od założenia miasta do czasów Oktawiana Augusta, opartego przede wszystkim na 
historii Tytusa Liwiusza (Ab Urbe condita). Dzieło Florusa było wykorzystywane jako podręcznik historii 
Rzymu od starożytności po epokę nowożytną.

Fokylides (ok. 560 przed Chr. –?) – gr. Φωκυλίδης, łac. Phocylides, grecki poeta z Miletu, autor utwo-
rów elegijnych i heksametrycznych; przypisywano mu autorstwo zbioru 230 sentencji o charakterze 
moralizatorskim, które w rzeczywistości powstały najprawdopodobniej między 100 r. przed Chr. a 100 r. 
po Chr. Zbiór ten, znany jako „Gnomy Fokylidesa”, cieszył się bardzo dużą popularnością w epoce 
nowożytnej i należał do kanonu tekstów czytanych w szkołach, przede wszystkim w dobie reformacji.

Fulgencjusz (ok. 467 – ok. 532) – Fulgencjusz z Ruspe, łac. Fabius Planciades Fulgentius, biskup Ruspe, 
ojciec Kościoła, święty katolicki, wpływowy interpretator myśli św. Augustyna, autor pism teologicznych, 
mów oraz listów.

Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330–389 lub 390) – gr. Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, jeden z ojców kapadoc-
kich, patriarcha Konstantynopola, święty katolicki i prawosławny, doktor Kościoła. W dziedzinie teologii 
rozwinął naukę o Trójcy Świętej. Był wybitnym mówcą, autorem poematów i listów. W swoich utworach 
prezentował wysoką erudycję klasyczną.

Guevara (ok. 1480–1545) – Antonio de Guevara, łac. Antonius de Guevara, hiszpański duchowny (fran-
ciszkanin), kaznodzieja i kronikarz na dworze cesarza Karola V, pisarz, autor bardzo popularnych utworów 
moralizatorsko-rozrywkowych, m.in. beletryzowanej biografii cesarza Marka Aureliusza Relox de principes, 
przetłumaczonej na język łaciński (Horologium principium sive de vita M. Aurelii Imp. Libri III, Torgae 
1601) i kilka języków europejskich (pol. Zegar monarchów, z życia Marka Aureliusza cesarza rzymskiego, 
tłum. Feliks Roszkowski, 1751).
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Geliusz – łac. Aulus Gellius (II w.), wszechstronnie wykształcony rzymski pisarz i gramatyk, znany głów-
nie jako autor dzieła Noce attyckie (łac. Noctes atticae), cennego zbioru wypisów z autorów greckich 
i łacińskich, ułożonych wokół różnych tematów z zakresu historii, filozofii, literatury i kultury, prawa i in. 
oraz opatrzonych komentarzami autora.

Hezjod (ok. 850 lub 700 przed Chr. – ?) – gr. Ἡσίοδος, najstarszy obok Homera grecki poeta, pierwszy 
poeta w literaturze europejskiej, na temat którego znane są informacje biograficzne, autor dzieł repre-
zentujących nowe gatunki epickie: eposu dydaktycznego (Prace i dni), kosmogonicznego (Narodziny 
bogów) i genealogicznego (Katalog niewiast) oraz poematu Tarcza.

Homer (VIII w. przed Chr.) – gr. Ὅμηρος, najstarszy poeta grecki i europejski, autor eposów mitologicz-
nych Iliada i Odyseja, które wywarły fundamentalny wpływ na rozwój kultury greckiej i całej cywilizacji 
zachodnioeuropejskiej.

Horacy (65–8 przed Chr.) – łac. Quintus Horatius Flaccus, jeden z najwybitniejszych rzymskich poetów. 
Na jego twórczość składają się cztery zbiory: Epodon liber (Epody), Sermones (Satyry), Carmina (Pieśni) 
oraz Epistulae (Listy). Już w okresie starożytnym stał się autorem szkolnym, w okresie nowożytnym jego 
twórczość była naśladowana przez najwybitniejszych poetów piszących zarówno w języku łacińskim, 
jak i w językach wernakularnych.

Jan z Salisbury (ok. 1115–1180) – John of Salisbury, angielski dyplomata, filozof, historyk i pisarz, wielbiciel 
twórczości Cycerona. Jego najbardziej znanym dziełem jest Policraticus albo o paplaninie dworaków 
i przekazach filozofów (łac. Policraticus), dzieło będące częściowo rodzajem wykładu teorii politycznej, 
częściowo zaś mające charakter poradnika dla władców, dworzan i biurokratów.

Kasjodor (ok. 485–583) – łac. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, polityk i urzędnik na dworze królów 
ostrogockich, założyciel klasztoru w Vivarium, gdzie zapoczątkował praktykę przepisywania w klaszto-
rach dzieł autorów starożytnych, autor pism z zakresu historii i teologii. Dużą popularnością cieszyły 
się jego listy ujęte w zbiorze Variae.

Klaudian (ok. 370 – ok. 404) – łac. Claudius Claudianus, poeta uznawany za ostatniego wielkiego po-
etę rzymskiego. Był związany z dworem cesarza Honoriusza. Pisał po łacinie i po grecku. Podejmował 
zarówno wątki mitologiczne, jak i tematy aktualne.

Komineusz, Filip (1447–1511) – łac. Philippus Cominaeus, franc. Philippe de Commines, dyplomata 
i pisarz francuski, autor Pamiętników (franc. Mémoires).

Ksenofont (ok. 430 – ok. 355 przed Chr.) – gr. Ξενοφῶν, grecki żołnierz i historyk, autor pism histo-
rycznych (Historia grecka, Anabaza), filozoficznych (m.in. Uczta, Obrona Sokratesa), politycznych (m.in. 
Wychowanie Cyrusa, Ustrój spartański) oraz kilku pism poświęconych zróżnicowanej tematyce (Sztuka 
Jeździectwa, O dochodach i in.).

Ksenokrates (ok. 396–314 przed Chr.) – Ksenokrates z Chalcedonu, gr. Ξενοκράτης, wybitny grecki filozof, 
następca Platona i Speuzypa na stanowisku scholarchy Akademii Platońskiej (339–315/314 przed Chr.). 
Z jego licznych pism zachowały się jedynie fragmenty.
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Kurcjusz Rufus (prawdopodobnie I w.) – łac. Quintus Curtius Rufus, autor jedynej napisanej w języku 
łacińskim biografii Aleksandra Wielkiego (Historiae Alexandri Magni) w 10 tomach (częściowo zachowanej).

Kwintylian (ok. 35–96 po Chr.) – łac. Marcus Fabius Quintilianus, rzymski nauczyciel wymowy i pisarz, 
autor podręcznika retoryki Kształcenie mówcy (łac. Institutio oratoria), który obejmował kwestie do-
tyczące całokształtu wykształcenia i wychowania mówcy. Przypisywano mu także autorstwo dwóch 
zbiorów deklamacji, tzw. Declamationes minores i Declamationes maiores, które współcześnie uznaje 
się za dzieło anonimowego ucznia (Pseudo-Kwintylian).

Laktancjusz (ok. 250–330) – łac. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, pisarz, apologeta chrześcijański, 
autor pism religijnych. Jego najważniejszym dziełem są Podstawy nauki Bożej (łac. Divinae Institutiones).

Lampridiusz – łac. Aelius Lampridius, według tradycji jeden z sześciu pisarzy zaliczanych do grupy tzw. 
Scriptores Historiae Augustae; nazwa ta odnosi się do tworzących za czasów Dioklecjana i Konstantyna 
autorów zbioru biografii cesarzy rzymskich znanego jako Historia Augusta.

Liwiusz (59 przed Chr. – 17 po Chr.) – łac. Titus Livius, nauczyciel retoryki i historyk, autor cenionej 
historii Rzymu od założenia miasta do czasów jemu współczesnych Ab Urbe condita (Dzieje Rzymu od 
założenia miasta) w 142 księgach (zachowało się 35 ksiąg i fragmenty innych).

Lukan (39 –65) – łac. Marcus Annaeus Lucanus, poeta rzymski, bratanek Seneki filozofa, skazany na 
śmierć przez Nerona i zmuszony do samobójstwa. Z twórczości Lukana zachowała się tylko niedokoń-
czona epopeja historyczna Pharsalia, opisująca wojnę domową między Pompejuszem a Cezarem.

Luter, Marcin (1483–1546) – teolog, inicjator reformacji i współtwórca luteranizmu, współtwórca prze-
kładu Biblii na język niemiecki, autor pism zawierających podstawy nauki luteranizmu (Mały Katechizm, 
Duży Katechizm, Postylla domowa, Artykuły Szmalkaldzkie).

Makrobiusz (ok. 400) – łac. Macrobius Ambrosius Theodosius, rzymski pisarz i filozof neoplatoński, autor 
Saturnaliów, dzieła o charakterze encyklopedycznym w formie dialogów oraz cenionego komentarza 
do fragmentu De republica Cycerona (Sen Scypiona).

Mantuanus (1447–1516) – Battista Mantovano, ur. jako Battista Spagnoli, włoski zakonnik (karmelita), 
humanista i poeta, przez całe życie związany z Mantuą.

Orozjusz (ok. 385 – ok. 423) – łac. Paulus Orosius, chrześcijański teolog i historyk, autor licznych pism 
teologicznych. Szczególnie ceniona jest jego Historia przeciw poganom (Historiarum libri VII contra 
poganos), napisana pod wpływem św. Augustyna, w której przedstawił w duchu chrześcijańskim historię 
świata od początku powstania do czasów sobie współczesnych. Dzieło to, traktowane jako podręcznik 
historii powszechnej, wywarło znaczący wpływ na późniejszą historiografię w epoce średniowiecznej 
i nowożytnej.

Osorio da Fontesca, Jeronimo (1506–1580) – portugalski erudyta, biskup, historyk, autor pism 
polemicznych.
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Owidiusz (43 przed Chr. – 18 po Chr.) – łac. Publius Ovidius Naso, uważany za jednego z najwybit-
niejszych poetów rzymskich (obok Wergiliusza i Horacego) i europejskich, autor poematu epickiego 
Metamorfozy (opowiadającego 250 mitów zawierających motyw przemiany), poetyckiego kalendarza 
Fasti, dwóch zbiorów elegii napisanych na wygnaniu w Tomi: Tristia (Żale) i Epistulae ex Ponto (Listy 
z Pontu) oraz kilku innych poematów.

Paulin z Noli (ok. 353–431) – urodzony jako Poncjusz Metropiusz Anicjusz Paulin, łac. Pontius Meropius 
Anicius Paulinus; Paulinus Nolanus, polityk rzymski, po nawróceniu mnich, a następnie biskup Noli, święty 
katolicki i prawosławny, poeta wczesnochrześcijański, autor poematów oraz listów do wielu osobistości 
ówczesnego chrześcijańskiego świata, m.in. do św. Augustyna.

Pauzaniasz (ok. 105 – ok. 180) – gr. Παυσανίας grecki geograf, autor przewodnika po Helladzie (Wę-
drówki po Helladzie), zawierającego, obok kwestii geograficznych, cenne informacje na temat lokalnych 
zabytków i kultów.

Persjusz (34–62) – łac. Aulus Perius Flaccus, rzymski poeta i satyryk. Jego utwory utrzymane były 
w duchu filozofii stoickiej, cieszyły się zainteresowaniem w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Piccolomini, Aeneas Silvius (1405–1464) – ur. jako Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, od 1468 roku 
papież Pius II, humanista, uznany poeta, autor listów, dzieł historycznych (m.in. Historia Bohemica) oraz 
dzieła autobiograficznego (Commentarii rerum memorabilium).

Pindar (522/518–446/422 przed Chr) – gr. Πίνδαρος, liryk z Teb w Beocji, wybitny twórca poezji chóral-
nej. Do czasów współczesnych przetrwały w całości jego epinikia (pieśni pochwalne dla zwycięzców 
panhelleńskich igrzysk sportowych).

Platon (428/427 lub 424/423–348/347 przed Chr.) – gr. Πλάτων, pochodzący z Aten filozof grecki, twórca 
pierwszej europejskiej szkoły wyższej (Akademia Platońska), twórca koncepcji, na bazie których lub 
w odniesieniu do których ukształtowała się zachodnia tradycja filozoficzna. Autor dialogów filozoficz-
nych oraz listów.

Plaut (ok. 250 –184 przed Chr.) – łac. Titus Maccius Plautus, komediopisarz, jeden z najstarszych pisarzy 
rzymskich, bardzo popularny w starożytności. Z jego twórczości zachowało się 21 komedii i fragmenty 
innych utworów. Twórczość Plauta wywarła duży wpływ na rozwój komedii europejskiej.

Pliniusz (23–79) – łac. Gaius Plinius Secundus Maior, rzymski urzędnik aktywny w okresie panowania 
cesarza Wespazjana, historyk i pisarz. Spośród kilku dzieł Pliniusza do naszych czasów zachowała się 
Historia naturalna (Naturalis historia), będąca rodzajem encyklopedii omawiającej zagadnienia z zakresu 
geografii, botaniki, mineralogii, fizjologii, antropologii, kosmologii i innych dziedzin. Zginął w czasie wy-
buchu Wezuwiusza jako dowódca okrętów, które wyruszyły z pomocą poszkodowanym mieszkańcom 
terytorium objętego katastrofą.

Pliniusz Młodszy (ok. 61 – ok. 113) – łac. Gaius Plinius Caecilius Secundus Minor, rzymski urzędnik 
i prawnik w okresie panowania cesarzy Domicjana i Trajana, siostrzeniec i adoptowany syn Pliniusza 
Starszego, zaprzyjaźniony z Tacytem, mówca i autor listów (Epistulae), z których zachowało się 247. Były 
one cenione zarówno ze względu na wysoką wartość historyczną, jak i na jasność oraz zwięzłość stylu.
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Plutarch (45/50–120/125) – Plutarch z Cheronei, gr. Πλούταρχος ὁ Χαιρονεύς grecki pisarz, historyk 
i filozof, autor biografii znanych polityków i przywódców greckich i rzymskich znanych jako Żywoty 
sławnych mężów oraz kilkudziesięciu pism filozoficzno-moralnych tworzących zbiór Moralia. Był autorem 
niezwykle popularnym w epoce nowożytnej.

Polibiusz (ok. 200 – ok. 118 przed Chr.) – Polibiusz z Megalopolis, gr. Πολύβιος, wybitny grecki historyk 
epoki hellenistycznej. Po roku 118 przed Chr. przebywał w Rzymie jako zakładnik pod opieką Paulusa 
Emiliusza, następnie jako wychowawca i doradca towarzyszył Scypionowi Afrykańskiemu. Napisał Dzieje – 
dzieło o charakterze historii powszechnej, skoncentrowane na historii Rzymu w latach 264–144 przed 
Chr. (z 40 ksiąg zachowało się pięć pierwszych oraz fragmenty). Był wysoko ceniony m.in. ze względu 
na dokładność i krytycyzm.

Propercjusz (ok. 50–15 przed Chr.) – łac. Sextus Propertius, poeta rzymski, przedstawiciel (obok Owi-
diusza i Tibullusa) elegii subiektywnej, głównie miłosnej. Był związany z kręgiem twórców pod opieką 
Mecenasa. Napisał 92 elegie ujęte w czterech księgach. Był znany i naśladowany przez wielu poetów 
renesansowych.

Prudencjusz (348 – ok. 413) – łac. Aurelius Prudentius Clemens, pochodzący z Hiszpanii prawnik, wybitny 
chrześcijański poeta, autor hymnów i poematów, m.in. poematu Psychomachia (Walka duszy), zbioru 
Kathemerinon liber (12 hymnów związanych z różnymi porami dnia i świętami kościelnymi), zbioru Liber 
Peristefanon (O wieńcach męczenników) i in.

Pseudo-Kwintylian zob. Kwintylian

Pseudo-Seneka zob. Seneka

Publiliusz Syrus (I w. przed Chr.) – łac. Publilius Syrus, wyzwoleniec, rzymski pisarz, autor i wykonawca 
mimów. Z twórczości Syrusa zachował się zbiór sentencji (Sententiae) zaczerpniętych z jego sztuk.

Salustiusz (86–34 przed Chr.) – łac. Gaius Sallustius Crispus, rzymski polityk i historyk, autor monografii 
historycznych De coniuratione Catilinae (Spisek Katyliny) i Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą) oraz 
dzieła Historiae (Dzieje), zachowanego we fragmentach. Już przez starożytnych był uważany za jednego 
z najwybitniejszych historyków, wpłynął na myśl i twórczość wielu autorów w okresie śred niowiecza 
i w epoce nowożytnej.

Scaliger (1484–1558) – Giulio Cesare Scaligero, łac. Julius Caesar Scaliger, włoski uczony, lekarz, filolog, 
humanista, związany przez większą część życia z Francją. Prowadził polemikę z Erazmem z Rotterdamu 
na temat dzieł Cycerona i Arystotelesa. Był autorem m.in. traktatu Poetices libri septem, który wpłynął 
na poglądy z zakresu krytyki literackiej wielu twórców nowożytnych.
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Seneka (ok. 4 przed Chr. – 65) – łac. Lucius Annaeus Seneca, rzymski polityk, wychowawca i dorad-
ca cesarza Nerona, filozof stoicki, poeta i pisarz. Z bogatej spuścizny Seneki zachowały się dialogi 
i rozprawy filozoficzne (De ira, De Providentia i in.), listy (Epistulae morales ad Lucilium), rozprawa 
przyrodnicza (Quaestiones naturales), satyra (Apocolocyntosis divi Claudii) oraz 9 tragedii (Hercules 
Furens, Hercules Oetaeus, Medea, Tyestes i in.); autorstwo tragedii Octavia, przypisywanej Senece, jest 
obecnie kwestionowane (Pseudo-Seneka). Twórczość filozoficzna i dramatyczna Seneki była niezwykle 
popularna i podziwiana w okresie renesansu.

Spartianus – łac. Aelius Spartianus, według tradycji jeden z sześciu pisarzy zaliczanych do grupy tzw. 
Scriptores Historiae Augustae. Nazwa ta odnosi się do tworzących za czasów Dioklecjana i Konstantyna 
autorów zbioru biografii cesarzy rzymskich znanego jako Historia Augusta.

Stacjusz (ok. 45 – ok. 96) – łac. Publius Papinius Statius, rzymski poeta, autor poematu epickiego The-
bais (Tebaida) w 12 księgach (podejmującej mitologiczny temat wyprawy siedmiu bohaterów przeciwko 
Tebom i rywalizacji synów Edypa o władzę w Tebach) oraz zbioru okolicznościowych wierszy Silvae 
w pięciu księgach; z poematu Achilleis (Achilleida) zachowała się księga pierwsza i fragmenty księgi 
drugiej; twórczość Stacjusza była popularna zarówno w średniowieczu, jak i renesansie.

Strabon (ok. 63 przed Chr. – 24 po Chr.) – gr. Στράβων, grecki geograf i historyk, autor m.in. Zapisków 
geograficznych (Γεωγραφικὰ ὑπομνήματα) w 17 księgach – jednego z najważniejszych dzieł geogra-
ficznych starożytności.

Sulpicjusz Sewer (ok. 363 – ok. 420) – łac. Sulpitius Severus, prawnik pochodzący z rzymskiej Galii, 
po nawróceniu na chrześcijaństwo historyk i hagiograf, autor cenionej biografii św. Marcina z Tours 
oraz tematycznie z nią związanych Listów i Dialogów. Napisał również Kroniki – skrót historii świata od 
początku aż do jego czasów.

Swetoniusz (ok. 70 – po 122) – łac. Gaius Suetonius Tranquillus, rzymski historyk aktywny w czasach 
cesarzy Trajana i Hadriana, autor m.in. zbioru biografii Żywoty Cezarów (De vita Caesarum) oraz zacho-
wanego fragmentarycznie dzieła O sławnych mężach (De viris illustribus).

Sydoniusz Apolinary (ok. 430 – ok. 489) – łac. Gaius Sollius Modestus Sidonius Apollinaris, arystokrata 
galorzymski, dyplomata, biskup Clermont, święty katolicki, poeta, autor zbioru 24 wierszy poświęconych 
cesarzom rzymskim (Carmina) oraz zbioru listów w dziewięciu księgach (Epistulae). Oba zbiory, oprócz 
wysokich walorów literackich, stanowią cenne źródło do historii Galii w okresie późnego antyku.

Syliusz Italikus (ok. 25 – ok. 100) – łac. Tiberius Catius Asconius Silius Italicus, rzymski polityk, konsul 
z roku 68, poeta, autor zachowanego poematu epickiego Epopeja o wojnie punickiej (łac. Punica), 
liczącego ponad 12 tys. wersów w heksametrach, zawierającego opis drugiej wojny punickiej, oparty 
na relacjach Liwiusza i Polibiusza.

Symmachus (ok. 345 – ok. 405) – łac. Quintus Aurelius Symmachus, rzymski senator, prefekt Rzymu 
i konsul w roku 391, wybitny mówca, obrońca religii i tradycji rzymskiej w sporze z chrześcijanami, m.in. 
z Ambrożym z Mediolanu. Z jego twórczości zachował się zbiór listów w dziewięciu księgach, zbiór 
urzędowych sprawozdań oraz fragmenty różnych mów.
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Tacyt (ok. 55 – ok. 120) – łac. Publius Cornelius Tacitus, uznawany przez niektórych badaczy za najwy-
bitniejszego rzymskiego historyka, ceniony m.in. ze względu na rzetelne wykorzystanie różnorodnych 
źródeł, dojrzałość ocen, jasność i precyzję języka oraz kompozycji, autor zachowanych częściowo 
Dziejów (Historiae) i Roczników (Annales) oraz Germanii (De origine et situ Germanorum), Żywota Agry-
koli (De vita et moribus Iulii Agricolae) i Dialogu o mówcach (Dialogus de oratoribus).

Terencjusz (ok. 195 – ok. 159) – łac. Publius Terentius Afer, rzymski komediopisarz, autor sześciu kome-
dii zachowanych do czasów współczesnych, ceniony m.in. dzięki walorom formalnym (staranny język 
i kompozycja). Cieszył się dużym zainteresowaniem w okresie renesansu.

Tibullus (ok. 54–19 przed Chr.) – łac. Albius Tibullus, poeta rzymski, autor elegii podejmujących różno-
rodną tematykę (erotyki, opisy świąt i dobrodziejstw pokoju).

Tomasz z Akwinu (ok. 1225–1274) – łac. Thomas de Aquino, dominikanin, filozof i teolog, doktor i świę-
ty Kościoła katolickiego; w swoich poglądach przystosował poglądy Arystotelesa do treści doktryny 
chrześcijańskiej, rozwinął również własne oryginalne koncepcje.

Tukidydes (ok. 460 – ok. 400 przed Chr.) – gr. Θουκυδίδης, grecki historyk pochodzący z Aten, autor Wojny 
peloponeskiej, w której przedstawił dzieje wojny między Atenami i Spartą (431-411 przed Chr.). Uważany 
jest za prekursora naukowego piśmiennictwa historiograficznego.

Ulrich von Hutten (1488–1523) – niemiecki pisarz, humanista, zwolennik reformacji i Marcina Lutra, 
autor poematów w języku łacińskim i niemieckim, jeden z autorów zbioru satyrycznych utworów Listy 
ciemnych mężów (łac. Epistulae obscurorum virorum).

Waleriusz Maksymus (I w.) – łac. Valerius Maximus, autor dedykowanego cesarzowi Tyberiuszowi 
zbioru anegdot Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach (łac. Factorum et dicto-
rum memorabilium libri novem). Dzieło to należało do najczęściej kopiowanych tekstów antycznych 
w okresie średniowiecza.

Wellejusz Paterkulus (ok. 20 przed Chr. – ok. 31 po Chr.) – łac. Marcus Velleius Paterculus, rzymski 
historyk epoki cesarza Tyberiusza, autor Historii rzymskiej, obejmującej okres od upadku Troi do śmierci 
Liwii, matki cesarza Tyberiusza.

Wergiliusz (70–19 przed Chr.) – łac. Publius Vergilius Maro, rzymski poeta uważany za jednego z najwy-
bitniejszych twórców europejskich, autor Eneidy (łac. Aeneis), epopei o początkach Rzymu, oraz zbioru 
sielanek Bukoliki (łac. Bucolica) i poematu o rolnictwie Georgiki (łac. Georgica).

Wopiskus (?–?) – łac. Flavius Vopiscus, według tradycji jeden z sześciu pisarzy zaliczanych do grupy tzw. 
Scriptores Historiae Augustae; nazwa ta odnosi się do tworzących za czasów Dioklecjana i Konstantyna 
autorów zbioru biografii cesarzy rzymskich znanego jako Historia Augusta.

Zonaras Jan (?–?) – gr. Ἰωάννης Ζωναρᾶς, bizantyński mnich i pisarz, związany z dworem cesarza Jana II 
Komnena (początek XII w.). Najważniejszym zachowanym dziełem jest Skrót historii (Epitomé historion), 
kronika historii powszechnej od stworzenia świata do czasów współczesnych autorowi, ceniona m.in. 
ze względu na bogate i wnikliwe wykorzystanie źródeł starożytnych.
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Słownik postaci i terminów z mitologii greckiej i rzymskiej

Achilles (gr. Ἀχιλλεῦς) – grecki heros, związany przede wszystkim z mitem trojańskim, bohater Iliady 
Homera, uważany przez starożytnych za wzór idealnego wojownika. Zob. Grimal 1987, s. 4–5. Friedeborn 
nawiązuje do księgi IX Iliady, w której Fojniks, dawny opiekun Achillesa, wspomina opiekę nad małym 
Achillesem (IX w. 486–496).

Agamemnon (gr. Ἀγαμέμνον) – bohater związany z mitem trojańskim, brat Menelaosa – męża pięknej 
Heleny, głównodowodzący wojsk greckich podczas wyprawy pod Troję. Po powrocie do ojczystego 
Argos został zamordowany przez swoją żonę Klitajmestrę. Był postacią, do której chętnie odwoływali się 
tragediopisarze antyczni. Do czasów współczesnych zachowały się dwie tragedie, w których Agamem-
non występuje jako bohater tytułowy: Agamemnon Ajschylosa (pierwsza część trylogii Oresteja) oraz 
Agamemnon Seneki. Zob. Grimal 1987, s. 9–11.

aganippejskie wody – źródło u stóp góry Helikon w Beocji, na której znajdowała się świątynia Apollona 
i gaj poświęcony muzom; jego nazwa pochodzi od imienia nimfy Aganippe. Uważano, że wody źródła 
aganippejskiego przynosiły natchnienie poetyckie. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 18.

Apollon (gr. Ἀπόλλων) – greckie bóstwo, syn Zeusa i Latony, utożsamiany ze słońcem. Przypisywano 
mu bardzo szerokie kompetencje: był m.in. czczony jako bóg wyroczni w Delfach, opiekował się zdro-
wiem (choć jednocześnie posiadał moc zsyłania zarazy). Friedeborn odwołuje się do niego jako boga 
natchnienia poetyckiego, przewodnika muz i opiekuna sztuk. Zob. Grimal 1987, s. 34–36.

Astrea (gr. Ἀστραῖα) – grecka bogini, córka Zeusa i Temidy, w okresie złotego wieku patronowała po-
czuciu sprawiedliwości i cnocie wśród ludzi. Kiedy ludzie ulegli degeneracji, opuściła ziemię i zamieniła 
się w konstelację Panny. Zob. Grimal 1987, s. 45.

Bellona – rzymska bogini wojny, małżonka lub towarzyszka boga Marsa. W okresie republiki miała swoją 
świątynię na Polu Marsowym w Rzymie, w której przyjmowano zagranicznych posłów oraz wodzów, 
którzy po zwycięskiej kampanii wojennej ubiegali się o prawo odbycia triumfu. W czasach cesarstwa 
jej kult zastąpił kult bogini Maa z Kapadocji. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 115.

Ceres – rzymska bogini roli i urodzaju, całkowicie utożsamiona z grecką boginią Demeter. Zob. Grimal 
1987, s. 60.

Charyty (gr. Χάριτες) – greckie boginie piękna i radości, towarzyszki muz i bogini Ateny. Patronowały 
pracom umysłowym i dziełom sztuki. Na ogół przedstawiano je jako trzy siostry: Eufrosyne, Talię i Aglaję. 
W mitologii rzymskiej odpowiedniczkami Charyt były Gracje (łac. Gratiae). Zob. Grimal 1987, s. 62.

Chloris (gr. Χλωρίς) – grecka nimfa, bogini roślinności kojarzona z wiosną. Była małżonką Zefira, boga 
wiatru zachodniego. Identyfikowano ją z rzymską Florą. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 148.

Dike (gr. Δίκη) – grecka bogini sprawiedliwości, wg Hezjoda jedna z trzech Hor, córek Zeusa i Temidy. 
Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 192, 328.
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Eirene (gr. Εἰρήνη) – grecka bogini pokoju, wg Hezjoda jedna z trzech Hor, córek Zeusa i Temidy. 
Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 218, 328.

Eol (gr. Αἴολος) – syn Posejdona, władca wiatrów, znany z Odysei Homera. Wg innej wersji syn Hippotesa 
i władca Wysp Liparyjskich zw. Eolskimi. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 226.

Eos (gr. Ἠῷος) – grecka tytanka (bogini należąca do pokolenia bogów starszego niż bogowie olim-
pijscy). Była uosobieniem gwiazdy poranka i jako taka przywołuje również skojarzenie ze wschodem 
jako kierunkiem geograficznym. Przedstawiano ją również jako matkę wiatrów: zachodniego – Zefira, 
północnego – Boreasza i południowego – Notosa. Zob. Grimal 1987, s. 85–86.

Eunomia (gr. Εὐνομία) – uosobienie praworządności, jedna z Hor – greckich bogiń porządku i ładu we 
wszechświecie, siostra Dike – sprawiedliwości oraz Eirene – pokoju. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 328.

Fama – uosobienie „głosu powszechnego”, wieści, pogłoski. Boski rodowód Famy pojawia się literaturze 
mitologicznej dopiero u rzymskich poetów, Wergiliusza i Owidiusza. Zob. Grimal 1987, s. 98.

Feb (gr. Φοῖβος, pol. ‘jaśniejący’) – jeden z przydomków boga Apollona; zob. Apollon.

Flora – rzymska bogini wiosny i kwiatów, miała swoją świątynię w Rzymie blisko Circus Maximus. Była 
identyfikowana z grecką Chloris. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 265.

Fojniks (gr. Φοῖνιξ) – bohater związany z mitem trojańskim. Wygnany przez własnego ojca Amyntora, króla 
Eleonu w Beocji, za uwiedzenie królewskiej nałożnicy, znalazł opiekę u króla Peleusa, króla miasta Ftyja 
w Tesalii. Ten powierzył Fojniksowi opiekę nad swoim synem Achillesem. Zob. Grimal 1987, s. 104–105.

furie – w wierzeniach rzymskich duchy świata podziemnego. Z czasem zostały utożsamione z Eryniami, 
greckimi boginiami zemsty i kary. Zob. Grimal 1987, s. 107.

Geniusz (łac. Genius) – w religii rzymskiej duch opiekuńczy człowieka, będący personifikacją jego 
wewnętrznej siły (w literaturze chrześcijańskiej często nazywano tak Anioła Stróża). Własnych geniuszy 
posiadały także społeczności, miejsca, instytucje. Zob. Grimal 1987, s. 111.

Hektor (gr. Ἕκτωρ) – jeden z bohaterów mitu trojańskiego, najpełniej sportretowany w Iliadzie Homera, 
królewicz trojański (syn króla Priama i brat Parysa), faktyczny przywódca i najdzielniejszy obrońca Troi. 
Zginął z ręki Achillesa, a jego śmierć można uznać za moment przełomowy dla historii wojny trojańskiej. 
Zob. Grimal 1987, s. 122.

Helikon (gr. Ἑλικών) – góry w Grecji położone na północ od Zatoki Korynckiej; znajdowała się tam 
świątynia ku czci Apollina oraz gaj poświęcony muzom, a bijące tam źródła Aganippe i Hippokrene 
miały przynosić poetyckie natchnienie. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 306.
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Herkules (łac. Hercules) – rzymski heros, czczony przede wszystkim jako bóg zwycięstwa (Hercules Victor, 
Hercules Invictus), z czasem utożsamiony z greckim Heraklesem. Związany jest z nim cykl rzymskich 
legend, głównie topograficznych i ajtiologicznych. Najbardziej znana z nich opowiada o walce Herkulesa 
z Kakusem (łac. Cacus), lokalnym rzymskim herosem, przedstawianym jako syn Wulkana. Do walki miało 
dojść podczas podróży powrotnej Herkulesa, gdy prowadząc stada Geryona, zatrzymał się nad Tybrem 
na terenie późniejszego rzymskiego Forum Boarium. Zob. Grimal 1987, s. 140–141.

heros (gr. ἥρως) – w religii greckiej uosobienie nadnaturalnych mocy, odmienne zarówno od bogów 
sensu stricto, jak i od ludzi. Herosi byli legendarnymi postaciami, mitycznymi przodkami rodów i założy-
cielami miast, a w czasach historycznych wybitnymi osobistościami, takimi jak np. przywódcy wypraw 
kolonizacyjnych. Często przypisywano im półboskie pochodzenie lub szczególną opiekę bóstwa. Kult 
herosów pełnił istotne funkcje polityczne, m.in. sprzyjał jednoczeniu społeczności danego miasta-pań-
stwa. Zob. Vernant 1998, s. 55–60.

Hesperios (gr. Ἕσπερος) – jeden z tytanów (pokolenia bóstw starszego niż bogowie olimpijscy). Uchodził 
za syna lub brata tytana Atlasa. Był uosobieniem gwiazdy wieczornej, przywołującej również skojarzenie 
z zachodem jako kierunkiem geograficznym. W niektórych wersjach mitu Hesperios jest przodkiem 
Hesperyd, czyli nimf zachodzącego słońca, które zamieszkiwały daleko na zachodzie, nad brzegiem 
obiegającej Ziemię rzeki Okeanos. Zob. Grimal 1987, s. 143–144.

Hesychia (gr. Ἡσυχία) – wg Pindara (Oda Olimpijska VIII, w. 1–2) była córką bogini sprawiedliwości Dike 
i uosabiała czas spokoju i wytchnienia od wszelkiej wrogości. Pełniła rolę opiekunki miast i społecznego 
spokoju.

Hipolit (gr. Ἱππόλυτος) – syn ateńskiego herosa Tezeusza, obiekt występnej miłości drugiej żony Te-
zeusza, Fedry. Kiedy Hipolit nie odwzajemnił uczuć macochy, oskarżyła go fałszywie przed Tezeuszem 
o próbę gwałtu. Na skutek interwencji Tezeusza u boga Posejdona Hipolit zginął stratowany przez 
własne konie, a zrozpaczona Fedra popełniła samobójstwo. Na prośbę Artemidy Asklepios przywrócił 
go do życia. Zob. Grimal 1987, s. 146. Historia Hipolita była tematem lubianym przez antycznych trage-
diopisarzy, sięgnęli do niej Sofokles, Eurypides, Seneka. W epoce nowożytnej ponownie przywołał go 
m.in. Jean-Baptiste Racine.

Hory (gr. Ὥραι) – w mitologii greckiej trzy siostry, córki Zeusa i Temidy, o imionach: Eunomia (Prawo-
rządność), Dike (Sprawiedliwość) i Eirene (Pokój). Początkowo były boginiami pór roku, później uosabiały 
godziny dnia. Czuwały zarówno nad cyklem wegetacji w świecie natury, jak i nad praworządnością 
w społeczności ludzi. Zob. Grimal 1987, s. 147.

Hymen lub Hymenajos (gr. Ὑμήν, Ὑμέναιος) – w mitologii greckiej patron orszaku weselnego, uważany 
za syna jednej z muz i Apollona lub, wg innej tradycji, Afrodyty i Dionizosa. Zob. Grimal 1987, s. 149–150.

Jowisz (łac. Iuppiter) – rzymski bóg nieba, powietrza, światła dziennego, grzmotu i pioruna, najwyższe 
bóstwo w religii rzymskiej. Utożsamiany z greckim Zeusem. Zob. Grimal 1987, s. 169–170.

Junona (łac. Iuno) – rzymska bogini zasiadająca obok Jowisza i Minerwy w trójcy kapitolińskiej. Utoż-
samiono ją z grecką Herą i jako taka występowała jako małżonka Jowisza. Zob. Grimal 1987, s. 170–171.
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lary – w religii rzymskiej dusze zmarłych uznane później za bóstwa. Lary opiekowały się członkami 
rodziny w domu, jak również poza domem. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 406.

Lete (gr. Λήθη) – bogini zapomnienia, córka Eris (bogini niezgody) oraz matka Charyt. Od jej imienia 
nazywano źródło znajdujące się w Hadesie, z którego pili umarli, aby zapomnieć o życiu na ziemi. Przez 
poetów przedstawiana jest często jako siostra Snu i Śmierci. Zob. Grimal 1987, s. 207.

Lucina – rzymska bogini światła, opiekunka narodzin. Z czasem jej imię stało się przydomkiem bogini 
Junony. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 429.

Mars – rzymski bóg wojny i młodości. Według mitografów był ojcem Romulusa, legendarnego założyciela 
Rzymu, i jego brata Remusa. Wilczyca, która według mitu wykarmiła porzucone na Palatynie bliźnięta, 
była zwierzęciem poświęconym Marsowi. Marsa utożsamiano z greckim Aresem. Grimal 1987, s. 220–221.

najady (gr. Ναιάδες) – w mitologii greckiej nimfy żywiołu wodnego (rzek, strumieni, źródeł i in.). Na ogół 
wyobrażano je sobie jako córki boga rzeki, w której mieszkały. Często przypisywano im moc uzdrawiania. 
Grimal 1987, s. 244.

Nemezis (gr. Νέμεσις) – greckie bóstwo i jednocześnie pojęcie abstrakcyjne, uosabiające zemstę bogów 
za zbrodnie popełniane przez ludzi (jak Erynie). Nemezis karała ludzi przede wszystkim za wszelkiego 
rodzaju „brak umiaru” (np. nadmierną pychę lub nadmiar szczęścia). Zob. Grimal 1987, s. 248.

Orestes (gr. Ὀρέστης) – syn Agamemnona i Klitajmestry, który zabił matkę w akcie zemsty za zamor-
dowanie przez nią Agamemnona po jego powrocie spod Troi. W konsekwencji matkobójstwa Orestesa 
ogarnęło szaleństwo, ostatecznie dzięki interwencji Ateny został uniewinniony i uwolniony od ścigają-
cych go Erynii. Zob. Grimal 1987, s. 264–266. Jest głównym bohaterem tragedii Ajschylosa Eumenidy 
oraz sztuki Eurypidesa Orestes.

Pallada (gr. Πάλλας) – jeden z przydomków obrzędowych bogini Ateny. Atena była opiekunką rozumu, 
który jest zdolny podporządkować sobie brutalną siłę. W takiej funkcji występowała również jako bo-
gini-wojowniczka. Patronowała także sztukom i literaturze. Zob. Grimal 1987, s. 47–48, 273.

Parki (łac. Parcae) – rzymskie boginie przeznaczenia, utożsamione z czasem z greckimi Mojrami. Przed-
stawiano je najczęściej jako trzy siostry – prządki, odmierzające długość ludzkiego życia. Jedna z nich 
miała asystować człowiekowi podczas narodzin, druga przy zawieraniu małżeństwa, trzecia towarzyszyła 
umierającemu. Zob. Grimal 1987, s. 276.

Parnas – góra w Grecji, u podnóża której leżą Delfy. W mitologii greckiej siedziba Apollona i muz. 
Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 567.

Pax – rzymska bogini, personifikacja Pokoju, utożsamiana z grecką Eirene. Zob. Grimal 1987, s. 280.

Peleus (gr. Πελεύς) – w mitologii greckiej król miasta Ftyja w Tesalii, ojciec Achillesa. Podczas jego 
wesela z Tetydą bogini niezgody Eris rzuciła jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”. Wywołany w taki 
sposób spór między boginiami Ateną, Afrodytą i Herą miał doprowadzić do rozpoczęcia wojny trojańskiej. 
Zob. Grimal 1987, s. 282–283.
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Peneusz (gr. Πηνειός) – bóg rzeki noszącej jego imię, przepływającej przez dolinę Tempe (ob. Pinios) w pn. 
Grecji. Ze względu na piękne, malownicze położenie Tempe była często tematem opisów poetyckich, 
zob. np. Publiusz Wergiliusz Maro Georgica (Georgiki) IV, 317. Zob. Mała Encyklopedia 1973, s. 580, 733.

Pierydy (gr. Πιερίδες) – przydomek muz, nawiązujący do nazwy Pieria, krainy w Tracji, gdzie znajdował się 
jeden z najstarszych ośrodków kultu muz. Przydomek ten był wykorzystywany najczęściej przez poetów 
łacińskich. Według innego mitu Pierydami było dziewięć córek króla Pierosa, które stanęły do zawodów 
z Muzami w śpiewie. Po przegranej rywalizacji zostały zamienione w ptaki: wg Owidiusza (Przemiany V 
676) były to sroki. Zob. Grimal 1987, s. 290.

Proteusz (gr. Πρωτεύς) – bohater związany z mitem trojańskim; w wersji mitu znanej z Odysei Homera 
był morskim bożkiem, obdarzonym mocą zmieniania swojego wyglądu i przybierania dowolnej postaci: 
zwierząt, żywiołów i in.; umiejętność ta pomagała mu w unikaniu niewygodnych pytań oraz niebez-
piecznych sytuacji. Zob. Grimal 1987, s. 305.

Segetia – rzymska bogini zasiewów i dojrzałego zboża. Zob. Jaczynowska 1987, s. 22.

Temida (gr. Θέμις) – grecka bogini odwiecznych praw, uosobienie sprawiedliwości. Należała do pokole-
nia starszych bóstw (tytanów), była wymieniana jako jedna z małżonek i doradczyń Zeusa. Zob. Grimal 
1987, s. 341.

Thalia (gr. Θάλεια) – w mitologii greckiej jedna z muz, opiekunka poezji komicznej. Zob. Grimal 1987, s. 332.

Westa (łac. Vesta) – rzymska bogini ogniska domowego, czczona także jako opiekunka miasta i państwa. 
Zob. Grimal 1987, s. 360.

Wulkan (łac. Vulcanus) – bardzo stare bóstwo rzymskie (staroitalskie), utożsamiane z destrukcyjną siłą 
ognia. Wulkan miał w Rzymie swoje święto (23 sierpnia), jednak nie miał własnego mitu. Z czasem został 
utożsamiony z greckim Hefajstosem. Zob. Grimal 1987, s. 360.
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Aneks 3. Słownik urzędów cesarskich, książęcych i miejskich

burmistrz (Bürgermeister) – najważniejszy urzędnik miejski, wybierany spośród członków rady miejskiej, 
sprawował urząd dożywotnio. Kierował pracami rady miejskiej, a także całością administracji miejskiej (ad-
ministracja komunalna, policyjna, obrona miasta). W Szczecinie pierwsi burmistrzowie wymienieni są 
w źródłach z 1345 roku. Byli to Hermann von der Lippe i Borchard Swinenze. W XV–XVI wieku w radzie 
miejskiej zasiadało aż trzech burmistrzów, z których w danym roku jeden kierował sprawami miasta, drugi 
go wspomagał, a trzeci był burmistrzem odpoczywającym. W kolejnym roku burmistrzowie zmieniali się 
rolami rotacyjnie, podobnie jak członkowie rady miejskiej. Zmiana ta następowała 1 maja.

domena (Amt) – jednostka organizacji zarządu terytorialnego w Księstwie Pomorskim, utworzona za 
panowania Bogu sława X na przełomie XV i XVI wieku; wyrosła z dotychczasowych wójtostw książę-
cych (utrzymały się cztery landwójtostwa: na Rugii, w Gryficach, Słupsku i Sławnie, ale ich organizacja 
upodobniła się do nowych okręgów), z zarządcą domeny (Amtmann) na czele. W 1523 roku na terenie 
księstwa było 20 okręgów zarządów domen; ich liczba w okresie poreformacyjnym znacznie wzrosła 
wskutek przejęcia przez książąt posiadłości klasztornych. Okręg zarządu domeny składał się z jednej 
lub kilku domen; funkcją zarządcy było utrzymanie zamku książęcego, będącego jego siedzibą i cen-
trum okręgu, oraz administrowanie posiadłościami książęcymi, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, 
pobieranie podatków, utrzymanie porządku oraz dróg na terenie okręgu; dochody zarządcy były ściśle 
określone (reszta dochodów z domen odprowadzana była do skarbu książęcego).

dziekan (Dekan) – prałat, drugi po prepozycie członek kapituły katedralnej lub kolegiackiej, zwykle 
kierował jej działalnością pod nieobecność prepozyta.

generalny superintendent (General Superintendent) – najwyższy urzędnik Kościoła ewangelickiego, 
w imieniu księcia sprawował nad nim władzę w księstwie. Na Pomorzu od połowy XVI wieku generalni 
superintendenci działali w księstwie wołogoskim (Greifswald), władztwie biskupim (Kołobrzeg), a tak-
że księstwie szczecińskim (Szczecin, drugi czasowo w Słupsku). Do ich kompetencji należały sprawy 
wiary, przestrzegania przez duchownych i wiernych doktryny wyznania augsburskiego z 1630 roku, 
ordynacji kościelnej i innych przepisów religijnych oraz urzędowych dotyczących Kościoła ewangelic-
kiego, zwalczanie herezji i odstępstw od wiary (np. polemika z kalwinistami czy katolikami). Generalny 
superintendent współdziałał z konsystorzem.

kamerariusz (Kammerer) – skarbnik miejski, szafarz, członek rady miejskiej odpowiedzialny za finanse 
i majątek miejski. Do jego zadań należało prowadzenie rachunków miejskich, nadzór nad dobrami ziem-
skimi i dochodami miasta, a także ich wydatkowanie zgodnie z uchwałami rady miejskiej lub wynikające 
z zawartych umów i zobowiązań (np. pensje dla urzędników i służby miejskiej). W XV–XVII wieku było 
w radzie miejskiej nawet trzech kamerariuszy, którzy rotacyjnie pełnili tę funkcję.

kanclerz (Kanzler) – urzędnik książęcy, druga osoba w hierarchii funkcji dworskich po marszałku, kieru-
jący nie tylko książęcą kancelarią, ale przede wszystkim sprawami zarządu nad państwem i sprawami 
zagranicznymi. Kanclerz m.in. zastępował księcia na audiencjach oraz posiedzeniach sądu nadwornego.

kanonik (Kanoniker, Stiftsherr) – członek kapituły katedralnej lub kolegiackiej.
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kantor (Kantor) – prałat, członek kapituły katedralnej lub kolegiackiej, odpowiadał za śpiew w kościele, 
siedzibie kapituły, kierował m.in. chórem, przewodził śpiewom w trakcie mszy, nabożeństw i uroczystości.

komornik (Kämmerer) – urzędnik książęcy nadzorujący od czasów Bogu sława X funkcjonowanie dworu 
książęcego, podlegała mu cała służba dworska. Z czasem kompetencje komornika ograniczone zostały 
do osobistej obsługi księcia przy pomocy świty osobistej (Leibkammer).

komtur (Komtur, Kommentur) – urzędnik administrator dóbr zakonu rycerskiego. Na Pomorzu oraz 
w Nowej Marchii po wprowadzeniu reformacji istniejące dotąd domy zakonne joannitów w Świdwinie 
i Swobnicy przekształcono w świeckie fundacje, odwołujące się do zasad zakonu joannitów. Na kom-
turów monarchowie powoływali znaczących dla siebie współpracowników, wynagradzając ich tymi 
urzędami za zasługi.

konsystorz (Evangelisches Konsistorium) – urząd zarządzający sprawami Kościoła ewangelickiego 
w księstwie. Po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu w połowie XVI wieku powołano konsystorzy 
w Greifswaldzie, Szczecinie i Kołobrzegu. Do ich zadań należała ocena kandydatów na pastorów, a także 
prowadzenie administracji kościelnej, zarząd i kontrola nad szkolnictwem, szpitalami i przytułkami, jak 
również sądownictwo nad osobami duchownymi.

landrentmistrz (Landrentmeister) – inaczej podskarbi książęcy lub rentmistrz krajowy, urzędnik od-
powiedzialny za dochody książęce; zajmował się skarbem książęcym, poborem podatków i danin oraz 
dochodów z domen i innych źródeł należnych księciu, ich redystrybucją na cele utrzymania dworu 
książęcego oraz na inne potrzeby monarsze i państwowe.

landwójt (Landvogt) – urzędnik książęcy, pojawił się na Pomorzu w XIII wieku w miejsce dotychcza-
sowego kasztelana. Do jego kompetencji należał ogólny zarząd spraw monarszych na określonym 
terytorium (landwójtostwie), w tym zarząd majątkami i dochodami książęcymi. Odpowiadał za porządek 
publiczny, za sądownictwo wobec ludności wolnej, a także za sprawy wojskowe (utrzymanie zamków 
książęcych, egzekucja powinności na rzecz obrony księstwa); w XVI–XVII wieku landwójt miał dwojaki 
charakter: reprezentanta szlachty z okręgu (landwójtostwa), w którym był powołany, oraz sędziego 
miejscowego sądu landwójtowskiego, sądzącego szlachtę niezamkową w pierwszej instancji. Od sądu 
landwójtowskiego stronom przysługiwało odwołanie do sądu nadwornego w Szczecinie.

łaszt (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 zróż-
nicowana lokalnie, obecnie przeliczana 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.

ława miejska (Schöppenstuhl) → sąd ławniczy

marszałek dworu (Hof-Marschalk) – urzędnik książęcy odpowiedzialny za dwór monarszy, jego funkcjo-
nowanie, zaopatrzenie w miejscu pobytu, a także za bezpieczeństwo. Odpowiadał m.in. za ceremoniał 
dworski, organizację uroczystości z udziałem księcia, prowadzenie audiencji. Spełniał również rolę 
doradcy książęcego.
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marszałek ziemski (Landmarschalk) – najwyższy urzędnik stanowy, reprezentant szlachty wobec władcy. 
Przewodził pracami sejmu ziemskiego i administracji stanowej. W okresie nowożytnym urząd marszałka 
był sprawowany dziedzicznie przez przedstawicieli rodu von Flemming.

miejski wójt sądowy (Stadtrichtvoigt) – urzędnik miejski reprezentujący radę miejską w sądzie ławni-
czym (zwanym czasem sądem miejskim). Funkcja wójta sądowego pojawiła się na początku XVI wieku 
w opozycji do książęcego sołtysa (Fürstlicher Schultheiss), kierującego sądem ławniczym. Stanowisko 
to usankcjonował układ księcia Filipa II z radą miejską Szczecina w 1612 roku. Wójt sądowy pełnił rolę 
wspomagającą wobec kierującego sądem miejskim książęcego sołtysa sądowego. Stanowisko to istniało 
do 1643 roku, kiedy to miasto otrzymało od królowej Krystyny Szwedzkiej pełnię władzy sądowej nad 
mieszkańcami Szczecina. Wówczas stanowisko wójta połączono ze stanowiskiem sołtysa – sędziego 
miejskiego.

mieszczaństwo – część ogółu mieszkańców posiadająca obywatelstwo miasta, czyli przyjętych w poczet 
mieszczan. Posiadali oni określony zawód lub majątek, składali przysięgę mieszczańską i byli wpisywani 
do księgi mieszczan (Bürgerbuch). Ogólnie dzielili się na dwie grupy – pospólstwo (rzemieślnicy, kramarze, 
kupcy drobni, rolnicy miejscy itd.) i patrycjat (rzemieślnicy cechów głównych, kupcy, członkowie władz 
miejskich). Poza prawem miejskim pozostawał plebs (najczęściej robotnicy dniówkowi, służba domowa, 
margines społeczny, ludzie luźni).

Oberhauptmann – zarządca, nadstarosta, w nomenklaturze urzędów w księstwach niemieckich termi-
nem tym oznaczano zarządców domen, komendantów twierdz, zamków, urzędników odpowiedzialnych 
za bezpośredni zarząd nad jednostką terytorialną, np. okręgiem domenalnym.

pisarz miejski (Stadtschreiber) → sekretarz miejski

podmarszałek (Untermarschalk) – urzędnik książęcy odpowiedzialny za sprawy administracji dworu 
książęcego w zakresie kontroli służby dworskiej, zaopatrzenia w oświetlenie, przygotowania koni i podwo-
dów dla księcia, działania browaru, kuchni, kontroli porządku w trakcie oficjalnych posiłków (zachowanie 
hierarchii zasiadania przy stole książęcym). Rozstrzygał spory między służbą dworską, wymierzał kary 
za przewinienia wobec niej.

prepozyt (Prepositus, Propst) – prałat, najwyższy członek kapituły katedralnej lub kolegiackiej, repre-
zentował kapitułę wobec biskupa i na zewnątrz, odpowiadał za prawa i przywileje kolegium, kierował 
obradami kapituły, był odpowiedzialny za jej majątek, ponadto miał prawo jurysdykcji wobec duchow-
nych oraz urzędników i poddanych kapituły.

protonotariusz (Protonotar) – urzędnik książęcy, w XVI–XVIII wieku kierownik kancelarii sądu nadwornego; 
nadzorował prace pisarzy, kopistów, a także sekretarzy sądowych, przyjmował wpływające do urzędu 
dokumenty, odpowiadał za prowadzenie rejestrów pozwów (spraw sądowych), recesów, rozporządzeń, 
decyzji i wyroków, uwierzytelnianie dokumentów, wydawanie wiarygodnych z oryginałem odpisów 
dokumentów i akt.
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rada miejska (Rath) – organ zarządzający miastem, posiadający kompetencje uchwałodawcze i wykonawcze, 
reprezentujący miasto na zewnątrz, m.in. wobec władcy, a także wewnątrz wobec ogółu mieszkańców, 
korporacji miejskich (np. cechów) itd.; stanowił reprezentację ogółu mieszczan, pochodził z wyboru przez 
kooptację. Rada miejska w Szczecinie pojawiła się w 1263 roku, liczyła wówczas dziesięciu rajców, w 1268 
roku w jej składzie wymieniany był reprezentant księcia, wójt (scultetus). Składała się z burmistrzów, 
kamerariuszy (skarbników, szafarzy) oraz rajców (senatorów). Liczyła od 22 do 28 członków, w zakresie 
uchwał obradowała w komplecie, a w zakresie administrowania bieżącymi sprawami miasta dzieliła się 
na dwie lub trzy części, z których każda kolejno zajmowała się sprawami przez rok (rotacja następowała 
1 maja). Zwyczaj ten istniał od 1302 roku. Członkowie rady pełnili również określone, delegowane im 
funkcje, np. nadzór nad handlem winem, cegielnią miejską, nadzór policyjny (bezpieczeństwo publiczne) 
itd. Spośród członków rady wybierani byli burmistrzowie i kamerariusze.

radca kamery (Cammerrat) – urzędnik książęcy, członek rady przy kamerze książęcej kierowanej po-
czątkowo przez landrentmistrza, a następnie przez rentmistrza zamkowego. Radcy kamery dbali o za-
bezpieczenie dworu książęcego w żywność i trunki. Mieli prawo pobierać daniny i podatki z zarządów 
domen, komór celnych i rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

radca książęcy (Fürstlicher Rat) – urzędnik książęcy odpowiedzialny za zadania powierzone mu przez 
monarchę lub kanclerza; często pełnił misje dyplomatyczne do obcych dworów. Członek dworu ksią-
żęcego, związany bezpośrednio z kancelarią książęcą jako centralnym organem zarządu państwem.

radca nadworny/dworu (Hofrat) → radca książęcy

radca ziemski (Landrat) – reprezentant stanów, przede wszystkim szlachty, ale także w początkach 
XVII wieku miast, wybierany przez księcia spośród przedstawionych kandydatów. Radcy ziemscy two-
rzyli kolegium doradcze księcia, przedstawiali mu stanowisko stanów, reprezentowali interesy stanów 
wobec władcy.

rajca miejski (Ratherr) – członek rady miejskiej, wybierany do niej przez kooptację. Oprócz udziału 
w posiedzeniach rady miał najczęściej powierzone różne zakresy obowiązków administracyjnych, np. 
administrację policyjną (bezpieczeństwo publiczne), nadzór nad handlem winem czy nad działalnością 
cechów.

rentmistrz (Rentmeister) – urzędnik skarbowy, najczęściej włączony w zarządzanie domeny (główny 
współpracownik zarządcy domeny), odpowiedzialny za pobór należności i dochodów należnych mo-
narsze, a także za ich dystrybucję zgodnie z przepisami i poleceniami oraz przekazanie określonych 
dochodów do skarbu książęcego na dwór monarszy.

Sąd Fundacji Mariackiej w Szczecinie (Marienstifts Gericht zu Stettin) – prowadził jurysdykcję cywil-
ną i karną Fundacji Mariackiej. Prawo do jurysdykcji fundacji wywodziło się z immunitetu sądowego 
kapituły kościoła NMP. Po zsekularyzowaniu kapituła stała się na mocy układów z połowy XVI wieku 
fundacją książęcą, zachowując majątek i przywileje. Jurysdykcją sądu obejmowała osoby podległe 
jurydyce kościelnej (Kirchenfreiheit), co potwierdził układ Filipa II z radą miejską Szczecina w 1612 roku 
oraz w dobrach fundacji na Pomorzu.
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Sąd Kameralny Rzeszy (Reichskammergericht) – najwyższa instancja sądowa I Rzeszy w epoce no-
wożytnej, ustanowiona przez cesarza Maksymiliana I Habsburga (1459–1519), i Sejm Rzeszy obradujący 
w Wormacji w 1495 roku. Sąd Kameralny Rzeszy był sądem I instancji oraz sądem odwoławczym (ape-
lacyjnym/rewizyjnym); jako sąd I instancji rozstrzygał spory między władcami terytorialnymi i między 
osobami podlegającymi różnym władcom oraz skargi cywilne przeciw władcom terytorialnym (sprawy 
karne przeciwko władcom terytorialnym rozpatrywała Rada Nadworna Rzeszy); jako sąd odwoławczy 
rozpatrywał apelacje w sprawach cywilnych od wyroków sądów terytorialnych, o ile wartość przedmio-
tu sporu przekraczała kwotę 400 talarów; SKR orzekał na podstawie ustaw sejmu Rzeszy oraz prawa 
rzymskiego; urzędował początkowo we Frankfurcie nad Menem, w latach 1527–1693 w Spirze, a od końca 
XVII wieku, aż do rozwiązania w 1806 roku, w Wetzlar; w przypadku Księstwa Pomorskiego, będącego 
bezpośrednim lennem cesarskim, prawo apelacji do Sądu Kameralnego Rzeszy funkcjonowało przy 
wyrokach sądów nadwornych w Szczecinie i Wolgast; ponadto istniała możliwość wnoszenia skarg 
na władców; z czasem funkcja SKR jako instancji odwoławczej stopniowo malała wraz z uzyskiwaniem 
przez władców terytorialnych privilegium de non appelando; przywilej ten, z kwotą graniczną 300 
guldenów (od 1606 r. – 500 guldenów), książęta pomorscy uzyskali w 1544 roku.

Sąd Łasztowni (Lastadisches Gericht) – instytucja wykonująca jurysdykcję cywilną i karną w pierwszej 
instancji wobec mieszkańców Łasztowni, obszarów poza murami oraz wsi miejskich; sąd ten znany był 
już w II połowie XV wieku, kierował nim specjalny wójt mianowany przez radę miejską. Siedzibą sądu 
był budynek na Łasztowni przy ul. Spichrzowej 50 (ob. ul. Celna).

sąd ławniczy, sąd miejski (scabini, Schöppen Stuhl und Stadtgericht) – wykonywał jurysdykcję 
cywilną i karną wobec mieszkańców Szczecina. Okręgiem działania sądu był początkowo cały obszar 
miejski w obrębie murów, przedmieścia oraz w dobrach miejskich. Z jego kompetencji wyłączone były 
jurydyki zamkowa i kościelna. Siedzibą sądu był ratusz szczeciński. Sąd ławniczy powstał w XIII wie-
ku (1237 lub 1243) jako kolegium ławników wywodzących się spośród mieszczan oraz z sołtysa (wójta) 
książęcego (1253), który był urzędem dziedzicznym w rodzie von Barfuss. W 1334 roku Otto I przekazał 
urząd sołtysa Piotrowi i Janowi Wussowom w dziedziczne posiadanie. Ławników, których w 1290 
roku było 11, wybierała rada miejska, której podlegali. W XIV wieku książęta odstąpili 2/3 dochodów 
z sądu radzie miejskiej, a 1/3 dochodów zachowywał sołtys. Do prowadzenia ksiąg sądowych był 
zatrudniony pisarz sądowy. Sołtysi z rodziny Wussow często wyznaczali zastępstwo (Unterschulz). 
Sesje sądu odbywały się 21 lub 22 razy w roku. Odwołania od wyroków, wnioski o interpretacje 
prawa były przesyłane do ławy w Magdeburgu. Spory między radą miejską, ławnikami i sołtysem 
o kompetencje oraz niewykonywanie obowiązków przez sędziego i jego zastępcę pozwalały książę-
tom na ingerencje w wymiar sprawiedliwości miasta. W XV wieku sąd ławniczy praktycznie połączył 
się z radą miejską, gdyż zwyczajowo rajcy i burmistrzowie byli jednocześnie ławnikami. W 1504 roku 
Bogu sław X zakazał łączenia funkcji rajcy i ławnika. W 1551 roku Barnim XI sprzeciwił się sprzedaży 
urzędu sołtysa-sędziego przez braci Piotra i Lüdeke Wussowów radzie miejskiej za 5800 guldenów 
oraz chciał mianować nowych ławników. W 1593 roku Jan Fryderyk odebrał urząd sędziego Adamowi 
Wussowowi i 2 stycznia 1594 roku mianował książęcego sołtysa. Wywołało to ostry sprzeciw Szcze-
cina, a także rodziny von Wussow, zaostrzyło konflikt między miastem a monarchą. Spór częściowo 
rozwiązał układ między Filipem II i radą miejską z 1612 roku. Każda ze stron miała teraz prawo do 
mianowania swojego sędziego – książę sołtysa, a miasto wójta sądowego – i do połowy dochodów, 
określono też kompetencje rady miejskiej w sprawach policyjnych i kompetencje ławy oraz służby 
sądowej. Potwierdzono również wyodrębnienie jurydyk kościelnej i zamkowej. W 1643 królowa Krystyna 
Szwedzka zrzekła się odziedziczonych po książętach prerogatyw w sądzie ławniczym i wraz z urzę-
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dem sędziego przekazała je władzom Szczecina, które odtąd posiadły prawo powoływania sędziego, 
ławników oraz pobierania opłat. Organizację działania sądu regulował ordynek miejski z 1583 roku, 
wyznaczający siedem terminów sesji oraz formy postępowań przed sądem.

sąd miejski → sąd ławniczy

Sąd Nadworny w Szczecinie (Hofgericht zu Stettin) – najwyższy sąd książęcy, stanowił pierwszą in-
stancję dla szlachty zamkowej, a dla pozostałych poddanych sąd apelacyjny, przyjmował odwołania 
od wyroków sądów landwójtowskich, zamkowych, miejskich, a także patrymonialnych. Działał od 1494 
roku, od 1575 roku, wydzielony z kancelarii książęcej, posiadał własną siedzibę, a także personel (za-
rządcę sądu nadwornego, radców, personel kancelaryjny). Początkowo siedziba urzędu znajdowała się 
w dworze opatów kołbackich na Psiej Górce (ob. ul. Podgórna), od 1604 roku w kamienicy Ebersteinów 
przy ul. Tumskiej Wielkiej (ob. ul. Farna).

sąd wetowy (Wettgericht) – instytucja ta rozstrzygała spory dotyczące handlu, obrotu towarami oraz 
konflikty z zakresu prawa handlowego. Sąd ten istniał już w XV wieku, a w czasach Bogu sława X zbierał 
się w Domu Żeglarza. Organizację sądu i proces regulowały przepisy z 1536 roku, odpis gotlandzkiego 
prawa wetowego z 1562, ordynek sądowy z 1583 oraz ordynki sądu wetowego z 1606 roku. Początkowo 
sąd składał się z przedstawicieli starszych Domu Żeglarza i gildii kupieckiej; wg ordynku z 1583 składał 
się z dwóch rajców miejskich, tzw. panów wetowych (Wettherren) i notariusza; wg ordynku z 1606 
członkami sądu wetowego było po czterech przedstawicieli rady miejskiej i starszych gildii kupieckiej. 
Początkowo apelacje od jego wyroków były kierowane do sądu wetowego w Visby (Gotlandia), póź-
niej (XVI w.) do rady miejskiej.

Sąd Zamkowy w Szczecinie (Burggericht in Stettin) – organ książęcej jurysdykcji w sprawach karnych 
i cywilnych dla jurydyki książęcej oraz osady klasztornej przy kościele św. Piotra, trzech domów w Dol-
nym Wiku, pojedynczych domów i spichlerzy w mieście, a także młynów Rothlieb i Malzmühle (ten 
ostatni pod Dąbiem). Obszar jurysdykcji obejmował 70 budynków, które były wyłączone z sądownictwa 
miejskiego. Sąd ten wywodził się z prawa księcia do posiadania zamku w obrębie miasta. Jurysdykcje 
wykonywał sędzia zamkowy. Układ Filipa II z radą miejską Szczecina w 1612 roku uregulował zakres 
jurysdykcji sądu zamkowego.

sejm krajowy (Landtag) – organ przedstawicielski stanów pomorskich, kształtujący się od XIV wieku. W XVI 
wieku składał się z kurii prałatów (duchowieństwo), rycerstwa (szlachty) oraz miast książęcych. Czwartą 
kurię tworzył książę. Do zadań sejmu krajowego należały m.in. sprawy polityki zagranicznej, w tym wojny, 
a także sprawy administracji wewnętrznej, w tym podatkowe (uchwalanie poboru, tworzenie nowych 
danin), prawa i regulacji ustrojowych (np. ordynacja sądowa), społecznych (np. ordynacja chłopska).

Sejm Rzeszy (Reichstag) – reprezentacja wasali cesarskich w Rzeszy, czyli władców terytorialnych 
i wolnych miast wchodzących w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Formował 
się od X wieku, ostatecznie organizacja sejmu wykształciła się w XV wieku. Sejm Rzeszy dzielił się na 
trzy kurie: elektorów (pierwotnie 7), książąt (wszyscy terytorialni wasale cesarscy) oraz miast (miasta 
cesarskie – wolne miasta Rzeszy). Do kompetencji sejmu należało m.in. ustawodawstwo podatkowe, 
obrony cesarstwa, ustalania kontyngentów wojennych, uchwalania prawa ogólnoniemieckiego.
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sekretarz książęcy (Fürstlicher Secretair/Sekretär) – urzędnik kancelarii książęcej odpowiedzialny za 
opracowywanie dokumentów, kontrolę pracy kancelistów czy kopistów przygotowujących czystopisy 
pism. Po podpisaniu dokumentu przez księcia lub kanclerza zajmował się jego wysłaniem do adresata 
i złożeniem kopii do archiwum książęcego.

sekretarz miejski (Stadtsecretair/Sekretär) – urzędnik miejski, pierwotnie zwany pisarzem miejskim, 
odpowiedzialny za prowadzenie kancelarii miejskiej oraz opiekun archiwum miejskiego. Do jego zadań 
należało m.in. prowadzenie protokołów posiedzeń rady miejskiej, a także opracowanie najważniejszych 
dokumentów wystawianych przez władze miejskie. Ponadto sekretarz pełnił często funkcję miejskiego 
reprezentanta w rokowaniach z książętami, spełniał również funkcje posła Szczecina na zjazdy Hanzy 
czy w misjach dyplomatycznych do innych miast lub do monarchów.

senator (Senator) → rajca miejski

sędzia dziedziczny (Erbrichter) → sąd ławniczy 

sędzia zamkowy (Burgrichter) – urzędnik książęcy, sędzia kierujący sądem zamkowym (Burggericht) 
sprawującym sądownictwo w I instancji wobec szlachty niezamkowej i wobec poddanych książęcych 
posiadających prawo stawania przed sądem książęcym. Od wyroku sędziego zamkowego stronom 
przysługiwało prawo odwołania do Sądu Nadwornego w Szczecinie.

starosta (Hauptmann) – urzędnik książęcy odpowiedzialny za funkcjonowanie okręgu dóbr ziemskich 
monarchy (zarządu domeny), zajmował się ich administracją, zagospodarowaniem, poborem dochodów 
z domeny dla władcy. Wynagradzany był częścią dochodów z administrowanego zarządu domeny.

starosta zamkowy/burgrabia (Schlosshauptmann) – urzędnik książęcy, zarządca zamku, siedziby mo-
narszej, odpowiedzialny za jej utrzymanie, bezpieczeństwo, zaopatrzenie; ponadto zarządzał domeną 
miejscową, sprawował nad jej mieszkańcami władzę policyjną i sądową.

starsi (Alterleute) – reprezentanci wybierani spośród członków cech i gildii, odpowiedzialni za kierowanie 
tymi stowarzyszeniami społeczno-gospodarczymi, w tym za organizację zebrań i uroczystości (np. reli-
gijnych), przestrzeganie regulacji gospodarczych (np. wielkość, jakość produkcji), egzaminy czeladnicze 
lub mistrzowskie. Starsi reprezentowali cech lub gildię wobec władz miejskich oraz wobec księcia i jego 
urzędników, zapraszani byli ad hoc do udziału w posiedzeniach rady miejskiej i w innych gremiach. 
Na starszych wybierano najczęściej najbardziej zasłużonych, najstarszych członków cechów lub gildii.

syndyk (Syndicus) – urzędnik miejski, prawnik odpowiedzialny za prawne problemy miasta oraz kontro-
lujący zgodność uchwał rady miejskiej z obowiązującym prawem; odpowiadał m.in. za status prawny 
miasta wobec księcia, przestrzeganie przywilejów miasta przez księcia, urzędników książęcych, a także 
przez mieszczan i obcych.

szlachta zamkowa (Schlossgesessene) – wyodrębniona grupa szlachty pomorskiej typu arystokratycznego, 
posiadająca znaczące dobra ziemskie, a także powiązania rodowe; charakteryzowała się m.in. posia-
daniem siedzib typu obronnego (zamki, warownie), które w okresie wczesnonowożytnym (XVI–XVIII w.) 
przebudowywano na okazałe rezydencje ziemiańskie.
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tezaurariusz – prałat, członek kapituły katedralnej, zwany też kustoszem (custos), urzędnik odpowie-
dzialny za skarbiec katedralny, opiekun relikwii, sprzętów kościelnych (księgi, ornaty itd.) oraz archiwum 
i pieczęci kapituły. Nadzorował także służbę w kościele katedralnym.

wielki (główny) komornik (Oberkämmerer) – urzędnik książęcy zajmujący się osobistą obsługą księcia, 
stojący na czele jego świty osobistej (Leibkammer). W XVII wieku znaczenie komornika wzrosło, po-
nieważ stał się on doradcą panującego księcia. Początkowo świta składała się z komornika, pachołka 
i trzech–czterech paziów. Jan Fryderyk utrzymywał ponadto dwóch lokai, karła i dwóch muzyków. W XVII 
wieku liczebność świty osobistej znacznie się zwiększyła, np. według ordynku dworskiego z 1613 roku 
personel dworski do obsługi księcia Filipa Juliusza z Wolgast liczył co najmniej 29 osób, tymczasem 
świta osobista księcia Filipa II ze Szczecina składała się tylko z trzech osób.

wójt biskupi (Stiftvogt) – namiestnik biskupa we władztwie biskupim (księstwie biskupim), odpowie-
dzialny za administrowanie władztwem i kontakty z podmiotami zewnętrznymi (sprawy zagraniczne).

zarządca sądu nadwornego (Hofgerichtsverwalter) – według przepisów z 1569 i 1575 roku kierował 
bieżącą działalnością tej instytucji i sprawami w niej prowadzonymi. Dysponował atrybutami władzy 
sądowej, w tym pieczęcią, a także właściwą władzą sędziowską poza osobą władcy czy jego reprezen-
tanta (kanclerza, prezydenta sądu nadwornego).
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