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[220] W XVI wieku kronikarze Krzysztof Falk i Kasper Hennenberger wymie-
niaj¹ Kronikê Lidzbarsk¹, która potem znik³a bez œladu. Musielibyœmy uznaæ j¹ za
przepad³¹, gdyby nie nadzieja odnalezienia jej pod inn¹ nazw¹.

Œwiadectwo Falka ma dla nas szczególne znaczenie, poniewa¿ by³ to nie tylko
nauczyciel w Elbl¹gu i Królewcu, lecz tak¿e urzêdnik na Warmii, a mianowicie
„mierniczy mianowany” i jako taki – przez Biskupa Marcina Kromera w 1571 roku
zaprzysiê¿ony1. Jako warmiñski urzêdnik mia³ on sposobnoœæ zasiêgniêcia w Lidz-
barku pewnych wiadomoœci o Kronice Lidzbarskiej, zw³aszcza, ¿e w 1571 roku
jej autor ¿y³ i by³ burmistrzem. W swym notatniku, który skoñczy³ w 1572 roku,
a który siê znajduje w Bibliotece Miejskiej w Gdañsku2, przytacza te kroniki Pru-
skie, które zna³ albo u¿ywa³ i wymienia wœród nich3 tak¿e Heilsberger chronik,
von herrn Achatzi von Knobelsdorf, durch den burgermeister daselbst Merten
Oesterreich zu wegen bracht. Nie ulega tu w¹tpliwoœci, ¿e on od Achacego Kno-
belsdorfa otrzyma³ kronikê, któr¹ zestawi³ burmistrz Marcin Oesterreich.

[221] Hennenberger przytacza w swym Objaœnieniu wiêkszej mapy Prus4 na
czterech miejscach urywki, czêœciowo z Kroniki Lidzbarskiej, czêœciowo z Rocz-
ników Lidzbarskich5. Oba te dzie³a uwa¿amy za jedno, a przytoczenia prowadz¹
nas na trop do odnalezienia zaginionej ksiêgi. Pod nazw¹ Biskupiec,6 sprowadza on
z powo³aniem na Kronikê Lidzbarsk¹ wybudowanie tego miasta do Henryka z Lidz-
barka w 1393 roku. Pod Braniewo7, pisze on, ¿e pierwszy koœció³ Œw. Andrzeja przez

1 Przysiêga jego znajduje siê w AAWO A 2, k. 278.
2 I E q Quarto (wydanie Toeppena s. 3).
3 k. 11 nr 4.
4 Erclerung der Preussischen grössern Landtafel.
5 Heilsberger Annales.
6 Bischburg albo Bischofsburg, s. 32.
7 Braunsberg, s. 36.

WSTÊP WYDAWCY
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Anzelma I w 1260 roku ustanowiony zosta³ katedr¹, potem jednak przeniesion¹ do
Fromborka. Pod Lidzbark,8 ka¿e on zaczynaæ budowê tamtejszego zamku za Jana
I z Miœni, a w koñcu pisze z powo³aniem na Lidzbarskie Roczniki, ¿e Eneasz
Sylwiusz kaza³ rz¹dziæ biskupstwem warmiñskim Paw³owi Legendorfowi9. Pierw-
sze przytoczenie zawiera b³êdy zarówno w liczbie roku, jak i w imieniu biskupa i nie
mo¿na wykazaæ, sk¹d zosta³o zaczerpniête. Natomiast trzy nastêpne znajduj¹ siê10

w póŸniej powszechnie tak nazywanej Kronice Kreczmera–Tretera i czujemy siê
uprawnieni do przyjêcia, ¿e Kronika zwana w XVI wieku Lidzbarsk¹, potem, gdy
Tomasz Treter najpierw w rêkopisie j¹ rozpowszechni³, a Maciej Treter dalej po-
ci¹gn¹³ i do druku odda³, zmieni³a sw¹ wczeœniejsz¹ nazwê na Kronikê Tretera.
Przemawia za tym jeszcze co nastêpuje:

Treter przeniós³szy siê z Rzymu do Fromborka prze³o¿y³ w latach 1594–1595
kronikê, któr¹ da³ mu dziekan Kapitu³y katedralnej Jan Kreczmer, przepisan¹
w kancelarii lidzbarskiej11. Gdyby Kreczmer (+ 12 V 1604 r.) albo Treter (+ 11 II
1610 r.) chcieli pisaæ w³asn¹ kronikê, to bez w¹tpienia doprowadziliby j¹ a¿ do
swoich czasów, a zw³aszcza nie pominêliby biskupów Hozjusza i Kromera. Nasza
kronika pod koniec staje siê bardzo szczegó³owa i urywa siê nagle z rokiem 1526.
Musi wiêc byæ starsza od Kreczmera. Tego samego dowodzi tak¿e uzupe³nienie,
[222] które pomin¹³ Maciej Treter, a które brzmi: ze starej kroniki w kancelarii
Lidzbarskiej prze³o¿ona przez Tomasza Tretera roku 1594.

Jako kronika Lidzbarska odznacza siê ponadto szczególnym uwzglêdnieniem
Lidzbarka w porównaniu z innymi miastami na Warmii. I tak, wspomina ona oblê-
¿enie Lidzbarka przez Prusów12, budowê zamku13, wzniesienie wewnêtrznego kru¿-
ganka, wodotrysku i zewnêtrznych murów zamkowych14, zajêcie zamku przez bi-
skupa Miko³aja15, nastêpnie wylicza po¿ary Lidzbarka z lat 1442, 1497 i 152216,
niczego takiego o innych miastach nie mówi¹c. Bardzo szczegó³owo omawia sze-
œciotygodniowe oblê¿enie i ostrza³ Lidzbarka przez ksiêcia Albrechta, ile kul dzien-
nie wystrzelono, jak one by³y gaszone i jakie wyrz¹dzi³y szkody. Znacz¹ce jest dla
kroniki to, i¿ pisarz prócz kuli, która pad³a na zamek, wymienia jeszcze kulê, która
uderzy³a w dom burmistrza Jerzego von Knobelsdorfa17, który by³ jego teœciem,
a on sam zdaje siê by³ przy tym obecny i wszystkiemu siê przygl¹da³.

Zgodnie z tym musimy uznaæ dane Falka o pisarzu kroniki Kreczmera–Tretera

8 Heilsberg, s. 146.
9 S. 153
10 Na s. 64, 76 i 102.
11 Wstêp Tretera.
12 S. 75.
13  S. 76.
14 S. 85.
15 S. 109.
16 S. 95, 128 i 154.
17 S. 139.
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za s³uszne i utrzymywaæ, ¿e jest ona starsza i zosta³a napisana przez burmistrza
Marcina Oesterreicha.

Z jego ¿ycia znane s¹ tylko wyj¹tki. Wydaje siê, ¿e jako m³ody cz³owiek wst¹pi³
do s³u¿by miejskiej za notariusza (pisarza miejskiego)18. Potem zosta³ [223] ziêciem
Lidzbarskiego burmistrza Jerzego von Knobelsdorfa (+1544) i za ¿onê mia³ jego
drug¹ wiekiem córkê – Emerencjanê, podczas gdy najstarsza Sabina poœlubi³a Mi-
cha³a von Bochsen19. By³ wiêc szwagrem znanego poety – Kustosza Warmiñskiej
Kapitu³y Katedralnej i kanonika Wroc³awskiego, Eustachego von Knobelsdorfa,
a gdy on w 1571 roku umar³ we Wroc³awiu i z jego spadku ufundowano stypendium
dla krewnych, jako pierwszy mia³ z niego skorzystaæ Eustachy von Bochsen, syn
najstarszej siostry Sabiny, a gdyby on nie nadawa³ siê na studia, syn drugiej siostry
[224] Emerencjany i Osterycjusza, czyli Oesterreicha mia³ po nim nast¹piæ20.

Obywatelowi i ³awnikowi Marcinowi Oesterreichowi oraz jego ma³¿once Eme-
rencjanie zapisa³ Hozjusz w maj¹tku Hogenberg ³¹kê nad £yn¹ „od pola nad ma³¹
rzeczk¹, która p³ynie do £yny, a¿ do granicy naszej wsi Nowosady” w do¿ywotne
u¿ytkowanie, pod dniem 16 lipca 155421. PóŸniej by³ on jeszcze tam burmistrzem,

18 Na oryginale odnowienia przywileju miasta przez biskupa £ukasza z 11 grudnia 1498,
znajduj¹cym siê w Lidzbarskim archiwum magistrackim, zestawione s¹ ró¿ne zapisy histo-
ryczne, które prawdopodobnie pochodz¹ równie¿ od Marcina Oesterreicha. Na stronie
przedniej:

Lidzbark zosta³ wybudowany przez Eberharda, trzeciego biskupa w roku 1308. – Miasto
sp³onê³o pierwszy raz dnia Œwiêtego Jerzego w roku 1497. – Miasto sp³onê³o po raz drugi w
noc Palmow¹ w roku 1522. – Miasto by³o oblê¿one przez króla Kazimierza, nie zosta³o
zdobyte, w roku 1479, nazywa siê to Polsk¹ wojn¹. – Miasto Lidzbark by³o oblê¿one i surowo
VII tygodni zaciœniête przez Margrabiego Albrechta Wielkiego Mistrza, który te¿ nie zdoby³,
w roku 1520 we wrzeœniu.

Miasto Lidzbark p³aci swemu panu czynsz: od ratusza 40 grzywien, od £abêdnika 40
grzywien, od ogrodów pod Pilnikiem 7 grzywien, od 4 ³anów 4 grzywny, razem 91 grzywien.
Miasto p³aci te¿ czynsz od ³aŸni na kapelaniê Œw. Katarzyny na zamku 6 grzywien, pobiera z
niego pó³ grzywny czynszu murowego od ksiê¿ówki. Tak zosta³o postanowione za biskupa
Maurycego.

Biskup Miko³aj Tungen umiera na Walentego w roku 1489. – £ukasz z Torunia umiera tam
w Niedzielê „Judica” 1512. – Fabian z £ê¿an umiera dnia 30 stycznia 1523. – Maurycy
Ferber umiera 1 lipca 1537. – Jan Dantyszek umiera wieczorem Œw. Szymona i Judy 1548. Po
nim w biskupstwie nast¹pi³ Tiedemann Giese.

Na odwrotnej stronie: W roku 1454 wieczorem Gromnicznej wybuch³a wielka wojna.
– W roku 1466, dnia 19 paŸdziernika zosta³ zawarty pokój miêdzy królem Kazimierzem
a Wielkim Mistrzem Ludwikiem von Erlinghausen. – W roku 1525, dnia 8 kwietnia zosta³
z nim zawarty pokój, przysi¹g³ królowi i poj¹³ ma³¿onkê. Wtedy zakon zosta³ wypêdzony
z Prus. – W roku 1479 by³a Polska wojna w biskupstwie, poniewa¿ nie chcieli mieæ
¿adnego Polaka za biskupa.

19 Por. Wilhelm von Knobelsdorf, das von Knobelsdorfsche Geschlecht in Stammtafeln.
Berlin 1876, tablica 9.

20 Fundacja Knobelsdorfów w Archiwum Kapitu³y Katedralnej we Fromborku.
21 AAWO A 2 k. 119–b.
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mo¿e nawet bezpoœrednio nastêpuj¹c po swoim teœciu. W dokumencie
dotycz¹cym testamentu kanonika katedralnego i archiprezbitera Lidzbarskiego Jana
Langhannigka wystêpuje nie tylko wœród wykonawców testamentu jako burmistrz,
lecz tak¿e wœród d³u¿ników. Ten ostatni zapis brzmi dos³ownie: 344 grzywny spad-
kowego pieni¹dza, które czcigodny Marcin Oesterreich, burmistrz Lidzbarka,
za swój dom mieszkalny zalega. Wydaje siê ¿e umar³ krótko potem, bo gdy
w roku 1577, dnia 14 maja biskup Kromer wystawia³ zapis na swego ekonoma Jana
von Hatten o ogrodzie po³o¿onym po lewej dla id¹cych st¹d do cegielni, miê-
dzy ogrodem Osterycji i naszym polem Pilnickim, u¿y³ rodzaju ¿eñskiego Ostery-
cja, to znaczy wdowa Emerencjana Oesterreich, jej m¹¿ musia³ ju¿ wtedy nie ¿yæ22.

Czas, w którym kronika zosta³a napisana, da siê tylko ogólnie okreœliæ. Urywa
siê ona nagle z rokiem 1526 i dok³ada tylko kilka s³ów o œmierci biskupa Maurycego
Ferbera. Wynika st¹d, ¿e napisana zosta³a miêdzy rokiem 1526 a 1537. Zgadza siê
z tym jej odniesienie do Szymona Grunaua, którego kronikê nasz pisarz zna³ i pilnie
wykorzystywa³. Dla Warmii Grunau pos³ugiwa³ siê kronik¹ Jana Plastwiga, wiary-
godnym Ÿród³em, i dlatego jest zarówno u niego, jak i w naszej kronice wiele uryw-
ków, które wydaj¹ siê nam bardziej wiarogodne ni¿ zwykle, ale wiele te¿ powie-
dziano tu w oparciu wy³¹cznie o Grunaua. Dopiero [225] z rokiem 1522 albo raczej
1523 mo¿emy wykazaæ lepsze Ÿród³o wspó³czesne, Akta Maurycego23, które wy-
dajemy w dodatku. Wygl¹d, ¿ywy tok opowieœci, wchodzenie w szczegó³y, (n.p.
wypêdzenie z zamku kanoników katedralnych, odprawa zw³ok Fabiana, wzmianka
o chorobie kanclerza), przemawia za wspó³czesnym zapisem naocznego œwiadka.

Przyczynienie siê Kreczmera do naszej kroniki polega zapewne tylko na tym, ¿e
on napisan¹ przez Oesterreicha i przechowywan¹ w Lidzbarskiej kancelarii kroni-
kê przepisa³ i w 1594 roku da³ j¹ Tomaszowi Treterowi do prze³o¿enia na ³acinê.
Niestety uda³o siê odnaleŸæ tylko jeden rêkopis tekstu niemieckiego24. który bierze-
my za podstawê naszego przedruku. Nie jest pewne, czy to jest jego w³asnorêczny
zapis, wydaje siê, ¿e to raczej pobie¿ny odpis, w którym wiele opuszczonych wyra-
zów wypacza znaczenie. Musieliœmy uzupe³niæ je w nawiasach prostok¹tnych. Krecz-
mer móg³ zrobiæ odpis tylko w tym czasie, gdy przebywa³ przy Kromerze jako
sekretarz lub kanclerz, czyli w latach 1572–1580.

Kronika Oesterreicha–Kreczmera nie by³a wœród Polaków tak rozpowszech-
niona jak ³aciñski przek³ad Tomasza Tretera. Tych dwu pierwszych jeden tylko
odpis znajdujemy w archiwum Toruñskim, odpisy tego ostatniego s¹ stosunko-
wo liczne i znajduj¹ siê w Elbl¹gu, Fromborku, Braniewie, Gdañsku, Krakowie,
Królewcu, Lwowie i na innych miejscach. Korzystaliœmy z szeœciu rêkopisów
i odsy³amy do tego, co o nich wy¿ej zosta³o powiedziane.25 Wiêcej ich wykorzy-

22 Orygina³ w konwencie ss. Katarzynek w Lidzbarku.
23 Acta Mauritii, AAWO A 86.
24 Toruñskie Archiwum Radzieckie (Rady Miejskiej), foliant A. 55, s. 60–183.
25 C.P. Woelky, Scriptores Rerum Warmiensium, Band I. Braunsberg 18XX, s. 27.
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stywaæ uwa¿aliœmy za niepotrzebne i zbêdne, bo wyzyskane oddaj¹ co do istoty
to samo brzmienie.

Natomiast królewski sekretarz Maciej z Lubomierza Treter istotnie zmieni³ kro-
nikê swego stryja Tomasza Tretera. W pierwszej czêœci do Maurycego tylko po-
szczególne wyrazy zosta³y zmienione i zrobiono kilka obszerniejszych dodatków.
Dajemy je w przypisach. Druga zaœ [226] czêœæ, od Jana IV Dantyszka a¿ do
Radziejowskiego, jest zupe³nie na nowo opracowana i w Krakowie w 1681 roku
drukowana i wydana. Wydanie to jest obecnie stosunkowo rzadkie. Tê drug¹ czêœæ
dajemy póŸniej, pod w³asnym imieniem Macieja Tretera.

Poniewa¿ ten ostatni dzie³o og³osi³ pod tytu³em: Tomasza Tretera, kustosza
kanonika Warmiñskiego, o biskupstwie i biskupach koœcio³a Warmiñskiego
dzie³o pogrobowe, dopiero teraz staraniem i nak³adem Macieja z Lubomierza
Tretera, Sekretarza Jego Królewskiej Moœci26, a w ten sposób przysposobi³ dzie-
³u nazwisko Tretera, wyjaœnia siê, jak zosta³a zapomniana poprzednia nazwa z XVI
wieku: Kronika Lidzbarska, a zamiast niej wesz³a w u¿ycie nowa: Kronika Tretera.

26 Thomae Treteri, custodis canonici Varmiensis, de episcopatu et episcopis ecclesiae
Varmiensis opus posthumum, nunc primum cura et impensis Matthiae a Lubomierz Treteri,
S.R.R. Sekretarii.
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¯yczliwemu czytelnikowi pozdrowienie.

Jak tym, którzy przystêpuj¹ do rz¹dzenia jak¹œ rzecz¹pospolit¹ poznanie
dziejów tej krainy zwyk³o przynosiæ wiele œwiat³a, aby urz¹d swój z wiêkszym
owocem i przyjemnoœci¹ spe³niali, tak i ci, którzy ustanowieni w kap³añstwie
przypisani s¹ do jakiegoœ koœcio³a, nie mog¹ doskonale troszczyæ siê o jego
po¿ytek, je¿eli wczeœniej nie osi¹gn¹ wiêkszej znajomoœci spraw swego ko-
œcio³a, wzrostu i upadku, strat i zysków, które zmiennoœæ czasu w rzeczach
ludzkich nieœæ zwyk³a. Dlatego gdy ubieg³ego roku powróciwszy z Rzymu
postanowi³em zamieszkaæ przy tym naszym Warmiñskim koœciele, i oddawaæ
siê Bogu oraz mej kap³añskiej powinnoœci, niczego nie uwa¿a³em za wa¿niej-
sze, ni¿ starannie i pilnie przebadaæ to, co dotyczy jego ustanowienia oraz
szeregu nastêpuj¹cych po sobie jego biskupów.

 Gdy o tych sprawach z Wielebnymi ksiê¿mi Kanonikami, moimi wspó³braæmi,
czêœciej rozmawia³em, Wielebny ksi¹dz Jan Kreczmer27, cz³owiek dobry i gor-
liwy, dziekan naszego koœcio³a i mnie bardzo mi³y, da³ mi ksiêgê, któr¹ w swej
mi³oœci do koœcio³a przed kilku laty zestawi³ jêzykiem germañskim z roczni-
ków archiwum Lidzbarskiego. Ta [228] jego praca dociekanie moje sprawom
koœcio³a poœwiêcone do tego stopnia wzmocni³a i rozpali³a, ¿e nie mog³em siê
powstrzymaæ, bym ksiêgi tej z jêzyka germañskiego na ³aciñski zaraz nie prze-
³o¿y³.

Chocia¿ zaœ ten¿e Wielebny ksi¹dz Dziekan, gdy u Wielebnego ksiêdza
œwiêtej pamiêci Marcina Kromera, biskupa Warmiñskiego, pe³ni³ urz¹d kanc-
lerza, rozrywany wielu i ró¿nymi zajêciami nie móg³ przy³o¿yæ do pisania tej
ksiêgi takiej jak sobie ¿yczy³ pilnoœci, tak i¿ oszczêdzaj¹c na czasie, byle tok

27 O Janie Kreczmerze, urodzonym w Pieniê¿nie (+ 1604), zobacz Ermländische Zeit-
schrift [EZ] III, 363–366.

[227] WSTÊP TOMASZA TRETERA
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dziejów by³ zachowany, zmuszony by³ niekiedy kolej opowiadania przerwaæ i
co powinno byæ zamieszczone w ¿yciu jednego biskupa przerzuciæ do ¿ycia
biskupa nastêpnego, jednak wszyscy wiele mu z tego powodu zawdziêczamy,
¿e do wyjaœnienia spraw tego koœcio³a tak wiele dorzuci³ œwiat³a, a zw³aszcza
¿e innym otworzy³ szerok¹ i dogodn¹ drogê, któr¹ ja postêpuj¹c dozna³em z
tej jego pracy wiele radoœci i zadowolenia.

W przek³adzie zaœ usi³owa³em nie tyle s³owa oddaæ s³owami, ile wyraziæ
znaczenie, zachowuj¹c wprost we wszystkim wiernoœæ historii. Herby, czyli
znaki w³asne biskupów, domalowa³em na swoim miejscu: czterem tylko pierw-
szym biskupom, o których herbach niczego pewnego nie mog³em znaleŸæ, do-
da³em pewne jakby symbole, które by ich dokonania jakimiœ znamionami wy-
obra¿a³y. Korzystaj ¿yczliwy czytelniku z tej skromnej naszej pracy, podczas
gdy zamyœlamy coœ wiêkszego ku ozdobie tego¿ koœcio³a, umi³owanej oblu-
bienicy naszej. B¹dŸ zdrów!

Przy koœciele Warmiñskim, Kalendów Maja, roku Pañskiego 1595.

Tomasz Treter,28 Kanonik Warmiñski.

28 Tomasz Treter, urodzony w Poznaniu 1 marca 1547 r., studiowa³ u jezuitów w Branie-
wie, wyjecha³ w 1569 roku z Hozjuszem do Rzymu, pozosta³ tam jeszcze po jego œmierci
i otrzyma³ w 1585 roku kanoniê warmiñsk¹. Dopiero w styczniu 1593 roku przyby³ do From-
borka, zosta³ tu 31 lipca 1595 roku kustoszem i bêd¹c nim umar³ 11 lutego 1610 r. EZ III, 551
i VII,135.
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I. Roku29 od Narodzenia Jezusa Chrystusa 573, gdy Wejdawut, wielki król Prus
w wieku swych 116 lat zapad³ na chorobê a mia³ dwunastu synów ¿yj¹cych i doro-
s³ych, miêdzy którymi istnia³y spory o dziedzictwo ojcowskiego królestwa: dla ich
za¿egnania oraz by miêdzy braæmi wzrasta³a mi³oœæ i jednoœæ, podzieli³ ziemie Prus
na 12 czêœci, czyli ksiêstw, ka¿demu synowi po swej œmierci jedn¹ czêœæ przyzna-
j¹c. Dlatego jego synowi Warmowi przypad³a ta czêœæ, która po³o¿ona nad rzekami
Nar¹ i Pasari¹ od jego [230] imienia mianem Warmia jest zwana. Ten wybudowa³
zaraz wielkie warownie, nazwane przez siebie Telo. Nied³ugo jednak po¿y³ i uprze-
dzi³ œmieræ ojca, zostawiwszy wdowê, która zwa³a siê Erma, z kilkorgiem ma³olet-
nich dzieci. Ona dzielnic¹ mê¿a w stanie wdowim z wielk¹ chwa³¹ przez wiele lat
rz¹dzi³a i by³a sprawiedliwa dla poddanych, od niej przyjê³a nazwê Ermland a¿ do
dnia dzisiejszego. Ta sama zdoby³a sobie d³ugo i szeroko wielkie imiê z pobicia
Mazowszan, bo gdy Lutko, ksi¹¿ê Mazowszan, wrogo najecha³ kresy Pomezona,
który by³ bratem mê¿a Ermy, a pojmawszy Pomezona z szeœciu synami krótko
potem ich zabi³ (sam tylko ojciec ucieczk¹ ocala³), ona, by pomœciæ tak wielk¹
krzywdê, zebrawszy wojsko, z pomoc¹ wojsk swego powinowatego osobiœcie wpad³a
na Mazowsze i szczêœliwie pokona³a Lutka oraz na swych oczach jego z ¿onami
i dzieæmi, których [231] by³o ko³o dwudziestu szeœciorga, kaza³a straciæ. I tak od-
niós³szy s³ynne zwyciêstwo, tryumfuj¹c wróci³a do domu. Potem zaœ, gdy w ¿aden
sposób nie chcia³a pozwoliæ, by syn poœlubi³ pannê z jej otoczenia, któr¹ bardzo
ukocha³, przez tê pannê podstêpami œcigana, wreszcie potajemnie noc¹ nêdznie
zabita umar³a.

[229] KSIÊGA O BISKUPSTWIE I BISKUPACH
WARMIÑSKICH Z DAWNEJ KRONIKI BIBLIOTEKI

LIDZBARSKIEJ NA JÊZYK £ACIÑSKI Z GERMAÑSKIEGO
PRZE£O¯ONA PRZEZ TOMASZA TRETERA KANONIKA

WARMIÑSKIEGO ROKU PAÑSKIEGO
1594.

29 Rozdzia³ I jest w ca³oœci zapo¿yczony z Kroniki Grunaua, traktatu II, rozdzia³u IV.
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II. Za³o¿enie biskupstwa Warmiñskiego30. Poniewa¿ Krzy¿acy, których ksi¹¿ê
Konrad Mazowiecki osadzi³ w ziemi Che³miñskiej, nie dorównywali si³om Prusów,
papie¿ Innocenty na proœbê wspomnianego Konrada kaza³ og³osiæ œwiêt¹ wojnê
krzy¿ow¹ po ca³ej Germanii i Polsce, do której z pos³uszeñstwa przyst¹pi³a niezli-
czona rzesza ludzi z Germanii, Polski i innych narodów zebrana, Roku pañskiego
1225, kiedy dnia [232] £ucji w Brezdnie godni pochwa³y ksi¹¿êta Polscy si³y swoje
zgromadzili w jedno, mianowicie najlepszy ksi¹¿ê Mazowszan Konrad, opiekun
Che³miñskich braci Teutoñskich, przyby³ z 4000 Mazowszan, ksi¹¿ê Wielkopolski
Laskonogi z 1200, ksi¹¿ê Kujawski Ziemowit z 2000, Krakowski Leszek z 2000,
Legnicki Henryk, syn Œwiêtej Jadwigi, z 3000, GnieŸnieñski Kazimierz z 1500, ksi¹-
¿êta Pomorza Œwiêtope³k i brat Sambor z 5000. Ci ksi¹¿êta z mistrzem Hermanem
Balke i 28 braæmi Teutoñskimi oraz stu ich pieszymi, sprawiwszy wojsko, poci¹gnê-
li dnia Szymona i Judy do miejscowoœci Vogelsang nad rzek¹ Wis³¹, która zamarz³a
od mrozu i przeszli do Slemu, warowni Prusów, która teraz Garse siê nazywa, gdzie
niewierni zebrawszy wielkie si³y uderzyli na chrzeœcijan wielkim pêdem. Walczono
z obu stron z potê¿n¹ [233] odwag¹ ca³y dzieñ, ¿e strumienie krwi zmieszanej ze
œniegiem obficie sp³ywa³y po polach. Z nadejœciem nocy, gdy Prusowie spostrzegli,
i¿ stracili wiele tysiêcy ludzi, rzucili siê do ucieczki. Œwiêtope³k ze swoimi zabiega-
j¹c im drogê, wybi³ ich do jednego. Gdy Prusowie to zauwa¿yli i zobaczyli, ¿e chrze-
œcijanie dalej ni¿ myœleli pustosz¹ ich kresy ogniem i mieczem, wys³ali chrzeœcija-
nom naprzeciw swego Darsgoita ze znakomitymi spoœród szlachty, pokornie
prosz¹c, by od rzezi i pustoszenia powstrzymali siê, ¿e poddadz¹ siê ich w³adzy.
Wówczas dnia Œwiêtego Marcina zosta³ tam zawarty pokój na tych zasadach, ¿e
Prusowie odt¹d bêd¹ wiernymi podatnikami ksi¹¿¹t, bêd¹ poddani braciom Teutoñ-
skim i pozwol¹ im pouczaæ siê w wierze chrzeœcijañskiej.

[234] III. Potem wy¿ej wspomniani ksi¹¿êta chrzeœcijañscy szczêœliwie doko-
nawszy sprawy przeciw barbarzyñcom, ziemie Prus ofiarowali i oddali papie¿owi,
z którego polecenia i woli zrodzi³o siê zwyciêstwo, prosz¹c i zaklinaj¹c, aby szuka³
wszelkich sposobów i zasad, którymi chrzeœcijañska wiara da³aby siê w tych stro-
nach zasadziæ a potem rozkrzewiæ. Innocenty31 przeto IV prócz innych pobo¿nych
i uczonych zakonników oraz kap³anów wys³a³ do nowego klasztoru w Toruniu czte-
rech ni¿ej wymienionych, aby pouczali ludy o wierze chrzeœcijañskiej, mianowicie
doktora Henryka, kanonika z Brna na Morawach, brata Henryka zakonu kazno-
dziejskiego, brata Anzelma z zakonu Œwiêtego Franciszka, brata Ernesta zakonu
kaznodziejskiego, którzy tu i tam wœród Prusów g³osz¹c pobo¿ne kazania wiele
po¿ytku przynieœli w rozszerzaniu znajomoœci prawdziwego Boga.

Aby zaœ wprowadziæ pewn¹ zasadê i sposób, którym ta kraina we wzroœcie czci
Bo¿ej mog³a byæ kierowana i zachowana, wy¿ej [235] wymieniony papie¿ roku

30 Grunau, traktat VII, rozdzia³ 1, § 1.
31 Brak jednej karty.
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1241 wys³a³ swego legata do Prus, najprzewielebniejszego w Chrystusie ojca,
ksiêdza Wilhelma, biskupa Modeny, który przybywaj¹c do Torunia na œwiêto Na-
rodzenia Pañskiego, tam w klasztorze Najœwiêtszej Dziewicy u Franciszkanów,
w niedzielê Quasimodo geniti odprawi³ synod, na którym byli arcybiskupi: GnieŸ-
nieñski, biskupi P³ocki, W³oc³awski, Wroc³awski i wielu innych koœcielnych pra³a-
tów, opatów i kap³anów. Na nim miêdzy innymi postanowiono i to, ¿e Prusy bêd¹
podzielone na trzy czêœci, ka¿dej zaœ czêœci trzecia czêœæ, ze wszystkimi pierw-
szeñstwami i przywilejami monarszymi przeznaczona bêdzie na za³o¿enie biskupstw,
dwie zaœ pozosta³e czêœci przypadn¹ krzy¿akom, aby mogli dŸwigaæ ciê¿ary wojny
i zapewniæ krainie bezpieczeñstwo. Ksiê¿a biskupi maj¹ w nich wykonywaæ sw¹
jurysdykcjê, oraz by ka¿dy koœció³ po œmierci pierwszego biskupa mia³ wolny wybór
i nie by³ bezpoœrednio poddany ¿adnemu panu, poza papie¿em.

Na [236] tym te¿ synodzie zosta³y ustanowione w Prusach biskupstwa i czte-
rech wy¿ej wymienionych aposto³ów Prus przez legata papieskiego zosta³o na
biskupów wyœwiêconych i konsekrowanych. A mianowicie doktor Henryk umiesz-
czony zosta³ na stolicy Che³miñskiej, brat Ernest na Pomezañskiej, brat Anzelm na
Warmiñskiej, a roku 1242, miesi¹ca Kwietnia, w niedzielê Quasimodo geniti brat
Henryk na Sambijskiej. Chocia¿ zaœ krzy¿acy z biegiem czasu biskupstwa Che³-
miñskie, Sambijskie i Pomezañskie czêsto i rozmaicie tak uciskali, ¿e musia³y odst¹-
piæ od pierwotnego ustroju i im siê poddaæ, jarzma tego koœcio³owi Warmiñskiemu
nigdy nie zdo³ali na³o¿yæ, lecz ksiê¿a biskupi razem z czcigodn¹ kapitu³¹ tak wspa-
niale bronili swego prawa, ¿e przywileje monarsze zachowali ca³e i wolne.

Koœció³ Warmiñski32 ma wezwanie Najœwiêtszej Maryi i Œwiêtego  Andrzeja
Aposto³a. Zawiera miasta: [237] Frombork, Braniewo, Pieniê¿no, Orneta, Dobre
Miasto, Jeziorany, Lidzbark, Barczewo, Biskupiec, Tolkmicko i Reszel ze wszystki-
mi wsiami i przynale¿noœciami.

Granice jego diecezji siêgaj¹ a¿ po Królewiec do Prego³y, do biskupstwa Wileñ-
skiego, w stronê po³udnia do biskupstwa P³ockiego, do jeziora Dru¿no i Zalewu.

IV. Klasztory.33 W biskupstwie Warmiñskim s¹ te¿ klasztory ¿ebrz¹cych. Ka-
znodziejów dwa, jeden w Elbl¹gu, drugi w Gierdawach. Pustelników Œwiêtego
Augustyna34 trzy, jeden w Reszlu, drugi w Pato³ach, gdzie jakieœ bóstwo przez
niewiernych Prusów z najwiêksz¹ pobo¿noœci¹ by³o czczone, trzeci w Œwiêtej Sie-
kierce, który przez Luteranów zosta³ zniszczony. Braci mniejszych cztery, jeden
w Braniewie, [238] drugi w Barczewie, dwa pozosta³e w Welawie, z których jeden
Bernardynów po³o¿ony poza miastem zosta³ zburzony podczas wojny, drugi zaœ
Martynianów zniszczy³a niezbo¿noœæ Luterañska. To opuszczenie klasztorów spo-
wodowane zosta³o przez niby biskupa Sambijskiego Jerzego.

32 Grunau, traktat IX, rozdzia³ 1, § 1.
33 Tam¿e, § 4.
34 Augustianów.
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