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PRZEDMOWA. 

Naród Slawiailski 'w najodleglejszej dobie swojego 
żywota nie miał piśmiennych świadków swych działań; 
pierwsi pisarze, którzy imię Sławian wymawiają, opo~ 
wiadają o nich tylko ze słyszenia, a nie z osohistqj 
z nil:ni styczności. Tymczasem śród ciszy pO'wszechnej 
o ich działaniach, naród \ ten poruszać się zaczął, za
pragnął obszerniejszych siedlisk i całemi massami od 
'wschodu i środka Europy posunął się "ku zachodowi, 
południowi i północy, przeszedłszy na południu za 
;Dunaj aż do Morei i wzdłuż 'wybrzeży morza Adry ja .. 
tyckiego, na zachód rozlał się do I-Ielwecyi, do Sali 
iaż do ujść Elby, na północy od brzegów Baltyku aż 
do zatoki I{ielskiej w dzisiejszej I-Iolsztynii, nie mówiąc 
już o oddzielnych osadach w Szwajcaryi, HIszpanii, Ni
derlandach, nad Renem i 'w Anglii. Usadowiwszy się 
w swych nowych siedzibach:,' Sławi anie zamknęli $i~ 
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w sobie, kaid!! z 'rodem swoim (N e s t o r) i rządzili się 
gminowładnie, wybierając sobie naczelnikó'w i czcząc 
swoje bóstwa i swoich kapłanów. Ci szczególniej, 
którzy środek i północ Europy zajęli, po przemożeniu 
pozostałych tam resztek Germanów, żywot powszedni 
w spokoju pędzić zaczęli, nie szukając z sąsiadami za
czepek, kochająe się w prostocie życia, oddani roli i bo
gacąc się handlem nadmorskim. Ten spokój wszakże, 
ta odrębność życia, to nieścieranie się z ludami innych 
szczepów i niewdawanie s'ięw żadne spory religijne 
nie ,vyrobily w nich prawdziwych pojęć o postępie 
ludzkości i Sławianie cale wieki przetrwali na stopniu 
pierwiastkowego pojęcia o Bogu i świecie duchowym, 
o prawie i stosunkach, między':narodowych. Prawo
dawstwo ich pierwiastkowe, oparte jak i u wszys
tkich ludów w pierwszej dobie ich życia, tylko na 
zwyczaju, pozostało na jednymże stopniu aż do ich 
upadku, ;vtedy kiedy plemiona germańskie już innych 
pojęć w styczności z Rzymianami zaczerpnęły. Urzą
dzenia ich polityczne :w ciągu wieków nie uległy zmia
nie" 'jakkolwiek lronieczność coraz bardziej nagląca 
zmienić je nakazywała. Zdawałoby się na pozór, że 

naród nikomu w drogę nie', wchodzący, nie życzący 

mieć z nikim p.olitycznych stosunków, naród szczęśliwy 
u siebie, nawet ze swerni falszywemi wyobrażeniami 

o Bogu i świecie, zasługuje na to, by obcy nie narzu- . 
cali mu swych pojęć, chociażby prawdziwych, by sąsie
dzi szanowali jego bezpieczellstwo, i nietykalność jego 
granic. . Byłoby to slusznem, gdyby Bóg ludów nie 
stworzył do składania jednej wielkiej rodziny ludzko
ści, a w tej .rodzinie zasada egoistycznego ,życia narodu 
utrzymaną 'być nie nwże i zachowywaną też nigdy 
długo nie była. Dppóki wszakże religija Objawiona 
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nie 'Yl3kazala prawdziwych przeznaćzeń tej rodziny, 
m.ał6 dbali ludzie o swych współbraci, a dąiyli tylko 
do wzmocnienia swych sil materyja1nych lub ostatec;znie 
do zabezpieczenia siebie od nieprzyjacielskich napadów. 
Od czasów Chrystyanizmu przybyła nowa siła, sila 
ducha, która światem zawładnąć miała, by go wyzwow 
lić i uszczęśliwić. W świecie' starożytnym sila ta nie 
istniala. Rzym dążył de rozszerzenia się na zewnątrz 
mocil tylko oręża; poganizm rzymski nie miil.ł siły we
wnętrznej, by się obcym' narodom narzucić; Cezarowie 
byli wyższyini' nad wszystkich innych władców świata, 
ale' tTowisz był tylko takim bogiem, jak Thor germail
ski lub Swantewit sławiallski. Lecz kiedy stępiał oręż 
Cezarów, kiedy poganizm zniknął przed światlemwia
ry Chrystusa, kiedy nowy świat, świat germański, objął 
po \vln.dcach Rzymu dziedzictwo, dwie te idee wystą .. 
piły nu, pole wspólnego działania, idea panowa,nia nad 
światelil, uosobiona w cesarzach niemiecko-rzymskich' . 
i idea rozszerzenia się prawdy (compellere intrare), 
której przedstawicielem był widomy Namiestnik Chry;. 
stusa.. Te d'wie idee stały się siłami; pierwsza, wsparta 
na lnieczu, mieczenl świat· zdobywała, druga w imię 
prawdy dzialając,'pochodnią. wiary rozpraszała ciemnow 

ści błędów. ,. Pierwsz~j sile oręż nieuległych ludów po .. 
sta,,,U zapory, drugiej sile świat się nieoparl i wszy8tko, 

. co jej na drodze stawało, ukorzyć się lub . zniknąć nlU
siało. 

Slawiańsżczyzna nadelbialiska i nadbaltycka nie 
pojęła ~ ·swym czasie sil tybh znaczenia; opie~ała się 
ona jak jedn~j tak i drugieJ; 1V zapasach z niemi chwi· 
lowo zWY,cięzka,ulegla nakoniec pod ich ciosami. Nie 
'umiała ona połączyć się w jedno, by skuteczniej bronie 
swej niepodległości, nie umiała, lub nie Illiala odwagi 



, IV 

uznać swych błędów, by wstąpić dobrowolnie na drogę 
prawdy; rUl1ęla raze~, z bogami swemi i pod~ała karl: 
swój pod ·j,śrzmo nfeW-<;>;Li, .. nie ó·caliwszy nIC ze .s,:eJ 
przes>~lości, arii nawet imienia, Opisy. tych walk kIlku
wiekowych Pl,zechowali nam pisarze'germańscy, a .mię
dzy nuni główne :tni~soa zajmują,! E i n h a r d, D I e ~-

, ni a rM e l' z e b U r g s ki, Adam BremeńskI, 
H e l m o l d, S a x o Grammatyk, . L a In b 'a r t z Hers .. 
fałdu (A$z~fenbur~ski) i in.ni ,a z wiadomości u nich 
zebranych da się odtworzyć historyj a jakkolwiek niezu ... 
pełna Slaw'iańszczyzny. nadbałtyckiej, która jest głó
wnym przedmioteI!1 ;,Sla;wiańskiej Kroniki'~ H . e 1-
m.o l d a. 

Plemiona Slawiańskie, z których S z a ff a,r z y k 
oddziehlY 5zczep P:ołiibski utworzył, a, które lny na za
sadzie cech językowych, do lechickich zaliczamy, 
zajmowały wielką przestr2Jeń środkowej i północnej 
Europy i rozciągały się na wschód do rzeki Odry i Bo
bra, na 2J3;chód do Sali, do ujść Elby i zatoki Kielskiej, 
~lilI:;półl!lidni1łopiarały się o góry Olbrzymie, na północy 
d;ot1~11IJlyJ5.mrG}1t~~iti ~W1~yG~~go i na samem tern mor,zu 
lti;l1iawy;sp~:zhBiIll€j'Wlai:ys4{W~~~pa Q(JffIfI.Vb9YZ, R~na Rtlg ijn, 
U~noim tlse:do:rn, Julii WlQlih} Tl'zy,głó,rne gałęzie 
s~czep t~hsldadały.: Obqtryciczyli Bodryoi, Lutyay 
,.~yli Wil<;>yi SQl'auowie ;ezyli Serbowie. Leczkażda 
z:lityeij g:&.<ł~~i iłzielila się jes2Jcze na mnóstwo odrostków, 
z ktć>rych nie jeden żył czas niejaki własnem, odrębnem 
ży:ciem,dropóki się nie ziliał z inną. gałęzią silniejszą. 
i~ 'tą ntiem.nie znikł w ,nowej nazwie 'ohoej, , bo ilie
we\;kiej. ~. :p>~emion tych najw~żhiejszymi są, dlallll2.as 
w tej' chwili 1iltycy i Bodryci, bo ich to glównie miał 
Helm()ld na celu, 'a z tych szc~ególllą. zwrócił onl.lwa
gę na jedno plemię, najda,}ej ku za,chod0WLpQsl1nię;t'e, 
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na Wagrów, bo to mieszkało w obrębie dyecezyi Lu
beckiej, do której należało Bozowskie probostwo H e l
mold,ą. 

Wagryja zajmowała ,vschodnią część dzisiejszej 
Holsztynii i granice jej rozciągały się na zachód . do 
ziemi Holzatów i Sturmarów, na południe do rzeki 
Trawny i ;miasta Lubeki, ze wschodu i północy morzem 
była oblana. Wyspa Wernera, dziś Felnbra, do ni~j 
też należała. Stolicą Wagryi był Starygard , przez 
Niemców Aldenburgiem przezwany. To miasto, bliżko 
morza leżąc~, bylo niegdyś ludneln i sławnóm,a ksią
żęta Obotryccy, do któ~ych Wagryja naletała, często 
przebywali w Stargandzl~, istJłd do nap~dów na Da
niję i ziemie Saskie R1ę szykowali,. lub też tu pierwsze 
napady nieprzyjaciół wytrzymywali. Ottono~~i "Viel .. 
kiemu udaJo się Bodrytów 1,ljarzmić i chrześcIJ~ilstwo 

w ich kraju zaszczepić; że zaś Stargard był najprzed
niejszern w ziemi Bod~ytów miastem, w ~imwięc.roku 
·9'5 2 Ot~on' W .. biskupstwozałożyl. GranlCj3· Diow:eJdye
eezyi z;amknął ces3lrzNor<.l~albing~ją na w:schodzie i 
rzeką Pianą. i'miastem Dyminem w ziemi Lutyk?w na 
zachodzie; pod względem zaś kościelnym poddał Jć.~ du
ehownej władzy arey-biskupstwa Bremeńsko-Hamburg
skiego. Wagryja zawierała wiele miast,. między które
mi najwazniejszemi były: StM'gard, Lublecz, (Lubeka), 
Segeberg, Oldesloe, Plona, ~iestadt, L~cylenburg (L:ut
genburg) i była zamieszkają wy~ączme przez Sławla~l 
aż do roku 1140, to .jest, do czasow hrabIego Holsztyn
skiecro Adolfa II. który haj cały osadnikami niem;iec
kimtzalał i Stawian ica:tlrowi{}le prawie z. W.agryi wy
rugował. Gdy wojenne niepQkoje k:r:tj W ~grów ';VYI~~
szczyły, a hmd.el przeBze.cll1do L-ublecza (~~bel{l)., ,?l
skup Stargal'ddti Gęl1~l~ 'w r. 11.68 plfZ.f:$Juosl!St<i>hoę 
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do, tego nowego miasta, które już wtedy sławą, swą, 

.i znaczeniem inne miasta niemieckie zaćmiło; Jakkol
wiek wszakże tak arcy-biskupstwo Hamburgskie (od 
czasów ś. ,Ansgarego-:polączonez,Brelneńskiem), jak i bi
skupstwo Starga:v.dzkie zMożQnezostały w celu nawra
cania ludów slaWiańsldch, chrześcijaństwo robilo~ u nich 
bardzomale. postępy. Adam B r"em e ń.s k i, a za nim 
naaz H ęlmol d szczegółowo opowiadają, o usiłowa
niach biskupów w celu oświecenia Slawiańszczyzny 

światłem wiary 'Chrystusa, ale zarazem przytaczają, 

i powody, .dla których Slawianie tak,powoli i tak nie
chętnie' przystępowali .do nowej wiary i z takI} gwałto
wnością, przy każdej sposobności do swych bogów wra
cali. Nie w jednem miejscu opowiadają oni,. że ksią,żęta 
Sascy, którzy z woli cesarzów nad Slawianami władzę 
swą, rozcią,gali, ,straszliwym uciskienl. do' powstania 
Sławian zmuszali. Trzy razy Sławiallszczyzna półnQcna 
chrzest święty przyjmowała i trzy razy do pogaństwa 
wracała, wypędzając Niemców, burząc kościoły i mor
dując' kapłanów. Skądże ta ich zaciekłość? czy z przy
wią;ziania,:dd~ swoich bogów, czy też z braku zdrowego 
PQj,ęc~a~o śwoj~~rJ.~~lożeniUJ? <!Nie, Slawianie nie mieli 
nienawiści anid(j)rellgilchr~~Śó\jailskiej,ani do jej ka .. ' 
płanów, lecz czuli. ,vstręt riiepokonany do Niemców, 
i w slugą.cp' ortai'za, Niemców. tylko lub im zaprzeda
nych ludzi ,widzieli. A Niemc6w \czyliż mogli poko
cba:ć ?:8am H e l nl o Id za Adamem mówi (roz. 21) 
;,I{,siązęta (Duńscy i Sascy) zawarli pok6j ze Sławiana
mi;(w r. lł62),.lecz' p~zytem o chrześcijaństwie żadnej 
nie było wzmianki, i ;nie oddali też czci Bogu, ,który 
im w wojnie .. poslał. zwycięztwo. ~tą,d . poznać można 
ni~J1asyconą,: chciwośĆ Sasów, kt6rzy' mimo' to, że i silą 

; wojenną. i umiejętnośCią· użycia .oneJ ,celują 'pomiędzy 
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wszystkiemi innellli ludami, przytykająceuli do barba· 
rzyńców, zawsze bardziej są, skłonni do ·powiększania 
daniny niż do jednania dusz Bogu. Chwala więc reli· 
gii chrześcijańskiej oddawna by przy uSHowaniach ka
płanów mocy w ziemi slawiańskiej nabyla, gdyby temu 
na zawadzie chciwość Sasów nie stawała. Niech więc 
będzie wysławiany i ,vszelką chwałą wywyższany. ó,v 
Godeszalk (Ksią,żę Bodrycki), który z narodu barba
rzyńskiego pochodząc~ z całym zapałem miłości ludowi 
swelllU dar wiary, laskę nawrócenia odnowiI. Przeciw' 
,vnie nagana ,niech będzie udziałem tych książąt Sas
kich, którzy pochodząc od przodków chrześcijańskich, 
i przytuleni do lona świętej matki, I{ościoła, dla sprawy 
Bożej zawsze byli bezowocnyrp.i i· nieużytecznymi." 
W rzeczy samej ucisk przez Sasów wywierany był 
'straszliwy; a gdy do tego dodamy jes,zcze dziesięciny, 
które Slawianie Kościolowi opłacać musieli, łatwo. wy
tłómaczymy sobie tę rozpacz, z jaką Slawianie dla ura
towania życia i wolności porywali się do broni. Jaką 
zaś byladziesięcina, o ;tem także mówi H e l m o l d 
(roz. 12): "Składano biskupowi z całej ziemi Wagrów 
albo Obotrytów roczną, daninę, która miejsce dziesię
ciny zastępowała, a mianowicie od każdego pługa mia
J;ę zboża, czterdzieści motków lnu i dwanaście sztuk 
czystego srebra. Prócz tego jeden 'Pienią,dz jako na
grodę dla tego, kto daninę wybierał., Slawiallski zaś 
pług oznaczal to co para wołów lub jeden kOll." To 
też rozpacz Sławian jest do wytl6maczenia. Gdy bi-. 
skup ·G e r o l d w r. 1163 zwiedzał w towarzystwie 
Helmolda i innych kapłanów (roz. 83), swą dyecezyję 
i w Lubieczu (Lubece), nakłaniał Sławian do przyjęcia 
religii' chrześcijańskiej, Ksią,że Przybysław tak się do 
niego odezwał: "Słowa twoje, o czcigodny biskupie, 
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SiJ: to slowa Boże i prowadzą nas do zba\vienia naszego. 
Lecz Jakże mtą.pimy na tę drogę, gdy tyle zlego n'as 
otacza~ Jeźeli więc chcesż zrozumieć smutne poloże
nie nasze, cierpliwie sł6w moich posłuchaj: lud bowiem, 
który tu widzisz, jest twoim ludem i słuszn.ą jest rze
czą, byśmy ci nędzny stan nasz przelożyli, a wtedy do 
ciebie nalezeć będzie, byś razem z nami zabolał. Ksią
żęta bowiem nasi (Sascy), z taką. surowością. obchodzą 
się ż trami, że z powodu uciemiężeń podatkami i nie
wolą., wolimy śmierć, nii; takie życie. Oto w tym roku 
my, mieszkańcy tego maluchnego zakątka, zapłaciliśmy 
księciu (Sftskiemu) 1000 maik, potelu Hrabiemu (Hol
szty'ńskiemu) tyle to s'et iJeszcże tego niedość, codzień
nie krzywdzą nas i ciemiężą aż do zupelnego zniszcze
nia. Czyż moglibyśmy więc poświęcić się t~j nowej , 
religii, żebyśmy pobudowali kościoły i chrzest przyjęli, 
kiedy nam codzietlnie ucieczka przed oczami staje. 
O gdybyśmy' przynajmniej mieli doką.d uciekać! Przej
dziemy za Trawnę i tam podobneż nieszczęścia, pój
dziemy nttd r~ekę, Pianę, i tam toz samo. Cóż więc 
rl~lifP?~ost~J~,,/ jezelinieporzució naszą ziemię, prze
nieść się 1tt:t<1:i1tbtie' 'l z amie s zkad w chatach rybackich? 
Lub będzi6Ż' ~Q' rtas2ą WihiJ,gdy ~gnat1i z ojczyzny, 
zaniepoKoimy morze i zabierzemy- od Dunczyk6w lub 

, KUpCÓW po IDbl'Z1ł żegluj~cych to, co nam do utrzyma
nia żyda je~t'potrzebne? Nie będźież-ze to 'winą l\:sią
ż'ąt, którzy nas do t'ego :znaglają ?)' :MogHby wszm.k2 e 
Sławianie snę Sasów sil~ odeprzeć,. gdyby na przeszko _ 
dzie temu nie stawała ich: niesforność, l1iezgody i woj
ny wzajeh1n:e. Czul tf00rże 111eprży'}aciel,' że 'w tem 
głównie', słabośc rch leży l dlatego stale' od cżasÓ"w 
J{~arolaWtelłtieg() ~* do zupełnego uJarzmi.enia Słil.- ' 
wian., jedhe pleniiona przeciwko drugim" podburzał, 
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i to książąt laskanli sobie ujmował , to zdradę pienię
dzmi okupywał, to nakoniec jednych na drugich pod
szczuwał. Już Karol Wielki Bodrytó:w przeciwko Lu
tykom uzbroił, i istnieją.cą oddawna wzaj~mną niena~ 
wiśó na wieki utrwalił. Następcy j ego tejże drogi się 
trzymali, a Sławianie dbając o swobodę ni.eograniczo
n, u siebie, nie chcieli ~w~j plemiennej odrębności 
i swych nienawiści wzajemnych przynieść w ofierze dla 
ocalenia siebie od daleko sroższej niewoli niemieckiej, 
ni.ż jaką by od własnych ksią,żą.t w dornu znosić, mu
sielił 

. Plemiona te nieraz dążyły do połączenia się 'w je
dno, lecz nie w skutek uznanej konieczności łą.czenia 
się dla 'odparcia wrogów, ale tylko przez żądzę pano
wania jednych nad drugiemi; to też slabsi przywoły
wali Niemców na pomoc i hołd poddaństwa im składa
li. Ni~ malą także prze~zkodą do zlania się w jedno> 
była wzajemna zazdrość bogów, z których każdy, mial 
jeden kraj w' szczególnej opiece. I jakkolwiek wszyscy 
Slawianie północni czcili Swantewita Rugijskiego i Ra
degasta Retrskiego; ale prócz nich mieli jeszcze wIa· 
sne bóstwa, święte gaje i dęby, mieli kapłanów, sluż· 

bie ich poświęconych , którzy mając wIadzę moralną, 
nad narodem, większą nawet niźli królowie i książęta, 
stale ~ednoczeniu się opierali, bojąc się by bóstwa 
większe i ich kapłani bóstw mniejszych i sług ich nie 
zatarli. ' 

, Nieoszacowane są słowa H e l m o 1 d a, rozpowiada. 
jąC'(~go tak o religii Sławian, jak i o miłości ku swym bo
gom pletri.ion Slawiańskich. W roz. 83 lnó~i on mię
dzy innemi: "Taką, zaś cześć mają Slawianie dla swych 
świętoŚ'ći, że obrębu świątyni kalać krwią nawet wcza
sie wojny wz brani~ją. N a przysięgę 'z trudnością ze-
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zwalają, przysięgać bowiem u Slawian znaczy prawie to 
samo co krzywoprzysięgać i gniew bogów ściągać na 
siebie. Slawianie w różny sposób c~eść bogomswoirri 
oddają; nie wszyscy: -bowiem zgadzają- się na jedne ob-

. rządki pogańskie. Jedni sta'Yią w świątyniach posągi 
fantastycznych kształtó,v, jak naprzyklad, posąg Ploń
ski nazywający się Podaga. Inni (bogowie) zamieszku
ją 13:8y lub gaje, jak naprzyldad, Prowe bóg Alden
burgski, a takich· bogów mnóstwo jest wizerunków. 
Wielu' rzeźbią z dwiema, trzema lub więcej głowamt 

. Pomiędzy wszakże różnoksztaltnemi bóstwami, którym, 
poświęcają. pola, lasy, ~mutki i radości, wyznają także, 
że jest jeden bóg, który 'wniebie innemi bogami rządzi, 
~e onprzechodzą.c inny~h swą. mocą, niebieskie mi 'wy
łącznie sprawami się zajmuje, że inni wykonywają tyl
ko pOrUCZOl,1e im obowią~ki, . że z jego krwi pochodzą, 
i że każdy jest tern wyższym im bliższym jest owego 
boga bogów." W kilku też miejscach mówi o czci ka
planów, o ich wladzy,' która wladzę książąt przewyż
szala, o kierowaniu przez nich losami narodu, na
J;e~~wie, . o~og~ctwaiąh im przez wszystkie ludy Sla-
wiański~znoszPlity;~4:~;.. : 

Z H. e 1 IP .0 l dawię~)lQjja~ui~J. się okazuje, jaki 
byl stan Slawiańszczyzny północnej za. jego czasów, 
ijakie były powody, które samodzielność jej podkopa
ły.i n,akoniec do zupelnego ją, upadku przywiodly. 
H e l m o l d jestto sędzia bezstronny i prawdę miłują
cy. ,Nie ukrywa on bynajmniej domowych cnót Sla .. 
~a:n, wiernie maluje ich dobroć, lagpdność w czasie 
pokoju, g~cinno.ść aż do przesady p.osuniętą., "p.rzywią
zanie do. swej re~l,gii,. tak że w obrazie ty~ latwo po-, 
~namy, naszych'Lec~tów. Z drugiej ątronywidzimy i wa~ 
9.y polityczne. Slawian, z. któremi żaden naród, żadne ' 
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państwo dIugo ostać się nie mog:). Slawianie byli zby
tecznie przywiązani do s,vobód swoich, nie pojmując, 
że 'prawdziwa ~,volnośćwymaga poświęcenia ich wczas 
dla wolności ogółu, byli rozm,ilowani w swych urzą
dzeniach republikanckich, uie rozunliejąc, że w danych 
razach tylko silna dloll jednego kraj· ocali~ lUoże, byli 
klótli ,vi w domu, i latwo przy pierwszej sposo bno-

, ści, nawet przy fałszywej wieści (jak za Henryka 
Lwa), zapalający się do zerwania więzów i zrywali je 
czasam.i na chwilę i spokojnie wracali do domów, nie 
'widząc wcale, że wróg zawsze czujny u wrót stoi i śród 

. ciszy powszechnej kąkol zasiewa, twierdze w samem 
sercu Slawiańszczyzny lub na jej końc~ynach buduje, 
ksią,żąt i panów sobie jedna, lub też ich do zdrady na
mawia, ziemie Slawiańskie osadami niemieckiemi za
pełnia, nakoniec zebrawszy' siły w kraj wchodzi i zie
mię, .caJą, daniną okłada. Zrywają 'się znowu Slawia
nie, ale już śród swoich to zdradę, to bojaźń napotyka
ją, upadają na duchu i kark pod jarzmo schylają. Sasi 
i Duńcz!ffY tryumfują, . używają jednych Sławian do 
ujarzmienia innych, nakoniec gerluanizują naprzód 
książąt, potem panów, nareszcie lud., Ten broni się. 
}~$1żcze i każdą piędź ziemi nie bez walki ustępuje, ale 
już książęta jawnie są za nowymi przybyszami, przy
znają pierwszeństwo Niemcom i salni najdzieliliej się 
przyczyniają do zgniecenia i nakoniec do zupełnego. . 
,,,ytępienia pierwiastku ludowego. 

. Ze ,,,~zystkich pisarzy germańsko-łacińskich H, e 1-
m ,0 l d najwięcej nam lia to. daje do.wodów i dla tego. 
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przeklad jego "Kroniki Slawiańskiej" uważaliśmy za 
najbardziej naglący. Jeżeli D i e t m a r je~t ważniej
szym 'dla nas, jako opowiadający dzieje najblizej nas 
dotyczące, za to H 'e l'm o l d co'do Sla,viańszczyzny 
północnej nie ma równego sobie świadka. 

Rok urodzenia ani śmierci H e l m <>·1 d a nie jest 
dokładnie wiadomy. Z kroniki jego dowiadujemy się 
ty~ko, że był współczesnym księciu Saskiemu Henrykowi 
Lwu, ktQrego czyny szczegółowo opowiada i biskupów 
Stargardzkich G c l' o 1- d a (t 1163) i K o n r a d &. 

Z pierwszym odbywał 'podrożpo Wagryi, drugiego 
przedstawia w bardzo niekorzystnem świetle, skąd do
mniemywać się można:, że historyję swoją kończył do
piero, po tegoż śmierci w r. 1172 nastąpionej·; doprowa
dzi! ją wszakże tylko 'do roku 1170. Śinierć H e 1 .. 
molda po r.1177 nastąpić musiała, bonastępcabisku .. 
pa K o n r a d a H e n ryk 1. w jednym dyplomacie 
z r. 1177 jeszcze imię jego przytacza. ,Miejscem uro
dzenia ~ e l m o l d a, jak się domyślać można z jego 
opowiadania o G e r o l d z i e (roz. 79), by~o nliasto 
Ei'uNJ$:wik, w· którelll Ge r o l d .pełnił obowiązki nil .. 
u:czycieta; swoim gn tez JiJ!Oiuczycielem. H e l m o l ,d ńa
zywa.. Ub(j)lgie "pCVOb(!JSUWćl r jBo0oWiskie nad jeziorem 
Plońsklem w Wagrj'iotrzymalH.e LIDiO l d po Bru .. 
nonie, którego życiorys w swej Kronice podaje; od na~ 
zwy pl'obQs'twa. niekiedy H e lIn o Id ero Boz0wskim 
się nazywa. 

Źródła, z których H e l m o l d czerpał swe wiadomości, 
były kroniki Ekkiharda i Adama B rem eń
s k i e g o i ą,rchiwa biskupstwa Stargardzkiego i Lu
beckiego, z których jeden dokument w całkowitości na
wetprzytaeza. I. Z Adama. B Te m e B 's k i e g o wiele 
miejsc, tycz'ą,cych 'się Slawła~szczy.zn~, dosłownie wy-
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'p~sal~ "tażny~ wi~c'jest.dla na szczególni~j od tej epo
~l, • kwd! ŚWIatło Adama przyświecać mu przestaje, 
l kIedy J~ż o własnych stąpa si!ach i opisuje to, co sły
szał od. Iwspółczesnych, lub 'na co własnem.i patrzał o
czyma.. A do tej doby wlaśnie należą wypadki naj
ciekawaze, bo okazują,ce tak ciągle zrywanie się Sławian 
do wybicia się na wolność, jak i wytrwałe, stopniowe 
hie:rnczeńie ich przez biskup6,v i książąt. Zarazem 
do historyi nawrócenia tejcz'ęści SławiańskieO'o świata H ' b , ,. e l m o l d jest najważniejszem źródłem; przy opL 
sach zaś usiłowań biskup6w i w og6le duchowieństwa 
do ro~'s:erzenia w Slawiańszczyznie światla wiary 
obznaJnna nas dosta~ecznie z religijnemi pojęciami po,
g~n. On też pierwszy 'ze wszystkich pisarzy podal 
wladOlllość o założeniu Lubiecza (Lubeki) przez l(sią
żąt Sławiańskich, o następnem przejściu tego miasta 
pod wladzę hrabiów Ho1sztyńskich i supremacyję Hen
ryka Lw'a, który nitdaws:zy miastu prawa i l)rz-m;vileJ' e 
~. ,."" d. " . :.J • .' 
{3Cląg9rą~, o Lubekl Cttly handel p 6łnóClly, tak· żle ona 
przewyższyla wkrótce bogaty Londyn i dorównała 

królo,vE'j Adryjatyku, Wenecyi. 
Język Helmolda prosty, bez przesadywozdoba:ch 

ret9rycznych, jasny i czysty; tok opowiadania drama
tyczny; ~rzytaczan:e ro:zmowy, przelnowy wodzów, 0-

de:zwy.ksląiZąt Slawiański:ch :są nacecho'\vane taką 1)1'0,

wdą, taką. prostotą, że ledwo nie możemy dopuścić 'że 

łIj~ ~ ID (} l d l~b je po~słuchał:, lub Jteż :z l1ajwi~T~go
dniejSzych ust Je pr.zep)~lsM. Kronikę H e 1 lU o ł d a na 
r. 1170 ukończoną, kontynuator jego Arnold do
prowadzi! do r. 1209, lecz ta ostatnia nie wiele zawie
ra wiadomości tyczących się SlfLwialiszczyzny. Pier
wsze wydanie H e l m"o l d a dokonane bylo w r. 1556 
przez Zygmunta Schorkeliusa, powtórzone w r. 1573. 
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W wydaniu tern zawiera się cala kronika Helmolda 
i 9 pierwszych rozdzialów Ar n o l d a. Po raz trzeci 
wydaną. zostaIap:rzez RejRera Re} ue ke w r. 1580· 
Lecz najlepszem zA,dawnycn>wydań' jest Henryka B a n .. 
gerta, drukowane w Lubece wroku-1659 z komenta .. 
rzami. Tl€lmaczenie nimnieckie, przez Lappenberga 
dokonane, wyszło w roku 1852 w Berlinie i wydruko
wane jest w zbiorze historyków niemieckiej przeszłości 
(Die Geschichtschreiber der deutęchen Vorzeit). Poró
wnywają.c tlómaczenie niemieckie z oryginałem, znale
źliśmy kilka niedokładności, na które zw;racamy uwa
gę niemieckich wydawców. A naprzód, powołanie 'się 
Lappenberga naSzaffarzyka (str. 8), żetenże ni
by mówi, że Mikilenburg jest tylko, niemiecką; nazwą 
Zwierzyna (Schwerin), jest fałszywe i spowodowap.e zo
stało niezrozumieniem S z a f f a r z y k a~ Owszem' 
Helmold mazupeIną. słuszność, uznają.cMikilenburgi 
Zwierzyn za dwa różne miasta. Powtóre, za błędnie 
,zrozumiane uważam miejsca : w roz. 33 okres zaczyna
jij;,~y się' ód słów "Curnąue Caesar diceret" .... , i najfałszy
wiej w' 92 roz. "cały okres: Tuncconductu etb.~€)':t>'@:ii~
niu· się WiercIsława , księcl"Ql ,Saskiemu. Opuszezono 
zaś" po, kilka wierszy w' rozdziałach ,'78 i 87, miejsca 
mniej ważne; lecz w ostatnim rozdziale ,przy samym 
końcu opu,Szczone wiersze cały' sens zmieniają., przez 
co ząmiast hrabiemu niemie'ckiemu Guncelinowi, przy
pisuJe się, Sła'wiańskiemu ,księciu Przyby'slawowi roz
kaz chwytania i wieszania Sławian. 

XV 

Waga, jaką przywiążujemy d,o H e l m o l d ar spo:. 
wod()wała nas' do przedsięwzięcia jego przekładu. Ta
kim sposobem, ze źródeł gernlańsko-lacińskieh' do dzie
jów S~81wiańszczyzny,będziemy już mieli D i e t m a r a 
ieHie l In o l d a. Co się tycze innych kronikarzy, to 
,tychtlón1aczenia 'w całkowitości nie są tak potrzebne; 
znićh więc podać należy wierne przekłady tylko ~yćh 
'miejsc, które Slawiańszczyzny dotyczą, a to nie opusz
czając najmn~ejszej wzmianki, gdyby. ta nawet prócz 
imienia Slawian nic więcej w sobie nie zawierała. Mię

dzy tymi kronikarzami pierwsze miejsca zajmują.: E in
ha rd, Adam B r e m e ń s k i; L a m b e r t z Hersfel
du, S a x o Gr~mmatyk, L in t p r a n d, Roczniki Ful
deńskie, St. Bertyńskie, K, ,vedlinburgslde j inne. 

Czytanie wszakże da,vnych kronik wielce jest utru
dnionem nazwami miejscowości, tak różnemi' od nazw 
dzisiejszych, i dla tego wszystkie podobnenazwy,u 
H e lm o l d a napotykane, mają. w naszym przekładzie 
wll1tściwe objaśnienia. 

Lecz pl'zy określaniu', różnych' miejscowości Sła
wiallskich, w kronice H e l m 0,1' d a wspominanych, 
uważaliśmy za rzecz pożyteczną., przedstawić je razem, 
i na mappie, podlug tejże kroniki skreślonej. A gdy
śmy wymienione przez H e l ID o l d a miasta, grody 
irzekijuż oznaczyli, powzięliśmy zamiar uzupełnić tę kar
'tę i podlug innych źródeł, a mianowicie podlug Adama 
B re ID e 11 S k i e g o, S a x o na Grammatyka i 
przecrewszystkielU D· i 'e t m ara. Lecz nakreślona na 
zasadzie ich piSIU karta Sla wiańszczyzny nadelbiańskiej 

, i nadbałtyckiej w wieku X - XII daleką jeszcze była 
od przedstawienia dokładnego obrazu ziem Sławi~ll
skich, jakim był on w' tych wiek~ch zamierzchlych. 
Przy pomocy' więc badań S zaJfarzyka staraliśmy 
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się od:worzy~ .całko~ity, kr~j.ohraz S~awia~ski: szcze: 

gól~ieJ CZęŚCl Jego. zachodllleJ, a ~d~Sl~y l teJ p~ae) 

dokonali, spostrzegliśmy, ,żesm~ snę J~z daleko. posu

nęli od zachodu ku wsąh:OdOWl, to J1est k~ ~ąJ ~tro: 

nie, która jako najbliżej ~as dotyczą.Ctl, JUl;Jw.lęceJ tez 

nas obchodzie lnusiala. Wtedy to pow.zJ,ęJiśm.y za .. 

miar pr:z.edstawienia mappy Sła.wiańszczyzny, JtilŻ nie 

podług samych kronik wyżej wz~i~~kowal1ych,,,ale 

i podług innych. źródeI, które IDlehsmy pod r~ką. 

W szak~e karcie nasz~j zakreśliliśmy stalę gramce. 

Przedsta'viamy na niej tylko te szczepy, któire Szaf,. 

f a r z y k do Sla wian Polskich i Poltltbskich z alicz lit, 

a nazwaliśmy je Lechickiel1li nie. ~rze~ pretens~(J)~ 

nalność narodową" lecz na podstawie hIstorycznej '1 

:filologicznej. Sz.affarzyk, dzielą,c w swych "S"ta:o· .. 

żytnościach " różne plemiona Sławiańskie na oddzitel

neO'ruppy: ludy na pólnocod gór Olbrzymich aż 
do Baltyku mieszkające, a od Sali" i ujść Elby do 

NieInna i Bugu rozciągające się, podzielil na dwa 

g~ówne szcz,ępy, i rzekalni j~ Obrą i doln~ Odrą, 

rozgraniczyl .. Szcze~w-sch~d~I. nazwał .Pol~~lm, ,dla 

szczepu zaś zaRhodulego nIe m1al oddZIelnej nazwy, 

. ludy bowiem go składające nigdy w jedno pań~two 

. nie były zlane, a przeto ijednej ogólnej l1azwy nIgdy 

nie miały. Że zaś rzeka Łaba (Elba) głównie po 

tych ziemiach płynie .i że jedna drobn~ g~ą,ź ~ych 

Slawian imie Polabian nosiła, nazwę tę pOjedynczeJ ga

łęzi S z ~ f i a r z y k całemu szczepowi przyswoil. Nie 

masz wątpliwości, że caly kraj !U1 wschód od ?~y 

Jeżący aż .do Buga i Niemna przez plemię lechIckIe 

.był. zamieszkały; . na to badacze wszyscy bezw·arun .. 

kowo się :zgadz.ają., nazwa )vięe lechickiej co do czę

ści. wtchodniej usprawiedliwienia nie' potrzebuje. Co 

XVII 

do części zachodniej, tę' S z a f a r z y k wymyśleniem 

no,vej nazwy, pod wątpliwość względem jej pokre-' 

,vieilstwa z lechicką, p.oddal. Tymczasem N e s t ox, 

najwiarogodniejszy z wieku XI i początk:Q'W: XII kro

nikarz, wyraźnie mówi, że Lutycy, to jest., Sławi anie 

1)a zachód od Odry, I a na pobrzeżu baltyckiem 

:mieszkający, są Lachami, a wielny, że Bodryci czyli 

Obotryci dalej ku zachodowi za Lutykalni w dzi

siejszym Meklemburgu i. I-Iolsztynii swe osady mają .. 

?y, byli tym Lachom-Lutykom spółplemiennymi, to 

jest, takimii jak oni Lachami. I nie stanowi to .za

rzt;Ltv, . że jak. Bodryci Lutykom , tak .Lutycy Pola

!tOIU wiecznie llieprzyjaznymi byli. To bowiem było 

.. skutlciem polityki Karola W. i jego następców, .ee

'sarzów rzymsko-niemieckich, tak jak nie zbijają toż

sa1110ści Prusaków południowych. z sąsiednimi Jvla

zurtuni cią,głe ich. szarpania się wzajemne; idea .. bo

wienl potrzeby jednoczenia się Sławian nie była wte

<;tyj ani nawet w zarodku, i zrodziła się tylko ws~u~ 

tek nieszczęść', . które rozdzielonych i ednych po dru

gich przy w alily. Co do Luzacyi, Miśnii i plemion 

aż do Sali, te w XI wieku znajdowały się w posia

daniu króla Polskiego Boleslawa Ohrobr:ego i jedną 

całość z Polską stanowiły, więc hist.orycz,nie Lechiją 

1V wieku XI nazwane być mogły. .' . 

00 do zasady :filologicznej, ta wyraźnie na· ko

rzyść spólplemienności Slawian nad .. Elbiańskich z nad

Odrzańskimi przelnawia. Do czasówl1aszychdoszlo kilka, 

zabytków mowy Sławian za rzeką Elbą·wdzisiejszym 

okręgu Lo.neburgskini (w królestwie Hanowe rskh~in) 

zamicszkal'ych, Slawian, których resztki dopiero w kOIl-

·cu ubieglego lub w Poozfłtkach bieżącego. s~~ecia 
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'wymarły. Otoż w tych zabytkach, spisanych w. końcu 
XVII i w pierwszej porowie XVIII stulecia, napotyka
my cechywylącznie mowie polskiej właściwe; a, naj
ważniejszą, między niemi je~tzachbwanie dźwięków 
nosowych, kt6ryeh inni Stawianie z;~1Chódni, jak Czesi 
i Morawi~nie, nietylko że ·dziś nie mają., ale ani w wie
ku IX, tern barćlziej w późniejszych, nie m~eli\, W za
bytkach tych spotykamy takie wyrazy, jak: zetjf1nc za-o 

J" ac ntanqsi (czytaj ng jak ń) mięso, p(jngBt pię'ść{':q;';(l'-
~ , .. . 

mang l'atnię, disant dziesięć, pjunteJi pięta, sjunta święty, 
wunzQ'Z węzeł, kungs kęs, runka ręka, Blumpit ~tąpić, 
dumb dą.h, bumbetn bęben, J}elum.b gołą.b' i t. ~'d. Nazwy 
imion własnych też same clźwiękinosowe 'zachowały, 
jak Swantewit Swiętol\vit ,na wyspie l{ugii, Swent1ga?'d . 
tamże, Swantust Swięte ujśeie okolo vVolina, a w Wagryi 
(dzisiejszej wschodniej I-Iolsztynii) rzeki Su:entina i KrenŁ" 
pina. Wymawianie t;alnogloski a jako, a spółglosek 8Z, oz 
i.żjak s, c i z, wykazuje tożsamość Slawian tych z Mazu
rami; tak mówili oni: mom za mam, 1.'ono za rana, jomo 
za jama, w2:eorza wieczór, corna za czarny, dau8a za du
sza, :re.fwot za żywot, zena za żona, rizan za rożen, i~. d. 
Tel{i]ka' u,vag\,l!l.ważam.y w tern m~ejscu za dostatecznie 
usprawiedliwiaj'ą.ce nas w 'E;it&ani1iib'na2iwy lechickiej Sla
wianom między Elbą.·· i Odrą. w wieku X-XII zamie
szkałym. Co do Łużyczan, których resztki dotąd żyją., 
ty€h'mowa żewszystkiph iunych Slawiańskich do pol
skiej j:est najbliższą i ma: takie cechy, kt6:re jak dzisiaj, 
tak i w wiekach dawnyeh,~ o ile pamięć historyi sięga, 
tylko mOlWie, polskiej były w~aŚciwe. Tak Łuzyczanie 
GÓi"ni zae1io~,,:ałi dźwięki $półgloskowe miękkie ć, dź, 

i spólgłoskę l ,czego nie mająsq;siedni im Czesi, i eho
ciaŻ'ostatnią; (l) kiedyś mieli, wszakże w najdawni:ej" 
szym zabytku piśmiennictwa czeskiego, wrękopiśmie 
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I{rólodworsldrri,~ śladów, łlitel~y 'bej niespotykalny. Mó
wią "'\vięc ~dziakfioz'etedi, dziw, wieiaz (czes. ,vitiez.-ry
ce'J!z)/dawlilc,/'b'rodzić, młodsi (lulódszy), 8lodsi, polny, sy
łza· (lza),/ pul (pól), dwu?' (dwur) i t. d. Łużyczanie 
Dolni 'mają. 'v swej mowie prócz tych cech, jeszcze 
i inne, jak gza h, tak jak w polskim: qlawa, gł()8rurrae,i 
(gracz), grom, bog, togo, drugi; lnówią. ~c • za . cZ;. w{i)c.i 
(oczy), eas, cinił i t. d. Nie rozszerzamy się tu wię.ceJ, 
a powolujemy się tylk!o na zdanie samych że uczonych 
Łużyczan, a mianowicie J o; r d a n a, który w" sweJ 
Granlmatyce Łuzyckiej, "\v Pradze w r.1841 wydanej, 
na str. 5 mówi: "te cechy językowe iwiele innych poJ. 
,vodów historycznych" pr21ytaczanie których by~oby tu 
(w gra,mm~tyce} zarozwlelde, prowadzą. mi~',do przy ... 
jęcia za pewnik,. że mowa Gópuo i Dolnó"luzyćka byla 
pierwiastkową mową.. Slawian n~d Wisłą, j Dźwiną. 
lnieszkających, i że powyjśiciu stamtąd' Łl.łżyoz'ah, ino .. 
"\va, połska i1cze$ka dalej się ~sztalcily iw~ajemnie , 
miijs~dly~ lużyeika, zaśnaclawnym stopniilbeż'zInie
sZ3rnia; s~~t z inmnnł: p o z:o stara". i 

. Te to historyczne' iI :6:101ogiczne zasady, tu tylko 
w krótkości przytoczone, usprawiedliwiają. nazwę lechi
e/aie;, jak~ całej tej Slawiańszczyznie, pOlniędzy: Nie:
mnem; i Bugiem na wschodzie,. Salą i Elbą.na zachodzie,. 
górami Olbrzymiem~,; Morawami,; Słowakami, 'iIR'Q.sią.' 
na południu, Morzem baltyckiem na: pólnocy nadali
śmy. Kroniki, przez nas wyżej przytoczone, jak rów
nież N e s't o r a i G a 11 u s a, stanowiły pier
,vsze tJ;,~ do' przed~tawionego przez nas krajobrazu; 
. uzupełniliśmy go podlug badali S z a f a r z y k a, 
podlug atlasów Lelewela, Sprunera, . Rittera <,vreszcie 

. mniej użytecz,p.ego); . dzisiej sze,zaś nazwy przytoczy li
śmy na za~adzie badań S z 'a f ~1. r z y k a, P e r-
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t'z a, L a pp e n b e r g a (tló111ftCza D i e t.m a r a 
iH e l m. Q Id a), B a 11 g e r t.a (kO'mentatora Hel
lnolda). Dla oZ,naczetll91 1111iej:seowoś.ci, które na zielni 
l)olskiej w wie:kll XII~smi3iłYrJmiełiśmy prócz p~. 
wyzszych prze,~odBików, ~~arQżytną Polskę, dyplO'
mataryusz~,R~s!zczewskiegO'i: MuczkO'wskiego" Q ile, 
wspominartc ,iW dyplomatachmiejscowO'ści z' pew11o
śoią oznattzy'ć się dały, dyplO'mataryusz SO'mmersber~ 
O'ai'Przegląd 'statystyszno-etnograficzny przezJ. 
b, 

G. linie wyd.a!tY co dO' Sżląska i dyplomataryusz I?re- . 
gera cO'doPO'morza. KO'rzystaliśmy też z Balt78che 
Studien, z . GeO'grafii W. I{sięstwa Poznallskiego (Lipsk. 
1846), Geografii Galicyi przez Stupnic1deg? (Lwów. 
1848) z wycieczki archeologicznej Sobieszczańskiego, 
z HistO'ryi Sławia11 nad-Baltyckich łIilferdinga, z W,en
dische Studien Giesebrechta, a cO' dO' Pruss i po
działu ich 11a Prussy z mową czyli narodO'wO'ścią. 
polską i Prussy z mO'wą litewską, mieliśmy na 
względzie dzisiejsze mów' tych rozgranicze,. i bada ... 
nia S z a f a r z y k a i D. S z u l c a. NakO'niec 
mieTiśmy·tezpod· ręką szczegółO'we mappy tych kra-
./ ". ·.t· , d ',·cr",A ..• ,,!.,. J';'!, 1.., ·h czasac'h na Jowuleg yS'sImWlltit'l1l!S!i,U0U2,: wnowszyc '."' •... ' -
kreślon:e~ i~tłag prz'6~,1nl~t,jtu!t<;<lłe~graficzny w Wej
lnarzewyclany. Wszystkie. :nazwy na mappie o zna
czO'nedlaJatwiejszego przejrzenia na· końcu tej kro
niki zamieściliśmy~ 

Pisałc;U w Wttl'uawie. i Grudnia 1861r. 
i 

. ' 

Jan hploński. 

CZCIGODNYM P ftNO~1 ł OJCOM, 

KANONIKOM ŚWI:B~TEGO KOŚCIOŁA. W LUBECE, 

RBLMOLD 

NIEGODNY SŁUGA KOŚCIOŁA W BUZU, 

\1'lnne&o llosluszetistw, dobrowoln~ dań składa. 

W długiem rozmyślaniu rO'zważałem, jakie dżielo 
miałbym przedsięwziąć, zebym Matce mO'jej, Swiętemu 
KO'ściO'łowi w Lubece, dziękczynienie za ofiarowaną. mi 
cześć służenia jej przyniósł; lecz nic właściwszego nie 
znalazłem, nad opisanie na jej chwalę ilawrócenia na
.rO'du Sławiańskiego; których mianO'wicie królów i kH-
płanów pracą. religija chrześcijańska w tych krajach 
najprzód zaprO'wadzoną, a PO'tem O'dnO'wiO'ną. zO'stała 
DO' tej pracy skłania mię gO'dna naśladowania pO'boż
ność pisarzy, którzy przed nami żyli, a z których wie: 
lu, silną żądzą pisania PO'wodO'wanych, wyrzeido się całej. 
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wrzawy spraw ziemskich, zeby w samotności i w spo
kojnem badaniu, mogli znaleźć drogę lną.drości, którą 
przenieśli nad czyste złoto i wszystkie drogie skarby. 
Pracując częstokroć nad siły, wytężali oni swój umysł 
dla zbadania zakrytych dró~ Pańskich, dla zbliżenia się 
do samych tt\jelnnic. Inni zaś, których usiłowania tak 
wielkiemi nie były, zamykając się 'v granicach swoich 
zdolności, pomnożyli także m~mo swoją prostotę zło

żone w pisJll~~lJ. ,tajernnic,~; ,f} w~~le rzeczy opowiadając 
od samegQIS1bWQńZeil1ia'świ~ta Q królach, prorokauh i od
miennych losach wojen, w'lnowach swoich cnotom od
,,~ljali' fJP()IGhw,ały, występki hf,tńb~ nacechowali. W cie-
~nościach bowiem świata tego, jeżeli pochodnia pism 
nie przyświeca, ":wszys:tkQ j6s~troCą; pokryte. Godna 
jest z~tem nagany opieszałość wielu z dzisiaj żyjących, 
którzy oRooiaż '\vidzą, że/wiele rzeczy jak dawniej tak 
i teraz z niezgłębion~go .źródła sądów Bożych wypły
wa' zatkali wszakże żyły swej wymowy i oddali się 
zwodniczym świata tego marnOŚCiOlTI. 

Ja zaś sądzę, że na cześć tych, którzy zieIl1ieSlawian. 
w różnych czasach dłonią, słowem, a wielu i krwi 'swej 
wylaniem uświetnili, stronice dziela tego poświęcie na
l~~~: l ~~ftWy, i~h:i'!pn~;emHoz~~ ~~ie, "mQżpa; o,lii -b'Qwiem 
pp ~b1l,J{~eniJl lroś,ęioła W Ald~nburgu, slf1wnę miasll€> 
;L~be;k,;,ęp~zy jPOł:nO,oy 'Boskiej do takiego szc~ytu wspą.
~~~$,qi d0pł'(;rwadzili, że 0:0.0 po nad' wszystkie llajzna,. 
,o~:ęi~jĘ~ę 'mią~ia !slawiańskię głowę wynius1.0, tak bo
.g:aJctwęrn HlVlojern, j~l(i r~ijgijfł' Boską. 

Poąta,noiWHęll~ pl'~etQ, opuszczajłi&ąlljejedno, co 1V l1a

szyohezas~:adh·zas~ło, wiernie pr~Y,PQlnocy Bos Idej opisać 
tęrze~zy, 9 k'tórJ'chlu.b się ,od ludzi starychdowiędz~a~ 
lem, ,iu~ 1>:t6rych' sam llao.Cz.:nym' świadkiem· '13yłem ~ 
a opisa~. tern 0bszern.iej,'im"hardlŻiej na to lyielkoś~ ~~~,. 
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szłych za. ~ni naszych wypadków zasługiwała. Do tej 
pracy pobudza' mię nie nieroztropna śmiałość, lecz na

mowa czcigodnego nauczyciela mojego, biskupa Gerolda, 
kt6ry pierwszy i stolicą. biskupią i zgromadzenieln du
chowieństwa Ko~ciól w Lubece uświetnił. 



KSI~GA PIERWSZA~ 

l. SIEDLISKA l, ZWYCZAJE RÓŻNYCH LUDÓW 

SŁA WIAŃSKICH. 

Poż~crrn~ jeSlt rzeC~l}, jak Bl}dzę, we wstępie do tego 
dzieła powiedzieć ,có$' w historycznym przeglądzie 
o krajach, natur:ze'{ obyczajach Slawian, a mianowicie, 
wjakie przed dostąpieniem laski nawrócenia węzły błę
d6w wplątani byli, a to ażeby poznawszy ciężkość cho
roby, łatwiej można bylo osądzić skuteczność B~skiego 
lekarstwa. . 

Liczne są ludy sławiańskie, które brzegi morza 
baltyckiego zamieszkują. Jedna odnoga tego morza 
ciągnie się od ooeanu zachodniego ku wschodowi, 
a nazywa się baltycką dla, tego, że długim ciągiernjak .. 
by pasem (pas po łacinie baltheus) (l}przez kraje sey-

(1) Lepiej wyprowadza Szaftirzyk w swych Slawiańskieh Sta
rożytnościach to słowo od dawnego pruskiego czyli litewsklt>go 
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tyjskie a.ż do Grecyi dochodzi. Toż morze nazywa się 
barbarzJ11skiem albo scytyjskiem, dla tego, że kraje 
barbarzyńców oblewa. Kolo tego. morza' mies~ka wie-

I 1e narodów; ,z tych Duńczycy i Szwedzi, który~h N or
mannami nazywamy, zamieszkują brzeg pólnocny i wla-

"dają. wszystkiemi przy nim leżącemi. wyspami; brzeg 
południowy zamieszkują ludy slawiańskie, z których 
na wschodzie pierwsi są Russowie (Ruzi), za nimi Po
lacy (Poloni), z którymi graniczą:p.a pól~oc Prussowie 
( P1'UZt), na południe Czesi (Bojemz) i ci, ktÓrych nazywa) 
ją Morawanami (h/orahi) albo Karyntyj czykami ( Cm'inthi 
lub Serbami (Sorabi). Jeżeli do Slawiańszczyzny doli
czymy Węgry, jak ohcą niektórzy, ani obyczajami bo,
wiem, ani mową od niej się nie różnią" to przestrzeń 
zajmowana przez Sławiańsczyznę,. będzie tak wielką, że 
jej prawie określić niepodobna. Wszystkie te narody, 
oprócz Prussów, ozdobione są mia.nemchrześcijan. Ruś 
oddawna już się nawrócila; nazywają zaś ją Duńczycy 
Ostrogard, ,leży bowiem ku- w-schodowi, a we wszyst
~~dobra obfituje. Nazywa się ona także Chunigard, 

~~~'~dwie111' Fi~r,~astkp~o,Hunno~e m~eszkałi. Sto
lic~. jeJ Jest;',mł:astd0~lle'(1~if6~,:~ ,~~Cy zas'riauczycie-
1e j~ nawt6ciH,tegodd~{t~~fe nie:wieffi; W c'ałejwsza:k
że slużbie Bożej więcej zdają;'się naśladować GrQk:6-\v 
niż Łacinni~ów. Ruskie bowiem morze (lJkr6iką 
drogą prowndii do Grecyi. ' 

, Frussowie' nie poznali jeszcze' światła wis,-

baltas, ',b!tlta---,-biały, 'ttił.: że właściwie n:,wtŻ"e Dtt11lyckie znaczy to: snmo 
co morze białe. SlauJ. Stf1,t. przckt. Dra Bońkowskiego l. fi fi R. 

(1) Morze Czar}le w wiekMh średnich nazywało Bi~ morzem 
H.~skiómj t6m miallclll nazywają je pisarze śl'~d.l1iowicCZlli, między i01'y
mI Helmold, Ville-H;ardouin i il1ni. 
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ry; obdarze]!lll ~ąwsz,ak~eWietu. dobl'elni przymiotalni, 
są. nad.zwye~aJ ~~d*cywzględem cierpiących i śpieszą. 
z pomoeą tym, którzy na morzu znajduj~ się w nie
hezpięezeństwte, lub są prześladowani od rozbójnik9w 

lnorsikich. Zloto i srebro za nic prawie sobie ważą· 
W"f1ilJtra obfitują, u nas nieznane, a tych zapach rozlil ' 
pdnaszymświecieśmiel'telny jad dumy. Cenią je opi 
na rówlli z nawozem, myz'aś na nasze, jak sądzę, potę~ 
. pienie do odzieży z )run wzdychamy, jakby do jakiej 
szczęśliwości. Za lnianą przeto odzież, którą. my Fal· 
done na~ywmny, ofiarują nam tak kos~towne kuny .. 
Wieleby można było z pochwalą. powiedzieć o tynl l1a
rodzie, gdyby tylko WIarę chrześcijańską wyz nawal , 
której nauczycieli nieludzko prześla,duj~. Unieht.0 ko
rony męczeńskiej dostąpi! najżacniejszy biskup czeski 
Adalbert (ś. Wojciech). Aż do dnia dzisiejszego, 
jakkolwiek wszystko inne mają. wspólne z nami, 
pl~Zystęp ]ID;aszy~ do .. ich gajów i. guódel' jest wzbranio-

·"t 'b " .,' " .l LI'·, • ,,'o., L.... ':','. ~,. nr" e; ,(j)WiJ!~t!lll'OQ;~!I911!~zemą,~Slę ę1Ęl.-zeSiC1J!a:tl;stą;Ją,Slę, po-
dług ich mniemani;a, tJ.i.'e,ezystem[~ Mięso końskie, uży

wają na 'pokarm, ,piją. tez mleko i krew kQni, tak ~ena
wet, ja~ powiadają, upijają się niemi. Ludzie tam ma
ją błękitne oezy, cerę czerwoną" wlo~y dlugie. Prócz 
tego niedostępni z powodu blot, nie cierpią pośr6d 
siebie :hadnego pana.' 

Naród Węgierski, najpotężniejszy niegdyś' i dziel
ny lV boju, strasznym byl nawet dla samego cesarsfwa 
rzymskiego. Po pogronlach bowiem Hunnów i Duń
czyków, nastąpiło, trzecie str~szliwe wtargnięcie W ę
grów, pustoszących i burzących wszystkie pograniczne 
państwa. Zebrawszy bowiem ogromne wojska, zbroj
ną, ręką opanowa~~ Qni całą Bawaryję czyli Swewiję 
(Szwabiję); prócz tego zniszczyli kraje nadreńskie i si-
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xoniję. aż do morza Brytańskiego napełnili mordenl i 
pożogą,. Jak wielkiemi zaś były usilowaniacesarzó-w, 
jakiemi były straty chrześcjjan nim ich osłabili i pra
wom Boskim poddali,wieIlł wie o tern i dzieje jawnie 
to głoszą. Karyntyjczykowie sąsiadują. z Bawarami; 
są.. to ludzie,J~zci Bożej oddani, i nie masz narodu, któ
ryby od nich był zacniejszym, któryby okazywał wię
kszą. cześć Bogu, większe poszanowanie kapłaI;lom. 

W . Czechach król i lud jest wojowniczym; pełno 
tam kościołów i czci Bogu należnej. Czechy dziel<~ 
się na dwa biskupstwa, Pragskie i Ołomunieckie. 

Polska jest to wielki kraj sła wiański, którego gr(t
nice,jak mówią,· z Rusią.:się stykają. Dzieli się ona na 
osiem biskupstw. Kiedyś miała królów,. dziś rządzą 
nią książęta, i kraj rÓWIlie jak Czechy podlega władzy 
cesarskiej. Polacy i Czesi mają. jed:tiakowąbroń, ta
kiż sposób wojowania. Kiedy na wojnę zagraniczną 
wychodzą., dzielnie się biją w potyczkach, lecz w ra
btulku i mordach są nader okrutni: nie przepuszczają 
ani. .k~~~z$!);J;l~m,; ani kościołom, ani cmentarzom~ . N fi
wet' W.WQjlllY' Z'eW}.\lętp~lIle 'rinacze}. się. nie wdają; jak ·tyl
ko popr2iystaniunru,wartilq:]~krże;;im wolno będzie ra
b0waeskarby, których sama świętość miejsc strzedzby 
powinna. Stąd pochodzi, że z żądzy łupieży często 
z ,najleps:iymi przyjaciółmi postępują jak z wro
gami, a z tego powodu bardzo rzadko wzywają ich do 
pomocy w jakiejkolwiek wojennej potrzebie. Tyle bę
dzie dosyć o Czechach, .Polakach i ir:J!nych Sławianach 
wschodnich. 
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2. O INNYCH LUDACH SŁA 'VIAŃSKICH I O MIEŚCIE 

WINNEClE (l). 

Tam więc gdzie się Polska kończy, przychodzi się 
do bardzo rozległej krainy Sławian, którzy w staroży
tności Wandalami, dziś zaś Winitanli (2) albo Winula
mi się nazywają· Pier,~si z nich są Pomorzanie, któ
rych sie~lisk~a aż do Odry się rozcią,gają.. Odra zaś 
jest to najbogatsza rzeka w krajusławiallskhu; bierze 
ona źródło 'v najgłębszej puszczy 'v zienli Morawów, 
leżącej na wschód od Czech, gdzie też i Elba ( sław. 
Łaba, łac. Albh;) nla swój począ,tek. Obie rzeki nie 
'v. dalekiej znajdują się jedna oddrugiejodległości, lecz 
obie "\v różnych płyną, kierunkach. Elba bowiem dą
żac ku zachodowi, w 'pierwszyrl1 swym przebiegu ob
l;ywa ziemię Czechów·' i Serbów (Serbów Ł1iżyckich), 
dal~j ·śfo<łke;'\vemł io~~śd.ami oddzielaSławian od Sa
sów, ku koncom', swej' dr0gii rozgraniczając dyecezyję 
Hamburgską, od· Bremeńskiej, jak zwyciężca wchodzi 
do morza brytańskiego. Druga rzeka, to jest. Odra, 
zdążając ku północy; przepływa przez środek ziemi 
Winulów (Wendów) i oddzielaPomorzan od Wilców (We
letów) .. U ujścia t~j rzeki,gdzie ona morza baltyckiego 
dotyka"bylo kiedyś naj znakomitsze miasto Winneta (3), 

(1) Czyli Jumneta, dzisiejszy Wolin, podług Szafarzyka. 
(2) To jest Wendami. 
(3) Wiadomość o Winnecie Helmold prawie dosłownie przepi

s~ł z Adama Bremeńl'kiego, kt6ry to miasto nie Winnetą lecz Ju
mną nazywa. Podług najnow8zych badań, które wreszcie nie dopro- . 
wadziły do oznaczenia niewątpliwego polożenia tego miasta, nazwy 
Jumna, Jumnetha, 'Vinneta, JuHn, Wolin; Hynnisburg, Jomsból'g, 
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najwyborniejszy punkt dla handlu barbarzyń~ó~v i 
Greków-w okolicach jej mieszkających. O sławIe te
go mi~sta wiele rzeczy, zaledwo do uwierzeni~ pod~
bnych, opowiadają; ja! też,niektóre godne powtorzenla 
przytoczę. Było ono rzeczywiśc~e. naj,,:iększ~~ z mia~t, 
jakie w Europie się znajdują; mles'zka:h ": nJi~J S~awIa
nie i mieszanina innych ludów, tak Grekow Jak 1 bar
barzyńców. Sascy przybysze otrzymali także wolność 
tam przemieszkiwania, byleby tylko, póki tam zostawa
li, nie wydawali się publicznie ze swe m chrześcijaIl
skiel1l mianem,. W sz;yscy bowiem luieszkańcy at do 
upadku tego miasta w błędach pogańskich zostawali. 
Wreszcie pod względem obyczaJów i gościruaości nie 
by10 żadnego narodu uGzciwszego i, dobroduszniejsze
go. Miasto, bogate w towary wszystkich narodów, po
s1aJdalo wszelki~ przyjeml\lości irzadkości~ Powiadają, 
że' jakiś kr61 Duński, z o,gromną,:flotą przybywszy, to' 
najbogatsze miasto z gruntu wywrócit Obecnie istnie,. 
Ją, jeszcze dawne tego miasta pomniki. Tam widziee 
1iG0IŻna illlOFze troist~j natury. Wyspa ta bowiem trze
m~',~~JlJQ)gi~~ijest 0bla~ą,;, jedna z nich jest, jak lnówi~ 

, :na,iwi.&okllladz~ezajf:~el~ną~i ąnu,g41 , białawą" tr,zema 
w: swych p.0Pus~eniac~ wś,.ąie&łtj~h, wtecznemi sroży silę 
bUTżłumo' ' 
. Są; też ,i iBne 1udy Slawiańskie, ktp;p~, mieszkaj~ 
między Elbą i Odrą i długim a krzywyln pasem kupo .. 
łud.niowi się rozciągają, jak Rerulowie albo Heweldo
wie (1 ),żyjący nad rzeką Rabolą (Bawola, Hawel) i Do-

służyly do oznacrlenia jednej i tejże miej5?O~Vości,. są wir:c jednoz~~
czne. Różnioa ,zac~odzi ta tylko,. źe właścIwIe' Juhn by)o nazwą mla
sta~ Jom~bUl'g ZI.1,Ś warowni pod tem miastem, między 935-96'6 przez 
Haralda Blaatanda wzniesionej. ' 

(1) Stodoranic i Hawolanie są podług Szafarzyka jednym i tym-
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xą (Doszą) (1), Leubu~i (Lvtbra.8zan'le)~ Wilinowie, Sto~ 
deranie i wiele mnych, 

, Za ~pokojnie więc płynącą Odrą i za różllemi ludami 
pomorskiemi, w stronie zachodBiej spotykamy kraj Winu
lów, tych mianowicie, ~tórzy nazywają się Tolency (Do
lenczanie) albo Redarowie (Ratarowie). Miasto ieh powsze
chnie znane jest Retra, siedlisko bałwochwalstwa. Tam 
zbudowano wielką świątynię na cześć bałwanów, z któ
rych najprzedniejszYlu jest Radegast .. Posąg jego ozdo
biobioBY jest zlotmn, a łoże purpurą. Samo miasto ma 
dziewięć braln i jest dokoła głębokiem jeziorem obla_ 
ne,· Drewniany most sluży do przejścia, które wszak
że tylko przynoszącym o:fi.~ry lub żądającym odpowie
dzi (boga) jest doz'\",olone. N akoniec przychodzi się do 
Circipanów (C.zrezpienian) i Kyzinów (Kiszan6w) (2), 
których od Tolenców i Ratarów oddziela J:zeka Panis 
(Piana,. dziś Paene) i miasto Dymin. Kyzinie i Oirci-
panie mieszkają z tej, Tolency i Ratarowie, z ta,mtej 
strony rzeki, Piany.~'e cztery ludy od mocy swej' na
zywają się Wilcy albo Luiycy (Tf'eletowie albo L,Łtty
kowie)., Dalej za nimiInieszkają Linguony (Glinianie) (3) 

że samym nArodem, który m:l'eszka mi~dzy Hawolą i Doszą, w dzisiej .. 
ezym HawelIandzie .. 

(1) Nad rz~ką DO$lzą. miesJ!:kali Doszanie, których miA.sto nazy
walo się 'Wys?ka, dziś 'Witstock. 

(2) Lutycy, od /Słowa luty dziki, srogi albo Wilcy, podług Szafa
rzyła, Weleci, to jest, Wielcy, dzielili się na cztery plemiona: Czrezpie
nian, to jest z tamtej strony rzeki Piany mieszkająoych, nil. Kiszan6w 
albo Chy.1;an6w (od chiżyna - ros~ chaba1 między rzekami: Rekenicą i 
Warnową, na Dolenczan llad jeziorem i rzeką; Do]encz (Tólenz) i na Ra
tarów od miasta. Ratary czyli Retry. 

(3) Lingony po sla:w. Glinianie mieszkali nad Eldą, Elbą i Ste
penicą, Warnó,wie mieszkali nad dolną, Bodryci nad górną War>
nową· 
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i W ~rnowie; zatylni idą Obotryci (Bod;ryci), ,~tóryc~lnia
sto nazywa się MikJinburg (1). Stalntfłd ?hżeJ ku nam ~o
labanie, u kt6rych miasto Rac~sburg,(Racibo~);. a .od nICh 
przeszedlszyrzekę Trawenę (Tra~ę) wc~odz: SIę do ~a
szej prowincyi Wa.gryi. Miasto w teJ pr0W:lncyl bylo nle
gdyśAldenburgnaamorski (2). Sąteż iwyspy na morzu 
baltyckiem przez, Slawian zamieszkale; z tych jedna 
nazywa się Wemere (dziś Femern). Ta leży naprz:
ciw ziemi Wagrów, tak że z niej miasto Aldenburg WI-

dzieć można. 
. Druga wyspa jest daleko większa. Leży ona na-

przeciw ziemi Wilców i jest zamieszkałą przez ,Ranó"W~, 
których i Rrigij~nami nazywają· Jest to najmyżniej
szy lud S lawi ański, który sam jeden posiada króla; 
bez naradzenia się z tym ludem, żadna sprawa pubU-

- czna przedsiębraną być nie może; tak go się go boją 
z powodu jego' laski u bogów, czyli raczej u bałwanów, 
którym. większą niż inni .slawianie cześć oddają· Te 
to są ludy Winulów (Wend6w), rozlane po krajach, 
ziemiach (provincias) i wyspach morza. Cały tell' ro
dzaj ,ludzi, oddany czci bałwanów, zawsze, lliestały i 
ruohliwy, trudniący się morskiemi rozbojami, z jednej 

, strony Duńczyków, z drugiej .sasów niepokoi. Często 
też i różnemi sposobami wielcy. cesarze i kaplani usi
łowal,i ludy te buntownicze i niewierne przyprowa
dzić do poznania imienia Boskiego i do laski na .. 

wrócel}ia. 

(l) To jest, mocny gr6d. Podług Szafarzyka jest to niemie
cka nazwa Lubowaj w średniej łacinie, Magnopolis.· Dzisiąj Meklemburg 
i Lubow są to dwie blisko siebie leżące, ale zawsze różne miejscowości. 
, (2) Aldenburg czy1i.Oldenburg, po. slaw. Stargard w ziemi 
,\\T agrów, VI dzisiejszej Holsztynii, niedaleko Płońikiego jeziora. Patrz 
Szaf. T. n. Roz. X. o Slaw'i,mach Polab~kich. 
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3. NAWRÓCENIE SASÓW PRZEZ KAROLA W. 

'Pomiędzy gorli~vymi rozkrzewicielami chrześci- ' 
jaństwa, którzy za zaslugi dla swej wiary dostąpili 
cldubnego przed innymi pierwszeństwa, najbardziej ja
śnieje najslawniejszy Karol, mąż którego wynosić 

wszyscy pisarze pochwałami powinni, i którego posta
wić należy na czele tych, którzy w stronach pół'noc
nych ku czci Bożej pracowali. On bowielll naród Sa
sów, nader dziki i burzliwy, bronią pokonał i prawom 
cftrz~ś~ij.ańskilll podległymi uczynil. Sasi zaś i Turyn
gowle l 111ne narody nad Renem mieszkające, byly po
dl~g opisów, od najdawlliejszych czasów'Frankompod
le~l:. ?~y wszakże od. kró}estwa Franków, odpadły, 
P~p,ln?JClec Karola, I WOjnę ~ J;liemi rozpoczął którl} 
Karot najszczęśliwiej ukończył. .. Długo trwała ~ woj
na z Sasami, a z wielką. z opu stron zaciętością, 

z większą wszakże Sasów niż Franków stratą, przez ca
łe l~t B 3 ~rowadzoną była.Mogł~by si~ ona i prę
dzeJ zak.onczyć, gdyby na. to zezwolił upór Sasów, któ· 
rzy woląc swobody swej bronić orężelU, granice Fran .. 
k6,'; aż.po sam Ren pustoszyli. Gdy przeto żaden rok 
b~z wOJny. się ~e ob$zedl, zostali Sasi, jak piszą, nako
nlec zwyclężenI tak, że z tych, którzy po obu stronach 
Elby, mieszkają, dziesięć tysięcy ludzi z żonami i dzieć
mido -Francyi przesiedlono. Było to w 33 roku dłu
giej wo~ny z S~sami, ,v roku, który historycy Francuzcy 
z~ pamIętny uważają, a mianowiciel w 37 r. panowa
nIa cesarza Karola; wtedy bowiem Widykind, spraw· 
ca powstania, złożywszy swą władzę tyrańską., , pod 
moc cesarstwa oddany, ochrzcił się razem z innymi 

3. 
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panami Saskimi; wtedy też nakon~ec .i .S~xonija w pro
wincyję zamIenioną, została. ~aJmęznle~szy Ka~ol, od
niósłszy w' tych wqj;Q.ach~wyclę~two, nIe w sobIe lecz 
w Bogu zwycięstw zaufal, i dzielne czyny. s~oje ~a~ 
sce i, pomo~y 13()skiej przypisał. ()!l: też wlellcix?- ~le. 
r?~aD:Y ~o~umem, ~os~~~owill~~ ~;~s6~, ja.~~ObV1~~,: 
ci riat0 nlę zasługIwalI, ZWOhllC, Jedynl€ Vf nadzl,~l 
wyższej "~agrody, od wszelkiej należnej da?,iny i ud~ .. 
row'ać "ich 'dawn:t wohl:ością, a to clla teg{), że obcią.~ 
zeni .slużebnościamii podatkami, lnogliby znowu wziąć 
się do ~ręża i wrócić do blęc1óvy pogań~t"Wa:. Po~e~ 
zgodzili ~ię oni na w~r~ek. przez: k~.óla im p()da~y; 
aJ" mi~~owicie ; żeby:, w:y~~.~~ązy sfę_ c~~~. bląl1Y~n4~>' 
p~z1jęll sakr,a~ejryt~ ~ęl~g~~, chrz~śpij~~~~~~j~i.9ylt ,ą~~., 
nikarn~i podd,.~J;),y~i B~g~,a to, .p~~ynosz~cp:~~yw!fbę 
kaplinom dziesi,ędnę od', wszys,tkiego bydła swego, 
od'wszystkich płodów ziemi, i żeby jed~oczą,c się 
z 'Frankami, ' jeden' ż nimi naród sklada;li. Takim I!p~" 
so?em ' Sa~onija podzieioną, została na osiem bi· 
s~~1?~tlV" (1) i najgodniejszym porucz~na pasterz~m., 
abyei vi st~nie' ~y li, slo~e~ i J?r~y ~lad~m, urn~Eb,:, ~~a~ 
rą, nieoświecone n~upzać~,P.~~ę,~~j~9. i outrzy~aJl~u ~.a:~ 
planÓw, cesarz obdftrzyłi<?h 'Yielkiemi. h~nor~~~in~de~. 
h<?jnie upąsażyl. . Dokonanem w~ęc w s~?nłj, 'z~~,tąlp \ 
dzi~lo .... założenia nowej winnicy i c'alą: silą.w~mHcIlio~ę. 

.,' '. o", I ",' e., o" i 

(1) , Podług Ohronicon antiquum-Mt'lldense, Karol W. założył 
w SaXOM dziesięć biskupstw,a mianowicie:l)OsnabrtlcIHe WP.·' 
7 7 2, 2) Halbers~tadzki~ . czyli Osterwic~ie. , w' .• r. . 7 7 ~', 3). Br.~meń
skie' w 17:9: '4)' MiHdenskie' tV T; '780>= rl)HerstellsJ.de . czyli' P:a~ 
derbornskie "w: r: 7:8 :t: G)" Bardewickie "czyli·; W erdeńskr~' w; '1'117.8 6;' . 

7) Seidereńskiec~yli ',Magdełn~rgskiew r. 784. ,8J M~m~sterskłt;l" 
(M-unster)wr. 784,' 9)mldensheimskie w r. 796, 10) Hamburg': 
skie w r. 7 98. {H pisarze',"ktOrzy jak Helmold liczą. tylk6'8 bi-' 
skupstw, opuszczają. Magdeburg,iH$Jnburg. 

15 ,'~ \_ " WięckO'l/f;r 
\'J'~~4/' \\ 

Ale i dzicy Fryzow]e dostą,pili w oWyln' czasie laski 
pvzyjęcia wiary chrześcijańskiej. Wtedy też ug<!>to-
'\vaną, była opowiadaczom słowa Bożego droga za Elbę i 
apostołowie rozeszli się prędko dla opowiadania ewan-
gelii pokoju po całym obszarze północy. Wówcza.s, kie-
dy i ludy sławiaIrskie władzy Franków uległy, }{a-
1'01, jak powiadają" poruczyI zarzą,cl miasta Nordal. 
bing6w, Hamlnenbul'ga (Hamburga), w którelu na-
przód Kościół zbudowal, niejakiemu luężowi święte. 
mu Heridagowi, którego' też 'biskupeln tego 111iejsca 
mianował. Ten kościół ł-Ialnburgski zamierzył l{arol 
przezl~aczyć 11a 111etropoliję dla 'wszystkich Sławian i ' 
DuilCZY kÓ'w. Lecz do spelnienia tych życzelt, do 
wpro'wadzenia rzeczy tej ,,, '\vykonanie, przeszkodziła 
l{arolowi i srnierć biskupa Heridaga i 'wojny, które .. 
nIi, był cesarz zajęty. Ten bowienl niezwyciężony 
ksią,żę, który prawie w'szystkie królestwa Europy po-
konał, przedsięwziątl nakoniec, jak opowiadt~ą, wojnę 
z JDuńczykaIni. DUllCZyCy i inne ludy, które dalej 
za Daniją, mieszkają" u historyków francuzkich 'nazy. 
'wają, się NormannaIlli. Król ich Godefrycl, ujarzlni .. 
,,,szy poprzednio Fryzó,v, a także N orclalbingó,v, Obo-
trytów i inne ludy Slawiallskie, SaIn€lnu l{~arolowi 
,yojną, pogroził. To rozerwanie p~koju najbardzi~j 
opóźniło, spelnienie woli cesarza '\vzględenl HamInen.' 
ourga. Gdy wszakże z woli Bożej Godefryd umarl, 
brat jego stryjeczny Henning '(1), który tron po nun 
obją,ł, zaraz pokój z cesarzeUl zawarł i rzekę Egdo .. 
rę (Eider) za gra,nicę pallstwa swoj ego uznał. 

Niedługo potem zszedł z tego ~i,K~rol, lUą,Ź 
,IIft.,..~ ... ~." l 

_______ . _ ,J'"'' \'.L \} lęC.iW1f 

(1) U pisarzy Duńskich, Hemming. 
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w rzeczach Boskich i ludzkich godny najwyższej ch,va
ł który· piel'wszy z pomiędzy królów francuzkich 
y, . k" G d 
zaslużyl na wyniesienie do, godnoścI c~sars leJ. o T-

" bowiem cesarska, ktora od czasow Konstant}-nosc . ' .. . 
na przez wiele pokoleI? w GrecYI, w st?lIC! JeJ mla-
nowici'e I{onstantynopolu, z chwal-ą kWItła, gdy za
brakło ~ęzkich potOlnków królewskiego, rodu, do. te
go stopnia upadła,że pailstwo, dla ktorego W pIer
wiastkowej jego sile, zaledwie wystarczało trzech na
raz konsulów, albo dyktatorów, czyli cezaró,v, moglo 
być potem ręką kobiety ki~rowan~. Gdy wi~c ze
wsząd przeciwko cesarstwu wIchrzYCIele powstalI, gdy 
wszystkie prawie królestwa Europejskie od cesarstw,a 
odpadły, i sama nakoniec matka świata, Rzynl, UCi

śnioną została woj naln i na jej granicach prowadzone
mi, a obroIlCy nie bylo, podobało się Stolicyapostol
skiej z'wolać uioczysty sobór duchowiel'istwa, ażeby 
,yspólnie się nal~adzić nad pO\:rszechną potrzebą· tTe
c1nogłośnie więc i z oznakami ogólnego zadowolenia, 
znakonlity król Franków, Karol, koroną cesarstwa 
rzymskiego uwieilczony zosta~ on bowiem zasługa
mi swemi dla wiary, chwalą swej lnocy i zwycięstwa
mi na wojnach, na całym świecie, jak się zdawało, nie 
mial sobie równego. Takim sposob.elu godność cesar
ska zostala z Grecyi przeniesioną do Francyi. 

,l. o PODZIALE CESARSTW' A. 

Gdy Karol, król Franków i cesarz rzymski z wiel
kim żalelU wszystkich dobrych przeniósl się dowieczno
ści, syn jego Ludwik troll po nim odziedziczy!. Ten, 
zgadzając się we wszystkiem z widokami ojca, postępo .. 

, wał względem kościołów Bożych i całego ducho
wieństwa z takąż jak i ojciec szczodrobliwością., 

a to obracając na przyozdobienie i na chwałę Ko
ściola największe skarby pallstwa do tego stopnia, 
że 'biskupów, którzy z powodu zarządu duszami są. 
książętmni Nieba, on także książętami cesarstwa 
uczynit Dowiedziawszy się o za'lniarach ojca swe
go względern kościoła Hammen burgskiego, naradził 
się natychmiast z ludźmi mądrymi, i świętego lnęża 
Anzgarcgo, którego niegdyś dla opowiadania Słow,a 
Bożego do· DUll~zy ków i Szwedów posyłaf, na ar
cybiskupa kościoła Hamluenburgskiego wyświęcić 

polecił; rniasto zaś sa1110 przeznaczył na 111Gtrop'oliję 
dla wszystkich krajów północnych, ażeby stamtąd 

Słowo Boże' mogło się obficiej, zlewać na wszystkie 
ludy barbarzyńskie. Co się też stało. Gorliwością. 

bowiem kapłanów. kościola Hammenburgskil~go s.to
wo Boże zaszczepione zostało u wszystkich naro
dó\Y slawiańskich, dUllSkich lub l1ol'lnański0h, tak że 
od ciepła jego stopniał lodowaty chłód Pólno-, 
cy. Takim sposobern, dla tych ludów przez wiele, 
dni i lat l,udzie mądrzy wiele zIl:0jów podejmowa. 
li. Tak wielką, bowiern była ciemnota błędów, tak 
wielką trudność przedarcia chwasteln zarastają,cego 

pogaństwa, że ani zaraz, ani też z fatwością dzieło 

nawrócenia doko,nanem być mogło. Prócz tego ruż-
• ne wojenne. niepokoje, które po śmierci najpoboż

niejszego Ludwika szeroce się rozlały, nawrócenie 
ludów nie maloopóźnily. Po jego bowiem zejściu 

z tego świata, zaczęły się wojny domowe pomiędzy 
jego cztererua synami, którzy się władzy najwyższej 
dobijali. Niezgody i wojny straszliwe, jakie się po
między braćmi wszczęły, wyniszczyly, podług świa-
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dectwa historyków wszystkie Frankskie plemi.ona. Na
k.oniec, przy p.ośrednictwie papieża Sergijusza, niezg.o
da ucichła i pallstwo na cztery części podziel.onem zo· 
stał.o tak, że najstarszy L.otaryjusz dostał w p.osiadanie 
Rzym z WIochauli, Lotaryngiję i Burgundyję, Ludwik 
Ren.i Nienlcy, KaroI Galliję, Pepin Akwitaniję· 

5. O PODRÓŻY Ś. ANZGAREGO DO SZ'VECYI. 

W .owych tedy czasach burzliwych, kiedy kłótnie 
lriiędzy braćmi sprowadziły straszlhve ruchy wojenne 
i uszczuplenie rozdzieloneg.o cesarstwa, P.ora ta dla 
wielu dogodną się .okazała d.o zbrojnego P.owstania. 
Między terni Ilajpierwiej lub też szczególni~j po'wstały 

ludy duńskie, P.otęzne siłami i broni~; te najprzód Sla
wian i FryzÓ'w podległymi sobie uczyniły; p~teln przy
plyn~wszY Rel1eln na rozbójniczych okrętach, lniast.o 
Kol.oniję obległy, a Elbą, Hf:1,mnlenburg z gruntu zbu· 

. 'rzyły. Sławne t.o lniast.o i k.ościół l1ow.ozbud.owany 
wszystkośródpl.omieni zginęło. Prócz teg.o, cały kraj 
N .otdalbingów i C.o tylko do tej rzeki przytykał.o, na 
lup barbarzyllC.or;t poszło. Sax.ouija wielk~ trw.ogą. zo
stała przejęta. S~ięty zaś Anzgary Arcybiskup HauI
menburgski i inni lnissy.onarze do ziemi sławiańskiej 
i do Danii przeznaczeni, z wielką, z3,palczyw.ością prze
~lladowani, zostali ze swych siedzib wypędzeni i P.o ró- • 
znych lniejscach rozprosźeni. Ludwik więc, któremu 
jak wyzej p.owiedziano, Nielncy ustąpi.one były, P.odob
nyzupelnie do sławnego ojca sweg.o i z hnienia i z P.o
bozności, usiłując szkody kościoła Hamnienburg
skieg.o naprawić, stolicę Brerneilską, P.odówczas zpo
W.odli śrniei~ci pasterza niezajęt~, do kości.oła HatIllnen-
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.~.~!g~łri~~9,jRrZ~ł~c,~y!; ,a, ~~~były oqtttQ. jllz nie dwi~ 
ąyecezr.Je',Jecz Jedna.,Po~Ieważ oba mIasta z P.owod.u 
,~ap.a~6~ ,f9~bójniczych były pełne nieb~zpieczeństw, 
.~R'~rt~cznem więc było, ~eby jedno wz?.osil.o się z P.o
fu?c~ ~rugieg.o i zeby oba pomagały s.obie w:~ajemnie. 
, g:ąy 'w tym p~zedmiocie .otrzymano polecenie Stolicy . 
'Ap'osto~skiej, wpr.owad~~n.o w wykonanie to wszys~ko, 
c,o pob.ozny ksi~zę w swym umyśle zami~rEyl. Polą~ 
cży~ .. się więc kości61 Bremellski" z :ąal?rnenburgskim 
i zarząd nad o byd WOJna otrzymę,ł święty. Al:1zgary, a 
t~1c,.stała się jedila owczarnia i jeden :Pasterz (Ew. św. 
Jana 10, 1~), ' . 

.. Po ,ni~długi~ zaś c~asie, ,kiedy zacieldośó Dq~czy .. 
kó'\v ?ok?lw:iek ;sit uŚlnierzyła" J11iastoHammenburg ze 
.~w~lisk dźwigać, się pqczęlo. i ,ludy. Nordalbingów do 
'Ylas~.ych siedzib,wrócgy. Arcybiskup zaś Anzgary, 
1pajjąc so~ie porucfon~ poselstwo. o~ cesarza, . częs~o: do 

~t~la. :l~lil)~~k~e~? się :ud~wa~" i talll g.orf:i1V~e n~ ,ts9rzyść 
obu państw i dla utrwalen~~;1?()~.oju .p~.a;cująp)· d.osJtJbpil 
11 króla, jakkolwiek bałw.ochwalcy, wielkiej laski i przy
jaźni, a t.o zP.oW.odu poszan.owania, jakie. wiara jeg.o 
wzbudzała. I{ról udzielil mu praw.o zakładania k.ości.o

łów w Szleswigu i Rypie, a wprzód jeszcze p.olecił, ze
py:ni1~tnie:Stawialpr2leszkód tyln, którzyby się ochrzcić 
~.p,?alug praw chrześ~ijańs}.dc1,l zyć chcieli. ,Nieba: 
·wem. t~ż wysłan.o kap~anów dla wpr.owadzen~a tego 
.,v wy~.ona~ie. Gdy takUn. sl?.os?bem ~~ska. B.oza w-śród 
~~~:od~ du~s~i~?o w~r~sta~ J??Częra, ,wspomniany Ar~y
b,~~kuP ,~9:palil SIę WIelką: łąd~ą :ą.awrócenia, Szweq.ów. 
Maj~c ~~J.?:i~r 'v tę uciązlhv:ąudać się dJ,'og~, Pl'.oSi4 
~1'~laduA8kiego Q listy ip9sła"a P.opłyną;wszy, ~ .W;~,~~ 
~p.~y~i. dr<?gą ~n.o~sk~, pr~ybylldq Byrki,' g~Ó~f1gq 
mIasta' Szwecyi, gdzie z .oznakami wielkiej zyczliw.ości 
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i radości został przyj ęty przez tych wier*ych, których 
sam kiedyś, będąc jeszcze przed dostąpieniem godności 
Arcybiskupiej poslany tam jako inissyonarz, do wiary 
Chrystusa nawrócił. Wyjednał też u króla, że,,:s~~
stkim, ktoby tylko tego życzył, dozwo,lono rehglJę 
chrześcijańską przyjmować, Dawszy WIęC dla Szwe
cyi biskupa-o i kapłanów, którzyby za niego orze
czach boskich 'i zbawieniu ludu mieli staranie, zachęci
wszy przy tern osoby pojedyncze do wytrwałości "\vwie
rze, do własnej stolicy powrócił. Od tego czasu na
sienie Słowa BożegO', rzucone wśród narodów Danii 
i Szwecyi, obfitsze, plony wydawać poczęto. I chociaż 
potem- wielu u tych ludów powstało tyranów, któ
riy okrucieństwo swoje wywarli nie tylko na chrześci
jan w własnJlll kraju,. ale i na obce narody, religija 
chrześcijańska wszakże, jak mówią, od pierwszych cza
sów swego zawiązania się w Danii i Szwecyi, tak się 
w tych krajach wzmocniła, że chociaż niekiedy się i za
chwiała śród burz prześladowania, nigdy jednak cał
kowicie wytępioną nie była. 

6, O NAWRÓCENICR:ANÓW. 

Ze wszystkich krajów północy sama tylko ziemia 
slawiailska pozostała surowszą od innych i do nawró
eeniamuiej skłonną. Liczne są wszakże, jak to wyż~j 
powied.ziano, ludy slawiańskie, z kt§rych te, któ
re się n~zywają, Winulami albo Winitami, po wię
kszej części do dyecezyi Hamm,enburgskiej ,należą.Ko
ściół bowiem Hammenburgski, prócz' godności stolicy 
metropolitalnej, obejmującej wszystkie narody czyli 
państwa północy, ma takze ~kreślone granice swojejdy .. 
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ecezyi, do kt e', :'1<1ż najdalsza czę~ć Saxonii, leżąca. 
"odl1 'N d lb' ., b' . za Elbą i na, aJąc SIę or a IngIJą, o eJmuJąca 

'trzy narody: Te rs6w (Dietmarszow), Holzatów i 
Stormarów; ,dalej granice jej rozciągają się do ziemi, 
Winitów, tych mianowicie, którzy nazyw~ią się Wagi
ri( JVag1'owie), Obotryci (Bodryci), Kycini (Kiszanie lub 
Chyżanie); Circipani (Czrezpienianie) i aż do rzeki Pany 
(Piany lub Pieny) i lniasta Dymilla. Talll jest granica 
dyecezyi' Halllmenburgskiej. Nie należy więc dziwić 
się, że naj godniejsi kapłani i opowiadacze ewangelii, 
Anzgary, Reilnbert i szósty z porządku, Unni, których 
gorliwość ·w nawracaniu narodów tak znakomicie' jaś
nieje, około nawrócenia Sławian tak starall,swych za.,. 
niedbali, że ani salni, ani też przez kapłanów, żad.nych, 
o ile czyta.ć się daje, ll1iędzy ninli owoców nie zebrali. 
Stało się to, jak sądzę, w· skutek nadz"\vyczajnej upor
czywości tego narodu, nie zaś przez niedbalstwo lllis~ 
syonarzy, których ulllysł tak był nawracaniu lu<;lów 
oddany, źe ani" bogactw, ani zycia swego nie oszczędza
li.' Dawne bowiem podanie. powiada, że za czasów 
Ludwika II. wyfSzli z Korwei (Km'bei) zakonnicy, świę
tością jaśniejący, którzy pożądając zbawienia Slawial1, 
poświęcili się dla. opowiadania Słowa Bożego na mają
ce ich spotkać niebezpieczellstwa lub salllą śmierć na
wet. Przeszedłszy "wiele krajów sławiallskich, przybyli 
oni do tych, którzy nazywają się Rananli albo Rugija
,nami (1) i mieszkają w środku utorza. Tam jest ogni:
sko błędów, tam stolica bałwochwalstwa, Opowiada
jąc li nich Słowo Boże z głęboką wiarą, całą tę wyspę 
sobie zjednali i założyli tam dom modlitwy (oratodum.) 
1f' ;-I.;/-c_· ______ 

[I 

(l)-Wyspa Rugija, dziś Rugen, nazywała się po sław. Rana, u Niem
ców Rujana. 
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'fiS. <czeŚć Pitia i Zbawiciela nasz'egoJezusa Chl~ystusa, 
:ł\ ria pami4tkę świętego, Wita,' ~~tron~ K,0rwejskieg? 
Lecz "potem gdy 'z aopuszc~enIa Bozego rzeczy SIę 
żmienily,Ranowieod wiary odp'adli, . i ';YI?~awszy za
~az kapIanów i chrześcijan, religiję zamIenIlI na~rze
sąd. Świętego Wita bowiem, którego my uznaJemy 
~ża męczennika i sługę Chrystus~, oni ~zczą jak Bog~, 
'~~ejst3:wiąc stworzenie nad Stwor:YClela. ,(l) . ~~e 
'fua też zadnego barbarzyń;stwa pod slon?em, k~oreby WIę
kszy wstręt w chrześcijanach i kapłanach wzbudzaJ? 
ehlubią się Sanlem imieniem ś. Wita, któremu i świą
tyhię i posąg z największą, okazałością, wystawili, jemu 
'szczególniej pierwszeństwo między bogalni przyznając. 
Tam 'ze wszystkich krajów sławiańskich po <;>dpowie
dzi(jd7co do wyroczni) podą,zają, tam ~r,orocznie ofi,ary 
·sktaa~ją. ~upcy też, którzy przypa~kieln ": teihiej
sĆa przybędą, nie otrzymują poz'\volenUt :na kuprio . lu}:} 
sprzedaz., dopóki pierwiej z towarów swoich jakich 
drogich rzeczy bogu icb nie ofiarują; wte~r trl-
Kb towary swe mogą publicznie na. rynku wyst~wiac. 
~~pła~a :śWel~'ó c~,czą nie ~niej jak kró~a. ·,;Od ofego 
wr~c błasii; kiedy po ra~pierwszy od wiaty odpadli, 
przesą,d (ten p~i~trwal u Ran6w az do dnia dzisiej~zego. 

7. o "PR~EŚLAnOW.ANIACH CHRZEŚCIJAN PRZEZ 

NOR:MANŃ6w. 

W pr~:Wd~i~do nawrócęnia Slawlan i ilUlych ludów 
,va~n~ o'd samego początku przes~kodą były burze 

(1) B~eczka. ukuta na zasadzie podobieństwa. nazwy S~łętiego 
Wita i Swantewita. 
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wojenne, :które pi'zez Ndi'm:annów waniecarie, po całym 
świecie' się sroźyły. Wojsko N ormannó'\v złożone było 
z najmęzniejszych Duńczyków, Szwedów i Norwegów, 
którzy wtedy '\vfaśnie pod jedną. władzą.. złączeni, 
przedewszystkielu na Slawian, którzy by li pod ręką, 
dań nałożyli, a potem i inne pograniczne państwa na 
lądzie i lllorzu zaniepokoili. Nie malo zapewne sił im 
dodalo owe uszczuplenie cesarstwa rzynlskiego, które, 
jak się wyżej powiedziało, po" śmierci Ludwika starsze
go, najprzód przez '\vojny domowe Wyniszczonein zosta
lo!, . a potem, podzielone na cztery części, . przez tyluz 
kl~ólików rzą.dzone było. Stało się więc, że '\VOWylU 
czasie Normannowie płynąc po Loai'ze nliasto Tours 
'spalili, a po Sekwanie" Paryż oblegli. Król Karo~ tr'\Yo
gą zdjęty przeznaczył im zienlię na mieszkanie, która 
zajęta przez 11ich w posiadanie', imię N ormandyi 
przyjęła~ Potem spustoszyli Lotaryngiję i podbili 
Fryzyję. Nasz zaś Ludwik, tojest król nimniecki, tra
ktatami lubpotycz"kami tak Normailnów trzymał na 
wodzy, że kiedy oni' całą. Francyję spustoszyli; jego 
królestwu żadnej . szkody nie wyrządzili. :~ Po jego śmier
ci zapanowało naj dziksze barbarzyilstwo, popuściwszy 
sobie wodze. Czesi bowiem, Sorbowie, Susi (1) i Sław 
wianie, których on daniną obłożył, wtedy zrzucili 
z siebie jai'zmo poddaństwa. Wtedy też spustoszoną. 
została Saxonija przez N o rnlannó w czyli DUl'lCzyków. 
Książe Bruno z dwunastu hrabiarui zabity, biskupi Teo
doryk·i Markwardt zarnorClowani; wtedy Fryzyja spu
stoszona, miasto Utrecht ( T1'ajecturn) zburzol1e.(2) W ów-

C,l) ~usielc! .albo Su~li nad M~ldą. między Salą. i:Ęlbą, w dzisiejszej 
p~OWlnCJl saskteJ w kroI. PruskH~m. Była też i w Wagryi żupa sra:
wlańs~a SusIe, gdzie~o dziśdl1ia.znajduje się wiea SiiseI... (, 

(2) Było to w roku. 876, w kt6rym umarł też Ludwik n. 
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czas rozbójnicy lllorscy K.olol1ij ę i Trewir spalili, 
w Akwizgranie zamek cesarski. na stajnię dla sw!ch 
koni obrócili, a Moguncy ja z bojaźni przed barbarzynca
mi zaczęIa się obwaro'vywać. Młod! K.~rol, s):n ~u
dwika, wracając w owym czasie z "\V1ellnem wOJslnem 
z RZYlnu, napadł na Normannównadrzeką, Mbsą (iJlaas). 
Tych w ścislem trzymając o~lęzeniu, piętnastego nako~ 
nie'c dnia do poddania się przymusif. Schwytawszy 
więc duńskich tyranów, I!ie ukarał ich z taką, jaka się 
nieprzyjaciołom należała, surOlvością, lecz oszczędzając 
bezbożnych, na długotrwałą szkodę i ciężki upadek 
Kościoła, przyjął od nich przysięgę i 'zawarł warunki 

, przymierza, pOtenl hojnie ich udarowawszy, swobo~ 
dnie odejść dozwo lit A oni drwiąc sobie z niedolęztwa 
nllod.zieńca, dostawszy się na zgubną wolność, znowu 
~ jedno się złączyli i takie klęski zadali, że okruciell
stwo ich przeszło wszelkie granice. Cóż lllal'n wiele 
mówić! miasta z mieszkańcami, biBkupi z całą owczar· 
nią razem zagrzebani, sławne kościoły z tłumalui wier· 
nych 'razeluspalone zostały. Z tego powodu Karol na 
sejmie osk:arżony, zaniedołęztwo swoje z tronu złożony 
zostal,a nas::bępcąponilu syn()wcajego Arnulfa obra
no. Ten zebr,awszy wojsko, udał się w kraj Duńczy
ków i taln w wielu i ważnych bitwach wytępił ich: 
prawie do szczętu. Wojną tą Niebo kierowało, bo kie
dy pogan na wojnie do stu tysięcy zginęło, z chrześCi
jan1ledwo jeden zabity zostal. Tak się skończyły prze
śladowania NQrmanriów; Bóg pOll1ŚCi! sję krwi sług 
swoich, która już przez lat 70 przelewaną była. To 
działo się za czasów Arcybiskupa Adelgara, który naw 
stąpi! po błogosławionym ,Reimbercie i był trzechn 
z kolei po błogosławionynl Anzgaryul. Po ślnierci 
Adelgara nastąpił na s~o1icę arcybiskupią Roger, a po 
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nim Reinward. Co do następstw~ królów, to po Arnulfie 
panowal.Ludwik dziecię. Na tym Ludwiku kończy się 
ród Karola Wielkiego. Po złożenin go z tronu (1), 
-Konrad książę Frankoński kr.ólestwo otrzyma!. 

8. NAPADY WĘGRÓW. 

Za panowania Konrada zaczęły się ~straszne Węgrów 
napady, które spustoszyły nie tylko naszą Saxoniję 
i inne z tej strony Renu leżące kraje, ale i Lotaryngiję 
z tamtej strony Renu i Francyję. Wtedy. to kościoły 
zostały popalone, krzyże połamane -i w urągowisko 

obrócone, kapłani przy ołtarzach pOluordowani, dilCho~ 
wiellstwo z ludenl pOlnieszal1e i pozabijane lub -w nie
wolę uprowadzone, a ślady tej .wścieklościaż do na
szego wieku przetrwały. DUIlCZyCy też z pomocą Sla
wian spustoszywszy najprzód kraj N ordalbingó,v, a potem 
Sasó'w zaelbiallskich, caJą. Saxoniję wielkieln przeraże
nielU napełnili. ' U DUI1CZyków panował wtedy W orm, 
najokrntniejszy powiadam robak (2) i dla chrześcijan 
niebezpieczny. Ten: chrześcijaństwo w Danii zaprowa
dzone zupełnie zniszczyć usilo"\vał, kapłanów ze swych 
kr:;0ów ,vypędzH, a wielu też męczeńską śmiercią poza
bijał. Król zaś Henryk, następca Konrada" od dziecka 
w bojaźni Bożej wychowany i "\v tJ ego miłosierdziu ca
łą ufność pokładający, Węgrów w straszliwych bitwach 
zwyciężył i tryumf odniósł nad nimi; Czechów i Sora-

( f) Ludwik dziecię ja!f wiadOlllo z trOllU zło~ony nie był, -lecz umarł 
królem w 18 roku życi aj w r. 9i1. 

(2) Helmold korzystał z podobieństwa wyrazów Worm i Vermis 
(robak). Król duński nazywał się właściwie nie Worw. lecz Gorm. 
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bów, którzy od innych królówjuż pokona.nibyli, i in
nę ludy sławiańskie, w jednej walnej bitwie tak pora
ził, że inni, których niewielka liczba pozostała, przyrze
kli królowi daninę opłacać, a Bogu na wiar,ę chrześci
jańską się nawrócić. Potem wszedł z wojskiem do Da
nii, l pierwszy napad jego taką. króla W orlna trwogą 
napełnił, że ten i 'posłuszeństwo' przyrzekł i o pokój 
z pokorą upraszał'. Tak król Henryk zwyciężca nazna
C2!y;t;gr;~J?ice p~ństwa pod S,zlezwigi,em, który, wó'\Yczas 
HeidE3~o (1) się nazyw~ł, tanI też i ruargrabiego (mar'k .. 
gra!, marphio) ,przeznaczył i koloniję saską założyć po
lepiJ;.:Ąrcybiskup więc Unni, który stolicę po Rein~ 
wa'l"~zie objął, widząc że, zluiłQsierq.zia Bo~kiego i mę
stwem, k~,óla Henryka, OpOI' Duńczyków i Slawian zO

st~t z~a~ąll:Y i, że bralllydla-wiary śród ty,chludów, 
ZQ,Btał;y otwąrt~~ pos~anowit osobiście obj~ehaó swą dy~
ce~y.ję w całej jej rozcią,gl.o~ci. W towarzys~wiepr~;eto 
wielu 'k~płanów przybył do D~ulczyków, u których 
Wt"e4.,y n!1.l0krutni~jszy WOrlU pano~vał'. Tego z powo
dJłu~9\dzp~lej jego dzikości nakłonić nie lnógl, lecz sy
l\ą;tJ;ę,go:;~~a~q~ (Ą)l;la~~ó.cil i wiernynl Ch~ystusqwi 
u,ą~~łir tą~~'*"ęJr tel), 'rel~gij~' cl1rześc~jallską," którą oj ciec 
jeg9,~aws~e. mial w' n,~ęll3;,~iśGi" publicz.nję, wyznawać 
doz~olił, jak~~lw~eksan:l.:jeszcze SakraI?~p.t\l chr~u,śr 
nł~: p~zxją.t· . P~'zezlfaczy'Wi3zy taki~ spos()bęn;t, do ktąż~ 
Q~gp Jk2~qio~f:t, w kró;lęstwie, dupskiem k~p~a~ów, ten. 
ś~~~Y,Pattski polecił) ja~ p,owiadają" wazystkich wi~r'" 

( l) Szlezwig od rzeki Slia lub St;1a; tak nazwany. Stąd też pisano 
zwykle Slia8Wig.'Da~'ej: naZ)!'waJi go Duńcvcy' Heidebo, Hłlddeby, 
Heitby i Hetheby, od imienia królowej Hethy, która miała miasto 
Hethaeby w r. 326 zalo~yó. . , 

(2) Hat'ald Blaata.ncf nastąpił po Gormie w r. 98 L 
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nych HaraIdowi, i wsparty jego pOID.oCą. w towarzy
stwie jego, posla, zwiedził wszystkie wyspy Duńczy~ 
ków, opowiadając tam Słowo Boże, i wiernych, których 
tam znalazł w niewoli, w wierze świętej umacniając. 

PQ~~midąc w ślady wielkiego mis,syonąrz,a Ap;~ga~ 
i,'" " ',',' , ',/'. " 

reg,~J żeglując po lllor~u baltyckiem, nie bez tru'~,ó)f, 
p~~ybyl do Byrki, głównego miasta Szwecyi, 'd?!~ł4 
od śmierci świętego Anzgarego 'nikt ,z 'nauczydeli 
przez, ciąg lat siedmdziesięci~ przybyć ~ie' śmi~l,p~ócz 
j~dnego tylko, jak tą czyt~my, Reimberta. ~yr~~jeąt 
to' naj znakomitsze miasto' Gotów," po śrQdkuSzwecyi 
le.~ące. Jedna odnoga mor2fa baltyck~ego mi~~~o oblę~' 
W'ł1 i czyni port ten po~ądanym;' 'dQ. niegp tę~ .. 
zwykle pr~ybywają" wszystkie, ok~ęty Duń,czy~q~, 
Norwegów, a także Slawlan i Se!p-bów (1) i. in~yąh' 
narpdów scytyjskich, a to w rqżnych interesao4 h~nw 

( . ',. - .,' , . . . " 4.' ~~, I, I 

dlowych. Wylądowawszy w ty~ porcię, ten wyZ,AaWC;& 
• I . ".. #" ~ I , "i " " , , . \ I ,~ 4 ~ j j:i 

BR*Y,'W\ I).,ę~wyldem, posęlstw~e p:r~ybyły~ I ppą~ątl1Ją 
j],. ,t, , . \ ~ !. . '. ,,' 'f ~ .I ,..,1 ,~ .': ,: " ,,' 1 .,.' ". ' 1 ' , J: 1 J, } , ł 1;, ;r ',\, \ ' 7 ) .;'.' ';. 

d?j~jy.:~je ~~9t~w:~ć" SZ:'Jy(ążib.9W~ęl~;iG?ici;" ~powgdy 
różnych niebezpiecz~ilstw czasów i krwa-wej dziko~9i 
k~óiów, zupelnie zapomnieli o religii Chryst~so~ej~ 
P~zy łas~e wsza~że Bożej' zostal! przez swiąt\obli'Ye~~, 
oj~~. Unni znowp. na wiarę nawróceni.' Dopel~hv8zy 

wite.,obQwiązku sweg9 pos~lstwa~ gdy ten E,~~~~7~ 
li~,~~ Pa:ńs1d wra,cać .. zamieJ;z~1 , n,agle,. cp.?~ob~ "porw~7. 
nJ,,- w'B,yrąe złoży! bl,'zeWi,ę s~:rt;tdzollego.ciafa. Um~~l. 
pr~x9Y'Ws~y drogę dobręJgq~itwy w ro~p; wciele;tii'f 
Pańs~~ęgp: 936. Po . nim, na stolicę arcybi$~upi~~a; 
s~ąpil czoigodny Adheldag~' ' ., ,I' ' 

(1) To jest, Prus SÓW'. 
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9 •• NAWRÓCENIE HARALDA. 

W tymż~ roku zdarzylo się, że cesarz (1) He~ryk 
zszedł' ze świata, a na tron wyniesiony zostal syn Jego 
Otton, przezwany Wielkim. Ten ,w pOGzątkach .. swe~o 
panowania wiele krzywd doznal od swoich bracI;. kroI 
tęz duński, który ojcu jego daninę oplacal, Zl:ZUClWSZy 
jarzmo poddaństwa, ują,l za oręż dla odzyskanIa swobo
dy. Przedewszystkieln:zamordował on lnarkgrafa Szlez
wiO'u który innem hnieniem Heidebo się nazywa, ra
ze:l ~ poslami króla Ottona i całą koloniję Sasów, któ
ra taln osiedloną, była, do szczętu wytępił. Sła wianie, 
także pragnąc odmiany, l~ównież o' powstaniu ~~
myŚlali i saskie pogranicza wielką, trwogą, napełnIlI. 
I(ról Otton, :Boską wspierany pomocą, uwolniwszy się 
najprzód od zasadzek swych braci, wymierzał sąd 

i sprawiedliwość ludowi swojemu. PoteIn gdy prawie 
wszyst~ie' ~rólestwa, które po ślnierci Karola odpadły, 
pJ(l~{swą podbił władzę, przeciwko DUIlCzykom oręt 
s",vóJ obrócił: rrzeszedl~zy wlęc z wojskiem duńskie 
gr~Ilice, które ~liegc1yŚ były' w Szlezw~gu, ognieul 
i mieczem sp~stoszył kraj cały aż do naj dalszego Ino .. 
r~a~które Nobnannów. od DUllcżyków oddziela iktóre 
z 'pOwodu zwycięstw króla do dnia dzisiejszego Otten
sund się nazywa.' Gdy wracał, król Harald stoczyl 
z him, bitwę pod Szlezwigiem, i cho,ciaż ,obie strony 
mężnie walczyły, Sasi otrzymali zwycięstwo, Duńczy
cy zaś tył podali i na swe okręta wrócili. Wszak .. 

(1) Wlaiciwie naletalo powiedzieć, kr61. 
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że o'dy okoliczności do pokoju się skłaniały, I-Iarald 
uz:al Ottona za pana i przyjmują,c z rą,k jego króle
stwo, przyrzekł religiję chrześcijańsk~w Danii zapro
wadzić. Niebawem też Harald ochrzcił się sam z żoną, 
swoją Hunnildą, i małYln.synkimn, którego ,król nasz ~o 
chrztu trzymał i ilnieniem go swoim Otton nazwał. 
W tynl czasie Danija (l) całkowicie 'wia~ę chrześcijail
ską, przyjęła i podzieloną została na trzy biskupstwa, 
metropolii Hammenburgskiej podległe. TakiIn sposobem 
pier"\Yszy błogosławiony Adheldag biskupów ~la Danii 
mianował i odtad kościół Hammenburskl począ,ł , .-

lnieć swych sufraganów. Po tych początkach mi
łosierdzia Niebios tak rzeczy w górę poszły, że od o
wego czasu aż do dnia dzisiejszego kościoły dUllskie 
zdają się być przepełnione plonami, śród narodów 
północy żebranemi. 

To należycie w Danii dokonawszy, najdzielniejszy 
król Otton zwrócił swe wojska na ujarzmienie Sławian, 
którzy znowu oręż podnieśli. Tych, których ojciec je
go w walnej bitwie pokonal, sam' on następnie z taką 
dzielnością, ujarzmił, że dla uratowania życia i ojczy
zny, chętnie zwyciężcy dań i nawrócenie' swoje ofiaro
·wali. Caly naród pogański zostal ochrzczony i kościo
ly wtedy po raz pierwszy w zielni slawiańskiej zalo
żone zostaly. O tych rzeczach w swojem miejscu, 
tak jak one się staly, stoso'wniej coś opowiedzieć na
leży. 

(l) T. j. Z tej strony morza leżąca J utIHlldyja, patrz Adama Brom. 
U 3. Dania cismarilla, quam ludland incolac appeJlant. 

4 
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lO. O KSIĘCIU HERMANIE. 

Gdy potem nader zwycięzki król Otton powołany 
został do Włoch dla oswobodzenia stolicy Apostol
skiej, złożył, jak mówią, radę, kogo by namiestnikimn 
po sobie zostawił, dla wymie:r:zania sprawiedliwości 
w tych krajach, które granic barbarzyńców dotykają· 
Od czasów bowiem Karola Saxonija, z powodu daw
nych ludu tego rokoszów, nigdy jeszcze żadnych 
ksią.żąt prócz samych cesarzów nie miała. Żeby więc 
w czasie nieobecności króla DUl1czycy lub Sla wia.
nie nie pokusili się.o co nowego król koniecznościa " " 
zmuszony poruczył Hermanowi najprzód urząd opieki 
nad Saxoniją· O tym mężu ijego rodzie, który za 
naszych czasów bardzo się wyniósł, sądzę, że cóśkol
wiek wspomnieć by należało. Mąż ten, od ubogich 
p~chodz~cy ~'odziców, pierwiastkowo, jak mówią, po 
oJCu ~d~~edzlCzył tylko siedem łanów ziemi (1) z tyluż 
wloś~laharni (go~podarzallli). . Potem, będąc żywego 

dowcipu i przyjemnej cP9s~aci, jak również mając zasłu
gę wierno~ci ~c:rokory, ktQrą względem starszych i rów
nych sobIe okazywal,łatwo dał się poznać w zamku 
królewskim i pozyskał . zaufanie samego król~ który 
poz.nawszy rozu~l młodzieńca, do rzędu go slug swych 
zalIczyl, a potem za nauczyciela do swych dzieci 
przeznaczył. Dalej, gdy szczęście jego wzmagało się, 

~ J) II e l m o l d mówi 8eptem mansis cum totidemmanentibus. Mansus 
po. mem. !!ufe" zna;zyl0 w dawnych czasach pole, Z którego któś z ro.' 
dzmą S\VOJą moglslf: utrzymać, czyli łan. 

poruczył mu urzą.d sędziego (1). rre obowiązki wy
pełniał on z całą ścisłością i powiadają, że na włościan 
swoich 'v sądzie o kradzież ohlvinionych, wydał wyrok 
na śmierć ich wszystkich skazujący. Nowością tego 
czynu stał się wtedy miłym ludowi i razem za najprzec1-
niejszego przy dworze uważaliym być zaczął. Gdy 
potem na księstwo Saskie wyniesiony został, zarządzał 
krajem podług prawa i sprawiedliwości i w obronie 
świętych kościołów pozostał gorliwym aż do kotlCa. 

Poruczywszy 111U takim "sposobenl' l1amiestnictwo 
w tej prowincyi, najpobożniejszy król do Włoch się u· 
dał i tam, zwoławszy sobó~' biskupów, rozkazał 

papie~a Jana: ~rzezwiski~m Oktawijana, o wiele wy
stępkowobwInionego, złożyć z godności, jakkolwiek 
ten nie był obecnym, ucieczką bowiem z pod sądu u· 
Inknąl Na jego miejsce rozkazał król wynieść Prota (2) 
Leona, od którego Ram za:t;'az ukoronowany, przez lucI 
rzymski Cesarzem Augustem powitany został, w'roku 
panowania swego 28, a po koronacyi Karola w Rzymie 
r. 153.., Cesarz wówczas pięć lat weWloszech ba· 
. ,viI, pokonał synów Berengaryjusza i w Rzymie da
wną w?lność ?rzywrócił. Za powrotem do ojczyzny 
całe USIłowanIe swe do nawracania pogan, szczególniej 
zaś Sławian, skierował, co lnu po lnyśii poszło przy po
mocy Boga, który prawicę najpobożniejszego król:it we 
wszystkie m umacniał. 

( 1) Vices praefectorum, grafenamt. 

. (2) Właściwie, nie Prot, lecz protoscriniarius, to jest naczelnik m'
chr,,:urn. Cały fakt szczegółowo opisany u Liutpranda i KontylluatOl'ł1 
Regmo. Jan X~I zrzucony w r. 963, lecz cesarz uwieńczony został 
koroną cesarską Jeszcze przez tcgot papieża w r. 062 przy tern nie w2 8 
ale w 2 6 panowa~ia swego, i nie w 15 3, nIe w l G 2' latu pp koronacyi' 
Karola W. BaWIł we Włos,ze_h lat 4 i kilka miesięcy. 
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11. O ARCYBISK1)PIE ADALBERCIE. 

Gdy Otton Wielki .. ujarzmił i na ,viarę chrześ.ci
jańsk~ nawrócił ludy sławiaIlskie~ zalo~yl zna:{Omlte 
rniasto Magdeburg nad brzegalul rzekI Elby . l prze
znaczając je na nletropoliję dla Sławian, polecIł tamże 
wyświęcić na arcybiskupa męża najwyższej świętości 
Adelberta. Ten, pierwszy w Magdeburgu na tę· god
ność wyniesiony, przez lat dw.anaście urząd arcybi
skupi gurliwie sprawował i opowiadaniem Słowa Bo
żego wiele tam ludów sławiańskich nawrócił. Poświę
cenie jego mialo miejsce w 35 roku panowania cesarza 
i w lat 137 po. wyświęceniu świętego Anzgarego. Ko
ściołowi Magdeburgskiemu podległą jest cała Slawiali
szczyzna aż do rzeki Pany (Piany lub Pieny). Sufra
ganij biskupich jest pięć, z których Merzeburg i Ci
ce (1) leżą nad rzeką. Salą, Misna nad Elbą, Branden
burg.· i H;awelberg dalej wewnątrz kraju. Szóstem 
biskllpstwem wSla:wiańszczyznie jest Aldenburg
skie (2). To biskupstwo razem z innemi cesarz Otton 
najprzód polecił poddać arcybiskupstwu Magdeburg
skiemu, o które się potem wszakże upomniał Adhel
dag biskup Hammenburgski, granice bowieln jego ko
ściola były dawnemi przywilejami cesarzów opisane. 

(1) Ciee podług Szaf. Życza, dziś Zeitz w Saxonii pruskiej. 
(2) Otton 'V. zalozył następne biskupstwa: 1. :a~welbergskie w 1'. 

946; 2. Aldenburgskie w r. 952, przeniesione do Lubeki wr. 1163 j 3. 
Brandenburgskie w r. 960 ; 4. Magdeburgskie w ~. 9 68; 5. Merzeburg
skie,' 6. Miśnijskie, 7 .Życzańskie czyli Naumburgskie, trzy ostatnie 
wr.969. (.Patrz Bangerta, Komentatora Helmolda str. 31). Ko

lo tegoż czasu i p6źniej, zalożone były i biskupstwa polskie, których z~\ 

<lłl 
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J. 2. O BISKUPIE MAHKONIR 

Aldenburg, który w języku sławiańsldm Stary .. 
gard, to jest, stare miasto się nazywa, leży w ziemi 
Wagrów, na zachód od nlOrza baltyckiego i jest naj .. 
dalszym punktem Slawiańszczyzny. To miasto czyli 

. kraj był niegdyś zamieszkalyprzez naj dzielniej szych mę
żów, znajdując się bowiem na przodzie całej Slawiań .. 
szczyzny, miał za sąsiadów duńskie lub saskie ludy, 
i 'wszystkie wojenne napady lub sam najprzód czyni1 
lub też od innych je wytrzymywać musiał. Tacy zaś 
bywali niekiedy, jak powiadają, u nich królikowie , że 

panowali nad calYln krajem Obotrytów lub Kicynów 
a nawet i tych Slawian, którzy jeszcze bardziej. odle
głymi byli. Gdy więc cały kraj slawiallskizostal, jak 
się wyżej rzekło, podbity i wyniszczony, miasto też 
Aldenburg na wiarę chrześcijańską się nawróciło 
i'w liczbę wiernych najbogatszeIn· się stalo. Na bisku
pa w tem mieŚCIe najjaśniejszy cesarz pr:leznaczyl 

C2:lI.SÓW H e l m o l d a było osiem, a mianowicie: ]. Poznańskie oel r. 
96S; .2. Gnieźnieńskie od r. 1000; 3. Krakowskie od r. 1000; 4. 
Wrocławskie od r. 1052; podług podań już od r. 96 G nazywało się 
Smogorzewskiem, .ze stolicą w Smogorzewie , a od '10 3 6 do 1 05 2 
w H.yczyniej 5. Pomorskie, pierwiastkowo w Kołobrzegu Wf. 1000, ist
niało do 10 15 j potem w vVolinie czyli J ulinie od l 1 2 sI, ostnteeznie 
\'1 Kamieniu od r. 117 6 i 6. WłoCławskie czyli Kuj awsld~ od r. 1 l 4!; j 
podług podań, istniało pod nazwą Kruszwickiego już w r. 966; 7. Lu
buskic między r. L007 i 1012; S. Płockie, za!. około r. 1042. Jul. 
Bm:toszowicz wEncykl. Powsz. do Polskich też bisknpstw zalicza, 9. 
l\1iśnijskie zal.w r. 969 (u Sl'af. w 9 6. S) i słusznie jniewląściwie wszak
że powołuje się na H e1 m o l d u, bo ten 'oznacza tylko liczbę biskupstw 
(8), lecz ich nie wyliczaj w wieku więc XII, za czasów ł~elmold a, 
było' w Sławiańszczyznie lechickiej biskupstw 15. 
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czcigodnego męża lVlarkolla, poddając mu zarazern ca
ły kraj Obotrytów aż do rz:ki Pieny. i miasta. Dylni~~. 
Prócz tego, staraniom też Jego powIerzył naJsławnIeJ
sze miasto Szlezwig, które inaczej Heidibo się nazywa. 
W owym bowiem czasie Szlezwig z przyległym kra
jem, który od jeżiora Slya do rzeki Egdory się rozcią
ga, podlegał cesarstwu rzymskiemu. Była to ziemia 
rozległa i urodzajna, lecz nadzwyczaj pusta dla tego, 
że leżąc między oceanem i morzem baltyckiem, wiele 
znosić musiala od wojennych napadów. Kiedy wszak
że przez IIliłosierdzie Boskie i męstwo Ottona vVielkie
go staly pokój wszędzie zapanował, pustynie Wagryi 
i kraju Szlezwigskiego zaczęły się zaludniać tak, że nie 
było już żadnego zakątka, w którymby nie widziano 
miast i wsii wielu klasztorów. Mnóstwo jeszcze dotąd śla
dów daW1lych mieszkań pozostało, szczególniej w lesie, 
który od miasta Lucilinburga (Lutjenburg) długim cią
giem aż do Szlezwigu się rozpościera. W tej rozległej . 
i prawie nieprzebytej dla straszliwej gęstości drzew 
PU$zczy widać miedze, któremi pola niegdyś były po
rozdzielane; jaki zaś był kształt miast czyli ,varowni, 
na to budowa wałów wskazuje, a gro ble usypane 
nad strumieniami w celu skupienia wody dla mlynów 
pokazują., że cala ta puszcza była niegdyś. przez Sasów 
zamieszkałą· Pierw$zym więc, jak powied~iałem, ",v tej 
nowej osadzie biskupem był Marko, który ludy Wa
grów i Obotrytów obmył zdrojem chrztu świętego. Po 
jego śmierci Szlezwig dostąpił 'zaszczytu mieć oddziel-

. nego biskupa; zarzą.d zaś stolicą. Aldenburgską poru
czony został czcigo,dnemu mężowi Edwardowi, który 
wielu Stawian do Boga nawrócił. Poświęcił go święty 
Adeldag, arcybiskup ;Hammenburgski. W zrastał tedy 
w liczbę lud wiernych i w. ciągu calega panowania Ot-

35 

tonó,v nie zdarzyło się nic takiego, coby kościół za
niepokoić mogło. 

Trzech ich było, jak wiadomo, a wszyscy r?>wną 
gorliwością ku na1vracaniu Slawian pałali. I napeł
nil się cały kraj Wagrów, Obotrytów i Kicynów 
kościołami, kapłanami, zakonnikami' i Bogu poś~ięco~ 
nemi. dziewicami.. Kościół Aldenburgski poświęcony zo
stal na cześć świętego Jana Chrzciciela,a jaśniaJ przed 
innemi, był bowiem kościołem metropolitalnym. Kościół 
Mikilinburgski, do którego klasztor panien należał, wy
stawiony był na cześć' księcia Apostołów ś. Piotra. 
Prócz tego, biskupi Aldenburgscy byli bardzo przez 
książąt sławiańskich pow'ażani; ze szc~odrobliwości 
bowiem 'wielkiego cesarza Ottona obficie dobrami do
czesnemi obdarowani, hojnie szafować i przychylność 
ludu jednać sobie mogli. Skład'ano zaś biskupowi z ca
lej ziemi Wagró.w albo Ohotrytów roczną daninę, któ
ra miejsce dziesięciny zastępowała, a mianowicie' od 
każdego pluga miarę zboża,czterdzieści motków lnu 
i dwanaście sztuk pieniędzy ,czystego srebra. Prócz 

. tego jeden pieniądz jako nagrodę dla tego, kto tę da
ninę ,vybieral. Sławiański zaś pług oznaczał to, co pa
ra ,vołów lub' jeden koń. Opowiadać o miastach, 
wsiach i liczbie dworów (curtium), które do posiadło
ści biskupa'należały, za potrzebne nie uważam, dlatego 
że stare rzeczy poszły już w zapomnienie, a nowe oto 
nastały. 

13. O BISKUPIE WAGONIE. 

W roku królestwa 38, a cesarstwa 11, wielki ce
sa,rz Otton, zwyciężca wszystkich nal:odów północy, 
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.szczęśliwie przeniósł się do "wieczności i po?howany z~
stal w swem mieście Magdeburgu. Po nIm nastąpIł 
syn jego Otton Drugi. który przez lat 1~ cz~~ie rządy 
paIlstwa sprawował. Ten po poko~anlu ~rolow Fran
cuskich, Lotaryjusza i Karola, przęnl0sl WOjnę do Kala
bryi, gdziewojują,c z Saracenami i ~rekami, zrazu 
zwycięzca, potem zwyciężony, w RzymIe .zszedł z tego 
świata. Po nim dzieckiemjeszcze wstąpił na tron Ot-

.ton Trzeci, i przez lat .lS rządząc silnie i sprawiedli-

wie, był trónu ozdobą· , 
, W tymże roku umarł książę saski· Hermann, a syn 

jego, Benno, którypo'nim nastąpił, wspominany jest 
jako mą,ż dobry i silny, wyjąwszy tylko, że wyrodzi
'WSZy się od ojca, dręczył lud swemi zdzierstwami. 
W Aldenburg~po śmierci Edwarda nastąpił Wa
O'on. Ten w wielkiej pomyślności pomiędzy Sławia
~ami 'żyjąc, miał, jak powiadają, piękną siostrę, któ
rą książę Obotrytówimieniem Billug (1) zażądał w za
męZCle. Gdy z c~ęstemi poselstwami w tej sprawie do ' 
.biskupa się' udawal~ niektórzy z przyjttciół biskupa 
prośbę tę niebacznhi wielu krzywdzącemi słowatni 
przyjęli, . mówiąc, że nie należy sie tak piękną pannę 
wydawać za tak nieokr21esanego i dzikiego człowiek~. 
On wszakże udając, że na tę obelgę nie zważa, pobu
dzany' miłością, próśb swych ponawiać nie przestawał; 
Biskup zaś bojąc' się ,żeby dla;nowego kościoła jakl1 
stąd szkoda nie wynikła, łaskawie na żądanie jego ze
zwolił i siostrę mu swoją oddał' w zamęźcie. Ten mial 

(1) Podług Szafarzyka, książę Bourytó'Y' który w r. 973 ożenił 
się z siostrą Wagona biskupa StargarJzkiego, nazywul się Mściwoj , syn 
zaś, jego Mieczysław .. Mściwoj imię Billuga przyjął na chrz'Cie św. dla 
uczczenia1wojewodyczyli księcia saskiego Ilermana Billinga. Szaf. II. (J 48. 
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z nią córkę, imieniem Hodikę, którą wuj jej, biskup, 
oddal do klasztoru dżiewic, a gdy tam ,w Piśmie ś. się 
wyćwiczyła, uczynił ją ksienią w klasztorze panien 
w Mikilinburgu, chociaż lat jeszcze potrzebnych nie 
miała. Brat jej Mieczysław' z przykrośuią. na to pw
trzal, pobudzany nienawiścią, jakkolwiek tajemną" ku 
religii chrześcijańskiej i przytem powodowany obawą" 
żeby za tym przykładem obyczaj obcy W owych stro
nach się nie zagnieździl. Oj cazaś swego często o bwi! 
niał, że 'v swem zaślepieniu za próznemi nowostkami 
się ugania i nie boi się od ojczystych praw odstępo
wać, a to najprzód· żeniąc się z· Niemką, a potem cór
kę swoją do kllj,sztornej klauzury oddając. Gdy temi 
słowami często ojca swego draźnił, ten powoli w urny
śle chwiać się zaczął i zamyślał już o odepchnięciu po
jętej małżonki i o zmianie stanu rzeczy. Bojaźll wszak
że wstrzymywała jego usiłowania, waznychbowienlI'ze-
czy początki zawsze 'są trudne, a męstwo' Sasów bardzo 
groźnem. było~ IConieczniebowiem po odprawieniu 
siostry biskupa i pO' wytępieniu rzeczy Boskich, nie
zwłocznie do 'wojny przyjśćby musiało. 

14. O PODSTĘPIE BILLUGA. 

Pewnego dnia zdarzyło się, że biskup zwiedzając 
swą dyecezyję, przybył do mi~sta Obotrytów Mikilin
burga; tam też pośpieszył Billug z przedniejszymi pana
mi clla przyjęcia go z Q.daną przychylnością. Gdy 
więc biskup sprawy publiczne roztrząsał, często wspo
mniany książe Obotrytów tak clo niego przęmówił: 
"Wielkie winien ci jestem, o ojcze przewielebny, dzięki 
za twoją nlilość, jakkolwiek sanl uznaję, że nie mam 

5 
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dość mocy, bym ci je jak należy wyraził. O osobistych 
bowiem dobrodziejstwach, któreś ty zlał na mnie, już 
dla samej ich ~nogości, już dlatego, że obszernego ,vy
magają. wywodu, nateraz odkładam; ale zmuszony 
jestem wspomnieć o dobru ogólnem całego kraju. Ja
wną. jest wszystkim troskliwość twoja o przywrócenie 
kościołów i o dusz zbawienie; ale nie taJnemjest i to, ileś ty 
krzywd ze strony książą.t swą opieką od nas o~wrócil, tak 
że w pokoju i ciszy w lasce tychże książąt żyć teraz może
my. Gdyby więc od nas żądano, niezwłócznie byśmy 
i siebie i wszystko co nasze na cześć twoją poświęcili.. 
Nie waham się wszakże maluchną prośbę przed tobą
wyłożyć: nie zawstydzaj mię odmową. Istnieje u Bo
drytów podatek biskupi, który dziesięcinę zastępuje,. 
a mianowicie, od każdego pługa, to jest od dwóch ,vo ... 
łów lub jednego konia, miara zboża, 40 motków lnu 
,i 12 sztuk pieniędzy (1) dobrej monety, prócz tego jeden 
pieniądz należy się temu, kto podatek wybiera. Po
datek ten mnie pozwól'wybierać; a to pójdzie na utrzy-" 
manie siostrzenicy twojej a córki mojej. Żeby się zaś: 
ci nie zdawalo, że proszę o to z twoją. krzywdą lub ze 
zmniejszeniem twoich dochodów, to, dodaj do twych po
siadłości we wszystkich miastach," jakie w ziemi Obo
trytów się znajdują., wsie, które sam sobie wybierzesz,. 
oprócz tych, które pod władzę biskupów przeszły jut 
przez nadanie cesarzów." Biskup" nie spostrzegając 

(I) 'tV oryginale, XII nummi ,probatne monetae. W wieku Xll 
w obiegu by~~ na Po ,morzu moneta sltBk~ i polska (Dreg. Cod, dipl. N. 
a, duo dcnarn Polomensis monetae). Najdrobniejszą monetą był num
mus, czyli denar lub fenig; 12 denarów stanowiło l solidu$ czyli sze
ląg, 20 2zeląg6w, l" libra czyli funt lub talent srebra, kt6ry był :r6wny 
1 mlu'ee: 12 funt6w sr~bra sztona l funt złota. (Gies(>br~cht 'V.en(I. 
G.csch. 138). 
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podst'ępu, który ten naj chytrzejszy człowiek jeszcze 
swemi słówkami osłoni!, uważając ~akże, że na zamia
nie nie straci, bez zwłoki na prośbę tę" przystał.' vVy· 
braI sobie najobszerniejsze wsie, daninę" zaś, o której 
wyżej wspomniałenl, ustąpił szwagrowi swemu, zeby 
ten ją" dla swej córki wybierał. Poczem. czas jakiś u 
Obotrytów zabawił, rozdał osadnikom ziemie do uprawy, 
a urzą.dziwszy wszystko, do kraju Wagrów powrócił. 
Tam bowiem pobyt był dla niego· dogodniejszym i od 
niebezpieczeństw wolnym, a to dla tego, że Sławianie 
z natury swojej nie dochowują wiary i do złego są sko
rzy, a przeto strzedz się ich należy. Biskup bowiem 
prócz innych dworów miał dwa pańskie, w których 
częściej przebywał; jeden we wsi Buzu (1) drugi nad 
rzeką Trabeną (Tra'Yną) ·w lniejscu, które się nazywa 
Nezenna. (dziś Gnissau), gdzie też była kaplica i dom mu
rowany (2), którego fundamenta widziałem 'v mojej 
młodości; znajdowały się bowiem nie daleko od stóp 
góry, którą dawni Edberg, nowsi z powodu warowni 
tam wybudowQnej Sigeberg nazywają. Po wielu dniach 
gdy biskup Wagon gdzie indziej zajęty, rzadziej zie~ 
mię Obotrytów nawiedzał, wyżej wspomniony Billug, 
przy pomocy syna s:wego Mieczysla,va, upatrzywszy do-

. god~ą p0:-ę, po~oli ,wydal się ze swemi podstępnemi 
zamIaramI przeCIwko panu i pasterzowi swemu uknu
temi, i posiadłości biskupa, które tenże jemu jako po-

(1) Buzu wieś, w kt6rej przy kościele św. Piotra 1-1 e l In o l d był 
proboszczem. Imię to pisze się rótnie: BUZll Buzue Bazowe i Buzo
wei najwlaś~iwsza pjiJ~,vnia jest Bozowe to jes~ Bo~ow~. Wieś ta lety 
w Holsztynu nad .JezlOrem Plońf!kiem i dziś nazywa" się BOlilow lub 
Bozn.w, 

" ,(2) 1V lac.o~ygina:lc stoi caminattJ, to jest Izba sklepiona; używa sl~ 
tei l za. dom; u DlCtmat'a~ Otto Imperator nd caminatam remcabat. ' 
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winowatemu do strzeżenia poruczył, zaczął tajernnemi 
rozboja~i pustoszyć i podsylaćsług~ s~y?je, k~ór~y 
u osadników sposobem. kradzieży korue l Inne mIenIe 
zabierali. Zamiarem jego było doprowadzić do tego, 
żeby biskupa pozbawić praw i do dziesięciny ~ ~o po
siadlości,a to aby zaniepokoiwszy głowę, łatwiej było 
i cala religiję na zniszczenie wystawić. Jednak biskup 
przybywszy do kraju Obotrytów, tam u osadników 
rzecz .wybadał' i odkryl najjaśniej, z czyich to knowań 
takie się rozboje w jego posiadłoś'ciach działy. Prze
rażony więc, co nic dziwnego, i zdumienieln i obawą, 

, że w tych właśnie, których za najprzychylniejszych so
bie uważał, znalazł najstraszliwszych przeciwników, 
przytem obawiając się odpadnięcia tej nowej winnicy, 
mocno w duszy swej smucić się zaczął. Uciekając się 
wszakże d@ środków, które 11aówczas uważał za bez .. 
pieczniejsze, zaczął probować, czy też się n~e da słowa
mi przekonania uleczyć chorobę, zwolna się wkradają
cą·i dla tego starał się zmięgczyć szwagra swego po
chlebstwaUli, żeby ten od swych zamiarów odstąpił i 
posiacl~Qści,hisk,upich na lup zbójcom nie wydawał, .do
daMłc,że j:eżeli:sięi!lie u}),amięt3t; to ściągnie, na siebie 
gniew nie -tylko. Bożi,··ąl@j:·ńłajestatu cesarskiego. Ten 
na, zarzuty nowe gotuj·ąq, podstępy, od~owiedział, że 
nigdyby pod€>bnego szalbierstwa się nie d'opuś,eił prze
ciw pan1!. ibjCllSWemu, ku któremu miał zaw'sze u
lnysl najlepiej usposobiony. Jeżeli się zaś co stało, 
przypisać to należy zasadzkom łotrów; którzy przycho
dzą.c tuz zięlni Ranów lub Weletów, nawet i jego po
siadłości nie oszczędzali, dla pOWl:3trzyma.nia zaś ich 
chętnie dai pomoc i radę. Łatwo więc było .przeko
nać dobrodusznego męża, by ten od powziętego mnie
mania odstą,pil. Gdy zaś biskup otrzymawszy zaclosyć-
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uczynienie odjechał, oni natychmiast złanlali obietnicę 
i do sw:ych rozpoczętych bezeceństw powrócili, a wsie 
prócz rabunku jeszcze pożarami napełnili. Prócz tego, 
wszystkim osadnikOln, którzy 'v dobrach biskupa zo
stawali, śmierci~ pogrozili, jeżeliby jaknajprędzej tych
że nie opuścili. Takim sposobem posiadłości. te w krót
kim czasie w pustynię się zamieniły. De> tych nie
szczęść przyłączyło się i to, że tenże Billug zerwał 
prawa małżeńskie, . to jest siostrę biskupa od siebie od
pędził. To dalo szczególny powód do nieprzyjaciel
skich działań i sprawa kościoła powoli chwiać aię za
częła· i nie mógł nowy kościól przyjść do zupełnie do
br~go stanu, dla tego że Otton Wielki dawno już z tego 
zszedł świata, Ottonowie zaś Drugi i Trzeci ,vojnami 
włoskiemi byli zajęci. Z tego powodu Sławianie, polega
jąc na sposobności pory, po,voli opierać się zaczęli nie 
tylko praworo13oskim, ale i rozkazom cesarskim. Je
den tylko książę saski Benno zachowywal, jak się 
zda,wał6,ulejald choć słaby cień władzy, i z uwagi 
tylko na niego napady Sławian zostały powstrzymane, 
tak że ani od wiary chrześcijańskiej nie odpadli, ani 
też do broni się nie porwali. 

Po śmierci Wagona, wstąpił na stolicę biskupią 
Ezyko, którego poświęcił święty Adeldag, arcybiskup 
Hanlmenburgski. Takim sposobem przed zniszczeniem 
kościoła Aldenburgskiego było, jakeśmy to znaleźli, 
czterech biskupów, a mianowicie: Marko, Edward, Wa
go i Ezyko. Za ich czasów Sławianie w wierze wy
trwali, kościoły w ziemi slawiańskiej wszędzie pobu
dO"'''ano, wiele też klasztorów męzkich i ż'eńskich po
wstało. Świadczy o tem mistrz Adam, który najwy
mówniej opisał dzieje biskupów kościoła Hammenburg
skiego; on bowiem wspominając, że ziemia sławiańska 
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na 18 żup (pagos) jest podzielona, zapewnia (1), że 
prócz trzech żup wszystkie inne na wiarę chrześcijań
ską byly nawrócone~ 

u. O SWBINlE KRÓLU DUŃSKIM. 

W owym też czasie wielce chrześcijański (Christ!a
nissimus Rex) król Polski Bolesław, z Ottonem TrzeCIm 
sprzymierzony, cał~ Slawiań.szczyznę zaod:zailską. pod ~ 
bił i daninę na nią nałożył, a prócz tego Jeszcze l Rus 
i ziemię Prussów, śród których śmierć nlęczeńską po
niósł św. Wojciech, którego relikwije Bolesla\v do Pol
ski sprowadził. J{siążętami Sławian, noszących imię 
Winulów lub Winitów, w owym czasie byli: Mieczy
sław, Nakkon i Sederych, pod którymi pokój stal trwa
le i Sławianie daniną obłożeni w zależności (od cesa
rzów) zostawali. Nie należy, jak się zdaje, przemilczeć 
o tem, że tenże Mieczysław, książę Obotrytów, j~wnie 
wiarę· Chrystusł1. wyznając, lecz skrycie ją prześl~dując, 
porwal swą siostrę,. Bogu poś-więconą Hodikę , z klasz
toru panien .z Mikilinburg~ i tę . wszetecznym związ
kiem małżeńskim z niejakim Bolesławem połączył. 
Inne dziewiąe, które tamże znalazł, alpo za żołnierzy 
swoich powydawał, albo też do ziem~ Wilków (Lut y
ków) lub RBnów rozesl al. . Takim sposobem klasztor 
ten ·stał się pustynią. Wtedy to wła~nie z dopuszczenia 
Bożego za grzechy ludzkie spokGjność u Duńczyków 

(1) Właściwie nie Adam, lecz król duński . Swein Adama o Mm 
zapewniał. 
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i Sławin,l1 zakłóconą została i nad pięknelni zarodkami 
Boskiej religii nieprzyjaciel nasiał kąkolu. U Duńczy
ków bowiem Swein, syn wielce chrześcijańskiego króla 
Haralda, djabelskim duchem natchniony, zaczął prze
ci w ojcu złe knować zamiary, a to aby go, jako latami 
obciążonego i mniej silnego, korony pozbawić i dzieło 
winnicy Pańskiej w granicach duńskich całkiem wytę
pić. Harald zaś, jak wyżej powiedziano, zrazu bałwo
chwalca, potem wielkiego ojca. Unni nauką na wiarę 
C~rystusa nawrócony, tak się w pobożności ku Bogu 
wyćwiczył, że pomiędzy wszystkimi królami duńskimi 
nie było mu podobnego, któryby tak obszerną ziemię 
północy do poznania prawdziwej wiary przywiódł 

i kraj cały kościołami i kapłanami uświet~ił. U siło
wania tego męża, tak wielkie wrzeczach Boskich, nie
mniej i "'tV światowej mądrości, 'v. tych rzeczach miano
wicie, któI:e do zarządu państwa zdają się należeć, 

z taką świetnością jaśniały, że prawa i przepisy, któ
re on postanowił, ze względu· na powagę męża, nie 
tylko Duńczycy, ale i Sasi jeszcze do dnia dzisiej
szego zachowywać nie przestają. Duńczycy więc, po
qudzeni przez tych, którzy Bogu słuzyć i w pokoju żyć 
nie chcieli, w skutekjednozgodnego spisku, wyrzekłszy 
się chrześcijaństwa i wyniósłszy bezbożnego Sweina 
na królestwo, ojcu jego HaraIdowi wojnę wypowiedzie
li. Ten zaś od początku panowania swego zawsze 
·w Bogu nadzieję swą pokładając i teraz Panu sprawę 
swą polecił, bolejąc nie tyle nad swojem nieszczęściem, 
ile na~ ,vystępkiem syna i ścieśnionem po10żeniem ko
ścioła. Widząc bowiem, że rokoszu bez boju uśmie
rzyć nie zdoła, mimo woli wziął się do broni z namowy 
tych, którzy Bogu i królowi swemu wiary nienaruszo
n~j dochować się starali. Przyszło. tedy dp wojny, 
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i w starciu stronnicy Haralda zostali zwyciężeni, wielu 
z nich otrzymało rany i wielu poległo. Sam 'zaś Ha
raId, ciężko raniony, uciekł: z pola bitwy i wsiadłszy 
na okręt, schronił się do naj znakomitszego miasta sła
wiańskiego nazwiskiem Winneta (Jumneta)(-l) Tarn nad
spodziewanie dobrze był przyjęty, chociaż mieszkańcy 
byli barbarzyńcami; lecz po kilku dniach stopniowo upa
dając w skutek rany na siłach, świat opuścił, wyznając 
imię Chrystusa. Policzyć go należy nie tylko pomiędzy 
królów 'przed Bogiem sprawiedliwych, lecz nawet po
między sławnych luęczenników. Panował zaś lat pię
dziesiąto Po jego śmierci Swein państwem zawładnął; 
ten okrucieństwa wywierać począł i chrześcijan stra
szliwemiprześladowaniami udręczył. Wtedy wszyscy 
bezbożni z krajów północnych powstali, ciesząc się,' że 

otwarte zostało pole dla ich złości, to jest, dla wojny 
i wichrzeń, 'i zaczęli państwa pograniczne niepokoić na 
lądzie i morzu. Najprzód więc zebrawszy siły mol'
skie, przepłynęli najkrótszą drogą przez morze Brytań
skie i przybili do brzegów rzeki Elby, gdzie znienacka 
llapadls~y na sp0kojnych i nieszczęścia nieprzewidują
cych, spustoszyli cały nadmorski kraj Hathelen (Hadeln) 
i całą Saxoniję nadelbiańską i dotarli dd miasta Sta
de, . gdzie jest wygodne stanowisko dla okrętów, w dół 
Elby płynących. Gdy ta smutna wieść prędko się ro
zeszła, Hrabiowie Zygfryd i Tyderyk i inni panowie, 
do których obrona kraju należała, pośpieszyli na spo
tkanie barbarzyńców i chociaż byli' w bardzo imałej 
liczbie,jednak zlJluszeni okolicznościami czasu, napadli 
na nieprzyjac\ó,łwe wspomnianym porcie Stade. 

(r) Pa~rz Opis .J1J.mnety, na końcu dzieI'it zamieszczony. 
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Wszczęła się walka naj zaciętsza, w której Duńczycy 
z'wyciężyli, mężni zaś Sasi całkowicie zgnieceni. 
Obaj hrabiowie i inni panowie i wojownicy, którzy 
śmierci uniknęli, powią,zani i łallcuchami obciążeni na 
okręt przyprowadzeni zostali. I-Irn,bia Zygfryd przy' 
poniocy jakiegoś rybaka w nocy uciekł i niewoli ltni~ 
kną,ł. BarbarzyilCY, uniesieni z tegopowoclu wściekło
ści~h 'wszystltiln prze c1niej sZyln , których do niewoli za
brali, poobcinali ręce i nogi, poo brzynali nosy i .tak 
na wpółmartwych na ląd ,vyrzucili. PotelU bezkarnie 
złupili inne ziemie tego kraju. Druga część rozbójlli
kÓ"w morskich, przypłyną,wszy rzeką vVirrahą ( JiVeze1~ą), 
cały brzeg jej aż do Lestmony (Lesum) spustoszyli 
i z wielką, liczbą, jeI1CÓW przybyli do bŁot Glindes
mor (1). Tarn. jakiegoś' jeilCa, żołnierza saskiego, za 
prze'wodnika drogi wzięli, tt ten vvprołvadził ich Vi nie
przystępne lniejsca na błota, gdzie oni długą podróżą. 
znużeni i łatwo przez następujących na nich Sas?w ~zo
stali rozproszeni i wtedy 20 tysięcy ich zginęło. Zol
nierz, który ich wl1.ieprzebyte miejsca wprowadził, na
zywal się Herward; iłnię jego wieczną. chwałą, śród 

Sasów ..iaśnieje; 

16. O ODPADNIĘCIUSŁA'WIAN OD 'WIARY CHRZEŚCI~ 

JAŃSKIEJ. 

Okolo tegoż czasu skOl:lczyl' się rok od wcielenia 
Pallskiego 1001, w którym :hajmężniejszy cesarz Otton 

(l) Glindesmorpodlug Lappenberga (Adam Brem. wyd. Pertia 
lX. 317) dżiś Glinstedt i Glin des Maor między rzekami Ostą. i HamUl~ 
w Ha:xiowerskieUl. " " .. 

·····-1; i 
6 
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III,. gdy już po raz trzeci jako zwyciężca wszedł do 
Rzymu, ziltwczesną, śrl1iercią, zaskoczony zszedł z tego 
świata. Po nim nastą,pił pobożny Henryk, znakomity 
spra~edliwością, i świętością" ten sam, mówię, który 
założył Babenbergskie biskupstwo i największą, dla 
czci kościołów odznaczał. się szczodrobliwością· W dzie~ 
siątym roku jego panowania umarl książę saski Henno, 
mąż znakomity uczciwością, i gorliwy obrońca kościo~ 
łów. Po nim księstwo odziedziczył syn jego Bernhard do 
ojca swego pod względell1 szczęścia nie podobny. Od 
czasu bowiem, jak księciem zostal, nigdy w tym kraju 
nie ustawały niezgody i zamieszki, książę bowieln 
ośmielil się podnieść oręż przechvkocesarzowi Henry~ 
kowi i całą, Saxoniję do buntu przeciw niemu za sobą 
pociągnął. Powstawszy potem przeciw Chrystu.so·wi, 
wszystkie kościoły Saxonii napełnił trwogą. i zamiesza· 
niem, te szczególniej, które we wspomnionynl buncie 
jego złpśliwości podzielać nie chciały. Do tych nie~ 
szczęść dołączyło się i to, że tenże książę: całkieIn nie
pomny przychylności, którą ojciec jego i dziad Slawia~ 
nonl okazywali, tak okrutnie przez swą chciwość gnębił 
naród WinlJ.1ów, ze znlusi! ich z konieczności do bał
wochwalstwa powrócić. W rzeczy saluej w owym eza~ 
sie opanowali ziemię Slawian Margrabia Teodoryk 
i książę Bernhard , pierv~Tszy luianowicie zagarnął 
wschodnią, drugi zachodnią część kraju, a nierozsądek 
obu przymusił Slawian do odstępstwa. Najlepsi bo· 
wiem niegdyś luonarchowie z wielką łagodnością po- . 
stępowali z ludami pogallskielui, w wierze jeszcze nie
oświeconemt, miarkując swą surowość względem tych, 
do których zbawienia gorliwie dążyli; ci zaś z takiem 
okrucieństwem postępować zaczęli, że dla zrzucenia 
z siebie jarzma poddaństwa i dla obrony swej wolno ... 
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ści, Slawianie za oręż porwać się zmuszeni byli. Ksią .. 
żęta Winulscy, pod których wodzą zapaliło się powsta .. 
nie, byli Mściwoj i Mizzudrag (l). Powiadają, co i z opo· 
wiadania da'Ynychjest znane, że tenże Mściwoj żądał dla 
siebie ręki synowicy księcia Bernarda, który mu ją też 
przyrzekł (2). Wtedy książę Winulów, chcąc okazać 

się godnym tych zaręczyn, udał się z księcieln do Włoch 
z tysiącem wojska, które tam całkiem prawie wytępionem 
zostało. Gdy wrócił z wyprawy i zażądal obiecanej so
bie żony, Margrabia Teodoryk udarelunil ten zauliar, 
mówiąe, że pokrewna księcia za psa wydaną być nie 
może. Ten, uslyszawszy taką odpowiedź, z wielkim 
gniewem odszedl i gdy poteln książę, zmieniwszy za
miar, posłal za nim poslów, ażeby zawarł żądane mal
żelistViTo, ten dal, jak powiadają, taką odpowiedź: "Na
leży wysoko urodzoną synowicę wielkiego księcia 
znajprzedniejszym lnężem połączyć, a nie za psa ją 
wydawać. Wielkiej wdzięczności za nasze usługi do
znal~śmy, że już nas nie za ludzi lecz za psów uważają. 
Ale Jeżeli pies jest silny, to i ukąszenia jego będą bo
lesne". To po\vieclziawszy, wróci! do ziemi sławiali
skiej i przedewszystkiem udał się do miasta Retry, 
znajdującego się w' ziemi Lutjków i tam zwolawszy 
wszystkic~ Sławian, którzy na wschód mieszkają, oznaj
mil im o doznanej przez siebie zniewadze i powie
dział, . że Sławianie w języku Sasów psami się nazywa
ją. ,A oni rzekli, "Według zaslug sw~ich cierpisz, gar-

(1) Podług S z a f a l' z y k a Mściwoj II i Mieczysław. 

(2) Podług scholijasty Adama l~rem(,lńskiego, ksią.źę sławiański 
prosił o rękę wnuczki Bernarda dla swojego syna. Ten zaś Bernard 
był synem nie Bennona lecz Hermanna, Renno bowiem a Bernard są je
dno. Ad. Brem, S'Chol. 3 O. wyd. Pertza. 
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dząc bowiem swymi współplemiennikami, umiłowałeś 
ród Sasów wiarołomny i chciwy. Przysiąż nam, źe 
ich opuścisz, a my z tobą. stanielny." I przysiągł im. 

, Potem zaś gdy książę Bernard, pl~zy d.auej okolicz
ności, oręż przeciwko cesarzowi podniósł, Sławianie 
korzystając z dogodnej pory, zebrawszy wojsko, calą, 
najprzód Nordalbingiję ognieul i mieczeln spustoszyli; 
potem. przeszli całą zielnię slawiańską i wszystkie ko
~cioły co :c10 j ednego zburzyli, ksi ęży zaś i jnne sługi koś
ciola różneJ,lli męczarniami ponlOr9,owaliJ, tak że za Elbą. 
żadnego śladu ch:rześcijaństwa nie zostawili. vVtec1y też 
i później wielu księży i lnieszkallców z. lniasta HaIn
menburga w niewolę uprowadzili, wielu też z nienawi
gci ku religii chrześcijailskiej pozabijali. Starcy sIa
wiańscy, którzy mają wpalnięci wszystko, co się u bar
barzyńców działo ,opowiadają, że nliasto Alc1enburg' 
~nalezli oni najbarc1żiej 'w liczbę chrześcijan bogatem. 
Innych więc ludzi ja,}{ bydło pOlnordowawszy, sześdzie
sięciu księży zostawili tam na urągowisko. Naj starszy 
z nich, miejsca tego pI'zeIożony, nazywał:' się OCldal'. 
Ten więc z irn1-ymi l1a Ślnierć męczeńską. s kazany zo
stal ;przerz.niętQ im ż·ęlaZ01l1 skórę na głowi e W kształ

cie krzyża, tak że u każdego lnózg obnażono. Potem 
związali in1- ręce w tył i tak wyznawców Peulskich po 

. wszystkich miastach shiwlaIl,skich o.prowadz ali, aż póki 
nie pomarli. Takinl sposobem byli oni wystawieni na 
widowisko. aniołolU i ludziolU i w środku drogi swojej 
zwycięskiego wyzionęli ducha. O wieI u podobnych 
w' różnych krajach Sławian i N ordalbingów w owym 
czasie dokol1a,nych cZy~lach, wspominają. ludzie, lecz 
dla br~ku podali piśmiennych za bajki je dziś uważają. 
Tylu wreszci~ było w Sławiańszczyznie męczenników, 
że ich by w książce ledWQ wypisać lll;ożna by~o. 
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Wszyscy więc Sławianie , k~órzy między Elbą. 
i Odrą. mieszkają., przez lat 70 i więcej religiję chrześci~ 
jańską wyznawali, a Iniano,vicie przez cały cza~ Otto
nÓ'w i w taki sposób ocUączyli się od ciałaChrystuso
wego i od kościoła, z którym wprzód byli zł~c7leni. 
O jakże tajelune są. wyroki Pallskie nad ludźmi: "N~d 
kim chce nliłosierdzie okazuje, kogo chce zatwardzia .. 
1ym. czyni." (Rzym 9. 18). Pełni poc1ziwienift przed 
Jego wszechmocnością. widzimy, że ci co pierwsi uwie
rzyli, do baJwochwals3twa odpadli, a ci co ostl1tl1imi 
być się zdawflrli, c10Chrystusa się nawrócili. rren więc 
sęd~ia sprawiedliwy, 5lilny i. cierpliwy, który niegdyś 
starł w ohęc Izraela siedem pokolei~ chanaańskich, za .. 
cbO.wawszy samych tylko. cl1.dzozle1uCÓW, ażeby do
śwhtdczyć Izraela~, ,Ten, Inówię, t<;raz jedną część po!" 
gall zatwardziałą uczynił, ażeby przeli nich naszą nie., 
wiar.ę poskromił, . 

Stało się tow ostatnioh c~~aach ~l.'cybiakupa Li,. 
bencyjuszij, staf&Zego, pod księcieulBerna:rdelll Bennona 
synem (1), który naród Sławiański ciężko udręczał. 
Margrabia sławiaIlski Teodoryk, który tą,l{ążjaki wĘ;po
mr1iany k.sią,żę odznaczal się chciwością, podo buy jemu 
okrucieństweIn, pozbawiony godności i całego dziedzi .. 
ctwa, zastal prebendarzem ,w Magdebllrgu i taln umarl 
złą śmiercią, jak na to ządużył. Książę sławiański 
JYIściwoj ku koiwowi życia, żalem wied~iol1y,. do pana 
się nawrócił i gdy nie chciał porzucić 'religii chrześci
jańskiej, zost~l z ojczyzny wygnany i '4ciekł do Bar
dów, gdzie wierny wierzę pó~nego więluł się dqczekal. , 

(1) Nie Bennona lecz Herroanna. 
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11. O BISKUPIE UNWANIE. 

Po śmierci Ęzykona w Aldenburgu, na stolicę bis
kupią wstąpił Folkward, a po nim Reginbert. Z tych 
pierwszy, Folkward, wygnany z ziemi slawiallskiej 
w czasie prześladowania, udał się do Norwegii i tam 
wielu ludzi pozysk~wszy Bogu, z pociechą wrócir do 
Bremy. W Hammenburgskiej zaś metropolii, po Adel
dagu, który pierwszy biskupów Aldenburgskich wy
święcał, nastąpił Libencyjusz, mąż świętością jaśnieją
cy. Za jego czasów· (1) Sławianie od wiary odpadli. 

, Po nim był Unwan, ze znakomitego r:odu pochodzą,cy, 
prócz tego bogaty i hojny, wszystkim luelzionl miry, 
duchowieństwu zaś nader przychylny. W owym więc 
czasie, kiedy książę Bernard ze swymi stronnikalni 
powstal przeciwko Henryko,,,-i i wszystkie kościoły 

Saxonii uciemiężył i niepokojem napełnił, te szczegól
niej, które praw wierności swojej ella tronu cesarskiego 
naruszyć nie chciały, arcybiskup Unwan, jak po,viada .. 
ją., gwałtowność tego człowieka swoją wspaniałomyśl
nością. powstrzymaJ: tak, że samksiążę, zniewolony mą" 
drpściąi,hojnością biskupa, zaczął znowu być we wszy
stkiem przychylnym kościołowi, którego wprzód był 
przeciwnikiem. N ł1radziwszy się więc z arcybiskupeln, 
buntowniczy książę złagodniał na 'uulyśle i pod Scal
chisburgiem z pokorą podaJ: rękę zgodycesarzowiHen
rykowi. Zaraz też z pomocą Unwana Sławiandaniną. 
obłożył.- i w Nordalbingii i metropolii Hammenburg-

(1) Siedział na stolicy arcybiskup iej od r. 9 Ś 8 do lo 13. 

51 

skiej pokój przywrócił. Dla odnowienia metropolii po 
zburzeniu jej przez Sławian, czcigodny arcybiskup, jak 
powiadają, miasto i .kościół ocłbudowal, i -zarazem 

. z . każdego ze swych luęskich kla~ztorów wybrał -po 
trzech braci, talk że wszystkich bylo dwunastu, i ci 
w Hamlnel1burgu podług pra'W' kanonicznych żyjąc, lud 
od błędó,,'" bałwochwalstwa odwracać byli obowiązani. 
Do ziemi slawiańskiefpo śmierci Reginberta wyświęcił 
na, biskupa męża roztropnego Bennona, który z pomię
dzy braci kościoła Hamulenburgskiego wybrany, 
z wielkim pożytkiem lud' sławiański wiary świętej 
nauczał. 

18. O BISKUPIE BENNONIE. 

Bemlo, mąż wielkiej pobożności, chcąc' zburzoną 

stolicę Aldenburgską. odbudować, zaczął poszukiwać 
posiadłości i dochodów, które nadaniem Ottona W. do 
biskupstwa należeć miały: Że zaś po zburzeniu koś
cioła "W Aldenburgu, pierwiastkowe urzą;dzenia i wiel
kich _ książąt nadania poszły \v zapomnienie i przemocy 
Sławian uętąpily, przeto \V'spOluniany bi5kup \vprzyto
mności księcia Bernarda użalał się, że Wagrowie i Obo
tryci i inne ludysławiańskie ~dmawiały mu należnej 
daniny. Z tego powodu przywołano książąt WinuI
skich na rozlnowę, którzy na zapytanie, dlaczego ~by 
biskupowi odmawiali prawnej dziesięciny, zaczęli przy
taczać różne ciężary podatków, lnówiąc,że wolą raczej 
ziemię opuścić, niż się do placenia większej jeszcze da
ninyzobowiązywttć. Zważając więc kliążę, że prawa 
kościola podług tego, jak za czasów Ottona W. były 
postanowione, odnowić się nie dadzą, to zaledwie ,swą 
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. tbśbą, wymógl, ze z kazdego domu; czy to ubogie?~ 
~zy boga:tego 1/1 caXej ziemi O?otrytó,,:, po dwa. femgl 
(t1U1lltni) pIacie na dochód blSkup~ SIę zo ?o'\~lązano. 
P'"c''' teO'o 'I)owszechnie ZIUtl1e WSIe Buzu INlecenna ro L,; b', ~ • . • 

i inne posiadłości w ziemi Wagrów, zostały ~lskupOWl 
POłvtócOne dla zah1.dnienia ich mieszkaIl:am~. Inl~ych 
Ztl!Ś wsi, które w dalszej Sła,viallszczyZl118 SIę znaJdo
wi:Lly, jak Detyczewa (Dartzowe, Da8sau), Moryc~ (Mu: 
'l'itze), Kucyna(I(usiyn) zprzyległościau1i, które nlegdys 
podług podania dawnych, do biskupstw~ ~ldenbu~g
sldego należały, biskup Benno w żaden. sposob od kSl~
cia otrzymać nie mógł, jakkolwiek o Ich odzyskanIe 
często się kusił. Gdy zaś najpobożniejszęluU cesarzo
wi Henrykowi podobało się sejlll zwolać .'\v zamku 
Werben nad Eitą. dla zbadania umysłu SławIan, przy
byli przed oblicze cesarza wszyscy ~{si~żęta sł~,~iail
scy i obj~wili urocżyście; że '\v pokoJu l :lległoscl ~e
sarstwu nadal poslu'sznymi będą. Taln WIęC, .gdy bIS
kup Aldenburgski w obecności cesal:za wzn~':lł daw~e 
swe u~aJaliia śię względem dóbr swojego kosclola, kSIą
ż~tai sIawhtńsC'y na zapytanie o posiadlościac~l do w~a
dzy biSKupiej 1utlezących,\ t~znali, ż~ WSp'0;vnIolle ~la
sta z ibh oltręgaJt!nl (l) ,do bIskupa l koscloła nalezeć 
wińny. Prtóez tego, wszyscy Obotryci1 IEcynie, Poła
b>'ainie, Wagrowie i inne ludy sło.wiań~kie, których z~e
mie VI 0'!'al1icach dyecezyi Aldenburgskiej leżały, obl€~
ca1i płal~ić całkowity czyns~, jaki. zamiast dzięsięciny 
Ott0'11 W. na dochód kościoła przeznaczy!. Ta wSZiak
że dbietni~a była pelnaobłudy i fHJ;S~U. Natychluiast 

(J) Ul'bes cum iluburbiis, właściwie ~ody i ~~liastit. ~r6d" to miej-
sc'e' waró,vna' :ru.iastcl' to osada handlowa lub l'OItiICZBI, bll'Z:k:O grodu po .. , , . . b 
ł!)żóna; tl6m:aeŻJlllY wszalWe, pr2Jez midsto.z ich O.k1'~{la2nt, warowme 0-

wiem slawiańskie w posiadaniu biskup6,v mgdy me były. 
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bowiem, skoro tylko cesarz rozwiąza'\vszy sejm, innemi 
rzeczami się zajął, o11i spełnienie obietnic swoich w za
niedbanie puścili. Książę bowiClu saski Bernard, mę
żny 'wprawdzie w boju, lecz caIy chciwością przejęty, 
takiemi podatkami obciążył sąsiednich Slawian, któ
rych 'wojną lub układalni pod 1110C swoją poddał, że ci 
ani o :ęogu już nie pan1iętali, ani kapłauOlll w niczem 
życzliwości nie okazywali. Z tego powodu wyznawca 

. Chrystusa Bennon, widząc, że książęta tego świata nie 
tylko nie dopomagają. do spełnienia obowiązków jego 
posłannictwa, owszem całkowicie go krępują, znękany 

nadaremną pracą i nie znajdując miejsca, gdzieby nogi 
jego spoczęły, udał się do najświ-ętszego nlęża Beren
warda, biskupa Hild.ensheimskiego, okazał tam nędzę 
s'\voją i żądał w swynl ucisku pociechy. Ten, jako mą,ż 
najłagodniejszy, . przyjął gościa, o:fiarow~ znużonemu 

usługi ludzkości i dawal mu z dochodów swego koś

cioła, środki dQ utrzymania' zycia, dopókiby tenże, uda
wszy się na dokonanie dzieIa swego poslannictwa, nie 
znalazł po powrocie do domu bezpiecznego schronie
nia, w' którem by mógł przebywać. W oWyln czasie 
'wspomniany biskup Beren'\val'd w posiadlościach, które' 
mu się w spadku dostaly, wystawił wielki kościół z o
gromnemi jak to widzieć lllożna nakładami, na cześć 
ś. Michala Archanioła i tam dla służby Bozej liczne 
zgromadzen!e zakonników przeznaczył. Gdy więc po
dług, życzenia kościół został ukOllczony, zeszły się na 
zapowiedzianą .uroczystość poświęcenia (24 września 
1022) wielkie tłumy ludu; i gdy nasz biskup Benno 
poświęcał lewy bok świątyni, tak został przez lud 
ściśnięty i zgnieciony, że po kilku dniach wzmaga
jącej się choroby, rozstaI się z tylU świateul i ze czcią, 

7 
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w północnej kaplicy tegoż kościoła pochowany zo
stał (1). Po nim nastą,pił Reinh81~, pobłogosławiony 

przez Libencyjusza drugiego (2), a po tylU Abelin, po
święcony przez arcybiskupa Alebranda (3). 

19. o PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN PRZEZ 

GODESZALKA 

W owych czasach trwały pokój nastal w zielui ,sla
wiailskiej dla tego, że Konrad, który objął pallstwo po 
I-Ienrykll pobożnynl, w częstych wojnach Winitów po
kona!. Wszakże ani religija chrześeijańska,ani służba 
Domu Bożego nie doznaly wielkiego przyrostu, bo te
mu stała na przeszkodzie chciwość księcia i Sasów, 
którzy wszystko zagarną,wszy, nic nie pozostawili ani 
dla kościoIów, ani dla księży. Ksifbżęta sławiaIlscy by-

. li: Anadrag, Gneus i trzeci Udo (4). Ten ostatni był 
złym chrześcijaninem, za to też i razem za swoje okru
cieństwo został przez jakiegoś saskieg,ozbiega zniena
cka zamordowany (1031. r.) Syn jego imieniem God
szalk-uczył się nauk w L~ęnburgu. Do,viedziawszy 
się o śmierci ojca, porzuci! i nauld'.j wiarę, i przepły
nąwszy rzekę, przybył do narodu Wil1itów. Zebra
wszy tluln łotrów, splondrował d~a pomszczenia ojca 
cały. kraj Nordalbingów i tyle klęsk zadał ludowi 

(l) BOnno umarl dopiero 13 sierpnia 10 2 3. 

(2) Libe~cyjusz nastąpił po Unwanie w r., 102~, żył do r. '1032. 
(3) Bezelin Alebrand był arcybiskupem HammenburO'skim od r. 

10 35 do 10 4. 3. e> 

(1) To jest, Onodrag, . Gniewosz i ·Przybigniew . syn. Mieczysława' 
Udo jest to niemieckie imię Przybigniewa. 
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chrześcijańskiemu, że okrucieilstwa jego wszelką miarę 
przeszły. I nie było w ziemi Holzató"w i Stormarów, 
ani v{ kraju tych, którzy Tetmarsami się nazywają, 
nic coby rą,k ich uszło, prócz owych znanych warowni 
Ezeho (lt%elwe) i :Ęokeldeburg, (Bo!celnburg); do tych to 
schronili się ludzie zbrojni z kobietalui, dziećlui i mie
niem, jakię -od łupiestwa ocalało. Pewnego więc dnia, 
gdy wspOluniany książę obyczajelu rozbójniczym prze
jeżdżał przez pola i zarośla i l~rzał 'kraj, niegdyś na
pełniony. mieszkail.Cami i kościo,lalni, 'v obszerną, pu
stynię zaluienionynl, przeraził się dziełelu własnego 

okrucieIlstwa i tknięty wewnętrzną, boleścią, seroa, za· 
czą,ł przemyśliwać, jakby rękę s,v'ą, od dalszych bez
bożnych uczynków powstrzymać. Oddaliwszy się więc 
na czas krótki od swych towarzyszów, niby dla uczy
nienia zasadzki, znienacka natrafilna jakiegoś Sasa 
chrześcijanina. Ten zdaleka spostrzegłszy uzbrojo
nego męża, pocz~l uciekać; .. ksią,żę zaś donośnym gło
sem zaczął wołaĆ na niego, żeby się zatrzymał, zakli
nając się" że mu żadnej krzywdy nie wyrzą,dzi. Gdy 
ten człowiek bojaźliwy, nabrawszy zaufania, zatrzymał 
się, książę zaczą,ł go badać, co by był za jeden i co wie 
nowego? A on~'~i~iedział: "jestem człowiek ubogi, 
zrodzony w Holzacyi;""lzłe zaś wieści codzień:nie nas do
chodzą, ten bowiem kśią,żę sławiański Godszalk wiel
kie klęski zadaje narodowi i krajowi naszemu i żądzę 
okrucieństwa swego chce nasycić krwią naszą. Czas 
zaiste byłby, żeby Bóg mściciel za krzywdy nasze się 
pomścif." Surowo, rzekł książę , obwiniasz tego męża, 
księcia sławiallskiego. Wielkie on wpi~awdzie krzy
wdy wyrządził narodowi i ziemi yvaszej, jako wspania
ły mściciel za zabójstwo ojca. Jiit jestem tym mężem, 
o którym teraz jest mowa, i przybyłem tu, azebym 



mówi! z tob~. Boleję, żem tylu niecnych czynó.w się 
dopuścił względem Boga i chrześcijan i usilnie życzę 
wrócić do łaski tych, który.m, jak sam wyznaję, tyle 
niesprawiedliwości wyrządziłem. Słuchaj więc słów 
.moich i wróciwszy do ludu twego, oznajm mu, ażeby 
na miejsce oznaczone przysłał mężów zaufanych, któ
rzy by ze mną tajemnie uldadać się mogli o przymie
rze i warunki pokoju. Po !zawarciu układów cały ten 
tłum zbójów, z którymiwi~że mię więcej konieczność 
ni~ własna wola, wydam w wasze ręce." Powiedzia
wszy to, wyznaczył mu czas i miejsce. Ten, przybywszy 
do warowni, w której w wielkiej trwodze zostawały 
resztki Sasów, oznajmił starszyITl ow~ ,mowę iajemni-

'ezą, wszelkiemi sposobami ichnakłaniaj~c, ażeby wy
sIali mężóW w miejsce na układy obrane. Oi zaś nie 
zgodzili się na to, uważaj~c to za podstęp, dla zasadzki 
właściwie wymyślony. 

Po kilku więc dniach 'sam ksi~żę 'slawiański przez 
księCia (saskiego) schwytany, jako przywódzca zbó} 
cpw 'kajdanalui. obcią,żony został. Uważaj~~ go wszak
~e książę za sill1(3go i do hroni dzielnego męża, w na
ćl~ei, że mu użytecznym będzie, zawarł z nim 
przymi~rze i uczciwie obdarowa,!§,z3, odejść pozwo-

. .' .:'j"'_ 
lit A ten" 'na wolność puszczony, udał się do kró-
la duńskiego Kanuta i pozostał u niego przez 'wiele 
dlli .c~y lat, zdobywając sobie sławę męstwa 'v wie
lu .~woJennych wyprawach w kraju Normannów i An
glów. Za to i ręlf~ t córki królewskiej' uczczony 
~9,Stat 

57 

20. O GORLIWOŚCI RELIGIJNEJ GODSZALKA. 

Po śmierci króla Kanuta, Godszalk wrócił do zie
mi ojców swoich. Tam, znalazłszy dziedzictwo swoje" 
w ręku jakichś władzcó'w, postanowił walczyć:, a gdy 
mu sprzyjało zwycięstwo, posiadłości swoje i władzę 
calk0wicie odzyskał. Natychmiast, dążą.c w c1u~zy do 
zjednania sobie sławy i zasługi u Pana, zaczą,ł się starać 
ludy sławiańskie, które przyjętą już niegdyś religiję 
chrześcijańską nlialy lV zapomnieniu, znowu do łaski 

n~wrócenia przywieść i do starania o dobro kościoła 
pobudzić. I poszło pomyślnie dzie10 Pańskie w rękach 
jego, tak że niezliczona ilość pogan napłynęła do przy
jęcia łaski chrztu świętego. Po całYln krajuWagrów, 
PoIabian i Obotrytów odbudowano' kościoły, niegdyś 
obalone; posIano też do wszystkich krajów po księży 
i sług Słowa Bożego, którzyby grube umysły pogan 
nauką wiary oświecić mogli. Cieszyli się wierni ze 
wzrostu nowej winnicy. I stało się, że ziemie napeI~ 
pełniły się kościołami, kościoły zaś kapłanami. Kicy 

. nie i Cyrcypanie (l{iszanie i CZ'l'ezpienianie) i wszystkie 
ludy okolo rzeki Piany lnieszkające przyjęli też łaskę 
wiary. Piana jest to rzeka" u ujścia której leży miasto 
Dymin. Tam dochodziła niegdyś granica Aldenburg
skiej dyecezyi. 

Wszystkie' więc ludy sławiańskie, nad któremi 
opieka do kościoła Aldenburgskiego należała, przez r 

cały czas, póki żył Godszalk, wiarę chtześcijańską 
z po~ożnością. wyznawały. Mąż ten zaiste, jakpowiada
ją., taką się miłością ku religii Boskiej zapalił, że sam 
w kościele częstokroć miewał nauczają.ce mowy do lu .. 
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du, chcąc mia.nowicie te słowa, które biskupi i kaplani 
wymawiali niezrqzunliale (1?~i8tyC$nie), oddać jaśniej 
w mowie sławiallskiej. Nie masz wątpliwości, że w ca
lej Slawiańszczyznie nie powstał nigdy mą,ż potężniej
szy i gorliwszy ku religii chrześcijtLllskiej od Godszal
ka. Gdyby bowiem dane lnu było dluższe życie, przy 
prowadzHby wszystkich pogan do 'wiary ŚW., skoro 
już nawrócił prawie trzecią. część tych, którzy za dzia
dUI jego Mściwoja do bałwochwalstwa odpadli. Wtedy 
też po różnych miastach powstały klasztory, w których 
żyli podług praw kanonicznych święci mężowie; rów~ 
nież klasztory zakonników i zakonnic , jak· o tern 
świadczą. ci, którzy je w Lubece, Aldenburgu, Races
burgu, Leoncyum (1) i innych miastach widzieli. 
W Magnopolisie (J!likilinbzwgu) za~, który jest zna.ko
mitem miastem slawiallskieln, byry, jitk powiadają, trzy 
zgromadzenia' (cong'l'egationes) tych, którzy Bogu sIu. ... 
żyli. 

21. WOJNA DOLENCZAN. 

W owych czasach staly się wielkie poruszenia we 
wschodnhn kraju Slawian, którzy się luiędzy sobą, 'v woj
nie domowej szarpali. Sławi anie, którzy Lutycy albo 
Wilcy (Weleci) się nazywają, dzielą. się na cztery naro- ' 
dy, z których Kicynie i Cyrcypanie nad rzeką Pianą, 
Ryadurowie (Ratw'owie) lub Tolenczanie z tej strony 

, Piany, jak wiadomo, mieszkają,. Między nimi wszczął 
się ważny spór' o silę i władzę· Ryadurowie lub To- . 

(L) Leoncyą.m w ziemrWag1'6w,' dziś Lenzon, sław. Łęczua. 
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lenczanie Z powodu swego najstarożytniejszego miasta 
i swej llajsłynni~jszej świąt yni, w której widać posąg 
Radegasta, nad innylni panować chcieli, przypisując 

, sobie szczególny zaszczyt pierwszeIlstwa dlatego, że ich 
często odwiedzają. wszystkie ludy sławiaIlskie dla ode
brania wyroków (od boiy8zcza) ' i dla corocznego przy
noszenia ofiar; Cyrcypanie zaś i l{icynie wzbraniali 
się uznać się za niewolników, owszelll wolności swojej 
orężeln bronić postanowili. Gdy więc powoli ·wzbu
rzenie rosro, przyszlo nakoniec do bitwy, 'v której 
Ryadurowie i Tolenczanie pobici zostali. Po raz dru
gi i trzeci zaczynano wojnę i zawsze ciż sami od tych
że zwyciężeni bywali. Wiele tysięcy ludzi z jednej 
i drugiej strony zginęło. Cyrcypanie i I{icynie, któ
rych konieczność tylko clo wojny zmusila, zostali zwy
ciężcalni. Ryadurowie, i Tolenczanie; którzy w~lczyli 
dla slawy, lnocno zasllluceni wstyc1eln swojąjporażki, 
przywolali na pOlUOC najnlężniejszego króla dUt1skiego 
i księcia saskiego Bernharc1a, a.' również i Godszalka, 
księcia obotryckiego, każdego z wojskieIn, itrumy tak 
wielkie własnynl kosztenl przez sześć tygodni utrzylny
wali. W szczęIa się więc wielka wojna przeci,v Cyrcy
panom i KicynOln, którzy nie mieli dosyć sil, żeby się 
oprzeć takiej nlassie, jaka na nich naleglaJ i wtedy o
gromne ich mnóstwo zabito, bardzo ,vi elu też 'v nie
wolę ~prowadzono. Nakoniec kupili sobie pokój za 

. 15 ty~lę.C! mark. Książęta pienią.dze pomiędzy siebie 
rozdZIelIlI. O chrześcijaIlstwie żadnej nie było ,vzrnian
ki i nie oddali też czci Bogu, który im w wojnie po
sIal zwycięstwo. Stą.d poznać luożna nienasyconą , 
chciwość Sasó·w, którzy mimo to że siłą "wojenną, i u
ll1iejętnością użycia oll~j celują pomiędzy wszystkie
mi innelni ludami, przytykającemi do barbarzyńców, 
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zawsze bardziej są, skłonni do powiększania daniny, niż 
dojednania dusz Bogu.Chwa!a bowiem religii chrze
ścijańskiej oddawnaby przy pomocy kap!anów mocy 
W ziemi slawiańskiej nabyła, gdyby temu na zawadzie 
chciwość Sasów nie stawała. Niech więc będzie wys!a
wiany i wszelką chwalą wywyższany ów naj godniejszy 
Godsża.lk, który z narodu barbarzyńskiego pochodząc, 
z całym zapalem mi!ości ludowi swemu dar wiary, la- ' 
skę nawrócenia odnowił. Przeciwnie nagana niech bę
dzie udziałem tych ksią,żąt saskich, którzy pochodząc 
od przodków chrześcijańskich} i przytuleni do lon'a 
swiętej matki, Kościoła, dla sprawy Bożej zawsze byli 
bezoivocnymi i nieużytecznymi. 

22. O POvVSTANIU SŁA WIAN. 

W owym czasie; kiedy' z mi!osierc1zia Boskiego 
i zaslugaminajpobożniejszego męża Godszalka sian I{o
ściola i służby Bożej w ziemi slawiańskiej zakwitną{ 
jak należy, po śmierci biskupa Abellina kośció! Alden
hurgski podzielony zostal na trzy biskupstwa. To zaś 
stało się, jak: wiadomo,wcale nie z polecenia cesarskie
go, lecz tylko z pomyslu arcybiskupa Hammenbul~g
skiego Wielkiego Adalberta. Ten bowiem mąż wysoki 
iliader silnywpallstwie, mając za sobą najpotęznlejszego 
Henryka cesarza, syna Konrada, a także papieża Leona, 
którzy we wszystki<~m z jego wolą się zgadzali, używał 
we wszystkichkrajach półn.ocy, a mianowicie, w Danii, 
Szwecji i Norwegii, władzy arcybiskupiej i sprawo .. 
wał urzą.d legata apostolskiego. Niezadowolony teln, 
'chciał on dostą.piczaszczytu patryarchatu 'wtensposób 
mianowicie, że chc~ał VI granicach swojej dyecez;Yi 

ustanowiJó,12 biskupstw, o któryGlł rozpo~iad~ć.hył9 
by rzeczą dat'emną, dla tego ze ludzie mądrZlyuważali 
to za jakieś. niedorzeczności i wary jacy je. Na jego więc 
dworze S0hodziło się wielu kapłanów, zakonników', 
wielu też, i biskupów, którzy ze swych stolic ,vypędze~ 
ni, do stolu jego przypuszczeni byli. Chcąc zaś s~m 

ulżyć sobie tego ciężaru, porozsylal ich do różny~h 
pogan,. dając jednym pewne, innym niepewne' stolice. 
Z tych Ezona uczyniŁ następcą .Ą.belina w' Aldenbur
gu, Arystona jakiegoś z Jerozolimy przybył.'ego" mia .. 
n~w.~. biskupem w Racesburgu, Jana prz.ezl,laczyl do 
Mikiltinburga. Ten Jan, z zamiłowania do podJ;'Óźy 
opuści~ Szwecyję i przybył do Saxonii. Przy,j~ty '.la~ 
s~ą,wie, Jak i wszyscy, przez Arcybiskupa, wkrótcep~:, 
tem zostal, wysIany do ziemi slawiailskiej do Godszrul
ka, u którego czas jakiś za;bawił i w' owych dniach wie~ 
lą ~ysięcy pogan G,chrzeił, jrak P1owiadają. Tr:w~,ly. pp
kÓJ ją~Qwałi w cal@m.państwie,; bo najpotę~niejszy., ce
sa;rZi H~l)~k dziel:lłę~ ~o:qit!! upokorzy! . W ęgrÓivl,. Cze* 
chówr S~aw1an. i wSIZy:stk~ei pogFaniczne państwa.. Po 

. jego: śmie:ci (1056 r.) objął po nim berlo syn jego, 
oŚDlloletIilł Henryk. Natychm.iast w paIlstwie zawrza
ły .niepokoje;/ książęta bowiem, w bojach zamilowani 
za nic sobie ważyli wiek dziecinny króla, . I powstai 
każdy na swego bliźniego i rozmnożyło się złe na zie
mi, a mianowicie grabieże, pożary, zabójstwa. Po nie
długim czasie' 1iIila~ i Bernarro, ksiąŻ'ę saski (l), który 
prze~ lat 4,0 c~ynnle sprawami Sławian i Sasów' zarząr 
<łzal. ]i)zledzlctwem pq .~ podzielili .się syl;l@~e je
gOr, Ordulf i Hel'mann ; zarzE!ldksięstwa objął: Qrc:l?~f, 

~;9 Mianawicie' 9.lip.ca 10.6,6 r. 

8 
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który dzielnością" doświadczeniem na wojnach i SZCZ?-

, ściem daleko niżej stal od ojca swego. ZaledwIe 
nakoniec od śmierci ojca pięć lat upłynęło, Slawianie 
powstawać zaczęli i przedewszystkiem Godszalka zabi-' 
li. Tak zginąl mąż po wszystkie wieki pamiętny swą 
wiernością ku Bogu i książętom, za"bity przez tych, 
których sam do wiary św. starał się nawrócić. Nie 
spełniły się bowiem jeszcze nieprawości Amorejczyków 
i nie przyszedł czas zmiłowania nad nimi. I?la ~ego 
potrzeba bylo, aby przyszły zgorszenia, żeby CI, ~torzy 
są doświadczeni byli jawnylni( K01'. 1. Xl. 19). Smierć 
zaś poniósł ów drugi Machabejczyk w mieście Leon
cyjum, które inaczej Lenzin (Ł~(Jzna) się nazywa, dnia 
7 czerwca, razem z księdzem Epponem, który u stóp 
oltarza zabity zostal, i z innymi świeckinliiduchowny
mi'ludźmi, którzy dla imienia' Chrystusa r'óżną śmierć 
męczeńską ponieśli. Mnich A"?swer, a ~ z nim i inni 
w Raceąburgu ukamienowani zostali. Smierć ich na
stąpiła 15 lipca. Powiadają, że tenże Answer gdy na 
śmierć męczeńską: zaprowadzony zostal, usilni.e błagał 
pogan, żeby ci najprzód. ukamienowali jego t0W~~zy~ 
BZÓW ,bal. się bowiem by 'oni od wiary nie odpadli; a . 
gdy ci wieńca męczenskiego dostąpili, sam Jak niegdyś 
Stefan z weselem ugiąlkolana. . 

23. MĘKI ŚWIĘTEGO BISKlłfAJANA. 

Biskup Jan·starzec, porwany z innymi" Ghrześcija
nami w Magnopolisie,to jest w MekeTenburgu,. zadlIowa
ny zostal przy życiu dla tryumfu. Ten więc za wy
znawanie Chrystusa najprzód kijami zbity, potemopro
wadzany był po różnych miastach slawiańskiclina u-

rągowisko, a gdy do wyrzeczenia się imienia Chrystu .. 
sa przyprowadzonym być nie mógł, cialo jego z obcięte .. 
mi ręk0ma i nogami zostalo na ulicę 'wyrzucone, glo. 
wę:zaś barbarzyńcy włócznią przebiwszy, bogu swe
ml.l Radygostowi na znak zwycięstwa poświęcili. To 
się d~i~lo w stolicy slawiańskiej, w Retrze, 10 paździer
nika (1066 r). . 

24. ODPADNIĘCIE SŁA WIAN OD WIARY CIłRZEŚCI .. 

JAŃSKlEJ. 

Córka króla duńskiego' wysłaną została nago ra
zem z innemi kobietami z Mikelenburga, miasta Obo
trytów. Ta byla, jakeśmy wyżej powiedzieli, żoną 
księcia Godszalka, który lniał z nią syna Henryka; z in
nej zaś żony syna, :ąutuego, któr.fJy oba urodzili się na 
zgubę SłaWIan. Sfawiinie, odniósłszy zwycięstwo, cały 
kraj Hammenburgski zniszczyli ogniem i mieczem; 
Sturmaro~e i Holzaci wszyscy prawie albo pozabijani, 
albo w nimvolę uprowadzeni zostali. Warownia Ham
meriburg zupełnie zburzona i nawet krzyże na pośmie
y/isko naszego Zbawiciela połamane zostały. W tymże 
samym czasie Szlezwig, który inaczej Heidibo si~ nazy
wa, miasto Zaelbianów, na granicach królestwa duń .. 
skiego'leżące, naj bogatsze i najludniejsze , znienacka 
przez barbarzyńców napadnięte, z gruntu zburzone 
zostalo. Spełniło się na nas proroctwo, które mówi: 
"Boże, wtargnęli poganie w dziedzictwo twoje, spluga
wili kościólTwój święty," (Psal1n 79. 1), prorocze na
rzekania nad ruiną. J erozoliIny. Sprawcą tego nie
szc~ęścia byl, jak iPowiadają, Blusso, który siostrę God .. 
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s~ałka ruiałza żonę; lecz i on po swoim powrocie do 
dómu zostal za.mo'rdowany. 'Takim sposobem ws~yscy 
Slawia'rlie sprzysięgls~zy śię !Z' sobą, znowu do balwo
chwalstwawróeiJ5., 'poiźabijawsży t ych, którzy ,w wie
rze wytrwali:. :Ksi:ążę' 'OrauIt często lecz napróżno 
przeZ' l'at;ili2; ~tóre po śmIerci ojca przezył f ze Slawia
nami wojując, nigdy żadnego nie mógl odnieśćzwycię- , 
stwa; lecz tyle razy przez pogan był' zwyciężony, że 
nawet przez swoich zostal wyśmiany. Te zamieszki 
w zi@ulisławiailskiej powstały wroku od wCielenia Sy
na Bożego 1066, w ósmym roku panowania Henryka 
IV. Stolica Aldenburgska przez lat 84 była nieobsa

dzol1ą, (l). 

25~ O KRUKU (2~. 

Po śmierci Godszalka, męża dobrego i czcZ:}gego 
B~~~? l{s)ięstw~ ~padkiem dziedzicznym prz~mo j' na ',6Y
ri~Jy~OJ~1Atll~g9.~ecz ci, którzy ojca jeg~ ~abili, hojąc 
s\i;,~ęb~ L$*~,:sz~sen1 ,nię m,ścił,Się za ~ooójstwo" oj'c~, 
P04R~i~'~Ji.l~a,'l1lów~e; "Nie te~b~dzie ~owal ,nad 
nąxpl". ; 1~9z I\:lO.ł.,( Cr'U;c9J $yn, Gry:aa. 1,30 cóż. by nam 
pomqg!p, ,że~y ;dążąc ,do wolnoś'ci ,ziabi li vo,<,lą:r;~lka, 
gdy~y tell był dziedzicem jego książęcej wład~y? On 
wię9ęJ nas Seszcze, niź ojciec udręczy, przychylhvszy 
się bQ,~ieln do narodu Sasów, w nowe kraj n:;tszwplą, .. 

(1, Na rJzd:iiale 2~ źr6dło A.damaBrefueńBkie,~o He<lmo'I
do wi • pr~yśmQea6iPrz~taje;, odtąd staje. "się sam on .źródł'6m l:.ienwBzo
rzędnem" na ~ wi~l~\ r~eą2iybowiem wł'a~pex,ni patrzałoczY1l11t, ;W niektó
rych zaś z opisywanyćhi Wypadków san,i czynny braI udziat 

(2 ) Innikronikarz~ Kruton.em i (Cruto ) go nazywają. 

oZ(!' meszczę,śma."Zaraz więc uknuli spis'ek, i Kl'uka 
naksięstw:owynieś1i, 1vyłą.czywszy iIISynÓW Godszalka, 
któ;rym z prawa należało się panowal1ie.Z tydł mlód
BZy 'Henryk uciekł do Duńczyków, z rodu. bowiem 
kDó;l6w duńskich pochodził, starszy zaś udat się do 
Bardów, prosząc pomocy u książąt saskich, którym oj
ciec jego był zaWsze oddany i ,vierny. Ci, okazując 
mu wdzięczność za przychylność, wojnę za niego pod.
nieśli, i po wielu uciążliwych wyprawach na tron go 
przywrócili. Położenie wszakże Butuego zawsze było 
niepewne i całkowioie wzmo~nić się nie moglo, on bo .. 
wiJem. z 6jca chr~e~cijanina zrodzony i przyjaciel ksią
żąt, był u/narodu swego za zdrajcę wolności poczyty
wany. Po owem bowiem' zwycięstwie, ,kiedy po zabi
ciu najprzód Godszalka kraj N ordalbingów został 

zniszczoJilY, Sławianie zbrojną. dłonią zrzucili z siebie 
jarzmo' słuzebnictwa i z taką. zaciętością bronili swej 
WQ!nQś'Ciłże raQzeJ woleli, umrzeć, niż zno'l\vu. do cllrz:e .. 
ścija,ństWasię na,vrócić lub daninę książętom s.askiro 
opłacać. c Tę hanbę ~aiste sprowadziła na książąt sas
kich nieszczęśliwa ich chchvość; oni bowiem jeszcze 
w pełni swej siły będą.c i częsteroi wywyższeni zwycię
stwami,~ nie uznawali, że wojna jest w ręku Boga i że 
zwycięstwo .od niego pochodzi, lecz raczej 'takiemida
ninami obciążyli Sł'awian, których w mocy swejwsku
tek w0jcen lub traktatów trzymali, że ci gorzką ko
niecznością pohudzeni.,oprzeÓ się prawom Boskim 
i, uległości Sasów zmuszeni zostali. Za tę, winę odpo
kutował Ordulf: ksią.żę saski, który od Boga opuszcz~
ny, wciągI). całego życia od ś~ierci ojca swego żadnego 
nad Sliwianami nie mógł odnieś,ćzwycięstwa. Stą,d 
tez poszło, że synowie ,Godszalka, którzy w księeiu.swą 
n~diiej~ poklad'3i1i,()parHl ,się na nim jak in~ lQjitt ze 
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trzemy i przytem połamanym.· Po śmierci Ordulfa' 
odzied~iczyl tron syn jego Magnus" z córki króla duń
skiego ~rodzony.Natyc4miastw samych początkach' 
swego pan.(Y'.val1ia, pobudzony przez Butuego syna 
Godszalka, , umysl, swój i siły wytężył na ujarzmienie 
buntowniczych Slawian., Lecz ci, przewodniczeni przeż 
Kruka" syna Grynowego, który działal nieprzyjaźnie. 
przeciwko imieniowi chrześcijańskiemu i wladzy ksią
żąt, jednomyślnie opierać mu się poczęli. A najprzód 
Butnego z kraju wypędzili i zburzyli, warownie, w któ
rych on mialsclll~onienie. Widząc się pozbawionym. 
wladzy, Butue uciekł do księcia Magnusa, który wtedy 
wlaśnie w Lunenburgu mieszka!, i tak do niego prze .. 
mówil: ,~Wiadomo jest twojej :J asności, o największy 
z ludzi, jtbk wiernie zawsze ojciec m6j Godszalk poru
czone mu rzą;dy w kraju slawhl.llskim na cześć Boga 
i dziada twego sprawował, niczego 'nie zaniedbując, co 
tylko z prawa do czci Bożej i wiary książętom należa
ło. Ja też ojca mego naśladując pokorę, z calą wier
nością, i0ddaniern się poleceniom książąt bylem 'po
sluszny, na nieskóńczone wystawiając się niebezpie
czeństwa, aby micho6.czczy tytlił zaszczytu, a wam 
owOce'pozostać mogły. Nikomu nie tajno, jaka nagro.:. 
da mnie'i ojca mego spotkal'a; Jego bowiem życia, a 
mnie ojczyzny pozbawili nieprzyjaciele nasi, nieprzyja
ciele,mówię, nie tylko nasi, ale i twoi. Jeżeli więc 

chcesz:dbać o cześć swoją i ocalenie twoich, 'powinie~ 
neś użyć sil i oręża. Los nasz nakoniec do ostateczno
ści doprowadzony zostal i śpieszyć się' należy, iz'eby 
nieprzyj'acieleposuwając: się dalej, nie wpadli do ziemi 
N ordalbingów." W ysluchawszy ,tych słów, książę od
powiedział: ,;Nie mo'gę tym razem samrwpole wyst'ąpić, 
wielkie mię bowiemwstrzymrijąprzeszkody;, lepzd~m 
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ci Bardów, Stul~inarów, Rolzatów i rfetmarszów, z któ
rych pomocą będziesz mógł przez czas jakiś n{~pady 

nieprzyja~iól' powstrzymywać. Ja zaś, jeżeli będzie 
potrzeba, jak narychlej za walni pośpieszę." 'Dzień 
bOlWięmwesela na teraz, księcia wstrzymywał. Butue 
więc; zebrawszy najdzielniejszych z ludu Bardów', 
przeszecU Elbę i podążył do zierni Wagrów. Wysłańcy 
zaś księcia, przebiegając cały kraj Nordalbingów, na
legali na naród, żęby wychodzil na pomoc Butuemu, 
którego cisn~li nieprzyjaciele. Ten poszedl~przodem 
z 600 i więcej zbrojnyrni ludźmi, przybyl do PIońskiej 
~ Plon) warowni, i nadspodziewanie znalazl ją otwartą 
l b,ez o?ro~lców. Gdy wszedł do miasta, jakaś Niemka, 
ktora SIę tam znalazła, powiedziala do niego: "Bierz, 
co. tylko ręce twe znaj~ą, i uchodź najśpieszniej, bo 
mIasto zostawiono otwartem i bez straży tylko przez 
podstęp· Gdy uslyszą bowielĄ o twojemwejściu, ju
tro z ogIioml'l.eul! w?jskiem powrócą,Slawianie ,i miasto 
oblężeniem zamkl1ą..'~Ten wszakże 'niezważaHtc na 

, ' iJ " 

jej slowa,. przez noc w tejże·warowni pozostał. Miasto 
zaś, jak to do; dziś dnia "widzieć można, zewsząd jest 
opasane najglębszemjeziorem i jedynie most bardzo 
długi przystępu do miasta dozwala. Nazajutrz, skoro 
świtać zaczęło, oto niezliczone tłumy Slawian obległy 
mi~sto, jak to z wieczora przepowiedzianem 'bylo, a 
przyteln tak już' rzecz ur:zą.dzili, że na, wyspie ż3idl1ego 
statku JJniebylo; a to ,aby oblężeni nie mieli przez, to 
drogi do i umknięcia. Butue więc z towarzyszami wy
trzymywal oblężenie śród : wiellti ch 'dokuczliwości glo" 
diQ..U slyszawszyo temniesz6zęśliwem oblężeniu, 

najm:ężniejsizHolzatów,' Sturmarów i Tetmarszów pO'· 
śpieszyli lniasiu n~ odsięcz.. Przybywszy nad rzeczkę 
Sualę, "która Sasów od Slawian rozdz~ela, ,wysIali c0lo,. 



wię,ka, znają.Qągo, mowę slawiańską., żeby 2-badal, co r0 .. 
bią 'Sławi anie i w jaki sposób Ci>blężenie miasta prowa
dzą,. 'ren, przez, współtow~rzY'sz:ów wysłany, przybył 
do 'wojsk~ Slawian, które całe pole do koła. zajmowało 
i pJ)'zygotowywaIo oblężnicze machiny. D'Q tych wi:ę'c 
W następnych słowach przemówił: "co wy C'zynicie, 
Q mężowie, oblęgają.c miasto i mężów przyjaznych 
ksUiążętom i Sasom? Nie poszczęści silę wam to przed .. 
sięwzięde. Poleca warn książę i inni ksiąźęta jak naj
śpieszniej ad 'Oblężenia odstąpić. Jeżeli tego nie uczy .. 
rocie" zem.stę wkrótce uczujecie." A gdy ei z tr\V'(i)gą 
się dopytywali, gdzieby ksią.żę się znajdował, odpowie .. 
clziaJ, że się on niedaleko z :niezliczo:tH~m mnóstwem 
wojska z1!lajduje~ Wtedy wódz S~awian Kruk, wzi~ 
wszy na. hok wysłańca, dopytywał się u mego o dekla,. 
dniejsze wieści. A ten mu ma, to: ,J3Ik~ mi dasz nagro. 
dę, jeżeli wydam ci to, Q co się dopytuj.esz, i odd:am. 
w moc twoją. i miasto i ty'Ch, którzy się w' niem znaj" 
clrut.ją." Ten umówił się z nim o 20 marko Natyeh. 
nii31st' po. 2latwielrdzeniu obietnicy zdraj:ca óW rZ'ekł do 
Krolt3) i j\ego t,~warzysz6iW: "książę ten" którego 'ty się 
om~sz,jeszezei me·p:rzeszedl.hil'zegów Elby" waŹBemi ' 
pl'z.eszko,ot\\lmi w:strzymany. Sam tylk(j)l H())lzacit S1nn:,. 
ma:oowie i TetmarszlY wyszli W' M.ąlej lic.zbie. Tych ł~ 
two jedne'm słowem zwiodę: ir d~, pGw:t;ótlt dOl doro.ll nłlr 
klQnięl.;~ To, pow&edziaws~Y'" przeszeell mpst i :t:'ieW dQ 
Bru.tlteg(1) i Jegoi tomaJ:21ys2Iów:,. ,,1l.tl;d~ o Qeale:llilU się-ląie 
itych, któ:rzy' S'ą; z. to»ą, Sasi. bowi~m,. na< :kt6rych. t, 
liczysz, :taie plzyJdą ci tym r~.em. ooi P0DW'C}' Wtedy 
on ZIi:~bwty,na;\ulD!yśl~ za:wolał:= ,,0 jaJ, weszczęślhw,! 
za'c6ż opusze~ają -ę pli1lyjooiele moł. Tik tli); naja1epai 
Sasi opusz:ezają ~"ucieku tego), któiy iGh WZfW1t; i, iQll 
pomoc)'" p'0trz~huj~.. BQ;1e,ś'wUę si~ zą;wiQdłe:ąlj' ~ ~wą~e 
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'pokladając w S.Blsach największe zaufanie, teraz w osta
tniej potrzebie zgubiony przez nich zostalem. A ten 
rzekł do niego: "niezgody wszcz~ły się wśród ludu 
i wszyscy powstawszy jeden na drugiego, powrócili do 
domów swoich. Innej więc rady chwycić się musisz:" 
Powiklawszy w ten sposób rzeczy, wysłaniec wrócił do 
swoich, a gdy śpiesznie przybywający Sasi dopytywać 
się go zaczęli, jak rzeczy stoją, ten odpowiedział: "by
łem w warowni, do którejście mnie posIali, lecz dzięki 
Bogu żadnego tam nie ma niebezpieczeństwa, żadnej 
obawy oblężenia. Owszem widzia,leln i Butuego i tych 
którzy z nim są, wesołych i wcale niezaklopotanych." 
Takim sposobeln wstrzymał wojsko, by to nie szłó na 
odsiecz oblężonym. I stal się ten człowiek powodem 
zguby Butuego i jego towarzyszów. Zaraz bowiem. 
oblężeni, zwiedzeni podstępem zdrajcy, stracili nadzieję 
uwolnienia się i zaczęli badać nieprzyjaciół, czyby za 

ocalenie życia wykupu przyjąć nie chcieli. Ci zaś im 
odpowiedzieli: złota i srebra od was nie przyjmiemy, 
lecz darujemy wam życie i całość czł0nków, jeżeli do 
na.s wyjdziecie i broń złożycie. To usłyszawszy Bu
tue, rzekI do towarzyszów: "twardy nan1, o mężo,vie, 
warunek podają, oto żebyślny wyszli i br011 z~ożyli. 
Wiem, że glód nas do poddania się zmusza; lecz jeżeli 
przyjąwszy podany warunek, wyjdziemy bezbronni, 

, tem niemniej l1iebezpieczeństwa nie uniknielny. Czę .. 
sto bowiem doświadczyłe111, jak chwiejącą się, jak nie .. 
pewną jest wierność Sławian. Są.dzę więc, że bezpie
czniej będzie dla ocalenia wS,~ystkich odłoźyć tę rzecz, 
jakkolwiek z trudnością to przyjdzie, i przez to życie 
uratować, a oczekiwać, może też Bóg skąd nam pomoc 
przyszle.'" Lecz towarzysze jego sprzeciwili się te:muf 
m6wiąc: "wyznajemy, że waranek przez niepr2iyjaąi6ł 

9 
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nam podany, jest dwuznaczny i zatr~ażaj?cy.. Lec~ 
odrzucać 0"0 nie należy, nie masz bowIem Innej drogI 
do unikni~nia. grożącego nam niebezpieczeństwa. Cóż 
pomoże odkładanie, gdy nie ma~z. nikogo, !do b! ~am 
na odsiecz pośpieszy!. StrasznIeJsząboWIeln SlllIerĆ 
przynosi głód niż miecz, i lepiej jest prędko życie za
kończyć, niż .długo się dręczyć." , 

26. 'o ŚMIERCI BUTUEGO. , 

Widząc wiec Butue w swych towarzyszach mocne 
postanowienie wyjść z nliasta, kazał P?dać sobie ozdo
bniejsze suknie i w te przybrawszy Slę, wyszedł z to
warzyszami. Przeszli most po dwóch, składając broi l 
i w taki sposób przypro wttdzel1i zostali przed oblicze 
Kruka. Gdy więc wszyscy lnu się przedstawili, nieja
ka znakonlita kobieta przysłała z warowni .do Kruka 
i' innych Sławian następujące wezwanie: "potraćcie 
lUęŻÓW, którzy się wam oddali i nie oszczędzajcie ich, 
oni bowiem wielkie wyrządzili gwałty żonom waszym, 
które z nimi w mieście pozostawione ,były; zmyjcie 
hańbę naszą." Usłyszawszy te słowa, Kruk i jego to
warzysze natychmiast wpadli na nich i cały ilum o
strzem miecza pozabijali. Tak owego dnia (8 Sierpnia 
1071 r.) zginął' Butue i cały kwiat Bardów przed wa
rownią Plune. Spotężniał Kruk i dzieło rąk jego po
szło szczęśliwie, i otrzymał: władzę nad całą ziemią 
slawiańską, a siły Sasów starte zostały; oni sami pod 
władzę Krukaprzeszlii dań mu płacili, oni, to jest, ca
łykraj Nordalbingów, pomiędzy trzy ludy podzielony, 
pomiędzy Holzató:w, Sturmarów i Tetmarszów. Wszy
s~kie te ludy przez cały czas rządów, Kruka znosili 
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najsroższe jarzmo poddaństwa. Napełnił się kraj roz
bójnikami, którzy śród ludu Bożego dokonywali mor
dów lub go uprowadzali i naród Sasów z całą zacie
kłością pożerali. V\T. owych czasach przeszło 600 ro
dzin Holzackich powstało i przebywszy rzekę (Elbę) 
poszło bardzo daleko, szukając sobie dogodnych sie
dzib, gdzieby zaciętości prześladowania uniknąć mogli. 
Przyszedłszy do gór Harcu pozostali t~m i sami i ich 
synowie i wnuki ich aż do dnia dzisiejszego. 

21. o ZBUD OW.ANIU HARCBURGA. 

Nic zaś dziwnego, jeżeli w naroazie zepsutyln 
i przewrótnym, w ziemi okropności i rozległej pustyni, 
nieszczęśliwe zaczęły się wypadki, bo też po calem 
państwie za dni owych burze wojenne powstały. Rzą

dy bowiem państwa, które za czasów dziecinnego wie
ku Henryka nie mało się rozprzęgły, i za czasów jego 
lat młodzieńczych nie mniejszemu uległy niebezpie
czeństwu. Natychmiast wi0c, gdy doszedł do peł-, 
noletności i po oddaleniu przewodnika w wychowaniu 
sam o swych siłach· pozostał, zaczął cały naród Sasów 
srodze prześladować. N akoniec odebrał Ottonowi, za 
to że Sasem był, księstwo bawarskie i oddał je Welpo
wi (1070). Potem na jednem ze w'zgórz Harcu wybu
dował dla zgniecenia Sasów nader silną twierdzę, na
zwaną Ha~~tesberg (1074). Rozgniewani o to sascy 
książęta, złączyli się z sobą i twierdzę, która dla ich 
ujarzmienia zbudowaną była, ~ ziemią zrównali. I za .. 
wzięli się Sasi przeciw· królowi, a byli ich książętami 
Wicelo, biskup Magdeburgski, Bukko Halbersztadzki, 
książę Otton, książę Magnus, Margrabia Udo i wielu 
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innyoh panów. Dla złamania ich zuchw~lstwa król 
podążyl z wojskiem, . złączywszy się wprzódy z księ~ 
ciem szwabskim Rudolfem) i wielu książętalui państwa. 
Lecz i Sasi nie zwlekali, lecz mężnie pośpieszyli do bo
ju i oba wojska zeszły się nad rzeką Unsztrutem. Gdy 
już do potyczki przyjść mialo, wskutek narad obu stron 
uchwalono dwudniowy rozejm w nadziei, że wojnę p~
kój zakończy. Sasi więc pokoj61u ucieszeni,.uatychlmast 
się rozbroili, i rozpierzchłszy się po calem polu, zalo
żyli obóz i pielęgnov\faniu ciała się oddali. Okolo 9 
godziny dnia (1), szpiegi królewskie spostrzegłszy, że 
Sasi się zaniedbali. i po calem polu się rozpierzchli, 
i że nic złego nie przeczuwają, co prędzej donieśli kró
lowi, jakoby Sasi do boju się gotowali. Pobudzone 
telł\ wojsko' królęwskie, przeszło rzekę w bród i napa-

. ą,lO}la spokojnych i bezbronnych Sasów, których w dniu 
owym wiele tysięcy od miecza zginęło. Gdy zaś Sasi 
dla obrony swej wolności jeszcze probowali wojny, 
~~ią.żę szwabski, człowiek· poczciwy i pokój lubiący, 
(Lbają,c i o honor królewski i o ocalenie Sasów, otrzy
,mai Qd tychże Sasów, że się książęta ich władzy króla 
PQddtLli, a mianowicie Wicelon biskup Magdeburgski, 
Bukko Halbers~tadzki, książę Otto, książę Magnus, 
M~grabia Udo, lecz pod war.unkiem, żeby ani więzie
ni, a.n,i też jakim uszkodzeniom ciała poddani nie byli. 
Natychmiast więc skoro tylko ~asi, radami zwabienj, 
w moc króla się oddali, ten rozkazał ich wziąć pod 
ścisłą straż, nie dbając o dochowanie wiary przyrze
czenióm~ Zas:qlucił się książę Rudolf, że obietnicy do
tl'~ymać nie mógł.. 
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28. o POKUCIE KRÓLA HENRYKA. 

Po kilku dniach, książęta sascy, przeciw woli ln'óla 
z niewoli wypuszczeni, wrócili do swych domów, le<m 
nigdy już przyrzeczeniom królewskim wi:;try nie dawa
li. Posłali więc ksią,żęta zażalenie do stolicy Apostol
skiej, do czcigodnego Papieża Grzegorza VII, że król, 
gardzą,c prawami Boskiemi, odjąl kościolOluBożym 

pod względem staUQWiellia biskupów vtszelką, wolnoŚ.ć 
elekcyi kanonicznej, narzucając przemocą takich bisku· 
p,ó-w, jakich sam chciał. Nadto jeszcze, zwyczajem Ni
kolaitóvv (1) żonę swoją publicZIl.emU poddaJ nierządo
wi, gwałtem ją na rozpustę innych wydając i bardzo 
wiele innych rzeczy popelnil, o których mówić nie przy
stoi i słuchać trudno. Z tego powodu wł~dzca ApQ.stQl: 
ski, pobudzony gorliwością o sprawiecUiwoś.ć, pos~ał ,dQ 
król~ wezwanie;, żeby się ten przed stolicą. Apostolską 
stawilna'audyjencyję. Król dru,giego i trzeciegowezwania 
:p.ie usłuchał, lecz ną.koniec, zmuszony radami swych po
ufnych, którzy się bali, żeby z królestwa, jalr się pra
wnie należało, zrzucony nie był, udał się do Rzym:u, 
i tam w tych rzeczach, dla których spr~wiedliwie byt 
wezwany, poddał się wyrokowi Pasterza. Otrzymał 

więc polf.!cenie, żeby przez cały rok Rzymu nie opusz
czaI, na konia nie wsiadal, lecz w prostem ubraniu cho
dZll około progów kościelnych, z modlitwy i post6w 
sluszny owoc pokuty przynosząc. Król z pokorą do-

. (1) Nikolaici prowadzili zycie wszeteczne pod pozorem, że są, wy tai 
nad Zakon. 
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pełnić tego się starat I{ardynałowie zaś i ci, którzy 
do rady (cu-ria) należeli, widząc, że władze i ci, którzy 
nad światem panują, drżą i uginają się z .. bojaźni przed 
stolicą. Apostolską" doradzili Papieżowi, żeby pallstwo 
na innego męża przeniósł, mówiąc: "niegodną. jest rze~ 
czą, ażeby.panował ten, który o publiczne występki 
przekonanym zostal." Gdy więc papież się naluyślal, 
ktoby w Niemczech godzien był ttakiego zaszczytu, 
wskazano mu na księcia szwabskiego Rudolfa, który 
był, jak wiadomo, czlowiekiem poczciwym, milośnikielu 
pokoju i oddanYlll tak sługoln Bożym jak i kościolowi. 
Temu Papież posłał złotą. koronę z napisem: "Petra, (to 
jest, opoka) dała Rzynl Piotrowi, p'apież tobie koronę." 
Polecił też Mogunckielnu, KolOllskiemu i innym bisku
pom, ażeby partyi Rudolfa pomagali i króleln go po.; 
stanowili. Ci, którzy słów Papieża usłuchali, wybrali 
Rudolfa na króla, ~ do partyi jego przyłączyli się i Sa
si i Szwaby. Inni książęta i miasta nad Renem leżące 
nie przyjęli g,o, jak również i ludy Franków; przysięga
libowiem Henrykowi i przysięgi swej złamać nie chcie~ 
li. Henryk pozostał w Rzymie, spelniają,c polecenie, 
i nie wiedząc o nieszczęściach, które się na niego goto
wały. 

28. ŚMJEnĆ RUDOLFA 'SZWABSKIEGO. 

. Powstał wtedy niejaki Sztrasburgski biskup (1), 
wielki przyjaciel króla Henryka i pośpies'zyl do Rzy
mu, gdzie' po długiem szukaniu znalazł króla, p omię-

(J.) Był nim wówcza:s Werenhar czyli Werner. 
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dzy pomnikami męczenników bawiącego. Uradowany 
jego przybyciem" król zaczął się go rozpytywać o stan 
swego pallstwa i czy wszystko w pokoju zostaje. Ten zaś 
oznajmił mu, że nowego księcia obrano i że trzeba ko
niecznie ,żeby król co najrychlej do Niemiec wracał, 
dla dodania otuchy przyjaciołom i dla zniweczenia 
zamiarów swych wrogów. A, gdy król nadmienił, że 

, w żaden sposób bez zezwolenia stolicy Apostolskiej 
oddalić się nie może, ten mu odpowiedział: "wiedz-że, 
iż całe to nięszczęśliwe sprzysiężenie wyszło ze źródła 
rzymskiego wiarołomstwa, i jeżeli tylko chcesz uni
knąć niewoli, tajemnie z miasta ucieka'ć rnusisz." Król 
więc, opuściwszy Rzym, w nocy udal się do Włoch 
gdzie czasowo tylko załatwH sprawy w Lombardyi 
i wstąpił na ziemię Niemiecką. . Ucieszyły się z nie
spodziewanego jego przybyci6t miasta nadrellskie i ci 
wszyscy, którzy lnu sprzyjali. Król zebrał oo'romne . o 
WOjsko na pokonanie Rudolfa, a był z nim ów najslaw-
niejs~y książę Godfred, który potem Jerozolim'ę wy_ 
zwolIł, było tez i wielu panów. Wojska zaś SZWabów 
i Sasów były z Rudolfem. Starli się z Boba królowie . " . , 
l stronnicy Rudolfa zostali zwyciężeni, Sasi i Szwabo-
wie legli na placu (1). Sam Rudolf, raniony"\v prawą 
rękę, uciekł do Marcipolisu (t. j.Merzebwrga) i będąc 
blizkim śmierci, rzekł do przyjaciół swoich: "widzicie 
p~awą rękę moją od rany pokaleczoną; tą ręką przy
i3lęgał~m król~wi Henrykowi, ,że na szkodę jego dzia
łać anl sławy Jego na szwank narażać nie będę. Lecz 
rozka: stolicy Apostolskiej i pro~by biskupów przywio
dły mIę do tego, że złamawszyprzys~ęgę, przywłas~czy-

--------,--------
(l) Nad r~eką EIsterą 18 października 1080 r. 
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lenl sobie zaszczyt lni nienaleźny. Ja~i mię' więc ~o-
" t ka "nTl' dzicie . w te samą; bowlem rękę, ktorą Ulec spo y ,H ,... . ' 

" ' . złamałem ranę odebralem śmIertelną;. NIech 
przysIęgę, d ' 'l' . k 
więc patrzą ci, którzy nas do tego po ll~OW: 1, J ~ą 

'poprowadzili drogą, i czy czaseUl nIe Jesteslny 
nas . . . ." T 
przywiedzeni do przepaścI wIecznego po~ęplenta. e 
słowa wyrzekłszy, z cieżką serca boleŚCIą ducha wy-
żi~nąt 

30. O KRÓLU lIERMANNIE. 

Wtedy król Henryk, pyszny z pomyślnego spraw 
!hwch obrotu zwolał wielki Sobór biskupów i na 'nim, 

"J ' • l 
Papieża Grzegorza, jako zdrajcę państwa i burzycIe a 
pokoju kościelnego, potępić rozkaz al. Sta~tąd.zebra
wszy wielkie wojsko, przeszedł do Wł'och, l zaJą;'vszy 
matkę cesarst,va, miasto Rzym, i 'wielu w niem poza· 
bijawszy obywateli, zmusił Grzegorza do ucieczki. 

. Opanowawszy podług swego życzenia miasto' i s.enat, 
R,fl;weńskiego biskupa Wiberta na godność paplezką, 
wynieść polecił, a gdy od niego odebrał błogosławień .. 
stwo, nar6d rŻ'ymski cesarzem go państwa (lmperatrJr et 
AUgu8tUS) okrźyknąl. I stalo się to słowo wielkiem 
sicUem w Izraelu; od tego dnia bowiem wszczęły się 
rozdwojenia w kościele Bożym, jakich od da,vnych 
czasów nie bywało. Ci, którzy uważani byli za do .. 
skonalszych, za filary w domu Bożym,przyłączyli się 
dd· Grzegorza, irini . zaś, którymi powoc1o,vala bojaźń 
lub laska eesarska, poszli za Wibertemj inaczej I\le
mensem. Rozdwojenie to trwało lat 25. Po śm~erci 
bowiem Grzegorza nastąpił ,Dezyderyju8z, a po nim 
Urban, nakoniec Pasohalis, i ci wszyscy na cesarza 
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z jego papieżen;t klątwę rzucili, bawiąc u królów fr~n
cuskiego, sycylijskiego i hiszpańskiego, którzy strony 
katolickiej obrońcami byli. Sasi też, nabrawszy zno
wu sil po owej porażce, wybrali sohie na króla nieja
kiego Hermanna, przezwiskiem Klufloch, i odnowili 
'wojnę przeciwko cesarzowi Henrykowi. Gdy nowy 
książę saski,dwa razy zwyciężywszy nieprzyjaciela, 
wchodził jako zwyciężca do jakiejś warowni, dzi:wnem 
zrządzenimn Boskiem brama, zerwawszy się z swych 
zawias, zgniotła króla wraz z bardzo wielu innymi. Na 
niczem więc i wtedy spełzły usiłowania Sasów, i już 
się nie ważyli nowego sobie tworzyć króla lub oręż 

przeciwko cesarzowi Henrykowi podnosić, widzieli bo
wiem, że królestwo dla niego jest zachowane z zatwier
dzenia lub przyzwolenia Bożego. 

31. O LIŚCIE MN1CHA PIOTRA. 

Rzecz godna. opowiedzenia i pamięci potomności 
przytrafila się w ostatnich dniach I-Ienryka Starszego. 
Jakiś bowiem Piotr, rodem z Hiszpanii (1), z powoła
nia zakonnik, wszedlszy w granice cesarstwa rzymskie
go, zaczą;l po całeln państwie opowiadać słowo Boże, 

zachęcają,c ludy, żeby szły do Jerozolimy dla oswobo
dzenia świętego miasta z rą,k barbarzyńców. Pokazał 

zaś list, przyniesiony, podług jego zapewnieil, z nieba, 
vV którym napisane było: "wypełniły się bowiem lata 
narodów i miasto, przez pogan zdeptane, wyzwolonem 
być musi." Wtedy wladzcy wszystkich krajów, bisku-

(.l.)W:iadQmo, że był rodeU?- z .Ą.miens w Pikardyi. 

lO' 
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pi, książęta, rządzcy miast (Praefecti), ludzie stanu rycer
skiego i plebejusze, opaci, zakonnicy udali się w drogę 
do Jerozolimy pod wodzą dzielnego Godfryda, ufnego, 
w pomoc Boską, i odebrali od pogan Niceę, Antyochiję 
i wiele miast, które były ",v posiadaniu barbarzyńcó",y. 
Posuwając się dalej, uwolnili Iniasto święte z rąk nie
wiernych. I zaczęła się w teIn Iuiejscu znowu chwala 
Boska rozmnażać" i uwielbiony ~ostal Bóg od narodów 
ziemi tam, gdzie niegdyś stały nogi Jego. 

32. STRĄCENIE OESARZA HENRYKA Z TRONU. 

Po dniach owych umarł Wibert inaczej Klemens 
(1100 r.) i uśpiły się rozdwojenia, a cały Kościół wró
cił do Paschalisa, ' i stało się jedno stado i jed,en pa
sterz. Gdy więc Paschalis wzmocnił się na stolicy, 
polecił wszystkim biskupolu i sługom Kościoła katolic
kiego rzucić klątwę na cesarza Henryka, a wyrok ten 
mial moc taką" że ksią,żęta, zebrawszy się na sejm po
wszechny, postano,wili odebraĆ' koronę Henrykowi 
i przenieść ją na syna jego tegoż imienia, }{tóry odda
wna juz na prośbę ojca był obrany następc~ po nim. , 
Wysłani od książą,t arcybiskupi :Moguncki, IColoński 
i biskup W ormski pr:zybyli do króla, który wtedy ",vła
śnie bawił w zamku królewskinl w Ingelsheim (w gru
dniu 1106 r.), i przynieśli mu w imieniu książąt nastę
pne wezwanie: "rozkaż wydać nam koronę, pierścień 
i purpurę i wszystko" co d? koronacyi cesarskiej należy, 
ażeby te synowi twemu oddane być mogly." Gdy ten 
dopytywał się ich o przyczynę tego złożenia z tronu, 
ci odpowiedzieli: "cóż pytasz się o to, co sam wiesz 
najlepiej. Pamiętas'z, że z twego powodu wiele już lat 
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cierpi Kościół śród błędów wielkiego rozdwojenia, że 
na sprzedaż wystawiłeś biskupstwa" opactwa i wszy· 
stkie urzędy kościelne, że IV stanowieniu biskupów nie 
było żadnego prawnego obioru, lecz tylko względypie
niężne. Dla tych i innych powodóyv władza Apo5tol. 
ska postanowiła, a ksią,żęta jednomyślnie za tem po
stanowieniem się oświadczyli, żebyś nie tylko panowa. 
nia, ale nawet spółeczeństwa Kościoła pozbawiony zo
sta!." Na co król rzekł: "powiadacie, żeśmy godności 
kościel~e za pienią,dze sprzedawali; w waszej to jest 
mocy taki na nas zwalać występek. Powiedz więc, 
o Moguncki arcybiskupie, powiedz, zaklinam cię w imię 
wsz.echmocnego Boga, czegośrny wymagali, cóżeśmy 

otrzymali, gdyśmy was nad Moguncyją, postawili? I ty 
także arcybisknpie Kol011ski, wzywam cię w imię su
mienia, cóżeś nam dał za stolicę, na której z naszej la
s~i ~asiadasz?" Gdy ?i wyznali, że za tę rzecz żadnych 
pIenIędzy ani oD.arowąno, ani przyjęto, król rzekł: 

"chwała Bogu,ze'choć w tej części znaleziono nas 
sprawiedliwymi. A wszakże te dwie godności są, naj
celniejsze i 11lOgłyby do skarbu naszego przynieść wiel
kie korzyści. A co do biskupa W ormskiego, to ani wam 
~ni jenul salnemu tajnem nie jest, jakeśmy go przyjęli: 
Jak go' wynieśli i czyśmy względem niego powodowali 
się przychylnośoią, czy zyskiem. Stosowną, więc za 
Iue dobrodziejstwa odpłacacie się wdzięcznością,. O nie 
bądźcie, proszę was, . współwinowajcami tych, kt6rzy 
rękę podnieśli przeciw panu i królowi swemu i złama
li wiarę i świętość przysięgi. Otośmy już na siłach 
osłabieni i mało nam już życia zostaje:, takeśmy udrę
czeni starością i trudami; wstrzymajcie się nieco i sła
wie naszej nie go'tujcie haniebnego końca. Lecz jezeli, 
jak powiadacie, całkowicie ustąpić winniśmy i wyrok 
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ten pozostaje niewzruszony, to niech będzie oznaczony 
termin, niech postanowią dziell. sądu, a jeżeli sejm ko
ronę synowi przysądzi, to mu ją. własnemi rękonla od~ 
damy. Żądamy więesejlllu powszechnego." Lecz gdy 
oni nastawali i mówili, że ściśle wykonają rzecz, dla 
której przysł:a,ni zostali, król oddalił się od nich na 
chwilę, by się ze s'ivymi wiernymi naradził. Widząc 
zaś, że posłowie przybyli z wojennym orszakiem i że 
nie bylo możności oporu, rozkazał podać sobie ubiór 
królewski i oblekłszy się weń, usiadł na SW0111 ~iejscu 
i tak do posłów przemówił: "te oznaki godności cesar" 
skiej dane mi są z dobroci Przedwiecznego Króla i ze 
zgodnego obioru książą.t pa{lstwa. W mocy jest B~a, 
który mię ze Swojej łaskawoRci na ten szczyt wyniósł, 
zachować mi to co dał i ręce wasze od powziętego· po" 
wstrzymać, c1~ieła" Na Boską. bowielll· opiekę więcej 
nam zdać się należy, pozbawiony bowieln jestem i woj" 
ska i oręża. Dotąd w wojny zewnętrzne wwikłani, 
zawsześmy pilnie bronić siebie umielf i wszystkie na· 
pady, wszystkie straty, przy pOlllocy Boskiej, przezwy" 
ciężyliśmy to radą, to męstwem w bojach. Ale tego 
wewnętrznego nieszczęścia aniśmy przewidywali, ani
śmy przeciw niemu jakie środki przedsiębrali. Bo 
lrtóżby mógł uwierzyć, że na świecie chrześcijańskim 
taka zbrodnia powstanie, że zaprzysiężona królowi 
wiernoŚĆ złarnaną będzie, że syna podszczuwać będą 
przeciw ojcu, że l~akoniec żadna wdzięczność za'dobro· 
dziejstwa, żadne uszanowanie uezciwości lniejsca już 
nie znajdzie? Ce5arski majestat zaiste zwykle zacho" 
wujeprawa. uczciwości nawet względem nieprzyjaciół; 
pierwiej bowiem, niż na wygnanie skaże lub potępi, 
nie broni prawa odwołania się lub zwłoki; pierwiej o" 
strzega nit karze,pierwiej z łaskawością, wzywa, niż 
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~yrok potępienia wydaje. Nam zaś, pr1Jeciw wszel
kim praw·om, ma być odwołanie się d,0 sądu lub ",vy
słuchanie wzbronionelll. Któżby u"ivierzył, że serce 
odwrócą, od nas naj wierniej si pi'zyjaciele i to jeszcze 
biskupi? NaBoga więc, Stwórcę świata, wam:wskazuję, 
niech trwoga przed Nim was wstrzymuje, gdy uczucie 
powstrzyrhać ni~ może. . Jeżeli ivięc ani ha Boga, ani 
na uczciwość waszą, względu mieć nie będziecie,oto 
jesteśmy, gwałtu odeprzeć nie lnożellly; przemocy pod
dać się winienem, oprzeć się nie jestem w stanie." ~i
skupi wahać się zaczęli, coby inl czynić wypadało; 
wielkich bowiem rzeczy początki zawsże są tdidne. 
Wtedy Moguncki tak do towarzyszów przem6wił: "elo" 
pókiż bać się mamy, o towarzysze! czyi nie jest na
sZyln obowiązkiem króla poś'więcić i poświęcon~~8 
oblec? a jeżeli wolno jest to uczynić z wyroku ks;ią,ż~t, 
:maż-że nie być aozwolonern i zrriweczyćto z ich że pb~ 
lecenia? Jeż eliŚiny bblekli zasługują,cego" tUa czegoż. 
byśmy z niezaslugrijącego z~r\vlec nie rnieU." Natych
llliast 'więc wzięli się do dzieła, rzucili się n:t króla 
i koronę mu z głowy zerwali; Potem sprowad~hvszy 
z tronu, pozbawili go purpury i innych rzeczy do 
Bwiętego ubioru koronacyjnego należą,cych. Wtedy 
król zha,ńbiony rzekI do nich: "widzi Bóg i niech o'są
dzi, jak niegodnie ze mną postępujecie. Ja zaś pbku~ 
tuję za grzechy lliojej młodości, odbie,r~ją,c teraz od 
Boga miarkę równego ciężaru, hmlb~ i wstyd, jakich 
żaden z królów, którzy przed~lmlą. pyli, jak wiado111o, 
nie doznawal.Lecz i wy tal~że nie'jestescle wolni od 
gl~zechu, wy, którzyśCie rękę podnieśli na pana wasze" ' 
go i przestą,pi1iś'cie przysięgę, kt6rąście zlozyli: niech td 
widzi Bóg, niech śię na was pomści, Bóg, nloWięi Palf. 
mściciel. Obyście nie powstali, nie ,vzrośIl~: oby ch\~a!.; 
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la wasza wam się nie powiodła, i oby udziałem wa
szym był 105 tego, który zdradził. Chrystusa Pana." 
Lecz oni zatknq,wszy uszy, udali SIę do s!~a, by nlU 
oddać godła cesarskie i na tronie go osadzlC. 

S 3. UCIECZKA I ŚMIERĆ CESARZA HENRYKA. 

Powstał więc syn przeciwko ojcu i tronu go pozba
wił, ten zaś uciekając ocl oblicza syna swego, ~rzybyl 
do księstwa, które się nazywa Li~thb.urg (L~~~burg), 

d . ał i ŚI)ieszyl dla tego, żeby SIę 11le c10stac wręce azq,Z, . , 
tych, którzy czyhali na j;go życie ... W tem kSlęst'~le 
byl książę szlachetny, ~torego c:sarz Jeszcze. z~ .~zasow 
swej mocy księstwa Lllnburgsklego POZb~wlłlln~emu 
je oddal. Zdarzylo się, że tenże pan znaJ~~w~ł SIę na 
polowaniu blizko drogi, którą cesarz przeJez~zal w t~
warzystwie . dziewięciu osób. P~s~rz:glszy, ~ako t~n,z: 
ucieka od oblicza syna Iilwego (nIejakIe bOWIem WleSCI 
już się o tern rozeszły), książę konno, wziąwszy swych 
giermków, prędko. udal się za kr~le~. Cesarz Sp?
strzeglszy go i mając go za nieprzYJaCle~a, ~aczął Sl~ 
o swe życie obawiać i wolajq,c glosem WIelkIm błagac 
o łaskę począł. Lecz ten. rzekł: ,,~leś się . ze mnq, 
obszedł o panie, gdy niegdyś blagaJącemu Clę wszel
kiej· od~ówileś łaski i. odebrałeś mi księstwo moje." 
To też, rzekł cesarz, teraz pokutuję, syn mój. bowiem 
powstał' przeciwko mnie i ja ,~szystk~ch mych, godno
ści pozbawiony zostałem. KSIążę WIdząc krola stro-
skanego , zdjęty litością, rzekł ku niemu: "jakkolwiek , 
władzy swej względem mnie nadużyłeś, ,Bóg wszak~e 
widzi, jak ciężko nad losem waszym boleję. Straszh-
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wej bowiem bezbożności dopuścili się. względem was 
ci najbardziej, dla których zawsze byliście z lnilościq, 
i którym dobrodziejstwa świadczyliście. Jak się wam 
zdaje, czy pomiędzy ksiq,żęt~mi kto mam wiernynl po
zostal." 

Gdy cesarz po,viedział, że nie wie tego, bo dotq,d 
jeszcze tego nie bada!, ksiq,żę rzekł: ,;w mocy jest Bo
żej cześć Waln przywrócić, z wami bowiem postq,piono 
niesprawiedliwie. Zróbcie więc jak wam poradzę, 
wejdźcie do tego oto miasta i tam pielęgnujcie z:rp.ęczo
ne ciało wasze, nly zaś rozeszlemy po ziemiach i mia
stach probujq,c, czybyśmy też gdzie nie znaleźli porno,;. 
cy. Być bowiem może, że sprawiedliwość niezupełnie 
jeszcze synów ludzkich opuściła. . Nie zwlekając więc, 
rozesłał dokoła szukać ludzi orężnych i zebrał do 800 
pancernych, a wziąwszy cesarza, towarzyszył mu do 
miasta wielkiego Kolonii. I{olończycy przyjęli go. 
Syn, usłyszawszy o tem, przyszedł z wielkiem wojskiem 
i obległ Koloniję. Gdy wszakże oblężenie coraz wię
kszej nabierało mocy, cesarz bojąc się za miasto, w no
cy uciekł do Leodium (LUttich, Li'ege). Tam zebrali 
się koło niego wszyscy ludzie wytrwali i ci, których 
serca litość wzruszyła. Cesarz, obejrzawszy liczbę 
swych pomocników, postanowił "walczyć i wyszedł nad 
brzegi rzeki Maas na spotkanie syna, który z silnym 
oddziałem szedł za nim w ślad, prosił zaś ksiq,żąt 
i wszystko wojsko swoje, mówiąc: "jeżeli Bóg najpotęż
niejszy dziś nam w wojnie dopomoże i z boju wyjdzie-I 
my zwycięzko, to zachowajcie mi syna i nie zabijajcie 

. go." Bitwa została stoczoną, ojciec ,vziął górę i zmu
sil syna do ucieczki za most; wiele ludzi mieczem po
zabijano, wielu w nurtach wody śmierć znalazło. 
W znówiono bitwę i. cesarz starszy zostal zwyciężony, 
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otoczQny i s,chwytany (1). Ile te~ mąż zl:akomi:y 
W ~niu owyl).,l poniósł krzyw~ ile znIe.wag,. to. l opowIe~ 
dzieć trudno i sh;lChać boleśnIe. Zn16wazah go przy~ 
'a~iele naigrawali się z niego nieprzyjaciele. Zbliżył 
~ię "~la{(oniec, 'jak mówią, do ~ieg? jakiś bi~dak, le~z 
człowiek uCZQny i tak lnu pOWledZIał : "człowIeku, kto
r,yś się śród złych uczynków zestar~a!, oto pr.zyszły te
rl;Lz gr7iechy t,yoje, któreś ty dawnIeJ popełn.lat, .wyda
ją,c wyroki nie~pra,,:iedliw~: ciemiężąc sp:awled~lweg~, 
":,,olnp pJ?ĘlpczaJą.c WInnego. Gdy. obecnI,. a mlano':I-
<f~ę l'tdzie D1aJą.py u?zucie, . Wpa,d;I . w gn:ew ?rZe?I:V 
n.ieW;U, gesarz powśc~ą.gnąllCh, mOWIą.c,:. nIe ?nlewa~Cle 
ą}ę, p~oszę wa~, na nIego. Oto syn mOJ, kto:y z C1a~a 
U),ego powsta~, szuka dus,zy nlOjej; a c?Ż dopIero ob~y. 
PQ.zwólcie mu złorzeczyć, bo taką Jest wola Boza. 
Aby~ tu i bi~l~up Spirski (SpeieJ1

), niegdyś przez cesa
r~a bęi~dzo lubiony, 'bo i wielki kościół w Spirze Hen~ 

, ryk na cześć Matki Boskiej zbudował i prócz tego 
m,i~sto i l?~lac "Qiską.pi przyozdobił i powiększy t Rzekł 
'więc cęsarz do przyjaciela swego, bisk,upa, Spirskiego: 
oto pozQ~wiony królestwa straciłeni wszelką. nadzieję, 
i ulG pożyteczniejszego dl~ siębie nie widzę, jak wyrzec 
ą}ęę~anu. rycer,skiego. D~,j mi więc jaką Vl Spirze pre
bęnc1ę (2), żebym mógł służyć Pani :rp.ojej, Bogarodzicy, 
4~aj k,tórej z,awsze bylen+ z. cale~ oddapiem się· Znąm 
s~ę bowiem. n~ nlłllkach i dotąd jeszcze mogę służyć 
n~' chórze."· .Ą. tęp. nru, oą,powiędziftł : "o, przez Matkę 
B'p~ką~ ule d~tn" ci te~o, czego żą.dasz." Vr1 tedy cesarz 
,y.z.ąy~4~jąp i, z;~lewa,jfłc się łzami, rzekł do otaczają.
ąych: ,~rW,ęjci.e: litość, wy przynajmniej~ przyjaciele moi, 

(1), W}~d~p;tO, , ż,~ cesarz Henryk IV w bitwie pod Visetą, w M8trcu 
l l O 6 r. nie dostał się do niewoli. 

(2), Pr.aebęada.docM.d Z.kJ;\~91;lii hlb. .zją.ldch niższyph Ul'?:,ęd6wJ,tpąęię}-
nych." . 
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miejcie litość nademną; dotknęła mię bowiem ręka, 
Pailska." I umarł cesarz w owym czasie w Leodium, 
i cialo jego stało w jakiejś opuszczonej kaplicy pięć 
lat bez pogrzebu. Z taką bowiem surowośc.ią karali 
go Papież i inni przeciwnicy jego, że po śmierci nawet 
pochować go nie pozwolili. O! wielkie są wyroki Bos..; 
ki e, które się na tak potężnym panu spełniły. Spo~ 

dziewać się zaś należy, że ten ogień ucisku wypalił 
z niego nieczystość i 'rdzę zniszczył: ilekroć bowiem 
na tym świecie sądzeni jesteśmy, Bóg to na nas do
puszcza, byśmy z tym światem potępieniu nie ulegli. 
Był on bowiem nader życzliwy kościołom, tym szcze
gólniej, których czuł wierność dla siebie. Przytem co 
do Papieża Rzymskiego Grzegorza i innych, którzy na 
cześć jego nastawali, to jak oni go prześladowali, tak 
też i on ich prześladować usiłowaŁ. Pobudzała go do 
tego, jak wielu utrzymuje" ważna konieczność. Bo któż 
by z zimną. krwią przeniósł najmniejszą nawet krzy
wdę honorowi swemu wyrządzoną? Czytamy zaś, że 
wielu ludzi zgrzeszyło, a jednak pomógł im żal szcze
ry za grzechy. I Dawid zaiste, gdy za swe grzechy żal 
objawił i przyniósł pokutę, pozostał króleln i prorokiem. 
I{ról zaś Henryk u stóp Apostołów leżał, modlił się, 

przynosił pokutę i napróżno się upokarzał, nie znal azł 
bowiem tego zu. czasów Łaski, co ów otrzymał za cięż
kich' czasów Zakonu. Lecz niech o tem rozprawiają 
ci, którzy rozumieją lub się ośmielą. Jedno' to tylko 
wiedzieć należy, że stolica Rzymska jeszcze do dnia 
dzisiejszego za postępek ten pokutuje. Od owego bo
wiem czasu, ilu tylko było z tego szczepu królów, 
wszyscy ,vszelkiemi sposobami usiłują poniżyć kościo
ły, ażeby te nie nabrały. znowu sił do powstania prze
ciwko królom i wyrządzenia zni~wag, jakie ich ojcom 

11 
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wyrządzity. Tak więc Henryk mlodszy p aliował na 
miejscu ojca swego, i trwała zgoda lniędzy pal1stwem 
i duchowieIlstwem,ale niedlugo. Bo i temu w CaIeln 
życiu jego się nie szczęściło i on równie jak jego ojciec 
był przez stolicę Apostolską usidlony. O tem w frwo
ilU czasie będzie do powiedzenia. 

To o zamieszkach w cesarstwie i o różnych woj
nach Sasów rozpowiedziawszy z konieczności, dla tego 
że one najbardziej się przyczyniły do odpadnięcia Sła
w·jan, już wracam do ich historyi, od której daleko od
stąpiłem. 

34. O ŚMIERCI KRUKA. 

Stało się zaś, że kiedy Kruk, książę slawiański 
i prześladowca imienia chrześcijańskiego, skutkienl 
starości upadł na silach, syn Godszalka Henryk. opu
ści! Daniję i do ziemi swych ojców powrócił. Lecz gdy 
Kruk wszelki przed nim przystęp zamknął, on zebra
wszy U Duńczyków i Sławian pewną liczbę okrętów, 
na,padl na Aldenburg (Staryp1oad) i na cały nadmorski 
kraj sławjański i ogrolnne lupy stmntą,d u;prowadzil. 
Gdy zaś to po raz drugi i trzeci powtórzy!, wielki 
strach opanował wszystkich Slawial1, na wyspach i nad 
brzegami rnorza mieszkających tak, że sanl Kruk nad
~po~ziewani~ ułożył się z frenry kiem o warunki poko
JU, l dozwolIwszy lnu wstępu, dogodne wsie mu na 
mieszkanie ustąpit Nie zrobił tego wszakże w szcze
:ych z~miara~h; ~ragn?r ~owieln męża., młodego, mę
znego l sztukI wOjennej śWIadOlnego, pokonać podstę
pem, skoro siłą nie mógł. W tym więc celu w cią
gu pewnego czasu l.1a' ucztach starannie przyrządza-
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nych badał jego umysł, upatrując dogodnego dla zasa
dzek miejsca. Temu zaś nie brakło dla uchronienia 
się od nich ani na roztropności, ani na wybiegach. Pa
ni bowieln Sławina, żona Kruka, nieraz go ocaliła, u
wiadamiając o zasadzkach na jego życie. Zbrzydziwszy 
sobie nakoniec męża, jako już starego, zamierzyła po
ślubić Henryka, gdyby to było można. Za jej więc 
poradą Henryk zaprosił Kruka;g,na ucztę, i gdy ten pi
jany od obfitego picia, zgarbiony wychodził z domu, 
'v którym pili, jakiś Duńczyk, w usługach będący, sie
kierą go uderzył i jednem cięciem głowę mu odciął 
(110,5 11

.), Henryk zaś ożenił się ze Sławiną i otrzy- . 
mał władzę i kraj. Obsadził on grody, które były, 
w posiadaniu Kruka i pomścił się na swych nieprzyja
ciolach. U dal się też do księcia Magnusa, jako do swe
go powinowatego" i przez tegoż wywyższony złożył mu 
przysięgę wierności i poddaństwa. Ludy Nordalbin
gów" które Kruk srodze uciskał, zwołał w jedno razem 
i zawarł z luami nader trwały pokój, którego by ża
dne wojny zerwaó nie mogły. I cieszyH się Holzato
wie i Sturmarowie i inni Sasi, ze Slawianami sąsiadu
j~cy, że upadł największy ich nieprzyjaciel, który ich 
wydawał na ślnierć, na niewolę i wytępienie skazywał, 
a po nim powstał nowy książę, któremu na sercu leża
ło zhawienie Izraela. Służyli mu też, z duszy, śpiesząc 
z. nim na różne niebezpieczeństwa wojny, gotowi z nim 
żyć i mężnie ulnierać. Gdy więc wszystkie ludy sra
wia.ńsk.ie, te mianowicie" któl'e ku weehodowi i polu
dniowi mies21kaly, uslyszaly, ie. między nimi powstał 
kS~ątżę, który powiadał, żep.rttWOnl 'chrześcijanskim 
podlegać i l{si~żętom (saskim) daninę opłacać należy, 
straszliwie się oburzyli i wszyscy jedną, chęcią, i jedną 
myślą kierowani ułożyli się między sobą" wojować 



88 

przeciw Henrykowi i na jego miejsce wynieść tego, 
który po wszystkie czasy był chrześcijanom nieprzyja~ 
zny. Gdy doniesiono Henrykowi, że wojsko sławiall
skie wyruszyło, żeby go obalić, rozeslal natychmiast 
gOllCóW o pomoc do księcia Magnusa i do naj dzielniej
szych z plemienia Bardów, Holzatów, Sturmarów i Tet
m~rszów, którzy wszyscy pośpieszyli prędko i ocho
czo. I udali się do ziemi Polabian na pole, które się 
Smilowem (1) nazywa, gdzie wojsko nieprzyjacielskie 
po całym obszarze rozsiane bylo. Magnus widzą,c, ze 
wojsko slawiańskie bylo Iwielkie i dobrze uzbrojone, 
lękał się potykać, a tak walka od rana do wieczora 
przewleczoną. byla, dla tego że pojednawcy starali się 

, wojnę przerwać ugodą. i że ksią.żę oczekiwał na pomoc 
wojska, któreg0 rychłego przybycia się spodziewaJ. 
I stalo się, że kolo zachodu slollCa szpieg księcia do
n~ósl mu, że wojsko dobrze uzbrojone już widać zdale
ka. Ucieszył się ksią.żę, gdy je obaczyi, a, Sasi nabra
li ducha i wznióe;lszy okrzyki, rozpoczęli walkę. Sze
regi Slawian zostały złamane i wojsko rozproszyło się 
w ucieczce i śmierć. od ostrza miecza poniosło (2). Sła
wnem stało się i pamięci godnem to zwycięstwo Sa
sów; Pan bowiem byl przy tych, którzy wierzą, w Nie
g? i s~lę wie~ką.. w~ożył w: ręce niewielu. Ci, których 
?Jcowle w tej bItWie udziat brali, powiadają" że blask 
JUŻ zachodzą.cego slol~lCa do tego stopnia śród potyczki 
oślepił oczy Slawian ku nielnu zwrócone że przeciw 
słońcu nic widzieć nIe mogli, a tak Bóg n~jwyższy ma
łą, rzeczą. największą. swym nięprzyjaciołom uczynił 
przeszkodę· Od onego dnia wszystkie owych wscho-

(1) Właściwie Smilowopole, dziś Schmila.u. 
(2) Było to w r. 1106. 
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dnich Sl~wian ludy posluszl1eIni były Henrykowi i dań 
lnu płaciły i stał się on bardzo znanym u ludów sla
wiańskich i szlachetną zdobyl sobie sławę uczciwością, 
i umocnieniem pokoju., Zalecił ollluclowi slawiańskie
mu, by każdy mą.ż swe pole uprawiał i wykonywał 

pracę użyteczną. i właściwą.; wytępił też zbójców i włó
częgów z ki'aju wypędzi!. Narody Nordalbingów wy
szly z twierdz swoich, w których z obawy wojen za
mknięte były i każdywrócil do wsi i posiadłości swojej, 
i odbudowały się domy i kościoly, śród burz wojen
nych przedtem zburzone. 'Vszakże w calej Slawiall
sZGzyznie nie bylo jeszcze ani kościoła, ani kapłana, 
z wyją.tkienl tylko rniasta, które dziś starą Lubiką, (1) 
się zowie, a to clla tego że I-Ienryk ze swą, rodziną, czę
sto tam przemieszkiwał. 

35. O ŚMIERCI GODEFRYDA. 

Potem umarł książę Magnus (2), a cesarz księstwo 
oddal Hrabiemu Luderowi, J\1agnus bowiem nie mial 
syna lecz tylko córki. Z tych jedna imieniem Eilika 
wyszla za mąż za Ottona hrabiego z Ballensted i wy
c1ała na świat Ac1alberta margrabiego, . przezwanego 
Niedźwiedziem; druga zaś córka" imienieln Wulfildis, 
wydaną. byla za księcia bawarskiego Katula (3) i wy~a
la na świat Henryka Lwa (4). Luder otrzymał k~llę-

(1) Stara Lubeka leżała przy ujściu Szwartawy dp Trawny. Nazywa-
ła się ona najprzód Bukowiec, później Lubiecz. 

(2) Wr.l106. 
(3) Mężem Wu.1fildy był książę bawarski Henryk Cza.rny. 
(4)Nazywal się oil Henryk Pyszny. H e lm o l d pomieszał dzi~da.. 

Henryka Lwa, Henryka Czarnego, z ojcem Henryka Lwa, HenrykIem 
Pysznym. 
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stwo saskie i rządzil z umiarkowanielll tak Sławianallli, 
. j.ak i Sasami. Zdarzyło się za d~i ~wych, że . Z?ój,cy 
sławiańscy przyhylido Sturmaryl l uprowadzIlI zdo-

. bycz z bydła i ludzi z okolic miast~ Hammel1~urga. 
Na odglos wieści'o tern, powstał hrabIa tego kraju Go
defryd z niektórymi obywatelami Hammenburga i po
pędzi! w ślad za zbójcallli. ZauwaŻ~V8Z! vvszal~ż~, że 
byli w!\vielkiej Hczbie, zatrzymał SIę 1118CO, polu by 
większa pomoc nie nadeszła. Wieśniak jeden, którego 
żona i synowie w niewolę uprowadzeni byli, przecho
dząc tamtędy, zaczął złorzec~yć hrabiemu, mówiąc: 
"czegoż się trwożysz, o najnędzniejszy z ludzi! serce 
masz niewieście, a nie męskie. Zapewne, gdybyś wi
dział, że ci twą żonę i dzieci tak jak: moje uprowadza
ją" nie zatrzymywalbyś się wcale. Spiesz, biegnij., uwol .. 
nij jeńców, jeżeli nadal chces~ być w kraju poważa
nym." Pobudzony terni słowami hrabia odszedł, śpie
sznie podążając za nieprzyjacielem. Ci zaś urządzili 
za sobą zasadzki, i gdy hrabia z niewielu towarzysza
mi mimo przejeżdżał', ludzie zasadzeni wypadli z miejsc 
swoich, zabili hrabiego i z nim do dwudziestu mężów 
i btilieszLi swoj'ą. drogą ze zdobyczą, którą, porwali. 
Mieszkańcy kraju, którzy również w pogOtl. się puścili, 
Zll1aleźli hrabiego zabitego, lecz głowy odszukać nie 
mogli; Sł'awianie bowiem uciąwszy ją, z sobą unieŚli. 
Ta potem za wielkie summy wykupiona złożoną zosta .. 
la w grobach ojczystych. 

86. O PORAŻCE RUGIJAN. 

Opróżnione hrabstwo oddał ksią,Ż'ę Luder szlache
tnemu mężowi Adolfowi ze Skowenburga. I trwaJ: po .. 
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kój lniędzy hrabią, Adolfem i księciem sławiańskim 
Henrykiem. Pewnego więc czasu', gdy Henryk prze
bywał w mieście Lubece, oto znienacka ukazał'o się 

wojsko Rugijan czyli Ranów, które podpłynąwszy ło
żyskiem Trabeny (Trawny), okrętami swemi nliasto 
opasało. Ci Raniej których niektórzy Runami nazy
wają" jest to naród okrutny, w środku morza mieszka
jący i nadzwyczaj bałwochwalst wu oddany; wodzą oni 

. rej 'v caIej Slawiallszczyznie, lllUją, króla i świątyni~ 
najsłynniejszą. Stąd też z powodu szczególnej czci tej 
świątyni, sami w czci tej wyrządzaniu pierwsze zajmu
ją miejsce, a narzucając vvielu swe jarzmo, sami go. od. 
nikogo nie znoszą, będąc bezpieczni z powodu llieprzy
stępnościmiejsca; ludy zaś orężem podbite zmusz~ją 
c10 placenia daniny świątyni. Arcykapłana swego po .. 
ważają, więcej niż króla i dokąd los wskaże, talll vvoj. 
ska swe wysyłają. Po otrzylnanem zwycięstwie zło~o 
i srebro znoszą, do skarbca swojego bóstwa, resztę mię
dzy siebie rozdzielają. Ci więc, pobudzeni żądzą, pa
nowania, przybyli do Lubeki, ~ jakby dla owladnięc!a 
calYln krfl:j01l1 Wagrów i N ordalbingów. Henryk zaś, 
widzą,c to nagle nieszcz~Ście oblężenia, rzekI do naj
przedniejszego "'IV swojem wojsku: "trzeba radzić o oca
leniu llas i lnężów, którzy są z nalui, i ala tego Z,a ko
nieczne uważam dla siebie opuścić was dla ściągnięcia 
posiłków, a może będę mógl miasto od oblężenia uwol .. 
ll'lC. Trzymaj się ,vięc 11lężnie i pokrzepiaj ducha wo
jownikó,v, którzy s~ w tem mieście i zachowaj mije aż 
do dnia czwartego. Wtedy jeżeli żyć będę, ukażę się 
na tej oto górze." Uszedłszy w nocy z dwoma męta
mi, przybył do ziemi Ifolzatów, oznajluiając im o gI'tIl

zą,cem niebezpieczeilstwie. Oni zaś zebrawszy s~ę 
w jedno. pośpieszyli z nim na w~nę i zbliży1isię do 
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warowni, któr~ oblegali nieprzyjaciele. Henryk ukrył 
ich po różnych miejscach i nakazał cichość, żeby cza
sem nieprzyjaciele nie słyszeli głosu ludzi albo rżenia 
koni. Odłączywszy się od towarzyszów z jednym tyl
ko sługą,' . udał: się na miejsce, które oznaczył i· skąd 
z lniasta mógł być widzianym. Rząc1zca miasta poznał 
0'0 i wskazał: swym przyjaciołorn, których umysły już 
były przygnębione. Wieść bowiem doszła do nich, 
że Henryk tej nocy, której z nliasta wyszedł, został 
przez nieprzyjaciół schwytany. Henryk, widzą,c niebez
pieczeństwo swoich i gwałtowność oblężenia, wrócił do 
swych towarzyszów i tajemnyln szlakiem poprowadził 
wojsko drogą, nadmorską, aż do ujścia Trabeny (Tra
wny) i spuścił się drogą" którą. konnica sławiańska 

przechodzić miała. Gdy więc Ranowie obaczyli ludzi 
spuszczających się szlakiem od strony morza, są,dzili, 

że to ich konnica i wyszli z okrętów na jej spotkanie 
z radością, i wesolemi okrzyki. Ci zaś w' modlitwach 
i hymnach głosy swe podniósłszy, nagle wpadli na 
nieprzyjaciela i przer,ażonych niespodziewanym napa
dem aż do okrętów przepędzili. I strasznej klęski do
znali w dniu onym Ranowie, i wielu z nich zabitych 
legIo przed warownią, Lubecką., a liczba w wodzie uto
pionych nie była mniejszą. od zabitych mieczem. I u
sypano wielką mogiłę, w którą, wrzucono ciała pole
głych, a na pamiątkę zwycięstwa, lnogiłę tę Raniberg 
nazwano, i aż do dnia dzisiejszego tak się nazywa. 
I uwielbiony został w dniu tym Pan Bóg ręką. chrze .. 
ścijan, którzy postanowili, żeby dzień pierwszego 
sierpnia obchodzonym był uroczyście przez wszystkie 
lata na pamiątkę, że Pan poraził Ranów przed o
bliczem ludu swego.. Ludy Ranów uległy Henryko
wi i daninę nlU opłacaly, tttk jak Wa.growie, Ppla .. 
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banie, Obotryci, Kicytiie, Cyrcypanie, Lutycy, Pomo
fzanie i wszystkie ludy sławiaIlskie, które mieszkają, 
między Elbą i 1110rzem baltyckiern i długim pasem 
rozciągają. się aż do ziemi Polan. Nad nierni wszy~ 
stkiemi panował I-Ienryk, a w'. całym kraju Sławian 
i Nordalbingów królem go nazywano. 

37. O ZWYCIĘSTWIE MŚCIWOJA. 

Gdy więc razu pewnego ludy Brzeżan i Stodoran 
.(13l'izani et Stoderani), te 11lianowicie, które nlieszkają 
w Hawelbergu i Brandenburgu, zaczęły się burzyć, zda
wało się Henrykowi właściwem broni przeciwko ninl 
użyć, żeby czasem przez zuchwalstwa dwóch ludów 
cały 1vschód buntem się nie zapalił. Z naj ulubień
BZem' więc sobie wojskiem Nordalbingów udał się 

przez kraje slawiańskie, i z wielkienl niebezpieczeń
stwem przybył pod Hawelberg i wojskiem go obło
ży!' Polecił też całemu narodowi Obotrytów wyjść 
także dla oblegania miasta, i przeciągało się -to oblę
żenie przez dl~ie i mie,siące. Tymczasem doniesiono 
Nlściwojowi (Mistue), synowi Henryka, że w pobliżu 
mieszka jakiś lud, obfitujący w dobro wszelkiego ro
dzaju, lecz że mieszkal~l.Cy są spokojni i ożaclną burzli
wość niepodejrzani. Sławianie ci nazywają się Lina
llili albo Linogami (Glinianie). W 2ią.wszy z sobą dwóch
set Sasów i trzechset Sławian, wszystkich ludzi doho
rowych" poszedll1ie pytając się ojca i po dwudniowej 
p0dróży przez gęste lasy, trudne do przebycia wody 
i straszliwe rhagna, napadł na mieszkańców wcale nie 
spodziewają.'cych się napadu. i bezpiecznych, i zabrl!lo
"w;szy im niezliczón~ zd.obycz i ludzi do niewoli, od-

12 
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szedł obcil}żony łupami. Gdy śpiesznie wracajl}c prze
chodziJ: przez tru~niejsze miejsca bagna, mieszkańcy 
okoliczni zebrawszy się razem, rozpoczęli z niln bitwę 
dla oswo bodzenia tych, których zabrał w niewolę· 
Towarzysze Mściwoja widzą.c się otoczonymi wielkierni 
tłumami nieprzyjaciół i uznajl}c, że drogę sobie żelazem 
otworzyć należy, dodali sobie ,\yzajemnie ducha i ze
brawszy wszystkie swe siły, całą lnassę nalegających 
na nich nieprzyjaciół ostrzem lniecza wytępili, a prócz 
tego samego ich księcia 'v niewolę z sobą, uprowadzili; 
pOCZeU1 do Henryka i wojska, które oblężeniem zajęte 
było, wrócili w dobrem zdrowiu i przynoszl}c Ż sobą. 
zwycięstwo i wielkie bogactwa. Po kilku zaś dniach 
Brzeżanie i inni powstańcy zażą.dali pokoju i dali za
kładników, których Henryk od nich ż~dat Takim spo
sobem, uśmierzywszy powstallC6w, Henryk 'wróci! do 
domu, N ordalbingskie też ludy do siedzib swoich po
powracały. 

38. WYPRAWY HENRYKA NA WYSPĘ RUGIJĘ. 

ZdarzYlo się potem, że jeden z synów Henryka, 
Waldmnar imieniem, zostal przez Ranów zabitym. 
~ te?o powodu ojciec uniesiony zarówno boleścią. jak 
l ~nIewenl cały swój ulnysl wytężył, by odplatę wy
nller~y,ć .. Rozeslal: więc gońców pOe 'wszystkich krajach 
slawlansklCh dla ściągania posiłków, i zgrouladzili się 
\~szyscy nlit rozkaz króla' z równą ochotą, i jednomyśl
nIe. dla, pol~on~nia Ral1ów, a tych, co się stawili, byla 
lnnogosć nIezlIczona jako piasku w lnórzu. Nie zado
wolony jeszcże z tych, posIał o ponl0C do Sasów do 
tych miailOwicie, którzy w ,Holzacyi i Sturm~ryi:'Illie-
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szkali, prllypominając im'o swej ,osobistej ku nim przy. 
jaźll~. 1 poszli za nim ochoczo, a było ich okolo 1600. 
Przebywszy rzekę Trabenę (Ttawn§), przeszli przez roz
legle kraje, Polabiall i Obotrytów i przybyli nakoniec 
nad rzekę Pianę, któJ;ą przebywszy udali się do miasta 
które się W oligast (1), u ludzi uksztalceńszych zaś Ju
lia Augusta od imienia zalożyciela Julijusza Oezara się 
nazywa. Znalazłszy tam Hel1ryka, który na nich ocze
kiwał, przel1oco:wali i rozbili swój obóe; niedaleko ocl 
lnorza. Zrana Henryk zwołał lud na vvieca i ta,k do 
niego przemówił: "wielka się wam o mężowie wdzie-, '" 
czność należy, żeście z tak daleka przybyli dla okaza-
nia swej przychylności i wiary niezachwianej, przyn~
sząc nam pomoc przeciwko najdzikszYln nieprzyjacio
łOln. Ozęstom doświadczył- waszej odwagi i wierności 
które, jak wiadOlno, w różnych przygodach mnie wiel~ 
ką korz!ść, wam chw~lę przyniosły; lecz nic świetniej
szego nIema nad ten dowód waszej przychylności, 

której palnięć wieki przetrwa i na którą za \vsze z całą 
usilności:} starać się będę zasłużyć. Chcę więc, żeby-' 
ście wiedzieli, że Ranowie, do których teraz się udaje
my, prżyslawszy do lunie gońców w nocy, proszą o po
kój, ofiarując zań dwieście marko O tej rzeczy nic 
stanovvić bez waszej porady nie chcę; jeżeli osądzicie, 

że przyjąć należy, przyjrnę; jeżeli odrzucić, odrzucę." 

Na to odpowiedzieli Sasi : "my, o książę, jakkolwiek 
nieliczni, jednak czci i zaslug chciwi, chwalę za naj-

. (l) Boleg?8t. czyli Bolegoiz,cz ze świątynią Jarowita czy Borowita, 
ml~sto Czrezpleman, których H e l m o l d Circipanami nazywa. Nazwa 
JU~la Augusta utworzoną. została przez uczonych kronikarzy, którzy ra
dZl .~awsze ze swą świadomością dziejów rzymskich się popisać. Ani 
JnllJusz Cezar, ani też żaden zjego następców nigdy ja.k wiadomo 
w ;tych stronach nie byli. " 
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większy zysk uważamy. Sądzisz więc,· że Zi~ naszą. radą; 
możesz Ranów, którzy ci syna zamordowali, za 200 
mark do swej laski przypuścić? Godne zaiste wielkie-
0'0 imienia twego> zadośćuczynienie! Dalekiem niech 
~d nas bedzie ta hańba, żebyślny kiedy na ten czyn 
zgodżić się mieli. . Nie dla tego bowiem opuściliślny 
nasze żony, synów i siedzibę ojczystą" żebyśmy luieli 
być dla niepr~yjaciół urą.gowiskiem, a synom naszym 
wieczną, hańbę . zostawili lV dziedzictwie. Ozyń raczej 
dalej j~keś zaczął, przepływaj morze, użyj nl0stu (lodu), 
jaki ci usIał dobry Mistrz i daj uczuć swą. rękę nie
przyjaciolom twoim. Obaczysz, że śmierć chwalebną. 
za najwyższą dla siebie uważamy nagrodę·" Ożywiony 
temi Ino wami książę, ściągnął z tego miejsca obóz 
i udał się nad morze. W ęższy tam pas morza, który 
okiem przejrzeć można, byl. w owynl czasie z powodu 
surowości zimy nader mocnym lpdenl usłany. Zaraz 
więc, skoro tylko przeszli lasy i nliejsca trzciną. zaro~ 
słe i nad morze przybyli, ujrzeli tłumy Sławian ze 
wszystkich krajów przybyłe, rozsiane na powierzchni 
morza, podzielone na chorągwie i roty, oczekująoe kró .. 
lewskiego rozkazu. A było to wojsko nader licz11e. 
Gdy więc wszyscy bacEllie i w po<!ządku, w szczególne 
oddziały uszykowani stali, sami tylko lvodzowie wy
stąpili, żeby króla i wojsko cudz0ziemslde pozdrowić, 
a schyliwszy głowy pokłon oddaH. Henryk wzajemnie 
ich powitał i przemówiwszy do nich, począł się rozpy
tywać, jaką drogą, udać się należało i którzy w tym 
pochodzie przodem iść mieli. Gdy każdy z wodzów 
współubiegaj:ąc się o to, siehie do tego przedstawiał', 
rzekli Sasi: ",ńam się oczywiś:cie z prawa należy, byśmy 
lV następowaniu byli pierwsi, w odwrocie ostatni. S!ą

dzilny więc, że prawa przez przodkó",,, . przekazanego! 

i dotąd pos~adanego, 1rV tern miejs:cu bynajnltlliejr upo-
- ',> .. g}edzać nie ln0'Żemy." l król im to przyznaJ!. Chociaż 

, bowielu 'wielką była liczba Sławian, Henryk wszakm: 
\ nie chciał' się im powierzać, znal: bowiem wszyst1cicn. 
\ Za danym więc znakiem Sasi ruszyli przodem, za.nimi 
, z'aś w swoich szykach inne tłumy sfawinńskie. lruą;,~: 

przez dziell cały po lodzie i głęhokirn Ruiegu, okolo 
godziny dziewiątej ukazali się nakoniecna ziemi Ra~> 

nów i natychmiast wsie nadbrzeżne zapalili, Rz@ltl 
zaś Henryk: do towarzye;zów: "któż z nas się uda, żeby 
się wywiedzieć, gdzie jest wojsko Ran6w? Zdaje mi się> 

bowieln, jak gdybYUl 'w'idział zdaleka thun.y :bliż,ają.ce: 
się do nas." Wysiany więc z kilkunastu Slawianami 

szpieg saski, natychmiast wrócił oznajmiadą>c, że' nie
przyjaciel jest tam. Rzekł więc Henryk' do towarzy~ 
szów: "pamiętajcie, o mężowie, ską.deście przyszli i gdzie 
jesteście; oto stół jest zastawiony i z wesołym um;ysłem 
do niego przystąpić nalU należy; nie m~sz tn miej~sC'a 
do ucreczki, mllSinly więc' 'wziąć udzia;l w jego Fozko .. 
szach. Oto 1110rze nas zewsząd zamknęło, nieprzyj'a .. 
ciele są, przed nami, nieprzyJaciele za; nami, nie masz 
dla nas ocalenia w ucieczce. W zrnocnijcie się więc. 
W' Bogu najwyższym i bądźcie dziehlynli wojownika"mi; 
bojedno z dwojga ham pozostaje, zwyciężyć 1l1IDl,}u-: 

mrzeć mężnie." Henryk więc uszykował wojsko i 'saIn 
Z' najsilniejszymi z Sasó,v stanął na czele. Gdy Rugi ... 
j3lnie obaczyli siłę lnęzH" przestraszyli siębardz0 i lYY" 

słali swego kaplana
1

, który by się mia~ z nim () P()k:ój~ 
układać. Ten ofiarował najprzód 400, potem 800 marko 
Lecz gdy wojskol z' obur~en~ern S-ze:U1Tzeć zaczęło i na .. 
legało na rozpoczęcie bitwy" padl ten do nóg. księcia, 
mówiąc:. ,.,niech się pauuasz l1ie~ gniewa ~a slugj swo .. 
je Oto kraj caŁy leży przed oczami twerilt ;KOfzystaj , 
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z niego jak ci się podoba, wszyscy jesteśmy w ręce' 
twojej, a co tylko na nas nałożysz, zniesielny." Otrzy
mali więc pokój za 4400 mark i Henryk, wziąwszy za
ldadników, wrócił: do ziemi swojej i rozpuścił: wojsko 
do dOlnów. , P,oslał: zaś do ziemi Rugijan gońców swo
ich po przyrzeczone pieniądze. Ranowie monety nie 
mają i kupując towary pieniędzy też nie użyWlitją, lecz 
cokolwiek byś chciał kupić na rynku, nabędziesz za 
płaty płócienne. Zloto i srebro, jakie przypadkieln czy 
to z rabunku, czy z zabierania ludzi do niewoli, lub 
skądinąd nabędą, obracają na ozdoby dla żon swoich, 
lub też do skarbca boga swego znoszą· Henryk więc 
dla ważenia wystawił wagę największego ciężaru. Gdy 
wyczerpali i skarb publiczny, i wszystko złoto i srebro; 
jakie tylko u osób prywatnych znaleźli, wypłacili za
ledwo połowę sUlnmy, na wadze bowiem oszukani byli. 
Z tego powodu Henryk rozgniewany, , że całej summy 
podlug przyrzeczenia nie zaplacili, 1Yygotowal drugą 
do kraju Rugijan wyprawę. Przywoławszy więc na 
pomoc księcia Ludera, następnej zimy, kiedy lnorze 
stało się do przebycia. możliwem, wszedl do ziemi Ru
gijJtll z wielkiem wojskiem, ,ze Slawian i Sasów zlożo
l;lem. ' Zale{Lwie trzy noce tam pozostali, kie"4y zima 
lagodnieći 'lody puszczać zaczęly, a ~:r~l1ie ultończy
wszy dziela, wrócili i zaledwo morskichniebezpie
czeństw uniknąć zdołali. Sasi odtąd już nie wchodzili 
do kraju Ranów, dla' tego że Henryk nie długo żył 
potem i spór śmiercią swoją zakończy!. ' 

29. POGNĘBIENIE RZYMIAN. 

Okolo tegoż czasu cesarz Henryk wiellrą",:\rojnę 
prowadził: z ,księciem: Luderem i Sasami.G~y bowiem 
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Henryk lnłódszy po wygnaniu, a raczej po śmierci ojca 
otrzylnał rządy cesarstwa i widział, że kraj cały spo
kojnym jest przed jego o czalui , polecił wszystkim ksią
ŻętOlu przysięgą się zobowiązać do wyprawy wlof1kiej; 
chciał bowiem podług obyczaju dostąpić pełni honoru 
cesarskiego z rą,k najwyższego kapłana. Przeszedłszy 
Alpy, udal się do Rzymu z ogromną. liczbą. wojska., " 
Papież zaś Paschalis, usłyszawszy o jego przybyciu, 
nie pomału się uciesżyl i posłal do ziem okolicznych, 
zwołując liczne duchowieństwo, a to dla tego żeby kró-
la przybywającego z wielką okaza.lością, z większą je
szcze sam lliógł przyjąć. Powitany więc zostal z wielką. 
radością przez duchowieI'lstwo i miasto. Kiedy jednak 
przyszło do konsekracyi, papież zażądał od niego przy .. 
sięgi, że w przestrzeganiu ,religii katolickiej będzie 
szczerym, do uszanowania stolicy 'Apostolskiej skorym, 
o obronę kościołów starannym. Lecz król dumny nie 
chciał złożyć przysięgi, luówiąc, ze cesarz nikomu przy
sięgać nie powinien;j emu bowiem wszyscy przysięgę skłaM 
dać są. obowią.zani. Powstal. więc spórluiędzypap\eżem i 
królem i dzieło konsekracyi zostało przerwankm. Na
tychmiast zbrojne 'wojsko królewskie wpadło w gniew 
dziki, rzuciło się na' duch01vieństwo, zdarło z niego 
świętą odzież, jak wilki pastwiąc~ się w owczarni. Gdy 
o teIn usłyszeli Rzymianie, rzucili się do odparcia wro: 
gów, wid.zieli bowiem, jakie zniewagi wy,rządzano du
chowieństwu, i wszczęla się taka w domu świętego Pio
tra bitwa, o. jakiej od dawnych lat nie slyszano. 
Lecz ",'Vojsko królewskie przemogło i wytępiło Rzymian 

'straszliweri:li mordami~ i nie "było różnicy między du
chowieństwem a ludenl: nliecz wszystko pożerał. Tam 
każdy z mężnych "walczyI póty, poki tylko miecz w rę
kagh lnógl trzym,ać. I dom poświęcenia nap~łIlil się 



100 

2;'abójstwem i trupamj, i z kupy zabitych popłynęły 
rzeki krwi, tak że fale Tybru kolor krwawy przybrały. 
Lecz pocóz maIn dł'użej się zatrzylnywać? Papież i in: 
ni, którzy zabójstwa, uniknęli, w niewolę uprowadzenl 
zostali. Widziałbyś więc kardynałów, jak ich z powrt>~' 
l'jf9Jmi na szyi narrich ze związanemi w tył rękoma i 
IJ 'b , 

wielkie tJ:llmy okutych w kajdany obywateli :ią,gnio?o. 
Kiedy więc wyjechawszy z Rzymu, przybyli do pler
wszego prżystanku, niektórzy z "biskupów i zakonnik6w 
przystą.pili do papieża, mówiąc: wielką boleść w se~
oaah naszych, ojcze święty, czujelny z powodu zbrodnI, 
jaka. ,na tobie, duchowieństwie twOjeln i o~yw~telach 
miasta twego dokonaną została. Te wszakze nIeszczę· 
ś~ przypadły na. nas za grzechy nasze więcej niespo. 

tlziewanie niż z l'oztnyslu. U słuchaj więc nas; ułagodź 
pahanaszego, ażeby 'on sam stał ci się miłym i ~?konaj 
nad nim dzieła błogosławieństwa tw~go. On zas 1m od
powiedział: "co mówicie, o nlili bracia? chcecie»eby
śmy P o'święcili tego cz!owieka' niespr8;wiedli~ego, 
cłiciw~g() krwi i przewr6tnego? Dobrze oczyśCll on 
ręceoswoje dla przyjęcia poświęcenia, zlawszy oltarz'e 
HósIDe' krwią. kapłanów i napelniwszyGkOln poświęce
nialtrup"ami pomordowanych. Dralekieln niech bęGlzie 
odemnies~oW'o rtgódYl1lit poświęoenieczłowieka, 'któ-

. ry 8al11113, przekleństwo zasłużył. Gdy mu ci po

wiedzieli, że dla ocalenia siebie i wsp6łuwięzionych ula
godzić króla należalo, rZ,ekł on z wielką śluialością: nie 
lęltMn~się pana, króla waszego. Niech zabija ciało Jeśli ' 
chce;-m.ęcej nad tonie może. Wielce mu się poszezęści
ło w.zabójs~wieobywateli i duchowieństwa, ale za"pra.
wdę.powiiBida:m':wam, żew 'ozem innem nie Qsią;gllltie Oll 

zwyci~Btwa, nie "będzie w:życiu Bwojem kosz'towęl po
koju, ani tez sytl~m~~ć będzie, któryby zasii,ldł na jego 
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tronie. Gdy to powtórzono w obecności króla, zapa. 
li!, się gnieweln wielkiln i rozkazal wszystkich wię
źn~ów .ś?iąć przed obliczenl papieża, ażeby go tęm przy· 
naJlnnleJ zastraszyć. Lecz ten usilnie zachęcal ich, żeby 
mężnie ślnlerć znosili dla sprawiedliwości, obiecując ·im 
w życiu w,ieczneln niewiędnieją.cą koronę. Oni zaś 
jednomyślnie do nóg jego rzuciwszy się, błagali o o.ca· 
lenie ich życia. Wtedy ojciec najś"\viętszy, zalany łza
mi, przyzwał na świadectwo Boga widzą.cego serca ludz
kie, że ·wolałby umrzeć niż ustą,pić, gdyby go nie 
,vstrzymywałalitość,jaka się ku wszystkim podlug praw 
Chrystusowych należy. Uczyni! więc co mu konieczność 
nakazywala i przyrzekł, że króla poświęci, byleby wię
~lliowie u"\voh:ieni byli. Wróciwszy do miasta, papież 
l kardynałOWIe zadość uczy11ili królowi stosownie do 
jego woli, a t.o uległszy przelllocy, i 1 dali mu że szcze
gólnej łaski moc nad w'szystkiem, ,czego tylko żądała 
dusza jego. 

40. BITWĄ POD WEJ..,PESHOLT. 

Kiedy w~ęc cesarz wydarłszy błogosławiellstwo (1), 
wrócił do krajów niemieckich, zebrał, się w Rzymie 
Synod ~e stu dwudziestu ojców, na którym papież sro
dze oskarżony został, że króla świętokradzcę, który 
najwyższego kapłana uwięził, kardynałów znieważy!, 
krew duchowieństwa i obywateli' przelał, wyniósł na 
godność .cesarską., i że nadto moc stawienia bisku. 
pów, której poprzednicy jego na korzyść prawa ko-

'(l,~Kóronacyja. Heńryka V odbyła się 18 lutego J.ll1r. 
13 
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śoielnego, poddając !iię nawet ś~ierci lub wygnaniu, 
bronili, on szczególnym przywilejem przyznał czló'wie
kom ze wszystkich najniegodziwszemu. Papież 'wy
nutwiać się zaczął koniecznością, że wytępienie ludu, 
pożar iniasta inaczej odwróconemi być nie mogły, że 
zgrzeszył "\vprawdzie, ale przez innych dQ tego był 
przywiedziony; że winę tę naprawi stosownie do pole
t!'enia świętego zgromadzenia. Po otrzymanem więc 
zadosyćnczynieni u ostygł zapał oskarżycieli i wydano 
postanowienie, mocą którego ów wydarty przywilej 
nie prawem lecz bezp:rawiem miał być nazwany, i dla 
tego przekleństweln zniszczyć go pO'stanowili, a prócz 
tego sanlego cesarza na odłączenie ocl progów kościel
nych osądzili. vVieśĆ o tenl rozeszła się po całYln swi:e
cie, a ,,"'szyscy ci, którzy przy każdej sposobności- za 
llowościamisię uganiali, 'bunt podnieśli. Między nhui 
by! ów sławny Adalbert, bisku,p Mogl111cki, który przy
brał sobie co najwięcej wspólników, naj bardziej 'zaś 

książąt saskich, których do oderwania się pobudzała 

częścią konieczność, ezęścią zaś stary zwyczaj podno
szenia buntów. Prócz bowieln nowych wojen, które 
się wówczas gotowaŁy, stoczyli oni niegdyś z najdziel
niejszym mężem ,Henrykiem ątars·zynl.boje, po idzie
,więćkroć ra~ wznawiane. Lecz cóż mam dłużej tu się 
zatrzymywać? Oeąarz czując, że już cała ,saxonija od 
niego odpada i że jad sprzysiężenia coraz hardziej się 
t@eJszerza, przedewszystkiem uwięził samego spr~wcę 
:bunttt,biskupa :Mogunckiego. Potem po całej SaKonii 
rozlawszy się, straszną krajowi temu klęsk;ęzada:ł, ~a. 

. ~~ią~ą~ saskich lub pozabijał, lub co najmni~uwi~zit 
Wówczas ci z 'książąt saskich, którzy jeszcze pozostali, 
a mianowicie książę Luder, Reinger hiskfil?'Hatber
sztadzki, FryderJr~hułtl;)ia··lla:Arneslp>ęl;'Fłlj\!riiwielf!l\pa. 

10$ 

llÓW, zebrawszy się razem., ~abiegli cesar~owi, ?lnowu 
do Są.xonii z wojskiem wracającemll;, drog~ w miejs,cll;, 
które się nazywa Welpesholt (l) i wyprowadzi~i woj
sko swoje pr~eciw wojsku królewskiemu, ja~kplwio~ 
nierówlle liczbą: trzech bowiem przeciwko pięciu .wąl~ 
czyło. Bitwa ta n,ajsławniejsza w naszym wieku S~G
czoną zostala 1 lutego; Sasi ok~zali się wyższymi i po
kon~li mężnego króla. W tej bitwie poległ Roger (2) 
do"\yó,dzca wojsk królewskich, sam w Saxonii lirodzony 
i przeznaczony na księstwo saskie, jeśliby rzeczy po
$zly pomyślnie. \N"tedy skutkiem zwyc~ęstwa Sasi na
prali od Wtltgi i rozważywszy, że cesarz w gniewie swo
im nie łatwo P1łści taką klę~kt1 bezkarnie, wieluwzfl
jemnemi pomiędzy sobą ilmowami stronę swoj~ wzmo
cnili, zaburzenia jakie w ich kraju miejsce rniąły, przy
:q.lierzami poskromili, wojsko pOlnocnic?le z zagranicy 
sprowadzili i nakoniec ·ieby wspólllicy nie zla~ąli 
przymierza, W'szyscy brollłć ojczyzny ~ orężem W ręku 
poprzysię gli. Cóż powiem o Mogunckł:ql~ który więcej 
od ws~ystkich przeciw c~ąarZQwi się sroży!? On bo
wiem' staraniami swych wspó!obyw~teli, którzy cesarza 
w Mogp,ncyi oblegli, z więzienia uW0lniony i na swą 
stolicę przywrócony# nie tyle wynędzniałego ciała wi
dąkiem, ile srogością zemsty okazał, ile .mąk w więzie
niv. wycierpiał. Będąc bowiem legatem stolicy Apo-
~tolskiej, "\v częstych zgrom,adzeniach bisktlPÓW i In
I):y:ch osób, którzy urz~d sędziów piastowali, nalegał n~ 
wyldęcie cesarza. ROzjątrzony temi intrygami cesarz 
pr;zybył;z swą ~oną. Ma~y'ldą.t córką Jrróla ą,ngielskiego, 

(1) Welpesholt między Rofstedt i Biderstedtj bitwA stoc2';ona w r. 
1115. 

(2) Roger, hrabia Mansfeld. 
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do Lombardyi i wysłał poslów do papieża Paschalisa, 
prosząc go o odwołanie wyklęcia. Ten .zaś. ro:p.atrze
nie rzeczy całej odłożył do czasu zebranla SIę SWIętego 
koncylijum i naznaczył królowi pewny termin, zwalnia
jąc go czasowo od więzów wyklęcia. Tymczasem uI~~rł 
Paschalis (l), na miejsce zaś jego cesarz przeznaczył nIeJa
kiego Bardina, odrzuciwszy Gelazyjusza, wybranego po
dług praw kanonicznych. I stało się znowu rozdwojenie 
w kościele Bożym. Gelazyj uaz bowiem, schroniwszy 
się ucieczką, pozostał w królestwie francuzkiem aż do 
ania swojej śmierci. Za 'długo byłoby szczegółowo tu 
opowiadać zamieszki owej epoki, ani też cza~om n~
szym przystało nad niemi si~ rozszerzać. HlstorYJ~ 
bowiem Sławial1, od której za daleko odszedłem, :nagli 
dó powrotu; ich to nawrócenie cesarze, Henryk jeden 
i drugi, nie luało opóźnili, zbyt obciążeni sprawami do
mowemi. Kto zaś życzy dohladlliej poznać ich czyny 
i zakończenie rozdwojenia kościelnego, niech czyta hi
storyję Magistra E 'Kg e h a r d a, księgę piątą, do 
Henryka młodszego wystosowaną; w niej to dobre jego 
czyny największemi wynosi pochwałarui, o bezpra~ 

wiach zaś hIb zupełnie zamilcza, lu b też na lepsze tłó
maczy. Nie sądz~·· wszakże, żeby mi zamilczeć przystało 
o tern, że w owych dniach jaśniał lUąŻ swięto,ścią zna
komity, Otton' biskup Bawenbergski, który pr~ywołany 
przez księcia polskiego Bolesława, z jego pomo~ą 
przedsięwziął podróż (2), podobającą się Bogu, do ludu 
sławia,ńsJriego, który się nazywa Pomorzanami i mie
szka 'między Odrą i Polską. O powiadał też SJowo 

(1) 21 Stycznia 1118 r. 
(2) W r. 1124. 
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Boże poganom przy pomocy Boskiej, i mowy swoje 
cudami następnie stwierdził'. Cały ten naród z księ
ciem jego Warcisławenl (Jf?'at'yslaw) nawrócił doBo~ 
ga, i przetrwały ta.m o~oce chwały Boskiej az do dnia 
dzisiejszego. 

41. O B I Ó R L U D ERA. 

Potem w roku ud wcielenia Słowa 1126 umarł 
w Utrechcie cesarz Henryk i na stolicę królewską. 

wstąpił Luder, książę saski. FrM-nkowie-jednak obu
rzeni, że Sas na tronie osadzony zostal, usiłowali in
nego wynieść króla, a mianowicie Konrada, cioteczne
go brata cesarza Henryka. Stronnictwo wszakże pier
wszego prz€lnogło i Luder, udawszy się do Rzymu, 
został wyniesiony na godność cesarską przez Innocen
tego Papieża (l). ' Z pomocą Innocentego Konrad 
przyprowadzony był do tego, że się oddal w moc Lu
dera, którego inaczej .Lotaryjuszern nazywają. I z wro
ga stał się największym jego przyjacielem. Za dńi 
Lotaryjusza cesarza zaczęło się nowe światło rozcho
dzić ito nie tylko w krajach saskich, ale w calem pań
stwie, to jest spokój, obfitość' wszystkiego, pokój mię .. 
dzy władzą a duchowieństwem. I sla'wiańskie też ludy 
zachowywały się spokojnie, dla tego źe władz·ca sła
wiań ski Henryk z całą przychylnością był dla hrabie .. 
go Adolfa i są;siednich ludów N ordalbingskich. Nie 
było wówczaS śród całego narodu: Lutyków, Obotry
tów lub Wagrówani jednego kościoła" ani jednego 

(1) 4. C~erwca 1133 r.' 
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kttpłana, z wyj~tkiem tylko miasta Lubeki, tam bo
wiem Henryk z rodziną przemieszkiwał. Powstał 
owego czasu niejaki kapłan imieniem vV'icelin; ten 
przyszedł: do króla slawiańskjego do Lubeki i prosił 
go o pozwolenie ópowiadania Słowa Bożego w grani
cach jego państwa. Kto zaś był ten mąz i jakiej uży
wal wziętości, wie o tern wielu, którzy dotąd je
szcze żyją. Dla wiadomości wszakże potomnych, sądzę, 
źe tu o nim powiedzieć należy, dany 011 był, bowiem 
dl~ zbawienia tego ludu, ateby pros.temi czynić ścieżki 
Boga naszego śród narodu bezbożnego i przewro~ 

tnego. 

42. O KSIĘDZU WICELI~E. 

'Wicelin więc zrodzony w dyecezyi Mindellskiej, 
we wsi skarbowej, nazw~nej K weruhąlnele (Hameln), 
leią,cęj nąd brzegami Wezery, pochodzi!. z rodziców~ 
~alęcających się więcej uc~ciwością obyozajów, niż 

$~laGhetn9ści%urOdzenię, ipąchoqzeuia. Początkowe 

n~~ki pobie;ręl u kanoników owego miejsca, potem 
wSrlJak~e . ~~ do łat męzkich prawieoalkiem je zaniedbał; 
strac~w~~ybQwiemrodzjców,latamlodzieńcz.e,jaktozwy

kle w tym wieku bywa, przepędżillegkomyśluie i wą,t .. 
pUwie. Wy.zuty nakoniec z posiac1ą~lia domu rodzi4óW, ' 
są};t~on.H się do niedalekiego Zam~\l', ~lazwisldęr.Ó. Ewer
s~tein, gdzie szlachetna pani, lnatką;. hra.biego Konrada, 
zlitQWaws,,~y się nad niesz.częśliwYl;łlIńloclz.ieńcetn, przez 
c~ą.s mąjakLgO; ~atl.'zymala i lito$4 lnu SWQj~ okazywa!
łił, tak że kapłan zamkowy, widząc to i zazdroszcząc, 
zacząl szukać sposobów, jakiemiby go z zamku mógł 
wyrugować. Pewnego więc dnia w ob~eności. wielu' 
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świadków zapyiUał Wicelina, czegosi'ę w szko~aoh hę .. 
~ąc nattcz!!? Gdy ten odpowiedziait,Ż'e 'czytał' Stacy .. 
Jusza AchIlleIdę, ,zapyta! znowu, jakaż jest treść Sto.
cyjusza? , . L~cz gdy ten ?owiedzial, że nie wie, kapla:n 
rzekł z!oslnvle do otaczaJących: "niestety, sądziłem; ,że 
ten ~łodzieniec, .świeżo ~e szkoły przybyły,czem'Śjest 
~rzeCle, al~ zawIOdłem SIę 'v mojej o nim opinii. O:n 
Jest. zupelrne do niczego." Ale że l1apisan(j) iż słowa 

d' . '. " mę· rcow są Jako żądła i jako goździe w górę utkwio-
ne" (Przyp. Sal . .JYli. 11.), przeto skromny młodżieniec 
uląkł się słów sz!derstwa, i natyohmiast opuszczając 
zam~k, na,:et nIe pożegnawszy się wyszedł i \tak si'ę 
łzamI ~alał l tak głęboko, uczuł zawstydzenie,że ledwo 
to. sobIe wyobrazić 1l1oŻna. Słyszałem go ce-ęstom6 .. 
wlącego, że po tych 'słowach kaplana wejrzało na nie .. 
go miłosierdzie Boskie. U dał lilię więc do Paiderbornu. 
gdzie 'v OWylR czasie kwitlyriawki podza.cnym tlili: 
strze~ HartIilan~nem:.. Ta~ jedząc z ~im 'z jednego 
s~ołu l razem z nlnl mIeszkaJąc, pl'zez długie lata :i ta
kIm zapal€m, z taką uczył się pilrimkią, żet trudrro
ścią to sobie wytlóluaczyć można. Często bowiem 
umysłem pracując i pocąc się, jakby w jakich goni
twach, rozum niepokorny naukami poskramiał. Ani 
'zabawy, ~ni uczty nie mogły odci~gn~ć go od powzię
tego ;Zamlaru, cią.gle howiern czytał albod"k'ttfwał ; 
albo nakoniec pisa!. Prócz tego, nader. pilnie p:rze~ 
strzeg~ł służby na chórze, uważaj'ąc za, rzecz 'przy je
IDllą, 1 ;pobożną, za pierwszy obowiązek młodzieńca 
Sll1Ż~Ć .B~g~.. ~ąjlepszymistrz, jego, widząc swego 
uczm~l ~spG)łulleszkańca dOrn:uswego" pracując€g.@ 
n~d -SIły, c~ęsto mawiałdoRi~go;0 Wicelinie, za ,pr.~a. 
k~·dziarlasz,~ołó:~ grahice naukom, wiele bowienl je-, 
~~z'e;"<il~:~~u, ~oz?st~e i wielu j eszc~erlZeę.zy :n~ozFó 
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słęlnożesz. On zaś wcale temi slo walni niewzruszony 
mówił: oto pamiętam, że się zapóźl10 wziąłem do ksią
żek, śpieszyć więc trzeba póki czas i lata po temu. 
Dal mu bowiem Bóg rozum i umysł pojętny, tak że 
prześcigną.wszy swych towarzyszów, stal się wkrótce 
w zarzą.dzie szkołami pomocnikiem mistrza. Takim 
sposobem wyniósł się nad swych kolegów swą. staran
no~cią. i s~al się ich przewodnikiem, a to nauką i przy
kładem. Czas też wolny poświęcał modlitwom, bła
gając wszystkich świętych o. przyczynienie się, szcze
gólniej zaś świętego Mikołaja, którego czci najbardziej 
się oddawaŁ. Zdarzyło się przeto, że gdy jednego razu 
w dzień urodzin tego świętego, mając odprawiać nabo
żellstwo.W kaplicy świętej Brygidy, zebrał swych towa
rzyszów·,po odbyciu uroczystego nabożeństwa wie
czornego i porannego, usłyszeli niektórzy głosy aniel
skie, które obyczajem duchowieństwa śpiewały respon
soriUln: "Swięty Mikołaj odniósłszy już zwycięstwo." 
Radość·więc z tego cudu. opanowała Wicelina, a z po
wodu radości wzrosło. i nabożeństwo ku niernu. 

43. ŚMIERĆ KSIĘDZA LUDOLFA. 

Wreszcie że ten mąż boski służbie Bożej się po- . 
święcił, to przyczyniła się wielce do tego owa sława 
clioty jego z~lakomitego wuja Ludolfa, kaplana z Fe
ule, do którego jako do męża największej świątobli

wości" i ·wielkieg0 wyznawcy, często' się udawali lu
dziezowegą kraju, ci mianowicie, którzy wyznawali 
swe grzechy . i prośbą przyszły gniew Boży odwrócić 
się starali. Do· niego i . sam Wicelin przywoływany 
często się udawał, a to dla zmycia przez spowiedź 
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własnych występków. Widział on w tYm kapłanie 
prostotę obyczaiów, niewinność życia, a nadewszystko 
hojność wrozdawa.niu ja-lmużny i sposób życia żadne
mi nadużycia.nli nie zlną,cony: Gdy ten. czcigodny ~a
płaT:). wiekiem już osłabiony, lecz jeszcze czerstwy na 
umyśle, śnliertelną chorobą. złożony zostal, przywolttf 
do siebie kapłanów i zakonników, a po otrzyluaniu 
ostatniego olejem ś. nanlaszczenia, użalał się na nie
obecność swych najmilszych, Rudolfa, ka.nonika Ril
desheimskiego i Wicelina. I oto niezwlocznie, na głos 
11loc1lącego się jeden i drugi niespodziewanie przybyli 
i znaleźli męża od Bogaunliłowanego w oczekiwaniu 
z .wielką pobożnościągoc1ziny swojej śłuierci. ' Poznał 
też ich i z dziękczynienimnprzyjąt Ostatniej więc no
cy,po rozluowie z Bogiem '\v lnodlitwie, gdy już świ
tać zaczynało, kazał c1yakonowiczytać nlU mękę Pa'li

ską, a wysłuchawszy jej z uwagą, l'~ekł prędko do 
dyakona: "przynieś mi . śpiesz1iie:wijaty;k, przychodzi 
już bowiem godzina odejścia." Zaria,z ,vięCi ptzyj,ąwszy 
żywotod,awczy, Najświętszy Sakranlent, ·.rzekł doobe
ct~ych: "otoż idą ci, którzy mię odprowadzić nlają" oto 
idą; p o słail cy Boga mojego, poc1ni~ście mię z łoża." Wi
dząc, ich przelękłych, "czegoż drżycie, rzekł, o ludzie, 
czyż nie wic1zicie,że tu są obecni wszyscy posłańcy 

Boga mojego," i natychmif1,st dusza jego zqiala, się u
,v91nil~., . Gdy ranek nastąl, wielu. l:ud~i'~ze~~łoi się 
na pągI!zeb takiego męża iwszcząLsięap6r o luie} 

. s,ce pqglizebu:, lud bqwi~l)1 Qh~ial,. żeby hy~:pochowany 
wkQścieae, Iprzyjaci~le zaś j<pgp., ,żeby" na :Clllentarzu, 
jak 'sam to, polecił.. ,TYn1czp,sBll,1: ,g.dy za duszę jego o
fiarowano I-Iostyję Przenajświę,tsz:}, niejaki Teodoryk, 
który jeszcze· żyje, znużony wieczornem z dnia poprze
dniego! nabożeństwem żałobnem, zasn:}wszy tWl~rdo 
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wswem ł&żu, ujrzał przed sobą nlęża poważnejpesta
ci, który rzekł do. niego: "d~pókiżspaćbędziesz ? po
wstań i każ pogrześć kapla:ilatam, gdzie lud chce, że
by był pochow'anym." 'Takim. sposobem "\vola ludu 
zprzyzwo.lenia·Bo.skiego. prz'emogla i pochowane go 
śród luur6w kościoła, któreluu przez cUugie lata tak 
wiernie· służył. . 

44. ZALETY WICELINA. 

Po śmierci więc wuja \\Ticelin w kościele Pader
bornskim tak dJ:ugo pozostał, póki go. nie·. Po.wołano do 
Bremy, gdzie g0 uczyniono. przełożonym nad szkolą. 
Był zaś bardzo zdoLnym. do rządzenia .szkołą, dbalyrn 
·0 sru~bę na Ichórzec'i 'młodzież pro1vadzU, ;do karności 
i uczciwości;nakoniec uczniów,' których przedtenl 
z"wykle zbyt Po.śpiesznie posuwano dalej, natchnąJ Ztt

miłow~niem do nauk i uczynił ich pilnymiwslużbie 
Eo.ze}.i UC!llęsz'czaniuna chór. I.ubił go za to biskup 
F;vy<ileryk (i) i inni, ktÓiVZy ze swej godności htbpo-

·wazania wy~$~e w kościele zajmowali 'Stapo"\visło. 
l?rzykrymza:ś wyaa~ał słę'tym tylko., którzy mIeli 'WIJe 
zwyczaju,zanied:bująccześć ko.śCio.ła 'i 'karnośó du
'cho.wną, .. pió l')Q·· azynkt0wniach, . pr'zechad.zaćsię po db
ma/ch iu.lidaeh, próżnymrozkOSZo.ln się'odc1awa6, Mey 
bowiem lękali się jego. strofo~all 'z!a. swoje niedorzeoz
n0śeiv" St~dteż często: g~. clotykali !(!)belżyw~mi ,i ho
leśI1ie ·kł:ują,cem~:s:t0Watni. Nic jedłD,a.k ':W obyczajach 
jego ni~J~~s!zej: moralnośoil1:~@Qapowiedlliem lłi~ ~b:1iliQ, 

(L) E):~~~k ~ył!R~i1·H~~O.:? 240, 1,.1;23 arc~9is~u~~p1 :ą~ę· 
me*sJtim. 
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JJ,iccoby do potwarzy '~a."fistuy:c,h jemu po,~óą dawało,' 
tQchyba tylko, że dla poskramiania młodz~ęży,n,iez;pął 
'w wymierzaniu kary umiarkowania. Stąd te~ więlu 

u,czniów uciekło i on za okrutnika osławiony ,zoĘ)t~ł. 
Ilu zaś ich, silniejszego charakteru, wytrzymało jarz1p.o 
jego nauki, ci wielIC} korzyść odnieśli: wzrośli bowiel,ll 
w nau1.r.ę i roztropność i nabyli godności i powagi. By! 
podówczas na nauce u niego młodzieniec wielkich 

. ~dolności, imieniem Tetnl.ar, którego matka nader za
cna kobieta, owej nGcy kiedy takiego potomkapoczę
ła, miała widzenie: zdalo się jąj, że na swe łono przy} 
muje jakoby złoty krzy~, dl:ogielui kamieniallliwysa, .. 
d2ia~y. Było to w rzeczy s'amej znakienl, że przyszły 
potomek zajaśniejeblaskielll świętości. Gdy więc syn 
się narodził, nlatka pa,miętu.a przepowiedni, do służby 
go Bożej i do nabywania mądrości Bosh;iej przeznaczy
ła. W PQc2lątkachws~akże był zaniedbany" nauki bo
'wie1ll ",v Bremie upadły, aż póki nie p,rzyqył ~istrz 
Wioelin i zarliądu g,zkołą ~lie otrliymał.Jego opiece 
poruczony 1l110dy Tetnl~rst~ł się jego uczniem i współ
mieszkańcem. 

45. PODRÓŻ WICELINA Z. 'rETMAREM. 

Po u.pły~ie wielu lat; mi~trz WiceliIl ~Wbtżywszy 
i pOĘ!t~py i liczbę ucznió~w, pQstan,owiludać się do 
Fra:qcyj,:; ~eby się wyższym. l;lą,ukQPl poświęcić i pl1o.sił 
Boga, żeby myślami jego kierow;~ł. Gdy nad te41 
rozmyślał', przełożony głównego. ko.ścioła, Adalbert, 
przystąpił dnia pewnego do. niego i rzekI: "po cóz 
ukrywale:śprzed ]?rzyjacielem i krewnym swo.im! to. co 
ci In:a sercu leży?" Gdy ten zaczął go. baą~G Q l?i;~yN 
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czynę 'zapytania, ów odpowiedział: "wiem, że się w po
droż, do Francyi gotujesz i chcesz, żeby nikt o tem' nie 
wiedzial. Wiedz wi'ęc, ze i droga twoja od Boga ci jest 
wskazaną; . w nocy boWiemzdalo mi się we śnie, żem 
stał przed ołtarzem Pańskim i szczerzem Bogu się 

modli!. Wówezas obraz świętej Bogarodzicy, na olta
rzustojący, "przemówił do mnie: idź i oznajm nlę'żowi, 
któ~y leży przededrzwiarni, że Inoże udać się vv drogę 
tam, dokąd życzy. Usłuchałem rozkazu i zbliżając się 
do drzwi, znalazłem cię leżącego śród modlitwy. 
Oznajmiłe'm ci więc, jak mi polecono, tyś usłysz'ał i u
cieszył się. A terl:LZ otrzymawszy pozwolenie, idź do
kąd żądasz." OżywioIlypociećhą Boskiej opieki, zrzekł 
się szkoly ku wielkiej boleści' biskupa 'i starszych' ko
ścioła; którzy Iilechętnie' się' p'8iby,vdl:i: obecności ta
kiegoluę.za. Wziąwszy więc z sobą n9jzacniejszego 
młodziel1ca Tetmara,udał się do Francyi i wstąpil do 
szkoły czcigodnych lnistrzów Rudolfa i Anzelnla (1), 
którzy w oWJlu czasie najsłynniejszymi byli w wykła-. 
daniu'Pisma świętego. Oi zaś poważali go za najgo
rętszą chęć l1auki i za zasługi chwalebnego życia. Uni
kając czczych kwestyj i szerlnierstwa słównego, które 
nie budują)~czracz~Jobaliają" onabycte tego tylko się 
starał, co odpowiadaJ:o zdrowmuu rozsądkowi i do mo~ 
ralnego wykształcenia służyło. Przyjąwszy nakoniec 
nasienie Stówa .B6żego, tak'się wZlubcnU w/,duchu; że 
już wtedypostitnowi! dla luiłości Boga TOZpOCZąć dro
gę S1ftl~owszeg6 żywota,' 'to jest,wyrzekł się używania 
mięs~!. llaciele swelu ·wlosieu"?icę· nosićzaczą,{ i ściślej 

(1) RUd;()lf czyli w,laści.wie Radolf . był: kapelanem na dworz.!3 W~l:, 
helma IV. księcia Akwitauii, Anzelm z.aś scholastykiem i dziekanem ko· 
ściola w Laudun. .' , ,., . 
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służbie Boż~j się poświęci!. Dotąd bowiem był akoli" 
tą (1), iod· wyższych stopni się wstrzymywal, .. lęka! si~~' 
bowiem ułotnności lat swoich. Gdy zaś wiek dojrzf.d.; 
szy i długie doświadczenie wstrzeluięźliwości robey (}'nu 

charakteru dodały, strawiwszy na naukach trzy lata, 
postanowił wrócić do oj czyzny i po ·wyższe sięgnąĆ świę": ' 
cenia. Trafiło się, że dni owych ukochany ucze11 Jeg;o 
Tetmar zasłabł. Bojąc się niebezpieczeństw śmierci, 

zaczął on z Ezeeh~jaszem płakać p!aczeIn wielkim, bła" 
gając o przedłużenie życia przez mile Bogu zasługi je
go nauczyciela. Gdy i ten się pOlnocllil, Tetmar, Bo
gu niech będą dzięki, powstał z niemocy. PotelU 'V'l~ó-: 
cili do ojczyzny i rozłączyli się z sobą; czcigodny bd
wiem Tetmar zostal kanonikiem Bremeńskim, m~śtrz 
zaś Wicelin godność tę sobie ofiarowaną odrzucił, B6g 
go bowiem do innego dzieła przeznaczal. 

46. PHZYBYCIE WICELINA DO ZIEMI SŁAW1AŃSKIEJ. 

W tym vvięc roku, kiedy z Francyi powróci!, przy
byr do biskupa Magdeburskiego, Norberta (2), żeby 
się.jego' towarzystwem ucieszyć; tam też na wyświęce
nie ntt godność kapłańs;kązasłużył.Zaraz też palQjąrc\ 
najgorętszą gorliwością, przemyśliwać zaczął,. w jakich-' 
hy miejscach mógł działać i do jakiego dzieła mial być 
przeznaczony, żeby się stać kościołowi pOżyt~czllyIll .. 
Doszla jego uszu sława księcia sławiaTlskiegoHenryka:, 
jako ten po pokonaniu ludów pogańskich mial "cllęĆ 

. (1) Acolythus zastępca poddyakQlla, czwarty stopień święcenia 

majlłcYi ma. on staranie o świetlekościelnem, o chlebie i winie do "ofiary. 
(2) No:rbertbyl biskupem od r. 1 t 2 6. 
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i \\\101ę do pomnożenia czci domu Boże~o .. Uznając.~ię 
więc po:wolanJrm . z Bosldego natchnIenIa dQ dZleł~ 
EwaIlgelii, udał. się. do czógodnego Adal~~rta, arcy~I. 
skupa Hamburgski~go, któr! wtedy .własn:ew BremIe 
s,ię znajdQwał i wykrył mu SIę z Z.amI3Jraml s~rcR 8"'-: e
go. Ten nie pomału się ucieszył, pochwa,b~ z~mlar 
i ilal mu apostolskie posłannictwo, żeby ,WZlellll sła~ 
'Y'iańsltiej w zastępstwie za niego, wykorzeniał bal~o .. 
ch\valstwo. Natychmiast więc ~dał się w drogę do Zle
mi Slatw'ian w towarzystwie czqigodnych kapłanów, Ru
dolfa Hildesheimskiego i Ludolfa Werdeńskiego ka
~o1,1ikQ,w, którzy się dziełu posłannictwa ,tego poświę .. 
cilL Znalazłszy w Lubece księcia . Henryk a, przyszli 
do niego i prosili gO' o damie bn pozwolenia opowiada
nia Slpwa]3Qżego. Teu'bez,wahal1ia uc~cH przed obli .. 
czem narodu swego mężów riajzacniejszych i przezna, ... 
czył dla nich kościół w Lubece, gdziebyoni bezpiecznie 
u niego pozostawać i działać dla imienia Boskiego mo
gli..Przyprowac1ziwszy rzeczy. dopói'ządku, wrócili 

,do Saxonii, żeby swe sprawy domowe uporządkować 
i pr~ygqto:waćsię aOPQdróży "vV: 'Zielni€ .slawiańskie. 
1ęc~; w:iąl1P-hnagly/smutekserca ich przenilqt~. ,ązyb~ 
k~więśóbowienl 'dQiniiosla, że król siawiański Henr.y~ 
~szedtz 'tego ś,wi~ta,(112j6 r.), a tak ltaterłłZ ,pobożI,te 
ich chęci PQ~ly wodwłol\ię. Synow'ie:bcnyiem Henry
k~, Z;wentepo~ch (Ś'lJ)i§lOpelk) i Kanut"którzy państWQ 
o~~je(b;iczyli, taki wojnami dOlnowemi spro,Yad~ili nie
P9~6j; .żei spokojność i daninę ,utracili z 4:~'ajów, które 
ojciec lc,1l;Pl~ztwern sw6mi orężem zdQbyć potrafi!. 

47. SŁAWA WICELINA. 

Okolo.,tego~ czasu, Adalbert, arcybisl\up przepl?~'7 
,viI się za Elbę dla zwiedzenia Ha111menburgał kraju 
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N ordalbingów i przybył do lllia.staMHeth6rp (M"eldorf) 
w'towarzystwie 'swego zacnego kapłana Wic~Ulla,.' Trzy 
są, narody' Nordalbingów, Sturmarowie,Holzf\ci·{'Det
lllarszy, nie wiele różniące się n1iędzy sobąobycza:j:ami 
i' mową., rządzące się prawami saskiemi i noś~ące imię, 
chrześcijan; z powodu wszakże sąsiedztwa z pogal1aJui 
zwykli się oddawać kradzieży irozbojotn. Gościnno

ści prawa za'chowują. Kraść bowimn i rozdawać jest 
u Holzatów rzeczą chwalebną, a kto łupu zdobyĆ nie 
umie, uważany jest za niedolęgę i człowieka hezc'Zci. 
Gdy biskup w Milethorp bawił, przyszli do niego 
mieszkaIlcy Falc1ery (Newnilnste?') i prosili, zeby im dnI 
księdza. Zielllia zaś Falderska leży na 'granicy Holza
cyi, w tej stronie, gdzie ona Sto. wian dotyka. N'a~eh. 

miast arcybiskup, zwróciwszy się ,do Wicelina,rzekł: 
jeiżeli masz zamiar pracować w ziemi sla wiańshlej, ,idź 
z ludźmi tYlni, wejdź· w posiadanie ich' kościoła"kt1~ry 
leząc na granicach obu k~adów, ł>ędzie dla; debie l1t,liej
scem stałego' pobytu przy! twych. podr,óż:a:eh, ,dQ 81a
iv:ial~szbzyzny ipowt0talch z tej złemi. ,Gdy tenodpo
wfed~iat, że rady' 11s1ao11a,' r~ekt do ludzi z Faldery: 
ezychcecie,żebY'lll wan1' dal roztropnego i 2ld<Dlnt3go ,ka
pIana. "A gdy ci 'powiedzieli, że chcą calem ser:c~m 
i proszą o' to, wziął Wicelina Z'a rękę i poruQzył go 
niejm.kieinuMarkrac1owi, czlowiekowi bardzo, 'ZU9iK0tni- . 

temu i innym mężom z Faldery,po1ecaaąc im; i~eby się 
z 11im iod~owiec1nio jego osohie' ohchodizUi.. @l<!lyprzy
byln'a> miejsce swego przeznaczenia, ohejjzia,l 'miejiseG
woś,ć i 'l znalazl pola szeroko 'zart:>sIe' heznzytecż'1!l:emi 
krzewallli,próc:z tego miesżkańców ·dzikich i nieoświę
conych, ·1 nie w~ędzącycH nic' o r~ligil, prócz tynto ~,'Ie 
jUlię ichtześcijiaii ·1!losiii. Panowała bowiem unibh)~r&~ść 
gajom i źródłom i wiele i11nych przesądów. Zamie~ 
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·s~kaw.szy więc wśród narodu bezbożnego i. przewrotne

go, w miejscu okropnem i pusMm, tern szczerzęj pole

dl się Boskiej opiece, im bardziej ludzkiej pociechy 

czul się pozbawionYln. Bóg zaś dozwolił mu znaleźć 

liJ,~kę·uludu tego. Na.tychlniast więc, jak skoro zaczą,l 

,opowi,~d~ć chwałę ·Bożą, 'blogi stan ·życia przyszłego 

i :zmartwychwstanie ciała, lud nieokrzesany, jakby cu

e1e:m wielkim, do tego stopnia nowością nieznanego mu 

40gmatu wstrząśniony został, że cielnllość grzechowa 

,ro~.pierzchla się od blasku promieniejącej chwały. Bo

~ej~· Nakoniec ledwo uwierzyć 111ożna, jakie tłumy lu

du. 7'tV dniach owych szukały lekarstwa pokuty, i roz-

szedł' się po całym kraju Norc1albingów rozgłos o jego 

J;l:au4',~ch. W swej pobożnej troskliwości zaczął on 

'z}\ji~dzać, ;okoliezne kościoły, udzielając ludowillauki 

."zbawienia, prostując błądzących, 'godząc poróżnionych, 

i prócz tego niszcząc gaje j inne zwyczaje bezbożne. 

Gdy sława o jego świętości głośną się stała, wiele osób 

,Z' duchowieństwa i ze stanu świeckiego zeszło się do 

,nle§o, , a między nimi pierwsi i niłlznakomitsi byli czci

gPJhl~ n~ę.pl~m, LudoH, Eppo, Lutmund, Folkyvard 

tiiwięfuinnych, z któriYchniektórzy juź snem wie~znym 

:lspp;~ź;ęli; ~Jilni .dotądjesz~czeprzy życiu pozostają. Ci 

,więe,zwjąz~ni świętemi pr~yrnierzami, postanowili pro

,:wad;zi6 życie bezżenl1ę, ,wytrwać na 1110dlitwie i: w po

'A,ci~,;wykojJywfl,ć.poboźl1e uczynki, odwiedz~ć ,chorych, 

~ąRiel1ać potl'zf3bują,cych, zajmować się .zbawieniem 

la;w;cpj.~w i bliźnich swoich. Przedewszystkiern z,~$;trQ- ' 

~k~Wi .. o:Qp,wrócellie Slawiall, blagali Boga, żeby im 

jaknajllyp~ej . bramę wiary otworzy!. Bóg w:.ęzQ.kże 

wysłncJaanie.i.qhprośby do dals,zego czasu odl()żyl~ je" 

szcze! . bowiem nię wypełniły się l1iespra.wię.ąliw<?~9i 
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Anlorejezyków i nie przyszedł czas zmiłowania się nad 

nhni (1 ;l1oj~. Xv. 1(/). 

48. O ŚWIĘTOPEŁKUr 

Otoż synowie Henryka, zapaliwszy wojnę dompwą, 

s'prowadzili na ludy Nordalbingskie nowe trudy. Świe

topelk bO'wiem starszy, chcąc sam jeden pano'yać, ,vy
rządził wiele zniewag bratp swemu Kanutowi i nako .. 

niec z pomocą Rolzatów oblegI go w zamku Plunskim. 

Kanut zaś, wstrzymując towarzyszów, by oblegają,cych 

kopijami nie razili, wszedł na wały i tak do całego· 

wojska przenlówil: "posłuchajcie słów moich, o najlepsi 

mężowie, którzyście z Rolzacyi przybyli. Cóż za przy

czyna,pytanl was, żeście przeciwko przyj~cielowi swe

mu po,vstali? Nie jestemże bratem. Świętopełka, z tegoż 

ojca Henryka zrodzonYln, i nie jestemże z prawa 

współdziedzicem państwa nlojego ojca? Za cóż więc 

brat mój wyzuć rnnie pragnie z mojej ojGowizny? Nie 

dozwólcie więc, by was napróżno przeciwko mnie pod

burzano, lecz wróćcie do sprawiedliwości i wyjednaj~ie 

u brata mego, żeby mi oddał część, jaka mi się z. pra

wa należy." Gdy to usłyszeli oblegający, uspokoili się 

·w umyśle ilwoim i postano·wili slu8znyrn jego żądaniom 

zadość uczynić. Nie bez mozołu. więc niezgodnych 

braci pojednali i kraj pon1iędzy nich rozdzielili. Lecz 

Kanut wkrótce potem (w r. 1127) został zabity w mie

ście Lutylinburgu, a Świętopełk całe państw~o za. 

garnął, i przywoławszy sobie na pomoc hrabiego Adol

fa z Holzatami i Stormarami, przedsięwziął wyprawę 

do kraju Obotrytów i obległ mi~sto nazwane Wer~ 
15 
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lo (1). Opanowa,yszy je, poszedł dalej do llliasta Ki· 
cynów i przez pi~ć tygodni w oblężeniu je trzymał. 
Nakoniec i to miasto opanował, a wziąwszy zakładni .. 

, ków, wrócił sam do Lubeki, Nordalbingowie zaś do dow 
lnów swoich popo,vracali. Gdy więc ksiądz Wicelin wi
dział, że książę slawiailski łagodnie się obchodzi z chrze
ścijanami, udal się do niego i wznowil rzecz przez ojca 
już przyobiecaną, a uzyskawszy przychylność księcia, 

posłał do miasta Lubeki czcigodnych kapłanów, Lu-. 
dolfa i Folkwarda, by ci zbawienie ludu mieli na pie
czy. Tam przez kupców, którzy ujęci uczciwością 

i pobożnością. księcia Henryka, w niemałej liczbie 
w mieście się osiedlili, zostali łaskawie przyjęci i za
mieszkali w ko~ciele, leżącyrn na wzgórzu, które było 
naprzeciw miastu za rzeką. Nie wiele czasu upłynęło 
i oto (UJ r. 1128) Rugijanie napadli na lniasto ogołoco
ne z okrętów i wraz je z zamkiem zburzyli. Gdy bar
barzyńcy udali się do kościoła przez jedne drzwi, zacni 
kaplani drugielni ucIekli i korzystając z blizkości lasu 
uratowali życie i do portu Falderskiego się schronili. 
Po niedługim czasie (w r. 1129) zabityln został Święto
pełk. :podstępnie pr~ez niejakiego I-Iolsztyńczyka Dazo
na. Swiętopelk pozostawi! syna Zwinike (2), lecz i ten 
zabityzostal 'w Erteneburgu, mieście zaelbiańskiem. 
Takim sposobem wygasł ród Henryka w księstwie sla
wiańskiem, pomarli bowiem i synowie i synó\v syno
wie. To snm ten książę przepowiedziai, nie wiem przez, 
jakie wyrocznie 'natchniony, że ród jego prędko wy-:
gaśnie~ 

, 
. (1) Werle 1l1boW,Ilrle znajdowało się między miastami Szwanem 
l Biitzowem, nitu rzeką 1V m'nową, gdzie dziś wieś W yek. 

(2) Zwenik albo Zwenko podług Szafarzyka. 
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49. o K A N U C I E. 

Potelu panowanie nad Sławianami przeszło do naj· 
szlachetniejszego księcia I(anuta, syna Eryka, króla 
dUliskiego. Eryk bowiell1, najpotężniejszy król, ślubo
,va,vszy odbyć podrói do J el'ozolhny, poruczył bratu 
swemu Mikołajowi państwo i opiekę nad synem Kanu
tem, przyjąwszy od niego przysięgę, że jeśliby nie 
wrócił, odda rządy państwa synowijego, po dojściu tegoż 
do pełnoletności. Gdy więc króla w jego z J erozolhny 
powrocie śmierć zabrata, Mikołaj jakkolwiek z nałożni
cy zrodzony, otrzymał rządy nad Daniją, Kanut bo
wielU był jeszcze dziecięciem. Lecz i Mikołaj miał sy
na, imieniem Magnusa. Wychowywali się więc po kró
lewsku i świetnie dwaj potomkowie na przyszłe za
mieszki wojenne i nieszczęście ',vielti Duńczyków. Gdy 
Kanut począł do lat przychodzić, lękQjąc się ze strony 
stryja za~adzek na swe życie, którym ·łatwo nlóglby 
uledz, udał się do cesarza Lotaryjusza i pozostał u nie
go przez wiele dni czy lat, z najwięksr.ą uczciwością, 

jak przystało królewskiej godności, traktowany. Stąd 
,vrócil do ojczyzny i przychylnie przez stryja przyjęty, 
otrzymał rządy nad catą Daniją. Mąż ten pokój lu
biący zaczął od przywróceni{t spokojności w kraju 
i włóczęgów z państwa wydalił. Szczególniej zaś był 
dobroczyńcą mieszkańców Szlezwiga. Zdarzyło się, 
że w zaroślach znajdujących się między Sliją i Egdorą 
schwytano rozbójników i przyprowadzono przed obli
cze Kanuta. Gdy' ich na, szubienicę skazał, jeden 
z nich, chcąc życie urato,vać, zawolał, że jest jego 
krewnym i z rodu królów dUllskich pochodzi. A Ka ... 
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nut odpowiedział: nie przy5toi 'na naszego krewnego; 
żeby z nim jak z pospolitym czlowiekient się obcho
dzono; do nas należy świetnością go odznaczyć. I ka
zał go publicznie na maszcie okrętowym powiesić. 

Tymczasem przyszło mu na myśl, -że po śmierci Hen
ryka i sprzątnięciu Jego synów ze świata, władza nad 
Sławianami w niczyim ręku nie była. Udał się więc 
do cesarza Lotaryjusza i .za wielkie summy kupił pa
nowanie nad Obotrytami, a mianowicie całą tę w-la
dzę, jaką Henryk posiadał. Cesarz wło-żył na jego 
głowę koronę, co go królem Obotrytów czyniło i uznał 
go SWOi111 lennikiem. Potem udał się Kanut do ziemi 
Wagrów i zajął górę, która od da'wllych czasów Alberg 
się nazywa i pobudował małe domki, zalnierzając tam 
twierdzę wystawić. Przyłączywszy do swego wojska 
wszystkich dzielniejszych Rolzatów, uczynił z nimi na
pad na zimnię Sławian, zabijając i upokarzając wszyst
kich swych przeciwników. Przybysława zaś, który 
był krewnym Henryka i Niklota najstarszego w ziemi 
Obotrytów, wziął do niewoli i w Szlezwigu do więzie
nia wtrącił, zakuwszy ich w żelazne pęta, póki się nie 
wykupili płaeąc pieniądze i dając zakładników~ i póki 
nie l1~nali swego poddaństwa. Często też i ziemię Wa
grÓ"wzwiedzali w Falderze gościł, okazując przychylność 
Wicelinowi . i wszystkim, którzy tam mieszkali, i obie
~ał im wiele dobrego, j~żeli tylko Bóg łaskawie spra
wami jego w ziemi sławiańskiej kierować będzie. Przy
bywszy też do Lubeki, rozkazał kościoł przez Henryka 
zbudowany, poświęcić przy' w'spółudziale czcigodnego 
kapłana Ludolfa i innych księ-ży, którzy z Faldery d0 
tego miejsca przeznaczeni . byli. \W owych dniach 
u111ad hrabia Adolf pozostawiwszy dwóch synów. 
Z tych starszy Hartung, rycersklemu rzemiosłu odda-
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ny, filialotrzymać hrabstwo, mlódszy zaś Adolf nau
kom się poświęcił. Zdarzyło się, że wtedy Lotaryjusz 
wielką wyprawę na Czechy przedsięwziął. W wypra
wie tej Hartung. został zabity z wielu panami (19 Lu-. 
tego 11'26' 1\) i Adolf otrzymał władzę hrabiowską nad 
ziemią Nordalbingów. Byl to mąż roztropny, a w Bo
skich i ludzkich rzeczachwielGe wyćwiczony; prócz 
bowiem łatwości nlówienia po łacinie i po niemiecku, 
posiadał znajomość i ll10Wy sła,viańskiej. 

50. O M l K O lo A J U. 

Około owego czasu przytrafiło się, że król Obo
trycki Ka.nut przybył do Szlezwiga na sejm ze sWyln 
stryjem Mikołajem. Gdy lud zebrał się już na wieca 
i stary król zasiadł na tronie w królewskie' szaty odżia
ny, Kanut usiadl naprzeciw ni81Uu także z koroną kró,. 
lestwa Obotryckiego na głowie, otoczony tłumem dra- ' 
bantów. L~'cz gdy król stryj ujrzał synowca swego 
w królewskim stroju, i-że ten ani powstał, ani też go 
pocałował, jak to było we zwyczaju, udał, że nie spo
strzega zniewagi} przyszedł do niego, -żeby go pocało-
1vaniem przywitać. Ten wyszedł naprzeciw niemu na 
środek i takim sposobem postawi! się na równi ze stry
jem ico do miejsca i cądo godności swojej. Ten po-
stępek ściągnął na K.anuta śmiertelną nienawiść. Syn 
bowiem Mikołaja, Magnus, obecny temu widowisku 
razem z matką '5WOją, 1vpadł 1V gnie,v nieopisany, mat
ka zaś rz~kl:;t do niego: "czyż nie widzisz, że krewny 
twój wziąwszy berło jllż panuje? Uważaj go więc za 
jawnego l1ieprzyjt1ciela, on bowiem za żyda jeszcze oj~ 

ca twego już się. nie uląkł przywłaszczyć $obie tytuł 
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królewski. Jeżeli ty i dalej na to uwagi zwracać nie 
będziesz i nie zabijesz go, to wiedz, że on cię i życia 
i królestwa pozbawi." Pobudzony temi słowan1i, Mag
nus począ'! obrnyślać sposoby, jakby !{anuta zgładzić 
ze świata. Widząc to król Mikołaj, zwołał wszystkich 
książąt państwa i pracowal nad tem, by poróżnionych 
lnłoclzieńców pojednać. Gdy spór spokojem się zakoń
czył, przymierze i obu stron zaprzysiężonem zostało. 
Tej umowy Kanut wiernie dotrzymał, Magnus zaś 
w swych podstępach o niej zapomniał. Wkrótce bo
wiem z udanem wytrwaniem w przymierzu starał się 
zbadać umysł Kanuta, a spostrzegłszy, że ten żadnego 
podejrzenia nie żywi, zaprosi! go na osobną rozmowę. 
Żona Kanuta radziła mu, ' żeby nie ,vychodz!ł, bała się 
bowiem zasadzki i przelękniona była snem, jaki prze
szłej nocy miała. Lecz mąż ten, wierny danemu słowu, 
nie dał się zatrzymać, lecz stosownie do umowy, sta
wił się na miejsce schadzki w towarzystwie tylko czte
rech ludzi. Stawił się i Magnus z tyluż ludźmi, a gdy 
się uścisnęli i pocałowali, zasiedli o ba, by o swych 
sprawach traktować. W tem ludzie zasadzeni wypada
ją ze swych kryjówek, ranią i zabijają Kanuta, a roz
członkowawszy jego ,ciało, okrucieństwo swe jeszcze 
nad umarłym nasycają (7 Stycznia 1130 r.). Od tego 
dnia wzmogły się zamieszki i wojny w Danii, i o tych 
w następnych częściach wspomnieć trzeba nam będzie, 
dla tego że one silnie dotknęły kraj Nordalbingów. 
Gdy wieść o tem nieszczęściu doszła do Lotaryjusza 
i jego małżonki Rykenzy, zasmucili się bardzo, zginął 
bowiem mąż najbardziej cesarstwu przyjazny. I przy
szedł cesarz z· wielkiem wojskiem pod miasto Szlezwig, 
do owego znanego walu Dinewerch (Dannevirke), by 
pomścić śmierci najlepszego męża' Kanuta. Przeciwko 
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~iemu rozłożył się z ogromnem wojskiem Duńczyków 
Magnut:! dla obrony swojego kraju. Przestraszony je
dnak męstwem "rojska niemieckiego, otrzymał u cesa~ 
rza bezkarność, płacąc wielką. slllnmę zlóta i uznając 
siebie za lennika cesarskiegc. 

51. O E RYK U. 

Eryk, brat Kanuta. z nałożnicy spł~dzony, widząc, 
że gniew cesarza ochłonął, począl się uzbra.jać dla po
mszczenia krwi Lratniej, a przebiegając ziemię i morze, 
zebral ,vi elką liczbę Duńczyków, . złorzeczących bezbo
żnemu zabójstwu K~nuta .. Przyjąwszy tytuł królewski, 
zaczął bójkami trapić Magnusa, lecz został zwyciężony 
i do ucieczki zmuszony. Stąd też Eryk zostal Hazen
voth, to jest nogą zajęczą z powodu ciągłej ucieczki 
przezwany. Wygnany nakoniec z Danii, uciekł do 
miasta Szlezwiga. Mieszkańcy zaś miasta, .parniętni 
dobra, jakie im Kanut ~yświadczył, przyjęli Eryka, 
gotowi ponieść za niego śmierć i wytępienie. Z tego 
powodu Mikołaj i syn jego Magnus rozkazali całemu 
ludowi dUIlskiemu wystąpić na wojnę ze Szlezwigiem, 
lecz oblężenię ciągnęło się do nieskończoności. Gdy 
zaś jezioro pod miastem będące, lodem ściśnięte zo.;. 
stało i przejście uczyniło możliwem, obłożyli miasto ze 
strony lądu i wody. "rtedy mieszkańcy Szlezwiga 
wysIali gońców do hr'abiego Adolfa., ofiarując mu sto 
mark, byleby z ludem Nordalbingówna obronę miasta 
przybywał. Lecz i Magnus ofiarował tyleż, byleby 
od wojny się wstrzymał. Hrabia nie wiedząc, czego się 
chwycić, . wezwał na naradę starszyznę kraju. Ci ra
dzili mu dopomódzmiastu, często bowiem .tawary 
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stamtąd dostawali. Zebrawszy więc wojsko, hrabia 

Adolf przeszecU rzekę Egdorę i za potrzebne uznał za

trzymać się nieco, c1~póki by cale 'wojsko się nie zeszło, 

i 'do kraju nieprzyjacielskiego z największą iść osttóż

nością. Lecz lud chciwy łupów, nie dał się pows,trzy

mać. Z takim się więc rzucił pośpiechem, ~e kiedy 

pierwsi byli już pod lasem Thievela (1), ostatni ledwo 

do rzeki Egdory' dochodzili. Magnus, usłyszawszy 

° przybyciu hrabiego, wybrał z,wojska swego tysiąc 

pancerników i poszedł na spotkanie wojska, które wy- ~ 

szlo z Holzacyi i stoczył z niem bitwę. Hrabia Zlnu

szony został do ucieczki i ludy Nordalbingów stra

sznej doznały porażki. Hrabia zaś i ci, co z pola bitwy 

uciekli, wróciwszy za. Egc1orę, ocalili swe życie. Ma

gnus odniósłszy zwycięstwo, wrócił do oblężenia, tru

dy jego wszakże były daremne, ani miasta bowiem nie 

opanował, ani nieprzyjaciela nie pokonał. Gdy zirua, 

a z nią i oblężenje złagodniały, Eryk uciekł do nad

morskiego kraju Skonii, skarżąc się wszędzie I1a nie

winne zabójstwo brata i na własne nieszczęścia. Gdy 

~lagnus ~słyszal, że się Eryk znowu ukazał, uczynił na. 

stępującego lata wyprawę do Skonii z niezliczoną 

mnogością okrętów. Ten zaś rozłożył się naprzeciw 

niemu, otoczony mieszkańcmni, jakkolwiek w niewiel

kiej liczbie. Sami Skonijczyko,vie oparli ~ię wszystkhn 

DuńczykOln. Gdy więc Magnus~ święty dziell Zielo

nych Swiątek (w 1\ 1134) wojsko do boju prowadził, 

rzekli do niego czcigodni kapłani: "oddaj chwałę Bogu 

niebios i lniej ,y czci dzień taki, uspokój się dzisiaj, 

(1) Dzisiejs~a wieś Jagd, o trzy mile od rzeki Eidcr le~ą:ca, nazy

wała. się niegdyś Dyawel. 
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bitwę zaś jutro stoczyć możesz." Ten zaś gardząc ra

dami, rozpoczął bitwę. Eryk więc wyprowadził swe 

wojsko i mężnie się z nim spotkał. Zginą,l Magnus 

w dniu owym i wszystkie tłumy Duńczyków pobite 

p,rzez ~konijczyków i do szczętu wytępione zostały. 

I stał SIę Eryk sla'\vnynl z tego zwycięstwa i dano mu 

nowe przezwisko, także go odtą,d ErykielTI ElTIUl1em t. j. 

godny ni pamięci nazywano. Mikołaj zaś, król stary, 

u~zedłszy na okręcie, przybył do Szlezwiga, gdzie dla 

przypodobania się zwyciężcy został zabity. I pomścił 

się Bóg krwi Kanuta, którego zamordownł Magnus, 

zlalnawszy uczynioną przysięgę. Eryk zaczął panować 

w Danii i spłodził z nałożnicy Thunny syna imieniem .. 

Swein. Lecz i po Kanucie został syn szlachetny Wal

demar .. Magnus także luiał syna Kanuta. Ci królew

scy potomkowi~ u ludów duńskich pozostali, i 7..awsze 

się (w wo;'nach) ćwiczyli, by czasem zaprzestawszy wo-

'>,.. jen nie zniedołężnieli; w samych bowiem wojnach do .. 

mowych odznaczają, się Duńczycy. 

52. O OBYOZAJACH StAWIAN. 

Gdy więc uInarł królobotrycki Kanut, przezwi

skiem Laward, miejsce jego zajęli Przybysław i Niklot, 

podzieliwszy państwo' na dwie części; jeden rządził kra

jemWagrówi Połahian, drugi ziemią. Obotrytów (w r. 

1131). Były to dwastrasz1iwe potwory, chrześcijan 

straszliwi prześladowcy. ParlOwały zaś za dni owych 

w calej Slawiańszczyznie cześć bałwanów i błędy róż .. 

nych p~zesądów. Prócz bowiem gajów i bogów domo

wych, najpierwszą i szczególną cześć odbierali: Prowe, 
. i6 
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h6g ziemi Aldenburgskiej " Ziwa bogini. Pol~bian ~ ~a. 
digast, bóg ziemi Obotrytow. . ~ a sł~z bę lm p~SWlę· 
ceni byli kapfa:ói, przynoszono lm ro zne ofiary l roz
maitą cześq religijną im wyrządzano. I{ap!a~ p~dług 
wskazania \ losów przeznaczał ur oczyStOŚCl, Jakle na 

'. ść tych bogów odprawiać luiano, i wtedy schodzili 
cze . kl- d l· . ludzie z żonami i dziećmi i bogom S'VOlm s 1.a a l SIę .... . h .. 
o:fi{ljry z wolów i owiec,a wielu i. z ludZI ,c ~z~ścIJan, 

. t ch krew bowiem, jaktiómaczyh, szczegoln18J podo-

~la się bogom. Po zabiciu bydl~cia kapłan kr'\vi jego 
kosztowa!, by się zdolniejszym stać do przyj ęcia wyro .. 
ku boskiego; wielu bowiem luniema, że duchy djabel-: 
skie łatwiej krwią się wywołują. Po przyniesieniu 0-

iary podług zwyczaju, lud oddaje się uczto~ i weselu. 
Istnieje 11 Sławian dziwny przesąd : w czaSle uczt bo
wiellli pijatyki obnoszą czaszę ofiarną i na nią zlewa
ją, w imieniu bogów, to, jest, dobrego i złego, sło'wa 
nie powiem błogosIawieństwa lecz przeldeństwit; wy
znają bowiem, że jak pOluyślność od boga dobrego, tak 
nieszczęście od złego pochodzi, i dla tego też złego bo
ga nazywają w swym języku Diabol albo Czerneboh, 
to jest czarny ~ófJ' Między. r6ż1koks2łt~tnylui zaś boga-

. mi slawiańskimi szczególniej jaśnieje Swantewit, bóg 
ziemi Rugijan, jako skuteczniejszy w swych odpowie
d~iach. W por6wnaniu z nim innych jakby' Za pół. 

'bozków uważają. Stąd też dla 0ka:zania 'szczególnej 
c:zci zwykle corocznie zabijają m~ na; ofiarę jednego 
chr~eś.cijanina, na którego l (i) $;, padnie. Prócz tego ze 
ws~ystkich krajów slawianskich przesyłają t.am ustano .. 
wione, ofiary na wydatki. Ze szczególną też czcią. i tro
skliwo.śeri~ dbają o służbę świątyni; nie łatwo bowiem 
dopuszczają; pIlzysięgę i nie c10 z walają . p~z~stąpien~a 
Qbrę bu świątyni narwet W c2;9sie . naj ś~ia, }1ie]ł\Vzyj~ciół: 
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Prócz tego Sławianie mają wrodzone 'okrucienstwo, 
które nasyconem być nie łnoże; niecierpliwie znosżą 

spokój, a stą.d w przyległych krajach na lądzie i morzu 
zamieszanie sprowadzają. Ilorakie zaś rodzaje śm~erci 
chriześcijanom zadawali, trudno jest nawet opowiedzieć; 
jednym bowielu wydzierali wnętrzności i kolo pala je 
okręcali, innych do krzyża przybijali, szydzą.c z sym
bolu naszego zbawienia. Największych zbrodnia,rzy 
bowiem na śmierć krzyżową. skazują; tych zaś, których 
zabierają. do niewoli dla wykupu, dręczą takiemi mę
czarniami i 'v tak ścisłych 'więzach trzymają, że kto te .. 
go nie wie, zaledwo by mógł dać wiarę. 

53. O ZBUDOWANIU SEGEBERGA. 

Gdy więc znakomity cesarz Lotaryjusz i jego cZ.ci
godna małżonka Rykenza, z całą gorliwością, o slużhę 
Bożą dbali,' stanął przed cesarzem, gdy te:r; w Bardewi .. 
chJl bawił, kapłan Wicelin i przelożył mu, by mocą da
nej sobie od Boga władzy podal środki do żbawienia 
dusz ludu slawiańskiego. Prócz tego uwiadOlui1 go, 
żew tiemi Wagrów znajduje się góra dogodna, na któ
rej dla obrony kraju mozna by bylo zamek królewski 
z'bil;l<ilować. J(anut bowiem król Obotrytów niegdyś 

tęż górę zająJ, lecz załoga tam pozostawiona, ·zośMl~, 
przez zbójców w nocy wpilszczonych do ni~woli zabra
ną, a tow skutelt podstępu starszego hrabIego Adolfa,. 
który się bał, żeby go Kanut wZluooniwszy się z cża~ 
se.m,ni~ uciemiężył. Cesarz więc, usłuchawszy rady 
roztropn:ego kaplana, posłał zdolnych ludzi dla zbaCLar. 
nia" czybl)' góra była c10 tego dogodną. Upewniwszy 
się.więc ze słów poslańcóW, przeby~ rzekę i przyszedł 
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do ziemi Sławian w miejsce oznaczone. Polecił też 

całemu ludo'wi Nordalbingów, żeby się schodzilI dla 
wybudowania warowni. Iksiążętasławiańscy okazali się 
posłusznymi cesarzowi i także do dzieła się przyło~yli, 
l~cz ż wielkim smutkiem, czuli bowiem, że to się taje
mnie dla ich uciemiężenia gotuje. PowiedziaJ więc je
den z książąt sławiallskich do drugiego: "czy widzisz 
tę silną i wzniosłą budowę? Otoż przepowiadam ci, 
że twierdza t~ będzie służyła ku ujarzmieniu całego 

kraju _ naszego. Stąd bowiem wychodząc n~jprzód, 
skruszą Plunę, potem Aldenburg i Lubekę" dalej prze
szedłszy Trabenę (Trawnę), Racesburg i nakoniec całą. 
ziemię Połabian opanują·. Lecz ani kraj Obotrytów rę
ki ich nie ujdzie." Ten zaś mu odpowiedział: "któż 
nam to nieszczęście zgotował, któż króloWi górę tę wy .. 
dał?" A ksią,żę: "widzisz, rzekł, tego człowieka łyse .. 
go, stojącego przy królu? On to całe nieszczęście na 
nassprowac1zil." Tak zbudowaną została twierdza i li
czną załogą ?bsadzona. Nazwano ją Sigeberg, a na
czelnikiem w niej uczynił król jednego ze .swych toWa
rzyszów, imieniem Hermanna. MaJo tego, polecił je
szcze u stóp tej góry zbudować nowy ko~ciół i prze
znaczył na utrzymanie w nim służby Bożej j braci, 
którzy tam zgromadzić się mieli, sześć czy więcej wsi, 
obwarowawszy to l;1adanie, stosownie do zwyczaju, pr~y
wilejami. Zarząd zaś tego kościora poruczył "Vice
linowi, ażeby tem gorliwiej zajął się wystawieniem 

. z'abudówań i zebraniem osób ,które by je zamie
szkać miary. Tak' samo postą,pił i względem kościoła 
w Lubece, poleciwszy Przybyslawowi, pod zagroże
niem utraty swej łaski, ażeby okazywał szczegÓlną 
życzliwość wspomnionemu kapłanowi lub temu, któryby 
jego miejsce zastępowa!. Postanowił on, jak sam to 
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wyznał', cały lud slawiański poddać - Boskiej religii 
i ze slugi Chrystusa wielkiego biskupa uczynić. 

54. ŚMIERĆ CESARZA LOTARYJUSZA. I 

To uskuteczl?-iwszy, cesarz przyprowadził do po
rządku sprawy tak Slawian jak i Sasów, i na księ
stwo saskie posadził zięcia swego Henryka, księcia 

bawarskiego, którego zabrawszy z sobą" ~.przygotował 
się do drugiej wyprawy włoskiej. Tymczasem Wice
lin, umiejętnie i troskliwie prowadzą,c poruczone sobie 
posłannictwo, ludzi zdolnych do opowiadania Ewan
gelii zjednał dla sprawy służby Bożej, a z tych, czcigod
nych kapłanów Ludolfa , Hermanna i Brunona prze
znaczył do Lubeki, Lutlllunda zaś i innych do Sigeber
ga poslal. I stało się miłosierdzie Boskie i przez za
sługi cesarza Lotaryjusza zasadzoną, zostaJa nowa win
nica w Sławiańszczyznie. Ci jednak, którzy do służby 
Bożej przystępują" nie zostają bez przeciwności. Tak 
i ojcowie nowego kościoła nader wielkie ponieśli stra
ty. Dobry bowiem cesarz, którego zasługa względeul 
nawrócenia pogan jest uzuaną" gdy po opanowaniu 
Rzymu i WIoch i wypędzeniu Rogera sycylijskiego 
z Apulii, do powrotu się gotował, zaw'czesną śmiercią 
zaskoczony zostal (3- grttdnia 1137 r.). Na:tęwieśĆ 
wszystkie wł~dze państwa przyszły w zamieszanie, i 

męstwo Sasów, które tak pod tym księcieln zajaśniało, 
do zupełnego, jak się zdawało, przyszło upadku. W zie
mi tez slawiańskiej sprawy kościoła zachwiane zostały. 
Zaraz bowiem,jak tylko ciało zmarłego cesarza do Saxonii 
przeniesionem i w Luturze (I{onigslutter) pogrzebanenl 
zostalo, wszczęły się między Henrykiem zięciem kr6-



lews'kiln ima~abią AdttIbertem niQPokoje i gpory 
o księstwo Haskie. Król.bowiem Konrad na t~on ~
niesiony stara[ się utwierdzić Adalb.ert~ n.a kSIęstwIe, 
uważając za rzecz niesłuszną., żeby JakI kSIąŻę dwoma 
księstwami władał. He~ryk .bowi~m roś~~ł p:a~a d~ 
dwóch księstw, bawarskIego l saskIego .. CI WlęC dwaj 
lrsiążęta, z dwóch siostr zrodz::~i, 'VQj~ę do~oWą pro
'wadziezaczęli, i poruszyła SIę cala SaxonlJa. Adal ... 
'bert zda był twierdzę Luneburg z nli:as~~mi Bardewi-
chero i Bremą. i całą zachodnią. Saxoniję opanował., 
Prżypacl.ła mu też i N ordalbingów kraina. Dl~ ~ej 
przyczyny hrabia Adolf został wygna~y, . z~~rZ!Sl.ęZO: 
ll:e3 bowiem: wiary cesarzowej Rykenzle 1 Jej ZIęClOWI 
zl:amać nie chciał. Hrru'fustwo jego, miasto i 'lenu,ość, 
z laski Ac1ałhertaotrzymał HEmrylt z Badwide .. Te
muz porucz@ną; z:ostala, straż twierdzy Sigeberga ,Het
mann bowiem umarł, a inni, których cesarz tam p0sta
nowi!, zostali wypędzeni. 

~.5. :PR'ZĘŚLADOW.ANIE CHR2iEŚCIJ.ANPRZEZ PRZl

BYSŁAWA. 

Gdy więc po całej Saxonii wszczęły się różr~chy,: 
Przybyslaw z Lubeki, skorzystawszy.ze sposobneJ pp .. 
~, :zQQral oddział zbójców i z gruntu 'zburzył mias~o 
Sigeh.e:rg i wszystkie dokoła jego lezące' mieszkanIa 
Sasów,' Tam też nowa kaplica i" nowo zbudowany 
klasztor ogniem. spłonęły. Folkier, duchowny wielkiej 
prostoty obyczajew, mieczem przebity zóstał~ In.ni du
chowni, .którzy uciekli, do portu Falderskiego się schro
nili. ,Ksią.dz zaś Lljld~(i)If i ci ćo z' nimw,Llił:bęcemie .. 
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szkali, nie rozproszyli się po tych spustoszeniach, roie .. 
szk~li bowiem w twierdzy i pod opietą Przybysł'awa 
zostawali, znajdowali się wszakże w trudnych okgIi
cznościach ze względu na miejsce i czas i byli w wiel
kiej trwodze o swe życie. Prócz bowiem niedostatku; 
i codziennego niebezpieczeilstwa życia, zluuszeni byli 
patrzeć na więzy i różne rodzaje męczarni, jakie zada
wano chrześcijanom, których zwykle oddzia! zbójców 
do niewoli zabierał. Niedługo potem przyszedł z okrę
ta11li niejaki Race z rodu Kruk~"t, sądząc, że nieprzyja
ciela swego Przybysława w Lubece zastanie. Oba bo
wiem rody,Kruka i Henryk~ śpiel"aly się z sobą o wła_ 
dzę· Gdy więc Przybysławowi szczęście jeszcze sprzy
ja1:o, Race ze swerni zburzył twierdzę i otaczające ją. 
zabudowania, księża zaś ukrywszy się 'v krzakach, ztla~ 
leźli schronienie w Falderze. Czcigo dny kapłan Wi .. 
ceHn i inni opowiadacze Słowa Bożego, wielkim smu-r 
tkieln się napełnili, że zwiędła nowa yvinnica, i POZ,(i) .. 
stą,li w kościele Falderskim, gorliwie oddając się 11).0 .. ' 
dlitwom i postom. Z jakiej zaś surowości obyczajów,. 
z jaki~j wstrzemiężliwości w pokarmach, zjakiej cIosko-o 
na!ości w obcowaniu jaśniało pierwiastkowo owe zgro
madzenie du~chowne w Falderze, nie można i opo;wie
dzieć dostatecznie. Dał więc im Bóg łaskę uzdrawia;.
ni~, stosownie do tego 60 Sam obiecał, mówi'ąlc: ",cho .. 
rych uzdrawiajcie, djabIy wypędzajcie." Cóż bowiem 
mJ;Lm o opętanych powiedzieć? Tych,. których zdaJe .. 
ka prźywożono, byI pełen dom" tak że bra'ciai nie :mieli 
spokoju: i bla,ga,li Boga, by o,hecnQścią. ś"\vi~tych mętów 
i icq ognie:(f;.orliwość) zapalo~ew.i być mogIy. ~~cz 
ktqżprzysz~d~ t~m, żeby ~,Ia,skiBQżej nie był uwohaiA~ 
ny (oddjabla)?' W dniach owych zdąr~y;ło się,ż.~ <lQ\ 
Wicelłna ,przyp~o;wad\zo~o pewną dziewicę, ,i:ąl}~nielJJ1 
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Ymme, która ~d cljabla opętaną, byla. Gdy więc te
muzapytania 1!'ągle biskup zadawal : "dla czego ty, 
sprawco zepsucia, wybraleś dla splugawienia to naczy
nie czyste?" tell wyraźnyln glosem odpowiedział: bo 
mię po raz trzeci obrazila.Ozem że cię, rzekł Wicelin, 
obrazila-? Bo mi, odpowiedział, w moich czynnościach 
przeszkodzHa. Dwa razy bowiem złodziejów nasła
nych, żeby się do domów dostali, ona siedząc ~a komi
nie krzykieul s,voim odstraszyła. Teraz zaś udając 
się' do Danii z poruczeniem 'o d swego księc1a, 'v dro
dze natknąlem się na nią" a chcąc /Się zemścić, że mi 
po raz trzeci na przeszkodzie stanęła, na nią. się rzuci
łem." Lecz gdy mąż Boży wiele zaklęć przeciw nienlu 
wymówiI, ten rzekł: "po cóż mię wypędzasz, gdy i sam 
dobrowolnie wyjść jestem gotowy? Już bowiem odej
dę do blizkiego miasta, dla odwiedzenia mych towa
rzyszów, którzy się tam ukrywąją,. Tal~ie bowiem mam 
zlecenie, pierwej niż do Danii się udam." Jak ci na 
imię, rzekł Wicelin, i kto są towarzysze twoi i z kim 
mieszkają? ,~Ja się nazywaIn, odpowiada ten, Rufinem; 
dalej z towarzyszów moich, o których ty się pytasz, są 
tu dwaj, jeden z Rotestem, drugi.z jakąś kobietą wtem 
że mieście. Tych dzisiaj odwiedzę, a jutro pierwiej niż 
w:kościele na pryluę zadzwonią, ,wrócę tu na pożegna .. 
nie i potem iuż do Danii się udam." To powiedzia .. 
wszy wyszedł, a dziewczyna od swych lnąk wybawio .. 
ną'został'a. Wtedy kapłan kazał dać jej posiłek i na .. 
zajatrz przed pryulą, do kościoła przyprowadzić. Gdy 
następnego ranku rodzice qo kościoła ją przywiedli, to 
nim próg przestąpili, uderzyła pierwsza godzina i dzie-
1Vczyna dtęc'zoną.byc zaczęła. IAecz troskliwość dobre
go pasterza dopóty nie ustawała, dopóki duch, zniewo" 
lony mocą wszechmogącego Boga, nie ustąpił. Potem 
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to co o Roteście powiadał, koniec rzeczy stwierdził: 
wkrótce bowielll straszliwie przez ziAło ducha dręczo
ny, saln się powiesił. W Danii zaś po zabójstwie Ery
ka wielkie wybuchnęły rozruchy, tak że naocznie mo
żna bylo się przekonać, że ten ",vielki szatan przyszedł 
na zaSlnlwenie owego narodu. I(tóż bowienl nie wie, 
że "wojny i burze, zarazy i inne nieszcześcia rodzaju 
ludzkiego z woli złych duchów po-wstają: 

fi 6. ŚMIERÓ KSIĘCIA HENRYKA. 

Wrzały zaś ta.k w Danii jak i w Saxonii różne bu
rze ,v~jenne, to jest, wojny dOlllowe wielkich ksiażat 
IIenryka Lwa (właściwie Henryka Pysznego) i Adalbe~
ta, spierających się o księstwo saskie. Szczególniej zaś 
wściekłość Slawian, z powodu zajęcia Sasów innemi 
rzeczalui, zapaliła się jakby zerwawszy wędzidła i za
niep~koila kraje H"lzatów, tak że ziemia Falderska ju~ 
prawie w pustynię zalnieniona została w skutek co
dziennego zabójstw~ ludzi i rabunku po wsiach doko
nywanego. Sród tego sUlutku i udręczenia Wicelin na
pOlninał lud, by w Bogu swą nadzieję położył, by śrocl 
postów i ze skruchą, w eercu litanije odmawiał, dnie 
bowierp. nieszczęść nastawały. Henryk, który hrab
st~vem zarządzał, mąż czynny i w boju dzielny, zebra
)vszy tajemnie wojsko z Holzatów i SturInarów, wszedł 
porą zimową do ziemi sławiańslci~j i napadł na tych, 
którzy byli pod ręką, jakby pale w oczy Sasów po
wbijane, i zadał im więlką klęskę; mówię tu o zielni 
Plullskiej, Lutyleriburgskiej, Alc1enburgskiej i o całym 
kraju, który się poczyna od rzeki Swale i zamyka się 
lllorzenl Baltyckiem i rzeką Trabeną (Trawną). W je-

17 
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"dnYUl napag:z~ę eafą. tę ziemię grabieżą i pożaralnizni~ 
$zezyli, prócz st, które bronione wałami i "\vrzecia~ 
dzami, vvylnu,g~ły ścislejszego oblężenia. Następl1eg~ 
lata (1'.1139) lfolząci,. ulnówiwszy się z sobą, już bez 
hrabiego nap~dli na zanlek Phulski,. i z Boską pomocą, 
twierdzę tę, od innych warowniejszą., nad spodziewanie 
swoje opanowali i Slu"vian, ~tórzy się w niej znajdowa
li, pozabijali. Tego roku prowadzili oni wojnę nader 
pOluyślnie i w częstych napadach zniszczyli ziemię 

Sła",vian, postąpili więc z nimi tak, jak ci z nimi postą
pić zamierzali, to jest, cały ich kntjw pustynię zamie
nili. Wojnę więc zaelbiańską Sasów uważali I-Iolzaci 

. za dobrą wróżbę dla siebie, mieli bowiem możność po
luszczenia się na Sł~wia;nach bez żadnej przeszkody.L . 
I{siążęta bowienl zwykle oqhral1iaH Sla'wi~n dla po
większenia swoich dochodów. Gdy "więc Henryk, zięć 
króla Lotaryjusza, przy pomocy swej świekry, cesarzo
vvej Rykenz:y, księstwo otrzymał i krewneo'o sweO'o . o b 

Adalberta z Saxol1ii wyrugow'uł, hrabia Adolf vvrócH 
na swoje hrabstwo. Widząc zaś Henryk z Badewid, ż.e 
s~ę ~t:zymać ;nie może, spalił waro-\vllię Sigeberg i nąj
,SlhueJszy zamek HamnleI~9urg, który m:;ttka hrabiego 
Aqąlfa dla, obrony miasta od napadu barbarzylteów 
!l mur:u wybudowała. J{o~ciół tameczny i wszystko, co 
tylko znaczniejszego tam Adolf starszyzbudowaI, Hen
ryk do ucieczki się mają.c, zburzy? PoternHenryk 
:Le~ (Henryk Pyszny) zaczął się pr~eciw~rplowi 1(01;1-

radow~ uzbrajać i poprowa,dziłprzeciw lliemłl wojsko 
do Tury1}gii w rrl~ejsce, które się :Kruceburg ną~yw'a. 
Po odroczeniu wojny w skutek za'Yięs~enia broI).i, klSią
żę wrócił do Sa,:~O,l1ii i po nie~vielq, dniach zszę,dł z (Ęe

go świata (20 PQJidt. 1139). Syn jego, który b,Jl je
szczew wieku.·gziecinnYln, in:liel1ięm Henryk Lew, księ-
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stwo saskie w posiadanie objął. Na' cz::ts Gertruda, 
matka dziecięcia, oddala HenrykowI z Badewid kraj 
Wagrów, wziąwszy od niego pieniądze, a to dla tego, 
że. chciała uciemiężyć Adolfa, którego uie lubiIa. Gdy 
zaś ta pani wyszła za mąż (1142) za księcia Henry
ka(l), brata króla Konrada, i odwróciła uwagę od. 
sp:-a,; ~~ięstwa" hrabia Adolf udał się do mlodego 
kSIęCIa 1 Jego clorac1zców, dowod:t;ąc swych praw do 
ziemi . Wagrów i przemóO'l' tak sI)ra,viedliwościa s"\ve; CI . • ~ 

sprawy jak i ofiarowaniem większej SU1TIlny pieniędzy. 
Niesnaski więc, jakie zachodziły między Adolfem 
i Henrykiem zostały załagodzone w ten: sposób, że 

Adolf otrzyma'! Sigeberg i cały kraj Wagrów, IIenryk 
zaś dostał, jako wynagrodzenie za ~wa strate Races-...... " .. , 
burg i ziemię Połabian. 

57. ZBUDOW ANIE MIASTA LUBEKI. 

Po urządzeniu spraw w ten sposób, Adolf zaczął od .. 
budowywaćzaroek Sigeberg i murem go opasal. Że zaś 
zielni a była spustoszona, więc rozesłał gOliców do 
wszystkich krajów, ,do Flandryi, Hollandyi, Utrechtu, 
Westfalii i Fryzyi, wzywaj ąc' vvszystkich, którym ziemi 
do uprawy brakowało, żeby przybywali ze swemi ro
dzinami, i o. biecał ini dać ziemię wy. borna,rozleo'la uro-

" CI ", 

dzaj:ną., obfitującą w ryby i mięso i dogodne pastwiska. 
Holzatom zaś i Sturni~trom powiedział: "czyście tp nie 
wy podbili ziernię Sla'wian i nie k~pili jej krwią braci 
i ojców waszych? BądźCie więc pierwsi, przesiedlajcie 

(1) Za-HenrJka·austryjackieg6, syna ·Luitpoida magi~biego· au-
stryjackiego. . 
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się do tej zielni liożą·danej, zamieszkajcie ją, używajcie 
jej rozkoszy, wa!'f bowieln należy się to, co'w ni~j jest 
najlepszego, bo wy ją wyrwaliście z rąk nieprzyjaciół." 
Na ten głos powstały niezliczone tłumy z różnych naro
dów, i zabraws.zy swe rodziny i dobytek, przybyły do 
kraju Wagrów do hrabiego Adolfa, by objąć w posia
danie zienlie, które hn przyobiecał. Pierwsi zajęli sie
dziby I-Iolzaci w miejscach najbezpieczniejszych na za
chód od Sigeberga, około rzeki Trabeny; prócz tego 
pola Swentynefeld i całą ziemię rozciągającą się oel 
rzeki Swale do Agrylnesou i jeziora Plunskiego (1). 
Ziemię Dargllllską zalnieszkali VitTestfalowie, UtYllską 

łlollendry, SusIe (dziś Silssd) Fryzowie. Ziemia PluI!
ska była jeszcze niezamieszkałą. Aldenburg zaś i Lu
tylenburg (Liltgenburg) i inne zielliie do morza przyty
kające oddał SławianOlu na zmnieszkanie i dannikatni 
ich SWyIlli uczynił'. 

Potem hrabia .l:\.c1olf przybył do llliejsca, nazwane
go Buku i znalazł tam wały zburzonego miasta, które 
niegdyś zbudował tyran Kruk, zna.lazl też obszerną 

wyspę,. clwielna rzekami opasaną. Z jednej bowiem 
strony płynie Trabena (T1'awna), z drugiej Wochni
ca (2), obie z bagnistemi i nieprzystępnelni brzegami. 

(l) Granice ziemi Wagrów by1y następujące,: na zachód oddzie
la1y ją dwie rzeki: Swentyna, wychodząca z jeziora Pluńskigo i wpa
dająca do zatoki KielskieJ, i rzektt Trawna, która płynie ku pollldnio~ 
wi, a od Oldeslohe zwraca się na wschód, i oplyn~wszy Lubekę, zdąża 
ku póMocy i koło Traweml\nde do morza wpada.. Te dwie rzeki· od
dzielały ziemię Wagrów od Sasów i Obotrytów. Agrymesou, u .Adama 
Brem. Crimesou dziś: Te.nsebeck, znaczy Agrów, Wagrów meza, granica, 
tak jak na wschodzie Po-mezanija była ziemią. pograniczną, oc1dzielłuącą 
Pomorze od Pruss. 

(2) Nicolaus MarescalcUl~ w Annales Herulorum et "V'andalorum 
II. c. 2. nazywa ją Bagnisa. 
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Z tej zaś strony, z której drog~]J lądowa s~ ciągnie, zna} 
duje się 'wązkie wzgórze, na którem war zamkowy był 
usypany. Gdy ten mąż przemyślny obaczył i ujście 
dogodne i port wyborny, zacząl ta.m budować ·miasto, 
i nazwał je Lubeką., dla tego, że znujdowalo się w nie
wielkiej odległości od dawnego portu i lnjasta, które 
ksiltżę Henryk niegdyś ~zbudowar (1). Posla,l też gOll
ców do księcia Obotryckiego Niklota, by z nim zawrZ8Ć 
zwiltzki przyjaźni i wszystkich przedniejszych kraju 
tak do siebie podarunkami przywiązal, że wszyscy jak
by na wyścigi starali się mu podobać i ziemię jego 
w pokoju utrzymać. Zaczęły się więc puste kraje Wa
grów zaludniać i liczba w nich niieszl~aIlców p0111na
żać. Wicelin i-ó wnież przez hrabiego Adolfa zachęco
ny i wspierany objął napowrót posiadłości, które ce
sarz Lotaryjusz niegdyś już mu okolo zamku Sigeber
ga na wybudowanie klasztoru i utrzymanie slug Bo
żych przeznaczył. 

. (1) l\iedy, i prze'z ~o?~ Lubeka założoną. została z pewnością nie
WIadomo. Jedm za!~żeme Jej odnoszą do czasów Godsz'a.lka księcia Bo
dr!t6:v, który. v: mej od r. 1,0.1 3 ~o 10 66 przebywał; inni cZaS jej za.
lozcma wcześmE'Jszy nazn~czaJąj dz:ad bowiem Godszalka Mściwoj już 
w Lu?ece przebywał. NlOktórzy pIsarze aż do czasów J.Judwika :pobąi-

. nego Ją odnoszą., bez żadnych wszakże dowodów. LUQ)3ka pierwiastko
wo l~żała ~a~ rzeką. ~~,,:artową. przy jej ujściu do Trawny, póżniej.' co
.lwlC~ . mŻE'J rya dZIsl:Jsze miejsce przeniesioną zostala. Alexander 
<1wagnmus (ReI'. Pol?nlCar .. T. 1.) mówi, że król Polski Wizimil', póko
l1awszy kró~~ DU~8klCgo Slwarda, zaszedł w te miejsca i trzy miasim: 
~ubekę, '" ls~ar l Gd~ńsk założy? Marcin Kromer . założenie Lubeki 
Jerlne~u z .syn6w l~b potomków Leszka nr przypisuje, Nie ulega t.ylko 
wątP~WOŚCl,· ;że mIasto rprzez lllawiańskichksit}żątzałożonem i przez 
Slawll.\n za.mlesz~ałe~ było. Przeniósł Lubekę na. dzisiejsze miejsce 
które Buk~,,:em lub Bukowcetn się nazywało, w r. 114 S Adolf I, hrabi~ 
Hol~ztyński l Szauenburgski. W r. 1167 miasto przeszło " posiitdani~ 
księcia saskiego, Henryka Lwa. 
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5S~' ZBUDOWANIE: KLASZTORU W HA.GERESTORFIE~ 

Zdawa;lb się im 'w8zakż:e, :z'e z powoclu niedogodno
śCi pochodzących od targów i z przyczyny halasów 
obozowych, najwlaściwier byłoby założyć ~lasztor 
wblizkiem mieicie, które po sla"\'viallsku K uzal~Ila ([(0-
zUn-!{ilszlin), po niemiecku Hagerestorp (dziś 'Hogel~. 
ddr!) się nazy,ya; } vv tynl' celu Wicel.in poslarl . do CZC1: 
godnego kaplana Folkwarc1a z ludźmi bIeglymI w ~~~~ 
sztuce, którzy kaplic'ę i zabudowania' klasztorne wznIeSC 
mieli, potem zaś dla' parafii zbudowany zostal u stóp 
gary kościół 'parafijalń:y. W' owyc~ dniach naj zacniej
szy'mąż' Tet11lar~ niegdyś<' uczeń Wicelina. i towarzysz 
nauk jego' we Francyi, 'pórztlciw~Zy swoJą prebendę 
i 'aziekailiję w Bremie, poświęcił się zgromadzeniuFal~ 
derskiernu. . Był to mąż, który wzgardzi! tym.: Świa;' 
tem, na dobrowolne się skazał ubóstwo i najwyższej 
w rzeczach duchownych dostąpił doskonałości. Swię
toŚć. jego przewyższała wszystko; zasadzała się ona na 
taltglębokiej,pokorze, na takiej m6cy łagodl'lości, żeś 
mięc1zyluc1źmiwidział aniol~t, który UluiaI okazywać. 
w'spó~6~tf6ie' dlatiłómności inuych, sam zaś byI' cnoty 
wypr6bowanej! pod każdymw'zglęc1em. Przeznaczony 
potem· 'z innymi braćmi do'HiLg\erestol'pu, który inaczej. K:Uzelin-ą, -się, nazywa, ,by! wielką pociechą ella nowych' 
oSaJetIlliikQw. W i e eli lY tez, . jako przemyślny' opieki.lnpO'; 
ttwzon:ego mu kościoła; 1vsżelldch:starań dokładał; że~ 
by: kośCi~Ły:i ,budowane były w mie~$cach do:~o~n!~h, 
i opatt);Wh,liJ~:(~:iFald:ery tak'w'kapłan6w, jaK ~ w'sprzę-
ty: kośćielńe.· . , 

59. O ŚWIĘTYM BBH,NARDZIE Z CLAIRVAUX. 

Okolo ch1i owych przytrafiły się niesłychane i wz<1u
mienie całego świata wzbudzające rzeczy. Za pa
piestwa bowielu najświętsz.ego ojca Eugenijusza j :Zft 
pano'\Val1ia cesarza Konrada III, zajaśnia.l Bernard, 
opat z Clairvaux,którego imię st~ło się wielu cud,ami 
tak sławne, że z całego świata schodziły się do niego 
tłumy ludu, żeby widzieć cuda, jakie się przez n~ego 
sta'o/ały. Ten więc ,v podróży swej doNie~iecprzy
był do sławnego dworu Frankemortskiego,. dokąd na 
jego spotkanie król Konrad z ,vielką liczbą książątpQ. 
śpieszył. Gdy więc święty luąż,wkościele z o staj.ąc , 
gorliwie się poświę cal leczęniu chorych w imię Boż,e 
w obecności króla i JlELjwyższychwładz, niew~adOlp.o 
było śród takich tIumów ludu, na co kto ci~rpial i l\.to 
doznał ulgi. Przybył t.am nasz hrabia Adolf, chcąc 
z cudów Bosldch bli2i~ się o zasługach tego lnęia prz,eo: 
kon~ć. 

Tym,czase))). przyprowadzono przed niego 0hlo.plc~1. 
śl~pego i kp.lawego, o ułomności którego żadnej w~t
wości być nie mogło. Człowiek więc ten' (AGt,olf) ,1~1}p
dzo rozlunny zaczął usilnie nad te;lU przemyś,liwać, JąJr
by na tym chłopcu mógI się o jego świętości przeko-
łLtĆ. Chcąc zaradzić temu niedowiarstwu, o którein 
Jakby z 'wyższego natch:ą.ienia lł1~~ Bożr był uwiado
lniony, rozkazał przeciw zwyczajowiprzyprowadzic 
do siebie owego chłopca, innych bowiem sIowem tylko 
blDgQsła"wir. Gdy go przyprowadzono, wziął· go na rę
ce i dotykając się z wytrwaI0ścią do oczu, wzrok. t;p:~ 
przywrócił; potem prostując pokurczone kolana, 'fl!0Ź:~ 
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kazał UlU biegnąć po stopniach, dając tEhn jawne świa· 
dectwo, ze i łzrok i chód odzyskane zostały. Ten 
święty, niewiem przez jakie wyroki natchniony, zacząl 
upominać ksiąząt i inne tIulny wiernych, żeby się uda
'\vali do Jerozolilny dla pognębienia i prawOln chrze
ścijallskim poddania barbarzyńskich ludów Wschodu, 
mówiac że się zbliża czas, kiedy wszystkie narody się 

~ , " 

nawróca a ln'zez to i cały Izrael zba'\viollylu będzie. ,,' 
Natychmiast na jego słowa upominające, tłumy \v licz-
bie do uwierzenia prawie niepodobnej, przyniosly ślu
by do odbycia tej podróży, a w liczbie. ich najprze~
niejsi byli: król Konrad, Fryderyk kSIąŻę szwa,bskl, 
który poteln był cesarzem, książe Welf, razem, z bisku
pami i książętami; wojsko zaś ze szlachty i nieszlachty 
i z ludzi prostych zlożone byto do niezliczenia. Lecz 
cóż mam mówić o wojsku niemieckielu, kiedy król pa
ryzki Ludwik i wszyscy co najdzielniejsi Francuzi d~ 
tegoż celu podążyli. Ani w nowszych czasach, anI 
w dawnych od stworzenia świata nie 'slyszano nigdy, 
żeby się takie wojsko zebrało, 'vojsko, mówię, nader 
wielkie. Na odzieży i broni wojownicy nosili znak 
krzyża. Dowódzcy wyprawy uważali za rżecz wlasci
wą,jedną część wojska przeznaczyć do krajów W s,chod
nich,' drugą do Hiszpanii, trzecią, zaś do Slawian, któ
rzy w blizkości nas mieszkają· 

60. O KUÓLACH KONRADZIE I LUDWIKU. 

Pierwsze więc wojsko i to największe udaJ:o siędro-' 
gą lądową z królem nieml~ckim Konradem i królem 
francuzkim Ludwikiem i ze ~rił1komitszymi z obu kró* 
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lestw książętanli, a przeszedłszy króle~wo Węgierskie 
przybyło dogran,ic GreayL PosIali więc do króla 
greckiego prosząc, by hn dozwoli! 'wolnego przejścia 

przez swe ziemie i nabywania w nich potrzebnych do 
życia pr~edmiotów. Ten j~kkolwiek bardzo przestra~ 

szony, jednak postanowi! przystać. na ich żądanie, 

przyszli bowiem w pokoju. Odpowiedzieli rnu, że nie 
zaluierzają wszczynać jakichkolwiek niespokojnośc~ i że 
przedsięwzięli tę dobrowolną. pielgrzymkę dla rozsze
rzenia królestwa pokoju. Dał więc ,ilU król grecki sto
sownie do ugody pozwolenie na wolne przejście i na 
nabywaNie v{ obfitości wszystkich przedmiotów, gdzie
bykohviek obozem się rozłożyli. Liczne zaś w dniach 
owych zjawiska widziało wojsko, a tQ bylo przyszłych 
klęsk wróżbą. Z.tych zj,awisk najważniejszem bylo to, 
że pewnego wieczora bardzo gęsta mgła pokryła obóz, 
a gdy ustąpiła, :niezmierne ,.roje motylów,· kt<&re 'na" 
obóz spadŁy lub iW: powietrzu· się unosily, ,tak były 
krwią skropioną, $ez.dawalo się, iż. śpadt deszcz krwa
wy. vVidząc to król i inniks.iążęta wnieśli, że czeka
ją ich· wielkie trudy i niehezpieczeIlstwo śmierci. W nio
ski te i,oh.nie0myliły. Wkrótce bowieln potelU przy
szli· w j)~~kieś J górzyste ok@lice, ,gdzie znalazłszy dolinę, 
na(lel:1 dogodną zpowocilu łąk i z gór spac1ającegostru
mienia,. r(i)lzlożyli się oboz:emn~· spadzistości gióry. By
iUo pociągowe z 'wozami. dwu i ' czterokonnemj,,' na któ
ryąh w,iee;iQno żywność i .tł0lJlolci żolllierzy, . wielką też 
liczbę " bydła. na rzeź przezpaezonego umieszczono 
w środku doliny z powodu blizkoś:ci wody i paszy. 
Przy zbliżeniu się nocy, usłyszano na wierzchołku gó
ry. trzask piorunów i szum burzy; i oto pośród nocy, 
nie wiem czy-it>rderwania. się "chmur, lub z innej, przy
czyny potok wezbrany, wszystko' co tylko z hldzlTby-

. 18 
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dla znajdował0tlię w niższych ~niejscach doliny, wjednej 

chwili uniósł i w morze wr~ucił (.1). Była to pierwsza 

klęs:ka, jakiej żołnierze 'w owejpielgrzYlllce doznali. 

Inni, którzy pozostali, w dm,łs~~ udali się drogę i pr~e

szedłszy Grecyję, przybyli ~o cesarskiego miasta Kon

stantynopola. Tam kilka dni wypoczęło wojsko i po

tem przyszło nad zatokę morską, która wjęzyku ludo

wym ramieniem ś! ,J erzego się nazywa (2). Król grecki 

dostarczył im taul okrętów do prze'wiezienia wojska 

i posłał pisarzy, którzyby lnu o liczbie wojskaprze]!>ra

wionego donieśli. Przeczytawszy ich doniesienie, król 

ciężko westchnął i rzekł: .' ba cóż,o Panie, wyp:powad~i

leś ten naród' mnogi z jegO! siecłlZib? i(J :aapr.a"wdę, l l a

mienia r:Ewego ·poJtrzebują, by znowu ujr~ee 'ziemię po

żąc1an~, z~em~ę, mówię, s'Woj:ąl r0d~inną,. Przebywszy 

więc morze, król francuzki Ludwik podążył do Jerozo

limy, a bijąc się z barbarzyńcami całe swe wojsko utra

cił. Cóż powiem o królu niemieckim i wszystkich, któ

rzy z nim by li? Wszyscy poginęli z pragnienia i gro-

. du, zaprowadzeni yv wielkie pustynie przez zc1radępo

sŁ3.!!móla· g:uecldegó, któr1\'l:ch do paiństwa perskiego 

m:iałrzapr(j)'waciLzić. Ginęli oni od gf<!>Ql'l! i· pragnieni3t 

ck)1 ;'6eg'o stop ma,. że· n3Jplilidn,j~cym, na, nich barlo3irzY11" 

com.· dobrow0łftie swe kall'ki nai(jł;stawi~li. Króli wszy

scy moclliejooegO 2ldt10wia, ·kt·ól'zy uszli .. śm~erci z r~k 

niepnzyjaciół, do {h~ecyi U!ciekli~ €} wyroki: najwyzs2ie! 

k:lęska. 'wojska była tak straszną inęólza tak niewypo

wfuedzł3l11ą, że ci którzy, pozostali, do dnia dzisiejszego 

z·e łz:aPli swe żale rozwodzą. 

O), BY,~Ot~i7 wr~ęśp,i~.1.1.4I1 r, hU~ko ChQh:obacĄ~., 

(2) Pqmię~zy Se$t,os i ~yd?s. 
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'iJlii 
6 l, ZDOBYCIE LACEBONY. 

Drugie zaś wojsko morskie, zebrane z Kolonii i in-· 

nych miast nadreIlskich i z nad brzegów rzeki 'Vezery, 

zaczęło żeglować. po niezmierzonych przestrzeniach 

oce~nUt dopóki nie przybyło do Brytanii. Tam napra

wiwszy w ciągu dni kilku okręta, gdy się z nimi jeszcze 

niemała liczba Anglów i Brytów zl~czyła, rozwinęli 

żagle, plynąc ku Hiszpanii i przybili do najzacniejsze

go Iniasta Portugalskiego w Galacyi, by cześć oddać 

S. Jakubowi (S. Jago di ConpQstella). Król więc gala

cyjski (Alfons 1) ucieszywszy się z przybycia pielgr~y

lnów, prosił ich, skoro ziemię swą opuścili dla walki 

za imię Pallskie, żeby lnu. dopomogli w wojnie przeciw 

Lacebonie (L1'zbonie) i jejmieszkaIlcom, którzy kraje. 

chrześcijańskie napastowali.. Tę prośbę krzyżowcy 

przyjęli przychylnie i odpłynęli do Lacebony z wielu 

okrętanli; król zaś udawszy się drog~ lądową, przypro .. 

wl:\idzi.f. silne wojsko i takim sposobem miasto zostalo 

oblężone od strony lądu i morza. Wiele czasu strawiono 

na obi~2Jet1iu miasta; gdy je nakoniec zdobyto i gdy bar

barzyltcy zostalt wypędzeni, król galacyjski prosil piel

grzymów, by mi~sto puste odda1i, podzieliwszy pierwiej 

pom:i:ędzysiebie po prż,yjacielsku lupy zabrane. lita., 

la ,się tam osada ~hrześc,ijańs~a, któta prz.et:rwąJ;a. aż· do 

dnia d~i~iejszego. To jedno u.dale się pielgł'~tym(,xnł ze 

wszystkiego, co tylko wojsko jch~ prz,ed&ięln:ał'o. 

62.0' NI K. J.J o 0 I E. 

Trzecie,vi0jsko krzyżowcówpoświęcilo się nawypraf~ 

wę Frzeeiw' Sławiaholm, a ID'lan6wicle, prz,eoiw Olł>ó:$:ry-
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tom i Lutykom" z nalui graniczącyin, a to dla pomszcze
nia śmierci i V\;ytępienia chrześcijan, szczególniej zaś 
Duńczyków. Wodzowie tej wyprawy byli: Albero 
arcybiskup hammenburgski i wszyscy biskupi sascy, 
prócz tego Henryk książe młodociany, Konrad książę 
z Zaringe, Adalbert margrabia z Saltwidele i Konrad 
z Withinu. Niklot usłyszawszy, że wkrótce miało się 
zebrać wojsko, żeby go zniszczyć, zwołał cały swój Jla
ród i zaczął budować twierdzę Dubin (Dob1'n), która 
miała być ,schronieniem dla ludu w razie potrzeby. 
Wyprawił też posłaI'lCów do hrabiego Adolfa, przypo
minając mu zawarte z nim przymierze i prosząc zara
zem, żeby lnu dał rnożność rozmówienia się i naradze
nia się z sobą. _ Gdy hrabia odmówił, powiadając, że 

byloby z jego strony nierozwagą obrażać książąt, Nik
lot powiedział mu przez poslańcó\v: "po8!tanowilern 
być twojem okiem i uchem- w ziemi sławiallskiej,w któ
rej ty mieszkać zacząłeś, żebyś' jakich przykrości nie 
doznawał od Sławian, którzy kiedyś ziemię Wagrów 
posiadali i skarżą się, że ich niesłusznie dziedzictwa ich 
ojców pozbawiono. Za cóż więc opuszczasz swego przy
jaciela w potrzebie? Czyliż przyjaciel nie w nieszczę
ściu się poznaje? Dotąd powstrzymywałem rękę Sla
wian, by cię . nie krzy,vdzili, lecz teraz wolno mi rękę 
usunąć i ciebie samemu tobie p~zostawiĆ, wzgardźiłeś 
bowiem swyrn przyjaCielemi'zapomnialeś o ;przymierzu 
i ocibmó wiIeś mi widzenia się zso bą w czasach' potrże..; 
by." Posłowie zaś hrabiego powiedzieli do Niklota: 
"pan nasz tym razem z tobą nie mówi, bo mu przeszka
dzają okolicznoś.ci, o których wiesz. Lecz dochowaj 
wiary i przymierza, któreś z panem naszym zawarI i gdy
byś uważał, że Stawianie ta:iemnie wojnę' przeciw niemu 
gotują, to -go . ostrzeż/' Niklot obiecal. Poiwiedział wi,ęc 

145 

hrabia do mieszkańców swego kraju, żeby strzegli by
dla i majątków swoich, by czasenl nie porwali ich zło
dzieje lub zbójcy; co zaś do niebezpiecz611stwa publicz
nego, to do niego należy zarządzić, by niespodzie"ranie 
nie zaskoczyI ich napad nieprzyjacielski. Ten mądry 
człowiek sądził, że swynl rozumem odwrócił klęski nie~ 
spodziewanej wojny; rzeczy jednak inny obrót wzięły. 

63. SPALENIE OKRĘTÓW, 

:"' Widząc więc Nildot, że zaprzysiężona wyprawa 
jest nieodwołalną, skrycie przygotował wojsko- morw 
skie i przepłynąwszy zatokę, przybył z okrętami do 
ujść Trawny, żeby spustoszyć cały kraj W agrów, pier~ 
wiej nimby się wojsko saskie na jego ziemie wylało. 
POISIał też wieczorem gOllca do Sigeberga, obiecał bo
wiem hrabiemu ostrzedz go, lecz to poselstwo było da
remne, hrabiego bowiem nie było i czasu też dla ze
brania *wojska nie wystarczało. Z brzaskielu więc dnia, 
w którym obchodzi się uroczystość mąk świętych Jana 
i Pa:wła (26 Czerwca), morskie siły Sławian spuściIy 
się ujściem Trawny. Mieszkańcy zaś miasta, usłysza
wszy halas wojska, zwołali obywateli miasta, mówiąc: 
słyszeliśmy wielki hałas, jakby gIosy nadchodzącego 
tłumu, lecz nie wiemy, co to znaczy, PosIali więc do 
miasta i na rynek by oznajmić o grożącelll niebezpie
czeństwie. Lecz ludzie pijani oel obfitego picia nie dali 
się poruszyć z Jó.żka i od okrętów, d (!)póki' nie zostali 
otoczeni przez nieprzyjaciół· i "nie potracil~ naIadowa
nych towarami okrętów, w które ogień wrzucony zo
stal. Zabito tam w dniu owym do' trzechset i więcej 
mężów~ Ksiądz i zakonnik Rudolf, uciekają,c do: zam-
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ku, zaskoczony prz($z' barbarzyńców, został tysiącem 
ran przebity. Potem ci,oo w zamku byli, wytrzyma
li 'dwudniowe . najs traelzliws ze 0blężenie. Dwa zaś 'od~ 
dzialy,konnicy, przebiegając całą, ziemię Wagrów, zbu~ 
rz:yli "\yszystko, cd tylko ,;y mieście 'Sigebergu znaleźli. 
Żupę zaś nazwaną. Dargune i wszystko, co tylko poni .. 
tej Trawny przez Westtalczyków, łloHehdrów i inne 
obce ludy zamieszln~nem było, pochłonęły płomienie. 
Pozabijali też ludzi mężnych, którzy tylko z bronią 
w ręku opór im stawiać chcieli i uprowadzili ich żony 
i synów w niewolę. Przepuścili jednak Holzatom, 
mieszkają.cymza Trawną. na zachód od Sigeberga, i za~ 
trzymali się na polach miasta Kuzaliny, dalej posuwać 
się nie lnając zamiaru. Prócz tego SławiaDie nie spu
stoszyli wsi, leżących na równinach Bwentynefelc1u 
i rozciągających się od rzeki Swali do rzeki Agryrnesou 
i jeziorlit Plunskiego, nie ruszyli też wcale lllajątkó,v 
ludzi tam· mieszkających .. Powiadali wówcza,s ,,"szyscy, 
że niektórzy z Holzatów ~prowadzili te nieszczęścia. 

z nienawiści ku przychodniom, któryeh hrabia ldaleka 
spl'owadzil ,dla zaludnienia kraju. Stąd teżo<il ogólnej 
klęski sa.mi tylko Holziruci wyj<ęci byli. Lecz i miasto 
U:tina, dzięki obronności miejsdt, ocaJJanem zostało. 

64. O KSIĘDZU GERL.!WIE. 

,Op6:>wiem r,zecz godną ,"pamięoi' potomności. Gdy 
S~awianLe:d(j) woli spustoszyli ziemię Wagrów, przyszli: 
też nłlikooiec do :źiupy SusIe, żeby'ziF1ii&zczyć znajd:ctj:ącą. 
się tam i(i).Sa~ę Fryzów, których liczhajnl))gŁa.wy~(},sić 
do 400 i więcej mę~ów~ Gdy w,ś, przyszli, ,8ławiattie, 
było ich łedwos~(j)w malaj warowni, m'ID!~; b@wiemGlQ 
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ojczyzny wrócili dla uporządkowania pozostałego tam 
lnajątku. Gdy więc wszystko, co zmvnątrzwal!owni 

było, spalonenl zostało, ci co łV ni~j się znajdowali, za .. 
groźeni byli straszliwą klęską, oblężenia. Przez cały 
dzieli bowiem silnie oblegalo ich trzy tysiące Sławian, 
kt6rzy zwycięstwo swe uważali za niewą;tpliwe, oblęże
ni zaś przedłużając walkę, życie swe ocalić chcielL Sła
wianie widząc, że zwycięstwo nie dostanie się ilu bez 
krwi rozlewu, obiecują Fryzom życie i niekaleczenie 
członków, byleby wyszli z warowni i broń zlożylL 

Niektórzy więc z oblężonych zaczęli domagać się pod
dania w nadziei oealenia żyó3I. Lecz' kapłan wielkie .. 
go ducha tenlU się sprzeciwit, lnówiąc: "cóż to czynić 
chcecie, o lnężo,vie? Czyliż sądzicie, że poddaniem się 
życie swe ocalicie, że barbarzYlicy dochowują wiary? 
::Mylicie się, rodacy. Nierozsądnem jest to zdanie. Czy
liż nie wiecie, że ze wse;ystkich, prz;ycho,dniów" Sławi a
nie żadnego,j;udu w taki~j nie maJą nienawiści, jal\iFry .. 
zów? Po ,cóż więc Ghcecie; wydawać żyaie -wasze, do
hV0wolnie ś:piesząc 1:131 zgubę?, Za,klinaln 'Was w'; iłuię 

Boga, Stwó['cy' świata,dla którego niejest truGbaością. 
'<lHtaŁió ,nas. wkrótce, żebyście j~se;cze przez malyozas ~il 
waszych próbow~li i .. zmi<trzy lisię z· ni<tpr.zyjaeiólmi. 
Dopóki boiWiell1tym wałem op&sani jesteśmy,:d{Qpóki 
:mo~em:y -władać ręltą.;.na8zą· i bronią, mamy .1,1a~zięję 
@'cal.eńia życia; gdy będziemy ro~bl~o~eni;. nic 1l!am pró,cz 
śmi<t~cihanieb,l1ej nie pozostanie. Mieąze wię,e wasz,e, 
kt~r,Ylch:\y~dania żądajiih,' utopcie l1aJgrrzóc1,w iehwnę .. 
t1'2noścełaah; ipomśe,ijeiesię, za· kr:ew wiasa~. Nieoh 
skosz'tujJłI w:asftjęj,och\Tagir i nie wr~fjQ.j~. ze. zW;yoięstw:elitl 
niekrwa wem~~' 'no m.ówią,cokaz~~ ilU, wielkość, . d~~b~, 
.a .. ·l"allCiwSfly,siędo br1iLm1z}ildnY:1l1,tylko męż,eUl1P;nzal. 
1:lędzi~ tl;ttmy ni~1:1rzyj:til!Gliół L 'własną, rę.1\;ą1, ifł·~zQ.bijfJi 
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'elka liczbA Slawian. Utraciwszy nakoniec jedno oko 
W1" '{;' b' k i .z przebitym brzuchem, llieustą,pil ~ pl~cu ?Ju, o a-
zując jakąś siłę- Boską, tak :v ~ucl~u Jak, l w. cIele .swo
jem. Nie dzielniej potykalI SIę nlegdys. OWI znanI po
wszechnie synowie Sarw"ii albo MachabeJczycy, od k.a: 
płana Gerlawa i O'arstki ludzi z zaulku SusIe; obronll~ 
bowierl1 warowni; od przemewy napastników. Usły
szawszy o tem hrabia, zebyał ~voj.sko :ll.a wojn~ ~~ 
Sławianami i wypędzenia ich z ZIelnI swoJe} Gd! 'WI~SC 
tado Slawian doszla., wrócili naokrętaiodplynęh obCIą
żeni ludźrui w niewolę zabranymi i różnemi łupami, 
w ziemi Wagrów narabowanemi. 

65. OBLĘŻENIE DYMINA .. 

TyInczasem po całej Saxonii i West~alii ~ozes:ła się 
wieść, że Slawianie nupadeln SWyln pIerWSI WOjnę za
częli i cała ta wyprawa znaki:l~ krzy~a l1~znaczo~~ 
pośpieszyła do ziemi slawiańskleJ: by . ICh nleprawo~c 
ukarać.,PodzielHo się więc WOjsko l obległo dWIe 
warownie, Dubi:n' i Dym.in, i przygotowało wrzeciw 
nim: wiele machin oblężniczych. Przyszło też woj
sko duńskie i zlą,czylo się z tern, które oblegało ~u
bin i oblęze:nie prowadzono usilnie. Jednego ~1~C. 
dnia, gdy oblężeni postrzegli, że Du~cz?cy lenlWle 
hralisię do rzeczy (ci bowiem u sIebIe są, skorzy 
do walki za domem zaś nie mają wojowniczego ducha), 
wypadli~iespodzianie, wielu z nich pozab~jal~ i zi~
mię trupami użyznili. Na pomoc ~awet. przYJśćI.m, nIe 
było . mo~na\, morze. (Jezioro). bO';lem .lch od~zl;la1o. 
Z tego powodu wojsko zapa~lło 'SlęgnIeWem 1 t~m u .. 
porczy~iej oblężenie prowadziczaczęlo. Wasale za~ 
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księcia naszego. i margrabiego Adalberta zaczęli mówić 
jedni do drugich: "czyż ziemia, którą, pustoszymy, nie 
jest naszą,? i lud z którym walczJ1ny, nie jestże naszym 
.ludeln? Dla. czegoż więc sami swemi nieprzyjaciółmi 
jesteśmy i dochody nasze marnujemy? Czyż ta klęska 
nie spłynie i na panów naszych? Od owego więc dnia 
zaczęły się w wojsku robić przewłoki i oblężenie przez 
ponawiane rozejmy zelżało. Ilekroć bowiem razy 
'w spotkaniu zwyciężeni byli Sła wianie, w'strzymywano 
wojsko, żeby nie prześladowało uciekających i nie op a-

. no wało twierdzy. Gdy nakoniec naszynl juz się sprzy
krzyło, zawarli pokój na tych warunkach, że Sławianie 
wiarę chrześcijaIlską, przyjąć i Duńczyków,· których 
w niewolę zabrali, wypuścić mieli. Wielu więc znich 
pozornie chrzest przyjęło, a z zabranych do niewoli 
,vypuścili wszystkich starych i niedołęgów, zatrzyma
wszy innych, którzy byli VI sile wieku i do pracy zda
tniejsi. Tak się zakończyła z małym skutkiem ta wieI· 
ka ,vyprawa. Zaraz bowiem potem stali się jeszcze gor
sZylni niż wprzód byli, bo ani na chrzest nie zważuli, 
ani też rą,k od rabowania DuńczJk~w nie powstrzymali. 

66. G Ł Ó D. 

Hrabia zaś nasz, chcą,c wznowić naruszoną przy
jaźń, zawarł pokój z Niklotem i innymi Sławianami 
wschodnimi. Nie zupełnie iln jednak dowierza?, pier
wsi bowiem przymierze zgwałcili i po ziemi jego stra
szne rozsieli zniszczenie. Zaczą1więc pocieszać swój 
lud, spustoszeniem nieprzyjacielskiem dotknięty, pro .. 
szą,c go, by się nie poddawałnieszczęściu, ·lecz miał to 
uznanIe wewnętrzne, że ludzie nadgraniczni wielką. 

. 19 



:mieć winni cierpliwość i krwi swej nie żałować. W wy
kupywaniu więźniów był bardzo gor li wym. Cóź po
wiem o kapłanie Chrystusowym Wićelinie ? Sród 
klęsk, kiedy wściekłość barbarzyńców wielu tak cięż
ko dotknęła, a brak zboża wyrodził głód, zalecił on 
wszystkim mieszkańcOIn Faldery i K.uzaliny, by o' ubo
gid!; pamiętali. W tym dziele niezrównanie gorliwym 
był mąż Boży Tetmar, ato rozdzielając i rozdając jał
mużnę pom~ędzy ubogich, jak wierny i roztropny rządz
ca, wszędzie miłosierny, w'szędzie hojny, tak że wszy
stko co mówię, jest za mało dla jego pochwały. Za-o 
pewne serce tego kapłanapelne miłosierdzia rozszerza
lo najmi1szą woń koło siebie; a przed dr~wialni klaszto
ru leżały tłumy nędzarzy, wyczekujących jałmużny, 

z rąklnęźa Hożego, tak że salnel)1U miejscu temu zda
wał się zagrażać niedostatek z powodu hojności, tego 

, człowieka. Przełożeni zamykali więc na rygle drzwi 
,od swojego śpichlerza, by dom niedostatku nie ucier
piat Cóż więc mąż Boży uczynił? Nie mógł znosić 
wolania ubogich, a nie miał nic) coby dać im był wsta
nie. ,Mążilen miło,sier:ny zaczął obchodzić śpichlerze 

i wyszukiwać ze zmyślnością wejścia do nich, a gdy je 
ukryte znalazł, postępowa~ jak złodziej i codzieńnie da
wał ubogim wedle potrzeby. ' Powiadali nam ludzie 
n~jgo~niejsi wiary, że śpichrze w dniach owych cał
hleJąU JUŻ w,ypróżnione, z łaski Botęj na,pełnil:y lsię na 
'l}QW;Q. StwierdzaJą, ten czyn sprawy EłijQsza i Ęlizeu
S~:il(; n~epodlega bowiem Wątpliw0~ci, że i dziś jeszoze 
'~f!! llillGz.ie. w~pó~ubieg~j;acy się ?ł llimi w c~ynachcnoty 
l ł~SG~'CZY:PiLęnl~ Gud!ow. 
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G 7, O ŚMIE~CI ETELERA.· 

Niewiele więc czasu upłynęło, w którym kraj Wa
grów mógł po przeszlej klęsce odetchnąć i oto powsta
ły nowe woj~y z pólnocy i dołożyły. boleść do boleści, 
rany do ran. Po zabiciu bowiem Eryka, przezwiskiem 
Emuna., pozostało trzech potomków rodu królewskie· 
go, it mianowicie, Swein tegoż Eryka syn, Waldemar 
syn }(anuta i Kanut syn Magnusa~ Że zaś ci byli je
szcze dziećmi, DU{lCZYCY więc uradzili, by im przezna· 
czyć za opiekuna niejakIego Eryka przezwiskietn Spak 

, ' 
ktory by rządy państwa sprawował i nad potomstY\"em 
królewskim swą opiekę rozciągnął. Był to człowiek 
pokój lubiący, który spokojnie zarzą,dzal poruczonem 
sobie państwem, a tylko wściekłości Sławian zbyt sła
by opór ~tawial. Łupiestwa bowiem Slawian w owych 
cza~ach bardziej niż zwykle się wzmogły. Czując zbli
żanie się dnia swojej śmierci , Eryk zwołał trzech kró
lewskich młodzieńców i naradziwszy się z panalni, 
przeznaczyi Sweina na królestwo, Waldemarowi zaś 
i Kanlltowi zaleci! przestawaóna dziedzictwie ojco
wskiem, i w taki sposób rzeczy urządziwszy, .zszedł 
z tego świata. Niehawem Kanut syn Magnusa, zerwa
wszy rozporządzenie swego opiekuna, zacz,ąl ,się' dobi
jać włac1~y królewskiej i wielkie wojny prz,eciwko Swei .. 
nowi pobudził. . 'Waldemar przyj,ąl stronę Sweina i ta
kim sposob!em poruszyła się cę,,~a ,panija, i ujrzano 
wielkie znaki na niebie ku północy, mające postać o
gnistych pochodni i czeTwienięjące na podobie~stwo 
krwi ludzkiej. Nie omylily te przepowiednię. Któż 

bowiem nie wie Q klęskach zadanych, oklęskaeh" mó-
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wię, w owej wojnie? J eden i drugi król ubiegali się 
o zjednanie sobie naszego hrabiego (Adolfa), i oba wy
sIali gońców z podarunkami, ofiarując wiele, obi,ecując 
jeszcze więcej. Hrabiemu podobał się Kanut, i po ro
zmowie z nim hrabia uznał się jego lennikiem. Swein 
mszcząc się za to, zebrał siły zbrojne, przeszecU do. 
kraju Wagrów, spalił Aldenburg, spustoszył cały kraj 
nadmorski i odchodząc stamtąd, miasto Sigeberg w po
piół obrócił. Co tylko kolo tego miasta leżaIo, po
chłonęły płomienie. Sprawcą tego nieszczęścia był 

niejaki Eteler, w ziemi Tetmarszów zrodzony, który 
pieniędzmi Duńczyków wsparty wszystkich mężnych 
ludzi w Holzacyi do siebie przycią.gną;l. Uczyniony 
'wojewodą królewskim, chciał on hrabiego z kraju wy
pędzić i całą, ziemię jego do królestwa duńskiego przy
łączyć. Gdy się hrabia o tem dowiedział, udał się do 
księcia (saskiego), prosząc go o obronę. W Holzacyi 
bowiem nie mógł bawić bezpiecznie, bo się wzmogła 
liczba wasalów Etelera, którzy l,1a życie jego nastawa
li; a ktokolwiek chciał wasalern Etelera zostać, przy
chodził do niego i otrzymywał w darze odzież i "tarczę 

. lub konia. Temi darami kraj przekupiony napełnił się 
powstańcami. Obwieścił więc książę całemu ludowi 
Holzatów i Sturmarów, żeby wasale Etelera" gdziekol
wiek by się znajdowali, albo wyrzekli się lennej ule
głości Etelerowi, albo z kraju ustą,pili. I stało się tak 
i ca1y lud przysiągł wypełniać (rozkazy księcia i być 
posłusznym swemu hrabiemu. . Cały naród holzacki 
zlączył się z nim w dniu owym, wszyscy zaś buntowni
cy albo do laski przypuszczeni; albo z kraju wygnani 
z~stali. Wyprawil więc hrabia posłów do Kanuta i po
budzał go, żeby co:najprędzej przybywał zwojskiern 
dla pokonania Sweina. Sam wyszedł na jego spotkanie 
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z 4 tysiącami wojska. Zeszli się więc blizko Szlezwi
ga i rozłożyli swe obozy w wielkiej jeden od drugiego 
odległości; sanl Swein znajdował się w mieście Szlezwi
gu z niemniejszym oddziałem woj ska. Eteler wódz 
wojska Swejnowego widząc, że się złe powiększyło i że 
przyszło wielkie w0jsko clla oblegania mia,sta, skrycie 
udał się do Kanuta i dawszy pieniądze woclzOln, przy
wiódł młodego Kanuta do tego, że ten bez' wiedzy hra
biego Adolfa wrócił do swego kraju i wojsko swoje do 
dOlnów rozpuścil. Zawarłszy więc z nim rozejm, przy
rzekł pokój w Danii bez wojny przywrócić. Dokona
wszy tego podług swego życzenia, Eteler wrócił do 
Szlezwiga, by nazajutrz rano stoczyć bÓj z hrabią. i na
gle napaść na niego. Owego wieczora jeden z przyja
ciół hra.biego był w Szlezwigu, a widzą.c co się taje
mnie gotowało, prędko przeprawił się przez jezioro 
i przybywszy. do obozu, rzekI do hrabiego: "oszuka
nyś, hrabio, oszukanyś i zgubionyś. Kanut bowiem, 
w pOIlloC któremu tu przybyłeś, wrócił z wojskiem do 
kraju swego, ty zaś zostałeś tu saln jeden. Oto Eteler 
skoro świt ma bitwę z tobą stoczyć." Hrabia nadzwy
czaj zdumiony tą falszy~ością, rzekł do swoich: '"stoi
my tu śród zarośli i konie nasze gl ód cierpią; do brze 

. więc byłoby, gdybyśmy stąd odeszli i poszukali miejsc 
dla obozu dogodniejszych." Domyśliło się wojsko, że 
umysl hrabiego przeraziło zrowrogie poselstwo; i ścią
gnąwszyobóz z miejsca, które się nazywa Kuningisho, 
odeszli ku Egdorze; Z taką zaś szli szybkością" że kie
dy hrabia nad Egdorę przybył, z czterec~ tysięcy woj
ska ledw0 czterystu z niln się znalazło. Tych więc u
pominal hrabia mówiąc: .Jakkolwiek braci i przyja~ 
ciół naszych, rzeczy tej nieświadomych, próżny strach 
do ucieczki przymusil, ja wszakże za rzecz pożytecz11ą 



uważam, żebyśrny tu się zatrzymali dla strzeżeniaO'ta-o. 

nic naszego kraju, dopóki przez rozesłanych gońców 
nie dowielny się, jakie są zamiary nieprzyjaciół na
szych." Natychmiast więc rozeslałposł:ltńców, żeby się 
o prawdzie dowiedzieli. Ci zaś pod Szlezwigiem zo
stali schwytani i w kajdany okuci, a Eteler rzekł do 
króla, pana swojego: "teraz musimy się śpieszyć i iść 
z wojskiem, hrabia bowiem opuszczony łatwo w ręce 
~asze wpadnie, Zwyciężywszy zaś go, wejdziemy do 
jego kraju i tam użyjemy do woli." U dali się więc 
z 8ilnyln oddziałern wojska. Hrabia rozgniewany, że 
posłańcy nie wrócili według umowy) wysłał innych, 
którzy spostrzegłszy nieprzyjaciół,' prędko hrabiemu 
o tem donieśli. Ten, jakkolwiek go w duszy nielicz
IlOŚĆ swoich dręczyłą" postallowilluęstwem natohniony 
spotkać się z. nieprzyjacielem i rzekł do towal~zyszÓw: 
"Teraz j~st czas, o towarzysze, do okazania, kto jest 
mężem odważnym i mężnym, któryby był gotowym do 
rzucenia się na niebezpieczellstwo. Często moi .~spól
ziomkowie wyrzucali mi z szyderstwem, że mam serce 
niewieście, żem do ucieczki skłonny i· że straty wojen
ne więcej językiem niż c1łoni~ odganiam. I . wtem 
wszakże nie postępowałem nieroztropn~e, il(ekroć razy 
wojna bez 'krwi rozlewu uniknioną' być mogła. Dżiś 
zaś, kit~dy straszliwe niebezpieczeństwo wynaaga dzia
lania dloni, będziecie mogli widzieć, czy mam serce, 
jak powiadacie, niewieście, o baczycie, da tb Bóg, że ra
czej lllęzkiego mam ducha. Spokojniejszyrn ,vszakże 
będę, jeżeli ,vola wasza z moją się zgadzać będzie i je~ 
żeli złożycie przysięgę, że razem ze mną ojczy~:rn.y bro-. 
nić bęClzteciie. W tem bowiem miejscu od haJńby ueie~ 
czki, odp'ewnej zguby ojczyzny w walce sZDKae . mamy 
obrony." Po teJ p;rzemowie hrabiego; ucie~zyli się jego 
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towa.r~y~ze i straszliwą, związali się przysięgą, że będą, 
stać silnIe clllt ocalenia siebie i ojczyzny. Polecił więc 
hrabia zburzyć most, a w miejscach gdzie rzekę prze~ 
być łatwo, postawił straże. Przybył goniec i powie
dział, że nieprzyjaciel może przejść blizko wsi która . ' 
Slę nazywa Scullebi (Schulp). Pomodliwszy się więc 
~ogu, hrabia pośpieszyl stoczyć walkę z tymi, którzy 
SIę przeprawili, a to pierwiej niżby cale wojsko rzekę 
prze~ylo. N atychmiast więc, jak tylko się spotkali, 
~rab:a ~ostał ,z konia zrzucony, lecz go o bronili dwaj 
z olnIerz e, ktorzy go podnieśli i na koń znowu wsadzi
lL,. Bitwa ~~l~ gorąca, a zwycięstwo z obu 'stron wąt
phwe, dop?kl Jeden z towarzyszów hrabiego nie zawo
lal na swolCh, żeby mocno ciąć konie, na których nie
przyjaciele siedzieli, w podkolana, a gdy się to~tał([) 
~ końmi. pa~ające~~ i jeźdźcy pancerni. na ziemię pada~ 
II, a naSI mIeczamIlCh razili; . i zginąl Eteler, 3, wielu 
z panów lub zabito lub do niewoli zabrano. Król i ci 
co z nim byli, spostrzeglszy to z d~uoiieO'o brzegu rzeki 

. kI' . d S b b . , 
UCl(~ II 'o zlezwiga wrócili. Hrabia powr6eil także 
ze stawą .zwyeięstwa i wiodąc jellców znakomitych a 
~11IJlłmą zą ich wykup zebrana' mogła cokolwiek dług~m 
Jegoiu:Lźyć. W dalszym czasie miał on głównie dobro 
swe~o k~aju na. pi~czy. Sk(})ro bowiem tylko wlęśÓ,go 
doc~od:zl~a o JakIch poruszeniach, czy to ze' stJ,"on.y 

. Dunczyko'W; czy. ze strony Slawian,natych:miast sta
wi~ł w?jsko w miejscach właściwych, bądź w Trawene
~un~zle, bądź nad Egdorą. Ludy Holzatów, ,Sturma
row l ~ar~olnannów posłuszne były jego rozkazom. 
NazywaJą Slę pospolicie Markomannami ludzie zewszad 

ze~r~ni . i ja~? ma~k~. (t. j. pogranicze) zamieszkujący. 
W zu~ml s~awlf.tńskiE~J Jest wiele mark, a z tych ~j,re naj
"mniejszą; jest ziemia W ~gnów, wktórejs~ .'Jnd~i~ m;ężni 
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i 'W boju wyćwiczeni, tak z DuńczykóviT, jak i ze Sla. 
wian zebrani. Nad tylui wszystkimi hrabia mial wła
dzę hrabiowską (sędziego). W ymierza.l on sprawiedli
wość ludowi swojemu, godząc waśnie i wyzwalając u
ciemiężonych z ręki luożnych. Duchowieilstwu był 
szczególniej przychylny i nie dopuszczał, żeby kto je 
czy to uczynkiem czy mową obrażal. Wiele też tru· 
dów zadał sobie dla uŚluierzenii buntowniczych Hol· 
zatów, lud ten bowieIU wolny i uparty, nieokrzesany 
i nieukrócony, wzbraniał się znosić jarzmo. pokoju. 
Lecz zwyciężył ich wysoki rozum męża, który na nich 
moc swego ducha okazał. Wielu z nich bowiem rze
czami znęcają,cemi ulniał do siebie przywabić, a nako-

. nie c n ałożył wędzidła na tych, że t~k powiem, dzikich 
osłów nieukrócol1ych. Teraz każdy, ktoby chciał, mógł-

. by widzieć zmienioną postać tego ludu, jak ci, którzy 
niegdyś zwykli byli dziką, swą głowę lnaską okrywać 
i dla rabunku sidła zastawiać, kraść czego zrabować 
nie mogli, jak ci, mówię, zmienili swe obyczaje i swe 
kroki na drogę pokoju zwrócili. Nie jestże to źmiana 
ręką Najwyższego dokonann? Potem pogodził się hra
bia z króleln duńskiIn· Sweinein. 'ren bowiern wiele 
zwycięstw szczęśliwie odniósłszy, wypędził z kraju Ka
nuta i zmusił wygnańca do Sasów' uciekać, a mianowi
cie, do naj sławniej szego arcybiskupa Hartwiga, który 
~e świetnego rodu pochodził i wielki posiadał majątek. 

68. O· KSIĘCIU HENRYKU. 

W owych czasach, młody· książę pojął w ma.łżeń
stwo księżniczkę Klementynę, córkę }\:onrada księcia 
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Zeringge i począlpanować w ctLlejziCll1i sławia:ilskiej, 
:w:zraE;tając razeln i w lata i w sily. Ilekroć bowienl 
razy obrazili go Slawianie, rękę 111arSOWt} nad nimi 
rozciągał, a oni dla ocalenia życię. i ojczyzny dawali 
mu wszy~tko, qzego tylko zażądał. W różnych wszak~ 
że w'ypr~wach, które w 'wieku jeszcze rnłoc1ym do kra
jów slawiańskich przedsiębl~al, żadnej o religii chrze
ścijańskiej wZlnianki nie było, ale tylko o piel1i~bc1zach. 
Jeszcze bowiem przynof5ili ofiary bałwanom, a nie Bo
gu i ro~bójnicze na zienlie DUIlCzyków wykonywali 
!lapady~ 

69. O ARCYBISKUPIE HARTWIGU. 

Arcybiskup Hammenburgski Hartwig widząc, że 

w ziemi Slawiańskiej ,pqkój p~nuje, przec1się,vziął od
bud.ować stolice bislulpie, .które wściekłość barbarzYll
ców niegdyś w Slawi~lńszczyznie zburzyła, a lnianowi- ' 
cie, stoliGe Alc1enburgską., Racesburgską, i Mikilenburg
S}{ą ,(1). Z . tych Aldenburgską.zalożyl Otton I wielki, 

(1) Wyżej na str. 32, wyliczając biękupstwa przez Ottona W. za
łożone, zamie'ściliśmy Aldenburgskie, jako jeszcze za czasów Ottona na 
,trzy~ie: pod~ielonę, i dla tego lic~bę ł>iskupstw w Slawiańszczyznic .. l,echi
ckieJ podaliśmy 15. Rok założenia biskupstwa Aldenburgskiego oznaczy
liśmyza Bangerlem 952, przeniesienia go zaś do Lubeki 11 63. bon versa
:tio~s-tę~con podaje jako d~\tę założenia 1'olc948. Wraku 10 6 6 bi
S'kupstwo to upadło i wznowione zostało w r. 1149, a przez Henryka 
Lwa zatwierdzone okola roku 1158; przeniesione, podług tegoż Slo~ 
wnika do Lubeki w r. 1158, a poświęcone w r. 1164. H.ezydencyja bi
s~lHł9~. ~u,pe~f~ph :była :w Utinie. ,W 1'ąku .105 G czy 1058 za rząd6w 
ks.~ę~iQ. ~ąą~YMI,ti~go. (1oąszalka, a:rcy:bJ~kt1p HaIlłburgski, Adalbert iWiel
ki. r9~ą~i~1 l>~s,k]fps~wo. ,Alden:b\lfgskie n~\ trzy, ze. stolicami w A~,del1-
1?:Ul\gP.'iiMi~ilęnbul1gu i. Racesbl.lrgu. W. 8 ~at potem wszystkię te b~8kup
stwa zostaly.pr~.e~';ię~ł\",ian. 7iui.esi()ne iwzI\.owione za al'cYl:>iskup!\twa 

20 
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poddając jej Polabian j Obotrytów, od granic Holzacyi 
aż do rzeki Piany i miasta Dymina. Pierwszym też 
biskupem wAldenborgu mianowal Markona. Po nhn 
drugiIn byl Ekward, trzecim vVagon, czwartym Ezyke, ' 
pią,tylll Folchard, Szóstyln Reinbert, siódnlynl Bennon, 
óSlnym Meiner, dziewiątym Abelin, dziesiątym Ezon. 
"\V ~wychczasach wzmógł się w kościele Hammenburg
skim 'Vielki Adalbert; ten z obcych' biskupów, których 
na swyln stole utrzymywar, Jana przeznaczyl na bi
skupstwo Mikilenburgskie, a Arystona na Racesburgskie 
i takim sposobem stolica Aldenburgska podzieloną zo
stała na trzy biskupstwa. Gdy więc za dopuszczeniem 
Boskiem, za grzechy ludzkie, chrześcijaństwo ,\y Sla
'\viańszczyznie znieS~Oneln zostalo, stolice te były przez 
lat 84 nie zajęte aż do czasów arcybiskupa Hartwiga. 
Ten z rodu szlacheckiego pochodzą,c, podwójneln ksią,
żęCGln jaśniał c1ostojellstwem; dolożył on wszelkich sta
rań dla odzyskania sufraganij biskupich w całej Danii, 
Norwegii i Szwecyi, które stosovvnie do podań staro
żytnych do kościoła Hamnlenburgskiego niegdyś nale
żaly. Gdy jednak ani dowodami uległości, ani różne
lni podarunkami. nic wskórać u papieża i cesarza nie 
mógł, przedsięwziął, . by ,ycale sufraganów nie byó po
zbawionym, dawniej już obalone w Slawiańszczyznie 
biskupstwa podnieść na nowo. Przywolal więc czci
godnego kapłana vViceliIla i n~t biskupa Aldenburgskie
gO' go wyświęcil (11 Paidz. 1149 'r.), . gdy ten był już 

Hartwiga w r. 1148. Stolica biskupstwa' Mikilenburgskiego została 
:w r. 1167 przeniesiona do Zwierzyna (Sckuerin) i odtąd to Mikilenkurg
BIciem, to Zwierzyńskićm się nazywa. Biskupstw więc w Sławiańszcz;yznie 
lechickiej było w wieku XII nie 15, jakeśmy na str. 33 powiedzieli 
leci 17; z jednego bowiem Aldenburgskiego trzy powstały. ' 
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w wieku podeszłym i lat 30 w ziemi Holzatów' pozosta
wal (1). Potem na biskupstwo Mikilenburgskie prze
znaczył Emmeharda., i obu wyświęci! w Rossefelde 
(Horsejeld) i wysrał ich do ziemi nędzy i głodu, gdzie 
bylo siedlisko szatana i mieszkanie wszelkiego ducha 
nieczystego. To się stało bez n{;l,radzenia się z księciem 
i hrabią, naszym.Stą,d poszło, że najprzód przyjaźń, 

jaka istniala między Wicelinem i hrabią, naszym, zosta
la zachwianą,; przedtern go bowiem jak ojca poważał. 
Ścią,gną,ł więc hrabia całą, dziesięcinę z owego roku, ja
ka nowemu biskupo"wi przypadała i . nie pozostawił 

. z niej ani czą,steczki. Wtedy biskup udał się do księ
cia, proszą,c go o przebaczenie i ~ostat przez niego 
przyjęty ze czcią, i.poszanowani~m. I rzekI ksią,żę do 
niego: . ,,,warto bylo zaiste, o biskupie, żebym cię ani 
przywitał, ani przyjąl, boś tytuł ten otrzymal, bez za .. 
pytania mię oto. Ja to w tej rzeczy rozrzą,dzać winie
nem, a szczególniej w kraju, który ojcowie moi z po
mocą, Bożą., mieczem i tarczą, zdobyli i mnie go w dzie
dziczne posiadanie pozostawili.. Lecz ponieważ dawno 
mi już jest znaną, świą,tobliwość twoja, i przodkowie 
moi od począ,tku wierności twej doświa,dczyli, postano
wiłem zapomnieć o tem przewinieniu i calem sercem 
pr~yczynić się do twego wyniesienia, pod. tym wszakże 
warunkiem, 'Qyś inwestyt-ą.rę· biskupią, z rą,k moich 
przyją,l. Pod' tym warunkiem sprawy twoje 11l0gą, od
nieśópożądany skutek." Słowa te wydawały się bisku
powi twardemi, nie bylo. bowiem dotąd takiego zwy
czaju i biskupi otrzymywali inwestyturę od jednego 

, tylko cesarskiego majestatu. Jeden więc z powierni
ków księcia, · czlowiek możny i rycerski, przytem przy!' 

(1) Liczba ta fałszywie wskazana; patrz wyżej roz. 46. 
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jaciel biskupa, rzekI do niego: "zrób tak, jak ci Jest uży
tecznie; zbliż SIę do Pana naszego i uczyń wedle jego 
woli, by się w zienli slawiallskiej odbuclo'\valy· kościoły 
i żeby slużba w dOInu Bożym waszemi rękami kiero
waną była. Inaczej praca wasza będzie daremną, albo
wieni ani cesarz, ani .arcybiskup sprawie waszej nie po
mogą, skoro pan mój sprzeciwiać się temu będzie: Bóg 
bowiem cały ten kraj jemu poruczył, czegoż' t.a:k "del
kiego żąda oel was pan mój, co by 'yam c1ozwolonenl 
lub godziw6ill nie bylo. Czyż raczej nie jest rzeczą 
łatwą, a wielkie o,voce przynoszącą, zeby pan mój 
wziąwszy laskę oddał ją w wasze ręce, jako znak in- , 
westytury; .a będziecie posiadać p'rzy}aźń księcia i cz'eść 

, u tych ludó)'v, które pój1clziecie nawracać/' Biskup 
więc prosi! o danie mu czasu do namysłli, . żeby Jnógl 
t.e slo~va rozważyć. Odpuszczony w poltojuj przybył 
da Barclewichu, gdzie śmiertelną, chorobą złożony kil
ka dni pozostać musiał. Tam też został paralizem 
tknięty, w skutek czego aż do ostatniego dnia zycia 
s'wego był cierpiącY111. Gdy chorobn, cokolwiek zła
godniaJa, p oje ch al w powozie do Faldery i wiele czasu 
uplynęlo, ,zanim sIabość poświęcić się fuu spraiwbm ko
ścielnym dozwolila. Do ciężaru bowiem wieku przy.:. 
łączyła się ciężka choroba,. Gdy więc Bóg sił lnn.u
dzielił, udał się do BreniYj żeby śię pbradt~h5 arbybl~ 
skupa i duchowieństwa: W?Jględem. przełdżell; przez 
księcia DfU uczynionych. Ci wszyscy jeatJ!orn:yślilie te.;. 
mu się oparli luówiąc: ,;wiad.omo 11am jest, zaiste; 
o przewielebny biskupie, ~e świ~ttJłJll~YOŚĆ wasza wie 
najlepiej, ~o wam' w tej okbliczi1dści czynie przystoi. 
Lecz sko):'() przyszliście o radę ritLsz~ pytająC', lITótką, 
więc damy odpowiedź, jak tę rzecz rozumiemy. Naj
przód więc w tej sprawie rozważyć należy, . że ·udziela- . 

nie inwestytury biskupOlll~ samemu tylko cesarskiemu 
majestatowi przystoi; jego bowiem jednego majestat 
Jest górującym i po Boskim lniędzy syualni ludzkimii 

rtajwznioślejszyul, a zaszczyt ten ceSal'ze nabyli nie bez 
licznych poświęceń. I cesarze najgodniejsi 111'e łatwo 
dos~ą:pili zaszczytu :r:azywania si~ pananlI biskupów; 
owszem tę. winę swoją wykupili największemi bogactwa~ 
mi państwa, któremi kościóf wzbogacony i jak przy
stoi uczczony, nie uwaŻ'a już za; poniżenie ulega;ć \YJllia .. 
Iej rzeczy, ani za wstyd uginać silę przed jechiym, przez 
którego nad wielOlna pano~vać może. Gdzież Jest ksią'" 
ż;ę lub ma,rgrabia, gdzież w parlstwie w]aclzca jakiejkol ... 
wiek potęgi, który by ręki swej nie ofiarował bisknpom; 
ktÓ'ryby otrzymai,v8zy odmowę, wczas lub nie wczas, 
nie narzucał się znowu? Ubiegają się oni o lenną; ule
głOś'ć .ko'ściolowi, by stać się uczestnikami dóbr ,jego. 
Wy więc chcecie tenżaszcżyt zniszczyć i prawa przez 
tak wysokie wla,dze wydane przełamać? lVliałźebyś po
da,ć księciu ręce swoje by za; twynl przyklac1elll ci któ .. 

w rzy byli panami książąt, mieli sługami ich zOB~a6? Nie 
przys'tioi wieko"\'Vi wasze1TI:1lI., kt61'Y jest już doj rzalym, 
do przyjęcia czei i zaszczytu, by przez Wt'LS w domu 
Bożym nadużycia zacząć się miały. Dalekirn od was 

, nieeh' będ!iie ten zarzut. Gdyby w'szakże książę w za
:pam~ę.taloś,ci swej był względem was niepohamowa
nym, to czyż nie lepiej jest znosić utratę -dóbr jak czci? 
Niech seble jeżeli chcą, zabieraję. ci dziesięcinę; niech 
ci jeżeli, się im poc1oba,nie dozw~lają ,vstępu do two-

I jej parafii;' ta ,prżykrość będ~ie do zniesienia. Masz 
pr0ecieko'ścio}· Falc1erski, vi którym bezpiecznie tym .. 
eZ'31sem pozosttrw'ać możesz i 'IV milczeniu zbawienia od 
Boga; wyglątda~Y Temi i tynl podobnemi słowami 0d .. , 
wrócili go bd wykonania woli księcia. Te okoliczlł1óści 
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zrodziły wprawdzie dla nowej winnicy wiele przeszkód. 
Ilekroć bowiem razy biskup nasz udawał się do księ
cia,' by się go o sprawy kościoła dopytywać, ten za
wsze okazywał $ię gotowym na wszystko,. co zgodne 
było z pożytkiem, byleby mu cze.ść należna okazaną 

była., inaczej daremną rzeczą było przeciw prądowi 
rzeki płynąć. Biskup zaś pobożny łatwo by się sldo~ 
nił, c1lg, pożytku· kościoła, być posłusznym księciu, 

chciwemu świecl~ich zaszczytów, gdyby nie sprzeciwia
li się temu arcybiskup i inni BremeIiscy kaplani.. Sami 
oni pelni próżnoRci i syci bogactw. swojego' już dojrza
łego kościoła, uważali ten postępek za ubliżający ich 
godności i nie tyle dba1i o dochody, ile o liczbę sufra
ganij. To zaś najwidoczniejszem bylo w tern, że arcy
biskup co do posiadłości kościoła Falderskiego wiele 
krzywd biskupowi naszemu wyrządził, ujmując i za
bierając niektóre, i ni~ dając mu pokoju w tern miej
'scu, które sam dla niego przeznaczy!. vVidzialeś więc 

człowieka, używającego przedtem wielkiego imienia, 
rozrządzającego swą swobodą i od nikogo nieza
leżnego, po otrzymaniu tytułu biskupiego jakby wię
zami jakiemi związanyiTI i błagającym u wszystkich 
obrony. Człowiek bowiem, od którego spokoju się spo
dziewał, zwrócił go z drogi rozSlądku i pokoju, by cza
sem nie poświęcil: się tym, przez których kościół mógł 
by się krzewić i owoce, wydawać. Czynił więc to, co 
mu stan owych czasów dozwalał,zwiedzM kościoły 

swojej dyecezyi, dając ludowi napomnienia do jego 
zba"'1.enia dążące, i udzielając mu stosownie do swego 
urzędu dary duchow:t;le, jakkolwiek sam od nich. do
czesnych nie odbierał; hrabia bowiem odebrał mupra
wo wybierania dziesięciny. W owym czasie poświęco
no kaplicę w Kuzelinie,która inaczej Hogeres.torp się· 
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nazywa; poświęcono kościół w B ernhowe de. Przybyl 
też do nowego miasta, nazwanego Lubeką, umocni! 
mieszkających tani w wierze i poświęcił ołtarz na cześć 
Bożą wzniesiony. Stamtąd udał się do Aldenburga, 
gdzie l1iegdyś była stolica biskupia i przyjętym zoztal 
od mieszkańców tej ziemi, którzy Prowego jako boga 
czcili. Imię kapłana, który by1 naczelniki81ll tych za
bobonów, bylo Mike, książę zaś kraju nazywał się Ro- • 
chel i ten pochodził z· rodu Kruka, bałwochwalca 
i wielki rozbójnik morski. Zaczął więc biskup Boży 
wskazywać poganom drogę zbawienia, którą jest Chry
stus, napominając ich, by porzuciwszy swe bałwany, 
pośpieszyli do kąpieli odrodzenia. Niewiele jednak 
Sławiannawrócilo się do wiary, ociężało~ć ich bowiem 
była bardzo wielką, serca książąt nie były jeszcze skłon
ne do pokonania serc buntowników. Dał zaś biskup 
pieniądze cieślom na budowę· świątyni i zaczęła się 
budowa blizko walów dawnego miasta, dokąd ludzie 
z całego kraju zwykli co niedziela na targ się schodzić. 

70. O HRABIM ADOLFIE. 

W owych czasach książę zebrał wojsko dla udania 
się do Bawaryi i odzyskania księstwa,. którem władał 
ojczym jego Henryk, brat króla J{oni·ada. Przybył 
więc do niego pan nasz biskup WiceIin do Lunehurga 
prosząc go, jak to zwykle czynił; o łaskawe· względy 
dla swego biskupstwa. ){sią,żę odpówiedzial mu: "uczy" 
nię o co mię prosisz, i eżeli mi cześć 'oddać z'echcesz." 
A biskup nato: "gotów jestem dla miłości Tego, któ" 
ry. się dla nas poniżył, siebie samego na wŁasność od· 
dać jednemu z twoich lenników, a cóż dopiero tobie, 
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któremu Bóg .W$panialsze ,miejsce między ks~ą.~ęt~wi 
przezna,czyltakprzez tw~ pochod~eJ).ie j,~ko i potęg~·" 
To,po\viedziaws,zy, :uczynIł co konlecznoso ?ak~zyw~ła 
iprzyjąl biskupstwo Ut pośrednictwem la&kl z rąk k&lę~ 
cia. Ksią.żę, st~wt\zy się łagodniejszągQ umysłu, rzekł: 
"Skoro :was widzę posłusznymi woll n!1szej, ,nalezy. się 
ina,lll właściwą. godności naszej cześć WalU .okazać l do 

. innych WB$zych życzeń się przychyl~ć.Ze. zaś tera: 
w·ybieram.y,się w drogę,a ~rządz:nle sprawy was~eJ 
dtuiszego C,zas\l wymaga, dajemy WI~C walilltyIl1CZaSęll1 
wi,eś )3usoe (~ożowo), której żądaliście, z ll\alę~ą~ą do 
niej;Qulkauicą,żebyście sobie wybudow~lidQl11 w $rQ<l
ku ,ziemi· naszej i oczekiw:ać.mqg~i ,puwrotu n a,sz ego, 
wtedy. bowiexn , jeś~i Bqg dopom9że,:gQrliwięj~:~j~ie
my, się \urządzeIlletnr,Sprawwas~ych." JProsil tężhr~
biego Adolfa, by \(ilrla ~o ,nadf1nieswego prz,yzwoleula 
udzielil. Hrabia lUU odpowiep,zial: "skoro pan :wój do 
dobroci się prz'ychylil, przystoi i lUtlU wolę jego Il~o
dzielać, i podług możno~ci ją, popierać; na. tę .pos~QdłoŚć 

. więc, którą książę biskupowi nadał i ja zezwala~. 
Prócz tego ustępuję połowę dziesięciny na korzyść bI
skupa nie z obowiązku,leczz mojej ku wam (ku bisku
powi).łaskawości, sprawy bowiem biskupie je~zc~e nie 
$ą"\1rz~~zRne." ,Ksi~żę, ~więc PQrQ,cz;ył ,s~r~ż ZW)ill.' Sła-
1Vi~i~l i N,qrdalbiilgów :qaszęmu hl~al;>ięl1lui up9r~~dk,o
}V;,~wszy spl~awy ,w Sa$.onii, udał się ;2 wojskię;ąlgJft 
Q.ą~brania ,księstwa ba~va~~ski~go" ~~ala)QC~ąt~u; r. ;11/iO); . 
,k~.l~ż:qa, zaś Klernencyj~ "pozost,al~ yv Luneburg-q ,p.rią.
bi'a.pył ,bardzowysQko p,<:ny,f1~a~y W C~9Plll, i~ąię.ci;a 
i na.~ąAAk\\j~cy~n yr usługach ksj.ę~,:o.ęj, .a raq,a jęgo 
przew,aża~a ;n,a9:', iws~ystkich. \,,:Z.tęgo:; POWQąll, >iPQWa-
zali .go ,ks~ążęta sławial1sGY najbardziej z,aś r:ltró:lpwie 
duńscy,którzy O,owowelPi'WQjnal:ni ,zf1ję.ci, ,'r:nawy;śc~gi 
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ująć go sobie się starali. I(anut bo,viell1, który z kra
ju uciekłszy u arcybiskupa bawił, zebrawszy w Saxo
nii ,wojsfo najemnicze, wróci! do Danii. Wszyscy pra
wie lnieszkańcy Islandyi przylą,czyli się do niego: 
Usłyszawszy o tem Swein, zebrał siły morskie, i prze~ 
płyną.'vszy luorzeprzybyl do miasta Wibergu i stoczyli 
królowie bitwę, w której Sasi zbici i wytępieni zostali· 
(w r. 11S1).Kanut uciekł do Saxonii. Po niejakim 
cZłlsie znowuprzybyl do Danii i przyjętym zostal przez 
F~yzów, którzy Jutlandyję zamieszkiwali. Swein przy~ 
szedł, 'stoczyl z nim bitwę i ?O Saxonii ,uciekać go 

. , zrnusil: (w r. 1152). Gdy Kanut często przez kraj Hol .. 
Ą zatów przebywał, hrabia nasz zawsze okazywał mu 

względność dając mu wolne przejście i wyświadczając 
inne usługi .ludzkości. Swein panował VI' Danii z naj
większ~ tyrani ją., zawsz.e jednak odnosił . świetne zwy
eięstwa:, 'lecz; gwałtom Sławianmniejszy opór stawiał, 
będąc domQwemi wojIHtlnizaprzątnięty. Powiacraj·ą 

jedu~k, te kiedyś Wf Zelandyistraszną im klęskę zadał. 

71. O N l K.L O C I E. 

W owych czasach, kiedy książę był nieobecnytb" 
ppz~był Niklot Książę Obotrytów do księżnej KlerheEl
cyi do Luneburga i użalał> się; : prized nią; i p.t'zedpl'zy
jaciólmi' księcia, że Kicynie i Circypanie powoli ~aczy
nają się burzyć';i opierać się placeniuzwykłej daniny. 
V{yznaczono więc hrabiego Adolfa z Holzatami i Stur
matar:niJila,)PQmocNiklotowidlapohamo\vania zachwal
sitw~buntQwników~ Hrabia, wię;c udaJ: się tam z prze-" 
szlo 'dwom.a,.,t~siącami w;yborowego woj,ska. :Nikl~t . 
. tąkż:e, zebnał wojsko z Obotl'ytów i poszli raZ,ejffi. c;lp kra-

21 



166" 

ju J{icynów i Cyrcypanów (I1.iczan i Czrezpienian) i splon
drowali całą ziemię nieprzyjacielską, niszcząc wszystko 
ogniem i mieczem. Świą.tynię też najslynniejszą. z bo
żyszczami i wszystkiem, co do czci balwanów należało, 
zburzyli. Mieszkańcy, widząc że sił do oparcia się nie 
mają, wykupili się za ogromrią. summę i niedopłaconą 
daninę uzupełnil~ w nadmiarze ... Wtenczas Niklot cie
sząc się ze zwycięstwa, złożył hrabiemu uajserdeczniej
szą podziękę i wracającemu do domu towarzyszył aż 

do granic swego kraju, największą o wojsko okazują.c 
troskliwość. Od owego czasu wzmocniła się przyjaźń 
między hrabią. i Niklotem,·i miewali z sobą w Lubece 
lub Trawenemundzie, często o dobru obu krajów nara
dy, I stal się w ziemi Wagów pokój, a nowa winnica 
z laski Bożej coraz większego zaczęła nabierać przy
rostu. Handel też Lubeki z każdym dniem wzrastal 
i okręta kupców jego mnożyly się. Biskup Wicelin 
przebywał na wyspie Bozoe (Botowo) i mieszkał pod 
drzewem bukowem, dopóki mu nie wybudowali do
mów, w których by ludzie mieszkać mogli.·Zacząl też 
tam wznosić kościół w imię Boże i na cześć . ś. Piotra 
księcia Apostołów. Co dó sprzętów domowych i na
rzędzi rolniczych, te sprowadził z Kuzeliny i Faldery. 
Początkowo biskupstwo jego było bardzo szczupłe; 
hrabia bowiem skąd inąd najlepszy człowiek, mniej się 
dobrym względem biskupa okaz a!' 

72. O KRÓLU KONRADZIE." 

Gdy się więc to działo w ziemi sławiańskiej,·książę 
nasz bawił w Szwabii, grożąc wojną, wreszcierliema~ 

iącą. wielkiego znaczenia, ojczymowi swojemu. . Temu 
bowiem pomagal brat jego" król, który za rzecz nie-
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" sprawi7dli\vą uważał, żeby jaki ksią,żę dwoma księ
stwami władał. Margrabia więc Adalbert i wielu in
nych ksiąząt usłyszawszy, że ksią.żęciu naszemu wcale 
się. nie. wiedzie, i. że prze~ nieprzyjaciół został jakby 
zam~nlęty, posłah do krola, by co najprędzej do Sa
xonll przybywał, a to żeby obledz miasto Brun
swik i ~ieść przyjaciół księcia. Król więc urządził 
,straże po całej Szwabii, by czasem książę nie umknął, 
a sam udał się do Goilar, chcąc opanować Brunświk 
i ,wszystkie zamki książ~ce. Zbliżał się czas Bożego 
Narodzenia. Książę, widząc złe zamiary królewskie 
i mając przecięty sobie odwrót ze Szwabii, rozkazaI 
?~~~eścić wszystkim swoim przyjaciołom, tak wolnym 
Jak l do służby obowiązanym, by się zeszli do jakiego 
miasta na sejm uroczysty. Słowa te kazaŁ szeroce 
w narodzie rozgłosić. Wziąwszy więc trzech ludzi 
najwierniejszych,jednego wieczora zmienił odzież i wy
lnknąwszy się z zl;lmku, udał się nocną porą; w drogę, 
i przeszedłszy pośród nieprzyjacielskich zasadzek pią
tego dnia'nakoniec stanął w Brunświku przyjaciele je
go Smutkiem przedtem dQtknięGiniespodziewanej stąd 
nabrali otuchy. Obóz królewski znajdował się blisko 
Brunświku w miejscu, które się nazywa Heninge. Go
niecprzybyl do króla z zawiadomieniem, że ksiątę zja
wił ~się w:Ęrunświku. Powziąwszy pewniejsz~ o tern 
wią.domość, król zaniechał dalszego posuwania się 
.i wrócil,40 Goślaru, a takim ·sposobem, w niwecz się 
o!łrócHy jego zamiary. Książę bronił się od otaczają
cych go z~wsząd książąt, którzy zasadzali się na jego 
zycie, i utrzymał za sobą księstwo saskie, w siły się 
codzieńnie wzmagając. 

Co do księstwa bawarskiego, to tego nie mógł od
zyskać dopóki żył król Konrad. Po nastąpi\?nej wkrót .. 
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ce śn:derci Konrada, wstą,pil na tron jego synowiec Ą 
Fryderyk~ Konrad bowiem mial wielu braci, a z tych 
naj starsi byli: Henryk ksią,żę bawarski i Fryderyk 
ksią,żę szwabski,kt6regosyn tegoż imienia na kró
lestwo wyniesiony zostal. W rok Więc wcielenia Boga 
Slo~a 1151, (l) zacząl panować Fryderyk pierwszy te
go irnienia król i tron jego zostal wyniesiony nad-tro
ny królów, którzy na dni ","1ele przed nim panowali. 
Mądrością, i potęgą, przewyższał on wszystkich miesz
kańców ziemi. Matka jego, (2) byla siostrą stryjeczną. 
naszego księcia. 

7 s. . ZGON .. T:Ett~ARA. 

Około tego czasu (29 Stycznia 1152 r.) zabity zostal 
w zamku Wincenburgu (3)hrabia,~Hermann, człowiek 
silny i bogaty i wszczęły się spory między naszym 
księciem i margrabi~ Adalbertem o jego za.mld· i bo
gactwa. . Dla uspokojenia ich król zwolał sejm w:Mar
cYI>olisie (14erzebur:gu)~ mieśeie sa~kiem i poleyil 'książę
tOln uroczyście się tam stawi~. Wyprawił też. po,sel
stwo, dla Rrzywolania prowadzący'ch między s,obą. wąj
nę domową, 'królów duńskich, by'jako pośre<łnik spra
wiedliwie spory ich roztrzygnął. WtedyJ(~nut, ktory 
po raz trzeci, jak się wyżej pow:iedzialo, z kraju.bll wy
E~a~0py"przybyl do naszego księci~,prosząc go o'wóI
rr~ przejście i 9 pomoc na sejmie.. :Ą.rcybisklip· ,'zaś' ~o
watzysr~łrSweinowi, a między wiel-q .osobami ~uc~ow-

(1) Podług dzisiejszego liczenia, w, 1' .•. 11b 2., • Ko~ra,d. I~: ho~yi~m 
umarł 1.5 Lutego t~go rok:u. .... . re. 

(2) Judyta córka Henryka Czarnego, siostra Henryka' Pysznego. 
(8) . Winoenburg 'mi~d:zyGandetshelmi Alfeld. . 
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nemi j zacnemi mial z sobą i biskupa Wicelina. Sejm 
ów odbył się w Merzeburgu, gdzie książęta duńscy po
jednali się z sobą; Swein został na króla ukoronowa
ny,· inni zaś wasalami się jego uznali. Spór jednak 
pomiędzy księciem i margrabią nie mógł być załatwio
nym; ~8iążęta bowiem dumni mało cenili napomnienia' 
świeżo obranego króla. Arcybiskup zaś namówi! bi
skupa Wicelina, by ten przyjąl inwestyturę z rąk kró
lewskich, za 'co w zysku mialbynie pożytek kościoła 
lecz .. tylko . nienawiść księcia. Biskup jednak nie zgo
dzi~ się na to, wi€dząc,źe teł1l by nieubłagany .gniew . 
księciazapalil. W tym bowiem kraju sama tylko wła
dza księcia jest poważaną. SeJm się rozwiązał. Biskup 
'\Vicelin wrócił do s'\voj.ej parani i najświętszego ln~Ż,,1. 

Tetnlara nie zastal przy życiu. To zrodziło w BerCU 
. biskupa nader wielki smu.tek; człowiek ten bowiem 
. :o;ajslodszy i od wszystkichpows.zechnie poważany, ni
kogo w swym czasie. zGawał się, nie. mieć równego so;.. 
bie. W krótkości . tu życie jego opowiem. Jeszcze 
p:rzed poczęciem był on już swej świątobliwej matce 
op jawiony, od samych pieluch poświęcony na służbę 
ołtarza ,i poruczony dobremu nauczycielowi. Jako 
uczeń najlepszy pozostf:1wal na :pp,uce aż do lat męz-

. kich; uczniem hędą.c:w Bremie; i współtowarzyszem we 
Francyi, znosił jarzmon-au:czyciela' zcierpliwo$cią:we
dfug slówJeremijaszi1 (32/7): "dobrze jest mężowi, gdy 
jarzmo·w swej: mł:od0ści~osi/' . PC) ;powrocie z Fran
cyi, gdyWicelindo Slawiańszczyzny się udał, Tet
luar pozbawiony przewodnika; sob~ samemu pozosta
wiony:został: .. Bremeńczycy, mogą. zaświadc;zyć, jakim 
'byłrektorem{Śz;;k\@!w Bremie ijakim wtedy gdy urząd 
d~iekap.a sprawQwał. Dosyć wspomnieć <> tem, że' po 
j,ęgo odejściu BNllla "~0łala,że z nim·razęm ,zBikł'o 
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:~hviatlo tanlecznego kościoła. Przeniesiony do Falde
ry,obudził dążenie do lepszego życia i wielką przy
jemność sprawiał W:icelinowi obecnością swoją. Lecz 
i wszyscy, którzy mieszkali w tym zakątku okropnym 
i spustoszonym, zaczęli że tak powiem, od przybycia 
takiego gościa inaczej na twarzy wyglądać. Po kilku 
latach, gdy Bóg granice kościoła rozszerzył, posłany 

został do Kuzeliny, która się inaczej Hogel'estorp na· 
zywa, i tam wielką. był dla mieszkańców nowej osady 
pociechą. Jeńcom i zrabowanym z taką miłością przy
chodzil w pomoc, że wielkość darów zdawała, się prze
chodzie możność tego młodziuchnego jeszcze domu Bo
żego. Śród modlitw bowiem lub czytania, ucho miał 
zawsze do drzwi obróco;ne słuchając, czy jaki ubogi nie 
zapuka, pros,~ąc pomocy. Hrabia Adolf poważał .go 
i bał się, ten bowiem wyrzucał mu winy jego i nie 
ośzczędza!, gdy zgrzeszył w czemkolwiek. Zatwardzia
łość zaś serca jego, którą biskupowi okazywal', starał 

się ten czcigodny kapłan zmiękczyć balsamami, lecz nad 
wszelkie lekarstwo ,śilniejszą była choroba. Wszakże 

na jegd słowa wiele czynil' hrabia, znał'go bowiem ja
ko inęża sprawiedliwego i swiętego.Dziesięć lat po· 
został Tetmar' w tym 'kraju, potem chorobą. złożony 
został, ato pod nieobecność biskupa, bawiącego w Mer
zeburgu (k()ioZielonych Swiątek r.' 1152); ,Gdy zaś 

bracia otaczający łoże chorego, starę..li się w nim wzbu
'dżić u8.dzieję powrotu do zdrowia, rzeklim przeczą.c: 

"nie obiecujcie mnie, mili bracia, przedluzenia'żywota, 
nie zasmucajcie takiemi mowami 'ducha mego, zmęczo

nego wędrówką, i do ojczyzny swej dązącego. Oto 
dzieśię'ćlat'trplynęło od czasu,kiedym blaga!, żeby mi 
Bóg przedłużył zycie dla wypełnienia prac mego za
wodu, i '\vysłachany zostałem; terazząś o· pokój po 
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pracy modlić mi się należy. Ufam w zwykłem milo
sierdziu Bozem, że i ta prośba moja daremną nie bę
dzie." I nikły siły żywotne, lecz z osłabieniem ciała. 
nie słabły siły d-q.cha; i wypełniły się na nim słowa 
Salomona: "albowiem miłość mocna jest jako śmierć; 
ani rzeki ani wiatry nie mogłyby jej ugasić." W umie
rającym żywą była miłość, a ta w ciele wyniszczonem 
utrzymywała niezachwianie tę tkliwość, która braciom 
udzielala w smutku pociechy, dawała radę w rzeczach 
wątpliwych, zbudowanie w obyczajach, która w ser
cach przyjaciół wyryła niejako ostatnie lecz nie "zatarte 
ślady poźegnania. Nie zapomnial teź o najmi1szym 
ojcu swym WiceHnie i gorąco prosił Boga, by drogami 
jego kierował, często z dziękczynieniem wspominając,. 
że przez niego otwartą mu zostala droga zbawienia 
i nadzieja królestwa Bożego. Przyszli więc do chore. 
go. z braterską troskliwością przeor kościoła Falder
skiego Eppo i kapłan Brunon, a wysłuchawszy spo
wiedzi, udzielili mu sakramentu świętego namaszcze
nia. P!zyjąwszy je ze czcią, i wzmocniony przyjęciem 
żywotodawczegoCiala Chrystusa Pana, zasyłał ciągle 
modły dziękczynne~ W nocy więc, w wiliję Zielonych 
Swiątek, to jest,17 Maja,'czuwał na modlitwie, w Ino· 
dlach swoich przyzywał aniołów, prosił wszystkich 
świętych oprzyczynieńiesię za nim, i kiedy dusza je
go już odchodziła, jeszcz'ejęzyk poruszał się w modli
twie i wyżnawaniu chwalyBożej. O najgodniejszy 
kapłanie,. o duszo Bogu najmilsza ! Szczę,śliwym na
zwałbym 'go w przebiegu życia, lecz szc~ęśliwszym 
w· dojściu" do celu, po krótkiej ,bowieni pracy zasłuźyl 
u Boga nachwalę wiekuistą., i na pełne miłości obcoM 
wanie z ludźmi, którzy na' świętą pamięć zasłużyli. 
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74. POGRZEB TETM.ARA. 

Na długi czas przedtem przepowiadał śmierć tego 
czcigodnego kapłana brat Lutbert, który służenie świa
tu na służbę Bożą, zamieniają,c, razem ze sługą, Bożym 
Tetmarem pielęgnował ubogich, jacy byli w szpitalu. 
Ten razu jednego' zwiedzając Falderę, miał twarz nad
zwyczaj zasmuconą, i łzami zalaną,. A, gdy go o przy
cr;ynęsffiutku fpytano, odpowiedział, żeslusznie się 
smuci, wkrótce bowiem pozbawionym będzie obecno
ści ojca najukochańszego. WyznaJ zaś przytem, że 
o teIn' dostał wiadomość z nieba nie we śnie lecz śród 

czu,val1ia. W niedługim czasie po tyoh" słowach pro· 
roczych nastąpiła szybka śmierć kapłana. Bracia też, 
którym szczera miłość ku temu mężowi łzy wyciskała, 
wspomniawszy o tej przepowiedni, nabrali odwagi" za
czerpnęli nadziei i ducha pociechy. Gdy się, w' Falde
rze wieść o jego śmierci rozeszła, natychmiastwypra
wili posłańców r dla przeniesieniaciala, Tetmar bowiem 
umierająe gorąco oto uprasza!.,' Lecz, czcig?dni bracia" 
Teodoryk, Luaolf, ,Lutbert i inni,' którzy tam mieszka
li, w' żaden sposób, nie, dali się przekonać, mówiąc,że 
sami wszyscy umrzeć wolą,niż, się takiego pozbawiać za
kładnika, który nowo poczętemu kościołowi w .WagrYii 
~a;l być i zaszczytem i pociephą. ',Gdy si~', ,vię,~ z Si .. 
geberga i z miast sąsiednich zebrały tłumy wiernych, 
złożono c~ało do świętej ziemi, przy głośnym płaczu 
ub(jgieh,~yr~ekających, że ich opuścił. Niech ~wiel- , 
bionyntb~azieBóg w świętychi swoich, ktery tego mę
ża uczynił gorunym siebie kapłanem i do szczęś1iwości 
nakoniec powołal. Wy też, o ojcowie Lubeckiego kra.-
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ju, większego zhawienia li Boga dostą,picie, jeżeli lnęża 
tego godnie czcić będ~iecie, stawią,c go l1a czele tych, 
którzy nasz kościół zburzony do nowej wysokości wy-
nieśli. " 

75. O CHOROBIE BISKUPA "VICELINA. 

Po śmierci naj zacniejszego kapłana Tetmara" bi
skup Wicelin wrócił z sejmu Merzeburgskiego, po n.a
darelnnej pracy z powodu nieużyteczności ksią,żąt. 
Arcybiskup bowiem i książę, do których najwyższa 
władza w tyln kraju należała, pobudzani razem niena
wiścią, i zazdrością·, nie mogli przynieść żadnych uli
łych Bogu owoców. Oba spierali się z sobą o to, do 
kogo kraj miał należeć, do kogo władza stawienia bi
skupów, a najpilniej się strzegli, żeby jeden drugiemu 
w czem nie ustą.pi!. ~ecz i hrabia Adolf, jakkolwiek 
w wielu' rzeczach mą,ż doświadczony, nie miał życzli
wego serca dla spraw biskupich. Te przykrości bisku
papolnnożyl jeszcze smutek z powodu ,śmierci Tetma
ra., bo póki ten żył, wszystkie udręezenia znośniejsze

mi się mu wydawały. Dusza jego, każdodziennie 

tęsknotą przygnębiona, szukała' pocieszyciela, którego 
znaleźć nie mogla. Po upływie kilku dni, gdy z sejmu 
wrócił, przybył do Buzo, gdzie dom i kościół budo
wać zaczął i zebranemu tam ludowi opowiadał Słowo 
zbawienia. Już bowiem rniasta okoHczne powoli chrze
ścijanami napełniać się zaczęły, z wielką jednak obawą 
z powodu zbójeckich napadów. Warownia bowiem 
Plunska jeszcze odbudowaną. nie była (l). Biskup, 

(1) Zbur~ona w r. 1189. 
22 
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więc, dokonywając świętych tajemnic i w.końcu przy
nosząc Bogu ofiarę, ukląkł przed oHarzem Bożym 
i błagał W szechmocnego,by cześć Jego r?zszerzyła się 
tak w tem miejscu, jako i po wszystkich krajach słą,

wiaIlskich. Częstokroć też nowym osadnikom słowa 
zachęty powtarzał, mówiąc im, że w krótkinl czasie 
wzniesie się w Slawiańszczyznie cześć służby Bożej, by
leby oni na duchu nie upadali i cierpliwie i wytrw~le 
w nadejście lepszych czasów nadzieję pokładali. Ze
gnając się więc z kapłanem, czcigodnym Brunonern 
i z innYlni, których nad temi lniejscami postawił, 
i umacniając ręce ich w Panu V\Trócił do Faldery, 
gdzie po siedmiu dniach dotknięty został rószczką Bo
żą i tak sparaliżowany, że nlU odjęło władzę w ręku 
i nodze i w całym nakoniec prawym boku, a co jeszcze 
nad wszystko oplakallszem by1o, nawet i mowę. Za
trwożyli się tym widokiem wszyscy, którzy widzieli, 
że mąż ten wymowy nieporównanej, wielki nauczyciel, 
obfity -fl{ .udzielaniu świętych napomniell, wymowny 
obrońca prawdy, tak nagle został pozbawiony użycia 
języka i członków i do wszelkiej czynności stal się nie
z:doJnym. Jak niezgodne były o tem zdania ludu, jak 
nierozsądne wielu osób duchownemi się nazywających 
sądy, przykro nawet wspominać, a tern bardziej mó
wić o tern. Mówili, . że Bóg go opuścił, a nie rozumieli 
słów Pisma, które powiada: "błogosławiony ten, któ
rego' Bóg karze." Nieuleczoną wszak~e boleścią prZJe
jęci byli wszyscy mieszkańcy Falder,yi Kuzeliny, szcze
gólniej 'zaś ci, którzy w te strOIłY .pierwsi z nim przy
szli i z nim 1l'azem się zestarzeli pod ciężarem lat i :zno
jów. Choremu udzielono pOlnoc lekarskfł, jednak bez
skutecznie, Opatrzność bowiem lepsze i biiższe' jego 
zbawieniu środki obmyśliła. Rozstać :śię ·'bcrwi'em ze 

175 

światem. i być z Chrystn-sem daleko jest lepiej. Przez 
półtrzecia więc roku pozostawaŁ na łożu boleści, nie 
mogąc ani siedzieć, ani leżeć. BraGia wszakże troskli-

. wie koło niego chodzili, podając mu to, co dla ci~la 
potrzeblJ,em było i do kośeioła go zanosząc. Nigdy. 
bowiem, jeżeli go ty.lko nią wst;rz)rmywala cięższa cho
roba, nie chciał opuszczać mszy~qb świętej komunii. 
WzywaŁ zaś Boga z. takiIn jękiem, z tak~ .wewnętrz;ną 
boleś:cią, że obecni ledwo od płaczu wstrzymać się mo
gli. Rządził w owym czasie domem Bożym przeor te
go miejsca, czcigodny Eppo, mąż wielkich zasług 
w Chrystusie. K uzeliną zaś i kościołami, które "'IV kra
ju Wagró \V . były, zarządzał Ludolf, ten sam, mówię, 
który kiedyś w Lubece wielkie trudy dla Ewangelii 
Ohry8tusa poniósł. Temu biskup, gdy jeszczcze był: 
zdrowym, poruczył zarzą.d Kuzeliny. 

76. O I;lAl'WLU ~IAST.Ą. LUBEKI. 

Jednego dn~a ksią.żę rzekI do hrabiego Adolfa: ,,0d 
. niejakiego: czasu d()chodzi mnie wiadomośó, że nasze 

miasto Eardewich cierpi wielki ubytek w liczbie 
9hywateli z powodu handhl, miast~ Lu,beki, a to ztęj 
przyozyny, ze wszySQy kupcy tam się przenoszą. 

Skarżą. się· też miesz:kańcy Luneburga, 'że.nasza .żupa 
s0łna zljliszczoną zostMa W skutek otwaroia,. . przez was 
żupy s/Plnej, w Todeslo:. Prosimy' więc was,. żebyście 
nam dali ]fQ~Qwę waszego miasta, Lubeki i poXowę żu
py solnej, oyśm;t latwiej zno$ió ~ogli opuszczenie lil~ 
szego miasta~' llilaczej zab:vonimy nadal handlu W Lł-l

bece. Nie możemy bowiem śGierpieć tego, by ;~la 
czyiQp.ś. korzyś.d, zniszczone m być miaJoclziędz~atwo 
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ojców naszych. Gdy wszakże hrabia odrzucil to, uwa-
~ żając taką umowę za nierozsądną, książę polecił,aby 

nadal nie bylo targów. w Lubece i aby nie wolno bylo 
ani kupować; ani sprzedawać, z wyłączeniem tylko te
go, co do żywności należało. I polecił towary prze
nieść do Barc1ewichu, a to żeby podnieść swoje miasto; 
w tymże czasie zamknąć. kazał źródła soli, jakie były 
w Todeslo. Rozkaz ten był z krzywdą naszego hrabie
go i kraju Wagrów i do dalszego wzrostu przeszkodą. 

71. O BISKUPIE EWERMODZIE. 

I tego, zdaje mi się, opuszczać nie należy, że gdy 
Bóg rozszerzył granice kościola~ wyniesiony zostal na 
biskupstwo Racesburgskie Ewermod, proboszcz Magde
burgski, któremu hrabia połabski Henryk przezna
czył vyyspę niedaleko zamku, i prócz tego odstąpił 

księciu 300 mórg dla uposażenia biskupstwa. Potem 
przyznał biskupowi dziesięcinę z ziemi, lecz tej poło
wę zajął w lenne posiadanie; stał się więc wasa.lelTI . bi
skupa, z wyjątkiem 300 mórg, . które ze wszystkiemi 
dochodami i calą dziesięciną miały do biskupa należeć. 
W tych sprawach brał udział Ludolf pro bosz.cz Kuze
liński i rzekł do hrabiego (Henryka), w obecności na
szego hrabiego Adolfa: skoro hrabia połabski zaczął 

świadczyć dobrodziejstwa biskupowi swemu, przystoi 
więc, żeby .i nasz hrabia niemniej uczynił. Nawet 
większych rzeczy oczekiwać od niego należy, jako od 
człowieka uczonego i świadolllego rzeczy podobają
cych 'się Bogu. Wtedy nasz hrabia, l1aśladują,c. hra
biego połabskiego, oddał ze swej lenności trzysta mórg, 
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które zostały przekazane księciu, a ten niemi biskup
stwo Aldenburgskie uposażył. 

78. ZGON WICELINA. 

Potem książę nasz udał się do. Włoch z królem na 
koronacyję cesarską. W jego nieobecności stan zdro
wia bis~upa Wicelina pogorszył się i koniec życia na
stąpiL Umarł on 12 Grudnia roku od wcielenia Bo
ga Słowa 1154. Na stolicy biskupiej siedział lat pięć 
i tygodni dziewięć. Ciało jego pochowane W kościele 

Falde.rskiIn w obecności biskupa Racesburgskiego, któ
ry sam n1i\bożeństwo odprawiał. Pamięć c1obrego ojca 
czczono tak w Falderze jak i w Kuzelinie, a opiekuno
wie kościoła oznaczyli, jaka codzieńnie jałmużna miała 
być rozda.wanądla zbawienia duszy jego. Był zaś 

w Kuzelinie niejaki kapłan imieniem Folchard, który 
miał o stole staranie; ten pierwszy przybyl z llWiceli .. 
nem do Faldery, a byl w sprawach zewnętrznych bar.;. 
dzo przebiegły. Zaniedbał on więc rozdawać jałmużnę, 
ustanowioną za duszę dobrego pasterza, byl bowiem 
oszczędnym nadmiarę. Czcigodny więc biskup ukazał: 
się pewnej kobiecie, mieszkającej w Sigebergu, w szaty 
kapłańskie. przybrany i rzekł do niej: idź i powiedz 
księdzu Folchardowi, że on· bezbożnie zE} mną. postępu
je, ujmując mi tego, co dla zbawienia meJc1uszy mi .. 
łość braći Iui udzieliła. A kobieta rzekła: ;,któż ci pa
nie dał zycie i mowę? Czyliż wieść nie rozniosła sze
roko po świecie, żeście wy przez wiele dni czy lat mo
wy pozbawieni byli i że nakoniec życi aście dokonali? 
Skądże to pochodzi?" Ten zaś pocieszając ją, i'zekl 
z twarzą łagodną: tak jest jak mówisz, lecz' tootrzy-
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mal~na na, nowo, Vl lepszym stanie. Powiedz więc 

wspomnionemu kapłanowi, aby jak nttjprędzej oddał 
to co ujął, i przytem dod:lsZ mu, żeby na moją, inten
cyję dziewięć mszy odprawi!." Powiedziawszy te sło
wa, zniknął. Gdy to 0:znajmi0:rH~ln zostaJo kapłanowi, 
udał się on do Fal~lery, żeby się nad temi słowami 11ara
d~iG~ ; Badany przyznał się dp winy; stosownie do słów 
l)).,tjż~, .6oż.ego i obiecał poprawę.' Co do dziewięciu 

• mszy" które po nim mial kapłan odpl;awić, tośmy :tróż
nie to wy1cl:adali i prawdit po,.zQst~wa.l~ lllieznan~; lecz 
koniec rzeczy prędzej objaśnił ukryte ich znaczenie~ 

Ten kapłan, bowiem. żył. po śmierci biskupa dziewięć 

tygodni i: tak ąię okazalo" ż.eliezba ~zy liczbę; tych 
tygodni ()~naCZać mi~la. ~ czciwoś6 n:akazuje mi 
wsp0~:nie.ć, żerll~$, :naj z acniejs zy Eppo,. który za życia 

b.isk;1J,pa, l~j?lza swą. FobQża.~oŚć wielce poważanym 
Qd, niego, . po stracie zma;rłego ojca W nieutulonym 
s~Uitku pozostawał. Co, gdy pJ;:ze~ w:iele an] triWiało) 
c~ę~tQ wspomniany biskup uka,zal silę jądnej czystej 
i jfostodusznej dziewicy we śnie i r2!ekł: powiedz br~
ttL,·· liLą~zęmu; ,Eppo:uowj, żeby przestał pI'łlkfli(), dobrze 
~i,ę\,bowiem ,mam i smuc~ si~ nad jego l:Mi~'Czem; oto 
li>i(;)iWi~j ~zy jlego na suknia;ch moich, ~Qszę. To -powie., 
dzi~ i pqk;azal jej oGzież 'śnieżnejl Qialośe~, Galą, Izami 
Qbl~J,lłfł.! iQę~'p()wiem o -cyn;t bardzo,·~aJl1 znanyJin mę,

ŻJljIj'i ltó,1?ego imienia nie wYluó.wię, tab;k 1;Qwiem przy~ 
st~!o) dl~;tegoj że on dotą.d żyje rniędz;y nami, rni~szka 

w FtlIlcverz.e" i życzy żeby iłuię jegqwyj~wi~nem nie by
lo.. ':reWij:, gdy od śluierci biskuPlib,SOlctni jeszc;z,e uie 
uplyn~tl;,:uk~al; się on ipow~ed~ia~,ie sp~wzynek 
')\fie~z'ny :'Pl'~~~ililJ~ozono m~razem z· najsrynniej~zym 
owyl1U B.eru~:p~lelł)j- ~I OlairvauĄ; Gcly:plu powie,Q~i4ł: 
,,9' gdybyśęięju!g~JlijW 'ąpokojiu," te.n od);,zękl: jąęt~~, 

dzięki Bogu, a wyście sądzili ŻelU uma~rł;jazaś żyję 
i od owego czasu żyłem zawsze. ']\IIiłym zapewne 
i nieucią.żliwym będzie dla pobożnego czytelnika opis 
jeszcze jednej rzeczy, która 'W pamięci 'Yielu się prze
cnowała, a stała się na chwałę iBoga i ha zaletę naszego 
biskupa. W parafii Falc1erskiej we wsi, któraśię Hor
gene (1) nazywa, żyła pewna poważna kobieta, imie~ 
niem Adelbupgis, którą, biskup wielce szacował za pro
etotę jej życ~. Gdy wzrok nttaclła, czdgodny ojciec 
często ją, poci~zal, nauczają,c by cierpliwieznosila róz
gę karania ojcowskiego, żeby nie upadata w dolegli
wości i wskazywał, że' oczy jef~v niebie są. złozone. Po 

ś~ierci więc ~iskupa::i~le~wie l:ok jedBt~ upłyną.ł; ~ k?
bIeta owa UJrzała go W WIdzenIU nocnem, trosklIWIe 
dopytującego się ją. o stan jej zdrowia. Ona zaś rze
kła mu: ,Jakież, zdrowie może być moje, gdy zostaję 
w ciemnościach i światła nie oglą,dam. Gdzie są. Pa
nie twoje słowa pociechy, kiedyŚ-ini powiad~l, że oczy 
moje są w niebie zJoŻone. Ja zaś ciągnę swe. życie 
Vi tej nędzy, a ślepota zastarzała . trwa . ciągle:" Nie 
trać, . rzekł on, ufności w miłosierdziu Boga naszego. 
I natychmiast wycią.gną.wszyprawicę zrobił na jej 
o cz,ach , znak krzyża świętego i pobłogosławił ją.. Zra
na gdy się ta. kobieta obudziła, uczuła że za sprawą 
Boską razem z ciemnościami nocy znikły i ciemnośdjej 
ślepoty. Wtedy kobieta zerwawszy' się z łoża, uprl,dła 
:ha zieInię z korną. modlitwą i z clziękczxnnem wola
~liem; .~ b?z przew?dnika, SalnQ, o vvlasnej sile poszła 
do kościoła"przedstawiając wszystkim znajoinym i przy
jadołom piękny widok swojego przeJrzenia~ Potem 

(1) Grosa-Harrie i Klein-Harrie w parafii Neu1p.t1nater. 
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wlasne111i rękoma zrobiła zasłonę do grobu biskupa' na 
świadectwo i' dla palnią,tlci swego przejrzenia. Wiele 
jeszcze innych rzeczy uc~ynil Pan przez tego Inę~a, ~o 
i pochwały i wspomnienia jest god~e, a co w tej kSI~
dze opisanem nie jest.. Ciesz się WIęC, o Faldero, CZCIą, 
wielkiego biskupa i zachowaj cnoty jego w sw~m du
chu a kości w ziemi. "\Vy zaś, którzy na wysokIm sto
leLubeckiego zasiadacie kościoła, uczcijcie tego męża, 
o którym wam w l1ieubarwi.on~j poc1~ję po~v!eś~i, w nie~ 
ubarwionej, bo w prawdZiwe} NIe będzIeCle moglI 
całkiem o nhn zapomnieć; on bowienl pierwszy w no
wem waszem mieście "położył kamień na znak i nalał 
oliwy na wierzch jego (1)." 

.', 

79. o BISKUPIE :A.LDENBURGSKIM GEROLDZIE. 

Po śmierci biskupa Wicelina bracia z Faldery od· 
t pili od podległości biskupstwu Aldenburgskiemu, 
są.. b l' b' 'sprzykrzyli bowienl sobie tę pracę, l wy ra l so ~e 
proboszcza w osobie świętego męża, Eppona; wybor 
zaś biskupa pozosta'wilt księciu. Był w owy~ . cza
sie niejaki kapłan. imIeniem Gerold, rodem. ze. S~wa
bii' z rodzicow nie nizkiego stanu, kapelan kSIęCIa l do 
te~o stopnia W Piśmie świętem na.uc~.ony, że ~da~alo 
się, iż nie było mu r~wl1ego ": Saxonll. W. wą.t1em Olele 
miał: wielką. duszę, był przy tern nauczyOleleln szkoły 
,~: 13~unświku i kanonikiem w ternże mieście, bardzo 
po~a:żany przez księcia : za swe życ~e .wst:zem~ęźli~e. 
Prócz, bowiem czystości ser~a, o ktorej Bog W1edzl~, 
zach~wy~~l 'największą czystość i co do ciała. Zamle-

(1) Mojt. l. 28.18. ' 
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rzał' on przyją.ć suknię zakonnt}w miejscu, które się 

nazywa Radegeshusen (Riddagshausen) pod zwierz
'chnictweln opata Konrada, z którym był zwią.zany wę
złami krwi i miłości; na· dworze zaś księcia pozostawał' 
więcej ciałem niż duszą.. Gdy więc wieść się rozeszła 
o śmierci biskupa' Wicelina, księżna rzekła do Gerolda: 
"jeżeliś zamierzył służyć Bogu Z całą. surowością. ży
cia, to przyjm na się pracę pożyte'czną. i zyskowną., 
udaj się do ziemi sławiaIlskiej, i działaj w sprawie, któ
rą. biskup Wicelin prowadził; a tak postępując i sobie 
i innym użytecznym będziesz. Każda dobra sprawa 
jest tem lepszą., im większy pożytek ogółu ma na celu." 
Przywołała więc księżna listownie proboszcza Ludolfa 
z Kuzeliny i zaleconego przez siebie kapłana posłała 
z nim razem do ziemi Wagrów, by ten tam na godność 
biskupią. został wybrany. I duchowieństwo i lud jedno
zgodnie wybrali go stosownie do żą.dania księcia. Bi
skup, któryby nowego biskupa, poświęcił, nie był wte
dy obecnym (t). Ten już od począ,tku był księciu nie
przyjaznym, a w~edy jeszcze bardziej na pięty mu na
stawał, ksią.żę bowiem zajęty był włoską. wyprawą.. 
Arcybiskup wzmocnił przeciw niemu swe twierdze: 
Staden (Stade), Forden (Bremervorde), Horeborg (Har
burg) i Friburg (Freiburg). W oWJln czasie ksią.żęta 

wschodniej Saxonii i niektórzy z bawarskich, dla uło
żenia, jak mówiono, spisku, postanowili zebrać się ra
zem i arcybiskup przywolany udal się do nich do Cze
skiego Lasu. Gdy potem z powrotem do domu pośpie
szał, ludzie książęcy wzbronili mu wstępu do jego 

,dyecezyi i takim sposobem wykluczony (z dyecezy~), 

(1), Był nim pod6wCZI\II arcybiskup Bremeński Hartwig. 
23 
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pozostał prawie rok cały we wschodniej Saxonii. Nasz 
więc wybrany udał się za nim do Saxonii i znalazl 
szukanego w Merzeburgu, gdzie ten biskupstwo Alden
burgskie na innE! iuż przenieść osobę się gotował. Po
stanowił bowiem niejakiego w tych stronach proboszcza, 
który się UlU dobrze zaslużył, tE! godnościE! wynagro
dzić, majE!c wielkie jakkolwiek nieuzasadnione o bo
gactwie ,tego biskupstwa wyobrażenie. Usłyszawszy 

o przybyciu Gerolda zmięszał się w swym umyśle i wy
bór dokonany chcial uznać za nie ważny, pod tym po
zorem, że kościól ów jeszcze młody i jakby pozbawiony 
osób (p11awo wyboru mających), nie mógł bez jego zezwo
lenia 'ani wybierać, ani też cokolwiekbE!dź rozstrzygać. 
Nasi zaś dowodzili, że dzielo wyboru jest ważne, doko
nanem bowiem zostalo' na żE!danie księcia za zgodą du
chowieństwa i przy uznanej zdolności wybranegu. W te
dy arcybiskup rzekł: nie jest to czas ani miejsce te rze
czy rozbierać; sprawę tę po moim powrocie rozstrzygnie 
kapitula Bremeńska. WidzE!c więc nasz wybrany, że 

arcybiskup mu jest przeciwny, odpuścil proboszcza 
Ludolfa i t ych, którzy z nim prżybyli, do Wagryi, sam 
zaś, pośpiesznie udał: się do Szwabii, by, księciu prz'ez 
posłańca o swem polożeniu oznajmić. KsiE!żę zaspo
lecH mu, by jak 'najptędzej przybywał do L ombardyi, 
ażeby z nim razem iść do Rzymu .. Posłuszny temu 
''Poleceniu, gdy był na granicy Szwabii, zostal przez 
'z1J&jców napadnięty, którzy zabrawszy mu pieniądze, 
"cIęzką mu ranę w czoło zadali. Lecz i to nie powstrzy
m.ało 'tego męża "gorącego ducha 'od zaczętej orooi 
• . '.' :b" " " '. .. .'" 0-' 
l przyyw'szy do TerdonY(P01'tony),gd-zie był Job6z 
królewski, zostalIaskawie przez księcia i jego przyja
ciół przyjęty", Król i w szyscy książęta napadli na Ter
donę i 'oblegalittrlasto przezwieledtli. ~ako'niec 
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wziąwszy je (13 Kwietnia 1165 r:), król kazał zburzyć 
mury i z ziemią je zrównać. Gdy stamtą.d odeszło 

wojsko, książę kazal naszemu biskupowi towarzyszyć 
sobie do WIoch, by go przedstawić papieżowi. 

Rzymianie wysIali więc poslów do króla do obozu 
, ., 

którzy mu powiedzieli, że senat i wszyscy obywatele 
miasta gotowi są, przyjąć go z calą okazałością tryumfu, 
byleby on do rzeczy tej wziął' się obyczajem cesarskim. 
Gdy ten się pytal, w jaki to sposób nliał wziąć się. do 
rzeczy, oni odpowiedzieli, że król przychodzący do 
Rzymu po najwyższą godność cesarską, winien przyby
wać podiug swego obyczaju, to jest, na wozie złotym, 
odziany w purpurę, wiodąc przed swemi wozami kró
lów na wojnie pokonanych i niosąc zdobyte na ludach 
pogactwa. Prócz tego f winien on uczcić miasto, które 
jest stolicą świata i matką ce'sarstwa i dać senatowi to , ., 
co edykta,mi jest przeznaczone, a mianowicie piętna

ście tysięcy funtów srebra, aby przez to zjednać sobie 
umysły senatorów, by ci przyznali mu zaszczyt tryum
fu i żeby tego, którego wybór ksią,żąt państwa na 
tron królewski wprowadził, powaga senatu na cesar .. 
stwo wyniosła. Na to król uŚmieehając się rzekł: "o
bietnice wasze,są miłe, ale cena za wysoka. Za wiele, 
o Rzymianie, żądacie z pustego ska,rbu naszego, Wi
dzę wszakże, że szukacie przeciwko nam jakich powo
dów, l?odając warQ.uki, których podawać nie należala. 
Daleko rozsądniej postąpicie, gdy pominąwszy te rze
czy, przyjmiecie od nas dowody raczej przyjaźni, niż 

dzielności naszej broni." Oni zaś tern uporczywiej ob
stawali przy swoje~, mówią,c, że prawa miasta w żaden 
sposób unieważnione być nie mogą, lecz że uczynić na
le,ży to, czego senat żąda, inaczej gdy przyjdzie, b;ramy 
miasta będą. przed nim zamknięte. 
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80. KORONACYJA CESARZA FRYDERYKA. 

Usłyszawszy to, król wyprawił w poselstwie naj
przedniejszych i najzacniejszych mężów, zapraszając 
papieża Ac1ryjana do obozu na naradę, Rzymianie bo
wiem w'wielu razach i papieża obrazili. Gdy ten przy
był do obozu, król pośpieszył na jego spotkanie, i gdy 
papież z konia zsiadal, trzymał lnu strzemię i za rękę 
do namiotu go poprowadził. Gdy nastalo milczenie, 
biskup Bawembergski przemówił w imieniu króla 
i książąt w te słowa: "zaszczytna obecność twojej 
świątobliwości, o apostolski biskupie, jak przedtem 
była od nas usilnie pożądaną" tak teraz serca nasze ra
dością napelnia. Przynosimy dzięki dawcy wszelki.ego 
dobra, Bogu, który nas z ojczyzny w to miejsce przy
prowadzi~ i godnymi nas twego świętego odwiedzenia. 
uczynił. Zyczeniem jest naszem, żebyś wiedział, o czci
godny ojcze, że cały ten kościół od krańców świata 
dla uczczenia państwa tutaj zebrany, przyprowadza 
księcia swego do twojej świątobliwości, byś go wyniósł 
na szczyt godności cesarskiej. Mąż to znakomitego 
rodu, wielkim obdarzony rozunlem, szczęśliwy w boju, 
prócz tego jaśniejący w tych rzeczach, które do Boga 
należą, wierny przestrzegacz prawdziwej wiary, miło- , 
śnik pokoju i sprawiedliwości, czciciel świętego K.0ścio
la, przedewszystkiem zaś świętego Kościoła R~ymskie
go, który kocha jak matkę, nie zaniedbując nic takie
go, co podług podania przodków do czci Boga i księcia 
apostołów się ściąga. Dowodem tego służy pokoraobe
cnie okazana. On howiem pośpieszył przyjąć cię, gdyś 
tu przybywał, i zbliżywszy się do najświętszych nóg 
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twoich, uczynił to, co przystało. Pozostaje więc, ojcze, 
żebyś i ty względern niego to uczynił, co do ciebie na;,; 
leży, aby to, czego mu jeszcze do szczytu dostojeństw 
brakuje, z łaski Bożej przez ciebie dopełnionem było." 
Na to papież odpowiedział:· "to co mówisz, bracie, 8'~ 
to czcze słowa. Powiadasz, że ksi~żę twój okazał świę
temu Piotrowi cześć godną jego. Lecz Piotr święty ra
czej nieuczczonym pozostal: bo zamiast prawego strze
mienia" jak był powinien, król trzymał lewe." Gdy to 
przez tlómacza opowiedzianem było królowi, ten rzekł 
z pokorą: "Powiedźcie mu, że ten blą,d stal się nie 
z braku poważania, lecz z niewiadomości. Nie bardzom 
się bowiem przykłzt.dal do nauki trzymania strzemienia 
i nawet, o ile sobie przypominam, jest on pierwszym 
człowiekiem, któremum podobną, uczynność wyświad
czył." A papież na to: "Jeżeli więc przez niewiado
mość zaniedbał tego, co jest najłatwiejszem, jakże wa
szem zdaniem w rzeczach większych się zachowa?" 
A król cokolwiek poruszony rzekł: nchcialbym bliżej 
się dowiedzieć, skąd urosI ten zwyczaj, z przychyltlOści, 
czy z obowiązku? Jeżeli z przychylności, to papież nie 
ma prawa się użalać, że się zachwiała usłużność, która 
powstała z wolnej woli a nie z prawa. Jeżeli z~ś po
wiecie, że cześć ta należy się księciu apostołów z o bo
wiązku pierwotnego ustanowienia, to pytam was, jakaż 
jest różnica między prawem i leweln strzemieniem, sko
ro tylko zachowaną jest pokora i książę się do nóg 
najwyższego pasterza schyla." Długo tak i ostro szla 
sprzeczka. Nakoniec rozstali się wzajemnie bez poca
łunku pokoju. Ci więc, którzy się zdawali być iiIarami 
państwa, bojąc się by czasem, jeśli rzeczy nie pójdą, 
pra~e ich nie były daremne, wielkiemi namowami zy.ry
ciężyli serce królewskie tak, że ten papieża znowu do. 
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obozu zaprosit Gdy ten wrócił, król przyjąl go podlug 
całkowitego ceremonijału. Gdy wszyscy się weselili 
i cieszyli ze zgody, rzekł papież: "jeszcze pozostaje do 
zrobienia rzecz, którą. ksią,żę wasz uczynić powinien; 
niech odbierze dla świętego· Piotra Apuliję, którą. Wil
helm Sycylijski przemocą. trzyma. Po dokonaniu tego 
niech do nas przybywa, by być ukoronowanym." Ksią,. 
żęta odpowiedzieli mówiąc: "oddawna już pozostajemy 
w obozie i żołdu nam braknie, a ty powiadasz, że dla 
ciebie Apuliję odbierać mamy i potem już na korona
cyję przybywać. To za ostro i przechodzi nasze siły. 
Niech raczej dokonanem zostanie dzieło poświęcenia, 

byśmy mogli wrócić do ojczyzny i cokolwiek po tru
dach wypocząć; potem zaś przygotowani wrócimy, by 
dokończyć to, co jeszcze do wykonania pozostaje." 
Z woli więc Boga, przed którym schylają się wszyscy ci, 
na czyich ramionach świat leży, apostolski pasterz ustą.
pił i zgodził się na żą.danie książąt. Gdy więc zgoda 
nastala, zasiedli do rady, by się umówić względem wej
ścia do miasta i uniknienia zasadzek Rzymian. W tym 
czasie książę nasz przystąpił do papieża i prosił go o 
poświęcenie wybranego biskupa Aldenburgskiego; lecz 
papież &kromnie odmówił i rzekł, że chętnie uczyniłby 
zadość żądaniu, jeśliby to stać się mogło bez krzywdy 
metropolity. Arcybiskp bowiem Hammenburgski uprze
dził listownie papieża, proszą.c go, by się wstrzymał od 
tego poświęcenia, bo to by mu wstyd przyniosło. . ' 

Gdy więc zbliżali się do miasta, król posIał ta.jemnie 
w nocy 900 (podług innych rkp. 500) pancerników do 
kościolaś. Piotra, razem z legataUli papieża, którzy 
przynieśli straży rozkazy i tylnem wejściem wpuścili żol
nierzy do domu (Bożego) i zamku. Zrana więc król przy
szedł z całem wojskiem i papiez na czele kardynałów 
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przyjąl go u stopni, a gdy weszli do. domu świętego 
Piotra, zaczęli dzieło poświęcenia (1). Zołnierze uzbro
jeni stali okolo kościoła i gmachu, dając baczność na 
króla, dopóki się nie skończfła święta tajemnica. Gdy 
zaś dzielo koronacyi na godność cesarską dokonanem 
na nim zostało, wyszedł po za mury miasta, a żołnierz 
znudzony, jadłem pokrzepił swe siły. Podczas śniada
nia Lateraneńczycy, zrobiwszy wycieczkę, przeszli.Ty
ber i najprzód zaniepokoili obóz książęcy, który do 
murów miasta dotyka!. Wojsko z okrzykami wyruszy
lo z obozu;",zeby dać odpór i owego dnia stoczono bi
twę potę~ną,. Tam ksią.żę nasz dzielnie się na czele 
wojska potykał. Zwyciężeni Rzymianie ponieśli wielką. 
klęskę. Po dokonanem zwycięstwie imię księcia wy
wyższone zostało nad wszystkich innych wojowni
ków. Chcąc więc go uczcić, papież poslal mu dary 
i dal poslańcowi takie polecenie: "powiedz mu, że ju
tro, jeśli Bóg pozwoli, wybranego jego poświęcę." Ucie
szył się książę z tej ebietniey. Zrana więc .papież od
prawił uroczyste nabożeństwo i poświęcił nam bisku-
pa z wielką uroczystością. ' 

81. WALKA Z WEROŃCZYK.AMI. 

Gdy więc Rzymianie znowu wrócili.do laski'pa
pieża, wojsko' cesarskie udało się z powrotem do kraju, 
i opuściwszy Włochy, przybyło do Lombardyi. Gdy 
i tę przebylo, przyszło do Werony, gdzie cesarz i jego 
-wojsko w wielkie popadli niebezpiecze:ństwo. Podług 

(l) 1:8 C:erwca '11'55,.. 
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prawa bowiem Werończycy obowią.zani są. cesarzowi 
wychodzącemu z Lombardyi zbudować most na stat
kach na rzece, która się Edesą (Eez) nazywa, a której 
prąd 'naksztalt potoku z gór spadającego jest gwałtowny 
i która nigdzie wbród przebytą być nie może. Gdy 
więc wojsko przeszło, natychmiast most od bystrych 
nurtów rzeki zerwany zostal. W ojsko śpieszyło dalej 
i pr~yszlo do wąwozu, imieniem Cluza, gdzie pomię
dzy skałami niebios sięgającemi, ciągnie się droga tak 
wazka że dwóch ludzi obok zaledwo przejść może. " , . 
Werończycy zajęli szczyt góry: i puściwszy strzały ni· 
kOlnu przejść nie dozwolili. Ządali ,zaś od cesarza, że· 
by im co dal za wolne przejście jego samego i wojska. 
Niepodobna do uwierzenia., jak się pognębionym uczul 
cesarz zewsząd opasany rzeką i górami; wszedł do na
miotu i zdjąwszy z nóg obuwie, zacząl się modlić przed 
życiodawczem drzewem krzyża Pańskiego. Natych
miast też przyszła mu rada od Boga natchniona. Roz
kazal przywołać Werończyków, którzy z nim byli 

, i rzekł do nich: macie mi wskazać ścieżkę taj emn~, 
wiodącą na szczyt góry, inaczej każę wam oczy wyłu

pić. Oni zaś strwożeni odkryli mu ścieżki ukryte i za
raz najmężniejsi wojownicy wszedłszy na gó.;rę, zaszli 
tył nieprzyjaciołom, 'r~zpro8zyli ich w boju a przed
niejszych z nich schwytali i przyprowadzili przed obli .. 
cze cesarza, który kazał ich . powiesić. Pokonawszy 

. w ten sposób przeszkody, wojsko 1V dalszą udało się 

drogę· 

82. POJEDNANIE SIĘ BISKUPÓW HARTWIGA I GEROLDA. 

Potem biskup nasz za zezwoleniem księcia. udałsię 
do Szwabii, gdzie ze . czcią od przyjaciół przyjęty 
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i prz·ez kilka dni zatrzylnany, wrócił do gax:onii. 
Stamtąd p~zebywszy Elbę przybył do V\T agryi, by roz
począć pracę, do któr€j by! przeznaczony. Obją,wszy 
l1akoniec swoje biskupstwo, nie znalazł środków utrzy
mani~ któreby na jeden miesiąc przynajmniej wystar .. 
'Czyć mogły; kośció~ bowieln Falderski po śmierci bIo. 
gosławionej pamięci biskupa Wicelina, radzą;c o swym 
pożytku i spokoju., przyłąezyl się do kościoła Ram
menburgskiego. Proboszcz Ludolf i bracia' \V Hogere; 
storf uważali, te ze swej strony dosyć zrobili, jeżeli bi
skupa przybywającego do iJ.ich lub odchodrz;ącego go
ścinnie przyjęli.' Sam tylko kośeiół w Bozoe dostareza1 
u trzymanie biskupowi, lecE posiadłości jego były jeszcze 
puste i nieuprawne. Biskup, zwiedziwszy dzieci swe
go kościoła i przemówiwszy do nich, wrócił nad Elbę, 
by się w Sta,den z .arcybiskupeul rozmówić. Gdy arcy~ 
biskup uraż-ony za jego wyniesienie długo tam go za .. 
trzymywa!, .a przystęp do niego był utrudzony) rzekł 
biskup do 'OP:il,ta z Redd~eshusen i innych, którzy 
z nim przybyli: cóż tu siedzilny, br~ia1 pójdźmy, po-
patrzmy się na jego oblicze. . I bez bojaźni wszedł do 
księcia i odebrał: od niego pocałunek bez pozdrowie- . 
ma. Dlą czegoz, rzekł nasz biskup, ze mną, nie mó
wisz? Cóżeln zawinił, zem na twe pozdrowienie nie 
zasłużył? Wybierzmy, jreśli się podoba, pośredników, 
którzyby spór nasz rozsądzi1L Przyby!enl, jak wiecie, 
do Merzeburga, prosiłem o błogosławieństwo i odmó
wiliście mi go~ Zmuszony więc koniecznością. udałenl 
. się do Rzymu, by od stolicy Apostolsldęj domagać się 
tego, czegoście wy mi odmówili. Ja raczej mam po
wód do gniewu za to, żeście mię zmusili do' tej ucią,żli
wej. podróży." A arcybiskup na to: jakiż t.o tak ko~ 
nieczny powód ,pobudził was uc1awaćsię do Rzymu.~ 
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by takie trudy i koszta ponosić? czy może ten, że bę

dąc w odległym kraju odłożyłmu wasze ż.ądanie dla 
powtórzenia go przez was w obliczu naszego kościoła? 

Odłożyliście, rzekł nasz biskup, żeby sprawę nasz~ 

osłabić, to bowiem, prawdę lnówiąc, jawnieście wyra
zili w mowie waszej. Wszakże niech będzie pochwalo
ny Bóg, który nas dla służenia Mu doprowadził do ce
lu, a ten jakkolwiek trudnym był do osiągnięcia, ale 
Bzczęśliwyrn skutkiem uwieńczony zostal. Na to arcy
·biskup rzekł: Stolica Apostolska władzą swoją, której 
naprawdę sprzeciwiać się nie możemy, użyla w poświę .. 
ceniu was prawa, które do nas należało. Tej ,vszakże 
krzywdzie obmyśliła ona lekarstwo, zawiadamiając nas 
piśmiennie, że tym czynem wcale nic się władzy naszej 
pod względem waszej nam podległości nie uwłacza. 
Biskup zaś odpowiedział: wiem zaiste, ani też zarzu_ 
cam, żeby to nie było tak jak wy powiadacie, i dla te .. 
go właśnie przybyłem, ażebyln wam okazał to co wam 
się należy, aby niesnaski uśpione być mogły i pokój 
zapanowaL Słuszną też jest rzeczą, sądzę, abyście 

nam, którzy się za· podległych wam uważamy, prze
znaczyli na nasze utrzymanie zasiłek. Ludziom bo
wiem wojują.cynl żołd się należy. Po tej roz:r;nowie za
warli przyjaźń wzajemną·, obieąująe' jeden drugiemu 
pomoc w razie potrzeby. Stamtąd biskup nasz Gerold 
udał się do Bremy, by iść na spotkanie księcia. Ten 
zaś obrażony na Fryzów, którzy się Rustrami nazywa
ją, przybył do Bremy 1 listopada i kazał pochwycić 
tych, którzy na targ przyszli i towary ich zabr~ć. Pa
sterz nasz zapytany przez księcia, jak go przyjął arcy
biskup, dobrze się o nim wyraził i starał się umysł 

księcia ku łagodności względem' niego nakłonić. Daw
na bowiem nieprzyjaźń, jaka już między nimi istniała, 
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zna.lazła \,i owym' czasie powó~l do wybuchu; arcybi
skup bo\viem, narwszywszy przysięgę, zaniedbał wy
prawę włoską. i przez to stał się winnym obrazy maje
statu. Z tego też powodu poseł cesarski przybywszy 
do Bremy, zajął wszystkie dwory biskupie, i co tylko 
znalazł, na skarb zabrał. Toż samo stało się z Otel
rykiem, biskupem Halbersztadzkiln .. Gdy więc książę 
wracał do Brunświku, nasz biskup mu towarzyszył 
i obchodzH z nim razem święta Bożego Narodzenia. 
Po świętach biskup wrócił do Wagryi, zabrawszy z so
bą brata swego opata Redegeshuskiego i udal się do , 
Aldenburga, by tam w stolicy biskupiej obchodzić 
święto Trzech Króli. Mlasto bylo zupełnie puste, bez 
mieszkańców i lnurów, i miało tylko lnałą kaplicę przez 
ś. p. Wicelina wzniesioną. Tam śród naj ostrzejszego 
zimna, na kupie śniegu odprawiliśmy nabożeństwo. Ze 
Slawian żadnego słuchacza, prócz Przybysława i jeszcze 
kilku, nie było. Po ukończeniu świętych tajemnic 
Przybyslaw zaprosił nas do swego domu, który się 
w odleglern miejscu znajdował; tam przyjął nas bardzo 
gościnnie i ucztę walną wyprawił. Stół zastawiono 
d'wudziestu~potrawami. Tam poznałem z doświadcze
nia własnego, o czem wprzódy tylko ze słuchu wie
dzialern, że nie masz ludu bardziej gościnnego jak sla
wiański. vV przyjmowaniu bowiem gości wszyscy oui 
są jednego ducha i zarówno gotowi, tak że o gościnność 
nikogo prosić nie trzeba. Cokolwiek mają. z roli, ry
bołówstwa lub polowania, w.szystko hojnie ofiarują i te
go uważają za najdzielnięjszego, kto jest najrozrzutniej
szym, a ta żądza do pokazania się wielu z nich skłania 
do kr-adzieży lub rabunków. Te wady są u Ilich po'\ 
wszedniemi i przykrywają się plaszczykiern gościnD,Q .. 
ści. . Podług zwyczaju bowiem Sławian, cow no,cy 
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ukradnie~, to nazajut.rz masz goś,elom oflaro\Yl/l;ó. Je .. 

ś1iby zaś o kim, co wreszcie bardzo rzadko się przytl'a-' 

na, dowiedziano się, że obcemu człowieko.wi gościnno

ści odmówił, tego dom i majątek cały ogniem spaliÓ' 

jest dozwolono, i wszyscy na to jednomyślnie się zga

dzają, uwazając tego, któryby chleba odmówił gościo

wi, za bezecnego, nikczemnego i na. powszechną ~vzgar ... 

dę zasługującego cztowieka. 

8 ~. NAWRÓCENiE PRZYBYSŁA W A. 

U księcia tego pozostalisnly przez tę noc i jeszcze 

przez dzień i noc następną, a potem udaliśmy się do 

dals~ej Slawią,ńszczyzny w gościnę do niejakiego lUOŻ

nego pana imieniem Cieszymira (Thessema'J'), który nas 

do siebie zaprosit Zdarzyło się zaś, że w drodze przy

byliśmy do l~em, jedynego w owej ziemi; cały kraj bo

wiem jest wielką plaszczyzn~. Tam oba.czyliśmy po

między bardzo staremi drzewami święte dęby, poświę

cone bogu owej ziemi Prowemu, otoczone podwórzem,.. 

które opasywal parkan starannie z drzewa zbudowany 

i mający dwie bramy. Prócz bowiem bogów domo

wych i posągów, w które każde miasto obfitowało, by

ło to miejsce świętością dla całego kraju i mialo dla 

siebie arcykaplana., uroczystości i r6żne ofiarne obrza.d ... 

ki. Tam 'drugiego dnia każdego tygodnia lud tego kraju 

z kaplf),nem i księciem zwykle zbierali się na sądy. 

Wejście na podwórzec było wszystkim wzbronione, 

oprócz tylko kaplana i przynoszących ofiary lub tych, 

którzy byli w l\iebezpieczeństwie śmierci; takim bo~ 

wiem nigdy nie odmawiano przystępu. Taką zaś cześć 

mają ~ławi~Jlie dla swych świętości,że obrębu świą-
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tyni kalać krwią ~awet w czasie wojny wzbraniają .. 

, Na przysięgę z trudnością. ~ezwalają; przysięgać bo

wiem u Sławian znaczy prawie to salUO, co krzywo" 

przysięgać i gniew bogów ściągać na siebie. Sławia~ 

nie 'v różny sposób cześć, bogom swoim oddają; nie 

wszyscy bo"\viem zgadzają się na jedne obrządki po

gańskie. Jedni stawią w świątyniach posągi fanta- ' 

stycznych kształtów, jak naprzykład posąg Płoński, 

nazywający się Podaga (1); inni (bogowie) zamieszkują 

lasy lub gaje, jak naprzyklad Prowe bóg Aldenburgski 

i takich bogów jest mnóstwo wizerunków. Wielu rzeź

bią z dwiema, trzema lub więcej glo,vami. Pomiędzy 

wszakże różnoksztaltnemi bóstwami, którym poświęca

ją, pola, lasy, smutki i radości, wyznają także, że jest 

jeden Bóg, który 1,V niebie innemi bagami rządzi, że, 

On przechodząc innych swą mocą, niebieskierni wy

łącznie spra1,vami si~ zajmuje, że inni wykonywają tyl

ko poruczone im obowiązki, że z jego krwi pochodzą. 

i że każdy jest tern wyższym, im bliższym jest o\vego 

Boga bogów. Gdyśmy przybyli do owego gaju i lniej~ 

sca bezbożności, biskup nakłonił nas, byśmy odważnie 

przystąpili do zniszczenia gaju. Sam też zesk.oczywszy 

z koni~, zbił drągiem frontowe ozdoby bramy, i gdyśmy 

weszli na podwórze, zniszczyliśmy cale ogrodzenie po

dwórza, kolo tych świętych drzew, i z kupy drzewa 

ułożywszy stos, podłożyliśmy ogień nie bez obawy 

wszakże, by na nas nie wpadły tłumy mieszkańców; lecz 

Bóg ~piekow:al się nami. Potem zwródliśmy drogę do 

(1) Znaczęnie t(lj nazwy jeet dotąd nieodgadni'one; zdl1je się 

wszakże być jednego pierwiastku z Nestorowym Dni-bogiem. Wyraz 

daga znajduje objaśnienie w Sanskryckim dah-pali6, litewskim degu~pałę, 

skąd polskie dziegie.ć, lu1;l też 'W litewskim qaga-żniwo. 



domu Cieszymira (Tesserna'ra), l~tóry nas przyjąJ: z wiel
kim przepychem. Jednak kielichy Slawian nie byty 
nam ani slodkie, ani przy jemne, widzieliśmy ,bowiem 
kajdany i różne' rodzaje męczarni, jakie zadawano 
przyprowadzonym z Danii chrześcijanom. Ujrzeliśmy 

tam kapłanów Bożych w skutek długiego trzymania 
w' niewoli wynędzniałych, którym biskup ani przel110. 
cą., ani prośbą. nie mógł dopomódz. W następną, nie
dzielę cały lud okoliczny zebrał się na targ do Lube
ki, i biskup przybywszy tam, nauczał lud, by po~ 
rzuciwszy bałwany, oddał cześć Bogu jedynemu, któ
ry jest w Niebiesiech, i żeby przyjąwszy' łaskę chrztu 
świętego wyrzekł się złych spraw, to jest łupiestwa 
i mordowania chrześcijan. Gdy skończył swą do ludu 
przemowę, Przybysław za przyzwoleniem innych rzekł; 
"słowa twoje, o czcigodny biskupie, są. to słowa Boże 
i prowadzą nas do zbawienia nas~~go. Lecz jakże 
wstąpimy natę drogę, gdy tyle złeg<l) nas otacza? Je
żeli więc chcesz zrozumieć smutne polożenie nasze, 
cierpliwie słów moich posłuchaj: lud bowiem, który tu 
widzisz, jest twoim ludem i słuszną jest rżeczą, byśmy 
ci nędzny stan nasz przełożyli, a wtedy do ciebie nale
żeć będzie, byś razem. z nami zabolał. Książęta bowiem 
nasi (sascy) z taką surowością obchodzą. się z nami, że 

z powodu uciemiężeń podatkami i niewolą, wolimy 
śmierć niż takie życie. Oto, w tym roku, my mieszkań
cy tego maluchnego zakątka zaplaoiliśmy księciu (sa
skiemu) 1000 mark, pOtelTI hrabiemu (holsztyńshlemu) 
tyle to set i jeszcze tego nie dość, codzieńnie krzywdzą. 
nas i ciemiężą. aż do zupełnego zniszczenia. Czyż mo
glibyśmy więc 'poświęcić się tej nowej religii, żebyśmy 
pobudowali kościoły i chrzest przyjęli, kiedy nam 00-

dzieilnie ucieczka przed oczami staje? O gdybyśmy 
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przynajnluiej . mieli dokąd ucieknć! Przejdzielny za 
Trawnę- i tam podobneż nieszczęścia, pójdziemy nad 
rzekę Pianę, i tam toż samo. Cóż więc nam pozosta
je, jeżeli nie porzucić naszą ziemię, przenieść się nad 
morze i zamieszkać w chatach rybackich? Lub będzież 
to naszą winą, gdy wygnani z ojczyzny, zaniepokoimy 
morze i zabierzemy od Duńczyków lub kupców po 
morzu żeglujących to, co nam do utrzymania życia jest 
potrzebne? Nie będzież że to winą książąt, którzy nas 
do tego znaglają?" A biskup odpowiedział na to: "że 
książęta nasi dotąd źle się z ludem waszym obchodzili, 
to w tem nie masz nic dziwnego; nie uważają bowiem 
za wielki grzech takie postępow'anie z balwoch walcami 
i ludźmi, nie wyznającymi Boga; dla czegoż raczej nie 
uci~kacie się do chrześcijaństwa i nie poddacie się 
Stwórcy waszemu, przed którym sehylają swe karki ci, 
którzy świat dźwigają. Czyliż Sasi j inne ludy imię 
chrześcijan noszą.ce, nie pędzą żywota w spokoju, zado
woleni ze swych prawnych podatków? W y jedni tylko 
różniąc się od wszystkich wiarą, o'd wszystkich też cier· 
picie rabunek." Przybyslaw zaś powiedział: ,Jeżeli ksią.
żę i ty· chcecie, żebyśmy jedną z hrabią wyzna,vali reli
giję, niechże nanl nadadzą prawa Sasów co do dóbri po
datków, a wtedy chętnie zostanimTIY chrześcijanami, po· 
budujemy kościolyi zapłacimy przynależną dziesięcinę." 

Potent bisl{up nasz Gerold udal się do księcia na 
sejIn, który miał się odbyć w Etepeburgu; tam na sejm 
przyhyli też na wezwanie i książęta slawiańscy. Wte
dy z; namową biskupa książę mial do Sławian mowę 
o religii chrześcijańskiej. Na to Niklot, książę obo
trycki rzekł: "niech Bóg, który jest w Niebiesiech, bę
dzie twoim Bogiem, ty bądź bogienl naszym i dość 
l1aln tego będzie. Oddawaj ty cześć Jemu, a potĆlTI lny 
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ją. tobie oddamy!" Lecz książę przerwal mu tę lUOWę 
bluźnierczą. Co do spraw zaś biskupstwa i kościoła, 
nic w owym czasie więcej nie zrobiono, książę nasz bo
wiem tylko co z Wloch wróciwszy, cały był zaJęty szu
kaniem pieniędzy; bo skarb był ,zupełnie próżny_ ,Gdy 
książę do domu wracal, biskup przeprowadzał' go do 
Brunświku i wiele dni u niego zabawi!. I rzekł do 
księcia: "oto już cały rok pozostaję na dworze waszym 
i jestem wam ciężarem; gdy zaś do Wagryi przycho
dzę, nie ,mam z czego żyć. Pocóż więc w kladaliście 
na mnie ciężar tytułu i urzędu? Daleko mi lepiej by
ło przedtem niż teraz." Tern pobudzony książę przy
wolał do siebie hrabiego Adolfa i ~ nim rozprawiał 

° trzystu lanach (1), które były przeznaczone na upo
sażenie biskupstwa. Wtedy hrabia wyznaczył bisku
powi v{ posiadanie Utinę (Eutin) i Galnalę z ich przy
ległościami. Prócz tego do dóbr, nazwanych Bozoe, 
dodał dwie wsie Goteswelde (Hutzfeld) i Wobice 
(WO~8). W Aldenburgu też podą,rował mu posiadłość 
dosyć dogodną i przyległą rynkowi. I rzekł hrabia: 
niech biskup, uda się do Wagryi i z pomocą biegłych 
każe' wymierzyć .te posiadłości; co będzie brakowało 
do trzechset łanów, ja dodam; co będzie za nadto to 

. ' do mUle należeć bęązie. Przybył więc biskup, obej-
rzał posiadłość i rzecz zbadawszy z osadnikami, zna .. 
lazl, że posiadłości te zawierają ledwo sto łanów. Z te
go powodu hrabia rozkazal ziemię wymierzyć krótkim, 
a w naszym kraju nieznanjm sznurem, a prócz. tego 
sznurelU też zmierzył błota i lasy_ Takim sposobem 
namierzył bardzo "\vielką liczbę pól. Gdy rzecz ta wy- ' 

(l) Mal.sa, hure, lan, włóka o 24: morgach. 
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toczyła się przed księcia, polecił książę dać biskupowi 
ziemię podług luiary owego kraju i nie mierzyć ani 
blot, ani też gęstszych lasów. Wiele pracy kosztowa
lo poszukiwanie tych posiadłości; lecz anj przez księ
cia, ani przez biskupa nie można było ich odzyskać aż 
do dnia dzisiejszego. Te zaś posiadłości, o których 
mówię, uzyskaJ: biskup Gerold, codzie11nie nastając na 
książąt, wczas lub niewczas, a to aby rozbudzoną byla 
w Wagryi iskra godności biskupiej. Izbudowal lnia
sto Utinę, targ w nićnl urządzi! i wystawił talu dOlU 
dla siebie. Że zaś w biskupst,vie Aldenburgskiem nie 
bylo żadnego zgrOluadzenia księży, prócz tego, które 
się znajdowało w Kuzelinie, która inaczej Hogerestorf 
się nazywa, polecił więc ilU za przyzwoleniem księcia 
'przenieść się do Segeberga na Iniejsce pierwszej funda
cyi, a to dla tego, żeby biskup, stając w czasie uroczystości 
przed ludenl, luial 80 bie po~oc w duchowieństwie. Co 
chociaż proboszczowi Lhdolfowi i braciolll ,wydawało 
się niedogoc1nćm z powodu w;rzawy targ?wej, ustąpili 

wszakże zdaniu starszych, opór którym nie byłby na 
swojelll nliejscu. I zbudował tam biskup d OlU. Stam
tąd udHl się do arcybiskupa, którennl wielką, okazywal 
uległość w nadziei, że lllU powróconyln będzie klasztor 
Falderski, który popr~ec1nik jego, jak wiadomo, i zalo
żył i wladał nilu.. Lecz arcybiskup więcej swemu ko
ściołowi przychylny, chytrClui obietnicami złudził tego 
męża, to przyrzekając lnu, to odkładając, to zyskując na 
czasie. 'Polecił zas najczcigodniejszemu nlężowi, prze
lożonemu EPPOllowi, żeby całkovvicie ręki nie usuwaJ 
od pOlnocynowemu kościołowi, lecz żeby ponlaga.l bi
skupowi tak pod względem osób, jak i innych przed
miotów. W skutek tego biskup nasz przywolaJ: z Fal
dery księdza Brunona, ten bowiem po śmierci Wicelil1a 

25 
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ziemię sła,viail.ską, opuścił,· i przeznaczył .go do Alden
burga, by miał pieczę o zbawieniu owego ludu. Do 
tego właśnie dziela ten był Boskiem natchnienieln . po
budzony. 'Y"idzial bowiem we śnie yv swych rękach 

naczynie z chryzmem, z pokrywy którego urosla ~ielo
na latorośl winna i stopniowo wzrastają,c, silnem drze
wem się stała. To się więc przytrafiło zgodnie z jego 
myślą. Zaraz więc, jak tylko przybył do Aldenburga, 
przystą,pil z wielką gorliwością.· do dzieła Bożego 
i przywołallud sławiański do laski odrod~enia, obala
ją,c gaje i tępiąc świętokradzkie obrzą,dki. Ze zaś zamek 
i miasto, w którem niegdyś był kościół katedralny, by
ły teraz puste, przeto uprosił hrabiego, żeby talu osa
dził kolonistów saskich, a to w tylll celu, żeby pOlno
cą biskupowi byl taki lud, którego znal język i oby
czaje. I stalo się to niemałą pomocą nowemu kościo
łowi; gdyż w Aldenburgu wybudowano bardzo okaza
ły kościół: i hojnie go opati-zono w księgi, obrazy 
i inne sprzęty kościelne. Takinl sposobelu przy
wrócono służbę Bożą śród narodu: bezbożnego i prze
wrótnego, prawie w 90 lat po zburzeniu pierwszego 
kościoła, które się stało po zabiciu pobożnego księcia 

Godeszaika. I{ościól poświęcony zostal przez biskupa 
Gerolda na cześć świętego Jana Chrzciciel:;t, a przy tem 
poświęceniu 0 becni byli i' gorąco się modlili· zacny hra
bia Adolf i jego nader pobożna małżonka Mechtylda. 
I polecił hrabia: ludowi sławiańskiemu, by swych 
umarłych przynosili dla grzebania na podwórzec ko
,ścielny i by w uroczystości schodzili się do kościoła 

dla shwhania Słowa Bożego. Tym ksią,dz Brunon, 
zgodnie ze sweln posłannictwem, zżarli wością Słowo 
Boże opowiadał, miewając do nich kazania, w języku 
slawiańskim spisane, które ludowi zrozumiale wykla-
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dal. Z~kazywa,no też Sławianom składać przysięgę 

przed drzewami, źródłami i kamieniami, obwinionych 
zaś o przestępstwa przyprowadzać racz~j przed księ
dza dla wybadania go za pOlnocą, żelaza lub lemie
szy (1). W owym czasie Slawianie przybili do krzyża 
jakiegoś Duńczyka.· Gdy Brunon doniósł o tem hra
biemu, ten zwołał ich na są,d, nałożył na nich karę 
pieniężną i zniósl w tym kraju ów rodzaj kary (przybi
Janie do krzy:ia). Widzą,c więc biskup Gerold, że 
w Aldenhurgu p'ołożono dobry fundament, przekładał 
hrabiemu, że i w żupie nazwanej SusIe kościól zbudo-' 
wać by należlitło. I posłano talu z klasztoru Falder
skiego księdza Deilana, którego duch pragnął trudów 
i niebezpieczCllstw w opowiadaniu Słowa Bożego; wy
słany przybył do jaskini zbójców, do Sławian, mieszka
jących nad rzeką, Krelnpiną, (w l)obli:i~l wsi Altencrempe). 
Byla tam zwyczajna kryjówka rozbójników morsk~ch, 
I luieszkał między niIni kapłan, służąc Bogu śród glo
du, pragnienia i nagości. Gdy się to wszystko tak sta
lo, uznano za właściwe zbudować kościół w Lucelen
burgu i Ratekowie ,i udali się tam biskup i hrabia 
i oznaczyli miejsce na wzniesienie kościołów. Takim 
sposobenl pomnażała się chwała Bo~a w ziemi Wa
gr.ów, a biskup i hrabia dopomagali sobie wzajemnie. 
Okolo tego czasu hrabia odbudował zamek Plunski 

(1) Ten sposób dochodzenia prawdy znanym jest Vi średniowiecz
nem prawodawstwie Europ ej skieni. Trzy szczególniej sposoby były w u
życiu; pierwszy za pomocą ognia, drugi wody, trzeci pojedynku. Próba 
ognia była trojaka; obwiniony musiał trzymao w ręku rozpalone żelazo, 
albo z obnażonemi nogami prze~hodzić przez zapalone lemiesze lub roz
żarzone węgle, albo palące się żarzewie nosić w zanadrzu. Sąd taki na
zywał się sądem Bożym, częściej Ordalium, Urtellum, od niemieckiego 
Urtheil-sąd, wyrok. , 
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i założył tam nlia5to i targ. [Stawianie ustąpili ze 
wszystkich miast przyległych, w których mieszkali, 
a Sasi na ich miejsce przybyli i tum się osiedlili, Sla~ 

wianie zaś powoli powoli całkiem z kraju się wynieśli. 
Lecz i w ziemi Połabian rozlunożyły się kościoły stara~ 
niem biskupa, Ewermoda i hrabiego Henryka z Racis~ 
burga. Jednak od rabunku nie można było jeszcze 
Sławian powstrzymać, żeglowali bowiem: po morzu 
i niszczyli kraje Duńczyków, nie 04stępując jeszcze 
od grzechów swych ojców. 

84. O ŚMIERCI KANUTA. 

Duńczycy, którzy zawsze llliędzy sobą, wojny do
mowe prowadzili, w wojnach zewnętrznych żadnego 

męstwa nie okazywali. Król bowiem dU{:lski Svvein, 
tak przez swe szczęśliwe- zwycięstwa jak i powagą, ce .. 
sarza na tronie wZlllOcniony, okrutnie się z ludem 
swoim obchodził, za, to też dotknęła go ręka Boża i dni 
swoje nieszczęśliwie zakOllczyl. Kanut bowiem, współ~ 
zawodnik jego, widząc szemranie ludu przeciw Sweino
wi, posłał do 1f.tT aldemara, który był bratmu stryjecz
nym i pomocnikiem Sweina, a przywoławszy go zje
dnał go sobie, oddając mu swą siostrę w małżellstwo. 
Zapewniwszy się więc o jego pomocy, wznowił złe 
przeciw Sweinowi zamiary. Kiedy król Swein znajdo
wał się ·w Zelandyi, niespodziewanie przybyli z woj
skiem Kanut i Waldenlar, by przeciw niemu wojnę 
prowadzić. Ten za okrucieńst"wo swoje od wszystkich 
opuszczony, nie mając sił clą stoczenia walki, uciekł 

z żoną, i rodziną. swoją nad nlOrze i przepłynąwszy je, 
przybył do Alc1enburga. Gdy hrabi~ Adolf o tem się 
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dowiedział, nadzwyczaj uląkł się skutków, mianowicie, 
że tak nagle strącony został mą,ż najpotężniejszy, któw 

ry, wędzidłein swem powścią,gal wszystkie ludy półno
cy. Gdy więc król oświadczył życzenie przejść przez 
jego kraj, ,hrabia okazał lnu wszelką"życz1iwość. Udał 
się przeto do Saxonii, do teścia swego Konra.da, lU ar
grabiego z Witina i pozostał ta,m prawie. d'wa lata. 
\V owynl czasie książę nasz Henryk udal się na sejm 
do Ratyzbony, by napowrót księstwo bawarskie odzy
skać. To księst'Yo cesarz Fryderyk odebrał s,vemu 
wujowi i oddał naszemu księciu '(1) za to, że się ten 
mu wiernym we włoskiej wyprawie i w innych spraw 
wach państwa okazał. I dano mu teraz nowe imię, 

a mianowicie Henryka 'Lwa, księcia bawarskiego i sa
skiego. Gdy 'więc te rzeczy poszły lllU poc1ług .zycze
,nia, ksią,żęta sascy zastą,pili mu drogę, gdy z sejmu 
wracał i prosili by dał pomoc Sweinowi i na tron go 
przywrócił. Swein obiecał księciu ogromną summę 

pieniędzy. Zebrawszy więc liczne wojsko, ksią.zęnasz 

wprowadził w porze ziulOwej Sweina do Danii i zaraz 
miasta Szlezwig i Rypa otwarły przed nim swe bramy. 
Dalej jednakże nie poszło iln tak pomyślnie. Chociaż 
bowiem Swein często chwalił się przed księciem, .ze 
skoro tylko z wojskieln przyjdzie, DUIlCzycy chętnie go 
przyjn1ą, jednak nie poszło to podiug oczekiwania. 
Nie było bowienl w całej Danii nikogo, ktoby go przy
jął lub . na spotkanie jego pośpieszył. Czują.c więc, .ze 
losy mu są, przeciwne, i że wszyscy go unikają., rzekł 
do księcia: "prózną, jest nasza praca i lepiej zrobimy, 
jezeli wrócimy; cóż bowienl za korzyść, że ziemię spu-

(1) 17 września 1156 r. 
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stoszynly i piewinnych zrabujemy? jeżeli chcemy z nie
prz)jaciólmi się potykać, to walka taka miejsca mieć 
nie może, dla tego że od nas uciekają, i udają. się dalej 
na rnorze." Wziąwszy więc zakładników z dwóch 
miast, opuścili Dal1iję. Wtedy Swein postanowił użyć 
innej drogi i innych 'sposobów, i zetbawiwszy u hrabie
go w Lubece, udał się do Niklota, księcia obotryekie
go. Rozkazał też książę (saski) Slawianom w Alden
burgu i. w kraju Obotrytów pomagać Sweinowi. 
W ziąwsz;y więc kilka okrętów, przybył spokojnie na 
wyspę Laland, gdzie go lnieszkalicy radośnie przywi
tali, od początku bowiem byli rnu wiernymi. Stam
tąd przeszedł do Fionii i tę sobie pozyskał. Stą.d prze
chodząc na inne pomniejsze 'wyspy, podarunkami 
i obietnicami zjednał ich sobie j~tk najwięcej, strzegąc 
się zasadzek i zabezpieczając' się w miejscach warow
nych. Gdy się Kanut i Waldemar o tEhn dowiedzieli,' 
przyszli z wojskiem, by napaść na Sweina i z kraju go 
wypędzić. On zaś wZlnocnił się na Lalal1c1zie, gotowy 
do dania odporu i przytem waro'wnością miejsc bro
niony. Za pośrednictwem Rypeńskiego bisl~upa łleli
jasza i panów z obu stronnictw, niesnaski zakończyły 
się pokojem i królestwo na trzy części podzielonem zo
stalo. . Waldemar otrzymał J utlandyję, Kanut Zelan
dyję,. Swein 8koniję, która, jak wiadomo, była naj
przedniejszą częścią kraju, a to z powodu liczby ludzi 
orężnych. Innemi wyspami podzielili się stosoWl'lie do 
dogodności dla każdego, i żeby przymierze naruszo
nem nie było, stwierdzili je przysięgą. Potem Kanut 
i Waldem,ar wyprawili znakOlnitą ucztę na Zelandyi, 
w mieście, które się Roschilde nazywa, i zaprosili 
krewnego swego 8weina dla okazania mu czci i dla za
bawienia go, a razem dla pocieszenia go po wszystkich 
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nieszczęściach, jakich mu przyczynili za dni niesnasek 
i wojDy. Ten, zasiadłszy do uczty, spostrzegł, że kró
lewscy współbiesiadnicy nie czują. obawy i żadnych po
dejrzell nie żywią, począł więc z wrodzonego sobie 
okruciel1stwa wyszuki wać dogodnego dla zasadzek 
miejsca. Trzeciego dnia uczty, gdy cielnności nocy 
już się rozpostarły, na skinienie Sweina przyniesiono 
rniecze i mordercy ,vpadłszy na królów, którzy się te
go nie spodziewali, nagle Kanuta przeszyli; ~ gdy je
den·z nich wymierzył cios 'v głowę vValdemara, ten 
gwałtownie porwał się z miejsca, zrzucił światlo i z po
mocą. Bożą zemknął w ciemnościach, jedną tylko otrzy
mawszy ranę. Uciekłszy więc do Jutlandyi, poruszył 
całą Daniję. Wtedy 8"","ein, zebrawszy wojska z Zelan
dyi i wysp morza, przepłynął do Jutlandyi, by z Wal
dernarem walkę rozpocząć. Ten zaś, ~vyprowadziwszy 
wojsko, wyszedł mu na spotkanie z silnym oddziałem. 

Bitwa została stoczoną 11iedaleko od Wiberga i w dniu 
ovvym zabity został Swein, a razeln z nim i wszyscy 
,jego wojownicy: Waldemar otrzymał królestwo duń-

"skie i stał się rządzcą pokoju i synem pokoju. Ustały 

wojny donlOwe, od których przez wiele lat cierpiała 

Danija. I zawarł związki przyjaźni z hrabią Adolfem 
i uczcił go stosownie do tego, jak czynili królowie po
przednicy jego. 

85. O ZBUDOWANIU LO"VENSZTADTU. 

W owych czasach (r', 1151) miasto Lubeka (1) 
ogniem spłonęło. Kupcy i inni miasta mieszkańcy wy-

( I) H e 1 m o 1 d UZyWA zar6wno nazwy Lubeke i Lubiłe lub Lu
bicensis civitas. My wszędzie piszemy dla jednostajności Lubeka. 
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słali poselstwo, lnOWląc: "oddawna już miasto Lubeka 
z rozkazu waszego targów pozbawionem zostało; my 
wszakże dotąd p~zostaliśmyw tem ll1ieście 'v nadziei 
odzyskania targów przez waszą łaskę i życzliwość; bu
dowy też nas~e wielkim kosztem wzniesione od porzu
cenia luiasta nas "\ystrzymywały. Dziś zaś, gdy domy 
spłonęły, l)różną byłoby rzeczą budować nowe w luiej
seu, gdzie targi nie są, dozwolone; oznacz więc l1am 
miej~ce, jakie ci się podoba, gdziebyśnlY 11liasto zbu
dować mogli. Prosił więc książę hrabiego Adolfa, by 
mu odstąpi! portu i wyspy w Lubece; lecz hrabia 
uczynić tego nie chciał. Wtedy książę założył miasto 
nad rzeką Wochenicą (inaczei Bagnicą), niedaleko od 
Lubeki w ziemi Racesburgskiej, a budował je i zara
zem obwarowywal. I l1azwalrniasto od swego iInienia 
Lowenstadt, co znaczy, luiasto Lwa. Lecz że miejsce 
to i ella przystaili i dla warowni mni~jdogodneln by
lo, i przybiją.ć do niego mogły chyba tylko nlałe okrę
ty, książę znowu zaczą,ł na hrabiego Adolfa nalegać, 
by mu wyspę i przystalI Lubecką. odstąpił, wiele lnu 
obiecując, jeśliby woli jego zadość uczynił. Zwyciężo

ny nakoniec hrabia postąpił jak m"u konieczność naka
zywała. i zrzekł. się zamku i wyspy. Wtedy. z rozkazu 
księcia ~upcy z radością wrócili, porzuciwszy niedo
godności nowego miejsca i zaczęli odbudowywać ko
ścioły i mury miasta. I rozesłał książę gońców do 
lniast i królestw północy, dO Danii., Szwecyi, Norwegii 
i R,usi, ofiarując im pokój i wolny przystęp do jego 
miasta Lubeki. I ustanowi! talU rnonetę i kOlll0rę 

celną i nadał miastu znakomite prawa. Od tego czasu 
wzrastało to miasto i powiększała się liczba jego 
mieszkańców. 
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86. OBLĘŻENIE MEDYOLANU. 

,V tych samych prawie czasach lnężny· cesarz 
Fryderyk zwołał wszystkich ksią,żąt saskich dla oble· 
gania ll1iasta Medyolanu; należało więc i księciu nasze
mu z całą okazałością wziąć udział w sprawach pu
blicznych. Z tego powodu zaczął godzić niesnaski, ja
kie w księstwie 111iały lniejsce, lnądrze zapobiegając, by 
jakie rozruchy nie powstały y.,; nieobecności książąt 
i innych panów. Posławszy też gOllCóW, zaprosił kró
la duńskiego Waldemara na rozmowę i zawarł z nim 
związki przyjaźni~ Prosił też król księcia, by mu po
kój zawarował ze stro'Ily Slawian, którzy bez przerwy 
królestwo jego pustoszyli i umówił się z nim dać mu 
za to przeszło tysiąc mark srebra. Z tego powodu 
książę przywołał przed siebie Sła wian,. a mianowicie 
Niklota i innych i zobowiązał ich poleceniem i przysię· 
gą, by z DUllczykami i Sasami zachowali pokój aż do 
jego powrotu. Na pewność zaś dotrzymania przyrze
CZeII, rozkaz al, by wszystkie rozbójnicze. okręta Sla
wian przyprowadzone zostały do Lubeki i tam posro
wi jego okazane. Lecz -Sławi anie ze zwyklej· swej zu
chwałości i z powodu blizkości włoskiej wyprawy przy
prowadzili kilka tylko okrętów i to bardzo starych; te 
zaś, które do wojny były przydatne, podstępnie ukryli. 
Hrabia więc za pośrednictweln starszych ziemi Wa
grów, a mianowicie Marchrada i Ifornona, udał się do 
Niklota i z dobrocią żądał 0(1 niego, by krajowi jego 
wiary dochował niewzruszenie, cp też ten wiernie do
pełnił. Ułożywszy w ten sposób rzeczy, książę udał 
się do Lombardyi z tysią,cem, jak mówią, pancernych, 

26 
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mając w swym orszaku hrabiego Adolfa i wielu panów 
bawarskich i saskich. I przybyli do wojska królew
skiego, które z niewielką energiją oblegało należącą do 
Medyolallczyków twierdzę ICrumnę (Kremonę). Prawie 
rok cały oblegali tę warownię, porobili ,viele machin • 
oblężniczych i wiele ognia (do twierdzy) wrzucili. Na
koniec zdobywszy ją (26 Stycznia 116'0 r.), cesarz po
szedł z wojskiem na Medyolan, a książę otrzymawszy 
pozwolenie, wróci! do Saxonii. Hrabia zaś Adolf, na 
prośbę krewnego swojego Reinolda, który będąc wy
branym z Kolonii, udawał się w poselstwie w sprawach 
publicznych do króla a~gielskiego, pojechał z nim ra
zem do Anglii. Zasrnucilo się tak duchowieństwo jak 
i naród ziemi naszej z powodu dlugiej nieobecności do
brego obrońcy swojego. Slawianie bowiem z Alden
burga i Mikilenburga, mając w skutek nieobecności 
książąt rozwiązane sobie ręce, naruszyli pokój w ziemi 
Duńczyków, i drżał kraj nasz przed gniewem króla 
duńskiego. Biskup nasz Gerold tak osobiście jak 
i przez posłańców starał się złagodzić gniew króla, wy
jednywając zawieszenie broni aż do powrotu księcia 
(saskiego) i książąt. Gdy więc książę i hrabia wrócili, 
zwołali sejl1:1 krajowy dla "wszystkich ludzi pogranicz
nych, tak Niemców jak i Sławian, w lnieisce które sie 

łJ' ~ 

nazywa Berenforde (l). Król też duński Waldemar 
przybył aż do Erteneburga (A1·tlenbtwf}) i skarżył się 
przed ksi,ęciem na wszystko złe, które m u Wyrządzili 
Sławianie, przestąpiwszy zakaz publiczny. Sławianie 
bali się stanąć prze~ obliczem księcia, czuli bowiem 
swoją winę. . Książę więc wyjął ich z pod prawa i roz
kazal wszystkim swoim być gotowymi do wojennej ,vy-

(l) Dziś Barfol'de w parafii Hittbergen. 
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prawy w czasie żniw. Wtedy Niklot, widząc złe prze
ciw niemu zamiary księcia, przedsięwziął pierwszy na .. 
paść na Lubekę i poslał tanl swych synów z wojskiem 
dla zasadzek. W owym zaś czasie mieszkał w Lubece 
pewien czcigodny kapłan itnienieln A telo, którego 
dom leżał blizko mostu, prowadzącego ku południowi 
przez rzekę W ochenicę. Ten kazał właśnie wykopać 
rów bardzo długi dla sprowadzenia weń rzeczułki, któ
ra w pewnej odległości stamtąd płynęła. Oddziały 

więc Sławian,śpieszące dla zajęcia mostu, zostały 

wstrzymane tym ro,vem i zbłąkały się szukając przej
ścia. Ludzie z domu księdza, ujrzawszy to, zaczęli 

wołać glosenl silnym i wtedy przelękniony. kapłan 

śnliało wybiegł na spotkanie. Wojsko zaś już było na 
środku mostu i dochodziło prawie do bram, lecz ka
płan śpiesznie od Boga przysłany, spuścił most z łań
cuchów i t.akim sposobem zostały udaremnione ta
jemnie przygotowane niebezpieczellstwa. Książę, usły

szawszy o tem, postawił tam straż z żołnierzy. 

·87. O ŚMIERCI· NIKLOTA. 

Potem książę I-Ienryk wszedł do ziemi sławiańskiej 
z wojskiem Silneln i spu~toszyl ją ogniem i mieczem. 
Niklotwidząc męstwo księcia, spalił wszystkie swe 
zamki, a mianowicie Iłowo, Mikilinburg, Zwierzyn 
i Dobin, a to dla uniknienia niebezpieczeństwa oblęże
nia. Jeden tylko zamek so~ie zachował, Wurle, nad 
rzeką Warnową, na granicy ziemi Kicynów leżący. 

Stamtąd robili oni różnemi dniami wycieczki, szpiego
wali wojsko księcia i na tych, co się nie mieli na bacz
ności, z zasadzek swych wypadali. Jednego więc dnia, 



208 

kiedy wojsko ba wiło pod Mikilillburgiem, wyszli dla zrz~
dzenia szkody synowie Niklota, Przybysław i Wraty
sław (P1'ŹbizlaU8 et Wertizla'l,ts) i zabili kilku ludzi z obo
zu, którzy wyszli dla fura,żowania. Lecz za tynli uda
li się naj mężniejsi z wojska i schwytali wielu nieprzy
jaciół, których ksi~żę rozkazał powiesić. Synowie zaś 
Niklota, porzuci wszy konie i opuściwszy dzielniejszych 
wojowników, wrócili do ojca. Ten rzekł do nich: "s~
dzilem, żem męż'ów wychował, a oni są, od ko biet 
pierzchliwsi. Wyjdę więc sam i sprobuję, czy też sarn 
większych nie dokonam rzezzy." Wyszedł więc z pew
ną. liczb~ wybranych i porobił zasadzki w kryjówkach 
w pobliżu wojska. Tymczasem chłopaki wyszli z oho-

, zów dla szukania paszy i zbliżyli się do zasadzek. Za 
nimi przyszli żołnierze pomieszani ze sługami w liczbie 
do 60, a wszyscy 111ieli na sobie pod odzieżą, pancerze. 
Tego Niklot nie spostrzegł, lecz wpadłszy między nieh 
na r~czynl koniu, chciał jednego z nich przeszyć; ale 
kop ij a, doszedłszy do pancerza, chybiła ciosu i odsko
czyła. Gdy więc chciał wrócić do swoich, został na
gle otoczony i zabity, a nikt z jego wojska nie pr~y
niósł lI1U pomocy. Poznano jego głowę i przyniesiono' 
do obozu, nie bez podziwienia '\vielu, że człowiek taki, 
z dopuszczenia Bożego, zgin~ł sanl jeden ze swoich. 
Wtedy synowie jego, usłyszawszy o śmierci ojca, spa
lili Wurle i ukryli się w lasach, rodziny za,ś swoje wy
prowadzili na okręta. Ksi~żę więc kraj cały spusto
szywszy, zacz~ł buclo;vać Zwierzyn i zamek obwaro'\"y
wać. Poruczywszy go rządom niejakiego szlachetnie 
urodzonego Guncelina, męża w sztuce wojennej biegle
go, wojsko w zamku osadzi!. Potem synowie Nildota 

. w~'ócili do łaski księcia, który oddal itn W urle i całą 
ziemię· Później ksil}żę ziemię Obotrytów podzielił 
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i rozdał w posiadanie pomiędzy swych żołnierzy. 
"'wV zarnku Kucynie (Ouscin) zostawił niejakiego Lu· 
aoHa staros'tę (advocatum) brunświckiego. Milikow 
(]}/alachów dziś lJfalchow) poruczył LudoHowi z Painy, 
Zwierzyn i Ilinburg Guncelinowi. Mikilinburg oddał 
niejaki<~lIlu panu ze Ska;ten, Henrykowi, który mnó
stwo ludu sprowadził z Flandryi i osadził go w samym 
Mikilinburgu i jego okolicy. I postawił książę bisku· 
pem w ziemi Obotrytów Bernona, który po ślllierci 

Emmeharda, zasiadł na stolicy JYlagnopolitallskiej. 
MagnopO'lis zaś jest to Mi~elenburg. Przeznaczył też 
na uposażenie Magnopolitańskiego kościoła trzysta la· 
nów, jak to przedtem uczynił dla kościołów Races
burgskiego i Alclenburgskiego. Na prośbę swoją otrzy
lnttl u cesarza pozwolenie zakładania biskupstw, nada
wania i ~atwierdzania ich ,\y całej ziemi sławiańskiej, 
którą lub sam, lub jego przodkowie podbili przemocą. 
oręża i prawem wojennel1l zdobyli. Z tego powodu 
przY'vołal biskupów, Aldenburgskiego Gerolda, Races
burgskiego EWel'lliOda, Meklemburgskiego Bernona, by 
godności swe z rąk jego przyjęli i złozyli mu przysię
gę, jako wassalowie, tak jak to się zwykle ceBat'zowi 
ezynilo. Ci, chociaż' nakaz ten uważali za uciążliwy, 
wszelako, ustąpili, dla miłości Tego, który się sam za 
naS upokorzył, a razem że się bali, by nowy kościół ja
kiego nie doznał uszczerbku. I dal im książę przywi
leje na posiadłości i na odbywanie sądów. Sławianom 
żaś, którzy pozostali w zielni '\Vagrów, Połabian, Obo
trytów i Kiczanów, polecił, by dochody biskupom wy
pł'~cali takie, jakie płacą POhliCy i Pomorzanie, a mia
nowicie, od każdego pluga trzy miary pszenicy i dwa
naście monęt pieniędzy krajowych. Miara ZQ,Ś u Sla
wian nazywa się w ich języku kuryce (koff;ec);· plug zaŚ 
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sławiański znaczy dwa woły i (.zapewne: lub) tyleż ko
ni. I powiększyły się dziesięciny w ziemi sławiańskiej; 
dla tego też z, krajów swoich zbiegać się zaczęli Niem
cy, by uprawiać ziemię rozległą, urodzajną. w zboże, 
dogodną. z, powodu obfitości pastwisk, bogatą. w ryby, 
mi~so i dobra różnego rodzaju. 

88. o ADALBERCIE NIEDŹWIEDZIU. 

W owym czasie wschodnią, Sławianszczyzną. władał 
margrabia Adalbert, przydo'mkiem Niedźwiedź, które .. 
mu z łaski Bożej poszczęściło się opanować bardzo roz
ległą przestrzeń ziemi. Ujarzmił on bowiem całą. zie
mię Brzeźanów, Stoderanów i wielu innych ludów, 
mieszkają.cych nad Hawelą. i Elbą, i uŚlnierzył tych 
z pomiędzy nich, którzy bunt podnosili. Gdy nako
niec Sławianie stopniowo znikać zaczęli, posłał do Ut
rechtu i w kraje nadreńskie i dalej do tych, którzy 
nad oceanem mieszkali i, od gwałtowności morza wiele 
cierpieć musieli,a mianowicie, do Holendrów, Zeland .. 
czyk6w, Flandrów i sprowadził z pośród nich wiele 
ludu i osadzil' go w nliastach i wsiach slawiańskich. 

Z tego osiedlenia się przybyszów bardzo się wzmocniło 
biskupstwo Brandenburgskie i Hawelbergskie; liczba 
bowiem kościołów się powiększyła i dziesięciny nader 
urosły. Lecz i południowy brzeĘ. Elby w tymże cza
sie zamieszkali Holenderscy przybysze ,i posiedli całą. 

ziemię bagnistą i pola od miasta Salewedele (Soltwedel) 
i ziemię, która się nazywa Balsemerland (1) i Marsci-

(1) Bal~emerland, ziemia Bełzka lub Bele-ziem, leżała w okręgu 
Halberszta.dzkim, gdzie miasto Stendal. 
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nerlapd (1) z wielu bardzo miastami i wsiami aż do 
Czeskiego Lasu. Te bowienl ziemie były, jak mówią., 
niegdyś a mianowicie za 'czasów Ottonów, zamieszkałe 

przez Sasów, czego ślady widzieć można w dawnych 
groblach usypanych nad brzegami Elby w bagnistej 
ziemi Balsamów; lecz gdy potem Sławianie przemogli, 
Sasi zostali pozabijani, a zielnia aż do naszych czasów 
w posiadaniu Sławian pozostała. Teraz zaś gdy Bóg 
hojnie księcia naszego i inszych ksią.żąt zbawieniem 
i zwycięstwy obdarza, Sławianie wszędzie zostali wy
tępieni lub wypędzeni, a od granic oceanu sprowadzo
ne zostały ludy silne i niezliczone, które ziemie Sła
wian posiadły, pobudowały miasta i'kościoły i urosły 
w bogactwa nad wszelką luiarę. 

89. PRZENIESIENIE BISKUPSTWA. ALDENBURGSKIEGO. 

Okolo tego czasu bi~kup Gerold prosił księcia, by 
stolica biskupia, która oddawna' była w Aldenburgu, 
przeniesioną. została do Lubeki; lniasto to bowiem było 
ludniejsze i lniejsce warowniejsze i w ogóle pod każdYln 
względem więcej przedstawiało dogodności: Gdy to 
się podobało księciu, oznaczono dzielI, w którym mieli 
się zjechać do Lubeki, ella urządzenia spraw kościoła 

i biskupstwa. Ksi~żę wskazał :miejsce, gdzie mia.la być 
założoną. modlitewnia, pod nazwą. kościoła ,metropoli
talnego i place klasztorne, i wyznaczyli prebendy 
na dwunastu duchownych, którzyby tam podług praw 
kanonicznych żyli. Trzynasta prebenda miała być dla 

(1) Dziś Wisze między Arnesburgiem i Werbenem. 
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proboszcza. Biskup dal na utrZyluanie braci pewną, 

część dziesięciny i z dochodów, jakieby płacił kraj da
wiailski, przeznaczył tyle, ileby potrzeba było do na
leżytego urządzenia tych prebend. Hrabia zaś Adolf 
przeznaczył wsie dogodne w pobliżu Lubeki, które 
ksi~żę oddal na użytek braci, a z ceł każdeulu z nich 
miał płacić po dwie marki luonety lubeckiej; prócz te
go inne rzeczy, któl~e w przy,yilejach są opisane i za
ch~wane w kościele w Lubece. I posta"\vili tam pro
boszcza w osobie Etelona, o którylu na karcie poprze
dzającej chwalebna wzmianka uczynioną została. 

90. ROZDWOJENIE POMIĘDZY ALEXANDREM 

I WIKTOREM. 

,V ciągu tego czasu, po śmierci papieża. Adry jana, 
zaczęło się rozdwojenie w kościele Bożym pomi.ędzy 
Alexandrem, który inaczej Rolandem i Wiktorem, któ
ry inaczej OktawijanBlu lilię nazywał. Gdy więc cesarz 
oblegał Medyolan, przybył do jego obozu, który roz
łożony był w Papii- (Pawii), papież Wiktor, dobrze 
~rzez c.esarza ~rzyjęty. Poczem. zwołano koncylijum 
l uznali go Relnold, wybrany od Kolonii t IConrac1 od 
Moguncyi i ci wszyscy, którzy się cesarza obawiali lub 
o względy jego się starali. Alexandra zaś uznały ko
ścioły Jerozolimski i Antyocheński, prócz tego cała 
Francyj a, Anglij a, Hiszpanija, Danija i' wszystkie kró· 
lestwa zielui. Nadto przystąpi! do niego cały zakon 
Cystersów, który składają arcybiskupi, wielu bisku
pów, przeszło 700 opatów i niezliczona liczba zakon
ników. Ci miewają coroczne koncylija w Cistercium 
(Citeaux) i wydają; użyteczne postanowienia. Tych 
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wpływ niezwyciężony silnie '\V~mocllil stronę Alexan
dra. Z tego powodu rozgniewany cesarz wydal edykt, 
ażeby wszyscy zakonnicy reguły Cystersów, jacy 
w państwie jego zostawali, albo Wiktora uznali, albo 
z państwa wypędzeni byli. Takim sposobem trudno 
wypowiedzieć, ilu ojców, jakie tłumv zakonników ol ., 

opuściwszy swoje .siedliska uciekły do Francyi. Mnó-
stwo też biskupów, świętością, znakoniitych, w LOluba,r
dyi i całem państwie, przelnocą, panującego ze stolic 
biskupich wygnano, a na ich nliejsce innych przezna
czono. Po upływie pięciu czy więcąj lat oblężenia, ce-

. sarz zdoby.ł ~Iedyolan, wypędził z niego mieszkańców, 
zburzył jego wieże, kościoły, ruury z ziemią, ~równal 
i SaIUO miasto spustoszył (26 lłla1'ca 1162). Wtedy 
urosłą serce jego, a wszystkie królestwa zierni ulękły 
się sławy jego imienia. I posla.ł' do króla francuzkie
go Ludwika, by przybył na rozmowę z ninl do Laony 
(Launes), która jest w ziemi Burgundó\v nad rzeką. 

Ararem (Saoną), a to. dla przywrócenia jedności ko-
, Ścioła. I{ról francuzki przystał na to. Prócz tego 
wyprawił poslów {do króla duńskiego, do króla węgier
skiego, do lo;óla czeskiego, zapraszając ich także na 
dfień oznaczony; nadto wszystkhn arcybiskupom, bi
skuł)om ~ najwyźszym władzom swego państwa i wszyst
kinl. zakonnikom nakazał, by się talnże uroczyście sta
wili. Wielkie więc było oczekiwanie wszystkich na 
tak świetny sejm, na którym,_ jak powiadano, zejść się 
luieli oba papieże, i tylu królów ziemskich. Wt~dy 
też Waldeluar z biskupurniDanii" arcybiskup Hart
wich, biskup Gerold i hrabia Adolf z wielu panam\,. 
saskimi udali się na oznaczone miejsce obrad. I{si~żę' 
zaś, który w. Bawaryi bawił, rnną, drogą przybył. i1u
dwik więc król francuzki, którego przybycia szczegól-

27 
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niej oczekiwano, dowiedziawszy się, . że' cesarz przybli
ża się z wojskiem i z wielką, silą. zhrojną, 'wahał się czy 
udać się na spotkanie jego. Z powodu wszakże uczy
nionej przysięgi, przybył na .miejsGe obrad w dniu 
oznaczonym, to jest w dzień"': ścięcia śwj ętego Jana 
Chrzciciela (29 Sierpień' 1162) iznajdowal się pośrod
kumostu od godziny trzeciej do dzie,vią.tej. Cesarz 
jeszcze nie przybywał. Wtedy król francuzki biorąc 
td za przepowiednię' przyszłego wypadku, umył ręce 
swoje w rzece na świadectwo, jako wiary przyrzeczo
nej . dotrzymał i udał się jeszcze tegoż wiecz,ora doDy
wijonu (Ditonu). Cesarz przybył w nocy, a dowie'- . 
dziawszy się, że król francuzki odlechal, posłał znako
rriite osoby, by go ~napowrót przywolać. Lecz ten 
żadriemi uwagami skłonić się nie dal i winszował so
bie, ie·, wiary dotrzymał i 'podEtirzanej ręki cesarza, 
uniknąl. Wielu bowiem mówiło, że cesarz chciał go 
ukrzywdzić i dla tego wbrew układom przybył uzbro .. 
jony. Lecz sztuka sztuką. pokonaną zostala i 'Francu
zi, będąc wyższego timysłu, rozumem swym zdobyli 
tO'f co zdawało się niepodobnem do zdobycia orężem 
i, silą.. i Wtedy cesarz straszliwie rozgniewany opuścił 

sejm,'zamyśla,Jąc w'ojnę przeciwko Francyi. Papież 
Alexander od owego czasu ,wzmocnił się na silach, 
książę zaś, Henryk udał się do Bawaryi i po' zalat,vie
niu talU spraw wrócił do Saxonii. 

91. O DZIESIĘCINIE HOIJZATÓW. 

Był więc Za' owych, dni pokój W całej ziemi sla
witulskiej i warownie, k'tóre książę pra,',v-emwojennem 
posiad,al w ziemi Obotrytóv\', zaczęły zaludnia6się 
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przybyszalni, którzy weszli do kraju, by go posieść. 
Rządzcą. tej zienli był Guncelin, mąż dzielny i. przyja~ 
ciel księcia. Henryk zaś hrabia na Racesburgu, 'v 'zie
mi Połabian, sprowadził tłumy \Vestfalczyków, byei 
osiedlili się w kraju Polabian i rozdzielił pomiędzy 
nich ziemie podług wymiaru. I pobudowali kościoły, 
i oddali dziesięcinę z płodów swoich na cześć domu 
B0żego. Rozkr~ewiło się dzieło Boiew ziemi Poła
bian za czasów' Henryka, obficiej zaś jeszcze dopełniło 
się za dni syna jego Bernarda. Holzatowie zaś~ którzy 
ziemię Wagrów po wypęde;eniu Sławian zamieszkali, 
byli bardzo gorliwi w budowaniu kościołów i gościnni, 
lecz "\\TJzbraniali się płł;tcić dziesięcinę, którą. prawnie sto .. 
sownie do Boslcich przykazań płacić byli obowią.zani. 
Płacili. bowielU szęść małych miarek od pluga, co jak 
mówili dozw·olonem inl było· gdy jeszcze w swej ziemi 
l'QQzin1łej mieszkali, a to z powodu sąsfędztwa' barba
r~yńców i czasów. wojen:nyeh. Ziemia zaś, z której 
wyszli Holzaci, należy do dyecezyi Hal111llenburgskiej 
i z,~ięmiąoiWagrów graniczy. Biskup Gerold, widz~c, 

ż~. P,ołabia~ie i, O botryci, ,którzy się śród gorejącego 

piĘca(znąjd~'\iYa1if,płacą wszakże, swe pra wełn, przepisa~ 
ne.dzie$ięciny, zamierzył takiej samej i od swoich za
Żą.daó .. ;Zawiadomiwszy więo hrabiego 'Adolfa o SWyln 
zarniar-ze",.probowal nieugięte umysły Ho}zat.ów na~ 
klonićnapOll).inającelui ,sło'wy, z;łpośrednictwern pisma~ 

Do koś.ciola więc Burnhowede, któ~e się inaczej Swen:
tiield na~yw,a,. gdzie mie~zkal starszy ziemi M;:n'krad, 
drugiemiej$cę· po hrabim trzymający i inni najdziel
niejsi .Holzfl!tdwie, posIał. piSlUO następującej treści:. 

"G~rold, z. Bożej laski biskup kościoła Lubeckiego, 
\vszystkim do kościoła w Burnhowede należącym 'oby~ 
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watelom, przesyła pozdrowienie i oświadczenie winnt1 
miłości. 

Skoro z woli Botej 'poruczonym· mi zos talżarząd 
sprawami K'ośdola i posłannictwo Boże na mnie zosta
lo wlożone, należy mi się starać, bym was od rzeczy 
dobrych ku lepszym przyprowadzil,a od tych, które 
zba,vieniu dusz waszych są przeciwne,żebynl:wszel
kiemi sposobami odwoJzić usilowal Zanoszę też dzię:. 

ki Wszechmocnemu, że między wami tak są oczy,viste 
dowody wielu cnót, a mianowicie, że zachowuiecie pra
wa gośCinności i ·czynicie w imię· Boże·· inne uczynki 
milosierne,iJe chętni~ SłowaBożego słuchacie, gorli
wie budujecie świątynie Pa6skie, aco do moralności, 
że czyste po Bogu ,prowadzIcie życie; co ,~szystko 
ws~akże, przez wa61 zacho,ivywane korzyści nie przy
niesie, jeżeli innych przykazań zaniedbacie; napisano 
bowiem: "kto w jedneul przykazaniu grzeszy, ten we 
wszystkich jest winnym . (Jak. 2, 10)." Bóg zaś w swem 
przykazaniu lnówi: "dasz mi dziesięcinę . ze wszystkie
go, by ci: dobrze było i byś żyłdłngo na ziemi (podług 
~. JJojż. 14, 22-29)." Przykazu.niu temll posluszni 
byli patryarchowie . a mianowicie, Abraham, lzaa'k, Ja;. 
kób i ,vszyscy, którzy w wierze stali się syl1artri A bra
hama, 3,. przez to chwały i nagrody ,vieczheJ 'dos6H3i1i. 
Apostolowie'też i mężowie apostolscy toż samo podług 
słów Bożych zalecili i pod zagrożeniem· przekleństwa 
potomności do zachowaniaprzeknżtili. Gdy \vięc beż 

żadnej ,vątpliwości jest to przykazanie 'wszechmocriego 
Boga,' stwierdzone powagą. ojców 'świętych, powlnno
ściąjest:nas'zc:J, ażeby to czego wam do zbawleJiia bra
kuje,spra1Y:ą ł1aszą z laski Bożej w was uzupe.łnioncul 
zostało. Upominamy ~~ięc wasi zaklinamy w ·hnię 
Boże, byście lnnie, któremu ojcowska piecza nacl wami 
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poruczoną zostnln., powolnylu i synowskim umysłem 
posłuszni byli i by~cie dziesięciny przez Boga ustano
wione i powagą .A.postolską. pod karą przekleństwa 
stwierdzone, wiernie kościolowi pIacili na pomnożenie 
chwały Bożej i na pielęgnowanie ubogich, pamiętając 
na to, byście ujmując Bogu to co ~f u się należy, nie 
utracili swych dóbr doczesnych i duszy w'aszej na po
tępienie wieczne nie skazali. Pozdrowienie wam." 

Gdy to lud ten burzliwy usłyszał, począł szemrzeć 
i wypowiadać, że nigdy karków swych tym niewolni
czym nie poddadz~warunkom, przez ktÓre cały pra
wie ród chrześcijan mial tiledz ciemięztwu biskupów. 
Prócz tego dodali, w czcm od prawdy nie byli dalecy, 
że prawie wszystkie dziesięciny przeszły na zbytki lu
dzi świeckich. W skutek tego 'biskup o nlowach tych 
doniósł księciu. Ten zaś polecił pod utratą swej laski 
wszystkim Rolzatom z kraju Wagrów, by w całości 
płacili biskupowi dziesięcinę, jako to czynią mieszl{G;ll
cy ziemi Połabia,l1 i Obotrytów, które później zostały 
zatnieszkale i ,y większem niebezpieczeń.stwie wojny się 
znajdują. Na· to polecenie ·Holzaci z zatwardzialYln 
umyslem odpowiedzieli, że nigdy nie oddadzą, dziesię
cin, których ich ojcowie nie dawali, że wolą, raczej 
spali wszy własne domy ziemię opuścić, niż znosić jarz
mo tnki~j niewoli. Prócz tego zamyślali zabić biskupn 
z.hrabią' i calym luc1emp;rzychodniów, którzy prawem 
nal{azaną dziesięcinę placili, wszystko w kraju ogniem 
spalić· ido ziemi Duńczyków si} przenieść. Lecz 
\vznowione przymietze między księciem naszym i kró
lem dUńśki,rn, na mocy którego nie wolno było przyj
mowaniezbiegów z jednego kraju do drugiego, prze
szkodzilywyk6~lanin tych bezbożnych zarniarów. Z te-' 
go powodu Hdlzaci koniecznością. z111uszeni, ztnym~li 
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w obecności biskupa i księcia umowę, że będą. odda
wać większą. dziesięcinę i .płacić z łana sześć rniar psze
nicy i. osiem owsa, podług tej miary, r mówię, ,która si~ 
u . ludu Helumethe (Bim. te} nazywa.Zeby zas następnI 
biskupi ichnie dręczylicięzarami,prosili, by taumo~ 
wa pieczęcią księchl, i biskupa stwierdzoną została. 
Gdy zaś notaryjusze podług zwyczajó"r ~ądowych z~ 
żadali jednej m.arkizłota, lud ten nieokrzesany odstą
pił i rzecz pozostala niedokon~~ą. ~ej zaś .s~~awie, 
któraby znakomity pozy tek ~oSCJOIOWI ,p:zy~le~c mo,. 
gla, wielką przeszkodą by ly l prędka SIlllerC t?lskupu. 
i grożące burze wojenne. 

92. UWIĘZłENIE . WRATYS.ŁA '\TA. 

Synowie Niklota, ,Przybyslaw i Wratysła-w. (lVe1~ti· 
z lavtls) , niezadowolelli z kraju IGcyl10W i Cy:cypa;l~ów, 
dążyli do zdobycia ziemi Obotry~ów, ~tórą, 1~ kSIąŻę 
prawelll wojny odebra!. Guncehn ZWl.erzy~skl, rzą~z
ca kraju Obotrytó"v,. dowiedziawszy SIę o Ich, zalnm
rach,~awiadomit . o n~ch księcia. r e1J. .·znowu ..•. ,w~wg,rl 
na nich swoje niezadowolenie i gniew,'i. z sih~e~ilr, w~j
skiem w porze zimowej wkroczył wkraJe ~la,,:~aJl~lqe,. 
Oni zaś zamknęli się W mieście Wurle (1iVe1~le) l'W~rpOl' 
cnili zamek przeciwko gwałtownościoblężenia,~ l wy,
slał książę przodem Guncelina i ~zieln\ejs.zych .ze .S1yę~ 
go wojska, by prędz~j miasto oblegli" żeby, c~as:m ;S~~: 
"danie iln się nie ",vymknęli. Sa,m~z~śjak naJśplesz~11ęJ 
z pozostałem. wojskie111 podążył.. Qblężo.nowi~ę .",va.i 
rownię, w której był Wratyslaw synNI1dotal wJ.,ęlu 

, panów, apró.cz tego mnóstwo pomięszancgo tłumu. 
Przybyslaw,starszy wiekieJU, z oddziałem kortl1tcy 
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uda!' się w gąszcz lasów, by z zasHdzek wypada.ć na 
nieostrożnych. I cieszył się książę, że Slawianie 
z mocneffi postanowieniem oczekiwali gow warowni 
i że takim. sposobem nadarzała mu się łatwość ujęcia 

ich w moc swoją. Rzekł więc do młodzieży, w jego 
wojsku będą·cej, która nierozsądną żądzą walki wie
dziona, chciała nieprzyjaciela drażnić i male potyczki 
z nim staczać: "po cóz niepotrzebnie, zbliżacie się do 
bram lniasta i sami sobie' gotujecie niebezpieczeństwa? 
Takie uta·rczki są bezowocne i zgubne .. Pozostańcie 
raczej w "vuszych namiotach, gdzieby was strzały nie
przyjaciół nie dosięgły; a dajcie baczenie na oblężo

nych, by się kto nie wymknął. Naszem zaś będzie 

staraniein, przy pomocy Bożej, bez hałasu i bez straty 
nliasto opanować." N atyohmiast też rozkazał z gęste
go lasu sprowadzić drzewa i przyrządzić machiny wo
jennet jakie widzia.l podlCremoną. i Medyolanenl. Przy
gotował więc najdzielniejsze machiny; jednabyla zbi-
ta piętralni do łamania murów, druga zaś, wyższa 

i 'urządzona w kształcie wieży, górowała nad zamkiem 
i przeznaczoną hyłru do puszczania strzał i odpędzania 
t.Yeh, ,którzy na walach stali. Od dnia, kiedy machiny 
te'lirządżono, nikt zeSławian nie śmiał wysunąć głb
wy, lnh;też pokazywać się na wałach. W tymże Gza- _ 
si:(FWt.atys~aw zostaI" ciężką strzałą raniony. Jednego 
rułla; doniksiono księeiu,żePrzybyslaw . z oddziałem 
konnicy ukazał się niedaleko. od obozu. Dla wyszu
kąl1ia, jegtf'wysłal książę hrabiego Adoifa i wybranym 
odd~ialeln m}crdzieńców, lecz ci przez dzień caly hlą
ltdjąc się po bagnach i lasach,·' nikogo nie znaleźli, 
zWł~dzeni '. przez przewodnika, który więcej nieprzyja
ci~fOwl niż llttszym sprzyjał. Książę zaś polecił fura
ie~óm, by nigdzie tego dnia nie 'wychodzili, żeby cza-
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sem ua, nieprzy:jaciela nie wpadli. Niektórzy jednak 
z Holzatów, jako uparc~, nie dbając na zakaz, wyszli 
dla furażowania i Przybyslaw wpadł na niebaeznyeh, 
do stu ludzi trupem położył, inni zaś do obozu 11eie
klio \';tedy książę gniewem silniejszym zapalony, gor
liwiej poprowadził oblężenie i wstrząsły się warownie 
zamku, grożąc za"raleniem się i rozpadnięciem się 

w skutek podkopów. Wtedy W ratyslaw straciwszy 
wszelką. nadzieję lepszego losu, otrzymawszy pozwole
nie wolnego przejścia, przybył do obozu, do hrabiego 
Adolfa, by go prosić o radę. łlrabia nlU odpowie
dział:. "zapóźną jest prośba o lekarstwo, kiedy chory 
już bez nadziei. Niebezpieczeństwa dzisiaj grożące 

trzeba było uprzedni Q przewidzi~ć. I(tóż, pytam, c1a;1 
ci radę, byś się na,rażą.l na. "niebezpieczeństwo oblęże

nia? Bardzo nierozsądną bylo rzeczą klaść nogę w pę
ta, kiedy nie bylo możności ani odwrotu, ,ani "też 
wymknięcia się. Nic więc prócz poddania się ci ·nię 
zostaje. Jeżeli jest jaki sposób ocalenia, to go·jedynie 
w poddaniu się widzę." Wratysław zaś rzekł: "wstaw 
się .za Jlami d@ księcia, byśmy do poddania. się dopu,;. 
siczeni. byli bez niebe~p i ec~\ęństwa~ycia i RR~kqd~.ęnia 
czlon~Ów."Wtedy hrabia udał się do księcia i prze
mawiaJąc ido itych, któr~y należeli do r3ld}0, :< objłit;wit ,im 
rzecz całą. Oni ,zaŚrt;hadawszy, wQlęksi~oif1,~ąpe,wni· 
'~, ż.e ktohykolwiek "z,e Sławian,podd~ł się.wl~dz,y księ .. 
ąi~,hędzie nliał zachow'ane życiehc~onki, podtyrll 
wS,~akże :warunkiem" żeby i Przrhysław brońzlqżyl. 
'\Vtedypod przewodnictweul najja$piejsze.~o!., hrabi~go 
wyszli z twierdzy Wratysław i wszyscy panowiesła- ' 
wiańsąy' i rzqąili się do stóp księcia, a k~~df, ·mial 
miecz naJmrku swoim. I przyjął ich książę) dewię
ZlCnla wtrącit Polecił ,też ksjążę, by ktokął,}\viek 
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z 'Duńczyków był w twierdzy WIęZIOny, był na wol
ność wypuszczony; i wyszly ich wielkie tłumy, blogo
sławiąc najdzielniejszemu k~ięciu za swe wybawienie. 
Zmuku zaś i ludu prostego kazał strzedz i przelożyl 
nad niemi niejakiego Lubemara, starego wojownika" 
brata Niklota, by rządził ziemią i sam w uległości zo
stawat Wratysława zaś ~(sięcia sławiallskiego odpro
wa,dził ze sobą do Brunświku, na ręce lUU pęta wlożył 
żelazne, innych zaś po różnych więzieniach rozsadził, 
dop9kihy ostatniego grosza nie wypłacili. Takim spo
sobem upokorzeni 7,iostali Sławianie, aby poznali, że 

"Lew jest najmocniejszYlu luiędzy zwierzętami, który 
przed nikim nie ustępuje (1)." Przybysław zaś starszy 
wiekienl i roztropniejszy ulnyslelu, chcąc uwięzionemu 
bratu przyjść w pOlllOC, zaczął za pośrednictwem" po
słańców badać usposobienie księcia i prosić o pokój. 
Kiedy zaś ksią.~ę zaczął dOlIlagać się zakładników, by 
obietnice wiernie c1ochowanemi były, Przybysław rzekł: 

-"po cóż pan mój od sługi swego zakładników się do
maga? czyliż nie trzyrna. w więzieniu brata mego 
i wszystkich przedniejszyah panów sfawiańskich? niech 
ich ma za zakładników, a jeśli nierozsądnie naruszymy 
wierność obietnicy, niech' l)ostąpi z nimi, jak mu się , 
będzie podobało." Póki się to przez poslów odbywa
ło, i Frzybysławowi podawano lepsze nadzieje, upły

nął czas niejaki bez wojny i byl pokój w Sławiallszczy
źl)ie od marca aż do 1 lutego następnego roku i na 
zamki księcia żadnego nie czyniono napad~l, a lniano
wicie na Malachowę, Kucyn (Cu8cin-I(ucyn, Kiszyn 
czy Chyżjn), Zwierzyn, Iłowe, Mikilinburg. 

--------
(i) Zastosowanie do przydomku Henryka Lwa. Przypow. Salom. 

39,'30. 
28 
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9 S,. J;>OŚWIĘCĘNIE l)O~U ~OI)~lXWY W LUBECE. 

W tymże roku (1163) Gellold, biskup Lubeki, po 
świętach WielkanocnYGh zapadł na zdrowiu i przecier-

. piaJ! na lożu boleści aż d~ pierwszego lipca. ProsU 
więc Boga, by mu życie przedłużył, . dopóki nie po
święci domu modlitwy (orato1iu1n).w Lubeoe i póki nie~ 
dawno zebrane 'w jedno duchowieństwo nie przyzwy
czai się do swego położenia i na silach się nie wzmocni. 
I~ oto za pom,ocą, Bożą. na; czas j'akiś dozl1al ulgL UdaJ: 
się więo d'O księoia, który wtedy właśnie do Stade przy
był' dla spotkania się z aroybiskupem, i z nim rozma
wial o pomyślnym stanie kościoła Lubeokiego. U cie
szony jegoslowalni; książę wyraził żyozenie, by tenże 
co najśpieszniej wracal do Lubeki i talU przygotował 
wszystko, 00 do poświęcenia potrzebne bylo. I prosił 
książę arcybiskupa, by z nim razem przyczynił się·do~ 
dQkonania tego uroozystego dzieła. Arcybi$kup przy,. 
stal na tę prośbę i udal się w· d~og~ do ziemi' Wagrów, 
a w przejeździe poświęcił- kościół w' Falderze, który, 

. jak wiadomo, świętej pamięci biskup Aldenburgski 
Wicelin założył', i w,swem miał posiadaniu. l wy
swiadczyl aroybiskup przełożonemu i braciom, którzy 
tą,m mieszkali, wiele (lobrego i polecH by miejsoe to 
nadal nowyln Monasterem (dziś N 8u,.mun8ter) się nazy
walo. Przedtem bowiem nazywało się ono Faldera 
albo Wippenthorp. Przełożonym miejs(%t, tego był 

Hermann, który kiedyś w LuheQe w ozasie· Df1pacl:pw 
pogańskich wiele trudów wycierpial', a miał w opowia
d~;niu, ą19'W,a Boiego, 2ia t9Wąl'zysz{nv. Llld()l{ft p;r.:obo
~zcza 'Segebergskh:;go i Brunona pralataAldel)lbu.p,g-
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skiego. Ten więc IIermann . zarząd N owego Monaste
ru obj~l po czcigodnym mężu Epponie, którego wysoka 
świą.tobliwoŚć, godna by o niej wszyscy zawsze z pobozną. . 
wspominali miłością., pierwej już, a mianowicie, pierw
szego maja szczęśliwego dostąpiła kresu. Dokonawszy 
więc, jakem już przedtem powiedział, poświęcenia no
wego klasztoru, arcybisk'll:p. udał się do Segeberga, 
gdzie się u hrabiego Adolfa czas jakiś zabawit Gdy 
zaś potem do Lubeki przybył, książę i biskup przyjęli 
go z wielką. okazałością. i przystąpili do dzieła poświę
cenia i Ę.ażdy ofiarował to, co mu serce dyktowalo, .to 
jest książę Henryk, biskup Gerold i h"eabia Adolf, i da
li dobra i dochody i dziesięciny na wspomożenie du
chowieńst~a. Arcybi~kup jednak proszony, by N'owy 
Monaster Lubeckiemu biskupowi daro'\vał, nie przystał 
na to. Po dokonaniu wszystkiego w sposób należyty, 
arcybiskup wrócił do domu swego; książę zaś z~a
twiwszy sprawy w S,axonii? udał się do Bawaryi, dla 
poskromienia bur~ycieli pokoju i wymierzenia sprawie
dliwości pokrzywdzonym. 

Tymczase:rn czcigodny biskup Gerold czując, że na 
czas tylko przerwana choroba znowu dotkliwszą być 
zaczyna; postanowil zwiedzić wszystkie kościoiy. swo
jej dyecezyi, nie żądając 0~ nikogo wsparcia pieniężne~ 
go" by nikomu nie być cię~arem. Z ojcowską wi~c 
troskliwością;, udzielał dzieciom swym w Chrystusie 
obficie napomnień ich zbawienie !la ceiu mających, 
prostowal błądzących, godził zwaśnionych, .. , wzmacWa.I 
W wierze, gdzie tego było potrzeba. Targów tez 
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w Plunie, na które co Niedziela schodzili się Slawianie 
i Sasi on imieniem Pana zabronił, ella tego że lud 
Ghrześc~jallski zaniedbując cześć należną kościołowi 

i uroczystość Mszy świętej, handlem tylko się zajmo
wał'. To nadzwyczajne bałwochwalstwo zniósł on mo
cą swego umysłu przeci'w' zdaniu wielu osób, polecając 
pod karą wyklęcia, by go kto w przyszłości nie wz~a
wiał. I sćhodzili się nadal ludzie do kościoła, by slu
chać Słowa Bożego i być obecnymi przy odbywaniu 
śvviętych tajemnic. Zwiedziwszy więc całą dyecezyję 
swoją, przybył nakoniec biskup do Lucelenburga, by 
pocieszyć tych, którzy tam zostawali, i po odprawieniu 
Mszy świętej, jakby po ukończeniu swych czynności, 

nagle zaczął opadać na siłach, i przeniesiony do Bozo
we przez wiele dni w łożu pozostał. Nigdy jednak aż 
do dnia śmierci swojej nie zaniedbywał Mszy świętej. 
Wyznaję, że nie pamiętam,żebynl widział kiedy czło
wieka więcej w służbie Bożej wyćwiczonego, któryby 
gorliwszymbyl' w śpiewaniu psalmów i odprawianiu 
Mszy rannej, któryby łaskawszym był dla duchowień
stwa, którego słowem jec1nem ukrzywdzić nie dozwa
lal. Ten jednego człowieka świeckiego, spotwarzają

cego osobę duchowną, rozkazał surowo ukarać razami, 
by innych od bluźnierstwa oduczyć. Gdy więc dowie
dziano się o chorobie dobrego pasterza, przybyli do 
niego czcigodni mężowie, Odon, dziekan kościoła Lu
beckiego i Lndolf proboszcz Segeberski z braćmi obu 
zgromadzeń klasztornych. .Gdy ci otaczając łoże cho
rego życzyli mu przedłużenia życia, ten odpowiedział: 
"po cóż życzycie mi, o bracia, rzeczy nieużyfecznej? 
Ilekolwiekbyrn żył, śmierć zawsze będzie przedemną. 

Niech się już teraz stanie to, co kiedyś stać się musi. 
Lepiej jest zwyciężyć to, czego uniknąć nikomu . dó;. 
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zwolonem nie jest." O co za swoboda umysłu, nie
ustraszona bojaźnią śmierci! W rozmowie powiedział 
nam słowa z psallnu: "vVeselę się z tego, że mi powie
dziano: do domu Pańskiego pójdziemy." (Psalrn 122, 1). 
Na zapytanie nasze, co mu dolega, odpowiedział, że 
żadnych wielkich bólów nie czuje,. lecz że tylko ucią

żliwymnlu jest upadek sił. Gdy zaś bracia widzieli 
nadchodzącą chwilę zgonu, udzielili mu Sakramentu 
ostatniego namaszczenia i tak opatrzony SS. Sakra
menta,mi, o świcie, razem z ciemnościa.rni nocy złożył 
brzemię znikomego ciała (13 sierpm'a 116'3 1'.). Ciało 

jego ,przeniesiono do Lubeki i tam przez duchowielt
stwo i lud ze czcią ,złożone w grobie w pośrodku ko
ścioła, który sanl zalozył. Stolica Lubecka zaś była 
nie obsadzoną aż do 1 lutego (1164), a to z powodu 
nieobecności księcia i ocze~iwania na jego wyrzeczenie. 



KSIĘGA DRUGA. 

P omiędzy pisarzami dziejów rzadko. s~ tacy, któr2ły 
w opisywaniu czynów ludzkich wiernem się ich odda,
niem powodują,. Różne wpl~awd~ie usposobięnia ląQ-z;

kie, naj części~j z zepsutego źródliłl pochodzące, na.tych-
miast poznać się dadzi.} z sa.m.ego już toklll: opQwiada ... 
nia, mianowicie gdy w sercu czIQwiek~, jakby oel ntlJ
pływu humorów wzdętem, czy to muość. nieną;le~n.ą,· 
czy nienawiś.ć niezaslużona bieg- powieści nie:. dlJ;~;gą 
prawdy prowadz~" lecz go \V prawo lub W l~wo wy
krzywiaJą. Wielu howiem dla zjednwnia s,obie' llJ~
kich. względów przykryw.a się fałszywym; pl3;s~ezyki~m 
p r'zyjaźni, i dla honoró-w lub dla jakich zysków; mówi 
to, co się ludziom podoba, przypisując Ilieg0dnym, czy
ny. chwalebne; chwaląc tych, którym się cllWial~ nie 
należy, blogoslaiW:iąc tych, którzy bŁogoslatwi~nat:wa 
nie· są· godni. I;nni, pl'zieciwnie; pohudz,ani nien~M\iś:qią, 
uje. ~zczęd.~ą nagan,szukaj~. sp O:S o bU0ści do. sp(:)twa;~~a,". 
nia,. item surowiej prześladują, tych językiem" który~ąh 
ręką..dx:»tknąć, nie ś~lieli. Są t'Q luclzie1 któl'zyś~~ 
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w demność zamienIaJą i noc dniem nazywają· Nie 
brakło też nigdy na pisarzach, którzy z obawy utraty 
dóbr, z bojaźni udręczell ciala bali się ogłaszać niecne 
czyny książąt. Prędzej wszakże wybaczyć :nożna ,te
mu, który będąc małego ducha lub z uwagI na o~o~ 
liczności prawdę zataił, niż tylU, ~tórzy ': nadz~eI 
próżnego zysku fałsze p.owymyślali. Przy opIs~~an~u 
więc dziel ludzkich oko' badacza jakby pr~y rze~bIenI~ 
najdelikatniejszych oGcieni, zawsze ~zcze:e~. byc musI~ 
i ani miłością, ani nienawiścią, aTll bOJaznlą z drogI 
prawdy sprowadzonem być nie p~W~rul0. . ~dy, z,a~ 
wielkiego doświadczenia i nawet naJwIększeJ bległosCl 
potrzeba, by sterem lnowy. po~ród s~al n~ prz~szko
dzie stojących bez potrącenIa klerowac, z teIn WIększą 
usilnością powinienem błagać o łaskę Bożą, żeb! wte
dy. gdym już okręt dziejów więc~j ze ś:niałośClą dla 
mnie sanlego niespodziewaną, nIż z Illerozwagą na 
otwarte wyprowadził luorze, żeby mi ona dopomagała" 
przyjaznych użyczaht wiatrów, abym . zasIużył n~ to, 
by okręt mój przybił do brzegu nalezyt~g? Ukollcze-

. nia.Inaczej bowiem z powodu coraz tl'udnleJszych ?ko
liczności i skażonych obyczajów książąt, łatwo mógł
bym zbłądzić z obawy przed ludźnli. Wiel~ą zaśp.od
porą, i pociechą, dla wszystkich prawdę mił~Jącyc~Jest 
to, że prawda, jakkolwiek niekiedy w ludZIach nIena
wiść rodzi sama J' ednak w sobie jest nie wzruszoną , . 
i ugodzić się nie dft, tak jak gdy chorym OCZOln nlena-
wistnenl jest światło, wiadomo, że w'tem nie światła 
lecz chorych oczu jest wina. Tak samo jak i ten co 
patrząc w źwierciadło na swe oblicze, jakie od urodze
nia otrzymał, nie źwierciadłu lecz sobie samemu przy· 
'pisze, jeśli cóś w sobie krzywego, lub szpetnego. do-
strz'eże. Następne więc dzielo moje tak jak i przesz~e 
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waszej, o czcigodni panowie i bracia, miłości poświę· 
cam, z życzenieIn by dzisiaj żyjący chw'ałę, a ci co .11a· 
stąpią z wiad01ności dziejów pożytek odnieść m~gli. 
Lecz 111aID nadzieję, że i na lnnie korzyść jakaś przy
padnie z Il10dlitw wielkich mężów, którzy może tę 

książkę czytać będą, a prośbie mojej, by mię Bwojemi 
wsparli lnodlami nie odmówią. 

1. OBIÓR KONRADA NA BISKUPSTWO LUBECKIE. 

Urządziwszy sprawy w Bawaryi, Henryk Lew, ja
śniejący posiadanieln dwóch księstw; wróci! do Saxo
nii i zwoławszy do siebie duchowieństwo, .. Lubeckie, dał 
mu biskupa w osobie Konrada, opata. z Reddegeshuzen 
rodzonego brata biskupa Gerolda. Chociaż to się nie 
podobało arcybiskupowi Hartwigowi i prawie wszyst
kim Lubeczanom, wszakże wola księcia l) f Z eważyła, 

a tej opierać się było rzeczą, niebezpieczną, święcenie 

biskupie otrzynlał 011 z rąk areybiskupa Hartwiga 
w mieście Stac1e. Konrad odznaezał się wykształce

niem naukowem, krasomóstwem" uprzejlnością, hojno· 
ścią i wielu nakoniec przymiotaIni, które służą ku ze-' 
wnętrznej ozdobie osób dostojnych. Lecz tę piękną 
stronę jego charakteru szpeciła nieuleczona, że tak po
wiem, choroba liszajowa (impetigoj, ruchliwość umysłu, 
gadatliwość co to nigdy jednego się nie trzyma, tak że 
sam z sobą był sprzeczny,dzialanie bez rozmysłu, niepew
ność w dotrzymaniu obietnic, miłość ku obcym,.pogar
da ku swoim. Z duchowieństwenl, które zastal w' mło
dziuchnym kościele, zrazu postępował z wielką suro
wością, zaczynają,c od przedniejszych,. którzy do ko
ścioła Lubeckiego należeli i ,kończąc na ostatnich, któ-< 

29 
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l'ZY na wsi mieszkali. Wszy-stkie dobra księży sobie 
'przywłaszczył, i uważał ich nie jako bl'3;ci, ale jak llie~ 
WOhlików: Jeżeli czasami którego z b:eaci In:~l ukarać, 
to nie udawał się do prawem przepisanego przywoła~ 
nia, nie zważał na to, czy miejsce i czas były właści

we, nie słuchal zdania kapituły, lecz podlug swojego 
widzimisię, tych, których chciał pognębić, albo zawie
szal w obowiązkach, albo wykluczał z kościola. Na
pomniany przez księcia nie zmienił swego postępowa
nia, lecz się odstrychnął od księcia i sprzymierzył się 
z arcybiskupem, by polączonerni silami łatwiej wszyst
kich przeciwników zwyciężyć lnogli. Około tego cza
su, kiedy Konrad na biskupstv\'o wyniesionyzostał~, 

gdy jeszcze lli 'arcybiskupa w mieście Horeborgu (Ha?'
b't61'g), które potamtej strónie Elby leży, przehywał, 
w miesiącu lutym, a n1ia110\vicie dnia 16, wszczęła się 

straszliwa burza, z g~vałtownym wichrem, bŁyskawica
mi i trzaski€l'll piorunów, które w różnych~ miejscach 
wiele zabudowań l~b zapnJiły, lub obaliły; 'prócz tego, 
bylo silne wezbranie morza, o jakieITI oc1dawna nie sły
szano; i zalało ono cały nadbrzezny kraj Fry~yi, Ha
de:lb, błotniste okolice Elby, i W e~ery i wszystkich 
rzek el0 oceanu upływają,cych i pochłonęło' wiel~ tysię
cy ludzi,a bydła tyle, ze lnu i 'liczby nie ma. Iluż 
bogatych i PO'tęŻJ.1ych pa,llÓW wi~czorem jeszcze 'sie
dzialO' opływaiją,c w rozkos'zach, bęz ż3,dnej ni~&zczęść 
obawy, a tu przyszła nagła klęska i w 'głąb' ·fal ioh 
porwala. 

2. ZDO)3YCIEMIKILENBURGA, 013tĘŻENmlŁbWY.· 

W owym dniu kiedy riadmotsilde··'kraje,t):eedul1ta
kieIn nieszczęscrem. i spustbs zthte I zostdł'y, str~śZ'ntt' klę-
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ska dotknęła Iniasto sławiańskie Mikilenbul~g. W raty~ 
sław bQwiem,młQdszy syn Niklota, który był w Bruu
świku więziQny, kazał jak powiadają, przez posłańców 
powiedzieć bratu ~wemu PrzybysławQwi: "oto ja je
stem w wieczne kaj dany zakuty, a ty tak ozięble po
stępujesz! Obudź się, zdobądź się na siły, działaj 

męŻinię, a ozego nie możesz dostąpić drogą PQkoju, wy
drzyj z brQnią, w ręku. Nie pamiętaszże o tern, iż Qj

cięc nasz Niklot, gdy w Lunenburgu 'v więzieniu był 
trzymany, nie lnógł ani pro~bą" ani pieniędzmi się wy
kupić? A gdy męstwem natchnieni PQrwaliśmy si~ 
da broni, roznieśliśmy po miastach pożary i zniszczenie,. 
czyż nie zostal uwolniQny?" Usłyszawszy te słQwa, 
Przybyslavv skrycie zebrał wojskO' i nagle zjawił się 
pr2!ed Mikilenbu.rgiem. Heury k zaś ze Skaten, rzą,dzca 
z.amku, był właśnie nieobecnym i lud, który był 
w zamku, nie mi~ naczelnika. Przybyslaw więc zbli.,; 
żywszy się do zamku, rzekI dO' mężów, którzy się 
w twierdzy ~najdQwali: ,;wielki gwałt, o mężowie, za" 
dano tak mnie jak i narQdQwi- mQjemu, wygnano nas, 
bowieln z naszej ziemirQdzinnej, i pQzbawione nas 
dziedzictwa ojoó~v naszych. Wy zaś dQpełniliście tej 
krzywdy, boście nasz:} ziemię naszli i zagarnęliście 

miasta i wsie, które dO' nas praw~m dziedzictwa nale
żą. M~Gie więc do wybQru, życie lub śmierć. Jeżeli 

dobrowQlnie wydacie nal1). twierdzę i oddacie ziemię, 

k.tóra n~m się n~leży, wyprowadzimy was w pokQju 
z tona.mi, dziećrni i całym dO' bytIdem waszym. Jeśli 
kto zeSl~wian cóśkolwiek bądź wam zabierze z tego, 
co do was nalety, ja to zwrócę we dwójnasób. Jeż.eli 
~aś. wyjść :ąie zechcecie, owszem UPQrczywie miasta 
bl.'Ql1ić l:>ę€lziecie, przysięgam wam, że jeśli tylko Bóg 
i zwycięstwO' sprzyjać nam będ~, wszystkich wasmie~ 
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czem wytępię." Na te słowa Flamandczycy (Flmnmin
gi) puścili strzały i rany niemi zadawać poczęli. Wte
dy wojsko sławiallskie i liczniejsze i bronią, silniejsze, 
śród straszliwej walki wpadło do warowni i pozabijało 
w niej wszystkich mężczyzn, nie zostawiając z przyby
szów ani jednej duszy żywej, żony zaś ich i dzieci 
w niewolę uprowadziło i zamek ogniem spaliło. Po
tem zwrócili się do zamku Howy, by go także zbu
rzyć. Guncelin" wassal księcia i rzą,dzcHJ ziemi Obo
trytó'w, usłyszawszy od szpiegów o wystąpieniu Sła

wian, podążył z niewielu wojownikalni do Iłowy na 
obronę miasta. Zburzywszy Mikilenburg, Przybysław 
z naj dzielni ej szyrni wojownikami poszedł przodem 
przed ~ojskiern, by rozciągnąć oblężenie, żeby się kto 
czasem nie wymkną!' Dowiedziawszy się o tem Gun
celin, rzekł do wojska: wyjdźmy śpiesznie i stoczmy 
z nim walkę pierwiej, nhn pozostałe wojsko nadejdzie; 
znużeni bowiem są, 'walką i klęską, w dniu dzisiejszym 
zadaną,. Odpowiedzieli mu zaś jego towarzysze: nie 
jest to dla nas rzecz pezpieczna wychodzić; zaraz bo
wiem jak tylko wyjdziemy, S lawi anie, którzy w tern 
IIlieście mieszkają, i nibyto naszą, trzymaj'} stronę, 

zamkną za nami bramy miasta" a tak zostaniemy wy
parci i miasto w ręce Sławian się' dostanie. Słowa te 
nie podobały się Guncelinowi i jego wojownikom. 
Zwoławszy więc wszystkich Niemców, którzy w mie
ście byli, rzekł do nich w obecności Sławian, którzy 
w teul mieście mieszkali i których zdrady się o bawia
no: "doszło do lnojej wiadomości, że Sławianie, którzy 
wespół z nami w tern mieście zostaj'}, przysięgli Przy
bysJawowi, że wydadzą nas i miasto. Słuchajcie więc, 
o ziomkowie, skazani na śmierć i wytępienie; skoro 
tylko dostrzeżecie zdrady, rzucajcie się do bram, pod-
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łóżcie ogień p,od mury miasta i spalcie wiarołomców 
tych z żonami i dziećmi. Niech u~ieraj'} razem z na
mi, żeby nie został z nich ani jeden, 'żeby się kiedyś 
nie chełpili z naszej zguby. U słysza wszy tak'} mowę, 
Sławianie przerazili się w duszy i nie odważyli się wy
konać to, co w swym ulnyśle zamierzyli: Gdy wieczór 
nastał, cale wojsko sławiańskie przybyło pod zamek 
nowę i Przybysław rzekI do Sławian, którzy w nim 
byli: "wiadomo wszystkim wam, jakie nieszczęścia 

i uciemiężenia dotknęły lud nasz, w skutek gwałtów 
i przernocy księcia, który ciężar' ich dal nam uczuć; 

zabrał nam dziedzictwo ojców naszych i wszędzie 

w nielll, osadził przybyszów, jak Flamandczyków, Ho
lendrów, Sasów, West.falów i inne ludy rozliczne. Tej 
krzywdy ojciec mój aż do swej śmierci dochodził, za 
to i brat mój w wiecznem zamknięty więzieniu i nikt 
nie został, któryby radził o dobru narodu naszego lub 
chciał go z ostatniego podźwigną.ć upadku, prócz mnie 
samego. Wejdźcie więc w serce swoje, o mężowie, co
ście jeszcze z ludu sławiańskiego pozostali, przywróć
cie dawne męstwo i wydajcie mi to lniasto i ludzi, któ. 
rzy je niesłusznie posiedli, bym się mógł pomścić na 
nich tak, jakem się pomścił na tych, którzy Mi kilen· , 
burg naszli.'· I począł upominać ich, by przyrzeczenia 
dotrzymali. Oni jednak odmówili, strachem przejęci. 
Slawianie więc odstą.pili od zamku, noc już bowiem 
zapadała i obóz wytknąć należało. Spostrzegłszy zaś 

Sławianie, że ,Guncelin i co z nim byli, s'} to ludzie 
mężni i w sztuce wojennej biegli, i że twierdza bez 
wielkich strat wzięt'} być nie może, skoro świt odstą.-' 

pili od oblężenia i wrócili do domów swoich. Gunce .. 
lin zaś jakby głownia z ognia wyrwana, opuściws~y 
nowę i. zostawiwszy W niej załogę wojenn'}, udał się do 
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Zwierzyna i ucieszyli się mieszkańcy mia,sta. z jego 
przybycia. W wiliję bowieln dnia tego słyszeli, że on 
i t<:>warzysze jego zostali zabicL 

3, O BISKUPIE BERNONIE. 

Pią.tego dnia po zburzeniu Mikilenburga czcigodńy 
,biskup Berno wyszedł z kilku księżrni ze Zwierzyna 
by pogrzebać zabitych, a mial na szyi' cz;ęści ubioru 
kapłańskiego, w których zwykle msz,a ś. się odprawia. 

, Wzniósłszy ołtarz w pośrodku zabitych, złożył za nich 
Panu Bogu ofiarę zbawienia z żałością serca i d:r;że
niem.. Gdy już nabożeństwo odprawiał, wypadli Sla
wianie 2i zasadzek, W zamiarze za,bicia biskupa i tych,
którzy z nim byli. Lecz nagle przybył z natchnienia 
Bożego niejaki Reichard z Saltwedele z wojskiem. Ten 
usłyszawszy, że quncelin był w nowie oblężony, wy
~zedłmu na 'pomoc i po drodze przypadkowo nadsz;edł 
Q.o Mikilenburga 'w tej chwili, kiedy biskup ze swoje
mi był jut blizkim śmierci. Przestraszeni jego przy
bycię:m Slawia.nie ucieczk~ się ratowali, ocalony zaś 
biskup dokończył pobotnego dziełu, i pogrzebawszy do 
70 zabitych, wrócił do Zwierzyna~ Po' niejakim zaś 
9zasie Przybyslaw, zebrawszy ~l).OwU oddział wojska 
zę, Sla.wiall, przyszedł pod lVIalachowę i'!(ucyn (1I.1ala
cawe ,ęt OU8cin) i tak do mieszkailców miasta przernówH: 
"wiem, żeście ludzie luęzni i szlachetni i posłuszni wo-
li wielkiego księcia, pana waszego. Chcę więc dać ł 
wam u~yteczną. dla was radę. Wydajcię mi zamek, 
który niegdyś do ojca m.ego należał f teraz praw'em 
dz~edzictwa na mnie przypą.da~ ja zaś kliłltę was prze .. 
pxos'tadzić aż nad brzegi Elby; jeżeliby kto z,ĘtP:ral 

pI'~emocą, oośkol wiek z tego, codo was należy, we 
'a wój'nasó b WalU to, zwrócić rozkażę.J eżeli zaś tę na} 
lepszą, radę moją za nieuźyteczną, uznacie, będę musiał 
p~obować szczęścia i boje stacza,ć z wami." Palniętaj
-cie, co spotkało luieszkańców· Mikilenburga, którzy 
wzgardzili warunkami pokoju i na wIrusną, swą zgubę 
mnie "\vyzwali." Wtedy zo[nierze na załodze będący 
widząc, ze' walka hyła niepodobną, nieprzyjaciel ho
wiem był liczny, wojsko zaś pOlllocnicze było za hlałe, 
za2;~dali przeprowadzenia ich za· granicę ~iemi slawiail
'sklej, a P:rzybysław zają;l zamek. 

.ł. ,WOJNA HENRYKA LWA. ZE SŁA.WI.A.NA.MI. 

Książę Henryk Lew usłyszawszy, że rzeczy wSIa .. 
wiańszczyźnie się zachwiały, zasmucił się w duchu i po
sIał tymczasem najdzielniejsze ,vqjsko na obronę Zwie
rzyna. Rozkazał też hrabiemu Adolfowi i przed.lIiej
szym w Holzacyi, by przeszli do nowy i z'amku broni
li. Poczem zebrał ogromne wojsko i wezwał' na pomoc 
krewnego swego Adalberta margrabiego wschodniej 
Sławiań:szczyzny i wszystkich -najrnężniejszych łudzi 

z całej 8axonii, a to zeby odpłacić Slawianom 'za 
wszystko złe, jakie wyrzą,dzili. Waldemara też"kr61a 
Gllńskiego przywolalz wojskięnl, by ich niepokoilze 
strony l~du inlorza. Hrabia Adolf pośpieszył z ;calym 

o ludem Norc1albingów, żeby się połączyć z księciem 
,blitlkoMaJ:łitchowy. Przeszedłszy Elbę i wstąpiwszy 
w .granioę" Sławiańszczyzny, rozkaq;al książę Wratysla
Wa. księoia sławiańskiegopoc1 rnia'Etem Małachowfł 'po .. 
'wi€sić; do zguby to go-przyprow'adzil brat jeg0!f>.r'zy .. 
"b~Sław, narttszylbowiem obietnice pokoju, :kti6re ld!8j{ 
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przy zawarciu ugody. I polecił książę przez posłań~ 
ców hrabiemu Adolfowi, luówiąc: "weź z sobą Holza~ 
tów, Sturmarów i cały lud, który jest z tobą i idź 
przed wojskiem księcia aż do miejsca, które sięWt
ruchne (We1'clzen) nazywa. Toż samo ucżynią Gunce
lin, rządzca ziemi Obotrytów i Reinold hrabia Tet
marski i Chrystyjan. hrabia na Aldenburgu, który leży 
w Amerlandzie, ziemi Fryzów. Ci wszyscy lIoprze
dzą cię z siłą zbrojną, która pod ich do,vództwem zo .. 
staje." Wtedy hrabia Adolf odszedł stmntąd z innymi 
. panami, którzy razem z nim stosownie do rozkazu 
księcia wyznaczeni byli i przyszli na miejsce, które się 
nazywa Wiruchne, leżące w odległości dwóch mil od 
Dymina, i tam wytknęli sobie obóz. Książę z innymi 
panami pozostał w miejscu, noszącem r~azwę Małacbo
wa, mając zamiar po kilku dniach udać się w ślad za 
nimi z resztą wojska, z końmi do przewożenia żywno
ści, któraby dla wojska wystarczającą była. Cale woj
sko sławiańskie zamknęło się w Dyminie, a byli z niem 
książęta pomorscy Kazimierz i Bogusław, i raZelU Przy
byslaw sprawca powstania. Wysławszy poslallców do 
hrabiego, przez którego chcieli być dopuszczeni do za
warcia warunków pokoju, obiecali wypŁacić trzy tysią
ce marko Potem znowu wysłali innych, obiecując dwa 
tysiące. Słowa te nie podobały się hrabiemu i rzekI 
do swoich: ,.jakże się ,t? wam zdaje, o męźowie roz
sądni? wczoraj obiecali trzy tysiące mark, teraz zaś 
ofiarują dwa tysiące. . re słowa nie do pokoju zdąża

ją, lecz wojnę sprowadzają·" Wysłali więc Sławianie 
w nocy szpiegów do obozu, by zbadać stan wojska; 
z hrabią zaś Adolfem byli Sławianie Aldenburscy, lecz 
pełni chytrości; cokolwiek bowiem się działo w woj~ 
sku, wydawali nieprzyjaciołom za pośrednictwem szpie-
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gów. ~archrad, starszy wzierni flolzatów i inni, któ"l 
rzy zrozuluieli te tajemne działania, rzekli do hrabie,. 
go Adolfa: "z największą pewnością odkryliśmy, że 
nieprzyjaciele nasi gotują się do walki. Nasi zaś azia .. 
łają. opieszale i nie przykładają, należnej pilności ani 
w nocnych, ani w dziennych strażach. Zaleć więc 
większą. czujność ludowi, by ksią.żę miał dobre o tobie 
mniernanie."Lecz hrabia i inni panowie nie zwracali na 
tę lUOWę uwagi i rzekli: "bą.dźcie spokojni i bezpieczni, 
męstwo Sławial1 już całkienl wygasło." Znikła więc 

. czujność w wojsku. Gdy książę zwlekał przybycie, za ... 
brakło wojsku żywności, i \vtedy wybrano sługi (p'l.le?·i 
ciury), które luiały iść do ''rojska książęcego po żyw
ność. Ci skoro świt udali się w ~rogę, i .oto gdy wcho
dzili na pagórek, ukaz~li się gotowi do boju Sławianie 

.. w niezliczonej liczbie tak konnych, jak i pieszych. Spo
strzegłszy ich ciury cofnęli- się i wielkielui krzykami 
zbudzili śpiące wojsko. Inacz~j wszyscy byliby we 
śnie śmiercią polegli. Wtedy męże naj znakomitsi 
i w sztuce wojennej biegli Adolf i Reinold z niewielu 
Holzatami i Tetmarszami, którzy ze snu zbudzeni 
wcześniej nadbiegli, spotka.li nieprzyjaciela na pochy ... 
lości góry i pokonali pierwszy oddział Sfawian i na 
bagna ich wpędzili. Lecz w ślad za, nimi podążył dru· 
gi oddział Sł~rwian i spadł jak góra i wtedy pobi,~i zo
stali hl~abia Adolf i hrabia. Heinold i wszyscy mężni 

zginęli (6 lipca 1164 r.). Sławianie opanowali obóz 
Sasów i rozszarpali .łupy obozowe. Guncelin i Chry
śtyjan i li nhni przeszło trzystu wojowników zebrani 
w kupę, trzymali się na uboczu walki, nie wiedząc 
co czynić luieli. Straszno było potykać się z ~alcim 
nieprzyjacielem, wtedy kiedy wszyscy towarzysze byli 
.zabici Lub w uciecz,ce szukali ocalenia. Zdarzyło się,· 

30 
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że jeden oddział Stawian przyszedł do namiotu, w któ
ryD;l było wielu giermków i koni. Gdy Stawianie 
mężnie na nich natarli, giermki zawołali na swych pa
nów, których kupa 'w pobliżu stała: "cóż stoicie, o naj
dzielniejsi wojownicy? czemuż nie biegniecie na pOlllOC 
sługOln waszym? nieuczciwie postępujecie." Ci pobu
dzeni wołaniem sług swoich wpadli na nieprzyjacióŁ 
i ze ślepą walcząc wściekłością sługi swe wybawili. 
Poczem mężnie wpadłszy w obóz, wypowiedzieć nawet 
trudna, ile ciosów zadali, jakie jatki sprawili i nako
niec owe zwycięskie tłumy Sławian wyparli i utracony 
obóz odzyskali. Bóg nakoniec pomieszał umY$ły Sła
wian, tak, że jakby odurzeni z rąk najdzielniejszych 
wojowników poginęli. Sasi, którzy się przedtem skry
li, usłyszawszy o tem, wyszli ze swych kryjówek i od
zyskawszy męstwo, ślnialo wpadli na .nieprzyjaciół, 

. i zadali im straszną klęskę, a pole kupami trupów po
kryte zostało. Książę śpiesznie przybył na obronę 
swóich i widział klęskę śród ludu swego, i śmierć hra
biemu Adolfowi i wszystkim' najmężniejszym zadaną 
i zalał się łzami gorzkiemi. Lecz boleść jego złago
dziło walne zwycięstwo, i śmierć . wielu Stawian, któ
rych do 2500 zabitych liczono. Polecił też książę ciało 
hrabiego Adolfa pociąć w kawałki, ogniem zasuszyć i na
balsamować, by go stamtąd wynieść i w grobach przod
ków pochować. I spełniło się proroctwo, ja.kie w przed
dzień swej śmierci śpiewał, często powtarzając ów 
wiersz: ,;ogniem mię doświadczyłeś i nie znaleziona 
jest we mnie nieprawość." Sławianie więc, którzy 
uszli miecza, przybyli do Dymina, i spaliwszy ten naj
warowl1iejszy zamek, cofnęli się wgłąb zienli pomor
skiej, uciekając przed obliczem księcia. Następnego 

dnia książę z calem wojskiem przyszedł do' Dywina 
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i znalazł zamek spalonym i pozostawił tam część woj. 
ska, by wał zburzyli i z ziemią zrównali i by obroną by
li ranionym, którzy pielęgnowania potrzebowali. Sam 
zaś z pozostałem wojskiem poszedł na spotkanie króla 
Waldemara. Połączywszy się z sobą, udali się razem 
dla spustoszenia całego Pomorza i przyszli na miejsce, 
które się Stolpe (Słupsk lub Stolp) nazywa. Tam Ka
zimierz i Bogusław niegdyś już założyli opactwo na 
pamiątkę ojca swego vVratysława, który tam był zabi. 
ty (1) i pochowany. On pierwszy z książąt pomor
skich nawrócony został na wiarę przez świętego Otto
na biskupa Bawenbergskiego i sam założył biskupstwo 
Uzna (Uznoim dziś Usedom) i wprowadzi! wiarę chrze
ścijańską do ziemi pomorskiej. Tam to przybyło woj
sko księcia i nikt mu nie stawił oporu. Sławianie bo
wiem ciągle dalej się cofali, iIciekając od oblicza księ
cia i nigdzie nie śmieli mu się oprzeć, tak się go bali . 

5 • .fOWRÓT HENRYKA LWA, PRZYMIOTY 

HRABIEGO ADOLFA. 

'\V owym czasie przybył do ziemi slawiańskiej go
niec, który rzekł księciu: oto poseł od króla grecki~go 
przyjechał z wielką świtą do Brunświku, by z tobą się 
rozmówić. Dla przyjęcia posła książę opuści! kraj sla
wiański, porzuciwszy wojsko i wyrzekłszy się szczęśli

wego powodzenia na wojnie. Inaczej bowiem, po od
niesionem już zwycięstwie, i przy sprzyjają,cem mu 

(1) Wiercislaw lub Wratyslaw, ochrzczony przez ś. Ottona w.r. 
1124, z;abity został przez jednego ze Sławian Lutyk6w w r. 1136. 
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szezęsClU, złamałby moc Sławian do szczętu izziemią 
Pomorzan postą.piłby tak, jak z ziemią, Obotrytów. 
Oały bowiem kraj Obotrytów i ziemie przyległe, do 
królestwa obotryckiego należące, przez ciągle wojny, 
najbardziej zaś przez tę ostatnią, W zupełną. pustynię 
zamienione zostały, a to za łaską Boga, dającego moc 
prawicy księcia. Resztki Slawian, jeśli gdzie pozosta
ły, z powodu braku żywności i spustoszenia pól tak 
silnie głodem dotknięte żostaly, że tłumami uciekały 
do Pomorzanalbo do Duńczyków, którzy bez żadnej 

litości sprzedawali ich Polanom, So;rabom i Czechom. 
Gdy książę, wychodząc z ziemi sławiańskiej, rozpuścił 

wojsko do domów, ciało hrabiego Adolfa przeniesiono 
,do Mindin, gdzie uroczyście pochowane zostalo. Hrab
stwenl rządzita wdowa jego Machtylda ze swym mło
dziuchnym jeszcze synem. I zmieniła się postać tego 
kraju dla tego, że sprawiedliwość i pokój kościołów po 
śmierci dobrego opiekuna, zdawały się z gruntu 
wstrząśni.one. Póki on żył, żadna przykrość ducho
wieństwa me dotykala. Odznaczał się on taką ':Vi arą, 
dobrocią, roztropnością i radą, że zdawało się iż we 
wszystkie cnoty był uposażony. On jeden z rycerzy 
Pańskich i przytem nie najniższy w wykonywaniu swe
go posłannictwa, był użytecznym, wy korzeniał bo
wiem przesądy bałwochwalstwa i zasadzał nową win
nicę, która miała przynieść zbawienne owoce. Nako
niec dokonawszy biegu po do brej drodze żywota, 

otrzymał palmę, nosząc, chorągie'w w obozach Pana, 
broniąc ojczyzny i zachowując książętom wiary aż do 
śmierci. Gdy go proszono, by w ucieczce szukał oca
lenia życia, z oburzenieln tę prośbę odrzucił, a wal
cząc z mieczem w ręku i z m;odlitwrą ku . "Bogu na, 
ust~ch, chętnie ptzyj:tł cios śmiertelny z m.1łosci ku 
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cnocie. Pobudzani jego przykładem znakomici mę~o~ 
wie i najlepsi towarzysze dobrego księcia, Guncelin 
i Bernhard, z których jeden był rządzcą Zwierzyna, 
drugi Racesburga, sami do dobrych dzieł się przykla-

, dali W zakresie swych działań, wojując za imię Pań
skie, by cześć domu Bożego wzniosła się śród naro,au 
niewiernego i bałwochwalczego. 

6. PRZYBYSŁAW USPOKOJONY, PRZYMIERZE HENRYKA 

LWA z· KRÓLEM WALDEMAREM 

Przybysław więc, sprawca powstania, wyzuty 
,z dziedzictwa ojcowskiego, przebywał u ksi~żą.t po
morskich Kazimierza i Bogusława, którzy zaczęli od
hudowywać Dymin. Stamtąd często wypadał Przyby
sław i porobiwszy 'zasadzki, pustoszył granice Zwie
rzyna i Racesburga, porywając wielką zdobycz w lu
dziach i bydle. Guncelin i Bernhard, dostrzegłszy je
go wycieczki, sami z zasadzek wypadali i często z nim 
staczając bitwy, zawsze zostawali zwyciężcami, aż na
koniec Przybyslaw, straciwszy najdzielniejszych ludzi 
i, konię, nie mógł już żadnych więcej knuć zamiarów. 
Powiedzieli zaś mu Kazimierz i Bogusław: "jeśli ci mi
ło żyć z nami i naszem towarzystwelll się cieszyć, to 
strz.eż się obrażać wasallów księcia, inaczej z granic 
Ilaszyqh cię vlypędzimy. J ui:'; nas raz poprowadziłeś 
i straszliwe ponieśliśmy zniszczenie, i potraciliśmy naj
lepszych' mężów i lniasta. Mało ci jeszcze tego; zno
wuż cllCesz; na nas ściągnąć g;n~ew księcia?" T~kim 
sposobem powstrzymany został nierozum Przybysla'Y:a. 
I upokorzeni zostali Sławianie, i nie ważyli się ruszać 
z obawy przed księcieln. Książę zawarł pokój z Wal .. 
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. de:tparem, królem duńskim, a dla umowy o korzyściach 
obu krajów zeszli się nad Egdor~ czy w Lubece. Kr.ól 
zapłacił księciu wielk~ summę pieniędzy za to, . że 
przez 'niego zabezpieczone zostały jego granice od spu
stoszeń Stawiano '\V szystkie wyspy lllorskie, do kró
lestwa duńskiego należ~ce, poczęły się zaludniać, zni
kli bowiem roz bójnicy morscy i zniszczone zostały 
okręta rozbójników. I zawarli, z sob~ 'król i książę 

przymierze, aby nadal daniną od tych ludów, których
by na lądzie i morzu podbili, wspólnie się dzielić. 
Książę urosł w pot~gę więcej niż wszyscy, którzy 
przed nim byli i stał' się księcimn książąt ziemskich. 
I podeptał karki buntowników i poburzył ich warow
nie, wytępił zbójców, uczyni! pokój na ziemi i pobu
dował najmocniejsze warownie, i posiadł bardzo znacz
nedziedzictwa. Oprócz bowiem spadku po wielkich 
przodkach swoich, cesarzu Lotaryjuszu i małżonce je
go Rykenzie, i po wielu książętach bawarskich i sa
skich, przypadŁy mu jeszcze posiadłości wielu książąt, 
jak Heremanna z Wicenburga, Sifryda z Hammenbur
ga, Ottona z AsIe i innych, o których nie wspominam. 

Cóż powiem o najwyższej potędze arcybiskupa 
Hartwiga, który ze starożytnego rodu Udonów (Bra
bi6w ze Stade) pochódzi? Otrzymał on znakomity ów 
zamek Stade, ze wszystkiemi przyległościami, z hrab
stwem nad obu brzegami Elby; i hrabstwo Tytmarskie 
jesibze za życia biskupa; niektóre z tych posiadłości 
prawem dziedżicznem, inne prawem leline~. Wy
ciągnął on swą rękę po Fryzyję i posłał do niej wojska, 
i dali mu za swe ocalenie Fryzowie wszystko, czego od 
nich zażądał. 
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7. WOJNA Z IIENRYKIEM LWEM. 

Ze zaś sława rodzi zazdrość i że nie w rzeczach 
ludzkich nie ma trwałego, pozaz.drościli wszyscy ksią
żęta sascy takiej sławie męża. Ten bowiem posiadając 
ogron:ne bogactwa, znakomity zwycięstwami, jaśnieją
cy naJwyższ~ sławą z posiadania dwóch księstw, ba
warskiego i saskiego, stał się nienawistny wszystkim 
książętom i panom saskim. Rękę jednak książąt wstrzy. 
mywała obawa przed cesarzem, i dla tego powziętych 
zamiarów do skutku nie przyprowadzali. Kiedy zaś 
cesarz przygotował się na czwart~ do WŁoch wyprawę 
i sprowadzH przez to czas sposobny; dawne sprzysięże
nie natychmiast na jaw' wyszło i zmówili się wszyscy 
przeci,: jednemu. Pierwszylni między nimi byli: 'Vich .. 
mann, biskup Magdeburski, Hermann biskup Hildens .. 
heimski; a po, nich szli książęta: Ludwik landgraf tu
ryngski, Adalbert margrabia z Soltwedele i synowie 
jego, Otton margrabia kamburgski z braćlni, Adalbert 
pfalcgraf z Somere5burga. Tym pomagali panowie: 
Otton z AsIe; Wedekinc1 z Dazenburga, Chrystyjan 
z Aldenburga, leżącego w Amerlandzie. Prócz tych 
wszystkich usadził się na księcia ów naj potężniejszy 
Reinold arcybiskup Koloński i kanclerz cesarstwa, któ .. 
~y jakkolwiek sam nieobecny, podówczas bowiem we 
Włoszech się znajdował, całe siły wszakże umyslu wy .. 
tężył, by księcia o balić. Wtedy ksią.źęta, którzy się 
we wschodniej Saxonii znajdowali z księciem turyn 0' .. . o 
skim Ludwikiem, oblegli warownię księcia, nazwaną. 
Aldeslef (Handelsleben) i sporządzili przeciw niej wiele 
machin. Potem Chrystyjan, hrabia z Amerlandu, ze· 
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brawszyoddział Fryzów, zajął. Bremę i wszystkie jej 
granice i sprowadził wielki ruch w części zachodniej. 
Widząc więc ksiązę, ze zewsząd powstają wojny, za
czął obwarowywać llliastai zamki i obsadzać żolnie
rzem miejsca, dogodne. W owym czasie hrabstwem Hol
zacyi, Sturmaryi i Wagryi rządzita wdowa hrabiego 
Adolfa z synem, który był jeszcze 'v wieku dziecięcym. 
Z powodu jednak po'wstających ruchów wojennych, 
książę dodał dziecku opiekuna, któryby wojskiem do
wqdził, a mianowicie hrabiego Henryka, urodzonego 
w Turyngii (1), wuja dziecięcia, cz~owieka który nie 
cierpia! życia spokojnego i cały był' wojnie oddany. 
Prócz tego, Jłaradziwszy się z wiernymi sobie, przypu .. 
śćiwszy do swej łaski Przybyslawa, księcia sławiań

skiego, którego, jak wyzej powiedziano, w wielu po
tyczkach zwyciężywszy, z kraju wypędzi!; oddal mu 
cale dziedzictwo ojca jego, a lnianowicie zieulię Oho~ 

trytów, prócz Zwierzyna z przyleglościanli. Przyby
sław przyrzekł księciu i jego przyjaciołom dochować 
wiary, której nie miały odtąd na,ruszyć żadne burze 
woj;enne, być poslusznynl jego rozkazom i strzedz jego. 
Pl'zyj:!Loiól od wszelkliej krzywdy. 

B. W'I':A.RGN1ĘCIE HENRYKA LWA DO SAXONII. 

Wtedy książę zgromadził wielkie wojsko i wszedł 
do wschodniej Saxonii, by wojować ze. swmni nieprzy
jaciolmi w samej ich zielni. Ci widząc, że przyby~ 
z silnem wojskiem, lękali się wyjść naprzeciw niemu. 

(1)· Zwykle Hanryklem z Orlamiinde zwanego. 
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Izadal wielką klęskę ziemi nieprzyjacielskiej, spusto
szyI ją ogniem i grabieżą i splondrował ją. aż do mu
rów Magd~burga. POtenl zwrócił wojsko do zachod
nich części, by przytłl1mić rozruchy hrabiego Ohry
~tyjana, niespod~ianie przybył do" Bremy i opanował 
Ją· ~ tedy ~r~bla Ohrystyjan uciekł na odlegle bagna 
F~yzyl, ~ kSlą~ę ~argnął do Bremy i złupił miasto. 
~Iesz~an~y uClekh na bagna, wykroczyli boviriem prze
CIW kSIęCIU, złożywszy przysięgę Ohrystyjanowi. Ksią
żę skazał ich na wygnanie z konfiskatą dóbr lecz za .. . , 
wstaWIenIem SIę arcybiskupa kupili sobie pokój, zło-
ży~szy pr~eszlo t~siąc ~ark srebra. Hrabia·zaś Ohry
stYJan:r klIka dnI potem umarł i wtedy ustal'y nie
SZczęŚCIa b~ntu, ~sao~aniami jego sprowadzone. . Gdy 
zewsząd srozyły SIę WOjny domowe, arcybiskup Hartwi (Y 

~os~a~owa s.obie. uchylić się od rozruchów wszczyn:' 
JąceJ SIę WOjny 1 przebywa! odosobniony i spokojny 
w Hammenburgu, cały oddany budowaniu klaszt()rów 
i inn~m .s~~a~om .s,,:ego kości?ła. 'Wtedy arcybiskup 
~olonskI IlnDI kSIązęta posłah do niego listy, by przy
Jął znowu do serca wszystkie uciemiężenia któremi 
książę go pognębił; że przecież przyszedł c~as, kiedy 
z pomocą ksią~ąt będzie mógł odzyskać należne mu 
stanowisko, że przed nitu otworem stać będzie miasto 
Stade i hrabstwo wydarte, jeżeli tylko książętom w po
~oc przyjdzie. Arcybiskup zaś Hartwig, poznawszy 
po wielu doświadczeniach, że księciu zawsze szczęście 
sprzyja w boju i że książętom (innym) nie zupełnie do
wierzać należy i że on nieraz już na ich obietnicach· się 
zawiódl, zaczął wahać się, w myśli. Pobudzała go 
chęć odzyskania swego wysokiego staiiowiska, lecz od
straszała często doświadczona niestałość książąt. . Tym
'czasem trwała między nimi powierzchowna przyjaźń 
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iś~owa 'pokoju tkwiły n:a ustach. Wszakże arcybiskup 
?Jaczą! obwarowywac swe zamki Fryborg i Horeborg 
izaopatrzyl je w broń iżywnbść, któraby na .. trtiesią~e 
i lata wystarczyć JP.ógła. 

9. O BISKUPIE LUBECKIM KONRADZIE. 

Około owego czasu Konrad, biskup kościoła Lu
beckiego, bawil u· arcybiskupa i rada jego najwięcej 
wpływała na postan:owien'ia iarcykap~an'a. DoniJesiono 
księciu,że biskup niejest sklonnym'do pokoju, lecz 
zmierz'a do zguby księcia i I ze tiamawia arcybiskupa, 
żeby 'przeszedl '11ft stronę ksiąiżąt i ze:l."wal zawarte 
z k:się6ienlzWi~zki przyjaźni. iKsiąźę cHcąc się o tern 
przekonać, póWoŁał' go ella rozmóWienia 'się' do Ertene
burga. On,zaś, ullikają,c gniewu potężnego wladzcy, 
wydali! się do' Fryzyi, niby to wypełniając zlecenie 
arcybiskupa. Gdy n:akoniec wrócił, : książę p0wtórnie 
go powoła!. W'tedyw towarzystwie i Hartwigai Be'r-

. nona pan:~ 'z MikiTenbu:rgsl, udall: się' 'do <księci!a db Sta
'€he, '!by wysliuchaćsłro wa jego, . Ksi.ązę spytał:' go 'się 
w~glęclemtego, co mu 'd0I.tlesibhem było, a wianowi
cie,w jalki sposób zlemis~owa;mi :godności jego lubliża'! 
i'dawal: l:a;dyria z:~e p:r~eciw niemn~ Biskmlpzapewniał', 

ze nic z tego nie jest prawG1ą.. Wilgłe jeszcze z jednej 
i1dl'ugiej strony mówiono . i ltsi~zę: cl~cąc wtmo~njć 
zwolnione węzły przyjaźni i silniej ':ao :sieoie przyw~~
zaĆ brskupa, już dawniej tak sohiemiłego, zam~ąlł po 
przYJad~®lgku do'magać się od n~ego hołdu lenJllioacij "co 
jak jiui w#~)~jrpówiedziałem,i1alem:ło się ~rn'tl :ż~tnaamria 
cesarskiego, rilial:Fl!0Wicie" 'z tych 'i~aJów . s:ławirollskieh, 

. kt6r~f 011 :Sa.:ml 'pI't;l/w'emwojJly,talfe~ą i !mlienZ:em,l~aabył. 

Na' te, s~owa, ohl'uszyłsię mąż ;dumny i r:z,ekł, że do .. 
~b.Q4y jęgo ~0ściola są. zbyt s~,czupłe, że z~tem z t~go 
względu swobody swej nigdy nie da ograD;iczyć,ap,i, 
t~ż, jej czyjejkolwi~k władzy nie podda. Książę z~ś 

wyrz~kl, że biskup musi albo z l~iejsc~ ustąpić, arho 
woli jego być, po.słusznym. Gdy biskup trwal w: swern 
zdaniu, książę rozkazał zamknąć lnu wejśCie do djece~ 
zyi i zabrać wszystkie dochody biskupie. Po Qdejściu 
~ięc księcia rzekI arcybiskup do biskupa Konrada: 
"uważam, że nie byłoby ella was rzec~ą bezpięczną po .. 
rp.ięc1zy nami pozostawać, a to z powodu wasalów księ
cia, ktprymi otoczeni jesteśrn.~. Rad~cie w,ięc r,ac~ej, 
o naszyrn honorze i swojem ocaleniu i ud~jcie s.ię 9:0, 
arcybiskupa Magdeburgskiego i książąt, byście mogli 
uniknąć rąk nieprzyjaciół waszych. Ja sam za kilka. 
dni za wami PQśpies~ę i również kraJ opuszczę." Bi
skup, uczynił tak jak mu arcybiskup radził i udał się 
do arcybiskupa Magdeburskiego, u którego prawie 
p;rzez, dwą, lata p~~Z,0st~,t Stąmt,ąd Uqą{ aię, do Fran
cyi, źMl"iedził opactwo Cyste~s6w i pojec1:nal się z papie
~~m Awx:andrem Złł pośrednictwem papijisk~ęgo bi,~l\Q.
'p~, który ZQ to:,~$e trzyrn.al stronę Alexancl}?a, ze ato
I~Qy awej zrzllcony z0stąl i bawił w Clai:t;'Va~x,. ~en 
za~ępil biskupo")i, żeby skoro tylko będzie mógł,. ~l,bo 
ąw oaobiście uda! się do Alexandra, lub te$ pQsta ~91 
n~ego wypraw!!. Po l.~skuteozn~eniu teg~, wr;óciJ: do 
~a,ga,ęhurga i ~~~lazl tam, Halnm(;mb:qrg~kiego aJ;'cybi
skupa Hartwika, bo i ten z miejsca swego ustą.pił i oba 
pozostali u arcybjskupa Magdeburgskiego przez wiele 
dni. Tymczasem, żołnierze arcY.'biskupa~artwika, ktć>
:r;~y~Qstaw~li W zamkach HOl'eborgt;t i Fry~orgu" r.opi
li częste wycieczki, paląc i Iupią.o posiadłościksi~cia . 
Z tego powoqu książę, poslaW$zy woJsko" z~jąl Fx,:y-



248 

borg, zburzył warownię i z ziemią ją, zrównał i rozka
zał zabrać wszystkie dochody biskupie, nie zostawia
jąc mu z nich by najmniejszej cząstki.' Ci tylko, któ
rzy byli w zamku Horeborgu, trzymali się aż do po
wrotu arcybiskupa, miejsce to bowiem było warowne 
już nawet z powodu bagnistych topieli. Po całej Sa
xonii wrzały srogie burze buntów, wszyscy bowiem 
książęta broń przeciw kśięciu podnieśli. W tedy za
bierano w niewolę żołnierzy i kaleczono ich, burzo
no i palono miasta i domy. Książęta opanowali Gos
lar, książę zaś poleci! strzedz dróg, by kto zboża do 
Goslaru nie wprowadzaJ', a stą,d powstał tam głód 

wielki. 

10. WST4PIENIEP APIEŻA KALIXTA (1) NA STOLICĘ 

APOSTOLSKĄ· 

W owych czasach cesarz Fryderyk przebywał we 
Włoszech i uśmierzone zostały rozruchy w Lombardyi 
przez postrach jego męstwa i pokonał wiele ludnych 
i warownych miast i ściągnął z Lombardyi korzyści, 

jakich nie mieli oddawna królowie, jacy przed nim 
byli, i zwrócił się w inną, stronę, by udać się do Rzy
mu, dla wypędzenia 'Alexandra i wyniesienia Kalixta. 
Paschalis bowiem po krótkie m życiu., zszedł z tego 
,świata (2). Cesarz więc oblegając Januę (Genu~) (3), 

" (1) W całym tym roidziale Kalixt brany jest za, swego poprzed-
nika . Paschalisa III. 

• (2) 'Nie Kaut lecz Pa.schaIis III zoetał przez cesarza. Fryderyka. 
na.· dniu 2 O wrz8snia 11 68 r. na stolicę wyniesiony. 

(3), He lm ol d powinien tu był powiedzieć nie Genuę, lecz An
konę, Genua bowiem zawsze· stała po stronie cesarzowo 
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która trzymała stronę Alexandra, wysłał Reino lda Ko
lońskiego i Chrystyana Mogunckiego z częścią, wojska 
przodem do Rzymu. Przy~zli więc do Tuskulum (Ti
voli), które jest niedaleko od RZYIUU. Rzymianie, dó
więdziawszy się o ich przybyciu, wyszli z wielkiem 
wojskiem by walkę stoczyć za Alexandra; Reinold zaś 
wyszedł. z wojskiem niemieckiem i stoczyli bitwę nie
liczni żołnierze z wojskiem niezliczonem, i pokonali 
Rzymian i położyli'ich do dwunastu tysięcy, gonią,c 
za uciekają,cymi aż do bram miasta (30 maja 1167 r.). 
Rozszerzyła się zaraza po ziemi od trupów zabitych, 
a kobiety rzymskie .. pozostaly wdowami na mnogie la
ta, zabrakło bowielu mężczyzn między mieszkańcami 
miasta. Tegoż dnia, kiedy się to w Rzymie dzialo, ce
sarz stoczył bitwę z Genueńczykami i odniósł zwycię
stwo i miasto opanował. W zią,wszy potem wojsko, 
udał się do Rzymu i znalazł tam Reinolda i wojsko, 
które posłał przodem, cieszą,c się tak ze swego oGale
nia, jak i ze zwycięstwa nad Rzyminnami. Przybliżył 

więc swe siły dla wzięcia Rzymu, opanował dom świę
tego Piotra, w którym była zaloga rzymska, i kazal 
pod bramy podłożyć ogień i dymem Rzymian od wież 
odpędził. Opanowal :więc świą,tynię i dom morder
stwami napełnił. I wyniósł na stolicę Kalixtai obchą
dzil tam święta ś.~Piotra w okowach (1 sierpnia 1167 rJ. 
Potem nałożył rękę na Laterane:Ó.czy~ów, by ich zni
szczyć; oni zaś dla ocalenia życia i miasta dali mu 
wszystko, czego tylko od nich żądał. Znlu8zani przez 
cesarza, żeby schwytali Alexandra, uczynić tego nie 
mogli, w nocy bowiem ucieczką się ratowat Od pa
nów wziął cesarz ich synów na zakładników, aby na
dal w wierności niezłomnej Kalixtowi postali. Za te
mi szczęśliwemi powodzeniami cesarza nagła nastąpiła 
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Idęska. Taka bowiem zaraza vi Rzymie się rozszerzy-' 
la,' że w niewielu dniach wszyscy prawie powymierali. 
W.siern-pniu; jak p0w1adają) wzniosły się w owych stro
nach chmury pomó?r niosące. (Jc1" t~j. zarazy umaI~li 
Rleinold I{oloński, Hermann Werdeński, którzy pierwsi 
byli w radzie; prócz tego najz.acniejszy młodzie~iec, 
syn króla Konrad:śt (l), który byt żonaty z jedyną cór
ką naszego księda Henryka, nądto zaś wielu bisku
p6w, książąt i panów w tymże czasie zginęło. Cesarz 
z pozostałem wojskiem wrócił do Lombard:yi. Znajdu
jąc się tam, dowiedział się o' rozruchach w Saxonii 
i wyp~awiwszy poselstwo, częstemi ukladruni powstrzy
mał bunt podnoszący się, by zyskać na, czasie, póki by 
8i1ID mocy wolnego działauja po wyprawie Włoskiej' 
nie odzyskat· "Vowym czas:ie Henryk, ksiązę bawar
ski i saski! wyprawił posŁó,v do Anglii, którzy przy
wieźli córkę króla angielskiego (2) z wielkiemi sum .. 
mami srebra, zlota i z bogactwami, i ksią.żę ją zaślubil. 
Z dawną. bowiem żoną swoją I{lemencyją rozwiódł się 
z powodów pokrewieństwa, a mial z niej córkę, którą, 
wydał za syna króla Konrada, lecz .ten nie długo żył 
pt>tem~zaskoezony zawczeSl1ą. śmiercią. w włoskiej wy· 
pra.wie, jak ci tem wyżej powiedziano. 

11., UGODA KSL\;ZĄT Z HEN:RYKJEM. 

po l1ledlugim czasie, gdy Lombardowie spoętrze. 

g\il żeJ'lJ.nęly :filary państwa, i zginęła najc1ziell1ięj,~za 

(1) ,F.ryd~ryikz RoteIibul'ga, zaślubiony ~ Gertrudą., c6rką. Hen
ryka Lwa, krora ,po.tę~ wyszła za. mąż zą.. ~tQłą. dąńskiego Kanuta. 

: (2) Matylda, najstarsza <.;ó:tka 19:ó1a JIenryka II, zaśhtbiona kst~~ 
cłu 1 lutego 1 i 6 S 'r. w· Minden naid' We~erą. . 

o.zęŚć wojska, jednomyślniesprZiysięgli ,się pl'~eciw c:e. 
sa:~ow~ i chcieli go zabić. Ten przece;uwajączdJla,Gt~, 
t.aJemnIe opuścił Lornbardyję i wróciwszy do Niemiec 
zwołał sejm do Bawenberga i zebrawszy wszystkich 

k~~ą~ąt~aski.ch, o bwinił i~ho zgwałcenie pokoju,przy. 
PISUJąC lm, ,ze rozruchamI w 8axonii dali Lombardyi 
powód do oderwania 'się. Po wielu nakoniec pr~ewło. 
kach, niesnaski, jakie były pomięd~y księciem. i k'sią~ , 
ż:ętami, z wielką roztropnością i ;rozsądkiem zakończy. 
1y się pokojem i ustały wszystkie zgodnie z życzenianli 
księcia tak, że się uwolnił od napadów książąt bez naj
mniejszego dla siebie uszczerbku. Arcybiskup Ram .. 

~ roenollrgski został na swą stolicę przywołany, lecz 
idótkniętychorobą w kilka dni życie zakończył,ajego 
śmiercią zgasły owe dawne spory, jakie 'się o hrabstwo 
. Stadeńskie toczyły, i książę posiadał je dalej bez żadnej 
'już sl:>rzeczki. I{onrad też, biskup Luheoki, za;w'e1a
,niem się cesarza' 2asłużylnapowrócenie do:swejclye-
cezyi pod tylU mianowicie warunkiem, żeby zanie
chawszy przeszlego oporu, oddal księciu co mu się na
leżało. Wróciwszy 1?I'zez faskę księcia do swej dyece .. 
zyi, stal się całkiem innyrri człowiekiem. Wlasnem 
bowiemniesz'częściem nauczył'jsięon okruzywać współ. 

le~llCie swym: lbraJciom i nadal być ·pokorniejsź)rm. Bro
'ntł on oc1tąJd duchowiellstwo od napaduksią,żąt ilpia~ 
:h6w, sz:czególniej zaś od gwałtów Henryka .. lrraibiego 
:rJruryngii, który nie boją.csięani Boga, aJlli łudziina~ 
legal naza.bórdóbrkapłanów. Gdy wszakze 'cała 

1WrziaWa 'wojenna za sprawą' Bożą, z3iKonczyla· się' j Bisną 
. ciszą pokoju, W ec1ekind z· Daz.elttburga wzgfllrdz:illlIDf)~ 
wą, na jaką książęta się zgodzili. Ten bowiem od 
~lod,oś~ina złe skory, zawsze sztukę rycerską do łu
piestwa zwracał', lecz od złego, jakkie chciMWf:~zą. .. 
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dzić, wstrzymywał go hamulec woli księcia. Niegdyś 
bowiem schwytany i do więzienia wrzucony, będąc, 
przyrzekł, że nadal od grabieży się powstrzyma i szcze
rze woli księcia posłusznym będzie. Niepamiętny je
dnak obietnicy, kiedy wojna wybuchła, naj gwałtowniej 
na księcia uderzył. Gdy więc inni do zawarcia poko-
ju zmuszeni byli, książę tego dzikiego zbójcę oblegl 
w zamku Dazenburgu. Lecz kiedy cale oblężenie 
i machin gwaltowno~ć nic z powodu wysokości góry 
poradr;ić nie mogły, książę przywolał ludzi w sztuce 
biegłych z Rammesberga (Rammelsbet<U w u6rach Ha-
. ,·zu), a ci przedsięwzieli rzecz trudną i niesłychan~, 
a mianowicie przekopali stopy góry Dazenburga i ba
dając jej wnętrze, odkryli źródło, które wodę do zam
ku dostarczało. Gdy' je zatkali, wody w zamku za
brakło i wtedy Wedekind koniecznością zlnuszony, od
dal siebie i zamek w moc księcia; innych odpuścił i ci 
rozeszli się każdy do swej ojczyzny. 

12. O SW ANTEWICIE (l). 

W owym czasie Waldemar, król duński zebra! 
wielkie wojsko i litzne okręty, by się udać do ziemi 
Rugijan, ktÓrą pod moc swoją podbić zamierzał. Po
magali mu Kaziulierz i Bogusław, książęta pomorscy 

. i Przybysław książę obotrycki; książę (sa$ki) bowiem 
polecił Sławianom nieść pomoc.. królowi duńskiemu, . 
gdziebykolwiek ten rękę swą dla ujarzmienia obcych 
zwrócił naroąów. I ,poszczęściło się królowi duńskie-

(1) Patrz na kotlcu <biel" rOZprawę: "a imianaohSwantewita 
i .Arkany." . 

l~1,.U" i o~,~uowal zie1nię RlilgiJan ,swą ,sihl~EUoLlią i dali 
~;t ocalenie swego życia królowi wszystko, czego tylko 
~ep. od l1ichz;;,t,ŻądaI, Polecilwięc wywlec ów &tal~O

żytny posą,g Swantewita, czczony przez wszystkie ludy 
sll1wiaIlskie i rozkazał założyć powróz na jego szyję, 

ciągnąć pośród wojska w oczach Slawian i pociąwszy 
11~ ka"\va~ki w ogień wrzucić. Zburzył też świątynię 

ze ws~ystkiemi jej świętościalni i bogaty skarbiec złu
pil. Rozkazał też Sławiallo1n wyrzec się błędów, 

~V' których się urodzili i cześć prawdziweInu Bogu od
dać. DaJ więc suuuuy na wznoszenie kościołów i wy
budowano ich dwanaście w zielni Rugijan i us.tanoWff 
~apłanów, by ci lud nauczali '''' tern, co do Boga nale
~y. A byli taln obecni biskupi Absaloll z Roskildu 
i BęrnQ z Maguopolisu (Meklembw'ga). Ci pomagali 
królowi z gOl' li wością z,aszcz1epić' cześć domu Boga na-' 
szegR śród. narodu bezbożnego. i przewrotnego. Księ

~i~:nt llugijąn był wówczas mąż zacny Jaromir &Taro
n~arU8), który usłyszawszy o prawdziwej czci Boga 
i wierze katolickiej, pośpieszył do przyjęcia chrztu 
święt~go" p.olecając też wszystkim swoim· by z nim ra
Z,ęlll ch;t7ztem świętym ~ię odnowili. Stawszy się' zaś 

chJ;Hęścijaninerl"J" byl tak mQcnym. w wierze, tak stałym 
w opowiadęal,iu S~owa Bożego, że powiedziałbyś, . iż 
Om:xstus nowego Pawła powołał,. któ:cy pełniąc. obo
,~ią~,ki,! pqstolskie, Ilalt6d g:ruby i z:e zw.ietz:ę1cą;: dziko
ąpiiłr ąię srożący, w części. ciągłem opowiadaniem Słowa 

.l3pźeg:o,. w części pogrllżkami od wrodzQnej ·mu dziko
Ś,~,\. do; n.~wl1ócenią się: na nową; wia:r:ęprzyprowadzit 
Ze wszystkich bowiem ludów slawiańsldch, na ziemie 
i księstwa podzielonych, sam tylko naród Rugijan; 00. 
inny;cl1 z.ątward~iłtlszy, aż do naszJch cz~sów w' ciemno
ściach niewiary pozostał, będąc dla' nikogo niepl1z,y-

32 
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stępnym z powodu morza, które go zewsząd otacza. 
Ciemne podanie wspomina, 1ie Ludwik, syn Karola, 
ofiarował niegdyś ziemię Rugijan ś. Witowi w Korbegii, 
dla tego ze sam był. tego klasztoru za1~życielem. Stam~ 
tą.d wyszli opowiadacze Słowa Bożego, i ci, jak powia~ 
dają, nawrócili na wiarę świętą lud Rugijan czyli Ra~ 
nów i tam świątynię wznieśli pod wezwaniem Wita 
męczennika, czci którego kraj ten był poświęcony (1). 
~ecz potem, gdy Ranie, Rugijanami też nazywający 
SIę, ze zmianą. ok?liczności, światIoprawdy porzucili, 
błąd ich stal się jeszcze gorszym niż byl poprzedni; 
świętego Wita bowiem, którego my sługą Pańskim 
wyznajemy, Ranie jak Boga czcić zaczęli, i ogromny 
lnu posąg wystawili, woląc służyć raczej stworzeniu 
niż Stwórcy. Ten przesąd takiej u Ranów nabrał mo
cy, że Sw~ntewit Bóg ziemi Rugijan pomiędzy wszyst
kie~i bogami, Slawian najprzedniejsze miejsce zajął; on 
bOWIem zwycIęstwami więcej jaśniał i wyrocznianli by1 
od innych dzielniejszy. Z tego też powodu jeszcze za 
n~szyc~ czasów nietylko ziemia wagrska, lecz i wszyst
kle kraJe slawhtnskie posyłały tam roczną daninę, wy
znając, że on jest bogiem bogów. Król u nich w po
róWnaniu z kap1anem, mało znaczy; ten bowiem bada 
odpowiedzi i wypadek losów. Kapłan zależy od ski
n~:nia ~osów, kr~l zaś ilud od jego woli. Pomiędzy 
rozne~l ofiaramI, kapłan zwykł czasem chrześcijanina 
na ofi~rę. ?rzy~osić, wmawiając w lud, że bogowie 
szczego~nleJ lubIą. krew tego rodzaju. Zdarzyło się 
przed kilku laty, że się tam zebrała nader wielka liczba 

(1) Patrz w końcu dzieła: o pomi~szaniu imion ś. Wita i SwaI1" 
tewita. > 
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k~pców ~l~ ryb<?łóstwa. W październiku bowiem, gdy 
wIatry WleJą gwałtowniej, wiele się tam śledzi poławia. 
i wte~y .kupcy mają wolny przystęp, byleby przedtem 
bogu tej ziemi zapłacili dań mu nalezną. Był tam 
wtedy p:zypadkiem niejaki Godszalk, sługa Bozy 
z BardewlChu, zaproszony po to, żeby przy takim naw 
p~ywie ludności służbę Bożą odprawia!. To się długo 
nIe ukryło przed tym barbarzyńskim kapłanem, który 
zwoławszy króla i naród, objawił im, że bogi silnie są 
zagniewane i że gniew' ich nie inaczej złagodzonym 
być może, jak krwią kapłana, który śmiał pośród nich 
obce obrzędy'religijne odprawiać. Wtedy lud barba
rzyński pr.zelęknionyzwołuje tłum kupców i prosi, by 
mu w.yc1ah kapłana, a to dla przyniesienia bogu bła
galneJ ofiary. Gdy chrześcijanie się wzbraniali, lud 
ofiarował im sto mark w darze. Lecz gdy nic nie 
wskórali, zaczęli próbować przemocy, i na dzień na-

. stępny objawili wojnę. Wtedy kupcy naładowawsży 
już swe okręty połowem, w owej nocy puścili się w dro
gę i poruczywszy żagle przyjaznym wiatrom, siebie i ka
pIana od straszliwych niebezpieczellstw uchronili. J ak
kol wiek wszakże Ranie odznaczali elię więcej niż wszy
scy Słav:ianie nienawiścią ku chrześcijanom i kraj ich 
był przesądów ogniskiem, z tem wszystkiem jaśnieli 

wielu ,vrodzonemi przymiotami. Celują bowiem. na} 
wyższą, gościnnością, i rodzicom winną cześć okfJ.~u:ją.. 
Nie ma też u nich ani ubogich, ani. żebraków. Skoro
bowiem znajdował się pomiędzy nimi człowiek choro
bą osłabiony, 1\l.b zgrzybiały, Il-atychmiast go poruc~a
:t;lO opiece jednego z jego potomków, który obowiązany 
był go z ca1i pielęgnować ludzkością. Gościnność bo
wiem i. o rodzicach staranie są najpierwszemi Slawian 
cnotarni. Prócz tego ziemia Rugijan jest urodz~jna, 
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ro w :ryby i dzicz obfituje. Główne miasto tego' kraju 
Razywa ,się Archona~ 

l S. ZEMSTA SŁAWlAN NA. DUŃCZY.KAOH. 

. W roku od wcielenia Boga Słowa 1 t68 nt>W3i win
nica zasadzoną zos-tala w ziemi Rugijani pobudowano· 
kościoŁy, które od obecności' k.gięży blaskiem zajaśnia .. 
Ły. :Mieszkańcy opŁacali daninę królowi dlulskiemu; 
który' w2iąl synów panów na zakladilików i uprowa'
d~iłiich z s'obą do swej ziemL To się staJowtYI)l czai., 
sie, :k!iedy Sasi wlojnami dOIllOwemLbyli zajęci~ Kiedy: 
zaś Beg przywróci1: pokój, książę' niezwłocznie wypra'
wilL p0selstwo, do króla dUllskiego, żądając wydania za.:. 
kladników i polowy daniny, którą opłacali' Raniej po;.' 
elIng umowy bowiem, przysięgą. stwierdzonej, jeżeliby· 
E1ról duński chcialjakie ludyujarzmió, książę mial mu: 
nieść'pomoc, a·biorąc udział: w' trudach, mial,też i do 
korzyśoi nałeżeó.' Gdy król odmówił i poslo'wiez ,ni· 
czem wl'óeHi, 'książę gniewem uniesiony zwołal;ksiąt~ti 
słę,wiańsKiehipole:cił,im~· by się l11tv Dunczykaoh zehH§,'ci .. 

-li. RTZywO~21:ai:odp0w1edzieli: jesteśmy gotb'wi, ,l z ról· 
dOl%iąr'go!'lls;tucłiali~' , 0dprawilieh książę i·wteay upa:-' 
dJy zapory i lftsmy, któremi przedtem morze 11y1o 
zamknięte 'i·wdal'ły się fale i zlalały ziemie-,' roznesząc 
zaglłbę po wieluwyspaoh iwybrz'eźaeh'duńskichj.. N::c
rządzono. okręta rozh6jnicze -i Slawianie' zajęli w· ziemi, 
chtń·s.ki:ejl wyspy bogate, i po id1ugiin' pośnie: I1asycilVsię; 
bogactwlami' Duńczykow, "ut Y li,,; nt.$wię, stluśeieli" 
zgrubieH'~ (iJ)ea~e1'onom. XXXII.(16). 0po'wradanb rhd~, 

że w l\fekelenburgu w:c1ziew itltrgH. ,:w!Zi~tych w' nI;eĄv:olę" 
Duńczyków ,liC~OO,@I"do, 7 O@.:dmq;,~<wszystkie nru·',s:l?-1:ze:.: 

clś1ź:, gdyby tyTko dość kUIYtijf!,cych by~6. Ti JHęŚKtt 
r aniszczellIe hyły 0:h13,j-lnit>nie przez p'ewne prz!ep6~vie(; 

d:aie. Jakiś bowiem kapłan W ziemi dunskiej, która: 
sie .Ałfs'e (Alzen) nazyWa" gdy In'8zę świętą, odprawiaf., 
pdclllJliósłszy lti'elich, kiedy już miał wźią;ć ITO'styję, otó' 
o'haczy~' 'v kielichu postać mięsa i krwi.. PrzyszedIszy. 
do !?rzytOlnńości z tego przestraćhu, nie sIniejąc przy}' 
mowaó' postać ńie2iwyklego 1\i-j'd 'zi:a,cUa, udał się' do' hi:.' 
skup a, i tam przed ,.żg-ronuidzonem 'ducho\vieilstweiri· 
ptlsta,yit kielich dla obejrzenia. Gdy "rielu mó,viló, że: 
lio się' st.ałó' m~cą, Bozą dIia ,,~zInochieilia ludu ,'v wie~' 
rze,. bisltlip wyższynl\ obdarżohy rozumem zaprzeczy~ 

temu, mÓwiąlC,· ż~e~ ,,~iele nieszcz'ęść zagraża' kościółowi 

j: że wiele kI.1'Wi' cltrześCij'ańskiej' będzie wylal1b~ Ilekróc 
bbwiem przele,va' się krew męcz'eIinikó,v, Glii~yst1is 113:
ńowo vV swych członkaehjest uktzyżm,variY. Nie: omy. 
liły jego przep<Hviedhie protbc2ie; Zaledwo boWiem) 
1'4!'dni' uptynęłó,' woj'skó s13lwianskie :rl.aaeśzło~ zajęło 
cał'ij;' tę" ziemię,' zburzyło kośc1oł'y, ludzi' v+ niewolę zri,L' 
braiło, a tych, co) się opierali, ostrzem' ińiećza:'ponldrdb~ 
wał6. Długo milczttł król duński, n.iezwazając;n~: nie
szc~ęśCia swojego' ludu. Królowie bowH:H±r dUl1scy, -le· 
:diwi i IliedbaH; 3,1 śród' ciągłych rulnkietó'wi zaws,~'e nie; 
trz'eźwi; czasern tylko'uczuwają ciosy ltar; jakie ria'kra,f 
spa:dają\: Jethiak jakbY' ze snu ibndzony ~r61 dUllski~, 
i~lirał) wojsko'ispustoszyl nie'wielką cz'ęsc krajuiCzreiL 

pienhtrL Syn też Krole,vski z! nalożhiciitddzony, 
imIeniem) I(rzysiztbf, przybył' z tysi~ceiri; jak pdwiac1a~' 
j:ą,,' p31neeThikó,v' do 'A1derlourga, Rtóry p6: di1nsKh! 
Brandehuse się nazywa i spustoszył olttHide nadrlior~ 
skie. Lecz kośćioŁa" w którym slużbę Bożą pelnil 
'ksiąd~ Bruno, nie uszkodzili i dóbr kapłana nie tknęli 
wcale. Gdy Duńczycy udali się z powrotem, Sławia-
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nie poszli w ślad za nimi i szkody swoje dziesięcio

krotną. pomstą. wynagrodzili. Danija bowiem. po naj
większej części na wyspy jest podzieloną, które morze 
ze wszech stron oblewa; nie łatwo tam jest ustrzeqz 
się zasadzek rozbójników, są. tam bowiem przylądki, 

najdogoc1niejsze do kryjówek dla Sławian, ską~ s~ry
cie wypadając,z zasadzek uderzają na niebacznych. 
Sławi anie bowiem najwięcej w czynieniu skrytych za
sadzek celują. Stąd też w nieda~nych jeszcze czasach 
zwyczaj ten rozbójniczy taką miał moc u nich, że po
rzuciwszy zupełnie pożytki z rolnictwa, do morskich 
wycieczek zawsze gotowe . wyciągali ręce, jedyną swą 
nadzieję i n~jwiększe bogactwo pokładając w okrętach. 
Nie zadają. też sobie pracy przy budowaniu domów; 
l~cz je. klecą sobie z c~róstu, zaradzając tylko koniecz
ności zasłonięcia. się od bqrz i deszczów. Skoro tylko 
odgłos wrzawy wojennej się rozniesie, wtedy zboże 
z plew oczyszczone, złoto, srebro i wszelkie kosztow
ności chowają w jamy, żony zaś i dzieci ukrywają bez
piecznie po warowniach i lasach. Dla zdobyczy nie
przyjacielowi nic nie zostawiają, prócz swej chałupy, 
którą bez najmniejszego żalu opuszczają. Napady 
Duńczyków za nic sobie ważą, owszem za rozkosz dla 
siebie uważają mierzyć się z nimi. Jednego tylko bo
ją się księcia (saskiego); on bowienl zgniótł siłę SIa
wian więcej niż wszyscy książęta, którzy przeq. nim . 
~yli, daleko więcej niż on wielbiony Otton i ;nałożył 
na ich usta wędzidła i kieruje nimi podług swojej woli. 
Ogłasza pokój i są posłuszni, nakazuje wojnę i:mówiłł: 
jesteśmy gotowi, 
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14 •. POJEDNANIE SIĘ KHÓLA Z KSIĘCIEM. 

Król więc duński, jasno widząc klęskę, ludowi je
go zadaną, spostrzegł, że dobrą rzeczą jest pokój i wy
prawił poselstwo do najclzielniąjszego księcia, prosząc 
o wyznaczenie mu lniejsca do przyjacielskiej rozmowy 
nad Egdorą· Książę przybył na wskazane miejsce dla 
umowy w dzień Narodzenia S. Jana Chrzciciela. Król 
dunski pośpieszył na spotkanie i okazał, się goto..; 
wyro na wszystko, co się tylko księciu polecić po
dobało. Pr7Jyznal połowę daniny i zakładników, 
których mu Ranie dali, i równą. połowę ze skarbca 
świątyni i co do innych szczegółów, cq tylko książę za 
potrzebne uważał wymagać, ,król z pokorą. . we wszyst~ 
kiem był mu posłuszny. I wznowioną została przy
jaźń między nimi i Sławianie otrzymali rozkaz, by na
dal na Daniję nie napadali. Zasmuciły się 'bal'dzo obli
cza Sławian z powodu tego przymierza książąt., I po
słał książę do zjemi Ranów swych posłów razem z po
sła.mi królewskimi i Ranie daninę (odtąd) mu opłacali. 
Król duński prosił księcia, by swą. córkę, wdowę po 
Fryderyku najzacniejszym księciu z Radenburga, wy
dal za jego syna, który już był na króla przeznaczony. 
Za wdaniem się więc książąt zezwolil ksią.żę i posIał 
swą córkę do królestwa duńskiego i wielka radość się 
stała u wszystkich ludów północnych; wesele bówiem 
i pokój razem nastały i mroźny chłód wiatru północne .. 
gó zmienił się na łagodne tchnienie południowego; 
ustały morskie niepokoje i gwałtowność burz ucichła. 
I bezpieczną . stała się droga dla tych, którzy by z Da .. 
nii do krajów slawiańskich iść chcieli, i szły po niej 



kobiety i dzieci bezpiecznie, usunięto bowiem prze.: 
szkody i znikli z dróg rozbójnicy. Cala bowiem zie~ 
mia SlalYiań~ka, ~QzdągaJ.ąca się od Bgdory (która gra~ 
nicę pallstwa duńskiego stanowi) i ciągnąca się pomię
~zy lllor,ze~ baltycldeW i r~ek~ Elbą przez bardzo dlu
gię prze$trzenie aż do Zwierzyna, ni~gdyś stras~~a 

. ~9~8ójnic~~l11l zas~dzlqtm,} i pr~wie pus~a, d~iś z łas~i 
~()slf~ej( CMa prawie w jedl1ą osadę s~ską za1l1ienioną 
~9jątqla; bp.dują. się trtm llł-iasta i wsie i rozmnażają się 
~9~Aioly i powięksli~ się liczQa Shlg Bożyyh. Przyby
ę1fłwteż, p~r.zuciwszy długie swe i uporyzywe bunty, 
'Yidz~c że "ui~ mu ~ię p0:r10~e ptzeciw ościeniQwi 
w~e+~g~ć" (Dz~eje Llpost. 9, 5), PQzqs~~ "\v pokoju, za~ 
ąqW;9.~0)1y da1lą mu c~ą~tlp!1 i z9·l\do,waf IlłłtLsta, M~ke~ 
l~~lblltg, nowo i R~stok i w ich obrębie Slawian osa~ 
~~~ł.. Że zaś zbójcy sł~wiailscy niepokoi~j N~emców, 
:któr.~y· w Zwierzynie i jego obrębie lI~iesz.l{ali, Pł'zeto 
q~nceli~ rządzc~ ~a~l):u, nl~ż dzielny i sługa księcia, 
polecił s,yą~m:, żeby skoro tylko spos~rzegą kogokąl
~ielf ze $~~wian. idącyC~l bo:czlielui drogiami "Qez \laW3~ 
}giy~'Y~OJ;lęjJ prz,yęLłyny~ żeby ta~ich chw~t~li , Ij}~ty"Gij~ 
W,~~ wieę~f.\lL 1;a1t~ ęposobew. Sła.wi,ą.n,i,ę cok;o~w,ięk 
04 ~I'.ę,~2j~ęży,: 1.: ~ozbojów pO'Ys~rzymą11j., zos~~l~· 

1{OND:C K:RO~. HELMO;r.DA.. 

DODATEK I. 

J U M N E T A CZYLI W I N E T A.. 

Adam Brerneński pierwszy zamieścił w swej kroni· 
ce czyli dziejach kościola, Hamburgskiego dość obszerN 

ny, jak na kronikę, opis Jumny czyli Jumnety, który 
powtórzył Helmold, zmieniając na.zwę Jumnety na Wi
netę. Od Adama i Helmoldawieść o Jumnecie prze
szla do innych kronikarzy, którzy wspomniane przez 
Adama miasto Jumnetą, Winetą, Julinelu lub Woli. 
nem nazywają. Najpowszechniejszą wszakże nazwą 

u pisarzy germańsko-łacińskich jest Julin, raz dla te
go, że była to nazwa najpodobniejsza do slawiańskiej, 
a jedynie prawdziwej "W olin," po wtóre, że kronikarze 
germańscy, przypisując założenie miasta Julijuszowi 
Cezarowi, tem je sławnenl imieniem ochrzcili. Wolin, 
jako miasto handlo'we, cieszył się sławą na. długo przed 
zaprowadzeniem na Pomorzu religii chrześcijańskiej; 
wspomina się o nim za czasów Bolesława Chrobrego 
a szczególniej też za Bolesława I\:rzywoustego, kiedy 
ś.Otton na ,Pomorzubawil. Wszystkie te wszakże 

33 
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nazwy ściągają się do jednej i tejże miejscowości, jak. 
kohviek najnowsi uczeni niemieccy, jak Giesebrecht 
(wendische Geschichten) i za nim Lappenberg (Monu. 
menta Germ. T· VIII. Ad. Bremeński) uważają, Jumnę 
i Wolin za dwa różne lecz bli~ko siebie leżące miasta. 
Professot Uniwers. Moskiewskiego T. Granowski do· 
wodnię błędność tego mniemania okazał i opierając się 
na niewątpliwych świadectwach, tożsanlE>ści nazw tych 
dowiódł. Prócz tych imion pisarze skandynawscy i sa
gi islandzkie, mówiąc o pomorzu Wendzkiem, używają 
innej jeszcze nazwy, która widocznie' do tejże slawnej 
Winety należała, a lnianowicie Jomsburg lub Hynnis
burg. Okolo roku 935-966 król duńsldHarald Bla
atand zalożył na wyspie Wolinie blizko miasta tegoż 
imienia warownię Jomsburg w której skandynawską 
załogę osadzil. Ta wsz~kże w samych poozątkach swe
go istnienia. zrzuciła z siebie władzę Haralda, a weszła 
w przyjazne stosunki z księciem pomorskim Burzysla. 
wem i to panowała nad blizkiem Pomorzem, to ~"la. 
dzy Burzysława ulegała. Tu występuje na scenę Bo
lesław Chrobry, król polsk~ i władzę swoją ~ad Woli .. 
nem jak i nad Jomsburgiem 1,'ozciąga. Rok 1043 jest 
ostatnim rokiem istnienia Jomsburga, wtedy bowiem 
Magnus Dobry, król duński i norwegski, spali! WIjl.'" 

rowuię, która, wprawdzie sama jut nie powstała więcej? 
leoz ,duch jej mieszkańców za,chQwał się w Julinie. 
s'ławianie Wolińscy dorównali sławą, rycerską, jeżeli 
sławę z rozbojów morskich tak na(?;wać można, sla
wnym Jomswikingom. Danija nieraz wysyłała przeciw 

. w: olinowi swe floty, ost8tteG2lnie wszakże w r. 1177 
Wolin hył do szozętu przez Duńczyków zburzony. 
Stawa Vlolina i Jomsburga" związek ich historyj z dzie" 
jami Pomorza i imionami Bolesławą Chrobrego i Krzy .. 

woustego, dają. nam powód do umieszczenia tu calko
witego przekładu rozprawy prof. Granowskiego, która 
ważne pytanie co do tożsamości nazw Jb.lhnety· Woli-

• 'ur" ' na l l"l' lnety stanowczo rozstrzyga. Co do szczegółów 
historyi J omsburga ,i vVinety odsyłamy ciekawego czy
te~nika do historyi ~endów (W endische Geschichten) 
Glesebrechta. SądZImy, że dzieje polskie powinny 
mieć większe niż jakie dotąd miały rozlniary; winny 
one obejmować historyję wszystkich pojedynczych 

, 'Szcze~ów lechickich,. pod jakiemikolwiek znamy je ty
tułamI. Szlą.sk ezy Pomorze, Mazowsze ezy ziemia Lu. 
tyk6'w, Kujawy czy Łuży?e, Krakowskie czy Wagryja 
są. to wszystko ziemie lechickie, a ludy, które na !l1ich 
mieszkały, byly to odrostki jednej wielkiej lechickiej 
gałęzi. Szczęśliwetn zrządzeniem losów Wiele z ple-

. mion lechickich Jedna władza ksią;żą.t polskich (t~ j. po
lańskich ) związała; ale że. losy zazdrosne lub- są.siedzi 

nieprzyjaźni nie dali im. wszystkim w jedno się złą

czyć, :rnasz-z'e' to być powodem, byśmy się braterstwa 
z niemi zaparli? Nie; wszystko co sławiańszczyzny 
nadelbiańskiej i nadodrzańskiej dotyczy, obchodzić nas 
powinno, b? to są; dzieje nasze;' to cż:ęść jednej wielkiej 
całości. W tern przekonaniu dołą;czyliśmy tu i tę roz
prawę; za właściwą. zaś rzecz 'uwa,żaliśmy dołą.czyć ją 

;, właśnie do kroniki Helmolda, a to dla teg;o szczegól
niej, że Helmold był ojcem niezliczonych baśni oWi
necie,które od jego czasów rosną.c ciągle, wywołały 
nie tylk<J oddzielne rozprawy, ale nawet cale tomy 
mnłej lub w!ęcej szcz~śliwych objaśnie!'l. 
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JULlN, WOLIN, JOMSBURG I WINETA CZYLI JUMNETA. 
(Przekład rozprawy prof. uniw: ll1oskiew. T. Granowskiego). 

Od drugiej połowy IX wieku w życiu ludpw skandy
nawskich zaczyna się przewrót, który się ukończył upad
kiem dawnej społeczności pogańskiej. Z powodu siły i u
porczywości ducha północnego, przev~rrót ten nie mógł 
być dokonanym prędko, ani też bez dręczących. wstrzą
śnień organizmu,. w·którym się odbywał. Przed swym 
upadkiem, odynizm jeszcze zapalił się świetnym i groź
nym blaskiem i w tym sanlym czasie, kiedy pierwsi chrze. 
ścijańscy missyjonarze przedarli się do lasów i pustyń 
świata skandynawskiego, na brzegach Europy zacho
dniej ukazali się goście innego rodzaju, ostatni rycerze 
i mściciele wszędzie zwyciężonego pogaństwa" Wikingi 
normandzcy. Lecz nie samo tylko chrześcijaństwo za
powiadało ,upadek skandynawskiego bytu: wstrząsały 
nim jeszcze' inne zmiany i przekształcenia w życiu ~ na
roclowem .. W X wieku drobne kraiki (fylki), na które 
odtą.d półwysep był podzielony, zaczęły się zlewać 
W trzy' wielkie politYQzne massy. ,Przewrót państwo
wy dokonywał się współcześnie z przewrotem religij
nym. Harald Pięknowłosy, wy tępiciel niezależnych 
norwągskich jarlów i uprzedniej wolności narodu, do
konal swego dzieła w jednym czasie, a może i za przy
kładem Gorma Starego w Danii i Eryka Ejmundarso
na w Szwecyi (1). \Vtedy morza Europy pokryły się 
okrętami pozbawionych przytulku rycerzy, których 
wodzowie należeli po większej części do dawnej pogań
skiej . arystokr~cyi, a ta początek swój wyprowadzała 
od Odina i innych Azów, lecz była wypartą, z dawne-
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go stanowiska pow:stałem w Skandynawii samowładz
twem. Część tych wygnańców żyła i wyginęła na mo
rzuśród nieszczęśliwych losów rzemiosła wikingów; 
inni założyli mnóstwo osad Normandyi, które stały 'się 
schronieniem dla ich ziomków, niezadowolonych z no
wego porządku rzeczy. Przenieśli oni na obcą. niwę 
wiarę i zwyczaje, od których odstępowała ich· ojczyzna 
i sztucznie przedłużyli dawny stan rzeczy, który zni
kał już vi własnYln. ich kraju. Jedną z najbardz;iej 
godnycll uwagi osad normandzkich był Jomsburg na 
Pomorzu sławiańskiem. 

Historyja skandynawskiego J omsburga ściśle jest 
połą.czona ze sła wiari.skim Wolinem albo J ulinem. Kro~ 
niki rzadko je rozróżniają., podanie ludowe los ich 
w jeden fantastyczny obraz złączyło, nakoniec nauka, 
tym razem z podaniem zgodna, wkrótce prz.eszła je na
wet śmiałością wzniesionego przez się budynku i z wa
rowni normandzkiej i miasta Wendów, utworzyła 

wspaniałą Winetę, Wenecyję północną, którą pochło

nęło morze za pychę, jakie w niej zrodziły niezmierne 
. bogactwa. Tylko w naszym niedowierzającym wieku 
udało się uczonym badaczom (2) rozwiać półcień poe
tyczny, w którym się ukrywaJ: ten epizod historyj pól
nocnej. Oni-to rozłożyli na elementa składowe wszyst
kie podania, jakie do nas się dostały i rozdzielili 
Wolin, J omsburg od bajecznej Winety. 

l. WOLIN. 

,,8y wart geheh;yin Julin ~u nennet man sy Wollyn." 
Ernesti de Kirchberg cbronicon Meklenburgi
cum, ap. Westphalen, Mon. ined. T. IV. p. li 9 7. 

Wolin, Julin, Jumna, Jumneta, Jumeta i Jumin....-



266 

pod temi imionami słynie w histor,7i miasto ,slawiań. 

sIcie, którego pochodzenie rozmaicie tlómaczą kronika. 
rze średniowieczni i późniejsi pisarze. "Hasta" albo 
"columna Julii," ogromny slup z zerdzewiałą włócznią. 
na wierzchołku, przedmiot czci ludowej i sama nazwa 
"Julin" dały powód do powieści, że miasto było zbu
dowane przez Julijusza Cezara. Powieść ta powstała 
oczywiście nie u ludu, lecz należy. ~o licz?y P?wiast~l~ 
uczonych, za pomocą których mnIsI-kronIkarze lubIlI 
historyJ'ę współczesną związywać z podaniami odleglej, 
klassycznej starożytności. Był to jakiś samowolny 
i prostoduszny pragmatyzm, dla kt~rego dość było nie
wielkieCfo podobieństwa dźwięków, by połączyć z sobą 
najbard~iej oddalone i połą.czyć się nie dająoe przed .. 
mioty. Komuż nie są znane podobne przykłady? (3). 
Przyto'czone przez nas p.oa.aniespotykamy pierwiastko
wo tylko w biografijach (4) św. Ottona, biskupa Bam
bergskiego, który zaprowadził chrześcijaństwo na Po
morzu. Z tych źródeł przeszło ono i do innych póź

niejszych pomników. Lecz nie wiedzą, o niem ani 
Adam Bremeński, ·ani Helmold,ani Saxon Grammatyk.· 

Na początku XVI wieku {1518) znakomity s,;yin 
l1działęm w reformacyi Jan Bugenha,gen napisał hIsto
ryję Pómorza(5), dzieło ważne, mimo nawet mnóstwa 
dziwacznych' i grubych błędów. On twierdzi między 
innemj, powołując· się na Tacyta,' że za rzą.dów Augu
sta wódz jego Domicyjusz dostał się aż do wyspy 'V 0-
lin~, która w owym cza,sie .. nosila na,zwę Austra wii 
i wzniósł tam kolumnę na cześć Julijusza Cezara. Tłu

my okolicznych mieszkańcóów us~dowily się w następ
stwie czaaów około slupa ubóst~onego od nich przez 
ciemnotę, i założyły miasto, n~z,~ane Julinem od "co
lumna" albo "Hasta Julii." 

W r. l735 profęssor Schw~~z wyd~t awę badaTlią, 
o Jomsburgu (6) i wystąpU·z 110Wem zdaniem, '\vręcUug 
którego Julin miał pochodzenie swoje zawd~ięcz~ć 
opartemu na religijnej jedno~ci związkowi siedmiu ple
nlion swewskich, które cześć bOrską Hercie (7) odd~wa
Iy. Prawdopodobniejszą i lepiej niż poprzedzające po
partą świadectwami uczonemi jest hypoteza 'tV e dela 
Simonsena (8). Oto w krótkich słowach jego twier- . 
dzenia. 

Jeszeze przed przybyciem Slaw~al1, częste napady 
skandynawskich rOl;bójników morskich zniewoli!y Ger
manów, rnieszkańców Pomorza baltyckiego" założyć 
miasto albo niewielką warownię u samego ujścia Swi
lly w pólnocno-zachodniej części wyspy Wolina.. Do~ 
O'odno,Ść miejsca, z którego łatwo bylo śledzić i uprze .. 
dzać.nieprzyjacielskie zamiary, obfite rybołóstwo, na
koniec święto wiosenne, jakie tam uroczyście obcho
dzono na cześć germano-skandynawskiego hoga. Jula.:
Słońca (9), w najdawniejszej już dobie ściągIlęly liczną 
ludność. Święto Jula,. wczasie którego odbywał się 
targ, który byl początkiem handlu Julina, spo~~do
w~lo szybki wzrost luia,sta i dało mu nazwę Julina. 
Slup z zatkniętą weń włó.cznią, który był dla bjogra:
fów św. Ottona powodem do ta.k dziwacznych obja
śnień, nie byłczem innem, tylko posągiem J u~~ W ~n
dowie, którzy w następnJ1lch czasach. przybyll, odz~e

dziczyli po Germanach i siedziby i cześć, Jula. Więcej 
skłonni do życia społecznego dali oni większe jeszcze 
Julinowi ~nt;tćzenie i nazwali go Jom, Jum albo Jum~ 
Df1 a,· n~zwa ta przeszła potem na całą wyspę Wolin. 
W~del aądzi, że słowa Jom lub Jum znąjduj~ S\ę 
w związku z· fiń,skiem czyli jak on mówi, ze s1awiatl
s.kieul . hóstwem Jumalą.. W skutek ]>9~niej.,szych wy., 

" ' I, < , , ,.', , 
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padków historycznych slawiańska, nazwa miasta prze
szła do Skandynawów, wówczas kiedy dawna pozosta
la w użyciu u Germapów. W VII wieku Julin byl 
zdobYty przez Duńczyków, i Toki "provincia Jumensi 
ortus" brał udział 'v bitwie brawalskiej" (10). W koń
cu VIII wieku, okolo r. 796, Jumna była zupełnie zbu
rzona przez Skandynawów, w skutek powstałych w niej 
zamieszek wewnętrznych. Część mieszkańców prze
niosła się do Byrki w Szwecyi, pozostali zaś wybudo
wali inne miasto też na wyspie Wolinie, W stronie jej 
wschodniej, tam gdzie dzisiaj jest miasto W olmerstedt. 
Nowa Jumna albo JUlill wkrótce dorównała dawnej 
przez swe bogactwo i przemysł mieszkańców i nieraz 
ulegała napadom łupieżców północnych. W X wieku 
uległa ona władzy Haralda Blaatallda, konunga duń

skiego. 
W szystkie przytoczone przez nas zdania, nie. wyłą

czając nawet ostatniego, nie są oparte na silnej podsta
wie. Potrzebaż dowodzić, że Cezar nie mógł wznosić 
miast na pomorzu baltyckienl i że tlómaczenia Bugen- ' 
hagena i jego naśladowców należą. do liczby tych dzi
,wacznych hipotez, które się rozpraszają za pierwszem 
do nich dotknięciem surowego badacza. Tacyt ani slo-

.. wa nie ma z tego wszystkiego, co mu w usta . kładzie 
historyk pomorski. U Plinijusza rzeczywiście napoty
kamy wyspę Austrawiję (~1), ale podług wszelkiego 
prawdopodobieństwa wyspa ta leżała na niemieckiem, 
a nie na baltyckiem morzu, i do jej brzegów przybija! 
nie Dornicyjusz lecz Gerrnanik. N a tern się ogranicza
ją poda;nia Plinijusza o Austrawii, 'między którą iWo .. 
linem nie masz nic wspólnego (12). Bugenhagen więc 
pomieszał Tacyta z Plinijuszen i sam wymyślił i~ne 
fakta, które miały· przybycie wodza· rzymskiego łączyć 
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z począ,tkiem miasta Vl endó,v, dla którego chciał stwo
rzyć znakomity rodowód. Schwarz nic nie objaśni!: 
imię miasta, hasta Julii i t. d. pozoliltaly dla niego za
gadką, i cześć Herty nie mogla być kluczem do.jej roz
wią,zania (13). 'Nawet· czyliż u dawnych Gerlnanów, 
którzy żyda mi~jskiego nie znali, moglo istnieć miasto 
z imienieIn, które z taką sla wą, świeci w historyi. Roz
legła nauka Wedela Simonsena nie uchroniła go od 
ważnych blędów i opuszczell. Na poparcie jego zda
nia, że Julin byl założony przez Gerlnanów na długi 
czas przed przybyciem Wendów na Pomorze, nie masz 
ani jednego historycznego dowodu. Wylnyślony przez 
niego związek Julina z Julenl jest więcej niż. wątpliwy. 
P. E. Mti.Her, jeden z najgłębszych znawców staro
żytności skandynawskich, zrobił Wedelowi uwagę, że 
prawdziwą" używaną formą było Jol a ,nie Jul, i że 

kOllcówka in prawie się nie znajduje w nazwach lniast 
skandynawskich, wówczas kiedy się ją ciągle napotyka 
u Sławiall w ogólności,a u Pomorzan w szczególności, 
np. Kamin, Demin, Szczecin i t. d. (14). lhre w słowni
ku swym (l5) twierdzi nawet, że salna nazwa Jola 
albo Jula obcą jest okresowi pogańskienlu. Dowieść 

sławiańskiego pochodzenia "Jumny" dosyć trudno . 
O Jumale, którego Wedel i Muller przez niewiado
mość przypisali Sławianom, nie ma co i mówić, innego 
zaś objaśnienia. w tynl sensie nie masz. Prócz tego, ja
kim sposobem nazwa slawiallska "Jumna" mogla wejść 
wyłącznie w użycie u Skandynawów; wtedy kiedy nie
mieccy kronikarze zawsze pisali pierwiastkową skan
dynawską nazwę "Julin" (16). Zdobycie Julina przez 
Haralda Hildetanda w VII stuleciu opiera się tylko na 
hipotezie Suhma, która z swojej strony oparta jest na 
przerwie w rękopisie islandzkim Sogubrot. Suhm z do .. 

34 ' 
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myslu zamieścił: to, czego brakowaJo w texc.ie i takim 
sposobem Duńczycy stają się wczesnynli zaborcami 
wendzIdego Pomorza (17). Przypuszczenia Suhma 
stwierdzone są wprawdzie słowalni Sa:x:ona Grammaty .. 
ka o Toki i o innych Slawianach, którzy brali udział 
w bitwie brawaIskiej; ale wiadomo, jak S~xon lnieszal 
wypadki i nowe stosunki do głębokiej starożytności od· 
nosil (18). Wiadomość o wewnętrznych zamieszkach 
w Julinie "W końcu VIII wieku i o zburzeniu miasta 
przez szwedzkiego K.onunga Heroda i duńskiego Hem· 
minga, wziął Wedel z WandaliiKrantza" pisarza z po
czątków XVI wieku, którego świadectwo co do czasów 
tak od niego oddalonych nie może być przyjęte, i któ· 
ry, jak to niżej obaczymy, puścił w świat nie jedną hi· 
storyczną. bajeczkę. N akOl'liec przesiedlenie części mie
szkańc6w zburzonego Julina do W olmerstaedt opiera 
się jedynie na bardzo niepewnym etymologicznym do· 
myśle, że W olmerstaedt jest to skrócone W ollinerstaedt. 

Pozostaje nam je~zcze powiedzieć, co dla rozwiąza
nia <zlitgadkowego pytania uczynili dwaj najnowsi ucz,e· 
ni: Barthold i :Giesebrecht. Zdania ich będziemy się$ 
stai'ali wyłożyć razem z naszemi wlasnerni badaniami. 

Wyspy, utworzone przez trzy odnogi, którerni 
Odra w1ewasię d0 n'lorza Baltyckiego, od najdawniej
szych już czas6wzwr6ciły na siebie uwag~ po.moTskich 
Wendów, szczególniej dogodnością, swojego położenia .. 
Jednym z takich punktów, najwłaściwszych do założe
niaosaray, był pofl1~niewo.,wschodni ką.t wyspy, leżącej 
pomiędzy Swiną i Dziewinowem (Diewenow). Na 0sta· 
tniejoa"1l0dze Odrypowstaio sfawiańskie nliasto. Zjednej 
strony mieszkańcy mogli tu korzystać ze wszystkich 
dogodności, jakie im nastręczała blizkośćmorz'a, ż ch'u
giej zaś,miałJri:e ipias'Czystedno DziewinQwa (1-9) bre,. 
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nHo ich od niehezpiecznych odwiedzin okręt6w skan
dynawskich. N aj dawniej sza nazwa miasta, czasu zaIo
żenia którego nawet "W przybliżeniu oznaczyć niepo
dobna, n to z powodu zupefnego braku świadectw, by
ła \Volin, to jest ta sama, jaką. ono i dzisiaj nosi. Sklld 
0110 pochodzi? Czy od słowa w6ł, dla oznaczenia za
trudnienia mieszkańców (chów bydła) (20), czy też od 
imienia mieszkającego tu: wendzkiego plemienia- roz
wiązać trudno. Kronikarz z wieku X, Widukind znal po
między Wendami Slawian "qui Vulomi dicuntur" (21), 
być może,. ci sami, których Helmold Wilinami. nazy .. 
W~1 (22). Kastorski mniema (23), że nazwa Wolina 
mogła pochodzić od W ołos~ czyli Welesa, boga wspól
nego wszystkim plemionom slawiańskim. Biskup po
znański Bogufał(XIII w.) nazywa Wolin-Walmieg(24); 
nazwa. ta wszakże u niego jednego napotykana bodaj 
czy nie jest omyłką przepisywacza. ŻeW olill~ pod pió
rem kronikarzy (urbaniores Helmolda) mógł się zamie· 
nić na łacińskie Julinum, temu nie będzi.e się dziwił 

nikt, kto jest choć ,\- części obeznany z historyjografiją., 
wieków średnich. Blizki W olgast, w :nazwie którego 
brzmi tenże' pierwiastek, doznaJ jeszcze większego prze
kręcenia: z niego' zrobiono Julia Augusta. Wol i tu 
przeszło w Jul W ogólności zauważyć należy, ie 
pierwiastek wol powtarza się w nazwach wielu wendz
kich mięjscowości (25), nie mówiąc już o.inn.ych mia
stach sIm. wiańskich. Pedantyzm kronikarzy nie z dolał 
wyrugować nawet z użycia piśmiennego na.rodowej na· 
zwy miasta, ,ochrzczonego przez nich rJulinern. W je
dn.ym Z najpierwszych pomników 'piśp1ienl1ych z chrze
ścijańskiego ,okresu historyi Pomorza, czytam.y już 
Wolin i Wolgast w lch . właściwej, czystej formi~. Jest
to bulla papieża Innocentego II 'eryguiąca d.14 p,aździer-
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nika 1140 r. biskupstwo wolińskie (26). Okolo stu lat 
potem, Bogufał: mówil o Julinie, jako o dawnej, więcej 
już nieużywanej nazwie miasta: Julin dicebatur. W wie
ku XIV, slawiańska' nazwa wzięła przewagę nad laciń
ską, nawet w literaturze, za dowód czego slużą slowa, 
polożone przezemnie w epigrafie do tej rozprawy, 
a wzięte z pism Ernsta von Kirchberg, który swą kro
nikę Meklenburgską pisal okolo 1378 r.: ,; sy wart ge
heisyin Julin,-nu nennet lnM.ll sy Wollyn." Unikając 

hipotez, nie opartych na silnych dowodach, zostawi
my na boku pytanie o slupie Jula czy Julijusza. Wi
docznie, był to posąg jakiegoś slawiańskiego bożyszcza. 
Lecz któż odgadnie, jakiego mianowicie? Giese
brecht (27) gruntując się na uroczystości wiosennej, 
jaka coroczniemiala miejsce w Wolinie, mniema, że 
slup z włócznią był poświęcony Jarowitowi. Z dru
giej strony można tu zrobić uwagę, że włócznia jest 
staJ}~m atrybutem Radegasta. Wszystko to wszakże są 
tylko domysly, które podlug rodzaju świadect,v, nie 
mogą wznieść filię do stopnia stanowczych 'wniosków. 

Jakkolwiekby wreszcie rozwiązany byl spór o po
chodzeniu nazwy Wolina, sam fakt istnienia miasta 
sławiańskiego w okresie daleko wyprzedzającym świa

dectwa historyczne i przytem miasta, które swą nazwę 
n'a calą wyspę pOlniędzy Swiną i Dziewinoweln prze
nioslo, nie ulega wątpliwości. W X wieku to miast0 
było już bogatem i prowadziło znaczny handel, za do
wód czego służą monety arabskie (dirgemmy), w wiel
kiej ilości znajdowane na wyspie, na której było ono 
glównympunktem. Dziś już l1iezbicie dowiedziono, 
że między brzegami morza baltyckiego i 'Wschodem 
mahometańskim hanc}el był bardzo ożywiony za pośre
dnictwem Ohazarów,_, Bulgarów ,i ruskich Sławian (28). 
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Handel ten, który za punkt dalszy miał Skandynawiję, 
dokąd p()średniczyli mu Pomorzanie i szczególniej ,y 0-

Hnianie, co wnosić należy z ich bogactwa i przedsię
bierczego ducha, zostal pr~erwany już w pierwszej po
łowie XI wieku., Przynajmniej wszystkie dotąd, znale
zione dirgemmy należą tylko do dwóch 'dynastyj: do 
kalifó,v Abbasidów i Samanidów samarkandzkich, a naj
nowsze z nich należą do pierwszych dziesięciu lat ,vie
ku XI. Tymczasem wiadomy jest zwyczaj mahome
tańskich monarchów przebijać po swem wstą.pieniu na 
tron, monety swych poprzedników, skąd-też pochodzi 
rzadkość dawnych monet arabskich. Opierając się na 
tych danych, można bardzo zasadnie wnioskować 

o nader ożywionej jak naówczas handlowej działalności 
W olina, która uprzedzila tak zbudowanie Jomsburga 
'w jego okolicach, jak i początki panowania DUllczy
ków nad ujściami Odry. Te ostatnie wypadki wpro,:, 
wadziły Wolin w ruch burzliwy historyi skandynaw
skiej, która mu nadała nowy charakter, obcą. mu na
zwę i dziwne podania, przeciwko którym' dotąd walczy 
nauka. Następne roździaly tej rozprawy zawierają 
w sobie opowiadanie o Jomsburgu, który nie na długo 
lecz groźnie zabłysnął na pomorzu wendzkiem, i roz
bió~ podań, któremi sagi islandzkie i fantazyj a histo
ryków pomorskich skaziły pra'wc1ziwe podania o, daw-

~ . 
nym bycie Wolina. Lecz wróćmy raz jeszcze do tego 
miasta. 

Około roku 1070 kanonik bremeński Adam napi
sal historyję biskupów hamburgskich, w której są. sza
cowne podania o ziemi wendzkiej. Opowiada on mię~ 
dzy innemi, że "za Lutykalni którzy inaczej Wilcy się 
nazywają, płynie Odra, największa rzeka w ziemi "sła
wiańskiej," u ujścia której do blot scytyjskich leŻlJ szla:-



ohe~ne miasto JtlL:l1mna. (w niekto>ryall rę:kopisach: Julin) , 
znnkomite miejsce zgromadź-anl2L się, okolicznych bar-

" I" G k ' W' ~ . ',: ~ k " h barzynrcow 3.' reow. temmleS'01e, o torem c ol. 

{ll,zą. wielkie, prawie niepodobne do uw~eTzenia wieści, 
jako :o najwięks'Zlem ze wszystkich miast Eu.ropy, mie
sz.kają. S~a.whi1i1ie i inne greckie i barbarzyńskie plemio:o. 
m. Nawet .saskim przybyszom udzielono prawa tan1 
ooeszkaćz waru.nkiem, .aby :nie wydawali się ze 8wem 
-clłrrześciJańskiem wyznanirern puhil.icznie. Wszyscy 
fialieszklanc1 oddani są, bathvoohwalst'wu; zresztą, nie 
f.l)l\;SZ l!Y:!trGdlti uczciwszego; łagodnięJszeg@ i bardziej 
~(\)ścinn~o. Miasto bogate w towary wszystkich naro .. 
-d:ów półno!cy i nlre masz żUldnych osobliwości lub roz .. 
k.()s~y,któryohh1 tm.m nie hy~o. Jest t3lm ~Uavulcani) 
kltU>tą. _~s,zkańcy :grBclkim ogniem nazywają. i o której 
wspomina Solinus. Tam :się też okazuje Neptun w troi
-stej posta6.i; wyspa bowieln oblana jest trz'elua In orz a
nri:; ,z lctórycln. jedl.no, jak mów:ią,,' jest całkiem zielone, 
imme białawe, wzec~e w swych PQ,tuszeni3lch wściekłych 
wtoomenai'sil'o.ty się burz;a;nri. . Z J umn y (albo pJ u1ina) 
siatki wiesłoWIe w klróitkhn rezasie przybywają do De
~, żaglowe ooś doprusKli:ej Semlandyi, również do 
~lezw~ i .Ald:enburga; w kierunku zaś prE'eciwnym 
w 14 ('W~dnym rkp.. 43) dni przebywaJy one drogę 
-od Jtlln.Iny ',' d(}) Ostrogardu w Rzssy!i.. Drogą lądową 

można w 8 dni doJść do H'amhurga alb~ ·do Elby (29)~" 
To ważne świadectwo przeszło z większemi lub lUłtiej' .. 
.gz~mi ~mianamido innych pOihl.Jlików historycznych 
i rlaił'G -~Gw6d do niezl:ic'ZDuego mnGst\Ya <> bjaślIJ.ień 

i wn_kew. ·.Rozbierzmy j~ :srozegółow<D..Głómli(~ py
tani'&, ja1tie~;$łów Adama, dra ~ozwiąziania łlttffi się 

pxzecistawiańlh są· n:3JSt~pujwoe: iI.; gazie się znąjd:ow;~o 
znarkomite ~:ooJlłmn.a, l.łhajri~ksZ'e w całej Enropie, 

o ktÓrenl wszakże nie wspomina 0aC1®n z germańskich. 
kronikarzy przed Adaulemr 2, kogo nazywa onG:ręka~ 
mi? 3, co znaczy oHa v111cani, N eptUl!l troistej n~tu:py' 
i t. d. 

L Giesebrecht, które1nJ~Śłny prócz historyi Wen., 
dów, winni wyborne bada.nia ~ad geogr·ą,:ficzneI1\i wi~
donl0ścialui Adarna Brelneńsk~ego (30) mnie:Q1a, że. 
Jumna leżała u ujśqia rzeki Swiny i że zatem Jumna 
i '\tV olin są to dwa różne m1asta (31). W:łI1i0sek sw6j 
opiera on na l1astępujących dowodach: 11 all,c1 el l żeglu", 
gaJ ulllny przypuszczają istnieI\ie dogodnego ~rtu, 
któ:ry nHd Dziewinowem b1iZiko ,y olhla byłby Iliepo'! 
dobny z powodu nie głębokośoi 'wody, kiedy tymcza'1 
sem ujście Swiny w zupełności odpowiada takiemu 
przezl1uczeniu (32). Sw. Otton zwiedził Julin w}'. 
1124, Junll1a zaś, podług świadectwa HelID';101da, była 

zburzoną przez Duńczyków przed lub pl?2}yn~jmniej 
koło 1120 roku (38). SnOI1, lląkoJiliee i 4i1k:u iE,ll1yoh 
kronikarzy pomies2JaE, mówi Gies;ebl!echt,pr~el1 me'!> 
wiadomość, Jumnę z mniej znaozą.ąym Wolin,ęm i ,cl;ąli 

powód do nieuzasadnionych objaępień póź:ni;ęjszyo-h hi" 
storyków (34). Takie przypu~2!ozea1ia bezwarulllkowo 
sprzeczne' są. z:e wska~ania:pli ź;vó.~~l,. z ktÓllYO'h uiewą:il1. 
pliwy wypada wniosek, że Wolin i tluIDl1a są jedno. 
Że koryto Dziewinow~ było piaszczyste i llieglęb0młl, 
sz~ególniej blizko morza, o tem wiemYf ale ,Y~a.iome 
są ież na~ i korzyści, jiakie. 'były poląqta(i)'.Jll:.te!z p~l(!)aet 
niem Wolina na tej odnodze Odry. K{)r~yaęi tę wyll~ 
00000 S:~ wyż-ej. Z drugiej strony ~aś mq)~ę: t~k by~o. 
blizk.o, że' dostawa towarów z 0kl'ęt6w' by]a 'W!Ali\.le;ni~ 
uoiążliwą.Od ujścia S winy do llliasta WolinA 'nięmi~", 
esj jak 13l!Zy nielłlieckie DlHe. W reszoiewyła.d~w1'mtlr 
nie towarów mogło odbywać 'się. i whiu68 ,iQi.tm?, 
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tembardziej, że handel Wolina miał tylko względne 
znaczenie i wcale nie wymagał blizkości wielkiego por
tu, jako warunku koniecznego. N aj handlowniejsze 
miasta wieków średnich, Hamburg, Lubeka leżą w' pe
wnej odległości od swych portów. Sta~ki wiosłowe mo,:, 
gly plywać i po Dziewinowie (35). Swiadectwo Hel" 
molda jest bardzo podejrzane. Cale 0po'wiadanie tego 
kronikarza o Jumnecie-Jumnie (Winecie) ,vypisane 
jest z Adama, dodano zaś jedno tylko miejsce, na które 
powoluje się Giesebrecht. Dowody są przed oczalni: 
Adam (c. 66). In cujus ostio, qua scythicas .alluit pa
lude5, nobilissima civitas Jumne (al. JulinUlll) celeber
rimam barbaris et Graecis, qui in circuitu, praestat sta
tionem. De cujus preconio urbis, quia lnagna quae
dam et vix credibilia recitantur, volupe arbitror pauca 
inserere digna relatu. 

Helmold (1. 2). In cujus ostio,' qua haiticum alluit 
pelagus, (w poprzedzającYln rozdziale mówi Helmold 
o morzu ,baltyckiem: ic1emque mare barbaruIn, seu pe
lagus scythiC'wn) quondam fuit nobilissima , Vinneta 
(właściwiej Jumneta), praestans celeberrimam statio
nem barbaris et Graecis, qui sunt in circuitu. De cu
jus praeconio urbis, quia magna quaedam et vix credi
bilia recitantur, libet aliqua COlllmemOrare digna 
relatu. 

Adam ibidem. Est sane maxima omnium, quas 
Europa claudit, civitatum, qualn incolunt Slavi cum 
aliis gentibus Graecis et barbaris. Nam et advenae 
Saxones parenl cohabitandi legem acceperunt, si tamen 
Christianitatis titulum ibi morantes non publicaverint. 
Oinnes 'enim'adhuc paganicis ritibus oberrant, ceterum 
moribus ethospitalitate nulla geris hORe~tioraut heni .. 
gnior poterit inveniri. 
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, Helm. 1. c. Jluit sane maxima (lIrtlniUnl, quas Europa 
claudit; civitatum., .quam incoLuni (połączenie fuit iz,?,/;co
l:unt) Slavi cum aliis gentibus perluixtis, Graecis et har~ 
baris. Nanl et advenae Saxones parem cohabitandi Jj .. 
centialll. acceperunt, si tantum Christianitatis titulum 
ibi cO~ll~oran~es non publicassent. Omnes ellim usque 
ad exczd'lum eJusdem urbis paganicis ritibus oberrarunt. 
Caeterum moribus et hospitalitate nulla gens honestior 
aut benignior potuit invel1iri. 

Ad. l. e.U rb8 Ula, mercibus ornnium septentriona
lium nationum ł:ocup1es, nihil non habet jucundi aut 
rari. Ibi est olla vulcani, quod iucolae Graecum vo
cant ignem, de.q uoetiam. memiuit Solinus~ 

łlehu. l. c. Civitas illa, mercihus OIunium llationum 
loeuples, nihil non habuit jucunc1i aut rari. Podanie 
o 'Ona vulcani Helmold opt'lścit Albo nie zrozumiał 
tego miejsca, lub t-ez, eo)?odobniejsza do prawdy, nie 
było go w rękopisie, z którego korzysta!. Za tododal 
kilka wierszy, których u Adama brakuje: Hanccivita" 
tem opulel1tissimam, quidam Dm,norum rex maxlma 
c!'3,f)se 'st1pwtms f~tndit1;l8 ./et1ertis;~e 1·eJe7·tu~·. Praesto sunt 
adhue antiquae illius civitatis monumenta. . 

Adam l. c. Ibi cer1"l:itur N eptunus triplicis naturaę: 
tribus enim fretis alluitur illa illsula, quorum unllm 
viridissimae .ajunt speciei, alterum subalbidae. 'Ter .. 
tiUln vero motu furibondo perpetuis s,aevit tempesta .. 
tibus. . 

HeJm. 1. C. Ibi cernitur NepttłllUS triplicis uaturae. 
Trib1łs ep,:im fretis alluitur il:4t insula, quorum ,ajwt 
unUln viridissimae esse spęciei" .~1terllm subal@i<lae .. 
Tertium motu flJr~buudo perpetuis saęvit tempeat,:;tti .. 
bus (36). 

35 
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Z kilku wierszy, dodanych przez Helnlolda do opo
wiadania Adama, niepodobna jest wyprowadzić żadnego 
wniosku. Quidam real Danorul1~,· re/motu?', nakoniec zu
pełny brak chronologicznego określenia dają, wszelkie 
prawo do mniemania, że kronikarz bozowski opierał tę 
wiadomość na jakichś cierllnych, doszlych do niego wie
ściach o wojnach DUllCZyków z Wolineln. Zwalisk "an
tiquae iUius civitatis," on oczywiście nie widzial i mów 
wi o nich także ze słyszenia, CO jasno się okazuje z po-' 
przedzają,cego. Obaczymy później, jak często powta
rzały się cltulskie napady na Wolin; HelnlOld rozumiał 
tu zapewne najście króla Nielsa (Mikołaja), który rze
czywiście przyszedł z wojną, na Pomorze i Wolin oko- . 
lo r: 1120 zdobyt. Ale ani duńska historyj a Saxona 
Grammatyka, ani Knytlinga-sag,a nie mówią, o zburze
niu przez niego tego lniasta, chociaż podają, inne mniej 
ważne szczegóły tEd wojny. Zamilczeć zaś o takim 

, wypadku w żaden sposób nie mogli, szczególniej zaś 

Saxon, który wkrótce potem znowu wspomina o W 0-

linie, ale tylll razem już go, zdaniem autora historyi 
Wendów, z Jumllą, nie miesza (37). Tlómaczenie zu
pełnie bezzasadne! Słowa· kronikarza: inde (Nicolaus 
rex) Julinum navigans Bogislavum (to jest Bolesława 
Chrobrego) magna manu instructum obvium habuit. 
Cujus copiis auctus celerem oppjdi expugnationempe- . 
regit" (38), wcale nie upoważniają, do mniemania o zu
pełnem zburzeniu Jumny-Wolina. Że zaś część mia
sta spłonęła lub była w tym razie zburzona, to się 
okazuje z opowiadania Saxona o '"\vojnachz Wendami 
Waldemara 1. W lat blizko 50 po napadzie Nielsa, 
vvT 

aldemar rzeczywiście zburzył nowo odbudowany 
Wolin: Julinique vacuas defensoribus aedes incendio 
adortus rehabitatae urbis novitatem iterata penatium stra-
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ge consumpsit (39). 'Większa część mieszlrańców wy
niosła się podówczas do 'Kamina, doką,d także przenie
sioną, została stolica ziemi pomorski~j. Sława i zna
czenie Wolina minęły bezpowrotnie; zeszedł on -na sto
pień, na którym się dotąd znajduje. Słowa wydruko
wane cursive oczywiście napomykają, na wypadki z na
padu Nielss" clla tego że w )?rzerwie między 1120-

.1176 r. Wolin nie był ani razu wzięty przez wrogów, 
chociaż okręta W aldema~a z iladzwyczajnem dla siebie 
niebezpieczeństwem ze Swiny wchodziły do Dziewino
wa w r. 1169 (40). Domysł więc Giesebrechta, że Saxon 
w pierwszych księgach duńskiej historyi pod nazwą 
Julina rozumie Jumnę Adama Bremeńskiego, a w l4ej 
mówi o dzisiejszym Wolinie, okazuje się bezzasadny. 
Że się w bijografijach św. Ottona nie wspomina o Jum
nie, w tem nic dziwnego nie rna: autorowie ich uży
wająwszędzie utworzonej przez siebie łacińskiej formy 
sławianskiego imienia luiasta, którego nazwa skandy
na wska mogla im nawet być wcale nieznana. Milcze
nie ich w żadnym razie nie jest w stanie objaśnić nam 
zagadkowego podania Helmolda, który w ogóle może 
być uważany za źródło nieprzeparte tylko względem 
Rui (Rugii) i tych częśoi kraju Wendów, których 
dotknęły wojny Henryka Lwa. O innych albo powta
rza to co przed nim p9wiedzial Adam Bremeński, lub 
też opowiada stosownie do więcej lub mniej pewnych 
wieści, jakie do niego doszły (*). Zostaje nam rozwa
żyó, 'wjakim stopniu sprawiecUiwy jest wniosek Gie- -

(*) Co się tycze pierwszych 2 4rozdzia.16w Helmolda, w tych 
powtarza on tylko to, co czytał u Adama lub innych kronikarzy; lecz 
od rozdz. 25 zaczynając Hełmold staje .ię źródlem nieoszacowanemi to 
nietylko dla poznania dziej6w slawiańszczyzny nadbaltyckiej, , lecz oraz 
dla zbadania religii,obyczaj6w, charakteru Slawian pogańl!!kich.J. P. 
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sebrechta, że kronikarze, przez niewiadomość, Wolin 
i Jumnę, ,to jest dwa miasta brali za jedno. 

GłówIle podania o Jumnie znajdują. się u Adama 
Bremeńskiego kronikarza prawdęmi!ującego, lecz któ
ty mimowolnie zaplą.tał roztrząsane przez nas pytanie. 
W różnych wydaniach jego historyi .zarówno spotyka
ją się obie nazwy, i Julin i Jumna, lecz obie ściągają 
się do jednego i tegoż samego miasta. Giesebrecht, 
przypuszczając skaaenie textu, wszędzie czyta Junlna. 
Daleko podobniejsza do prawdy, że Adam używał obu 
nażwhez różnicy, i z tych jedna doszła do niego przez 
Sasów i Slawian, drugą zas słyszał z ust króla duń
skiego Sweina Astridsohna (41), któremu kanonik 
bremeński winien jest swe wiadomości o SkandYRawii 
i zapewne o tych częściach Pomorza, gdzie leżała 
Jumna. Porównanie doszłych do nas rękopisów dla 
nowego wydania, . które ma być zatnieszczone w "Mo
numenta" Pertz'a, nie może dowieść czego innego, 
wszystkie' . bowiem te rękopisy są, o ile wiadomo, nie 
starsze nad wiek XIII (*). W jednym z rękopisów, 
1J których korzystał Langebeck, stale używa się J11m .. 
:t1~ {42). Być Inoze, że są. inne podobneż kopij e, lecz 
te jako· zrobione na półwyspie skandynawskim, niemo
gą, byc utyte za. podstawę dla przywrócenia textu. piet" 
wiastkowego. Pi'zepisyw2t~cze skandynawscy bardiZo 
naturalnie wszęc1ziedia jednostajności wpisywali na
zwę, pod którą, Wolin długo był znany w ich oj~y" 
znie,. kiedy tymczasem w kopij ach niemieckich ta'kte 

. (li<) Wyszło otro w tomie VII! Mon'Ul'l'1!ent6w; Lappenberg 'Przy
tacza następne waryjarrty: Uimne, Wimne, Jtttll1le, lunume, hlinum,łtóre 
'rzecż;ywiśeie dOl'ozwiązania kwestyi wcale ili~ nie przyczyniają. W ob
jashieriiach za'ŚLappenberg mówi tylko (oTtun,nc) prope urbem Wol ... 
lin.' :t. P. . 
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często spotykamy imię sławiańskie, więcej Sasom zna
ne. W każdym razie nie trudno dowieść, że Adam· pod 
Juroną rozumiał toż saulo miasto, które u Saxona Gram .. 
matyka nazywa się Julinum, u Sweina Ak~s~hna Hyn
nisburg, w sagach islandzkich fJomsborg. Źródła, 
z których czerpał Adam, wszystkie prawie są. nam zna .. 
ne. Dzieje wendo .. skandynawskiej historyi opowie~ 
dział on po większej części ze słów Sweina Astrid .. 
sohna, prawnuka HaraldaBlaatanda. Smierć tego 
ostatniego opowi.edziana jest 'v sposób następujący: 

zwyciężony przez swego syna Harald "vulneratus ex 
acie fugiens ascensa nan eIapsns est ad civitatem Sla
vorum quae Jurone (al. Julinum) dicitur" (43). SaxoD, 
który tęż walkę w t30 lat później z podań ludowych 
opisywał, mówi o zwyciężonym Haraidzie: "saudus 
a 'Suis Julinum relatus, celerem vitae exitum habuit" 
(44). Lecz podług sag islandzkich Harald umarł od 
rany w Jomsburgu (45), a Jomsburg u,Saxona wszędzie 
n&zywa się Julinern. Że Hynnisb:urg Sweina Akas'ohna 
nie jest ozem innem, tylko skażoną, form~ Jomsburga, 
na to zgadzają Sii~ wszyscy, nie wyłą.czając Giese
brechta. Tymczasem opowiadanie o Jomsburgu Swei
na; współc~esnego Waldemarowi, i który r6wnież jak 
Sa:xon pisał z polecenia biskupa Absalon~" kończy się 
wiadomoooią, że to miasto by~ow tym czasie zburzo
ne (4'6). N~koniecsaga Knytlinga, zabytek odnoszą
cy si;ę e10 połowy XIII wieku,J.oIDsburgiem nazywa 
'wprost miasto Wolin nad .Dzewiuowem (47). W S'zyst
kim tym świadectwom pmeczy Giesebrecht, utrzymu
jąc, ze Sa:xoua. i Sweina. wprowadził w błąd arcybi
:sk.up Itllł,Q;zki Absalon, bohater wendzkiej w~jny~ ·Z'e 
-sł6w którego oni swe dzie}e pisali (48). Knytlinga~ 
'Saga powt6rzyla tylko zm,kor2emQny fałsz historycz .. 
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ny (49). Ale dziad Absalona, Skialm Biały, czynny 

mial udzialw napadach Eryka Eiegoda na Jumnę (50) 

i wykształc<?ny, rozumny wnuk jego nie mógl po· 

pelnić grubego błędu, jaki mu przypisują; ziemia 

bowiem. wendzka dobrze mu była znaną. tak z po

dań rodzinnych jaki z własnych wypraw. W świa

dectwach kronikarzy jest wprawdzie błąd, lecz nie ten, 

o jaki obwinia ich Giesebrecht. ' Oni pomieszali nie 

dwa różne nliasta, lecz miasto sławiańskie i blizką od 

niego normandzką warownię, których losy zresztą tak 

ściśle były połączone, że pomieszanie imion jest ła

tweln do "pojęcia i u.sprawieclliwienia. To pytanie by

lo prawie rozwiązane przez Bartholda (51) jeszcze 

przed ukazaniem się Historyi Wendów (Giesebrecht, 

Wendische Geschichten). Adam, za przewodnictwem 

podań północnych nazwał miasto imieniem pamiętnej 

8wemi groźnemi czynami skandynawskiej kolonii, któ

rej ślady i wpły,w zachowały się w Wolinie. ' Saxon 

postąpił przeciwnie, bo nazwę slawnego za jego czasów 

tak handlem jak i rozbojami miasta przeniósł na wa

rownię, która już oddawna była zburzoną. Oba mieli 

slusznośćpo sobie względnie do używanego za ich cza

sów imienia. Nazwa Jumna (52) albo J'Ulll (stąd Junl

na), która powstała i minęła razem z cluńskiem pano

waniem na Pomorzu, zarówno należała do calej wyspy 

jak i do głównej na niej miejscowości, tak samo jak 

i sll\wiańska nazwa "Wolin." Nazwa twierdzy objaśnia 

się położeniem Joms-borga. Wyrazy hiperboliczne: 

"maxima omnium quae Europa clauc1it civitatum," nie 

powinno! wzbudzać niedowierzania czytelników do bre

meńskiego kronikarza. W tym względzie honor jego 

znalazł gorliwego i szczęśliwego obrońcę w Giesebrech;, 

cie (53), który wskazuje na innych pisarzy średnio-
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wiecznych, biorących EU7'Op§ w inIH~ln niż lny znacze

niu. Pod ~uropą rozumieli oni światpogallski, i brali ją. 
'v znaczenIU p~~zeciwnem światu chrześcijańskiemu (54). 

2. PytanIe o Grekach, którzy lnieszkali w W oli

nie, rozstrzyga Saln kronikarz w następującym rozdzia

le, na~ywając IGjóv:,r jedneln.Z najważniejszych miast 

GrecyI. Jego Grecy są. to ruscy Sławianie, należący 
do kościoła greckiego. 

. 3. Nie jasne wyrażenie "ibi est olla vulcani quod 

lncolae Graecum vocant ignem, de quo etiam meminit 

Solinus" wywolało wiele objaśnień, w tych liczbie kil

ka oddzielnych rozpraw, które więcej zaćnlily niż roz

jaśniły rzecz, tem właśnie, że jej przypis;"'li zbyt wiel

ką wagę· Giesebrecht między innelni przedstawił dwie 

sprzeczne z sobą, hipotezy. W oddzielnej rozprawie 

"o wulkanicznym garnku w Julinie" (55) dowodził on, 

że 'v gruncie ca,łego sporu leży bląd Adama, który 

przypominając sobie to, co od Sweina Astridsohna sły

szał o Islandyi,pomieszał tę wyspę z Wolinem, także 

mu mało znanyin. Dla tego też, mówiąc o Islandyi, 

nie wspomina' o talnecznych wulkanach, które prze

niósł na wendzkie wybrzeże. Pod olla vulcanz', które 

w niektórych pornnikach wieków średnich ~łużą do 

oznaczenia czysca, Adam rozumie Heklę lub inną wul

kaniczną górę. Bliższą. prawdy jest druga hipoteza 

autora I-listoryi Wendów (56), według której teAt 

Adama został skażony przez nieświadomych przepisy .. 

waczy. Włączyli oni do textu uwagi dawnego, prawie 

współcze~nego Adamowi Scholiasty i samowolnie zmie

nili porzą,dek, w jakim jedno podanie za drugielll na

stępowało. ,Takim sposobem opis~nie osobliwośCi 

islandzkich znalazło się w rozdziale o Jurnnie. Til ~ei 
należy l "tril?licis naturae Neptunus." Nie ręczymy 
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za rzetelność tego domysłu, le.cz ~najdujemy go po
dobnym do prawdy, chociaż z innej strony być -może, 
że ona vulcani jest tylko figurą, retoryczną, której sens 
prosty dla nas utracony. Polihistor Solinus, na któ
rego. powołuje się Adam, nie mówi, oczywiście ani 
(;) olla vulcani, ani o greckim ogniu, wynalazku pó
źniejszych czasów, a opisuje tylko w 5 i 6 rozdziale 
swąi kompilacyi osobliwości Sycylii i wysp wulkanicz-
nych w ogólności. -

Tu się zatrzymajmy. Stanowczy wniosek z bada .. 
nil;\ poprzedniego zawiera się więc w tern, 'że nie ulega 
żadnej wątpliwości,. iż nad D.ziewinowem istniało 

wendzkie miasto Wolin," którego mllieszkańcy prowa
dzili znaczny ~ak na ów czas han<ilsel. W wieku X ra
dykaluaziniana, jaka się dokonywa~a na półwyspie 
sk:andYl1awskim, wyw:ada wpływ i na Pom{)r~e wendz
kte. Syn starego Gorma, Harald Blaatand, "armis 
Slavia potitus apud J111inum, nobilissimum illhlS pro
vinciae oppidum, competentia militum praesidiacollo
cal"it (5f)." Taki był początekJ()lnsbu~ga.. 

n.J'OMSBURG. 

'Co lato robili oni do rożĄych krajów wypra
wy i wiele cbwaly sobie zjednali. 

J omsvikillgor Saga, roz. 8. 

Ki~y mianowicie Harala Blaatand tl ujścia $wi1łY 
zbudow~łtwiel'dzę,której historyja stanowi treść tego 
rozdzialul)lojej. rO!lprawy, powiedzieć trudno. Giese
'brecht do~yć trafnie wnioskuje, że początek Jomsburga 
odnieść nal.eży Ido czasu międ~y 935 a 966 rokiem-(58). 

Zostawiają;cna strótli~,~i)'ytaliiechronologic22:ne, ~tóre,,: ~.',: 
go dókladn:ei ,rozwiąz~nie;,przypuściwszy:nawet"ze ono: ;( 
jest moz1iweni,' nie'iwyn$igrodziłoby~oże:,:trud6w' P{F 

s,zuki#anii1, przystętm.ję:;do \s~tlnej historyi:Jomsbu-rga:,: '! 
Zródła:,i tej' historyil'są : dwojakiego "rodza,ju:,:z jedneJ" 
stronY'Cipowiadanie Sax0na, który pisał'zJustnych; po-' \~ i 

dań)"jakie'się·w połudNiowych częściach Danii; 'prze:.: 
chowaly, z drugiej,.; sagi" islandzkie, opierające' się 'na" 
świade'ctwaeh:r,ijakie,nadaleką.· ;wyspę przynieśli ludzie, , , 
wspó'lcześni'. slaiwłe 'JOlllsburga. . Slowa,;Saxona ·często· 
są. :§prze(jzne:":ze Słowaltii . sagi: jomsburgSikiej:,'! Ma 011 

wieler· czego: tej :brakuje iwzaj eill:tlie. . ,Przyczyny, ta- ':-. 
kiej 'sprżeoziioś'ci wykry l ·Giese brecht ż· ,wielką; ,przeni':' . 
kliwó'ścią, i: zn::irjom6ścicy i'l'żeczy. \ To' bocilaj cZY':nie na}' 
lep'śza'część jegó dziela." . Zbadali oh· całą;~ sagę od pieTl.: ~ 
wszydl podań, ~przyniesiotiych 'na Islandyję\przez' skal:.: 
dów Jarla' Ha:ralda i Jblnsviking31 -Biorna do' ostatniej i' 
piśmiennej redaJtcyi 'w ,vieku XIII' (5 !J). ': Dzięki' jegO' 
pracy;mam:y nić 'Aryj~dn:Y'i z mniejszeńk :l1iż 'dawniej .. 
nieb&zpieczeństwem zapuszbzamy' gię' :teraz w labirynt- l 

mętnyd& i lsprzecznych' z sobą. ']?''O-aań. Ści'śłe'; rozebra.; .. 
na;' 'oczyśzczona;' od 'óbcych 'aodatków~' S~gajomsburg.J I" 

skal utraCiła wprawazie; jako ~ źród:ło':pojedyneze, 'wiele';' 
z przeszlegosweg6'~naczenia; . ale "'vY całej:' literaturze ': 
islandzkiej hiató' 'znajdzie Się:]?0111ników,w których,-by 
ogólni·stan··skal1dyn'aW'skiego.'ty~etstw~'·(wikiIłgostw91) ~, : 
oddtirlY"łiył z' taką,~ dokładnością i'móufł~': Będę mówił:, 

słowami sam~j sagi tam, gdzie jej opowieści usprawie-;':: 
dHwiorte l są, 'prz'ez krytykę i 'stwietelzoneświadectwami, 
innych więcej 'suchych; lecz' :tiiewf!ltpliwychiźródeł~'.·! 

P odtug wszellrieg<ip:rawc1qma.,o biEn'lstwa; . pierwsrzyrrr l! 

sławym wó;crzt!iń' jom~btitgskieh'wikjngów, był Bigwal:.r 
I,;" 

di;l1z wyspy' Zelandyi'(60)!: ',Pr~ywództwo)toj~tr~ynmt: 
36 



. ón, 'O il~: "wiadomo, 'rliez laski lIa~alda, kt6ry ~tea y 

I l "/zajęteybylzartiieszkathiwewnętririetrii W Danii .. T~ :za. 

mieszkI' ·przyczynIly' się cło 'zupein~j 'prawie, 'nieza

'1ezHości 'Jó:tnśblirgu 'ód kraju'ojciystego .. Najsilniej 

':przywrąz'ani dÓpogitńskiejstar6żythości, n'a 'którą, 

, 'podniósł rlęk~ ':ko:nung dftński,zeb'rali się okolo' Sigwal

! diego: brat jego ' TOl'kel, 'Bue':iSigurd; "synowie 'jatła 

{jorrinóIffiskiego, Wagn, 'synjarl3j 'fton:ijskiego. 'Saga 

, :przypisuje im \viele dziwnychdzieł~lebz ip'odan1ft jej 'są, 

'poplątane. 'Widać z l1ichi~łko, że~chI1świkingi trzy

nutli wswej:żale2tiblśCi wyspę Wolin' czyli 'ziemię'JQm, 

! zerabowaTi' dalsze' 'Pofubr~ie~'ż)e nietaz'podnO'silinro'ń 

nit' '-\vlasxtą,'ójczyznę, 'w :lósa~~ kt6rejriieptzeista!,v'ali 

'brac 'ttaźi~lu. !j' iżeniieli"'zwią~ki,iprzyjazni łŻ krolern 

WendówBurz1sławem' (61)~' ,~igwaldi ~"niiał "zaz'bnę, 

jeorkę1':Burzy~lawa'A:strydę. 'Okołó (l 'oku :980'\11nafł 

ójciec'Sigwaldiego, 'Strritharald, jarlzelahd~~i. Syno-

, 'wie jego obchodzili uroczyście stypę podług zwyczaju 

:sknndynd#Sldego. L P:rzyprdwadziH: zSbbądoZeland:yi 

'170 :dkr~tów i'zaprOsili,1:Iarald~ na ,uroc'zystość.' 'Ko

,'" jrilft1fg'st~wił'~ię na~ezwa;nie. 'Ukrywdl on 'cnyttt)" za
, . :f:1iiłtity,"<:nbial bowiem' 'old wagi:i siły ; Jo'niswikirig6w 

iuźyc Itru 'wla1sńią 1kor'Zyśc;' ! :8aga Wspo'mihatu',o"Swei-

Jnie;r3it:)rąc' go,' na 'przek(jrcnror1(>logii, 'za 'j~atlO ':zjego 

.' bjcem:H~raflaeih;;:,l!e&zi\bpdWiłtdarlie jej'pi~ktie jeetF3wo

j~fprbgiio~ą. 'P'os~aram:f się oCldać1e'z',:1iajWlęKszią 'do

MaBhoscią" 'zamieni~ją.dty1ko' Unię' ~SW&hiairiii~i1iem 

" <jego1tljca. 
, !",~tNbtiurig Hal'3,ld"rozkaz'all1?i~rws:źegb wiecz.ofa'lllać 

wlkiIi;gom'Jolli§'btitgskhn'ilajmo6tii~jszegbi!liapoJu;!'i~pili 

. tez wiei'e' ri.:adHHWaiię.' i·~m'6nutig (Hitialasphśtrzegl, że 

····~sięupil1 istrai~\zliwle/iJ§tilVsrę(Włe}óili5Wli1mi.ll'Wrriedy 

r l ('zwrtsdl' Wltl-wę' ,!Illb~ini(jh -W- tyct\ ś1~~h:' :t1iju~ n\\'dflo 

się rp,bii dob1;'~ę.i. byłoby dł~ .rQ~węsęlel}iai ;rnężów W;Y:' . 

~yś1eć,.ząba~~,~, o któr~jby "qh;Lg.Oi!:p,f1p1i~tafi luązi~~ 
S:~~alą: od?,~W;łedzi~; ~am się zqaje" że l1,ajR~zyz;WQi,": ' 

Cl~l ,1 naJlęPleJ: byłoby ,~ebyś t~ zaczą,l. My pqj(dzir~Y:, ' 

za, ~obą,. ~ :[ol?-;ung,;rzęk~: ~ieDf, ż,e: tp.ęż,owieIUaj~, ~w.~~. , ' 
czaJ C~ytllĆ, przy tą.)rjch li1Poc~ys~O.Ś9i~chśluby n~ c,hwa-

~ę ,spbie; .wyście, się w:e "Węzy~t~(iCłl ~rajialch w'slą:\fili" 

. i ślt;lbywas?,~W~n~Y9YQ znako!pJ.te. Ja 4a~ przy

k~aćJ:. ',' l?rzyslęgaw, ,że p~~ed ! Il~staniem, tl~,zęciej zimy 

wyp.,ęc1zię,E~elręp.a (?) k:t;'ól~ ~n.gielsiego,1jego królę

s.twą, Jqbr tYl~ zal?iję.gp ~paf.1~t~~mJ.ęgo.Ę~wl~a,.nę .. ,:Te. 

vaz }.\·olej n~4 cięb1ie? S~gw~ląi't ' V c~yńl $l;t;tb, .l!\ie fP+liej:

szej, w~.gi. , ,Ten,odr~~kl, żęć tą.}}: tęż PQ~,tą,pL l?r~ysię:-. J 

gaW,lH6w~ł on, że przed n:wt~nie~ trzec.ięj,z~~y: przy-o 

-wioclę c1;o ~oJ.;'Yęgil; ca;J;ą,ą~lę, Jak~,bęąę.,wóg1 zebr~ć 

i WiYJiWclflę Jarł~ :a;akqIl;~ "~ jjęgo. k~aju ;~ub go, zjapiję albo. 

S~~ ~ęgnę· KOIlung, r~J~~~~ zf\9ząl<3ś,. 'dQ,br~~, ;',ślub, twój 

j.est .dobry. .QbZ ,ci ,s~cz,ę~ci~ .ą9,p.o;moglp qP. jegq w;y~ 

Peh1i~1l,ł~· ," 1'e~ąz ~a, G!ebi,ę kąlej1pó,W~9",1'ork,et;U W~~ 

SQ ki. l' o b~e w ~q1Ś,9h'Ve ą~, ś~i~lę, pĄzeds~~nyzięcia.1;oi:

ke~ m<ł'Yił:ją. d~lletlł s9"l?ie, ęlowo~$p ~,arp,.ym b;ratęlp. , 

S· ldi·· f:'. ~1 'k' .' b ". 
19W~" )ą·l, fqe ąQ,ą~ s~w, l:łlqpq.J lłlep,.,~cz~f ty!l"\l, Jlego. 

O~l',ętą, ~ ~w.ia~~ b.yl.~,Jlł.oYYa .tw,oj,a: i ,ś~a~Qr' ,yy;kppąs~ 

ta, 9Q~ p.o;wi,edzi~l. ,:Nq, l?,\lie, Gruby,. n~ cięQie,.~Qlej!. 

Slub,twóJ wWięJil b;yć': g,q4łlY~ llwagi,t~cI~ l?r:~y:się~~,;w . 

clopqmę.gąp Sig~~~die~u W jegą wypr~~~ę,q Ue. st:a~ .. 

C'4Y .:ąl\ o~lw~gi i ,:qię Qą!ą9Z~ć ąię pc! 1łi~g9·,4qpq~i 1~5t' 

~o nie Pęiązle jego W91~.~ 'V:ię4~iaĄ~1p~,$ófry, r1;e~rIw;," 

nu;ng, ~ff P!)W~ęs~ natn ·99, dQnrf3gq·,.. fp ~:r;:;tcie ty ~Q-, 

wip m~~~t;§.i.gqr421lę,l~FPęś7,1.Y1Q",",a :moją krót~fli,·, ą,4~ 

Ji~ektSigurd-:;, j~,p6j!4ęl21~ b;~tePł t:ni~ co~.ę si~, i9,B~

k,:i ~rat ~t~~, q~ą~ły ,:p~ mięj~c'ł~ l~~ pók,i trup~Wri iW~ 

paAAi,;ę •. 7'i:T~go,!:g,~l~i:~Q.a4ci~pję"{locze~~},Vn.R~,:,,;,J;~~l 



; '-konung.l .. Teraz ty",' W~g+tie;'" ciekaWiiśmy_, I, twoJego 
, .. ślubu.· Wyście dzielni·rycerz.e, o pr.zyjaqiele.-'7 'Yagn 
rz.ekl: : przysięgam .. iść Zft SigW'f1ldim i za mym, ,przyja~ 

.·,~,delemB;uem n~':wyprawę i nię",eoff,tó Się,lPÓ~i tego nie 
. '.l.,zażąda\ Bue;.jeżeli:żyć,będzie.;, Prócz tego mam je~~cze 

." jedel1l ,ślub uc~y:nić:~jeieli. będę .::W zi.emi .l~orwegskiej, 
.. :to.z,abiję.Torkelai1eirę"ipQlożę się;na 10żu:,córĘ:i jego 

J ,.In~eborg1, bez. obrazy jej. ,:przy.j3!oiót-;7".Biorn ;B;rytańw 

. I' czy~.byl z W.agnemu K,op.ungzą.py.tal: jakiż twój, ślub 
,' .. 'będzie". o. Biornie?Ten. odrzeld~ iże pójdzie z~ sWyln 

. wyehowańcem.'W:agnern,;o ile! rnuJstw.'~y, na to,' .o~lwaw 
gi:.--,"1B,ozmowa si~. skońQzyla' (.62).. :Naz~jutrz ,gdy się 

,~:.' Sigwaldi:o.buc1zit,.dowiedzi:;tl się :od;fil~Yej żo!!,y, Astrydy 
.. o: tern, .'co się :d~iałol, zwieGz,or3j. ,.Przeszło·odurzenie, 

;; . Jeczo d ·J§lubll1C9fn4ć sfuębylo·ni.epoclt! bpem! Z~:porac1 y 
: żony Sigwalait~k'.przywidzeni1,l się~J{ąraldeln ,po-

" stą,pil. . ::1{lonung. zapytat· Sig.waldiego, czy pamięta 
·0 Blubieswoim. Tell odpowiedział) że pamięta.Wte .. 

.' ,dy ;konung."powt6rzyŁ mu tQ;, co. z: ;w.ie.czor~, POiWiędziaw 
, : nem bylo.; Sigwaldi.rzekŁ~ pijany" czlo'wiek nie .to co 

y ,,',tr,z·eźwy.(' Cóż mi dasz zawykQuanie ślubl1?Kon:ung 
';powiedział,! Żieżamierza, dać. UlU :20. okrętówr kiedy Sigw 
.lWalą~ będzie już do,wypraw;;y,gotowytn: .. Sig:waldLzro~ 
bił uwagę; dodatek to dobry: dhtchlopa'l Je oz I dla kow 

":nunga za··mały:;,~·Ha'l'ald zU1ars~czyl nieGo' brwi· i spyw 
; tal:;;ileżci !p.otrzeba'.okrętów~"'i·Sig'walai rzekł mu: 60 

"'"! .Wielkich.ókręt6w-·aniza wiele; ani zą mało: :Mój :wła
.i sny:udzial: będzie nie:mniejs.zyrn od,~,vojego, gc1:ił:>ym 

; naweirmniej inial;okrętó:w; nie~ IWs7.iystkhu,bowiem sąw 

dzono'z 'Wlyprawy FowróoiĆ .. ~ KQPung-,oc1:r~e.kł: okręty. 
( :będą;. gotowe, i' gdy ty . gotów jb.~., b~dzj,esz. - To· 9,0 bry 
:dodatek;:"rz,e1n,· Sigwaldi. DotJ!zyma.j. . ,al owa" bo ja 

' .. ~:puszczam się,,,~,dro:gę"Z'ara,zt:p,o sk:oń:(S~ęriiu ~~ęs.jady. - I 

,",·289 
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"i: Konup.g:Z,~ffiyąlil ~ir;J"m9;wił:, ~YY]f.<?p'~m j~~paj~~~~lej, 
.lecz . nie są,Ją~ge~~ *eby:~ t!ą"k prę~lko by~ już; g?to~,Y!:n.
Wtedy, A,s~ryda; :.żona: ąigwaldi~go, powiedziała:: nie 
ma nacl~iei~,: Byśąię.zwyciężyli jal~laHakona, jeżeli on 
za'\vczasuo waszelll: przyjściL~ się dowie {jeżeli' nje na-

. p"adnieci~~ n~ n.~ego z iJtien~cka~ - I zaczęli się gotować 
";w.c1rogępo,dozas,samej"biesiady. Tofa, córka J~rla 
]Jaraldę,~ . .r~ęk~.ą do.mę~asvveg9 Sigarda: pi9~zę 'cię,_ ca
lemi silalni pomagąj J:)rat\lS~emu, ~llęln:L1,. on bo,~ieIl1 
wiele mi dobregowyświadczyl i ja' choĆ malenl chcę 
mu się wywdzięczyć~ OtQ;ą'Y~jl~lclzie, )dórych ci daw 
ję, 9 Btl.~; jeden .~J;lic~ :ą:~Wi~rdeW'l·.dru~i.Aslakiem się 
~o:wie'd~,B-ą.(j ~ziąr., ~y~p. ~lldzi i c1zię~izlożył Tofie. 

-',' Ą.slaka~.Zi~raz, osldal ;.svyemv; ,pr,zyjaccielo~vi .,Wag~lowi . 
Talr • Sl~~lą?iył~. s~fd. ~:czta .. i"~ om,s"Yiking~ .. hez zwłoki 
uąali ęję W,:drogę· Ą.:,mi~li sto wi~lkich okr.ętów" "(63). . 
... i Nie Jł~~() im sję. ~~zkże znie~a,c~ą ~~pą;ść pa}a,rla 

. I-IaJt911a,., Uwiądo1Jliqny P. przYRyci.q s~~~sznyqJ: S?ścj, 
"~ebr.ęJ: pl\blizko~r~ysta ,o~rętów i rpzmieścil je w sto-

I., sownym, ąla bitwJ por~ądku, yv niewielkiej odnodze, 
': którą. ~wor~y. ~norzę ~ lsk~~ ,gio~ungs~ic~~" T:u

i 
ja~li'~wa~ 

1:>il niep~~ezor»y.911: w:rogów: " W szszęla .sł~\~itwa,jedIla 
fl :n.ajat~aszli~ys~ych,,-j z ; ~aJz~~~{omitszy~h' ,W P?4aniach 

" skan~ly.naw:ękich. ,C~tęFep~ ;skalcl9'w:., islall.ązki~h'l wal
czyło J;>q\stron~e,.Ęa}Fona Lppi~wało,\jeg?;e~yny. tTew 

::.", deI\:I~ nich"Ein~r, ~;~\lciat przejśćdq ~9;m~wi~i~gów, 
i. I u$;ę,1aJąp się ;1}a. ,~kąpstwq j ;nol;'~~gski~gQ w~a~zcy,.lecz 

j*;r~.\~~t:r~y~~ ~ go ;pq?aI'ulJ;kiem w~p~ni~ego, I~rebrnego 
'II ,:pl+har~)\ .. Mi~9 )łPzębną ,przewagę,. mhno.. ,~o.go,~ność 
" dla.sieąi~, 1lł~ejsyaiPoju'i .. : ~orweg:owie\, zWlt~zen~, byli 
:'.:\1.8tąpi~.pr~ed ~d~ifiem, ~ęstw~m prz.ęoi~ID,ków,i ?ofnąć 
. się~, :Yi t~fty j ~~\ J~~ko1}, zęz~dł. na .1ą\ą,:u,d.~J ._s~ę . ~8, lasu 

" . ! ii, ,pp~ypió$~qbog~~,\~orgi~rdzie }! )?~er2je ~~j~~pszy 



sk,a~h, ~~ój", iP.aj(arq~p:zy .. pl'z.e4~Q,~l ~e, wazy,ąĄkie~,o, ęp 
tylko :posiad~l-$iedmiolętlili~gQ, .. ~Vlu~~ ~~eg? Erlunga. 
Jego ,krwią kupił sobie ZWYClę.st'Y0' ,St~a,s~lnya wsz~zę., 
la się burz~. f*ra.d bil: w, oczYlJ9.m~!~Y~f.lPgom, wIat]," 
cofał:wypuszG~one przęz 'nich, ~itlt'zŁ11y. ,Sigwaldi po
wiedział wtedy, że uczYJ;lil ,~}ub!"poty'k~ćs~ę ~iludź~i'l 
a ni~ , z duchaIfli , i okręt 1~:W'Ój., QfOJ lJ.sieczki skierowal·~ 
Wagn ,Puści,~ za, nim s,wą.. w~óczn\ę i ,plęśA obelżywą: l , 

"Sigwaldi J"9d 9iQęy.: l}.~fS: J1l:rzl'Y~9dł'" , 
a sam uciekł nikczenińie. On, 
do doniu się &pies~yj 'śpieszy 
upaść na łono sw.ej żony." 

, Za przyk~ą~ęml S,igW,"~ldi'I}0sz+i !Qrk~l,W~~ok~ 
i Sigurd Kap;pe ,po ąrnier9i b:eBtlljl. . )\10C1.łY Was p;l1ecz,~ 
urw~łBliLemU g:órną., wargęi ł c~X!~odb~óclęk." ~mówi~ 
on:. 'nie miłobęd.zie d~,ie;~iQo~,bQrnholm~kiWlX\nie te
raz calQwae;' 'p,Qrw~~ ,więq" rę~~tk~x.ni , ~"ą.k ,oprąbf1TlYclł, 
szk~tułę, Z~r 's~oj ein zl9t'e~ i ,rzucił się z pią. . w. nlprze. 
Wag;n z 7 Ociu .to w~,rzY~~,aJnidqstal $lę ~o rdewQli (~4). 
Oiężkie ich ciosy czekaly~ Jarl, chmal, ~szystluch 
śmierGią.,.' "Ukar~~. ,Otoją"k o teID ' s,ag~ r~zpowi,ad,a. 
Więźnie wszyscy )~d~ym byli zwi~~\ani POWr02ie~. 
TorkeI Leiraibyl Qbrany ~ wykQ~f)!Wc~ kf;l,)iX:::""N~ .. 
przó"d, p:t;'~Yl)tQ wad7lquQ . prz,~~ llieg?, trzech, luc1Ziij, l byli 
oni ciężko ~~~i~,ni~;.lecz ~ol~~~n;ze, byli,ha, dQd~ni : ~lla 
stra~y i dlą. 'f,~lec.enia im Wtę*?ąw we wl~y. ,Torlrel 
Leira zpliżylsię dq nich, &ciąJ: im, głQwYJ obeyuych 
się spytał: . 9zy ~lie w~~zicie we mnie Jf)J~~ęj ł3miany t: PP 
tej B~acY{tMÓwią,.ie to się z kf.\żdy~),l dzieją~ }\~Q P"t'zech 
ludziz~~piję.;--;. Jad Ji:irich (syn.H%kQna) , ;J?~:ekl: oc~an>,t 
zmiany:'w,#~.biy,;p:ie }V;idzimy, ~daję: :~lr nę,m 'vszak~e, 
żeś ty. 'sj4~ '~elc,~ iodmi~mi~. ~ W tę~y pr~J;p:rP)W~d~ili 
męża ·czw~rt~~o. o,d PQwrQZU i 'YBl~/tll, N'JP. ,,~ą11riec ~ę 
włosy~ piężko~HP,:~y,1 )?Qr~~~~~y;~;(1;orkęl,~,~p)1~~1Lj,~~. 

''f , .,.',': ~ ;~' \", ,'.,. ~",ł:~ "'," "". ~',., tł" " ci to zdaje fsię'~fun1:ierac?~ Smiel'b 'tb ;:r.zecz l/dObra.:'; Zce 
, : »h1n:ą p'bWinfto,ist~e ~ię' 1tó; ch :Si{'ist,alo' f Z \([j30erli')~~im. 

"Tbloke1.zapjta1:c8ż się' z!fihn.Jst~o? ....... Tnij, ,0~umaTl., ....... 
TdrkelirąB'ał' mu 'głowę. " P.1~zypro\Wadzili ";piątego 
i TorkeI 'l)Owtói1zy'l ,pytanie: jak to mu.!lUmime? 
Ten odrzekł: :z~pomhiMbymo prawach jomsburgskich 
wikingów, "gdybytn" "~ląlklsięi "śmierci'{ 'słowo: tchórz»i· , 
we wymówił. l' Ulllll'ZeĆ m..isi','ka:~dy. TorkeI iia ,śmierć 
gozabit Potem Norwegowie 1?ostan~will wszystkich 
więźniów badaniami ddśWliądczać. ',Choiało się'llllWf-
"próbowaći ichmęstwd~lczy .s'ą·"ltalf "Śinieli, 'jak' srawa 
o nich 'glosiła, czy l?rzetl;Śiliiattdią:'itrwoHhveg~ ńi{wy
mówią, śldwa .. 'Przyprowadzili 'jeiica :s~oStego . i tiiriefl-

'6zyli g'o. iTorkel powiedział do niego to samo, co 'i do 
poprzedzających.' Ten odrzekł: raa jesiem smlerci 
chwalebhej, a ty z 'hańbą.,zyć będziesz.' TorkeLzabił 
go. 'VVtedy p'0dszedtsi6dmy 11zwylde ,,:tlsłyszal'p~lta .. 
'nie.~Umierać mi 'wesoło. 'Tn~ ltylkop~ę<il!Zej. ,Jk1}r~y

l ')mam'n$ż 'w ręku, :bosmy· c'Zęsto'~r(Jzpr~1Wjali.z'~t(}war,2Jy-
'szami-JOrilswikibgamlo ;:tem~' czy pamięta;'c~y~wie 
:c!cltdlwiek ,człowiek 'naty~hmiast, gdy 'IDU głowę' :z~tną· 
igbmltbędz~e'iiaki: 'je;żelipa:mięćmi zostanie, :P9'dniosę 
'noz do 'góry, ~w ~przec'iWmyin.l!azieon . nazi~mif'upa
,anie.--Torkel'lleira' 6ios spuścił, ,głowa p~ecz(}(llec~a-

'la~\: lecz 'llożftipadt Ra:ziemię·Przyprowa5:zilf'!jeńea 
. ;t~srue:go, "a!Tork~l dza;dal:rnu :jta;kież~, 'jrok:t!nili~:M:'1~y,ta

, i i :::tiie.:fJ?eh';odrzeJd, "że:,Śilidl~rĆrl1iD.lf n[~f§tn~~:~a, i:a\gdy 
wznl&~~ Js~ę'łmłeez nad ~hiJ»i' abditfne~zozie:)il1arari!'" rTorkel 

II 'wstt~~at ":bios i ,izapy~aJ,: ~ jwk'ttau-t.b's!ow'o 'do':mt :pr~:y
,'sElo? ;~:()dpowledz był~:ja,niiejestem ,:z liczby't,ch 
, :oivj;~czek,kitol.!e~cie"Wlji, '[,:łltiJJdtzlętJall}a, "wczóraj" wzywali, 

". 'l!iedyśmy'warś',~r~b~lj.' ,Niegocl.hyr<mówlł'To:v1{elli~i~pu~ 
,. ~:~te1ł lt;ios: '(g(jżWifątz'a1i~fd~it!Wit~ego. Web na; ~ivłylfłe' pr" 



tanIe odpo\viedzl~ł:l Śmietćjest' d"~a':mniB-"uciechą:'tak ,:: 
sanlo'J~k i diai1towaizyszów ńioich~~eczLnie :chcfumie~' ' 
ra{Jak:'~wcarsiądęprzea 'ibbą;; fi ,ty rąb l?uie>prósto' 
w twarz!'i patrz; cz:Y' drgnę.' MyŚmy () tem 'często:r6z~ 
priwiaii:~ Tak też spełtiiOiio~",. 'On', "siadtnaprzeCiw 
Torkela~' kt6ry l'zbliżyl~ię t ciąX', :go 'prosto w twarz. ' 
Lecz'ten: ant'Clrgnąl, 'i tylko' li ocż)r"~ię~: iamknęły,gdy 
śmiert!]1a "niegoprzyszla.' Przyprowadzono potenl 
mlo~źleilba(tel?-'lniargęśte f jak jed,vab zlociste włosy.' 
Torke(z~daf mu~~wykle'pyti1l1ie. Ten odrzekł: życie 
moje 'było~harc1zo ąobie'dot4d, l,ecz wczoraj:i dziś'tacy· 
lud~i~ poni~rli~' że ja, ; zdafe' ;ilii się, nie I?aln już ~po co ' 
żyĆ:' Chcę"!tylk«(~eby:mię 'na 'smietĆ~pro,v'~diili"nie': '; 
niewohlicy, iecz rycerz' nie'gorszy od ;Ciebie. ' Sądzę;'" 
że takich jest wielu; niech'ou/nachyli mi' glówę'i wło- , 
sy'trzyma~dol góry~ ~eby mi' ~e krwi Ilie ,zmok!y. ~bli~ 
żyr si,ę: rycerz nor',vegski,porvva.l go za w!osy i nawi- .: 
nąf'je ok9!O' swo"ieh 'rąk;' kiedy Torkel wzniósf miecż; 
rycel;z nachylitg!owę' \vięznia, lecż'cios trafi! w tego"! 
kt6ry' ~tz'ymafi odrąb ,l lnu obie ręce: po' same tok~ie;' 
Wi~i~g zer,,~al się (si)ytal: ':ćzyje l'ęce :,ve włosachmd .. 
ich?~ J a~l H:akoIl rzekI: ',vielkie się nal1'1' przy'trąfilo 
nh~'siczęŚci~:" ZabijaJpręclz~j' tego 'apotem r innybh; 
kt5tzy 'stoj'~ blii~o~' Są; to' ludzie niebezpieczni i ićh 'I 
nie' za ~\Tsze" ustrzedz' się rnożna., ' J ar{! ''Birich ' mówił: 
'wprz:Ód 'ąo~ied,zlec sięiirieba;' kto są, oni?, Jak'ci na:'\ 
imię; 'mlddzi<iIicze?':':':' Imię" mdj~ \ Swein . .i; Kto j es't' t,voiriiil ) 

ojce~1 '-- M6wlą;' żenCsyrf Btiego~.-: Ile mas'Zl~t? (~J e~' 
śli '!J?rteżyję' ~ę zimę;" 'to' 'mi '~ędżie 'ośtntuiście Jat;~Tę ~ 
zin1ę~;prze'iyj~sz" rzek~ i~~~łEil~ic1i i wziąl go sobie. J art'" 
Ha~on 'był 'ztego

r

'barai6 ni~iadowQl?'lly.'.:: Potebi~ roz~'" 
wiąz~lt jes'zcie czlowi'eka, lec~(riogi Jego zapiątmy'śię" 
W powroźie'i'sledzihl ón::,iii~ruchbinie.'!'" Byl'dn ml(jdy;;\' 

wysok! i nader odważny. Torkei rzek!: jakże ci umie
rać? Ten odpowiedział: ulnierać dobrze by lni było, 
jeśiibynl tylko ślub swój spelnil.-Jarl Eh-ich zapytał: 
Imię twoje? -Wagn. -Kto twój ojciec? -Aki. '-:"'Ja
kiż ślub uczyniłeś, po spełnieniu którego dobrze by ci 
było umierać? - Uczynilem ślub położyć się w łożu 
Ingeborgi, córki Torkela Leiry, bez obrazy jej przyja
ciól i zabić jego samego, jeżeli będę w Norwegii.-Ze 
ślubu twego nic nie będzie, rzek! TorkeI, rzucił się na 
niego i oburącz",wzniósł topór. Lecz Brytańczyk Biorn 
t.ak kopnął Wagna nogą" że ten upadt~ Cios Torkela 
padł mimo, sam on potkną.ł się i upuścHmiecz, który 
przeciął powróz, trzymający Wagna. Ten zerwał się 
na nogi, porwal miecz i zahił Torkela. - Teraz ślub mój 
na 'wpól spełniony; mnie na sercu weselej się zrobilo. 
Jarl :Hakon zawoła!: nie puszczajcie go, zabijcie go 
prędzej!-Lecz jarl Eil'ichmówil: on także żyć musi 
jak i ja.-'Wtedy Eakon powiedzial: llie mamy więc 
potrzeby dalej losy rzucać, bo ty 'wszystko sam jeden 
rozstrzygasz. Eirich odpowiedział: Wagn to dobry 
nabytek, i zamiana byłaby korzystną, gdyby zają:! 

miejsce Torkela Leiry. Ta,kim sposobem jarl' Eitich 
wziął W agna sobie. Wkr0tce wszyscy więźniowie by
li uwolnieni, dzięki wspaniałomyślności Eiticha (65), 
lecz wrócili do swej ojczyżny, nie zaś do Jomsburga, 
który na czas się wyludnił. .o bitwie giorungskiej 
przechowały się dwa opowiadania: pieśni skaldów, 
któr~y byli przy jaTleHakonie, przeszIy do Islandy.i 
i dały wątek do pierwotnej sagi Jomsburgskiej, Sig-

. waldizaś i inne zbiegi, którzy do Zelandyi się udali, 
zostawni inne podania, w których udział ich w fatalnej 
"bitwie wystawiony z na:i,świetniejszej strony. Z tych 
:podtliń skorzystalSaxon Grammatyk (66). 
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Wyludnienie J omsburga nie długo trwało. Island
czyk Biorn Asbrandson zastal tam w 98~ cz~ ~84 r~. 
ku (67) nowych mieszl~ańców-Palnatolnego l Jego WI

kingów. Z, imieniem Palnatokiego związana jest, cho
ciaz i nie zupelnie sprawiedliwie (68) cala sława JOlns
burga. Podług słów sagi,urządzil on wewnątrz sa
mej twierdzy obszerny port, w,którym lnoglo się zmie,
'ścić t.rzysta większych okrętów. W ~jścia do w.arowni 
strzegły wrota kamienne, sklepione, z zelazneml wrze: 
,ciądzami. N ad wrotami wznosiła się wieza, z której 
mozna bylo puszczczać strzały i ciskać kamienie w o. 
bIegających (69). Ten opis pqwstał oczywiście w cza
iach późniejszych; w zaden sposób nie luógl się on 
znajdować w pierwiastkowej, nie skazonej jeszcze obce: 
mi dodatkami sadze. Nie mówią.c juz o trudnoścl 
wznoszenia takich budowli w owym czasie,musimy 
zwrócić uwagę, ze sklepienia nlurowane wcale nie są 
znane w starożytnem budownictwie Skandyna,vów (70) 
i że jeszcze w wieku XII warownie 110rwegskie wzno
szone były z 'wielkich linalui powiązanych belek (71). 
Palnatokiemu też przypisują prawa, któremi się rzą

dzili wikingi jomsburgscy. Prawa te ~ zasługują na 
uwagę; w wielu częściach przypominają. one Sicz Za
'porozską. 

"Taki byl początek tych praw: nikt nie może być 
przyjęty11.l w Jomsburgu, kto jest starszym nad 50 lub 
nie ma jeszcze 18 lat wieku. Przy przyjmo'waniu wi
kingów nie należy zwracać uWagi, na ród lub związki 
krwi, lecz tylko na prawo. Nikt nie powinien się co
fać przed przeciwnikiem jednakowo uzbrojonynl. Za 
śmierć polegIego towarzysza każdy obowiązany się 

mścić, jak za śmierć swojego brata. W żadnym razie, 
w żadnem niebezpieczeństwie nie dozwalają. się słowa, 
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znamionujące slabość ducha, lub też oznaki bojaźni. 
Cala zdobycz, zabrana w wyprawie, wszystko co na 
pieniądze moze być oszacowane, ma być przyniesione 
na włócznię, do podziału. Ten kto to postanowienie 
przestąpi wylącza się z bractwa. Nikt. nie śmie kla
mać lub drugim rozpowiadać otrzymane przez się wie
ści, przed zwierzeniem się z llichwpierw Palnatokie
mu. Nikomu nie dozwala się wprowadzać do warowni 
kobiety lub wydalać na czas dluzszy niż na trzy 
noce z kolei. tTezeli wykryje się, że nowoprzyjęty wi
king zabił przedtem ojca lub brata jednego z towarzy
szów, to spór między nimi rozstrzyga Palnatoki. On 
też rozstrzyga i inne spory. Takim sposobem zy1i oni 
w swej warowni i chowali prawa swe." (72). 

Głośna slawa Palnatokiego (73), powstała głównie 
z udziału, jaki on wziąl w krwawym sporze między 
łlaraldem Blaatandem i synem jego Sweinem. Na sta
rość Rarald stał się gorliwym obrońcą prześladowanej 
kiedyś przez siebie religii chrześcijańskiej. Na czele 
partyi pogańskiej stanął Swein. Palnatoki i jomsburg
scy wikingi stanęli, oczywiście, po stronie ostatniego. 
Opowiadanie Saxona znowu jest sprzeczne z podaniem 
sagi. Równie jak ona, przypisuje on wodzowi joms
burgskiemu osobiste przyczyny nienawiści do Haralda, 
lecz wypadki, o których rozpowiada, nieznane są. 

Islandczykom. Podług słów jego Toki albo Palnatoki 
był znakomitym strzelcenl z luku. Konung Rarald 
wystawil zręczność jego na straszną. próbę: rozka~al 
mu strzałą zbić jabłko z głowy rodzonego syna. Nie
zadowolony z tej pierwszej próby, Rarald zmusil Pal
natokiego spuścić się na łyżwach ze stromej skały (74). 
O tem wszye,tkiem saga jomsburgska milcz~. Podł~g 
niej Palnatoki był opiekunem porzuconego l przez oJca' 



wzgardzonego Sweina. On główny sprawca wojny, 
która się zakończyła śmiercią Haralc1a. Tę ostatnią 
Saga i Saxon Grarnmatyk zgodnie przypisują Palnato
kiemu, lecz w szczegółach zupełnie różnią się z sobą. 
Zraniony strzałą obrażonego przezeń wikinga, Harald 
umiera w J omsburgu albo Wolinie. Tu poraz pierwszy 
okazuje się ścisły związek rniędzy warownią i miastem 
slawiallskiem. Źródła ich nie rozróżniają (75). Dal
szy los Palnatokiego ginie we mgle dziwnych podal}' 
Niewierny nawet z pewnością kiedy on umarłluh opu
ścil Jomsburg (76). W końcu X wieku Sigwaldi zno
wu dowodził talnecznemi wikingami. Ostatni znako
mity w historyl skandynawskiej czyn spełnili oni 9 
września 1000 roku, w bitwie przy Swoldzie lub przy 
Helz.irtlborgm, w której poległ konung norwegski Olaf 
'Tryggweson. Sigwaldi i w tym razie grał rolę zdraj
cy, lecz rozstrzyg~lął los bitwy (77). Sławianie woliń. 

scy nie byli bezczynnymi świadkalui rabunków i wojen 
sąsiedniego Jomsburga (78). vV najpierwszej juz do· 
bie połączyli się oni z normandzkimi wikiJngami, prze
jęli ich okrutne zwyczaje i po ostatecznelll spustosze
niu Joms-burga (79), nie zaprz<estali rabować lrH?Zegów 
morza baltyckiego. Rozbójnicy Rugii i '\Volina teraz, 
gdy kolej na nich, przyszła, zwiedzili brzegi Skandy
nawii (80). W wieku XI miasto Wolin otr'zyll1alo inne 
jeszcze znaczenie: stalo, się ono bezpiecznem schronie
nieli,li dla wszystkich wygnańców i śmiałków duńskich, 
a IOOŻe. i n0twegskich (81). TeID się tlómaczą częste 

napady królów duńskich na Wolin w tej. epoc-e, kiedy 
dawny wikingski stan był już, pl'zed'miotem prześlado
wania i pl'awi00 znikł na' skandynawskiej pólnoey., Oko. 
ło roku. 11 Q(} Król Erich, Ejegod musiał wyprawić sil· 
n2ł flotę przeciw W €Xlin(i)~i, którego mieszkarJ1cy, ]>r'ze·· 

wodniczeni wczęśei przez niezadowolonych Duń:ezy
ków, czynili prawie niepodobną. komunikacyję między 
wyspami, z których składała się Danija (82). W przy .. 
gotowaniach do wyprawy główną rolę gral Skialm 
Bialy, dziad znakomitego. arcybiskupa Absalona (S3}. 
Temu rodowi są.dzone bylo zadać straszliwe cios.y 
Wendom w ogólności i Wolinowi w szczególności. Mia
sto zmuszone było wydać Erichowi Normanów,. któ .. 
rzy się w niórn ukrywali i zapłacić daninę (84). Lecz 
takie upokorzenie nie długotrwalo. ,Są,clzą,c ze stów 
duńskiegoi kronika:rza, Erich Ej.egod muslal jeszcze 
dwie wyprawy przedsiębrać przeciwko temuż nieprzy
jacielowi (85). Skutki, podług wszelkiego pr3rwc1o~
c1obieństwa,. były nie zupełnie pomyślne dla tego,,, że: 

król Niels wkrótce po Erichu (okolo. 1120 roku) zno
wu ro bil na Wolin wyprawę i w części go spalił, lecz 
wytępić rozbojów nie mógł. Tego czynu dopełnił 

Waldemar I i arcybiskup lundzki Absalon (86). Wo
lin, osłabiony długą walką;, upadł i już ,nie wzniósł się 
więcej. Siły jego były wyczerpane. Kronikarze nie 
podają szczegółów ostatnich bojów sławnego miasta 
i tylko j(akby mimochodem nuówią. o jego upadku (87). 
W dzisiejszym Wolinie nic nie przypomina jego daw
nej wielkości. Podróżnemu, rzuconemu przypadkiem 
do małego i ubogiego miasta pomorskiego, moż.e nie 
przyjdą. nawet na. myśl świetne opisy Adama :Bremeń
skiego.. Nię ·znajdzie on też, śladów JomsDurga. Tyl
ko za pomocą. badań uczonych mo ma w przybliżeniu 
oz;llltaczyć miejsce, gdzie niegdyś stała warownia wikin
gów ll:o.rmand:zkich. .Imiona Jomsburga i Jumny :nie 
napotykaj~ się w podaniach miejscowych. Sława. sta .. 
rożytnegol Walina" zap.omniana przez ludt'1(i)śĆ zl1iem. 
ozałą. Lecz. rybacy woliilsoy i uznoimscy (Usedolll1) 
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dziwnl} ma:ją, powieść o wspaniałej Winecie, o jej bo .. 
gactwach i zniknięciu .. Podług ich słów, morze czuj
nie strzeże pochloniętego przez nie miasta. \V dnie 
pogodne lnożna rozróżnić przez fale przeźroczyste 

zwaliska wspaniałych gmachów, wierzchołki kościołów 
i wież, straszne stosy kamieni rozłożonych szeregami 
foremnemi od zachodu ku wschodowi. Niekiedy od 
dna morskieg~ dochodzą, straszliwe dźwięki: to dzwo
ny Winety huczą, na cześć Boga, na slawę ziemi sla
wiańskiej. Te opowiadania rybaków pomorskich sa 
pe1:ne poezyi. Lecz ską,d one się wzięły? Gdzie histo~ 
ryczne oparcie dla pięknego podania? Jakim sposo" 
bem istnienie takiego miasta,jakiem miała być Wineta, 
moglo ujść uwagi kronikarzy przed Helmoldem, który 
w końcu XII wieku pierwszy wymówił to imię ta
jemnicze? 

III. W I N E T A. 

,,sie w~rd versw'rht und heist jetzt W oHiu." 

Nicolaus MarschaIch ap. Wee;tphalen 
Mon. ined. I. 5 7 9. 

Badania uczonych oWinecie Sl} ciekawym i nau
czają.cym epizodem w samej historyj nauki. Prze d filtu 
la~y tak ślepo wi~rzono w istnienie Win et y, jak w czyn 
WIlhelma Tela. Każde powątpiewanie zdawało się je
żeli nie występnem, to przynajmniej zuchwałem i nie .. 
wiadomość cechujl}cem zaprzeczeniem prawd oczywi
stych. Rzecz krytyki była trudną i niebezpieczną: mu
siała ona iść przeciw podaniom drogim dla narodu 
zbijać świadectwa kronik i wyrzucać lekkomyślność lu~ 
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dziom ze znanemi imionami i z wielkiemi zasługami 
w sferze nauki. To, co teraz wydaje się nam zwyczaj
ną pracl} naukowl}, przed stu laty było dowodem od
wagi i zaparcia się siebie na korzyść prawdy. Autor 
księgi "Guillaume "Tell, fable danoise" miał zapewne 
niemniej śmialości niż sam strzelec gór, na czyny któ
rego rzucił powl}tpiewanie, i sejm Lucernski, którv żą
dal śmierci niewczesnego sc~ptyka, może nie byl" lep
szym od salnego Gesslera. Zycie uczonych, którzy za
częli badać krytycznie podania o Winecie, nie ulegalo 
wprawdzie niebezpieczeństwu, lecz· i oni także nie la
two, nie bez ciężkich prac i zniewag wszelkiego rodza
ju odnieśli zwycięstwo nad zastarzalym od wieków 
przesądem. Barthold szczególowo opowiedzial dziwny 
początek i bystry wzrost bajek oWinecie (88). Co do 
mnie, to ma~ tylko dopełnić jego piękną pracę, nie
któremi faktami, które uszly jego u wagi i razem wnio
skami ostatnich, stanowczych badań. 

Imię Wil1ety spotyka się poraz ,pierwszy w kronice 
Helmolda, napisanej okolo 1170 roku. Wyżej okaza
no, że proboszcz bozowski powtórzył, lllówiąc o \Vi
necie, slowa Adama Bremeńskiego o Jumnie albo Wo
linie. Z kroniki Helmolda imię Winety i opis jej prze
szły do innych piśmiennych pomników wieków śre
dnich. Wreszcie, o ile nam wiadomo, nikt nie myślał 
rozróżniać Winety od Julina. Sądzili, że ·to są. dwie 
nazwy jednego i tegoż miasta. W drugiej polowie XIV 
wieku uczony rycerz Ernst von Kirchberg napisał ry
mowaną kronikę zielI!i meklemburgskiej. Oczywiście 
co do czasówn~jodleglejszych korzystał on prawie wy
łącznie z Helmolda. Lecz podania zapisane przez tę4 
go ostatniego zostały już dopełnione i roz'winięte przez 
historyka-poetę. Zamiast nieokreślonego "alliae gen .. 



tes perm.ixtale" ukazali się już Czesi i Polacy. Zjawili 
. się też i Zydzi, z danielu bowiem Ernsta von IGrchberg 

miasto handlowe bez nich obejść się nie lll0glo (89). 
Zmiany te wprawdzie nie były ważne. W istocie rze
czy, nie psuły one d.awnego textu, ale pierwszy krok 
na polu samowolnych objaśnień i dopełnień był uczy
niony. Przy tym kierunku, jaki nauka historyczna 
'przybrała w końcu XV i w X'VI wieku, ziarno. przez 
I{irchberga rzucone, musiało przynieść obfite owoce. 

Reformacyj a położyła koniec jedności chrześcijań
stwa katolickiego, ·w jakiejżyłyc1otą,c1 i do jakiej sili 
llznawaly narody Europy zachodniej. Z samej natury 
swojej przewrót taki musiał wywrzeć si~ny 'wpływ na 
wszystkie gałęzie wIedzy ludzkiej. Swiat katolicki 
miał wl.asne swoje pojmowanie historyi. W szystki~ 
wypadki, wszystkie narodowości z\vią,zane 'były jedną. 
ideą i jednym celem. Przy takiej przewadze ogółu, 
odrębność więcej lub mniąj się ścierała. Ale katolicki 
pogląd na historyję nie mógł być przyjęty przez poko
lenia XVI wieku. Ludy, wystąpiw'szyz wiążącej jQ 
przedtem jedności, zażądały każdy swej oddzielnej, je-

'IDU tylko 'poświęconej historyi.Wielu uczonych wzię
t0·sfi.ę do tego przedmiotu. PrzynieśU oni z sobą umy
sły wieikiemiwypadkarni współczesnemi skierowane 
do ,śmiałych przypuS'zezeń, przynieśłiwielkie oczyta
nie 'się w starożytnych klassykach i w kroriikachśre
tł:b4owi:eezuych, gorący patryotyz.m i zupełny brak 
'wszelkich zasad krytyki. Powiemy więcej: 'brakło im 
prostego -instynktu prawdy i prawdopodobiellstwa. Po
twomekompiłacyjeowego .czasu uderzają' dzisiejszego 
~zytełnika beztadną uczoności~, którą, widać na każdej 
stronnicy i dżiwnąbujnoscią niczem niepowstr~ymywa
luej wyobtailli{90'. 8ą,'T0Zll"m~e 'się, wyjątki, lecz ich 

.nie wiele. Jestto już nie prostota nieświad.c0Ip.Oś,ci jak 
w 'wiekach średnich, lecz samowolne igranie faktami:hi
storycznelni, zuchwały zamiar, z umysłu powzięty, prze
robić przeszłość zgodnie z osobistem upodobaniem lub 
miłością własną narodu. Baśń o Winecie w jej stopnio
wym rozwoju służy za uderzający dowód tego, cośmy 
tu powiedzieli. 

Pierwszy, który poszedł śladem przez Kirchberg~ 
wskazanym, był Albrecht Kranz (um. 1517) pisarz nie 
bez wielkiej uczoności i nie bez talentu, lecz zarażony 
ogólną. chorobą wieku. Pod tytulem"Wandalii" na .. 
pisał on dzieje Niemiec północnych, pomieszal, zapr0y" 
'kładem wielu poprzedników, "Tendów .z Winula.mi 
,i Wandalami i wziąl Winetę za różne od Julina mia .. 

. -sto. Ale jego Winetaz113jdowala się także nadrzęką 
Dziewinowem i bylawistocie starym Walinem, ·na 
zwaliskach kt6rego, lub pr~ynajrnniej bardzo blizko ,od 
niego wzniosło się nowe miasto. Opis Winety wzią.ł 

ł(ranz z Helmolda, lecz dodalod siebie wiad0mość 

o zburzeniu miasta przez Szwedów ~ Duńczyków' za 
czasów Karola \V. (91 ).Przyczyną tego nieszczęścia 

były niezgGdy, pomiędzy mie8zkal~lCami wynikłe. ~ę 

powieść przyjęli za prawc1zi wą. :póżniejsi historycy 
.suhm (92), Wedel Simonsen (93) i inni. Lecz skąd 
ją. wziął sam KTauz?SJ'owa Helmolda "quidam ;Da
n Ol' u:nl rex" nie upowa,żnialy . go do takich WIllO

sków. I:unewcześniejsze źródła wcale ,niewspomi1'laj!ą 
,o Wmecie. W edęlSimonsen,dla uąprawiedliwienia 
Kranza .. powoluje się na bijograiiję .Św. Anzgarego" ,np.
,pisaną w ·wieku IX przez jągo ucznia Rymberta.Nie 
P9jmuJ.ę, dak,moglo uczonemu badaczowi ;pr~yj*ć)do 
.,głowy tak nietrafue ,-usprawiedliwienie. ,Kra:n~ wy
D!lienil\ :konułłgbwpo imieniu., . a mianowicie ,lleJł!lmia.-

38 
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ga. i Heroda, mówi o wojnach domowych między mie~' 
szkańcami i t. p. Rymbert zupełnie co innego opo
wiada. Wygnany z ojczyzny szwedzki konung Anund . 
prosił pomocy Duńczyków i obiecał w nagrodę wy
dać im na łup miasto Byrkę. Mieszkallcy urnieli od
wrócić od siebie grożą,cą, im burzę i duńscy wikingi za
mierzyli wynagrodzić to sobie inną, zdobyczą. Ceci· 
ditque sors quod ad urbem quamdam longius incie po
sitam in finibus Slavorum ire deberent. Hoc ergo illi, 
videlicet Dani, quasi divinitus sibi imperatum creden
tes, a loco memorato recesserunt et ad urbem illam 
directo itinere properarunt innuentesque super quiete 
'et:secure habitantes, improvise civitatem illam armis 
ceperunt et captis in ea spoliis ac thesauris multis ad 
sua reversi sunt (94). Nie wymienione tu nawet na
zwisko miasta, nie mówiąc już o innych szczegółach. 
Lecz Kranz nie poprzestał na tern. u Adama Bremeń
skiego, . u Saxona Grammatyka czy tal o bogactwie 

. i znaczeniu dawnego Julina. Korzystał więc z opisu, 
jaki pozostawił pierwszy z tych kronikarzy, nie spo
strzegając, że to sanlO wpierw już powiedział o Wine
de ze słów Helmolda. Dalej dodaJe nowe, u niego 
pierwszego spotykane szczegóły, a mianowicie, że Ju
lin ustępowa! jednemu tylko Carogrodowi, że kaidy 
naród. w mieście tem dla handlu mieszkający miał swo
je ulice, rynki i t. d. Krócej mówiąc, rozpowiada 
o Wolinie to, co wiedział o bliższych jego epoki· mia. 
stach hanzeatyckich w Rossyi i Norwegii (95). Barthold 
więc nie słusznie Mikołaja Mar3chalcha nazywa "ojcem 
kłamstw" oWinecie. MarschaIch był tylko zuchwalszym 
od Kranza, lecz honor ojcostwa nie jemu się należy. 

Wkrótce po " Wandalii" Kranza napisał his tory _ 
j~ Pomorza Jan Bugenhagen, urodzony w Wolinie. 
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W pierwszym rozdziale naszej rozprawy wspomnieli
ś~y o jego ąziele i o ułożonej przezeń genealogii ro
dZInnego miasta. On przyjmuje już Winetę za miasto 
oddzielne i przenosi Ją. z nad Dziewinowa na sąsiednią 
wyspę Usedom (96). Opowiadanie zaś Helmolda stosu
je wyłą,cznie do Winety. Podanie o pochłonięciu te
go miasta przez morze jeszcze mu nie jest znane, lecz 
i on już wspomina o pozostałych zwaliskach. Wreszcie 
Bugenhagen przytacza i inny wniosek, dowodzący toż
samości Winety i Wolina, i wyznaje, że nie jest bez 
podstltwy (97). Pytanie to, jak się zdaje, 'nie wiele' 
go zajmowaŁo. Dzieło Bugenhagena nie mogło mieć 
wielkiego wpŁywu,· chociaż bylo daleko lepszem niż 
wszystko, cokolwiek napisano w tym przedmiocie przez 
współczesnych mu pisarzy i w ogóle przez uczonych 
XVI wieku. Leżało ono w rękopisie przeszło 200 lat 
i zostało wydrukowane dopiero w r. 1728. Tern. wię
cej przeto czytano dzieła takie jak Annales Herulorum 
et Vandalorum 1. VII, Mikołaja Marschalcha (98). Nie 
uważam za rzecz potrzebną baśnie te tutaj powtarzać. 
Dosyć jednej: "podług świadectwa kronik (?) do Wine
ty, 'v której żyli Wenetowie Ptolomeusza, przychodzi
ły to wary z Indyi, Azyi, Grecyi. Handlowe stosunki 
odbywały się-wtedy z wielką łatwością i rozciągaly się 
od Wand",lów do Sarmatów, od Sarmatów do·· Scy
tów, dalej do Kaspijan, Syrów,. Baktryjan i Indyjan. 
Kiedy znikła Wineta, na jej miejscu powstal J~in, 
o czem świadczą dawne pomniki (99)." Jakie? 

Lecz daleko nam jeszcze do brzegu. Przed nami 
długa żegluga po tym oceanie wymysłów, w któ
rym utonęło już tyle niebacznych historyków prze
szłości i nawet bieżącego stulecia. 

Ostatecznie wiarę w istnienie i znaczenie, Win~ty 
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umocnił, autor znanej historyi Pomorza Tomasz· Kan-
2iOW. Temu nie można zarzucie rozmyślnego fałszu. 
Zwiodła'go własna. wyobraźnia (100). Zbierając ma
teryja~y do swojego dzieła, zamierzył na miejscu 
sprawdzić podania o ruinach Winety. Pomiędzy 1~20 
i 1530 rokiem czynił on swoje poszuki,,,"'ania. W mo
rzu naprzeciw wsi Damerowa, leżącej na wyspie Use
d'om, znalazł rzędy kamieni, 'rozłożonych w porządku 
od wschodu ku zachodowi, i przyszedł do wniosku, 
te w tynl kierunku szły ulice zaginionego miasta. Ka. 
mienie wziął on za fundamenta zabranych przez mo~ 
r.ze domów. W trzech lub czterech miejscach skały 
'wim<ilsily się nad powierzchnią morza. Kanzów wziął 
je za· wierzcholId kościołów i domu ratuszowego. Głę
bokoś~ nie pozwoliła nUl dokończyć hadań, lecz dosyć 
było i tego, co znalazł. Odkryta przez niego część 

Win et y wielkością swoją dorównywała Lubece i bez
wątpienia przewyższała Ją. pod każdyul innym wzglę
el:em. Rybacy, którzy mu towarzyszyli, opowiadali mię
d:zy iunemi, że ulice Winety były zabrukowane i że 
bruk ten, mchem zaFosly, można namacać długieUli 

ż,erdziami (10 1). Pytanie było roz,viązane. Kanzow 
!aaJp]sałw swej kronice rezultaty zrobionych przez sie-
1i>i:e otfLkrye. Na niewielkiej wyspie W olinie ukazały 
się więc jednocześnie et wa bogate i silne miast~: Wolin 
i Wineta. Ostatnia wreszcie była potężniejszą od swej 
rywalki (102). Bardziej, szczegółowych wiadomoś.d 
o niej K.anzow nie poda.je. Poprzestaje on na literal
nym: przekładzie znanego lniejsca. z kroniki I-Ielm<olda 
j. wziętem u Kranza przypuszcz.eniu, że Wisby na Got
landzie powstało w skatek upadku W inety. Dzieło 

Kanzowa miałó wielkie p0wodzenie. Znaj,dowalo się 
0.n~ W obiegu' w lic~nych kopij ach, było dopellillane 

lu~' skracane' przez, uczonych (I03) i w ogóle, uWiata
ne za naj~epsze w tym przedmiocie. Nie! dzim!lle
go, że opowiadania: o' ruinach, pod wodą znajdu.ją
cych się, ścią.gnęly w miejsce przez niego wskazane· 
wiele ciekawych gości. Zmady w r. 1560 ksią,żę l1o~ 
mouski Filip rozkazał zmierzyć p1~zestnzeń, zaj~wa

ną przez urojone z:waliska Winety. Okazało, się, Ź:~ 

się ona ciągnęła. na polmili długości i na 3/~ mili szero,. 
kości (104). Wkrótce po 1560 r. dla obejrzenia za .. 
gadkowyc1il kamieni przybyli do Dam~:rowa mIody 
ksi'ą;żę bruuświcki i Jan Lubbech,. burmis·trz z Trepto .. 
wat Ohaj slyszeH od swych przewodników wiele szcze
gółów o wspaniałości zatop10negomiasta. Pastor są1-, 

siedniego Bolegoszc2ia (Vlolgast) po.wiedział nawet księ-· 
cin, że plO nieszczęściu, jakie nawiedzilo Wi~et~, Szwe~ 
dzi wywieźli do siebie marmurowe 0dlamy; poalug~ 

&łów jakiejś stanej: piosenki metalowe W11Q t,a, którel'lti. 
pys)zntl:o się Wisby na Gothln®zie, stanotwil~częś6 tej; 
zd();byczy (105). Lubbech znallazl kamieme: w t~kimi' 
samym pJJawie porządku, w jakim je' przed 30bU czy 
więcej laty pozosta;w;ił Kaazow. ZasadzaJąc się na pe
plrzednich bada.'fłiach, nar; pie~niaeh i pOdal:liach ryba
kaw" llakonilec na znalezionych pil\'zez' siebie w klaszt~ 
xacl1 stapych rękopisa.~h burmistrz z' Treptowa. w li", 
scie do D·awida, Chytraeusa :E>owiada co na&tęp~jt\~ 
"Miasto 'Wineta llylo bogatem i sławnem: jesz,cz;e j>pz,ed 
wyprawami Geizerycha wandalskiego do, Ahykii Odo·, 
akra herulskiego do Italii. Przyczy:ną.. zbuli'ze1il~a war 
sta byli,}r nie llapadynieprzyj.aciól l(tcz, wy~ew morski.! 
Ta., straszna. klęska dotknęła miaSi1i~}I za panowania 11ł~ 

dwika. Poboźnego (10i~)."Nie mo~na nie. pod~i-wiiW: 
tak; wynala~ezej zdolności i takiej śmiałości dółiłly$łów. 
P:róe~sa.meg.o Lubbech31 nikt nie mógł korz1SJ~ć z~ 
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źródeł, na które się powołuje. Przypuśćmy, że jak 
sądzą niektórzy, rzeczywiście czytał on jakieś kroniki 
klasztorne o Jomsburgu, przerobione z sag, lecz wca· 
le nie mówi o warowni normandzkiej, a,. rozpra,via 
o Wandalach, Hetulach i o takiej starożytnoćci, do ja
kiejzapewne nie dochodziły ani widziane przez niego 
piśmienne pomniki, ani też ustne podania rybaków da
merowskich. Na dawne pieśni nie on jeden się powo
łuje; dziwna rzecz wszakże, że żaden z obrońców "Vi
ne~y nie przytoczył choćby parę wierszy ze słyszanej 
·przez siebie pieśni. Te uwagi nieprzeszkodziły jednak, 
w kilkadziesiąt lat potem, Micraeliusowi powtórzyć 
w swej szczegółowej historyi ziemi pomorskiej wszyst
kich baśni o Winecie, jakie się nagromadziły w ciągu 
cruego stulecia i zamknąć swych badań wielkiemi od
krycia.mi treptowskiego burmistrza. Właściwie·· Mi
craelius nie dodał nowych faktów do swej historyj 
i bez tego już w szczegóły bogatej, lecz rozwinął i ob .. 
jaśnił podania, jakie do niego doszły. Takim sposo
bem wie on, że w Winecie były metalowe wrota, że 
srebra była tam taka obfitość, iż go używa.no na najpo. 
spolitsze przedmioty i t. d. Dalej opowiada lVIicraelius 
że w dzień pogodny można na' dnie morskie m widzieć 
ocalałe resztki miasta i rozróżnić rozkład ulic. Rozu
mie się, że po zniszczeniu Winety; miejsce jej zajął 

Wolin, i stał się także rywalem Carogrodu (107). Nie 
uważam za potrzebne mówić w tym przeglądzie ani 
o Munsterze, ani o Ohytraeuszu i innych tejże katego. 
ryi pisarzach, którzy skorzystali z gotowego już u po
przedników materjalu i t.ylko powtórzyli w swych 
księgach to, co przedteIn czytali. 

W wieku XVII baśnie o Winecie otrzymały już 
swą. ostateczną. formę. Imię stolicy Wendów ukazało 
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się na rnappach geograficznych tego kraju i przeszło 
z ,badalI. naukowych do ksiąg elementarnych~ , Zn'any 
ze swych· prac historycznych i geograficznych Albrecht 
Schwarz był zupełnie przeświadczony' o rzetelności 
faktów, podanych przez' Kran za, l{anzo,v8, i Micraeliu
sa. Starał się 011 dowieść możliwości współczesnego 
istnienia dwóch wielkich .miast, jakiemi, podług jego. 
zdania, były 'V olin i Wineta na tej szczuplej .przestrze
ni, jaką im wyznaczyły podania narodow'e i nnuka. 
Jomsburg, o kt6rym dowiedział się ze źródeł skan
dynawskich i o któryln rozprawę napisał, odniósł 
Schwartz do Jamundzkiego jeziora, w okolicach Koestli
na (108). W r. 1741 dwa statki holenderskie rozbiły 
się blizko Damerowa. Natychmiast rozeszła się wieść, 
że rozbiły się one o kamienne zwaliska Winety. Zna
leźli się nawet ludzie, którzy zapewni~li,że na w1aslle 
oczy widzieli nad powierzchnią morza trzy alabastro
we lub marmurowe kolumny, z których jedna nawet 
pochyliła się od uderzenia w nią statku holenderskie
go. Ówczesne opowiadania powtórzył. nam Stolle 
w· swej historyi miasta Demina. RozpowiadaJ: on swym 
czytelnikom, że lnurymiasta WiIlety leżą na 10 stóp 
niżej pod powierzchnią -morza, . wspoIl;1niane ,zaśko
lumny tylko na sześć. ,Lecz' kiedy woda opada,wi~rz .. 
chołki tych białością '. jaśniejących kolumn sterczą. 

nad powierzchnią, a rybacy ro~wieszają na nich, swe 
sieci. , Mury są nadęr szerokie i, mocne. Kształt mi,asta 
owalny; wielkością przechodzi ono Szczecin. Blizko 
zwalisk igła magnesowa. wd~iwny ruch' się wprawia, 
co było przyczyną ośmiu rozbić okręt6w w ciągu 2·6 

,lat, t. j. od 1745 do 1771.r:okll.(109). Na zasadzie 
wszystkich wylic~onych tu danych, prezyden.t pruski 
K1\.:fferbrinkn~pisal badanie o .Wine~iączylidawnym 
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Wolinie, wydrukowane w VIII tomie Magazynu Bu

schinga (110). Tu pogodzone są wszystkie sprz,eczno

~ci,rozwiązaIle wszelkie wątpliwości. Jomsburg był 

niczem inneln jak cytadelą Win et y, "w rodzaju ByllSy 

"pod Kartaginą" (111). Przytoczone wyżej slowasagi 

o fortyfikacyj ach jomsburgskich nie wydają się I(afl'er· 

brinkowi przesadzonemi. On je nawet komenta

rzem opatrzyl:"w tej ,varowni (Jomsburgu) znajdo

wał się arsenał dla ciężkich dział; tam były 'także 

przyzwoite pokoje na stale mieszkanie komendanta 

i innych starszycho:ficerów.... Można wnioskować, 

że nie brakło też ~każemat dla prostych żołnierzy 

(112)." Jest nakoniec cały rozdział o stosunkach 

wendzkiego' Dworu i iJn~óla Burzysła,wa z sąsiedniemi 

mocarstwami. Tu między innemi "znajduje się wiado

mość, że w Jomsburgu był nawet "pierwszy minister 

do spraw dworu 'i państwa" (113). ,Slowa uczonego 

prezydenta nie obudziły, o ile wiadomo, nied0wie

rzania ·u wsp6łczeąnych uczonych. W 10 lat bliz:ko 

po wyjściu na świat VIII tomu Magazynu BnschiDga, 

Jan Miiller powiedział o Winecie, że. "onabylapun

ktem środkowym, gdzie produkty życia pasterskiego 

inieznaeznej j'eszcze pracy rz~mieślniczejwymienialy 

się '.Ba towary kupców, zwieązających Pomorze, le'cz 

że na.glegl1unt, na. którym' stała, zniżyl się ku Jłt(i)

rzu; wielka Wineta znikla, a zwaliskami jej są S'ka

łypodwodne; ty lkoll\armur· i alabaster ,świadczą·z dna 

. morskiego o minionej wielkości (114)." 

Nie,mówiąc,o baśniach, urosłych w początltuwie

.kuXVI i z~kończonych rozprawą prezydenta Kniffer

brinka, sam Jakt j 1stnienia Winety opiera 'się ·żate:m: 

l )na świadectwie Helmolda; "2)napoaaniach ł:ado-

Iwy.ch; B) na zwalisbch miasta. ° 'który'eh mamy;t1p'~· 
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wi~dania ludzi, którzy je wlasnemi widzieli oczyma. 

Procz tego, obrońcy Winety powołują się na tak na

zw~n~ Codex Oldenburgensis, gdzie napotykamy dziw

ne. s;VIa~ectwo, że w roku 1158 i 1176 w radzie miej

skIeJ mIasta Lubeki zasiadali ludzie z miast Wolina 

i Winety. ,~r~k~m spo~o be~ i~tnienie Winety należy 
do czasu poznleJszego, 1 odrożnla się ona wyraźnie od 

Wolina, z którym ją ponlieszano (115). 

Rozbierzmy' wszystkie te dowody pokolei. Obalić 
je nie trudno. 

l. Wyżej okazano, że Helnl0ld prawie dosłownie 

przepisał słowa Adama, Brelneńskego, lecz zamiast 

Jumny ukazało się, u niego nowe imię-Wineta, o któ

rej przed nim wcale nie wspominali kronikarze. Da

lej, lnówiąc o śmierci Haralda Blaatanda,Helmold zno

wu . powtarza to, co Adaul powiedział; lecz miejsce, 

gdZIe umarł Haraid, strzaląP,alnatokiego raniony, na

zwal "\Vinetą (llą). Oczywiście, pod tą nazwą, rozu

miał on Jumnę kro~likarza bremeńskiego czyli Julin 

Saxona Grarnmatyka, a nazw tych tożsamość' wątpli

wości nie ulega. Niektórzy uczeni, a w tej liczbie 

Z511ner (117), Lindfors (118) i nakoniec Szafarzyk 

mniemają, że słowo Wineta w kronikach niemieckich 

i dyplomatach ozuaczapo prostu miasto Wendów~ci

vitas Venetorum. Szafarzyk przytoczyl nawet kilka 

podobnych przykładów. Lecz idzie tam o inne miasto 

Wendów, o inne Winety, a nie Wolin, który pod tern 

imieniem po raz pierwszy zjawia się u Helmolda . 

W wie1:u aktach z r. 936 spotykamy "Groninche quod 

dicitur "Venethen,"w dyplomatach z lat 933, 10.22, 

l062-"Winethahusum" (Wendenhausen); w dyploma .. 

,t,ach z r. 1022, 1064 i t. d.-:-"Winethe" (119). Zrobi. 

my tylko uwagę, że nazwy tej, uzYWa1i Niemcy, a" nie 
, " 39 
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Słnwianie, kt6rzy sami nigdy siebie Wend'alninienazy
wali,nazwawięc "Vineta" była dla *.nich obcynl, iuno
plemiellJ.TlYlndźwiękiem (120). Jest jeszcze inne zdanie, 
wypowiedziane, pierwiastko'\vo jeżeli się nie mylę, przez 
iLungebecka (121), wedlugkt6rego "Wineta" jest nic 
innego, tylko omyłka samego Hehnolda~który'w znajdu
gą,cym się u niego kodexie 'kroniki Adama 11ie lnógl wy
czytać imienia dumne (w formie laciń~kiej-Jumneta) 
i (Zmienił je na inne, więcej mu znane; lub,co jest rze
czą. prawdohniejszą., błą.d ten należy do późniejsych prze
pisywaczy ,;Sławiańskiej Kroniki" Hehnolda. Zup el
~niepodobny wypadek powtórzył się z "Historyją. ko
"ŚCiola Anglów" Bedy, w której pJ.'zepisywacze zmie
l1ili znane imię plemienia "Juti," nu, inne,zupełnie bez
'sensowne "Viti." Zdanie Langehecka hardzo podobne 
,do prawdy. W niektórych kopijac'h 'kroniki I-Ielnlolda 

. wcale uie ma słowa Wineta, które się znajduje we 
wszystkich dotą.d wydrukowanych wydaniach. W je
·anej kopiic~tamy: Jumeta, w innej: Immuveta, w trze
ciej Niniveta (122). Bangert, w uwagach do swego 
"wydania łlelmolda 'wsponlina o jednej kopii, w której 
'stailo JUUlIleta (i 2 3). U późniejszych kronikarzy, 
ikt6rzy korzystali z Helmolda, tak jak on korzystał 
'Z .t\.da:ma, l'lapotykamyc1ziwną, rozmaitość imion t'1nl, 
gdzie oni poprostu przepisują. znany nam opis J urony. 
''fa}lcim sposobem u kronikarza saskiego czym my za
lmiast J umny lub Wirrety: Witnne (124); u i-Iermana 
K01'B:era: Nyniveta. lub l-Iyumeta (12ń); 'w OhroniCbn 
Blavioum: Luulleta {12~6).vV szystkie "te waryjartty 
:poohodzą. z jednej i tejże przyczyny, a,lnianowicic'ztej, 
.że przepiaywacze i późniejsi kronikarze, nie wyczy
tawszy imienia miasta; o którem Helmoldmówj, n api .. 
sali je każdy 'podług flwegowid:zimisię. 

II. Blędem jest odrzucać śwh,L(ilectwo podania nar 
rodowego dla tego tylko, że w tell podaniu wymysł; 
i. falda historyczne splotły się w jedną. gęs:tą. tkanin~ 
której oddzielne nici prawie się okiem dostrzeg.ać nie 
da.ią.· Lecz nie zawsze tak nazwane· podanie' pnzeeho-: 
dzi z ust ludu w księgi, ni~kiedy idzie ono drogą od:. 
wrotną", z ksią.ż~k do ludu. Takich przykładów można 
wiele przytoczyć. Co do podail. o vVinecie to wą,tpi.ć 
należy, czy one pierwiastkowo wyszły od ludu. Być 

może, że kamienie podwodne. dały powód do Jakichś 
w;ieści pomiędzy rybakami, lecz forr,n,ę ostateczni}. 
otrzymało. podanie w skutek domysłów i opowiadiul." 
kt6re w obieg puściJ; I~anzow i jego naśladowcy. Cz~

ste odwiedziny i dopytywania się ludzi ciekawych uie 
mogły pozostać bez wpływu na. Wyobraźnię rybak6w· 
damerowskich. Onato właśnie zaczęła dopolll3!gaó 
przypuszcz,eniom, uczonych baQą"cz0W i dodawaĆ, im: 
nowych, chociaż wcale· nie siluyrąh dowodów. Że po-
"wieść o' Winecie nie byrla, rniejsco~vą. w.ęndzkił,-to j~.j 
sno się okazuje z samej nazwy miasta, która mogla: " 
powstać tylko u Niemców. l imię i podanie zrodziły. 
się na obcej" nie slawiańskiej niwie. Są . to sztuczmę: 
w:ypielęg,nowane rośliny, bez siły wewnętrznej, jak~: 
dllch. narod(j)·wy wle'wa. we wszystko, co tylko z jęgo, 
głębi wYClhodz:i. . 

111, o.hli<i>ńey Winety przywiązują, wielką.wągę. 
do spisu cZ!OJłkó;w rady miejskiej L'O.beki,. W" którJIIl! 
powiedziano, że. w 1).·.1158: i 117t:> w·rad,zie tej zas~ą,: 
da.li l~~ei rod(:}1U z Winety i Julina (127). ~al~~ 
wzmianl\;fh di(Hwodzila:by' z jedneJ strony rzeczywist~§~ 
istnienia. Winety, Zi drugie} różnicy jej~ od Julina. .Ąl~ 
p€>dlug. sŁ@\w s~rnego. I-Ie1molda Winet,3r w drlł~iej F:G,łe .. 
,~ie XII wieku j~ nie istniała,: quondam fll~t~po:w:i~ .. 
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dział on o kolo 1170 roku. Zabytek piśmienny, o któ
rym tu lTIOWa,jest bardzo wątpliwej wartości. Powstał 
01;1 nie prędzej jak w XIV, a może nawet w XV wie
ku. Przynajmniej spis ten pisany jest jedną ręką 
i d.oprowadzony do 1416 roku. Nieuczony autor 
widocznie pragnie dogodzić próżności patrycyu
szów Lubeki, których rodom przypisuje odległą 
st·~rożytność. Dolno-niemiecki język tej kompilacyi 
należy do dosyć późnego czasu (128). Dopuściwszy 
nakoniec niemożliwą. starożytność i wiarogodność spi
su lubeckiego, musimy przypomnieć, że w okolicach 
Lubeki mogla być nie jedna Win eta. Wedel Sinlon
sen (129) przytacza jeden dyplOlTIat cesarza Henry
ka IV, W którym czytamy: "in loco vVinethe dieto in 
pago Lacne in comitatu Henrici comitis." Ta Wine
ta leżała niedaleko od Hamburga i z samego położenia 
swego mogla być w ścisłym związku z Lubeką. 

IV. Pozostaje na.m roztrzą.snąć ostatni dowód
rzeczywistość istnienia podwodnych zwalisk sławiań. 
skiego miasta.. Wieść o znakomitych ruinach pobu
dzila uczonego berlińskiego professora Z~llnera do 
zwiedzenia w r. 1795 wsi Damerowa. Za pomocą. lupy 
zauważył on w morzu dwa miejsca, w których fale 
rozbijały się ze szczególnym łoskotem; rybacy powie
dzieli mu, że przyczyną. tego zjawiska była wielka 
ściana z cegły ułożona, cztery stopy grubości mają.ca 
i że onato wstrzymuje pęd wody. Z~l1ner słyszał tak
że od nich, prócz znanych powieści, że część tej mu
rowan~j ściany wznosi się do saIn~j powierzchni mo
rza. Nie mogąc spostrzedz nic podobnego, wrócił 
on z Danlerowa z niedowierzaniem ku podaniom 
miejscowym i do samych,zwalisk (130). Z tern wszyst
kiem zaproponował składkę dla otrzymania fundu-

. . 
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szów, potrzebnych na zbadanie dna. morskiego za po
mocą podwodnego. dzwonu. Zebrano dość znaczną, 
summę, ale Z511ner umarł i zamiar nie przyszedł zaraz 
do skutku (131). W roku wszakże 1798 przedsięwzię
to badania, dzięki szlachętnej ciekawości niektórych 
mieszkańców Szczecina, Swinemunde i duńskiego szy
pra Finka. N a ich żądanie Szkot Boos spuszczał się 
na dno morza w oznaczonem miejscu i chociaż burza 
nie dozwoliła mu powtórzyć badanie, zeslów wszakże 
jego okazało się rzeczą niewątpliwą., że zbadana przez 
niego część mniemanych ruin była tylko zwyczajną. 
ID8.SSą. podwodnego granitu (13:2). Na tej zasadzie 
professor Wrede z Berlina napisał rozprawę, w której 
dowodził bezzasadności podania o pochłonięciu Wine
ty przez fale morskie (133). 

Ostatnim obrońcą. Win et y i jej zwalisk znany ze 
swych prac na innern polu pastor Meinhold (134). 'On 
się opiera nie tyle na świadectwie Helmolda, ile na do-

. wodach następujących: I, na dawne m podaniu, 2, 1130 

foremnie ułożonych kamieniach, widzianych przez 
Kanzowa i Lubbecha, 3, na znalezionym w morzu 
w r. 1836, przy budowaniu portu w Swinemunde,ka
mieniu, obciosanym rękami ludzkiemi, 4, na mnóstwie 
czerepów od pogańskich urn, znajdujących się w bliz
kości Damerowa, 5, na znacznej liczbie. monet złotych, 
przed 40 (teraz już przed 50ciu) blizko laty tam 
znalezionych, lecz które nt;ttychmiast zagin§ly, tak że 
ich wcale nie zbadano, 6, naprzerwaniu brzegu wy
spy Usedoma blizko ujścia Swiny, świadczą.cem o daw
·nym, silnym przewrocie, dokonanym przez wzburzone 

morze (135). 
Wszystkie te dowody, oprócz drugiego, dosta-

tecznie zostały obalone przez Bartholda (136) .. Ale 



p~stQ~ M~iIJ.ihol.d. udał się\ sam do. 1QwQJ'z)istwa,histol1yi 
i starożytI1ości potnorskich z Pil?oś@ą Q, dostarczenie środ
ków przedsięwzięcia l10wyGh p<i>szukiwań za·PQmoc~ nur .. 
kowego, dzwonu. Towarzystwo ZJe swej strony zrobiłQ 
kilka przedwstępnych zapytań i poszukiwań" z których 
się okazało, co. następuje. 1. Tajif,lY radzca handlowy 
Krause doniósł Towarzystwu, że jeszcze przed 40i laty, 
b.ę.dą;c' w. Swinelnunde, spotkal na j~c1ny:m angiel
skim. okręcie majtka, wybornego p1:yw3!ka,. który p;rzed~ 
tern, ~~uclnił się łowieniem, konch p edQwy ch. !(:rr8lU" 

Re. zaproponował mu aby udał się z. nim do- zwalisk 
Wil'let]' i kilka razy zapuścił: na dnQ moJ.jzą.;~ żJaby zha~ 
da,ć j~go natur~. Poszllkiwania te zaGzęły się na g~ę,
hokości 9~itl stóp i szły daleJ w mQrze. Ni~str1.1dzQny 
majtek 7 lub 8 razy spuszc~al IDę na dno mQfza, w ról'" 
żnych :rpi~jsca.Q·h" pozQstawał cUugo. pod: WQd~ i za, każ
dym razem przynosił garść piasku lnonskiego zape"v;" 
niaj~€;; że: prócz zwyczajn,y:ch kaanieni nic innego nie 
znę,jdrowaJ:. Podług wszelkiego praw.dopod'oibiellstma. 
Krą,~e za,komun~kowat Towarzystwu tylko 1l00we! 
szc~e,g-Gty o tem, pr7.iedsięwzięciu" które, jak vJ.yżej: po
wiedziano" dokonane byl01 14, sierprlMta 1198 r. pr71ez, 
oby.Wiat~li s,zczecmskich, i swineull"Ulldzkich. 2. Sk.a~ 
heł w Szczednie, który za,r2łądza!' budo'wą pOilrt1ł swi· 
nern;O;n~kiegQ na, piśmie~ Q,dpow:ieclzial WÓM{QZ~,s: lUli; 

z.~p~ta:aie prezydenta' Herhiga o układzie ruin Wi
nety.;", że gam podwakro0 oglądał kam:ienn$ ławę, 
pod. te.JI)lI inuel1iem. znaną i prZytełUi w takin:~. czasie,.kie .. , 
dy Im gtęli>~kości 12tu stóp m0,Żnf.l, było rQ~PQzn.'lł)J.~ l\ilk 

myki wrielkości orz,echa, leeli że ~ie do.stl?z,egł nic I~O~' 
clobnego do ruin lub do foremnego układu. masa. DQ-, 
sii,@.:w:cy kAimienifl;; do budo!Wy portu, którzy ~a,m~li W tern 
samem mi:enscm! gllal1it i do·eywaJ:i go z glęb:~koŚGii 6 do; 
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12 stóp, toż samo potwierdzili. Słowem, śladów muro~ . 
wanego miasta pod wodą żadnych nie wykryto (137). 

W skutek tych przedwstępnych ba daR, Towarzy~ 
stwo historyj pOlnorskiej za rzecz słusżną uznało 
udzielić pastorowi Meinholdowi na jego prośbę od
mowną, odpowiedź, dalsze bowiem poszukiwania u
ważało za zbyteczne. Pytanie rozstrzygnięto sta
nowczo. Drewnianego Wolina nie udało się zamie
uić na marmurowąWinetę. Istniała ona tylko 
w wyobraźni 'lt1:CZonydl i rybaków 1damerowskich, któ. 
rzy na długo jeszcze nie zrzekną się pięknego podania. 
Podobnaż opowieść istnieje i w innej części Pomo.
rza (138). Niech lud wierzy w te podania: ella niego 
.są ,one historyją i poezyj~; 1110gą. znaleźć o~e miejsce 
i w prawdziwej, wolnej od wymysłów histot'yi, nie na
leży tylko ich stawiać na ró,vni z surową rzeczywisto
S Clą.. Mają one swoją. mą.drość,swQją niezależną. war
tość i znaczenie. 

Znajdą się i oprócz rybaków dalD;erowskich ludzie, 
którzy jeszcze nie odstąpią. od. Win et y, bo im w obli
czu suchej, z krytyki wyszłej prawdy, żal będzie pię
knego fałszu; 'lecz :na ichzurzuty nauka nic do powie
dzenia nie ma. 

Na zakończenie wspomnieć wypada o poetyaznem 
przypuszezeruu GiBsebrechta (139). Nie wierzy on 
w istnienie Winety~ lecz zdaje mu 'się, że na dnie po
,dania o niej leży pr,a w<Jlahistoryczna. FI uczą;oe dzwo .. 
nami 'kościołów swoichrniasto podwoan~ jest, podlug 
słów jego, poetycznem przedstawienienl kościola chrze
śćijańskiego w ziemi Wendów za dni oderwania się Sa
sów od Henryka IV. 



PRZYPISY 
DO ROZPRAWY OWINECIE. 

(1) Normandka Gida odpowiedziała przysłanym do niej 
posłom młodego Haralda: "dziwi mię, że w Norwegii nie zna
lazł się konung, któryby miał wolę pokonać Norwegiję i pa
nować nad nią" jak Gorm w Danii lub Eirich w U psali. 8nor
d SturlU80n: Hei~skringla, Haralc1a Saga, c. 3. 

(2) Tu szczególniej należą: Linajora, dissel·t. cle civitate 
J omenai, Lundae, 1811. fVedela Simonsena badania o J om s
burgq, przełożone ~ duńskiego przez Giesebrechta: Geschicht
liche U ntersuchullgen iiber'J omsburg im Wendenlande. N eue 
Pomersche Provincialblattel'. T. II. str. 0-175. Krytyczne 
uwagi o tym artykule P. E. Mtillera, wydrukowane w tymże 
dzienniku, T. III. str. 150-176. C. F1\ von Rumo7l.r, Sam
mlurg filI' Kunst und Historię. Hamburg, 1816. I. 9-123. 
Barthold, Geschichte von Riigen und Pommern. Hamburg. 
T. 1-3. 1839~1843. Gieseb,"echt: Wendische Gpschichten 

, ' , 
3 tomy. Berlin, 1842-1843. Ograniczam się na wskazaniu 
głównych dzieł. Więcej szczegółowe wyliczenie pomocy lite
rad?ch można znaleść we wBpomnianem dziele Bartholda T. I. 
str. 301. 

'Ca) Naprz. lVolgast na Pomorzu "apud tlrbaniorea voca
tur Julia Augnsta, propter urbis conditorem J-ttlium Caesa
rem." Helmoldi Chronicon Slavorum ex l'ecens. Bangerti. 
Liibeck, 1702. L. I. p. 93. Łatwo zrozumieć, kogo Helmold 
nazywa urbanioree. U Kadłubka Chron. Poloniae. L. Ił c.16 
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c.zytamy ~ ,dwóc~polskich miastach Julia (teraz Lebus) i Ju
hnum (c:1Z1S L~blm), nazwanych tak na cześć siostry Julijusza 
Cezara.. ~odobnych przykładów mnóstwo. Przytoczyłem 
tylko naJ blizsze do naszego przedmiotu. 

, . (4). ~ tych biografij trzy pierwsze ułożone wkrótce po 
smlerc~ sw. ?,tt?~a, około połowy XII wieku, doszły nas 
wsza~ze ': pozmeJszych przeróbkach. Najważniejsza' z tych 
ko.mpIlacYJ ułoż?na w końcu wieku XV przez opata Bamberg
skwgo, AndrzeJa. Klempin' dowiódł niedawno możliwości 
p~zywróc:nia czystego textu źródeł pierwotnych. Patrz: die 
BlOgraphlen des Bischoff Otto und c1eren Verfasser. Baltische 
Studien, T. IX. p. 1-245. Oto co w tych pomnikach mówi 
się o Julinie i jego zagadkowym słupie: servus Dei Bernhar
dUB cbrrepta 'securi columnam mirae magnitudinis, Julio Cae
sari, a quo urbs Julin nomen sumpsit, dicatam, excidere ag
gressus .est." Andreas, lib. II. ap. I.tudewig, Script. reI'. Bam
bergensmm. p. 462.- "Julill a Julio Caesare condita et nomi
nata in qua etiam lancea ipsius mira e magnitudinis ob memo
riam ejus infixa servabatur. Ibid. L. III, p. 490. ;,Julin 
a J'ulio Caesare vocabuluD;ł trahens." Anonymus 8ancrucia
rins, Neue Pomm. Ptovincialblat. T. IV. p.334. Julinensibus , 
."enera~iliter l'eservata J ul,ii Caę&aris lancęa colebatur quam 
Ita rublgo consumserat ut ipsa ferri materies nullis jamusibus 
esset profutura. Ibid. 335. 

(5) J o. Bugenhagii Pomerania, ex manu8cripto edidit J. 
N. Balthasar. Gryphisw. 1728. 4. 

(6) A. S; Schwartz comment. critic. historica de Joms
burgo Po~eraniae. Gryphiac, 1835. 

, (7) Tacyt o Hermanach c. 40. 
(8) Q.eschichtliche Untersuchung iiber Jomsburg. N. P. 

Provincialbl. T. II. p. 9-6'0. 
(9) ,Julin .... cujusclam idoli celebritatem initio aestatis ma

#mo tripudio et c~ncursu agere, solebat. ' Andreas, 1. III. ap. 

~udew. 490. 
(10) Sa..~o Grammaticus, ed. Stephanus. p. 144. 

(11) Historia naturaL lib. 38. 
(12) ·Porów. SchOning' iiber cler Griechen und Romer 

40 
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Kenntniss von den nordischen Landen. u SchlOtzel'a Allge
meine nordische Geschichte, p. 88. 

(13) Sama bogini lIertha i cześć jej - bal:dzo to ciemne 
pytanie. Porów. rozbiór podali o lIercie u Bartholda, Gesch. 
von Pom. und Rugen. 1. 109--121. 

• (14) Muller uber Wedel Simonsen. N. P. Provincialblatt. 

III. 150. 
(15) GlossariuIll Suevo-Gothicum. 
(16) Ale duńczyk Saxo wszędzie pisze Julin, a nie Jum

na, w niektórych zaś i to, jak się zdaje, najlepszych rękopisach 
Adama Bremeńskiego, znaj duj e się J umna albo J umin. 

(17) Suhm, Danske ffiat. I. 498. Muller ilber Wedel Si
monsen, 155. 

(18) Patrz wyborne badanie o Saxonie Gramm"atyku 
Dahlm.anna. Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte, 
I. 150 i nast. To com W texcie powiedział, należy tylko do 
pierwszych ośmiu ksiąg historyi Saxol1a. Opowiadanie jego 
o współczesnych mu :wypadkach jest wierne i dokładne. 

(19) W wieku XII Dziewinów był już dla większych 
statków nieprzystępnym, co widać z opowiadar'l Saxona o wy
prawach W aldemar~t I. 

(20) Barthold, Gesch. v. Pom. und Rugen, I. 296. 
(21) Lib. III. c. 69. 
(22) L. I. c. 2. "Leubuzi et Wilini.'> Szafarzyk stanowczo 

W uloinów czyli Wilinów uważa za mieszkańców Wolinn. 
Sław. Star. 892. 

(23) Naczertanije sławianskoj mithołogii. Petel'sb. 1841. 
str. 177. 

(24) Boguphali episcopi Poznanicnsis Chronicon Polo
niae ap. Sommersberg Scriptt. rerum Silesiacarum. II, 24. 
"Wahnieg quod alias Julin dicebatuł'." 

(25) B arthol d, I. 296. 
(26) Venerabilis frater, Alberte Episcope, tuis juste po

Rtulationibus allnuimus et commi8sam tibi Pomeranensem ec
clesiam sub beati Petri et nostra pl'otcctioue suscipimu8 et 
praesentis scripti privilegio coml11unimus. Statuentes ut in ci
vitate J:.Volinens8 in ecclesia beati Alberti cpiscopalis sedes per
petuis temporibus' habeatur .... civitaten-l ·ipsCtm Wolin.... Castra 
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haec scilicet Dymmin, Treboses, Chork, Wolgast etc. Dregeri 
Codex Pomera"uiae diplomaticus, nr. 1. 

(27) Debel' die Religiol1 der Wendischen Volcker an der 
Ostsec. Baltische Studiel1, VI 136. 

(28) Bohlen, Debel' den wissenschaftlichen Werth und 
clie Bedeutsamkeit der in den Ostseelandern vorkommenden 
arabischen Munzen, w VI zbiorze prac towarzystwa niemiec
kiego w Królewcu. 1836, str. 3-56. Rasmussen, uber den 
Handel des Morgenlal1des mit Russland uncl Scanrunavien im 
Mittelalter, przekład z duńskiego w N. Pomm. Provinzialbl. 
II. 366. Zbadanie dróg handlowych i związków północnej 
Europy ze .W schodem lluthometańskim, w cią.gu trzech pierw
szych wieków Hedżry, może rozwią.zać wiele historycznych 
zagadek. P. Grygoryjew w Rossyi oddawna się temu przed
miotowi oddaje. 

(29) Adam Brem. IT. 66. Niżej cale to miejsce kroniki 
Adama będzie przytoczone w oryginale. 

(30) Debel' clie Nordlandskunde des Adam v. Bremen, in 
den hist. litter. Abhand1. der K. D. Gesellschaft zu Konigs
berg. lIT. Samnilung. 

(31) Wendische Geschichten I. 27-29, nr. 366. Porów. 
Debel' die Nordlandskul1de des Adam v, Bremen p. 169-:-174. 

(32) Wend. Gesch. 1,27. 
(3B) Tamże II. 214. ITI. 369. 
(34) Tamże ITI. '366-368, 385. 
(35) Interea rex, Rugianol'um classe auclus perque ostia 

amnis Zwinae Pomeraniam ingressus, Julini oppidi, ipso in~ 
tacto, conn.nia populatur. Deinde ad fłuvium Julino Caniino
que junctum .... ostiis bipertitum, regia classe progreditur. Saxo 
Gramm. p. 333. Por. str. 347. 

(36) Nie sam tylko HelmQld przepisał opowiadanie Ada
ma o cudach Jumny. Pierwiej jeszcze uczynił to bezimienny 
kronikarz saski.' Annalista Saxo w Eccarda C011mshisto:ri
cum medii aevi T. I. p. 339. Inni kronikarze korzystali po 
Więksżej częsci z Helrriolda, którego słowa . ska.zone podały po-
wód do wszystkich baśni o )V olinie. . 

(37) Wencl. ·Geschichten II. 214. 
(38) Saxo Gra,m. p. 235. 
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(39) Saxo,p~ '347. 
(40) Tamże p. 333---:35. ,Knytlinga Saga, ·c. 124. 
(41) Ad. Brem. ed. Lilldenbr. p. 32, 52, 59, 92. Adam 

m6wi o Sweinie: qui omnes barbal'orum res gestas, ac si scri
pta essent, memoria tenuit. 

(42) Scriptores rerum Danicarum meclii aevi, 1. p. 51, 
uwaga h. ' 

(43) Adam, 70. 
, (44)· Saxo, p. 186. 

(45) 'Patrz FragmentUlll historiae Daniae Islandicum ap. 
Langebeck, II. 149. Hal'aldus rex saucius in Vinlandiam fu
,git et prope Jomsbo'l'gum festo omniul11 Sanctorull.1 expiravit. 
Autor korzystał z kroniki Adama, powołuje się bowiem na 
jIistoria1l1 Ha1l1burgense1l1 ib. 146. Inny Iślandczyk, współ~ 
czesny Waldemara II, m6wi: Haraldus rex saucius factus i~ 
'Vandaliam, Jom&bu'l'gwm' fugit ubi omuium Sanctorum festo 
mortuus est. Langebeck II. 425. , 

(46) Jlaraldus .... pl'imus urbem fulldasse dicitul' quae Hy
nisburg nuncupatur, cujus moenia ab Arohipraesule Absalone 
ego Sueno solo conspexi aequari. Langebeck 1. 51. 

(47) Knytlinga Saga. c. 24. 
(48) Wend. Gesch. III. 366. 
(49) Tamże, m; 385. 
(50) Tamże, II, 156. 
(51) Gesch. von Riigen und Pommern. 1. 303 i nast. 

(52) Pochodzenie nazwy tej jest nieznane. Nie uważam 
,za potrzebne wyliczać wszystkie szczęśliwe lub nieszczęśliwe 
kuszenia się o jej objaśnienie. Oto najnowszy domysł Peter
,sena. Jom od średniogot. hiuhmas, hiuma, fem. jumja, t. j. 
tłum i ziemia w ogólności. Stąd iśI. heimr, ang. home. Die 
Zuge der Danen nach WencIen, Memoires de la societeR. des 
antiquitaires du Nord. 1836-37. p. 123. Sagi iślandzkie Jom 
biorą w znaczeniu ziemi, poezyja skald6w-w znaczeniu miasta. 

(53) Wend. Gesch, 1. 28. 
(54) Chronogr. Saxo 991. Anl1alcs Sangalenses~lajores 

ad ano 995, etc. 

(55) Von den Topfenvulkanns in Julin, Hakens~o~m. 
Prov. Bd. IV. 151. 
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(56) Debel' die Nordlandskunde des Adam v. Bremen. 
169-174. Por6w. tegoż autora, Zur Beurtheilung Ailams v. 
Bremen. BaJt. Studien, VI. 183-204. Lappenberg napisał 
rozbi6r hipotez Giesebrechta: von elen Quellen, Handschriften 
und Bearbeitungen des Adam von Bremen. Archiv der Gesell
schaft ful' aeltere deutsche Geschichte. VI. p. 776 i nąst. 

(57) Saxo, p. 182. 
(58) VVend. Gesch. 1. 206., 
(59) J omsburgska saga w pierwotnym swym składzie 

opowiada o czynach Sigwaldiego i jego towarzyszów do czasu 
bitwy Giorungskiej. Palnatoki jest jej nieznany. \IV p6źniej
szym czasie saga oPalnatokim weszln. w skład ,J omsburgskiej 
i przyczyniła się do jej, 'skażenia, szczególniej pod· względem 
chronologicznym. Wend. Gesch. III. 376-378, 386-388. 
J omsburgska saga doszła nas w ostatniC'j swej skażonej formie. 
Jest kilka redakcyj, leez wszystkie one różnią siQ jedna od 
drugiej tylko więcej lub mniej szczeg6łowym opisem tychże 
wypadk6w. Istotnej' r6żnicy nie ma. Co do mnie, korzysta
łem z niemieckiego przekładu Giesebrechta: Geschichte der 
Freibeuter vonJÓm. N. Ponim. ProvinzialhL l. 90-139~ Ze 
wszystkich zachowanych redakcyj, ta, jak się zdaje, jest naj
starożytniej szą, 

(60) VVend;Gesch. 1. 207. 
(61) Pytanie o tem, kto był ten Burzysław, kr6l ziemi 

Wend6w, wiele pracy historyków kosztowało. Suhm mniemał, 
że Iślandczycy połączyli wjedno panowania polskich Mieczysła
wa i syna jego Bolesława kr6l6w. D. Hist. III. 172, 188. To zda
nie jest llajprawclopodobniejsze. W rzeczy samej, zabory JYlie
czysława i szczególniej syna jego zbliżyły ich z wikingami 
Wolina. Bolesław był panem więk8zej cZ0śCi kraju Wendów. 
Świadectwa kronikarzy są lic~ne. Martinus Galł.us, p. 37: ipse 
(Boleslaus) namque Selenciam, Pomeraniam' et Prussiam usque 
adeo vel in perfidia resistentcs, velconversa in:fide solidavit ... " 
Kadłubek I p. 39: "Selenciam~Pomeraniam, l)l'ussimn, Rus
sialllque suac su~jiciens ditionL .. "· IIclmolt1 I. c. 15:. "Eodem 
quoque tempore Bolizlaus Polollorum christi~nis~imus. r~x ... :; 
omnem Slaviam, quae est, ult~o Oc1ol'am, trlbutls subJemt .•.. 
Sceptycyzm Giesehrechta jest tu nie w swojem miejscu (W end. 
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Gesch. 1.232). o Od sagi i~landzkiej już dla samego jej pocho
dzenia nie można 'wymagać dokładności chronologicznej i geo
grancznej. Wreszcie na korzyść domysłu Suhma jest j~szcze 
jeden' dowód: J omsb. saga mówi, roz. 13, że Swein duński 
i Sigwaldi byli żonaci z rodzonemi siostrami, córka,mi Burzy
sława. U Dytmara l\tlerzeburgskiego, kronikarza wiarogodne
go znajdujemy, że Swein był rzeczywiście żonaty z córką. Mie
czysława, siostrą Chrobrego, kti6rych Iślandczycy pomieszali, 
tak j'ak pomieszali też bliższych i znanych sobie Hara.lda 
i Sweina. Thict. Merseb.Vll. c. 28. 

(62) Iomsvik. Saga. cap. 13. Obiad konung;a jest wi
docznie . anachronizmem. Saga Haralda miesza Hal'alda ze 
Sweinem, który rzeczywiście prowadził wqjnę z Etelredem. 

(63) Iomsvik. Saga, c. l3. 
(64) Tamże. 

(65) Tamże, c. 15. 
(66) Saxo, p. 183. 
(67) Wend. Gesch. I. 222. vV r. 980 Sigwaldi był je

szcze w Jomsburgu. 
(68) Iślandczyk Biorn przyniósł do SW(u ojczyzny pierw

szą wieść o Palnatokim. Z nich utworzyła się oddzielna saga, 
którą. następnie połączono zjomsblu·gsk~~. Lecz saga o Palna-o 
tokim, umieszczona w początku nn. przekorę dokładności chro
nologicznej, pochłonęła prawie resztę treści. Palnatoki wystę
puje w niej prawie jako jedyny wódz, któren1l1 J omsbul'g winien 
sw~ sławę. Saxon Grammatyk opowiada o nim tylko jako o "wy
bornym str~elcu i zabójcy Haralda Blaatanda, 

(69) Jomsvik. Saga,c. 7. 
(70) LeitfadCll zur norclischcll Altcl'thmnskundc, hel'aus

gegeben von der kOnigl. Gesellscha,ft fti!' nordische Alterthums
kulicle. Kopenhagen. 1837. str. 69. 

(71) Einerson not. ad spcculum Hegale Norweg. p. 35. 
(72) Jomsvik. Saga, c. 8. 
(73) Najbal'dzic;j szczegółowa wiadomość o Pttlnatokirń 

znajduje siQ w przytoczonem wyżej badaniu łVedcla Simonse
na o Jomsburgu. Gruntując się szczeg6lniej na słowach Sa
xona: "Toki provil1cia tJumensi ortus," Wedel mniema, że PaI
natoki, potomek tego Tokiego, był ·Sławianinem. Bezzasn-
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dności tego zdani,a dQwiódł B. E.
o 

MiilIm': tJ eber iW cdel Simon
sen, N. Pomm. Pit'ovinzialbl. lIT. 161. 

(74) Saxo, p. 184-6. Nieprawc1opodobieilstwo opowia
d~ń Saxona jest r~~żące. N ajprzód, jakim sposobem mogliby 
Isla~clczycy prze.111llczeć o tych wypadkach, które prócz swojej 
wagI, z s~.mego JUż charakteru swego należą dosfel'Y sag; po
wtóre, skąd I-Iarald wziął władzę, która dawałaby mu, możność 
wystawiaI).ia wolnych Skan,.dynawów na takie próby? Bodaj 
czy nie ma słuszności P. E. Muller mówiąc, że całe to opowia
danie wzięte jest z jakiegoś podania wschodniego, które się na 
północ przedarło. Być także może, że źródłem do tego poda
nia był Herodot m. 34. 35. Lecz nie u .samego tylko Saxona 
je spotykamy. Sagi iślandzkie przypisują. czyny podobne do 
czynu Palnatokiego 'innym osobom, które przed i po nim żyły. 
P. E. lVIulIer, Sagabibliothek. II. .172 i nast. III. 359. Baśnie 
te znalazły dalekie echo; odezwały się one potem w historyi 
Wilhelma Tella. U riel Freidenberger, Guillaume Tell, fable 
c1anoise, Bel'ns 1760. 

(75) Dowoc1y wyżej są przytoczone. Porów. Barthold. 
Gesch. von Pommern undRilgen, I. 315. 

(76) vVedel Simonsen mówi, że Palnatoki umarł w r. 999; 
zdanie jego wszakże opiel'u. się tylko na świadectwie jomsburg
skiej sagi, źródła bardzo niepewnego co do chronologii. Po-

, dług słów sftgi, Palna toki poróżnił się ze swym wychowańcem 
Sweinem, otrzymał od króla Wendów Burzysława ziemię J om 
i umarł wodzem J omsburga i wrogiem Danii. J omsvik. . Saga, 
c.7-12. 

(77) Snorri Sturluson, Saga of Olafi konungi Tryggwa
sini, cap. 118~131. Saxo p. 190....:....191. Adam Brem. 82. Ze
branie i sprawdzenie świadectw Ęlprzecznych z sobą u Giese
brechta, Wend. Gesch. I. 240-250. 

(78)' Wenc1. Gesch. I. 250. Wedel Simonsell, p. 9. O sto
sunku Wolina do J omsburga nie mamy pewnych wiadomości. 
Wolinianie byli zapewne najprzód podległymi duńskim wo
dzom J olllsbul'ga, lecz kiedy ta warownia od duńskich konUIL
gów odpadła, łV olinianie stali się sprzymierzeńcami i uczestni
kami wypraw dawnych swych panów. Ze słów TOlfeusza: 
"adjunctum llluneri hono1'e mistum onU8, su b custodis limitum 
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titulo arcendi afinibus etc." Histor. rer. Norvegic. Pars II. 
lib. VII. c. 5, można wnioskować, że Jomswikingi służyli Wo
linianom. W tein nie ma nic niepodobnego, skoro idzie ° wiek 
XI. \IV reszcie trudno sprawdzić słowa Torfeusza, dla braku 
źródeł pomocniczych. 

(79) ·,V r. 1043 Magnus Dobry, król dUI1Ski i norwegski 
wziął i spalił 3 omsburg. ,,~Iagnus autem rex, posteaquam in 
Vindlandiam venit, J omsborgum a,ggressus, oppidi munimentis 
mox expugnatis, incolarum plurimos occ~dit, oppidum ipsum 
subjecto igne cremavit, ruraque late vicina incendiis vastavit, 
maxima belli foeditate grassatus." Snorri Sturluson, Saga of 
Magnusi Goda, c. 25. Spustoszenie okolic świadczy o związku 
dla jednej sprawy Wikingów i ~T endów Wolina. Snorro na~ 
wet mieszkaI'l.Ców J 0l11sburga nazywa Wendami: "V endas 
J OlllSbol'gum habitantes" 1. c. Scholiasta Adama Brem. N. 44 
mówi o tylllze wypadku, lęcz nie w tak dobitnych wyrazach: 
;,Ma,gnusrex classe magna stipatus Danorum, opulentissimam 
Slavorum ob.sedit civitatem Iuininem. CIa des par iuit. Mag
rius Olllnes tC1'l'uit Slavos." Być moze, że Magnus podchodził 
pod samo miasto Wolin. Przytoczone W I oddziale słowa' 1-101-
molda: "hanc civitatem opulel1tissimam, quidanl Danorum rex 
maxima classe stipatus etc." bardzo się zbliżają do słó\v scho~ 
lijasty. : Czy tylko nie przerobił FIelmold tych podaił, w skutek 
jakiegoś niezrozumienia? Porów. Dahlmann, Gesch. von Dan
nemark, I. .121. ' 

,(80) Piraticae usus nostris creber, Sclavis perl'arus.... ob 
hoc latius ad eos manare coepit quod J ulini oppidi pirata e pa
triis stuc1iis adversus patriam usi, eo maxime Danis, quod ab 
ipsorum ingeniis traxel'ant,' nocuerunt." Saxo. p. 186.- "Ea 
tempestate Sclavorum insolentia diu Danicae rei l11iseriis alita .. . 
piratica, nostra~ acerrime lacessebat." Jd. p. 225.- "Magnus ... . 
Slavis terribilis qui post mortenl Knut Daniam infestabant." 
Adam Brem. 114. 

(8'1) . Julillum certissimum Danol'um pet·fugium proscri-
ptorum. S~o, 225. , ,,', .,., 

(82) AIli,et Herri'8caniae oriuildi sed ejus'usum facinon
busclemeriiL... m~ritimis patrialIl" lati'ociniis inćessantes· rem 
Danicamatrodus :rrtofUgat~' 6o~p'ei1.'uIt~" Saxo, ibid. 

(83) ,~axo, ibjq.en,l. 

. (84~ Tunc D~nic~ juventuB JUl~U:Ul:ll adol~~ fracto,s 9bsi-
dio~e Clve~, quotq~?t intr~ l11Qenia ph;atas habeb~1,1t, C'l-lnl pe
cuma pactlOms ,n0mllle praeh~re coegit.·· Quibus .nostri ~n po
t~statem acceptrs, laesae patrlaepoen{ts crudelissimą mortis ra
tlone ~~petendas duxerunt. Saxo, ib~d. Potem następ~je 'opis . 
straszhwych kar. 

(85) ~ ec s~mel quid~~ E.ricus SlaviCi roboris am1plitucli
nem presslt et nervasdeb~hta Vlt sed iterum ac tertio e:ffrenatae 
gelltis iUius ingenia tanto terrore retodit, ut nulla ~um ulterius 
piratici .aestusprocellapWsaret. Saio; ib,id. ' .. ." 

(86) Quem incu~·satiow.s 11lorem Itost:dę annis )Vdc;lemari 
.l'egi~ m~i~p~e p,ont#icis~bęa).(~W.is pr~pensaepro civibus e~
c~blfrLe ,9.omuęrunt. ·Q~Qrum stręnuo tinterveJ,ltutra}1quill'Hl,' te;t:
ns Ol;tltusgeritur, tuta acp.u8 navigatio .celebratur. Saxo, 187. 

(87) , Saxo, p. 347. Svcin Aggesoll apl,ld Langebeck, Seri
ptores ren~lll Pallo llled.acvi. J. 15. Znaczna część mieszkań
,ców zburzon~g~ Wolin,a ]?rzenioąla się doĘ:ł\ml,lla (~{amie;ń), 
ąo~ądpr~enleSlQ~w~Ja t~e ąiWlica~~sIwHia. l?atr~ ;Ba~
thold, Gesch. von POlU. und Hilgen, II. 232. Gie,ąeb~eQht, 
We~d. Gt?:~0;h. II~. 2~5.1\\r oJm-po raz ()st~tni pJ:ł zl,;)Qr~ony 
przez DUIlCzyków w r. 1177. 

(88) Gesc4łc1;l. von Po~n. und ~~'4geIl' I. 4:0~~28. 
(89) El~nesti .de Kil'chl;>erg Chl'on,ic.).\1ęk,lenbtJJ;g. ap. 

Westph~len,Mo:p,. illecl. IV ... 59a-,8~Q. Kirc\1be;rg jeszG~e ,bie
rze Willetę, J lWu. i Wolin za llaz:~vis~ft j eelnego r tęg()ż l11i~8,t~. 

AIs W yuueta wartverstort 
ich habs. gęle~elltlnd ge4Qrt 
Daz sy widder . bu,wete t'lu,ą· 
mech,tigq,er ,keys~rJu)his, 
und nante sy do XuU,n, 
11;U nęwwt ma,:n. sy łVoUin. ,p. s61~. 

(90) ~anke, :Oe~tsGł1eGeąGh. iw Z,e~t~lter (~erR:ęfQ~~
tio.J)",V.49,2.;Por. teżB61rtr.olq~ Gęaąh. VQn P()lll. u;Q,.d;;Rt)g. 
~. 408. '.'. 

(91) Ąlberti. Crant~~i W i\:p,cl{ll~a, II. c.19 .. 20. 
(92) :pal:l$:.~ist. I.4r99. II. 159~1~2. 
(93) ~esohiąht. :1Jlłterąl;tąplln"g iipęr Jp~b,p,~g~~lł·p9. 
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(94) Vita S-ti Ansgarii c. 19, ap. Pertz, IT. 704. 
(95) ·":~·W andalia, c. 33. 

(96) Wineta nobilissima Europae civitas fuisse creditur 
in terra U sedomensi in Pomerania, ubi adhuc prope Swinam 
cujusdam nobilis civitatis ostelldulltur reliquiae. Pomerania, l. 
c.6. Lecz skały podwodne, kt6re brano 'za ruiny vVinety, le
żą. nie blizko Swiny, lecz przeszło trzy mile dalej na zach6d, 
koło Damerowa. 

(97) Quidam vel'O ex ip80 situ Winetam dicunt fuisse, 
quae nunc dicitur W ollin. Nec vanis clucuntur argumentis. 
Ibid. Melanchton, kt6ry dobrze znał Bugenhagena i bez wą.t
pienia czytał jego dzi~ło o Pomorzu, sądził, że to Wolin stał 
na miejscu Winety. Oto słowa j ego: "non procul a Stetino op
pidmll est J ulillum, ubi portus commodissimus, quare ibi prop
ter mercatum fuisse olim ajunt amplam urbem, quam U ene
tam nominant et nunae adhuc cernuntur ." Oratio de Vita Bu
genhagii in praef. "Portus commodissimus" oczywiście nie 
stosuje się do położenia Wolina nad Dziewinowem, lecz popie
ra moje zdanie, że ujście Swiny by~o portmIr dla miasta han
dlowego. 

(98) Ap. Westphalen, Mon. ined. I. 168. Dzieło to na
pisane około r. 1521. 

(99) Annales Hel'ulorum et Vandalorum, p. 198. 

(100) Rzecz tu jest o Winecie. W og6leKanzow nie od
znaczał się wielką. czcią. ku prawdzie. Dowody znajdują. się 
w fi tomie Bartholda historyi Pomorza i Rugii. 

(101) Abel' kein Maurwerk ist mehr dar;.... Allein seint 
die grossen fundamentsteine noch 'Vorhanden und liegen noch 
so an der Rege, wie sie unter einem IIause ligen pfl.egen, eins 
neben dem andern, und an etlichen Ol'tern andere noch droben. 
Darunter seint so grosse steine, an drey oder vier orten, dass sie 
wol ellen hoch iiber Wasser scheinen, aIs das man achtet, es 
werden da ire kil'chen oder ratsheuser gestanden sein.... U nd 
diefi8cher des orts sagten un8, das noch gantze steinp:flaster 
der gassen da. weren und weren iibermoset, das man sie nicht 
sehen konte; sunst wan man einen spitzen stungen oder spies 
hinein stiesse, so konte mans wol fi.'tlen.... Abel' was WJl' sahen, 
deuchte uns das es wol so gross war als Lftbeck." Thomas Ka.n-
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zow's Chronik von Pommern, in hochdeutscher Sprache, he
rausgegeben von Fr. L .. B. von Medem. Anclam, 1841, p. 34-35. 

(102) Dan obwol Wollin zu der Zeit ein mechtige stat 
gpwest, so ist doch Wineta viele mechtiger gewest .... " Id. p. 33. 

(103) Teraz kiedy .dzięki pracom Bohmera i Medema 
wydane zostały· oba texty kroniki Kanzowa, okazuje się że 
"Pomerania," wydana przez Kosegartena fi przypisana przez 
niego Kanzowowi, składała się z prawdziwego utworu Kan
zowa i wielu dopełnień i dodatków, kt6re p6źniej przez uczo
nych, tymże przedmiotem zajmujących się, zrobione zostały. 
Były także i skr6cenia. 

(104) Zedlers Universallexicon, Tom 57, str. 819. 
(105) Barthold, Gesch. v. Pom. und Riigen, 1. 414. 
(106) Dahnert, Pom. Bibl. ill. 126. Por6w. Chytraei 

prooem. p. 83. 
(107) Joh. Micraelii sechs Biicher vom ruten Pommer

lande. 1723.1. 97. Pierwsze wydanie wyszło w 1'.1640. 
(108) Geographie von norder Deutschland, str. 123. Ge

schichte der Pommerschen und Rugianischen staedte str. 617. 

(lQ9) Stolle, Beschreibung und Geschichte von Demmin, 
Greifew. 1772. str. 466. 

(110) Biischings Magasin, VIll. Geschichte der Stadt 
Julin. str. 389. 

(111) Str. 393. 
(112) Str. 399. 
(113) Prezydent Kafferbrinck m6wi, że c6rka wielkiego 

Burzysława, Geira była przez ojca przeznaczona na wice-kr6-
lowę Pomorza. Przytaczam słowa jego w oryginale. Der 
Geil'a war einer namens Dixin zum el'sten minister in Hoi und 
Staatsangelegenheiten an die seite gesetzt. Als nun eben in 
diesem J ahr 884 eine fremde Flotte bei dem Vindlandischen 
oder Julinschen Werder anlangte, deren mannschaft mit den 
anwohnern ungemein sittsam und angenelŁm auffiihrte; soiibei'
nahm es gedachter Premier ministre selbst. diesen gasten im 
Namen der vice-konigin:die Ueberwinterung anzutragen. Str. 
482. Ci ludzie, kt6rzy prowadzili się tak przyjemnie i moral
nie, byli to NormaIinowie Olafa Tryggvesona, jednego znaj ... 
okrutniejszych rozb6jnik6w morskich X wieku. 

fi 



(114) Viei· "!!iWd zwanzig BiicHel' AHgemeilie:t' Geschićh1!~, 
W' całkowitym zJbiorze dzieł, tom III. 218: Pl'zyfem nh~:Inozritt 
tu: n.ie wspomnieć o slrro"vem i w części sprawredliwem zdaniu, 
jaikie o Mil.llerze wyl.'zekl inny większy historyk, Nieb1ihro 

(115)' Ten "Codex," który jest dopełnieruem. ,;Vua'ticia 
Lilbicensisl ' wydrukowany li Westphalena, Mon. iried. III. 
p. 632. _ 

(lI/)) Ipsevel.'o Ha;ralduB graviter sanciatuś fligit ex acie, 
ascensaque na'Vi elapsus, est ad 6ivitatem opinatis'śimarn. 81a;vo'
rum, .. nomine Winnetam. Helmold. I. 15. POl'" Ad. J3l.'emt 70. 

(117) Zollnel's Reise durch PommerIl nach Rftgen; str. 505. 
(118) Lin:dfors de eivitaJte JOlnensi, p. 72,. 
(119); Slowauske staro2itnosti, po 89'4. 
(ł20r Ibid. 69. 
(121) Scriptores rer. Danicarull1 medii aevi. l .. 51. 
(12'~J Patrz nrwargi d(} Helmolda, wydanego przez Stein

heima,~tr. 58-l. 
~1~3) ChrOhic01r Slavorum He1l110ldi ex recenśi0l1e I-Ienr. 

B~rigerti, p. 48. 
(124) Eccal'di Corp. hist. medii aevi, I. 339. 
(125) . Ibid. II. 
(126) Linderibrogii, S6ript,or'es reI'. septentlionaliUiri, p. 

18ę. Tę Lunnetę brało wielu za jedno ze skandynawskim 
Lundem, przeciw czemu powstawał jeszcze Bugenh:agen. 

(127) Westphalen, Mon. ined. III. 632. 
(128'). Batthold, Gesch. voh POln1llern uhd Rugen. I. 420. 

Rumor widział w archiwum Lubeckiem drukowaną, lis-t~ cz,łon
ków rady miejskiej" i w tej wcale nie m~ wzmianki ani o Juli
nie ani o' Winecie. Sammlung iiir I{unst und Historie,. I. 7~t 

(129) GeŚchichtl. Untersuchun:gen i'tbel' Jomsburg1 1), 31. 
Dyj>lomat Henryka IV z r. 1064, wydrukowany 11 Lindenbro~ 
ga: Sćriptores rerum gei'man~ Septentl'ionaJium etc. p. L42, 
N~ 28. 

(130) ZoIlner, Reise nach Riigen, 12a, 522', 523. 
(131) Vedel Simonsen , Gesch. U ntetsttchungen ilber 

Jbmshi.ti·g. p'. 44. 
(132) Ibidem. 
(183) U ebet cHe Gebitgstri'i:tnmel' eifier vorgeblicIt vort 

329, 

der Se~ verschlungenen Stadt Vineta, Zach: Monat!. Corre- -
spondenz. 1802. Mai. str. 438, October, str. 347. 

(134) Humoristische ReisebiIaer, 1838. 
(135) Ibid~ p. 75-98. 
(136) Gesch. von Riigen tlncl Pommern, 1. 420. Uwaga: 

Oto w krótkości zbicie wniosków ]\tleinholda: obca nazwa Wi
neta nie mogła służyć za podstawę podanil1ludowemu; jeśliby 
rzeczywiście morze pochłonęło miasto murowane, to ruiny jego 
po upływie stuleci nie mogłyby pozostać w tym foremnym 
układzie, jaki zauważyli Kanzow i Lubbech; kamień znaleziony 
w blizkości Swinemun!de sam ptze~ się tl:iczego nie dowodzi, 
a przytem nikt go nie widział w Szczecinie, doką,cl go, podług 
słów Meinholda, posłano; czerepki od urn znajdują. się nie 
w sanlych tylko okolicach Damel'owa; znalezione monety złote, 
nawet gdyby ten fakt był wiarogodniejszym, są, świadectwem 
niedostatecźIi~ml TakieślHitłjy~naJd~:rwśrió ńi~H:ii- w okolicach 
Wolina. Że morze w głębokiej starożytności zmieniło postać 
wyspy i nawet oderwało część brzegu,- to rzecz rnożliwfIi i na
,vet prawć1opoctobria; riie dowodzi wszakże istnienia pochło
ruętego miasta. 

(137J XIV śpTaw0zdarli~ tOWaTzystW:1t' liłslf6ryi i stafr(j..:. 
iytJnośoi porhorskioh. Baltische· Studien, VII,_ 249~-2Ó3. 

(138). Wend. Geschich:ten :U .. 128. 
(139) Ibidem. 



DODATEK II. 

o IMIONACH SWANTEWITA I ARKONY. 

Najdalej ku północy wysunięta wyspa slawiańska, 

u południowych brzegów morza bałtyckiego leżąca, no
sila w wiekach średnich nazwę Rui, Rany lub Rujany, 
przez Niemców Rugiją., R'ugen nazywana. Ze wszyst
kich ludów Pomorza baltyckiego Ranowie uważani 

byli za naj dzielniej szych i najpotężniejszych. Nieprzy
stępność mi~jsca z powodu wiecznie srożą.cego się mo
rza (Adam Brem. i Helmold) i szczęśliwe odpieranie 
wrogów wyrobiły w Ranach ducha zarozumiałośći i u
czucie przewagi nad wszystkiemi ludami sąsiednietni, 

które uległszy przemocy Niemców, daninę książętom 
saskim opłacać były zmuszone. Jakkolwiek wszakże 
przytoczone, powody nie mało wpłyną.ć musiały na po
czucie się Ranów do pierwszeństwa pomiędzy naroda
mi, wszakże nie byłyby one w stanie zmusić inne ple
miona do przyznania im tej wyższości, bo nieprzystę
pni w domu, Ranowie nie przewyższali innych Sła
wia.n swą dzielnością. za domem. Owszem, z zewnę-
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trz~ych wojen zaróWno s!awnLby1i Lutycy, z tą ~óżni .. 
cą, że napady Ranów skierowane były na ziemie nad. 
lnorskie, na miasta nadbrzeżne duńskie, niemieckie 
i sławiańskie, napady zaś Lutyków były lądowe, a za. 
równo groźne i okrutne. Był inny powód, I~tóry Ra .. 
nów nad wszystkie inne ludy wyniósł, który Ruję zro
bił ogniskiem Sławiańszczyzny pogańskiej --była to 
świątynia .1:\.rkońska,' a 'v niej posąg boga bog6w Swan
tewita (Helmold). Ozcili go Slawianie pomorscy nad 
wszystkich bogów plemiennych (dii privati, Saxo) tak, 
~e inni bogowie w porównaniu ze Swantewitem za pól. 
bożków tylko u,vażani być mogli. Wszystkie plemio
na sławiańskie opłacały Swantewitowi roczną daninę, 
najodleglejsza nawet, a za czasów Helmolda (w XII 
wieku) na wpół zniemczona Wagryja (w dzisiejszej 
Holsztynii) stale przynależną dań naJ Ruję wysyłała. 
Nawet chrześcijanie, sam. król duński Swein, bogate 
dary na cześć boga składali. To znaczenie Swantewita 
spływało na jego sługi, a kapłan najwyższy posiadał wła
dzę większą nawet o,dkrólewskiej. Tę powagę zachowa
ła Rugija :aż do swego upadku; gniewała się ona jeszcze 
w r. 1124 na Szczecinian, że ci okazali się posłuszny

mi Bolesławowi Krzywoustemu i że nie spytawszy wcale 
Rujan o pozwolenie, chrzest z rąk św. Ottona przyjęli. 
Najdłużej też Ranowie w bałwochwalstwie przetrwali; 
królowie duńscy nieraz czynili na nich wojenne wy
prawy, za szóstym dopiero razem udało się Waldema
rowi I (w r. 1166) Ruję zająć w swe 'posiadanie, świą
tynię zniszczyć, a na jej miejscu kościół św. Wita WyM 
stawić. Z bogów slawiańskich Swantewit ostatni z pla
cu ustąpił: nie darnło za największego mieli go boga. 
Sławianie. Nie postacią swoją. od~naczal się on od in
nych bogów; bo Jakkolwiek miał cztery głowy, były 



W,~~~*ę bóę,tw;a, 11~Ż:SZ;ę, ~tóre ty ~e~ . głÓw, .albo i w~~ąej 
~w:~rzy;w~.ąły. Ta~ P91~enutllliał . czt~ryt'\Y,~rze pp,zy 
j~qp,ejgł9wię, 'p),1l41 twarz p1if\.~ lll:l piersiach, Bor.Qwit 
mial pięć głów, Rujewit siedem twarzy, a ~szystkQ to 
1;yły hóstw(Lz tejże wyspy RQL Trzygłów (Triglo\,r 
·l~b 1rjglaw) Szczec,~l,lski miał wpr~wdzie tylko tr~y 
glowy, . ale ite j,\lż ozna.czaly władzę l1~d wszyst;kieP,l, 
G9 tylko pojęcie hJ.<Jzkie :wystawj,ć ~obie mogło, bo by
ły zną.IDi~l1iePl p~now~nia nad niebelp, ,ziemi~ i pie
li~.eD;l. Swan~ewit był wyższy;rn n~d Trzygłowa, acóżby 
tp.p. ~ozost~ć moglo, skoro 'rrzygłów :p,ad wszystldem 
.~.aJ?f,tn.owf.ll? Były i in,nebóstwa, które cześć w'yso~ą 
o,Q..bie~ały; t~k w Retrze, w ziemi ,plelnienia Lutyc~ie
go Ę~tąrów, R~degast tą,k~e jak Swantewit i na :w~jnę 
si~ -wyprawiał iprzyszłość pr~epowiadął; wszak~e gdy 
d\lmni zezł}~czenia s:wej stalłożyt:nej świątyni i pow~gi 
:Rf.Ldęgas~a, Ratarowie zechcieli swynl ~ąsiadOln prąew 

wod,zip, ci Qbu~'zyli się i do boju z nimi wY5t;łpili .. Te
go .nigdy ,z :ft{1lfami .ł1ie .bylo; pier,ws~eńst:wo ic.h było 
;P:rzer; )YS~yąt,kich pogap. u,Zllane. Wojny, jakie prze
~i wniO,lIPo<;lno~ilinię~ded y k$iq,.żęta sla wiańscy,wszczy
,:o.,ąp,e bylyprzez chrze~cijan lub z pOdlls~czeni~ ·~ylko 
~ięPlP6~, ws~ak,że Lonę, prÓGz tej ~tóra ostatpi cios Z,ą,
;cil~~~,w'y~~e ,olrupęmsiękończyły. 

, ~.~~~ze:p.ie ,więc ~anó'w glóW'~~e, zależaloQdqz,ci, 
j~~ w.sz:xscySI~w~ani~ pomorscy S'rV~ntewitowi wy
X~f!'~~li. Vl systemacie rel~g!j,:p.y:ql Sl~"Lwi~n poga;ńSAch 
~aJ.tpo~~ on pi~rwsze miejsGe między ;90galll1 na ~ie:tlli, 
j t\~kQ~w~ek i SąQl podlęgaJ: bogu' j edyneJll u, l\;tóry . plie
,~~.1}3:1 w,niębie, i z lrrwiktórego wszyscy' poch,ochiji 
p:9gow:ie :~:aę;vnold). Il;lie bylo ~nnE3go SW~Drtę;w;~ta 
.;Q.~Q.tego, ~t9ry ,s9!b,ieobralświ~tyl1ię ArkońS~3 mt 
. s~ę,~e I9ie~~kauię.;t~~yl :Q~ ~ SQ~lewszy~.~j~ ~9 br,e 
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przymioty, a .0.0 tylko inni posiadali hogowie, .on to 
w wyższyrn miał stopniu. Był :on rZlłdz.cą. ś"i~iata, 
dawcą. wszelkiego dobra" hez Jego woli 11ic waŻ'neO'o 
~ie pI:zedsiębrali Slawianie, on stanoW,ił o pokoJu 
~ wOJ~~e, on p~zepowiadal przyszłość. To też i go<illa 
Jego sClllgały SIę clotych jego przymiotów. Koń bia-
lir, to własność rycerza; na nim wyjeżdżał: Swantewit 

d ~".. , g y 'wrZClW-a wOJna z wrogamI, na nim i w pokoju świat 
oblatywał; t~k lud są.dził, bo wycieczkiz'~ykle odby~ 
:wały się w nooy i tylko Zirana widziano konia. .strudzo
~lego, pokryteg.o pianą i bŁotem: oczywiście, p.o lądzie 
l wodach podróże odbywal.J ako go dla dodatkowe 
do konia uważać należy· uzdę i siodło, które u nóg bo
żyszcZia leżały. Podziwiano też miecz ogrOlnny i sta
nic§ (chorągiew), która ludowi w Jego wojennych wy
prawach przewodniczyła. Z tych godeł rycersk~ch 
wnosząc, moglibyśmy i isąm'ą nazwę boga obja$njć. 
Imię ;Swantewit składa ·się z dwóch wyrazów: śwz'ęty 
i wit. Ten ostatni istnieje w wyrazach pochodnych we 
:wszystkich ję2}y],(ach slawiallskich; tak wjęzyik:upol
ski m w ,slowach: zwyciężyć, Ziwyqięstwo; w· czeskim 
watiez ~zwyci:ęstw:O), witiezitiel, witiezim, :witieznik; 
.W ;tl0~sJjskim:iwitiaź .(ry.,c.eil.'z, bohater), w serhskim: wi-
.tez(bo;hater}. :(tdył>yśmy więG ID0g1i pier:w;iaśtek ten. 
~lił:~n~ć za ;slawiańslci, l3ltLwobyśmy· z:naczenie Swantewi. 
(ta .oicilgljtdli; lil;iz\V:a ta· oZHacz~aby ślviętego ' . brJnatera. 
Fpr,ma ;wszakże tuska, czeska i s,erbska. słowa witia:i 
i /witez .)wska~u.je,. że ,slowo tonie .. nas,~e, lecz s,kandy
J\l;Qrws:k,ię i utworzylo się z /wlikiJrJ.g . ~lQiPelme tak, jak 
WiszystJrie p.ralWieruskie,zakoilfLczone naJai, czeskie"na 
,az, .~·z et"pol$kie na iqdz zgellIDail.lskich na infl),;,.ung 
,powstaly.T1ak z ,pjeni'l:lJ§i:p'oszły: starosław. i;dtarwue 
fllił,~~ie piewi!ai, czeskie' !pernia,z:;i peniz, ,se~bękie pinez, 

42 
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pols~ie pieniądz; zkonung i chuning l'OS. kniaź, czeskie 

kniez, serb. knez, pols. ksi~dz (a od tego ksi~żę); z goc

kiego aU8a?'iggs (czytaj: osarings-kólczyk) slaw. usie- . 

raź; z messing pol. mosi~dz, czes. TIleSaZ; z szwedz. kal

diggs sław. kIadiu,ź, ros. kolodieź (studnia). To oczy

wiste utworzenie się witiai z wildng, tak powszechnego 

u Skandynawów, nieistnienie w językach sławimlskich 

wyrazu tego w jego pierwiastkowej formie, a tymcza

sem znajdqwanie się w językach germaIlskich, każą. 

slowo to uważać za przybyłe do nas ze Skandynawii, 

czy od Niemców VI .ogólności i to w najodleglejszej już 

epoce. Pierwiastek wik, wig, w"ich istniał w mowie 

dawnych Germanów wraz' ze swemi pochodnelni i ozna

czał i wojnę i zwycięstwo i nawet boga wojny, :Marsa. 

Tak Ermoldus Nigellus (z X wieku) w swej rylnowa

nej biografii Ludwika Pobożnego wyprowadza etylno

logiję j!3go iInienia Hlutowig oel Hluto jasny i wiek bóg 

wojny. Zostawiaj~c więc na. stronie pretensyonalność 

narodową, musimy się przyznać, żeśmy to słowo sobie 

przy"wIaszczyli;! inaczej i być nie mogło, bośmy pier

wiastkowo byli cisi i pokój lubiący, równi wszyscy je

den . drugielnu bez różnicy stanów, więc i wyrazów 

mieć nie mogliśmy dla oznaczenia obcy ch na111 poj ęć. 

, Takie słowa, jak cesarz, król, książę, pan, szlachta, ry-

. cerz, witiaź~niesą i nie mogły być naszemi; stały się 

one nielni dopiero wtenczas, gdyśmy naród i państwo 

składać zaczęli. Nawet wojewodę tylko z niemieckiego 

Her-zog (od Beer-wojsko, woje i zog od ziehen, wo

dzić) na polski przełożyliśmy. Że zaś mitologija sła~ 

wiańska żadnego podo bieństwaz germailską nie ma, 

a Sła'wianie musieli mieć swe bóstwa jeszcze przed 

zetknięciem się z Germanami, szczególniej zaśtei 

mieli owego,. jak go Helmold nazywa, boga bogów 
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Swantewita, znaczenia więc jego gdzie indziej szukać 
należy. 

. R~w~o brzmi.ący pierwiastek w# zachował się w slo

;VW ,w~t~c (pols. l czeskie ), a znaczył pierwotnie i witać 

l r~oww, bę.dąc. wspólnym wszystkim językom stawiań

sklm·
r
• Z nIego ?ot:vor~yły się ruskie: wit ja (mówca) 

p~y-" !et, pry-w.lethwYJ, pry-wietstwowat, ob.iet, za

wIet, .ot-wlet, WIeszczat' . (mówić), stąd ob-ieszczat' zam. 

ob-wle~zczat', w~eszczun (wróżbita), wieszczyj (mądry), 
pols. wleca, ob'lecać, zam. ob-wiecać (porów. niemiec. 

ver-sprechen).ob-ietnica, wieszcz (prorpk, poeta), wie

sz.c,zek, złO-WIeszczy; czes.wece (wieca), wecati-mó. 

w~c, w~szc.zba (przepowiednia w Rps. K~ralodw.); serbs. 

Wlesztl wlesztak-peritus, wiesztina-nauka, wieszti

ca--czarownica. Zachowal się on też w obu znacze

niach w imionach wlwsnychZiemowit .. Witogost W'-
." ,l 

tomu, Radowit) ! BOiflow:i!t{'Witosla.wlHostiwit. 'Dla 

teg? to Bogufał lnowi; że imię Ziemo~ita'znaczy tyle 

cOJam ~oąuen8, a Gallus, że Ziemowit dostał to imię ex 

?raesagl~ f~tur.orum. Slowo to· wspólne jest i naszym 

l germansklm Językom, w których w2·tkr·· znaczy wie~ 

szczek (skand.), vita (sapiens, pro cer, optimas-wan

glosax.), ,witzig (judex w srednioniem.). Prócż tych 

znaczeń ma witać jeszcze jedno, . a mianowicie rn,ies~kać, 

zachowane dzisiaj tylko w ruskinl, 'ob-itat' zam~0bwi

tat' .oh,.itiel, obitaiiel;a w pierwotnej formie{~najdriją

ee,s:tę ~ ~esto.ra: "ruscy kupcy Inają: wKolistantyno

polu wztat (mleszkać, przebywać) u św. Mamy." Ot6ż 

w nazwie Swante-wit,. druga część imienia Ula, jak są;

dzę, zupelnieto samo znaczenie, jakie i w nazwie .Zie

rno-wit;: Swantewit więc znaczy,święty wieszcz,'pro

rok. Przymiot temu bożyszczu przypisywany -prze

powiadania przyszłości, przez historyków. wskazany, 
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llajzup'ełniej temu tłomaczeniu odpowiada; sama nazwa 
świątyni Arkońskiej, jak dalej okażemy, nie co innego, 
tylko' wyrocznię oznacza. Objaśnienie wita u Gallusa 
i Bogufala wywód nasz potwierdza; filologija bez za
przHczenia z nim się zgadza. Skoro więc i nauka iilo
logii 'i mitologij a i św~adectwa historyków za tym 
wywodem przemawiają, słuszną więc będzie rze~zą 
uznać go za zasadny. Pierwsza część wyrazu Jest 
swante; to jest, święty, i z tym dźwiękiem nosowym 
wszyscy historycy 'od najdawniejszych do najpóźniej
szych czasów ją pisali; a jeżeli który z nowszych i na
pisał swatowit, to natychmiast dodawał, że swaty zna
czy święty. Tak Helmold z wieku XII zawsze go 
Zuantewitern; Saxo Grammatyk (ztegoŻi wieku) Swan
tewitem Ilfllzywają. ,K.nytlinga-Saga, opie"\vająca wy
padki z r. 1168 nazywa 'go Svanteviz; stara legenda, 
mówiąc, o świętych w r. 880 w lIamburgu pomordo
wanych, Suentebue0k go mianuje (Leibnitz, scriptores 
rerum Btunswiearum, I, 191); w dyplomacie Frydery
ka Rudobrodego z r. 1170 stoi Szuentewit; Wacerad
Czech w Mater Verbarum z r. 1203 n;:Jjzywa go suata
wit,- a ~waty,po czesku znaczy święty. B:istoryja więc 
~W'antewitbwi współczesna, innej nazwy tego boayslJ~~a 
nie ZnłtF ,Nie ·:tnoźnateż uczynić zarzutu, .żeby dźwię
ki nosowe byly::Pomol:'z31nom niewłaściwe. Owszem, 
o ile z pożostalyohzabytków sądzić możemy, język 
.8lawian Pomorskich (a u tych wyłącznie nazwę Swan-
tewita spGtykarny) był tym samym, jakim mówili Po
la,cy, z takiemi ledw~o różnicami, jakie dziś w języku 
,Kaszubów,· Pomorskich spotykamy. W tym. języm1l1 
S! r;anty lub swianty.znaczyło święty, tak jak i dziś 'na 
najdalszemPomorzu mieszkaj~dy KaSlzubi ~ jak: :an wy
mawiają i mówi~,'8ian. (Si~),iswiant'!l (świę~y). ~1€JWQ to 

wchód:zHd VI skład wielu imion wlf:tŚń:ych,. . w dyplottia .. 
tach pomorsldch, a mianowicie, rugijskich zapisanych. 
'rak nie mówiąc już o tern, że pó1nocna część Rugii,ta 
właśnie, gdzie: stała świą;tynia Arkońska:, a; w niej' posą.g 
Swantewita, nazywała się zaws'ze i dziś się ttazy\+-a 
Witali) nie Widow, ujście rzeki Dziewinowa (Diewe-
naw), oblewającej wyspę Wolin oel wschodu nazywaŁo 
się Swant .. ust (Cod Pomer. Nr. 60); wyspa dzisiejsza 'Oe 
koło Rugii nosila miano Swanty-wostrow'; gród w po
ltidhiówej części! .Rugii nazywał się Swantegatd i dziś 
jeszcze na;zywa się Swantow. PrzymIotnik ·teil. ahćtł1;
ny do wita (wieszcza)jest najwlitściwszyni dla oznaoz'e
ili~j' bóstwa. Przerabiać -8wanty na polskie świgty nte 
należy; najprzód dla tego, ze dawny wyraz swdnty jest 
także polski jak i nowy swi~ty, powtóre, że taka zmia:
na zacierałaby znamię· p6rhórslde,Sw~:htewit hdwierb. 
jez~li 'nie wyłącznie, td 'jJtzJfireJ.i11iiiej głównie' 'ria' Pd
morzU: byłczczótiy,' potrzecie, taka nowa; pt~erót&kit 
Ó'dejm0walaby imieniu bóśtwa' cechę śta:roźyi1if6śći. 
N a zasadach więc·· fil9logii, znaczenia niitbldgi'cżnego 

i świadectw historycznyćh - musimy pozostacptzy na
zwie Swant<3wita, jako śW:iętego wieszc!za i ódtzucrć 
SWiatawida, lttót~lnU Iuluk:a iświitdećtwa są/przeciWtie. 
I nie wolno jest :nikomu:" nas~mych domysłacH s'ię 
op!ierając, nazwę u' historyków zapisauą;, nazwę!: itak 
j~siią i zatln:ej' i1ieulegaJ~cIf1>vą,tpH.ivości, zitii~niac StO
sownie do swego,moiie blętlńegbpoJtiiowghlarzeczy. 
Grzech jIest cięższy, jezeli błą;d (jd 'categh: T;ow~rzyśtWa 
N allkbWego wychodzi, a" tlik właśriie ze 8wahtewite~ 
sięstał'ojkt6reg6 na BW'iat()wz'rid Ih"ze;6brzczontY ... , Na
zwa ta tilasię opierac na tern, że Swatitewit miał:' ~e
ty głowy iiia citerystfuny świa.tap9ittzał, więt}J SWia
towlćl rliiałby byc to sarndcoświatowidz. GJ~jfcztety 



338 

głowy rzeczywiście cztery strony świata oznaczały, 
Q tem nie wiemy wcale, bo nikt ze współczesnych tego 
nie powiedział;. a gdybyśmy nawet takie tych' głów 
znaczenie przyjęli, postawilibyśmy tego boga bogów 
(Helmold) niżej od Trzygłowa Szczechlskiego, który 
jakkolwiek trzy tylko mial głowy, te wszakże oznacza
ły już panowanie nad niebem, zieluią i piekłell1 (Sefri
dus, współczesny i biograf ś. Ottona? Apostoł'~l. POU10-

rzan). Przytem, wyżej już powiedzieliśmy, ze były 
i inne bóstwa z 4ma,5ciu i nawet 7miu głowami; je
żeliby więc cztery głowy oznaczały cztery strony świa
ta., na ileżby więc stron, ci ostatni patrzeć mieli? 
'V ręszcie nie o znaczenie 4ch głów rzecz tu idzie; mo
gły one czy ,4 pory roku, czy 4 strony świata ozna
czać, w tej chwili jest to rzeczą, obojętną i przypuszcza
mYl1awet w nich znaczenie świata. Idzie tu tylko je
dynie o nazwisko; przypisywanie bóstwu, że ono świat 
tylko widzi, nie jest wcale przymiotelu, bogu właści

wym, i chrześcijańskie słowo Providentia, Opatrzność, 
nie samo widzenie Qznacza. Znaczenie widzenia wca
le nawet bóstwom sławiańskim przypisywanem nie by
lo;! owszem Trzygłów ( w Szczecinie), wyraźnie to sa
mo; co Swantewit Arkoński i też przymioty chociaż 
~ niższym 'stopniu luający, luiał nawet usta i oczy za
wiązane, właśnie żeby na zdrożności, luclzkie nie pa
t!zeć i o nich nie mówić (Sefridus). Znaczeniu więc 
Swiatowidza przeciwną jest mitologij a, przeciwną. jest 
historyj a, u żadnego bowiem kronikarza takiej fortn.y 
tego nazwiska nie spotykamy, nakoniec przeciwną jest 
ifilologija. Starodawni przodkowie nasi, o ile z ana~ 
logii wnosić możemy, jeżeliby luieli bóstwu sw~mu 
przypisY'Yać;pojęcie widzem'a świata, nie Swiatowifjll~cz 
Widomir, Mir.owid lub Mirozor by go naziW~li, tak jak 
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mówili, Wlady*mir, Dobro-ulir, Kresi-mir Kazi-mir 
Spicy-mir, vVizy-mir, Skarbimir, Mirosła~ Miro-zo;' 
i nowsze Biało-zor, Pro-zol'. N az\va świat'1~! zn "d . 

• •• I7J aJ Uje 
SIę '\1' ImIOnach ruskich, swat.V i swety w czeskich i ni-
gdy ~ znac~eniu świata, lecz zawsze w znaczeniu świę
tego, Jak SWlatoslaw (Suentislaus), Swiatopołk i SW'a
toplu~ (Suen~oplucus, Zuentipolch, Świętopełk). Na~ 
Z~yęw~ęc SWlatowida, jako niczem usprawiedliwić się 
nIe dającą, są·dzę, odrzucić należy. . Wszakże SW8.nte .. 
,~it. prz;-tłóluaczony po rusku rzeczywiście będzie 
SWlatowIt; . wątpię wszakże, by Towarzystwu Krakow .. 
skieI'nu szło o nadanie ruskiego brzmienia czysto pól~ 
skiej nazwie bóstwa, tembardziej skoro samo to bóstwo 
był'o wył'f!cznie lechickie. 

Nakoniec jeszcze o jednej hipotezie wspornnieć tu 
Illllsimy... P. Hilferdhig w hjstoryi Sławian B alt Y cki ch 
widzi '. wsłowietiJit, 'sanąkryokie witi~ które podług 
"Tilsolla oznaczaśvviatło, Hght, lustre i dla tego Swan
tewita przez świętą światłość tlómaczy" Temu wnio
skowi w pomoc idzie objaśnienie Jlelmolda, który po
wiada, że Swalltewit składa się z Swante--święty, san-, 
ctus i witz-światlo, lumen. Wszakże zrobimy tu uw'a:' 
gę, że viti w sanskr. nie jesf slowem pierwotnem, ,lecz' 
pochodneln od wi, które między inllentl znaczeniami 
nla też znaczenie i nieba. Pierwiastek wź mógł się 
u l1as zachować w słowach świat, światły, jakkblwi~k 
i tego za pewnik wcale nie przyjmujemy. Wr'eszde wi 
sansk. mbże być w słowach i wit i witać i wiecać i wl~· 

. dzieć i widzieć; oznaczając' bowiem ruch (wi i wapd .. 
ruszać si~), 'wiedzę (vid - wi edzieć) , oko i niebo (wi), 
światlo (iv~tiJ do wszystkich słów od wi zaczynającycH 
się za.stosowanym być może. Dodamy jednak,ż,e" n~~ 
szemu wywodowi wit-wieszcz, prorok, mędrzeić i san:' 



skrY9łd język się nie sprzeciwi;a, w nim bowie[p. 9<1 
piępw:ia,stku wid })ochodzą wittas uzn,any, waitt41' wie
<;l~ący:, Zl1f;LWCą, ząidwas-naucz,ony; od wad i wać ~),ló~ 

wić, wad(~s l;nOwa, waćas- glos,wfidis-roówca (Eicl;:t
hQf~ Pąral18le .des languesc1e l'Europe et de l'Incleete 
Pa,ris, ~836); więc powQlywaJ~,ię się na ję~yk s~1,nskry

cki, jakkolwiek w filologii jest przyjęte, a może i ko
nieczne, wszakże ostatącznie rzeczy nie rozstrzyga, za- · 
równ~ bowielnczęstokroó i do niezupelnie zgodnych 
Z sp bą wniosków da się 11,aginać. Co do etymologii, 
p.odanej przez I{elmolda, ta co do wyrazu wit jest błę
ciną, ąwiatło b,owięJll i św.iat pez początkowej spółgło
ski'~ w,żadnynl językusławiań.sldl;l1 nie istniały i nie 
istnieją, i Hehnold wziął znae,zenie :wi# zalIliast . wit 
ączy)viście z języki1 niewie,c)}ięgo. 
"prz,~chodzimy do Arko~y.~ Na przylądku wyspy 

Rui, naj dalej ku północy posuniętym, stala ,varownia 
(castellum) Arkona, a w niej świątynia głównego bo
żyszcza Slawian po~norskich, Swantewita. Wa.rownia 
ta .miaławcale nie te, co wszystkie inne warownie, prze
~n.aczWl,ie. Bronila ona bowieIll nie kraju, lecz tylko 
~~~iątyni, j, pr,2ięzniko;go zarnieszkal~ nie była, .a ,strze
g~~) ją tr2i,ec.h~et rycerzy, jedynie na lużbę Sw:antewi
i9.W~ . J?~2i~~n:i1>czQnych;' miasto zaś czyli os~ą,a leżała 
.0tP0~,al Qd warown,i. Nazwa. ArkQny na pierwszy rzut 
9~a,nie wydaje się slawia11ską; rzeczywiś~je ~ tern,. ;Za~ 
,\p*~2iJ~nj~l» ~a~lnego w całej Slaw~ańs2j~~źnie rpj,asta 
1~ł~ls;P9~y:I~~m;y. prócz tego i PQczą~kowa syllaba jęst 
w,. JęfX~~cll~law~ań~ldch niezwykł~ te bowiem Sf1PlO

~J9s,e~;q~w,aJ.1tyc.~, a, o, u, ,na. początli:u .,syllab nie zno
~fł .. :i·~~rlble Je , pr2iydę'ohel;l1 i lub w ,przyl>:ry:wają; tak 

. ll)qwią: Jędr~ej (Ąn~rzęj), elewka f Et:w;a) , Jagusia (Aga-
t:,),. ł ~d:w~a'r,Hęd:w~ga.), W,ę~:ty.~Hul;lgary), tak .p,rzy M 
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krywają spólgłQskowem. brzmieniem iD wszystkie wy
razy,. które w języku staros!. od ą się zaczynają (wę
gQrz, węgiel, węgiel, wątroba), a nawet i do tych kil
ku wyrazów, które w niektórych narzeczach od o, u, się 
zaczynają, Slawianie zachodni dodają w i mówią: wo
ko, wuchQ, woba, wogień, wyrel (orzeł). A jednak 
warQwnia ta była czysto sławiańska, przez Sła'wian 
zbudowana i dla strzeżenia sławiallskiego bóstwa prze
znaczona, i ani śladu nie ma, żeby już przed przyby
cietn w te miejsca ludów sławiańskich istniała. Nazwę 
tę objaśnia, jak sądzę, samo znaczenie świątyni Ar
końskiej. Helmold mówi, że do niej zbierał się lud 
ze wszystkich krajów sławiańskich,' jako do wyroczni, 
po odpowiedzi boga, a Saxo szczegółowo opisuje, w jaki 
sposób przyszłQść w niej badano i wyroki czyli przepo
wiednie ludowi ogłaszano. Arkona więc była główną 
wyrocznią, a to pojęcie w samej nazwie się zawiera. Rk§ 
w języku staroslaw. znaczy mówię, polskie, rzekę, rzekł, 
rzekąc ( dziś nieużywane), rzkomQ i rzekomo, wrzeko
mo., (że tak powiem, ut ita dz'cam), a od tego słowa po
chodzą rzeczowniki rok, roki, wy-rok, u-rok, rolwwać 
(przepowiadać, wróżyć), pro-rok (przepowiadający przy
szłość); w taki~d 9bfitości wyrazów polskich za zby
teczne uważam przytaczanie innych z języków pQbra
tymczych. Oczywista więc, że rkona zawiera w SQ bie 
pojęcie i nlówienia, i przepowiadania przyszłości (ro
kować, pro-rok). Powstała ona tak jak łacińskie ora
culum ---.wyrok i wyrocznia, świątynia, miejsce wyro
ków, od oro-mówię. Zbieg wszakże spółgłoskowych 
dźwięków r i k przykrym jest dla ucha slawiańskiego, 
i dla tego Sławianie dla zmięgczenia wymawiania lub 
je przegradzają dźwiękiem samogłoskowym (reku
ros., rzekę, rzekomo pols.), lub też dQdają ten dźwięk 
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na początku; tak w pieśni o Igorze z XII wieku trzy 
razy pówtórzono arkuczy zarn. rkuczy (mówiąc, czyli 
dawne rzekąc).Tę właśnie formę wid~imy w nazwie 
świątyni Swantewita, A-rkony, i objaśniamy ją przez 
wyrocznię, to jest miejsce wydawania wyroków. Ta
kim sposobem filologija, posiłkując się mitologiją i hi~ 
story ją, przywiodła nas do określenia nazw warowni 
i bożyszcza, koło których skupiało się niegdyś nietylko 
religijne, ale i polityczne życie Slawian pomorskich. 

DODATEK III. 

o POMIESZANIU IMION Ś. WITA I SW ANTEWITA. 

Helmold w dwóch miejscach swej kroniki powiada, 
że mieszkańcy Rui czczą ś. Wita, którego imię na 
Swantewita przekręcili i dodaje, że ciemne podanie 
wspomina, iż Ludwik, syn Karola W., ofiarował nie
gdyś zienlię ,Rugijan ś. Witowi w Korbei, dla tego że 
sam był tego klasztoru założycielem. Tymczasem rzecz 
tak się ma. Ciemne podanie, o którem Helmold mówi, 
datuje od czasu apostolstwa ś. Anzgarego, który sam 
byl Benedyktynem z Korbei i cześć imienia patrona 
swego klasztoru, ś. Wita, rozniósł, daleko; , Anzgary 
wszakże w ziemi slawiańskiej wcale nie byl i nawróci! 
tylko Daniję i Szwecyję. Prócz żywot6w ś. Anzgare
go obszernie o jego trudach mówi Adam Bremeński, 
lecz. żeby mial być kiedy w ziemi slawiańskiej, o tem 
nie wspomina wcale. We 200 lat po ś. Al1zgarym, 
opat Korbejski Saracho, wyliczają.c (między 1053 
i 1071 r.) dobra do klasztoru Korbejskiego należą.ce, 

. mówi: "Rugiacel1sis insule Sclaviad patrimol1ium san
cti Viti speetant; sed ob avaritiam et insolentiam villi
corum nostrorum a fide defecerunt," 'to jest, Sławi ... nie 
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wyspy Rugijskiej należą do dziedzictwa świętego '~i
ta; lecz z powodu chciwości i pychy naszych rządzco~ -
od wiary odpadli. Później, już po .r. 1113 znalazł.slę 
i przywilej, którym cesarz ~otarYJusz, syn .Ludwlk.a 
Pobożnego, wyspę Rugiję nadaje klasztorowI l{orbeJ
sldemu. Takim sposobem przywilej ten odkryto we 
300 blizko lat po śmierci tego Lotaryjusza. Zważając, 
że do roku 1113 ż1adne wojsko niemieckie, żaden cesarz 
i żaden książę na Rugii nigdy nogą nie postali, . ż~ an~ 
K.arol W., ani syn jego Ludwik żadnemi przywIlejamI 
nigdy i nikomu nie nadawali ziem w krajach, które do 
nich nie należały, że Lotat'yjusz, o którym mowa, ża
dnej władzy ani nad Germaniją, ani nad Sławiańszczy
zną' nie miał, bo Germanłja z podziału ~ię~zy bra~m~ 
dostała się Lu.d wikowi niemieokiemu, WIęC' IprzyvQ1leJ 
od niego tylko mógłby pochodzić, ~e na~a~ie to ~ka .. 
zało się już po wyprawie na RUgIJę kSIęCIa saskIego 
Lotaryjusza (t.j. po roku 1113), przyznać musimy 
przywilej ten za sfałszowan~. . W rok~ 1114 ksi~żę 
obotrycki 'Henryk prosił u kSIęCIa saskIego L otarYJ u
sza pomocy przeciw Rugijanom. Lotaryjusz stawi! się 
na wezwanie, a po wyprawie, która się okupem zakoń
czyła, spytał Ozrezpienian, którzy w liczbie 300 także 
w wyprawie tej udział brali, lecz których za daną so .. 
bie przeciwną, jego myśli odpowiedź chciał zaraz po
wiesić: "komu opłacacie' czynsz i z czego on się składa?" 
Czrezpienianie odpowiedzieli: miastu Korbei i pewne
mu świętemu" Witowi, który tego miasta jest· orędowni
kiem i władzcą; wynosi zaś rocznie' od kazdego łanu 
jedną lisią skórkę lub 12 sztuk Bardewickiej 'monety." 
Do przytoczenia imienia ś.Wita byli oni podmówieni 
i tem rzeczywiście ocalili swe życie, skąd inąd bowiem 
dokładnie wiadomo, ze' Lutycy wysyłali roczną. daninę 
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nie do Korbei ś. Witowi, lecz Swantewitowi Arkońskie
mu na wysp~e Rugii. Do czasów tego Lotaryjusza, 
żadnem nadaniu Rugii klasztorowi Korbejskiemu, w ża
dnych rocznikach się nie wspomina; powolałby się na 
nie opat Saracho, gdyby ono za jego czasów istniało; 
i sam Saracho nawet o żadnych posiadłościach nie ,vspo
mina, żadnych wsi na Rugii nie wymienia, mówi 
prosto, że Sławi anie Rugijscy należą do dziedzictwa 
ś. Wita. Podanie to urosło na zasadzie mniemania, że 
cześć Swantewita jest tylko pogańską. czcią ś. Wita, 
mniemanie zaś powstało z podobieńst"ra dźwięków, na 
wzór tego, jak miastom sławiańskim na tejże . zasadzie 
przypisywano rzymskie pochodzenie. N akoniec kro
nikarz Helmold, jakkol wiek przytacza podanie o prze
mianie ś. Wita na Swantewita, wszakże saln je zbija, 
a to najprzód, nazywają.c je ciemnem, powtóre, wywo
dząc nazwę Swantewita od Swante-sanctus, i witz
lunlen. Cześć Swantewita była dawniejszą. niż założe
nie klasztoru w Nowej Korbei przez Ludwika Pobożne
go w r. 822. (Patrz o tern obszernie u Giesebrechta 
Wendische Geschichten II. 209, III. 167). 

Uwaga. Zamiast dołą,czenia do kroniki Hehnolda Obja
śnienia Mappy Sławiańszczyzny lechickiej, o kt6rem w przed
mowie powiedzieliśmy, uważaliśmy za właściwsze wydrukować 
je woddzielnej broszurze i dodać już nie do kroniki lecz do 
samej mappy. 
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