










P r rt e fa c i o. 

C!u·ouica equitis 01·dinis vel sacerdotis m·dinis Wigandi Marburgensis 
qualia no bis servata sunt, nunc primum prodeunl typis impressa

) 
et 

p1·ofeclo, ut persuasum habemus
) 

gaudentihua omnilnu, quicunque se
duli sunt rerurn Borussiae

) 
Poloniae et Litkuaniae indagalores. Diu 

ltoc g1·avis,{fimum rerum geata1'um monumentum pro deperdito ltabehatur; 
ex quo enim Casparus Schiitzius Gedani medio saeculo se:i:lo decimo 
chronicis ltis ad consummanda sua clironica usus erat, piane oblivione 
obrula erant; nemo ca unquam conspexit. Quicunque ea no,verat, no-

1' ;J't!J.:\at ex excerptis 30li8 sane e.x·ilihus, quae 8chiitzius memoriae tra-
.,; dldt}rat. Verum vel ea, utul i ei una, eff ecerunt

) 
ut omnes 1·erum ge-

1tarum indagator es studiosissime cupereut
) 

ut to tum opus aliquando in
veniretur; etenim praeter rerum, quas continere eredebalur

) 
gravitatem, 

lacunam etiani, quam in rnonumentis hisloriae Borussiae et Litlwaniae 
explere pot erat

) 
omnes aegre ferehant. Mancae enim traditiones de 

priore parte saeculi quarti decirni, quas p1·isco illi soce1·doti ordinis, 
Petro Diisburgio; dehemus

) 
atque mutilae el imperfectae narrationes

) 

quas irwenirnus in priniis capili bus annaliuni Jo anu is Lindenblalti (in
de ab anno 1360.) vix adurnbralam imaginem temporis praehuerunt 
ilŻius, quod in 1·ehus gestis ordinis graviJ·sirnum est et cognilione per
quam dignwn. lstam e:rilem et mancam cognilionem clarissimi tempo-
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1'i8, quo Winricliu., de Ifoiprode gloriam imni'orlalem consecutus e8lJ 
quam. graviter omnes tulerint, adparet vel ex fraude literaria (in Bek
keri: Lineamenta ltisloriae Winrici de Kniprode, 01·dinis magistri) J ad 
quam confugerunt 

J 
ut aelalis il/ius vividam haherent imaginem. 

Jam ad monimenta rerum liac aetale gestarum 1 pertinent chro
ni ca Wigan di Marburgensis. Haec in lucern profraxit, qui nunc fungi
lw· munere a consiliis re1·um scholasticarum J prof esso1·is el direcloris 
gymnasii, Dr·. Lucas) qui in peregrinatione ius�u magisfratus sus cep la 
in monasterio Bernhardinorum Tlwruni ea invenit, inventaque ex· de• 
creto supe1�iore in archivo sec1�eto Regimontii deposuit. Notilia·m lib1·i 
ipsius manu scripli lradidit Dr. Lucas in dispulatione J quam primum 
· in opere: Collectanea ad notilidrn Borussiae T. 11. p. 465 -ó06. typis 
excudendarn curavit. Id potissimum agebatiu·) ut idoneis et ad persueu
dendum aptissirnis argumentis comprobarelU1'1 invenla illa chronica esse 
·re vera ex toto argumenlo chronica deperdita Wigandi Marhurgensis, id 
quod Dr. Luca8 luculenter atque ingeniose demonsfravit. 

Verum) quae reperla sunt) non sunt illa antiqua versibus eon
slantia chroni ca Wigandi Marburgensis ( ltaec enim aut plarte interci
disse videnlur aut latent fortasse abscondita in 1·emota aliqua biblio
theca) 

J 
sed continent gravissimam eius rnateriam 1 rerum ipsarum ar

argumentum) ex auct01·itate histm·ici Poloni Joannis Dlugoszii J qui iis ad 
condendum opus suum uti voluit ) ab uno ex amicis eius ex germanicis 
clu·onicis, quae versihus constabant excerpta et in latinum sermonem 
conversa. Possumus igilur tanturmnodo de illis loqui chronicis Wigan
di Mm·burgensis J quae hac fo1·nia nobis sunt servata. Antiquam illarn 
fonnam et quaecunque cum ea coliaerebant„ fruslra desideramus. Quod 
si a1'lem magorum calJeremus1 lihenter ea uteremur, ut monumentum illud 
ex tenehris 1·emola� antiquitatis in lucem, et vigenlem rerum memo1·iam 
prolralteremus. Verum consolemur dolorem nostrum de formae jaclura; 
nam est iam 1'es magni momenti, quod argumentum ipsum chronicoru1n, 
gravissimas 1·es, quas conlinebant1 alque copiosam lzistoriae maleriam 
ab interilu servalam et in luce nunc posilam esse videmus. Locupletanl 

illa mirum in modmn annales Borusiae, Poloniae et Lilhuaniae et quae
c1mque teneb1·is obruta erant foedis) nunc eornm ope colluslranlur. 
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Hoc monimentimi ltistoriae nostra ope1·a nunc primum publici 
fil iuds. Reddamus nunc publice) ut par est, de editione nostra 1·a
lionem. Cum iam Dr. l"ucas in disserlatione) quam supra commemo-
1·avimus speciem externam libri manu scripti descripserit ) id tantum 
notam.us, hunc unilum fuisse lib'rum scriptum) ex q1.w) quem vulgo di
cunt, textus chronicorurn erant hauriendus. Comparationem igilur cri
ticam cum aliis codicihus non inslituim1l8. Tradimus tanlummodo, quod 

nobis unus liber manu scriptu.t:J, ab iniuria temporum vindicatus, p1·ae
buil; paucis tantum locis emendationes suscepimus) sentenlia nostra) 

ulique necessitrias. Tum etiam libe1· nostm· in universum małe et pas

sim pei· notas sc1·iptus est) in qui bus explicandis multum temporis et 
laho1'is consumsimus. Paucis tantummoclo locis opera nostra in·ita erat) 

sed casu secuno factum est, ut intellectus atque 1·atio) qua se excipiunt 
loci lmiusmodi) in qui bus singula lwec 

J 
inexplicabilia vocabula legun

tur, parum aut nihil dmnni contraxerint. Paeterea opus hoc to lum ple
num est festinationis el pulveris atque in cxtremo capite auclor ipse se 
1·em suam viginti duabus diebus confecisse dicil. Hanc festinationem) 

cuius culpam; fortasse poltssimum Joannes Dlugosrzius sustinet) per
feclioni et. absolutioni ope1·is magnum adlulisse detdmentum aucto-
1·em ipsum adeo non fugit, ul in e:rfremo opusculo ipse se hac de re 
ea:cuset. Dicil: ,J Anno vero 1-164. ( Cltronica) trans lata est in latinum 
1·ude J ut pald leg en li) et in 22 diebus cornplela) primo aspectu exem
p la1'is et imo ne 1nirelur quis J minus bene eam esse franslatarn el in 
latino corruplam p1·opte1· exemplaris imperfectfonem et quorundam vo
cabulorum varietatem J que merito debent trarudalorem excusare."· Sic
licet quantum ad oralionem adtinet) verissinie !we edixit. Scriptor enim 
hic mirum quantum in ea novavit el peccavit. Modo commutat genus, 
iungens e. c. vocabulum casfrurn cum is vel cum eum pronomine) modollfalso 

casu utiturJ vel tempo're; modo piane conslructione excidil, ut paucis 
dicamus _, oratio negligens est et incondita. .:Uulta etiam radolent apud 
eum, quem dicimus 1.,ulgo germanismum) veluli creberrime posilum vo
cabulum 'reysa et alia id genus. Nos et oralionem irnmulalam reliqui
mus „ iła ut eam in libro ipso invenimus, quippe cum tantum iuris no

bis non sumse1·imus, ut oralionem scriptoris emendaremus. Tantum
modo aperla e1Tata paucis tocis mulavimus et correximus. Venun utut 
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scabrities ista 01·alionis molesla est legcnlilms
) 

delectat conl'ra iltud sim
plex

) 
integrum, saepe herodoteum nan·andi genus; epitomator hic uti

tur stilo et sono orationis, qui optimorum annalium conditorum pro
prius est; non nunquam cito et vivide oratio procedit; non nunquam 
lentius tardiusque se1·pit, ut ipsum iter bellicwm, quod enar1·at, ventis 
atque lempestatibus impeditum atque ad irrilum cadens. Sed quaecun
que eiua est oratio, illa inquieta semper et tumultuosa itinera ordinis 
Teutonici per deserta locorum

) 
ferum illud atque indefessum certanien 

pro fide et deorum sac1·is
) 

vastos illos clamores manu eł ex equo pu
gnantium nusquam invenimus cum maim·e fide et vividius descrip ta, 
n us quam imago certaminum equites inte1· et paganos, inter dominos B0-
1·ussiae et fortissimam gentem Lithuaniae lam graphice et cum tanto ve.
ritatis colore oculis nostris proponitur; quanto haec omnia scriptor -
noster, particeps; cer te testis certaminum; adumhravit._ Hoc cerlamen 
sententia eius permagni erat momenli; deum ipsum 1·egere id sibi per
suadet. Deo iuvante equites victorias a paganis repm·tant. Ideo dei 
hoc est opus

) 
quod magistri et equites ordinisr ad condendam et stabi

liendam religioneni chri.stianmn in gentilium terra perficiunt. 
At quanlo ma9is eliam deleclaret nos illa iniago vitae equituni

) 

si eam hac forma conspiceremus, qua eam Wigandus Marhurgensis in 
chronicis suis versihus et m�atione vivida atque fiuente e:i:plicavit ! Uti
nam igitur editio huius scriptoris novo sit incitamenlo

) 
ut omne studium 

a,d /we conferamus
) 

ut chronir;a versibus scripta Wigandi
) 

Cracoviae 
aut in alia quadani hibliolheca Poloniae delitescenlia, ex pulvere at
que situ ad lucem protrahantur. ! 

Tex lum, quem vulgo dicunt, scriploris nos tri singulis adnota
tionihus instruendum esse putavimus. Necessarium enim nobis videha
tur citare ('requenter Voigtii histo'riam Borussiae cum propterea; 'llt sic 
quanta fuerit praestantia et auctoritas scriptoris nostri ad intelli9endam 
1·ationem temporwn illorum universe ostenderemus; lum ut singilatim 
quo modo narrationes ·eius cum factis hist01·iae coltaere1·ent, accuratius 
expone1·emus. Tum etiarn saepe notationem temporum adden·dam esse 
censuimus, cum ,·atio temporis, qua se singulae narrationes excipiant, 
apud scriptorem hunc mfrum in modwn confitsa sit alque lurhata. Fieri 
pote.�t

) 
ul fo1u ipse) 

poemn chronicurn Wigandi LJfarbw·gensis
) 

fuerit 
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in culpa; aut ut epitonialor noster
) 

turhata serie fact01·um, temporum 
notalionem haud suo loco interposuerit

) 
al utul est

) 
/acta toties perver

se per annos erant digesta, ut· emendatione ad.�usum virorum lilerato
rum opus esse persuasum liabuerimus. Saepe etiam auctor chronico
·rum peccavit in scriptura nominum locorum hominumque. .Peregrina 
et mire sonantia nomina montium locorumque Lithuaniae et lsamogitiae 
a111·es auctoris nostri olf endisse videntur

) 
iła ut ea vix Ścribendo red

dere posset. Passim igitur corrupta et muliła leguntur. Praeterea de
cursu temporum nomina geographica lerrm"um et locorum multis modis 
immulata sunt. Haec utraque 1·es in indaganda apud auctorem recta 
SC'riptura locorum et terrarum, quas commemorat

) 
haud pm·vam exita

vit di{ficułtatem, maxime cum tabulis geographicis Lithuaniae et Samo
giliae fere plane careamus. At plerumque difficullates istas superavimus, 
pauca modo restant nomina locorum, quae hodie non exslant aut alio 
modo dicuntur, non extricata. Verum

) 
utul est, scriptor noster etiam 

veterem geog1·aphiam Lithuaniae et Samógiliae illustrat. Rarius peccat 
in adpellandis lwminihus, maxime magistrali/Jus ordin is, quos novera� 
et quorum nomina in aure, eius germanicas quodammodo facilius de
scendebant. Verum etiam his aliquoties emendaliones et interpretatio
nes addendas esse putavimus. :Nomina magistratuum administrorumque 
ordinis, uhicunque hoc com,,enire videbalur et quantum (expiscari po
tuimus, in adnotationibus adiecimus 

)
. haud praeter voluntatem J' ut pu

tamus, lectorum. 
Sic igilur �oc monimentum hisloriae

) 
minus adhuc nolum et diu

turna ohlivione obrulum, fradimus amicis studim·um graviorum, pleni 
persuasionis, nos pro viribus 1·em ldrenue gessisse

) 
ut veterem, nobilem 

equitem Wigandum Marburgensem non plane indotatum in novam. lucern 
proferremu_s, donec fortasse casu secundo eveniel

} 
ut ipse cum poemate 

suo. chronico sit revicturus. 
(Ex germanico 1'.n latinum sermonem converlit A. Wa n n o ws li i, Prof.) 



P r z e d 1n o ,v a. 

-•{·•-

Otoż kronika \Vig:md:1 z Marburga rycerza i brata zukonu krzy
·żackiego' która teraz w kształcie' w jakim się dochowała z druku po 
raz pierwszy wychodzi, na którem to wydaniu , jak sobie pochlebiamy, 
znajomość dziejów Polskich, Litwy i Prus znacznie zy1ka. Przez długi czas 
uważano to ważne zródlo historyczne za stracone, bo od chwili, gdy go Gaspar 
Schiitz Gdańszczanin w połowie XVI. wicku do uzupełnienia swojej h·is
toryi był użył, rzeczonn kronika poszła całkiem w niepamięć i nikt jej 
odtąd uiewidział. Kto jt! znał, znal ją tylko z niedostatecznych wyciągów, 
które Schiitz z niej porobił; wyciągi te przecież wzniecały w badaczach 
dziejów , tym mocniejsze ządanie, aby odkryć cale dzieło , gdy prócz 
ważności treści jego , miało ono zapełnić wielkie szczerby w zródłach 
historycznych Prus i Litwy. Niezupełne wiadomości , jakie nam o pier
wszej połowie czternastego wieku w Pmsiech podał Piotr Diisburg, 
oraz ułamkowe opisy pierwszych lat kroniki Jana Lindenblatta ( od r. 
1360.) niewystawiały wiernego i prawdziwego obrazu wieku O• 

1vego, który niezawodnie należy do najważniejszej epoki panowania za
konu krzyżackiego. Ile był bolesnem ow niedostatek wiadomości o 
,c�asie, w którym żył Winryk Kniprode, wskazują udowodnione literackie 
fałsze, których Beker użył do z a r y  s o w swoich hist ó ry i W. m is
trz a ,v i n r y  c h a  I( n i pr o d  e, w niedostatku źrodeł pewniejszych. 

��� 
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Powstuje dziś wirc v. długoletniego znpo mnirnia kronika 
,vig:mdn " Marburga, którą winni jesteśmy Doktorowi Lucas, dziś radzcy 
szkolnemu i dyrektorowi gymnasium. Uczony ten wynalazł ją w kl.isztorze 
Bernurdy1iskim w Toruniu i rękopism jej złożył w archiwum t;1jnem w 
Jfrólewcu; Sam rękopism szczegółowo opisany został prze.z niego 
w jego rozprawie, w której autor niewątpliwemi dowodami okazał, że 
znaleziony r�kopism jest istotnie kroniką lVig:mda 1). 

Iltkopism nasz przecież nie jest to pierwotna rymowana 
kronika wspomnionego autora, która jak si� zdaje, nlbo zupełnie już 

zaginęła, albo też ukryta gdzieś leży w bibliotece jakiej; nie przeks:,,tał
eona i na laciriski jr1.yk przel;rna ij kopia i treść najważniejsza, spo
rządzo-na .,, polecenia sfownego naszego Jana Długosza, w czasie gdy. 
dzieje Polski pisał, przez IJezimiennego jego przyjaciela. O kronice 
witr. \Vignnda z l\Iarburga w tym kształcie, w j;ikim się do nas1,ych 
docho,vala czasów mowić tu tylko możemy . Lubo' zawsze nad utratti 
1iierwotnej kroniki \Vigunda ubolewać nam należy, sądzimy przecież, że 
i to, co się z niego pozostało, to jest to, co dziś ogłaszamy, godnem 
jest, aby na widok publiczny wyszło, jako istotna treść kroniki, i jnko 
bogaty historyczny materynł, wyświectiji1cy epokę, w której niedawno 
jeszr:..-.e gruba pomroka p:mownla. 

,vyduji!C po raz pierwszy zlódło to historyczne, kilka o nim slow 
11owiedzicć nam należy, a że Dr. Lucas w wspomnionćj wyżej rozprnwie 
już snm rękopism opisał, tu więc tylko na to uwag� czytelnika zwro
cimy, że gdy rzeczony rękopism dotąd, ile wiemy, jest jedynym, prosto
wać go więc i uzupełniać nie mogliśmy , i to tylko rzy_telnikom naszym · 
Jl.Odać mozem�', co on w sobie zawierał. \l. niektJry ch tylko miejscach 
i.robiliśmy poprawki, które nam się nieodbicie potrzebne być zdawały 

R�kopism nasz jest w ogolności bardzo niedokładny i zawiera 
w sobie mnostwo skróce11, które odgadywać nnleiało, , Gdzie niegdzie 
łylko, niepodobna było odgadnąć skracane wyrnzy; sens przecież i 
związek mnło albo nic wenie na tern nieszkodowały. 

1) Umieszczonf\ jest w dziele p-0d tytułem: Bejtrage inr Huncle Preussens T. Vl. Heft 6. 
Stile i65 - 506. von Dr, Luca,. 
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Nikt zapewne dziwić si� niedokllldnościom r�kopimu nasr.rgo 
nie h�dzie, kto zwaiyć r.echce, że tłómncz i e p i t om at  or kroniki Wigands 
prncę swoJ!, Jak sam wyznaje, w. dwudziestu dwóch dninch uko,iczył. 
'fłomacz ow tak dobrze czuł, ie pospiech ten, którego może winą był 
n:1.Jwi�cei sam nasz Długosz , wiele uwłaczał Jego pracy, ie uznał za 
rzecz potrzebną uniewinnić się w tej mierze na koricu· dzieła w tych 
slownch: ,,Anno vero 1464. trans!ata est (Chronica) in Iatinum rude, 
ut pntet legenti et in 22 diebus complet;1, primo aspcc.tu exemplaris, et 
imo ne miretnr quis, minus bene eam esse translatam et in Jatino cor
rnptam propter. exempl:tris imperfectionem et quorunllam vocabulonun ra
ritatem, que merito debent translatorem excusare. '' 

\Vyznanie to pod wzgltdem stylu· i sposobu wysłowienia sic jest 
niestety ·8Ż nadto sprawiedliwem nntrafinmy albowiem w naszym kroni
karzu wielkie pod temi wzglrdami hłt:dy; tu np. zmienia on rodznj i po 
wyrazie cas t r um kłndzie zaimek w rodzaju męzkim , tam u-iywn foł
szywie prz y p  ad k u a 1 bo c z  as u. Niemniej i składnia Jego cz�sto jest 
mylną i styl bardzo niedbały, napotykamy albowiem wiele wyrnzow nie
mieckich, którym nudał zako1iczenie łacinskie np. tylekt·oć powta1·znny 
wyraz r e  y s a i t. p. 

\V wydaniu textu wiernie zostawiliśmy wszelkie usterki kroni
karza tak, jakeśmy je w rękopiśmie znalez)i: wiJoczne tylko omyłki 
ortograficzne gdzie niegdzie sprostowaliśmy. Z tern wszystkiem jakkol
wiek te bł�dy j�zykowe obrażlłją ucho , sposob przecież opowindania 
autora naszego wierny i prosty styl jego czrstokroć Herodota przypomi
nnjący, mocno nas zajmowały. 

Styl ten często iest płynny, jc;<lrny i żywy; w innych znowu 
miejscach wlecze się _jakby od niechcenia i opieszale ,  tak właśnie jak 
opowiadana przez niego wyprawa wojenna, którą wiatry lub burze w 
11oste pic jej wstrzymały. 

., 

\V ogólności trndno jest podobno znnleżć gdzieindziej wierniejszy 
i żywszy obraz owy(·h wypraw rycerzy niemieckich przeciw Litwrnom 
i dzikiego ich sposobu życia w srogich ich apostolskich wyprawach 
wśrod lasow i pustyń jak w kroniknrw naszym, który świndkiem był 
jeżeli nie uczestnikiem tych bojów. l\' ojny zaś te maj11 dfa nu tora na-
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szego nicpoj�ty urok, nosi on w duszy swojej to przekonanie, ie tn snm 
Bóg w sprawie zakonu walczy, i że Bóg dnje zwycitztwa rycerzom 
nad tłumami Pogan; dla tego też wszystko, co wielki mistrz zakonu, 
co komandorowie lub bracia w krajach poga11skich czyni� dla utwier
dzenia chrześciaństwa, jakożkolwiek to okrutne jest, i nieludzkie , 
w jego przekonaniu dziełem jest samego Boga. Obraz tego życia ry
cerskiego byłby zapewne daleko żywszym jeszcze i· dalekoby nas 
bardziej zajmowa.ł, gdybyśmy go mieli przed oczyma w kształcie, 
w jakim go Wigand z Marburga w kronice swojej rymowanej skreślił. 
Nicchnj wi�c wydanie to nasze stanie sig nową podni�tą i bodźcem do 
1rnszukiw:mia pierwotnej tej kroniki bądź to w Ifrakowie bądź po innych 
bibliotekach kraju naszego, aby jf! jeżeli hyć moie wynaleść, i z pyłu 
otr1,�snf!Ć, 

Są<lziliśmy być rzeczą potrzebną, przydać -do textu kronikarza 
naszego niektóre uwagi. Cz�ste odsyłania czytelnika do Historyi Prus 
Yoigta uważaliśmy za rzecz potrzebną , raz, nby ternbardziej udowodnić 
jak wa:inem historycznem źródłem jest kronika \'Viganda, powtóre aby 
zwh1zek szczegolnych wypadków historycznych tern pewniei wywieść. Czę
sto też niezbędną potrzebą było sprostować usterki chronologiczne. Nm,tęp
stwo wypadków jest częstokroć w naszym kronikarzu powikłane, a nieraz fał
szywe, bqdź to dln tego, że origtnał jego, to jest kronika rymowana ·wiganda 
z Marlmrgn takież miała wady, bądź też, że nasz tłómacz i e p i t o m  a
t or powikłał chronologią, wsuwnjąc daty w miejsca, do których nie na
Jeżnły. Musieliśmy wite takie daty sprostować koniecznie, aby dzieło 
do historycznych poszukiwa,1 usposobnić. Rownież cz�sto błądzi nasz 
kronilrnrz w pisowni nazwisk miejsc:i i osób. Ucho jego nie łatwo przyj
mowało obce brzmienia nazwisk litewskich i żmudzkich, oraz nazwisk 
miast i miasteczek, a przynajmnićj niezręcznie si� one z pióra jego wy
lewały, lubo i to być moźe, że po upływie kilku wieko�v nazwiska geo
graficzne w istocie całkiem się w tych krajach zmieniły. Okoliczność ta 
Sjlr3Wila nam nie�ało trudności, gdyśmy te pomyłki prostować chcieli, 
zwfaszcza, Że mnppy Litwy i Żmud1.i, do których si,: w tym celu uda
waliśmy, burdzo dotąd s.1 niedokl:idne. lVszakie trudności tako,ye po 
wirkszej rzrści pr1.ełnmaliśmy i te· tylko nazwiska w niepewności zo-
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stawiamy, które dziś jnż wenie nie istnią nlbo też zupełnie są zmienio
ne. Z tern wszystkiem podchlebiamy sobie: że wydanie to nasze pr1.y
czyni się nieco do wyjaśnienia starożytnej jeografii Litwy i Żmudzi. 

Nie tak często błądzi nasz autor co do nazwisk osób, mianowi „ 

cie zaś tych, które do zakonu należały, które mu były znajomsze i które 
niemieckie jego ucho lepiej chwytać umiało. Przecież i tu musieliśmy 
prostować uczynione gdzie niegdzie uchybienia. 

\V tym więc kształcie wychodzi dzisiaj na świat pownżny nasz 
Wigand, tak jak si� do naszych dochował czasów. Nie trnciemy na
dziei, że sam ten autor kiedyś jeszcze w rymowanej swojej kronice na 
widok wystąpi. 

--��««---



CHRONICA 

N O V A P B U T E N I C A. 

KRONIKA 

N OWA P R U S K A. 



CHBONICA. NOVA PRUTENIC.A 

s e d i n mu l t i s s up e r f lu is v e r b is d e s c i s a, 

inhoataque anno :l.293. et terminata anno i:J94:-. 

Pr o log u· &. 

Ad instancimn venerttbilis domini Johannis Dlugosch, Cus'totlis 
1Visliciensis etc., qui preter multaru'in probitatum insignia, qui
bus claret, eciam communis boni Reipublice ątque R�'!Jis Polonie 
profectum_ sitit et anltelat, sequens _ CroniCf/ s. Nova Prutenica ad 
rnodum veteris de vulgari teutonico t�anslata est 1) in lttlinum 
verbis succinct1s et incultis per quendam · peccatorem predicti do
c toris, Amicum et servitorem - sincerum. 

Anno Domini 1393. tempore Conradi Walroder, magisfri 
generalis invocatione sanctissime Tri'f!;itatis, virginis· .Marie et san� 
cte Elisahetlt premissa presens. Cronica per quendam 2) in vulga
ri 3) ritrnice confecta. est. Qui veniens in Gdancz „ cum dieto Ma
gi:stro, quendam reP,erit librum, originem ordinis et pro/ectum, 

ł) Chronica nova dicitur h. l. utpote contraria praepositae ei in. lłfscr. chronicae veteri , 
quae est conversa in latinum sermonem epitome chronicae �x versibus constantis, sacer
dotis 01·dinis, Jeroschini. In extrema !we epitome leguntu1• haec: Clironica prae
missa exordium sumpsit cum ordine hospitaliorum domus Jerusal. seu cruciferormn 
anno 119D. in obsidione Akyrs, et terminatw· · citra annos' domini 1326. et intitu
latur Cronica vetus. Sequens vero Nova appellatur et est etia"i de diversis bellis 
gestis ordinis prefati. Quae inchoata est anno, ut reor. 1293. et terminata a. 1394. 

21 Interpres igitur nomen auctoris chronicae versificatae ignorasse videtur, h. l. enim erat 
occasio eius proferendi. 

3) ln vulgar,� vel vulgariter apud scriptorem nostrum significat i. q. !f6Nnanice. 



.KRONIKA NOW A PRUSKA 

ale z wielu zbytecznych słów okrze san a,. 

roz11oezęta r. :1.293. a sli.oi1ezo11a r. 139,ł. 

Wstęp. 

N a żądanie. wielebnego Jana Długosza,. kustosza wiślickiego i t. d., 
który oprócz zalety z wielu cnót, jakiemi jaśuieje, pragnie i dobra 
ogólnego rzeczypospolitej i króla polskiego· i za nim wzdycha, 
uastępujr!Ca kronika nowa 1) pruska, na wzór starej, z gminnego 

· niemieckiego ję·zyka., przełożona jest ua łaciński, słowami zwięzłe
mi i prostemi, przez pewnego grzesznika, przyjaciela i szczerego 
sługę wspomniouego wyżej uczonego. 

Roku Paiiskiego 1393. za czasu Konranda Walrodera, wiel
kiego mistrza za wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, Panny Ma
ryi i · Swiętej Elźbiety przerzeczona. ta kronika, przez kogoś 2) 

w niemieckim języku 3) wierszem jest napisana. (Ow autor) przy
bywszy do Gdańs�a z rzeczonym mistrzem, znalazł jakąś książkę 

1) His toryt> ta nazywa się -kroniką nową, aby ją rozróżnić od tak nazwanej Cbronica vet us 
którą napisał wierszami kapłan zakonu

· 
krzyzackieS'() Jeroscbin. 

2) Tłomacz, ..zdaje się, ,i'i nieznał nazwiska autora tej k:oniki, miałby brt bowiem tu spo„ 
sobność wymienienia go. 

3) ·wyraz vu l gar is li n:g u a, lub vulgariter, znaczy u naszego kronikarza język niemiecki. 
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bella etc. continentem, quomoclo viclelicet per vari4 bella ordo olJ
tinuerit terram a paganis, quos si non tanta strenuitate subju
gassent, multos perturhassent cristianos. Quare eciam multi cru
ciferorum et alii principes et nobiles eis succurrentes pro tempo
rali vita eternam mercati sunt. Sed et papa mctgnafit ordini con
cessit indulgentias in robur fidei et augmen_tum. De.dit quoque ei 
crucem au.ream et Cesar m·mrt lmperii, scilicet Aquilttm, quam 
fert in vexillo suo contra paganos 4) et 9uidquitl ab eis obtinerent, 
ordini .mb,iceretur, 

Dictus eciam liber continebat a 100 annis victqrias or
dinis et paganorum conversionem et crebram eorum aversionem. 

. 
� 

Tandem tamen in Prussia et in Lyvonirt Fides catholica exaltat a 
est et <livine laudes multiplicate, signanier virginis Marie, 9ua� 
op�at autor a ileo perpetuari. 

I • • 

_ C A P U T I. 

Be Electione Ha roli de Tyr in magidruni, et blasphe• 
mfa sacramento f acta et ejugdem vindicta in 

campo Papelaul,en. 

Anno domini 1293. Preceplures concorditer elegerunt in 
Magistrum Prussie l(arolum de T gr 1) nobilem, quz multa stre
nu itate. contrtt_ Paganos et Litliwanos pu[Jnavit. Huius tempore 

4) Cf. Poi'gt hist: Boruss. T. ll. -154. 
1) Carolus de Bejfart, Trevfri1 natus, 131 L magister ordinis. Inte!Ugi vix pote;t, qui 

.scriptort!s annalium magistrum liunc a. 1�93. creafum esse dixeri'lft. 



o pierwszym początku zakonu i jego postępach, zawierającą woj

nę i tym podobne rzeczy, jakim sposobem przez różue wojny zakon 

zyskał kraj ua poganach, których gdyby z tąz dzielności4 niebyt 

ujarzmiał, byliby oni wielu chrześcian trapili. Dla tego tei wielu 

krzyżowców, oraz inni- książęta i szlachta w pomoc im id,!c, za 

życie doczesne wiecznego się dokupili. Ale i papież wiele za

konowi nadał odpustów na wzmocnienie wiary i postęp onej. 

N adat mu także krzyż zloty, a cesarz herb cesarstwa, to jest orła, 

który zakon nosi na chorągwi 4) przeciwko poganom, a coby

k olwiek na nich zyskał, to zakonowi podległem być miało. 

Wspomniona także książka zawierała zwycięztwa zakonu 

od stu lat, nawracanie pogan i częste ich odstępstwo od wiary. 

Mimo to jednak w Prusach i Inflantach wiara katolicka wzniosła 

się i chwała Boża się pomnożyła, mianowicie Panny Maryi, która 

to cześć, jak autor pragnie, · niech od Boga będzie ustaloną na 
wieki. 

ROZDZIAŁ I. 

O ,vyborze H.a1•óła z T1·e,vil'u na ntist1•za i zniewa

dze Sak1•amento·ui uczynionej i 1,omście za nią na 

polu Papelanl�en. 

Roku Pańskjego 1293. dignitarze zgoduie obrali ua mistrza 

pruskiego Karóla z Trewirn 1) szlachcica , który z wielką dzielno

ścią przeciw poganom i Litwiuom wojował. Za jego czasów \\Ty-

4) Porównaj Voigta historyą Prus T. J[. str. 154. 
1) Ra ról de Beffart z Trewiru, był wielkim mistrzem w r. 1311. Dziwna jest, jak kroni

karz nasz mógł go położyć pod rokiem 1293. 
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Wytan 2), rex Lithwanorum cum suis et Rutenis venit in Prus
siam, per deserta et 80 diebus 3) devastabant terram et rapinam 
collectiim non obtinuerunt, quia in eorum reversione ordini$ ve
xilla contra eos erecta sunt, primum Bagnitarum, cormnendato
ris de Insterborg, witingorum 4), sancti Georgii, vexillum virgi
nis marie et cum <tliis vexillis paganos slrttverunt; rex autem 
Wytan ei:asit et fratres cum letitia revertuntur, capth,os ducen
tes rutenos et paganos, deo laudes decant((.nt es� 

Post hec decursis XXVL annis 5), tempore lmperatori. 
Hinrici, qui a quodam predicatore fuit intoxicatus, accidit mi
randum et enorme. Rex Wytan venit in ·Papilouken 6), ubi multi 
cristianorum ad eum ducuntur, quos ńylariter devidens compulit, 
ut sanctissimum cristi corpus asportarent; quo allato, ait: Omnes 
vos captivi mei modo debetis mi/ii adherere · et mecum contra fi
dem pugnare cristianam et ego subveniam vobis in· oinnibus, et 
/we ideo, quia fides mea placita fiet vo.�is, vestra quoque est que
dam, delusio, nec curetis deum vestrum, cum sit impotens etc.: 
quod probare voluit, nam sacramentum ad terram projecit et suis 
pedibus non fuit veritus conculcare, die ens: Quid est quod adora-

2) JYitenus. Hic priscus dux Magnus Litliuaniae iam mortuus erat aetate Ca1·oli T1·evfri; 
iam a. 1291. successo1• eius Putuverus regnabat in Lithuania, cuius filio etiam no
men e1·at Witeno. Voigt T. IV. 86. Scripto1· hunc intelligit Witenum+ 

3) In definiendo tempo1·e peccatum est. Scimus quidem, Lithuanos a. 1293. in fines :Ra
gnitarum et 1'ilsae irrttpisse, sed mox etiam revm·tisse. P oigt T. IV.· 93. Scriptor 
i1ttelligit sine dubio inczwsionem IPiteni a. 1311.' verum pe1• 80 dies Lithuani non e
rant in P1·ussia. Poigt. 1'. JP. 278-279. 

4) De IYithingis cfr: Voigt T. Ili. 420. IV. 545. atque huius historiam de soc-ietate la
certarum p. 212. 

5) 1311. pro XX.Pl. annis hoc loco aperto esse oportebat XX.PI. diebus, nam p1·iorem 
t"nter incm·sionem, Lithuanorum tempore antepaschali 1311. a. atque alteram ineunte 
Aprili m. interiacent ci1'ca 26 dies. ef. Voigt T. JV. 278-279. 

6) JVoplauken. Voigt Hist. Bor. T. IV. 280. Vicus hic emt prope Rastenburgum. 
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tan 7), król litewski z poddanymi swymi 1 Rusinami przyszedł do 
Prus, przez puszcze, i przez 80 dni 3) kraJ pustoszył, ale się przy 
lupach zebranych nie utrzymał, bo gdy się wracali poganie, cho
rągwie zak�uu ruszyły przeciwko ni1!1· Pierwsza- komandora Ra
gnitanów, komandora z lusterburga, Witingów 4) świętego Jerze
go, chorągiew Panny Maryi, i wspólnie z inne mi chorągwiami 
zniosły , pogan; król zaś Witan uszedł i' bracia z radością powró-
cili, prowadząc jeńców, Rusinów i pogan, i Bogu chwalę wyśpie
wując. 

Potem po 26 latach 6), za czasu cesarza Henryka, _który 
od pewnego kazn<'><lziei został otruty, zdarzyła siq rzecz zadzi
wiająca i straszna. Król \Vytan przybył do Papilouken 6), gdzie 
wielu chrześciau do· niego przyprowadzono, z których wesoło szy„ 
dząc, rozkazał, aby Najświętsze ciało Chrystusowe przy1�ie�iono; 
które gdy przyniesiono·, rzekł: Wy wszyscy wi-:źniowie moi po
,v iuuiście do nmie przystać ·i zemną przeciw ko wierze chrze
ściańsk iej walczyć, a ja dopomogę wam wewszystkiem, a to 
dlatego, że wiara moja spodoba wam się, wasza zaś jest jako 
wemsiś złudzeniem; aui dbajcie o Boga waszego, który jest bez
władny i t. p. i chciał to udowodnić, gdyż hostyą rzucił na zie-

2) Czyli Witen; książę ten litewski juz niezył za czasów Har61a z Trewiru. Juz około ro
ku 1291. siedział na tronie litewskim następca jego Putuwer, którego syn takze się Witen 
nazywał. V o i g t T. IV. 86. Kronikarz więc mówi tu o tym drug:im Witenie . . • 

· :-i) Jest tu błąd chronologiczny. Wiemy wprawdzie o wkroczeniu Litwinów w r. ·t293. 
do krainy Ragnity i Tylży, ale to trwało krótko. Voig t T. IV. 95. 

lfronikarz chce mówić zapewne o Papadzie Witcna w r. 1311., ale i ten nie 
{rwał 80 dni. Czytaj Voigta Tom IV. 278-279. 

-i) O Wityogach pisze Voigt T. 111. str. 420. IV. 545. pisze o nich także w historyi to
warzystwa jaszczurczego str. 212. 

5) Zamiast XXVL anois należy �u podobno czytać XXVI. diebus, ponie\"\oaŹ między pier
wszym napadem Litwinów około postu ·roku 1311. a między drugim na początku .Kwie
tnia tegoż roku Jest właśnie doi 26. Porównaj Voigta T. IV. 277-279. 

6) Wopelauken: Vo i gt pruska historya. Tom l V. 280. l\łieJsce to leżało blizko Rastenburga. 



tis? nunquam panis pofest esse deus, quare intuemini potentiarn 
meam et convertatis vos an poganismum. 7) Verum cristiani 8) 

audita tanta blaspltemia et suorum, afflictione et marlirio, divina 
ordinatione co llecto exercitu forti per_qunt ,lie et. noc te cum or
dine vexilloru,n pretactoruui et cum ymagine virginis de Ilol
l<tnd 9) et ordinatis aciebus in fervore belli, .rnane paganorum exer
citmn circumdederunt, quem, ex omni parte invadunt, occirlunt 
.et capiunt. Rex ecutm Wytan mała suscepit 10), vix fugiens in
terfectus esset et capite truncatus manu cuiusdarn {artis crucife
ri lł) in vindictam mali, quod pridie perpetrai,it; unde in campo 
_Papelauken si_c lt{fticti et captivi cristiani soluti sunt, et in vindic
tam hlaspltemie sacramento facte pagani intelfecti sunt et cru
deliter proprio in �·anguine inebriati. Quo peracto 12) leti 1·evertun._ 
tur in Prussiarn, deuui glorificantes, a quo victoriam obtinuerunt 
et multos captivos secum duxerunt. 

C A P U T IL 

n e Tr e u g i • 1· a c t i s. 

Post breve intervallurn 1) facie sunt treuge, et rex flit 
11receptorihus: unus e vobis, cuius caput ferreum fuit, molest<t
vit me, queui lihens adltuc viderem. Magister quoque destina-

7) Cf. !iac de 1·e alios fontes apud Voigt. T. IY. 280. 
8) Id est A!agnus commendato1• Hem·icus de Plotzke et efus copiao. 
9) Id est castellum 01•dinis Bo1·ussiao-Holland. 

10) G1·avi vulne1·e in capite ajfectus. Voigt T. rr. 28.2. 
11) Alii aucto1'es �ion dicunt, Vitanum fuisse occisum. Verum, ut ex tequentibu1 adparet1 nec nostm· scripto1• hoc intelligi voluit. 
ti) Id est post impetum in terram hostium factum. Cf. Voigt 'J.'. J/7, .284. 

1) Ut vidctu1• a 1312. Voigt T. If7 . .298. adnotat. 4. 
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mu; ośmielił sit: nogami ją .zdeptać, mówiąc: coz wy to czcicie'? 
nigdy chleb Bogiem być uiemoże 7), dlatego zapatrujcie się ua moję 
pof<:gę i uawr(>Ćcie się do bałwochwalstwa. A Je chrześcianie 8) 

:-.lysz;!c takie bluźuierstwo i znając uiedolę swoieh i m(Jcze1'1stwo 
ich, za rozporz:;!dzeuiem Boskiem zebraws1.y dzie_lue wojsko, idą 
tluiem i JJ()C� z wszystkiemi przerzeczonemi chor:1gwiami i 'l. o
brazem Najświętszej Pau11y. z HoHamla. 9J Uszykowuwszy wojsko 
do boju w z»pale w•tie1111ym, zraua w,+�ko pogau . otoczylt, ua 
kt,ire zew�z;!d nacieraj<!, zabijaj,! i w 11iewolą bion�. Kr<>lt)\vi 
\i\'ihrnowi źle sic; puwio�lo 10 J; letl wo co zacz(!l uciekać, aliści zabity 
został i głowę mu uciął jakiś odw}tŻ11y Krzyżak 11) ua karę złości, kt,1-
rej się w wili<! był dopuścił; a tak ua pniu Papehrnken chrze�cianie tra
pieni i uwięzieni od�.yskali wolność, aua zemstę bluźuierst wa hosty i po
g;rnie iycie postradali i okr�tuie w własuej krwi si� upoili. Spelui,,·szy 
to bracia, weseli 12) powrócili do Prus, chwaląc Pana Bog�, od kt<,re
go zwyci<;ztwo byli otrzymali i wiele jeńców z sobą prowadzili. 

ROZDZIAŁ 

O Doz ej ma cit z a,vartyc h. 

Po krótki'm przeciągu czasu 1) zawarto rozejmy, a kr<>I li
te\l\·ski rzeki do dyg·uitarzy: ,,jedeu z wa_s, kt6ry że.lazm! miał 
głow(J (przyłbict;), -dokuczył mi, rad bym go jeszcze widział. Mistrz. 

7) Czytaj Yoigta T. IV. str. 280. 
8) To jest komandor Henryk de Plot1.ke i jego hufce, 
!l) Pruski 1-J'llla n d zamek zakonu. 

-JO) Został albowiem cidko w gtuwę raniony. Voigt 'f. IV st1·. 282. 
11) Po<llug inn�·ch zródcl nicbyl Witeu zabitym 1 co wyrozuinic·i mo:ina z dalszej osnowy kro

niki naszćj. 
12) Ale dopiero po .uko11czcniu wyprawy w kraje nieprzyjacielskim. \'oigta T. IV. str. 2S4. 
t) Jak się zdaje w ro;�u 1312,. Voigt T. IV. str. 2U8. not L 
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vit ei eum, Tusemer dictum 2), cui rex: tuo acuto gladio me 

quasi inter/ecisses, et ait: sic factum fuisset, si mei expectasseti1,·. 

Dit:tus eciam Magister fuit justitie propugnator et omni.'l 

muli extirpator, propterea ordo aput eum crevit multum. Nicńi

lominus a frrtlribus suspectus lwbebatur 3), et consilia querunt, 

quomodo deponeretur, visurnque est. eis, · quomodo małe r.egeret, 

unde Capitulum congrt>gant 4), in quo lec.lrt fuit ceduła 5) etju

beb ant eum officio renuncim'"e, sigillum reddere et annulum au-

1·eum 6) .sine confradictione, quotl sponte fecit. Quidam tamen 

precepfores. optahant, ut maneret m sua dignJtate; quos pruden

ter deprecabatur, ut eum mittant in Tyr 7), q,uo cum veniret, es

set quietus et !,·ie posset i,ii·ere de relictis patris et matris sue 

et precepfores f!ltVisi sunt; unde lmmiliter licentia sumpta, re

lento vero sigillo cum eo vemt in Theuloniam. Quod cum devenis

set in noticiltm preceplorum , qui premi!,wi erant in reelectionem 

Magistri, eum ibidem videntes et sigillum, dicunt: dornine ! Nos 

lihenler parebimus tibi. Sed aff ectus eius inclinatus fuit ad nata
le eius so lum. 8) Quo preceptores t'enientes cum eo, cognoverunt 

lwnorem magistri, qui eidem ibitlem propte suam probitatem a 

principibus et cet�ris exńibehatur et reverentiam � r<? quod in sua 

(l�qnitate se lwnoriftce ńahuerat. Post ltec dictus KaroZ.us convo

cato Capitulo 9) nulft, tamen invidia, quam contra eurn ńabebant, 

sum, accusahat, qui in sua prudentia decepti erant. Post hec 

:!) fnlelligendusne sit h. l. posterior magider ordinis 1/enricus Dusemerus Arjfbe1•gms, 
scr1iJ!or in dubio relinquit. 

3) Cfr. //oigl 1'. IP. 310. 320. 

4) ·1317. Foigl T. IY. 320. 

5) Yoigt 1'. IY. 3'20 adnotat. 5. 

6) Quid hoc sig11ijicet, docet Yoigt. T. Jl. 1:53, 
1) ,,_4ugusta T:·cvi1'01·um. Yoigl T. JY. 321. 

8) Cft. Fożgt 1'. 1/7. 321, adnotat. 2. 

9) i. e. a. 1318. ef. J/ofgt T. W. 33L 
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pokazał go królowi, a nazywał się Tusemer 2), któremu król po
wiedział: twoim ostrym mieczem ledwoś mnie uie zabił, a ou rzekł: 
tak by się było stało, gdyby; mi był dostał. 

R.zeczouy mistrz był sprawiedliwości obr.ońcą, a (QpicielP.m wszel
kiego złego, dla tego zako11 pod nim wzniósł si� bardzo. Mimo tega mistrz 
podejrzanym stał się 3) braciom, i rady zasięgaj::&, jakby go z urzę
du złożyć, i zdawało im się, jakoby ile panował. Z tego po
wodu zebrała si«.; Kapituła 4), Ila której przeczyta110 pisma Ul'Z() • 

dowe 5) i kazali mu urz;!� iJożyć, oddać pieczęć i pierścień 1.lo
f y 6) bez oporu, . co dobrowol11ie uczynił. Niekhlrzy jeduak dy
guitarze pragnęli; aby pozostał przy swojem doshtiei1st wie, k (<) • 
rym sie roztropnie wypraszał, ządając, aby go odesłali do Tyru 7), 

gdzie .przyj1!chawszy, chciał być spokojny i żyć z puśeizuy po 
(ucu i matce i hyli temu radzi dygnitarze; pokornie wiec pozwo
lenie uzyskał, ale zatr1..ymal prawdziwą piec�ęć i przybył z ui,& 
do Nier.1iec. Co gdy doszło do wiadorności dygnitarzy, kh1rzy na
vrzód wysiani byli .ua nowy wybór mistrza , i gdy go tam widzieli 
a oraz i piecz-:ć, rzekli ·: Panie! my chętnie tobie posłusznymi bę
dziemy, ale serce jego skłoniło się ku rodzinnej ziemi 8); wtenczas 
dygnitarze co z uim przybyli, poznali ile książc:ta i wszyscy i1mi 
czcili mistrza dla jego rzetelności i ile go szanowali dlatego, że 
ua swojem dostojeństwie zaszczytnie si(} był sprawował. Potem 
wspomniony Karól zwoławszy kapitulq g\) bez żadnej zawiści ku 
tym , którzy mu przeciwnymi byli, obw.iuiał tych stronników swo-

2) Czy tu jest mowa o późniejszym wielkim mistrzu Henryku, legv me wyjaśnia kronikarz. 

3) Czytaj Voigt1 T. IV. str. 319-320. 
/1:) W roku 1317. Voigt Tom IV. 320. 
5J Voigt T. IV. str. 320. not. 5. 
6) Co to znaczy, tlomaczy Voigt T. Jl. str. 153. 

7) Do Trewiru Voigt T. lV. str. 321. 
8) Voigt Tom IV. Strona 321.. (!waga 2. 
9J To jest w roku 1318. Voigt Tom IV. slr. 33l. 
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. au/ p{lpam, 10) (I, quo ltonorifice· et mnicabiliter susceptus est,. tra
ctans cum eo st!cref a c01·di·; su!, qui eum confirmavit, nicńilomi
nu.� !amen ordinem in hoc forefacto. expurgavit. Ordo !amen eo 
tempore undique susceplus habebatur. 

Eodem tempor-e Poloni insitli(l,btmtur quocunque 
wodo poferant, figmentis excornmunicantes ordinem. Comper_lrt ·re
ro z�eritate et- inju;ta · ordinis accusatione. (l,b.�oluti �mnt ab /mius
wodi inJusltt impetitione, unde deo graciantur, quod per ,,ru
denlittm Karoli ordo fuerit justificatus. 12) 

Ordinat�one Arcltiepiscopi Bigensis 13) tempore Jońannit,· pa
pe, cuius rul!tesione Cardinaliurn et tocius curie disposuerttf, quod 
ordo multiplic�ter vexabatur, in accusacionibus, depositis corttm 
fJfljJfl tle parcialitate ordi�is etc. 14) Que gravamina .4,tati1n per -
prudenciam 1ll.agistri Karoli sunt amota et ad gratiam tocius cu
rie ordo est restitulus, unde po.yt hec cito arl pristinam Magiste
rii sui dignitateni ńonorificc reductus. Nec suos atlversarios, qui 
ei pridem ,qr�1,ve.Y fuerunt, ,,, dignitatihus d!lru.yif, ymo tlestituios 
rul dignitates pristinas et majore.y erexit sua pru,lenti ordinacio
ne. El obiit i]!. 'l.yre 15

; unde preceptores pro electione magistri zn 
Prussiaui oreviter convenerunt. 

10) 1323. P-oip;l' 1'. IV. 373. 

H) · Cfr. Foigt. 1'. lf/. 347. scqq. Sermo !tie ma.time de Epi.;copi.� polunicis. 
12> l'oigf. 1'. JV. 3711-377. 

13) A1·chiepiscopus Fride1·icus Rigen ·i:;. 
14) f'Jr. Vo,gt 1'. Ir. :n2-373. 

15) t32,1. Yoig·t 1'. J//. :ml. 
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ich, na których su:, hyl zawiódł. Potem odjechał do papieża 10 J od 
którego zaszczytnie i przyjacieisko przyjt;;ty został, wynurzaj:!C 
mu się z tajemnicami serca swego, który go pctwierdził. Niemniej 
przeci�ż (mistrz) uniewinnił zakon, który w owym czasie zewsząd 
był podej,rzauy. 

W tymże czasie Polacy 11) zdradę przeciw zakonowi, jak 
tylko mogli knowali, i na fałszach się za�adzając klątwę na za
kon rzucali. Lecz gdy siq prawda okazała i n,esluszne zakonu 
oskarzenie, uwoluieni·zostali od niesłusznej tego rodzaju napaści, za 
co bracia. Bogu dzi'.:ki składają, że zakon za przezornością Ka
róla 12) usprawiedliwiony został. 

Za rozporządzeniem arcybiskupa rygskiego 13) za czasu Jana 
papieża , gdy się arcybiskup Ó�> j�go st�ony przywiązał, skłonił on 
kardyr.1alów i cały dwór, że zakonowi częst�krotnie dokuczano, 
w oskarzeniach tło papieża zanoszonych o samolubstwo zakonu u) 
Które to oskarzenia przez roztropność Karóla zaraz są odsuni�te 
j zakou do Jaski całego dworu pow1·ócił, dla czego potem 1>rędko 
do �ierwotnej god11o�ci mistrzostwa Karól zaszczytnie przywró
cony został. Wtenczas prze�iwników swoich, którzy mu dawniej 
byli dokuczyli, z dostojeństw uie oddalił, owszem roztropnem jego 
rozporu1dzeuiem ci, co je byli postradali, powrócili. do dawniejszych 
godności a nawet do wi9kszych. Umarł on w 'frewirze 15) skąd 
dyguitarze na nowy wybór mistrza do Prus spiesznie �jechali 

;I O) R. 1323. Voigt Tom. IV. str. 373. 
11) Voigt Tom IV. str. 347. Tu jest sz,:zeg·�lnicj mowa o polskich biskupnch. 
12) Voigt Tom TV. sfr. 376 -3i7. 
l 3) Arcyliiskup Rygski Fry<lrryk. 

14) Voigt Tom IV. str. 372,-373. 
15J Hoku 13'!4, \'oigt T. IV. str. 370. 
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A p U T Ili. 

Be factis Magistri IFernheri et Begis Lokut 
et aliis. 

Unde conventione facia, in lJlari'enhur.ą, concorditer eligerunl 
Wernerum <le Orsla. �ie principretum tenuit in Marienhurg et 
omnia ordinis supposita ei paruerunt. Atfto D_omini 1328., quc, 
teinpore occidit papa Joltannes 1) et Nicola u . .,· eleclus e:s.t papa,. 2) 
Et Bigenses in prejudicium, cristianillttis voutverant paganos mul:. 
tos in di�·trictum Karkus , quos /amen precepfores expu�erunt. 

Post hec rex Polonorum 3) contraxit amzczciam cum re.ąe 
Wytan, 4) liheros suos copulantes in finem, ut" pacifice sim ul re-
9na sua gubernarent. 

Deinde Rex Polonie cum conjuge sua postulavit terram 
Pomeranie, atque in Cuyavimn copiam lwminum rnisit, 5) simili
ter ad papttm. sed ordo huiusmodi multtvit (iuvavit) 6) ef se ubiq ue 
defendit. 7) Similiter, in Prussia -opponit se Begi. Hoc tempore 
dux Masovie Nanczke 8) curn potentia Sll,ll, frttri·ibus adheśit, eo 
quod Poloni curn exercitu terram eius devastaverant. In cuju.y 

1) 2328. munus fuit ei abrogatum; 1ńorluus demum 1331. 
., 

2) Nicolaus r. anti-papa. 
3) Wladislaus Loktek. · 

4) Gedeminu&. Poigt T. IY. 401. �Magnus dux Tf/ilenes iam 13l5. a. oącisus e1•at eique 
Gcdiminus 1•ex success�rat. Cfi·. Voigt. T. 117. 314. 

5) Cfr. Voigt. 1'. Jf/. 406. adnot. 3. 
6) Lectio est suspeeta; haec alle1·a magis fortasse p1•obanda. 
7) J7 oigt 1'. IV. 406 - 407. 
8) Wenceslaus (1326.). 
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R O Z D ·Z I A Ł III. 

O ezynaeh nalstrza "' ernera I króla ._, ok II t (�oklet
li.a) i h11ayd1. 

Potem za uchwal:1 w 1\łalborgu uczynioną obrali .zgodnie 
Wernera de -Orsla .. Ten rz1dy sprawował w Malborgu i wszyst
kie- władze zakonu jemu posłusznemi były. Działo się to roku pań
skiego 1328. w któryni' · to czasie , Papież Jan 1) zabi1y został, a 
papież Mikołaj obrciny · jest · papieżem·2J�, a, 'mieszka1icy Rygi na u
szczerbek. chrześciaństwa wezwali- wieht pogan do powiatu Kar
kos, których jednak dygnitaiże · wypęd�ili. 

! , � \ ' ! ' 

. Potem· król Polski 3) 1zaw�rf p_rzyjaźń z królem W ytanem 4) 

dzieci swoje poże.nili międ.�Y. : sobą, w celu aby spok<tinie króle
stwami swemi rządzili. 

Potem król Polski wraz z ŻQJlf! swoją .zapragnął ziemi po
morski�j i dą Kujaw t_lur� Jąd2.i. wysłał 5)., podobnież i d� papieża 
posMw, ale z-airnn poradził sobie 6) i wszędzie się obrQnił. 7) Po
dob1iież i w Prusiech oparł się zakon królowi. 'f egoż czasu ksią
żę mazowiecki Nancz�e 8) z p.oteg,! swoj� do braci się przyłączył, 
dla tego że Polacy z �ojskiem kraj jego. splądrowali. Mszcząc 

------�-

1) Rok1i '1328. zlozony z godności umarł dopiero r. 1334. 
2) Mikołaj V. jako anti-papiez. 
3) Władysław Łokie•ek. 
4), Gedymin. Voigt T. IV. str. 401. W. ksiąŻ� Witen Lyl juź w r. '1315. zabitym, a Gedymin 

z tytułem królewskim po niJtt nastąp.l. Yoigt T. lY. · str. 314. 
5) Voigt T. IY. 406. uwaga 3. 
6 >' Tułaj text wątp li wym 11am się być zdaje. 
7) Yoigt 'f. IY. str. 496-407 .. 
8) Czyli Wacław. 
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vindictam fr,1tres pertrasierunt Wislam, ubi ducent 9) 1wterunt 
et ter rmn t e  u t  o n o r  u 11i 

10) igne desf ruxerunt. 
Anno sequenli Rex Bohemiae 11) proposuit intrare terrani 

Prussie, un,le dux Lutzelburgensis 12) cum 300 �1rm{ąe1„is et aliis 
Christi fidelibus in protection-eRl fidei etc. venit , 1;olens intrare Li
twaniam 1 3) Sed eo tempore dissenóo erat inter ordinern et ter
Tftm Cracoviensem. Quare Rex Joltannes ex prudenlia sua ibi
dem pflcem s·tatuerat, quam putabant perpelue duraturarn 14) Quod 
ideo factum fuit, quurn _ sim ul cum, 1/)óOO Lihvaniam invarlere 
proponebant et eotum maliciam cum potencia in(ringere, · ubi ob
/,'i_debant Castrum · M edwaglen: 15) quo ohtento, ni_agnarn multitu-
1/inem ibidem inve1ierunt, quam magister omnino perder� voluit, 
.Yed C et) Rex J olumnes preci�us suis sa lvavit vitam eorurn el per 
baptisma incorporttn_tur. fidei catlwlice in· die vir_ąinis purificationis; 
Et dederunt Magistro. obsides in ro bur_ pdei, quod placuit val
de Begi. 16) Sed hyeme terminala ceperunt nauseam lwbe
re de baptismo et anltelare ad paganismum. Unde magister 
iudicavit lwc ei�e verecunilurn, quod ex pace prrnata (expe
riri posset. Setl cum Rege Jo/ianne expertus est, ex conditio
ne paganicrt pacem violari. 17) Et ideo erectis vexillis pótenti ma
nu lran!leunt fJ(!_;tra Regem. �okut 18), qui pacem violaverat; un
de .�imul �,�ljunctis rnultis electis viris vaslartt Doberi�ensem ter-

9) Foederatu-m ducem, llfasoviae. 
10) J7erbum /we in exemplari ipso linea rub1·a est :wbnotat111n. Oport<:bat esse: Polri-

noru1n. Cfr. Voigt 1'. IV. 420. 

11) Joannes Bohemiae v. Yoigt T. IY. 426. 
12) Carolus, 1lfarcltio JJ1oraviae. 
ł3) 1328. Yoi'gt .T. JY. 427, 
14) Ser:no est tantum modo de induciis. Yoigl 1' . .IY. 428: adnotat. 4-. 
15) Aledewangeln in finibus JJledenikensźbus. Y01:gt T. IY. -429. adnolat. 3 
16) Cfr. Yoigt T. JY. 430. 
17) Sermo est de pace a rege Polonorum 1•upta. Cfi·. Yoigt T. IY 431. 
18) Ita vulgo sc1'1"pto1• regem Polono1·u1a appellat. 
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się za niego b1·acia przebyli "Vislę tam, g<lzie wiedzieli o pobycie 
książęcia 9) i kraj niemiecki 10) ·ogniem zni�zczyli. 

Roku następującego król . czeski 11) podał myśl, aby wniść 
do Prus, zkąd _książę Lutzelburgn;ki 12) z trzemasty zbrojnymi mę
żami i innymi Chrystusa wiernymi na obronę wiary pr7,ybył, chcąc 
wkroczyć do Litwy 13). Ale wtenczas zakon nieporozumienie 
miał z krajem krakowskim. Z tego powodu król Jau z przez.or
no�ci swojej skojarzył między niemi. pokój, o którym rozumiano, 
że wiecznie trwałym będzie 14). Co dla tego się stało, że zamia
rem w ówczas było z· 10, OOO Judzi na Litwę napaść i złość Lic
winów wraz z potęgą ich ukrocić; oblegli więc (bracia) w tym 
kraju zamek Medwagen 15), który zdoby�·szy, wielkie tam mnostwo 
Judzi znaleźli , a mistrz koniecznie ich chciał w pień wyci:!Ć, ale 
król Jan prożbami swojemi życie ich ocalił, a oni p_rzez chrzest 
uczęstnikami zostali wiary katolickiej w dzień oczyszczenia N aj
świętszej Panny. I dali mistrzowi 7.aklad11ików jako rękojmią 
(przyjętej) · wiary, co się bar.ozo królowi podobało 16), ale gdy zi
ma się skończyła, zaczęli mieć obrzydz�nie do chrztu i wzdychać 
do pogaństwa. Sądził zaś mistrz , że się tego lękać należało, bo 
z zawarteg_o pokoju mógł był doświadczyć i z królem Janem do
świadczył, ze z powodu pogaństwa pokój gwałcono 17) i dfatego 
m�zywszy Chorągwie z potężnem wojskiem idą na króla 18), który 

9) Mazowieckiego, s11rzymierzeńca swego. 
, 10) To słowo w oryginale jest· czerwono podkreślone. Trzuba czytać Pblonorum. Yoigt Tom. 

IY. str. 420 
11) Jan król c:teski. Yoigt T. IY. str. 426. 
12) Margrabia Morawski Karól. 
13) R'. 1328. Yoigt T. IY. 427. 
14) Ł To przecież było tylko zawieszenie broni. 
15) Medwaglen w krainie Miednickiej. Vojgt. Tom IV. strona 429. 
16) Yoigt Tom IV. strona 440. 
17) Tu jest mowa o zerwaniu pokoju przez króla polskiego. Czytaj Voigta 'l'om IV. str. HJ. 
18) Tak zwyczajnie nazywa kronikarz króla polskiego Łokietka. 

3 
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ram, nulli parcentes, similiter in Masovitt liinc inde igne etc� ter
ram demoliendo et pertubati sunt et vindicl<t {acta est fidei violate 

· per magistrum et suos adherente� 19). Oppidum Plotczk obsident; 
Machinas erigunt, quihus iacendo in opidum cives perturbant, 
rnoenia murorum dejicientes. 

Ttzndem Rex Johannes cQmpulit ducem Walden20), quod 
ab eo suscepit omagium et subjecit se perpetua. 

M agi$ter Wernherus eciam vo luit vo�untatem suam habere 
cum fratribus. Rediens in Prussiam cotwocat preceptores in pro
xi'lf!,a estate 21), sumpta copia contra fratres in Lfoonir.t hostUiter 
se exltibuit;et Castrum 2 2) ei dederunt. Eo tempore multi pagani 
maiores de Medwalgen23) tractant cum magistro, quod si eos a 
furore et potencia regis securare posset, om'lfes vellent ei obedire 
quia a liter non possent salvari; et abierunt pagani et revertun
tur in pristinum , errorem, sicut canis rediens ad vomit'flJIW. 

Eo dem anno 2 4) post pascha frater Otto de Luterberg 2 5) 

mira gessit in Culmensi terra, cum prutenis obsedit Mosborg26J et 
cum machinis et sagittis graviter inva�-it, et subjectionem postulavit. 

19) Reliqua cfr. apucl Yoigt 1'. IY. 432. 
20) Wenceslaus. Foigt T. JF. 432. adnot. 2. Jam h.l. adparet, sC1�ipturam 1·ecta1n nomi

num a scriptore nostro negligi. 

21) Conventus hic ordinis "ftabitus a. 1329. Yoigt T. JP. 446. 

22) I. e. araJ Rigensis. / 

i3) Quem vicum supra comrnemoravimus, Medwaglen. 
24) 1329. Foi"gt T. JY. 439. 

25) Tum commendator regionu Culmensis. 
26) JJ1osberg. 
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pokój gwałcił, i tak złączywszy się z licznym wyborem zbrojnego 
ludu razem pustos,zą ziemię dobrzyńską nikomu nieprzebaczając 
podobnież ( się stało) i w Mazowszu, gdzie ogniem i tym podob
nym sposobem kraj niszczą i ( mieszkańców) trapią; i pomscił eię 
mistrz i jego stronnicy zgwałconego przymierza 19). ' . Oblegli po
tem miasto Płock, machjuy wznoszą, z których pociski w miasto 
rzucając, mieszkańców trapią, warownie murów burzą. 

Tymczasem król Jan przymusił książęcia Walden 20), że mu 
przysięgę wierności złożył i na zawsze mu się poddał.· 

Mistrz '\\r ernher chciał także z bracią przy swojej się u
trzymać woli. Powracając do Prus zwołał na przyszłe Iato dy
gnitarzy 21). Wziąwszy wojsko przeciw braciom w lnflan(ach, po 
nieprzyjacielsku im się stawił i oddali mu zamek 22). Tegoż cza-
su wielu znakomitych pogan· -z Medwałgen23) układają się z mi-
strzem ( w ten sposób), że gdyby od gniewu i władzy króla 
(ich) ubezpieczyć pot.rafił, oniby wszyscy w posłuszeństwo mu 
f§ię oddali, bo inaczej uiemogliby być bezpiecznymi. I odeszli 
poganieL i powracają do pierwotnego błędu, jak pies powracający 
do rzygania. 

Tegoż roku 24) po Wielkiejnocy brat Otto z Luterberga 2 5) 

dziwnych rzeczy w ziemi chełmińskiej z Prusakami dokazał. Ob- -
legł on Mosborg26) machinami i strzałami mocuo szturmował i 

19) Czytaj Voigta. Tom IV. str. 432. 
;l-0)' Wacława. Voigt Tom IV. strona 432. Uwaga 2. Z tego przekręcenia nazwisk przekona 

się czytelnik, Że na_prawdziwości nazwisk w dziele naszego kronikarza spuszczać się 
. ' me mozna. 

21) Kapituła zakonu. odbyła się w Jesieni roku 1329, Voig'l Tom IV. strona H6. 
22) To jest zamek w Rydze. 
23) Już się o tern miejs·cu wyżej mówiło. 

24) 1329. Voigt Tom JY. 439. 
25) Był natenczas komandorem cbełminsldm. 
�G) l\fosberg. 
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Qui superbe.responderunt, putantes se bene cu#oditos, mina�· mus 
non curantes. Tandem frater Otto cmn prutenis hostili aggressu 
castrum vicit , 80 de maioribus interfectis; Castrum quoque Wi
schegrot 2 7) ohtinuerunt frah�es et totum destruxerunt, et nullus 
evasit, ubi 200 vir.i fuerunt occisi sine mora et personarum, ac
ceptione in die sancti Jacobi 2 8). 

Post hec frrtlres in die sancti Alexii Castrum Nakel29) 

cum impetu obtentum, igne consumunt curn incolis, preter Capiltt
neum Hitiricum, qui t,·e dedit captivum. Similiter Carteus domus 
Episcopi que post 8 dierum inpugnationem in die Petri et Pauli 
lwstiliter obtenlr.t est 3 0). 

Rumor oritur, quomo<lo Lithwani vellent impugnare Cas- · 
trum Bartenstein, unde in festo Exaltacionis Crucis factum est 
capitulum in Mftrienburg 31) et preceptores amar'icati prppfer. pa
ganorum adventum et proponunt eis obviare. Sed mutaverunt pro
positum , eo quod Bex Lokut cum, Ungaris et Polonis 1500 et 
pluribus , Sic et Capitaneus Henricus 32) cum, rege contrariatur 
fratribus et multi Ungarorum, qui cum eo venerant in ten·am 
Culmensem ultrte /lumen Ossam XIV. diebus vastantes signa,nter 
villam Gordyn. 

Rex vero Boliemie Johannes· et Wilhelmus princeps Unga
rorum 3 3) pacem et unionem ordinaverunt, et omnis - controversia est 

27) Ca$lrum IFisseg1•od ad Vistulam, quo lo<n B::-u1·a amnis in flur11en !toc se exoneral. 

28) Cf1·. f/oi;;t 'J.'. JV. 440. adnot. 1. 
.29) Ad fluvium Noteć. 

30 1 Cfr. Yoi'gt 1'. 441. Nominis a1·cis » Carteusc scripi'U1'a probanda esse videtu1•. 
31)· Voit3·t 1'. 446. scqq. Est ńio ille clarissimus in 1•ebus Borussiae convcntus generalis, 

in quo cdita sunt, quae dicuntu1·, statuta We1·ne1·i de Orsein. 
32) · Ouctn supra diximus, capitaneus- Nakelensis. 
33) .._•focundU1n Dlugoszium, p 1000. Aust1'iae dux; rfr. Poi'gt 1'. IP'. 461. adnot. 1. 
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chciał, aby się poddali. Oni- hardo ·odpowiedzieli, mniemając się 
bezpiecznymi, i pogrożki jego nrn�ej sobie ważąc. Jednak brat 
Otto z Prusakami s2'turmem zdobył zamek, i 80 Judzi z pomiędzy 
znaczniejszych zabił: Zamek także \\7 yszogród 2 7) b1·acia odebrali, 
i cały zburzyli i uild uie uszedł; gdzie 200 mężów natychmiast za
bito, bez wyłączenia osób w dzień Św. Jakóba 28). 

Potem bracia w dzień Świętego Alexego zamek nakiel
ski '29) szturmem z_�obyli i spalili, wraz z mieszkańcami zwy
Jączeniem starosty Henryka, który się poddał w niewolą. Toż 
�ię stało z zamkiem biskupim Karteus, który po ośmiodzieu
nem oblężeniu w dzień Świętego Piotra i Pawła 30) zdobyty 
został. 

Pogłoska się rozeszła, że Litwini chcieli zdobyć zaniek Bar
tenstein. W święto więc podwyższenia Krzyża Ś. zebrała się ka
pituła w Malburgu 31) i dyguitarze rozj�trzeni z przybycia pogan 
podali myśl, aby wyjść na przeeiwko nich, ale zmienili zamysł dla 
tego, że król Lokut z Węgrami i w 1500 Polaków i z �nnymi, rów
nie jak starosta Henryk 32) wraz z królem sprzeciwiali się braciom 
i wielu Węgrów, którzy z królem przyszli do zi�mi chełmińskiej 
za rzekę Ossę, ci wszyscy przez 14 d11i pmdoszyli kraj, mianowi
cie wieś Gordyn. 

Król zaś czeski. i \Vilhelm 3 3) książę węgierski pokój i zgo
dę skojarzyli i wszelka uiejedność jest uśmierzona, a bracia w za-

27) Wyszogród nad Wisłą, gdzie rŻeka Bzuia do Wisl'y wpada. 
28) Voigt T. IV. str. 440. uwaga 1. 
29) Nad rzeką Notecią. 
30) Voigt Tom IV. str. 441. Nazwisko Karteus zdait! siQ być mylne. 
31) Voigt Tom IV. str. 446. 
32) Wyżej wspomniony dowódzca Nakła. 
33) Podług Długosza na stronie 1000 był to ksiąh; aost1·yacki. Czytaj Yoigta Tom IV. stro

nę -461. uwagę L 



aopita et in rolJUr fidei fratres Brawen!Jurg et Wyssegrat Polc,nis 
71resentarunt cum attinenciis iuxta, dictamen Polonorum 34)� 

Anno 1331. 35) sequenti anno in die nativitatis Marie vir-
9inis Rex Lokut polonie concepit malum propositum vindicte cum 
auxilio Gedemyn, re gis 3 6) Lithwanorum , qui sibi condixeranl, 
se pretacta die paratos esse. Tandem Rex Gedemyn in potenti 
manu' intrat cum paganis terram O�·terrodensem et igne vastat 
eam, ubi frater Detmarus, magister piscatorum 37), cum IX est 
interfectus. Processeruntque pagani contra Lobow opidum 3 8), ubi 
cives erant inavisati, pedestres impugnant opillum, circum combu
runt; sed dominus preservavit cives et civitas mansit intacta. 

Advocatus Episcopi frater Joh. de Dijr 39), audita de dic
ta obsidióne et terre Loboviensis vastacione , in vindictam sumpfit,· 
secum XL viris, invdsit paganos, qui jus su regi} sic impugnabant 
opidum etc. et ex eis plures crurleliter interfecit, et tót equos ttcce
pit , quo tvix po ter ant eos deportare; unde pa gani puf ab ant mu,-· 
gnam copiam supervenisse, demiserunt impugnacionem et abierunt. 

Crastina die de predictis paganis cum Rege Gedemyno in
frant terr,am Kurnig40), quam liinc inde subverterunt et combu
runt. Eodem tempore idem rex transit flumen Drybantz in ter
ram Michelaw, ubi similiter obprobrio cristianos perturbavit us
que prope Strasburg ad . medium miliare. 

34) Diligentius haec describit Yoigt T. IY. 461 - 463. 
35) 1330. Yoigt 1'. IY. 461. De temporum ratione, quae sefacta sequentia excipiunt, cfr, 

T. IY. 467. adnot. 1. Difficile est , notationes tempo1•um, quae sunt apud Jws anna
lium sc1·ipto1•es, in concordiam 1•edige1'e. 

3f;) Gediminus etiam in actis publicis twmen Regis Lithuanorum sibi vintlicabat. 
37) E1•at magistratus 01·dinis. 
38) Loebau. 
39) Joanne, 7'revir, villicus Episeopi Culm.ensi:�. Yoi;:t 1'. IP. 462. 
łO) Kauernic ad D1•ewenz fluvium. 
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kład wiary swoJeJ Brawenberg i \,\"'yszogród zCprzy1eglościa1.�i 
oddali Polakom potllug wskazania Polaków 34). 

Roku następnego 3 5) w dzień Narodzenia Najświętszej Panny 
król polski Lokut powziął złośliwy zemsty zamiar za�· pomocą Ge
dymina króla litewskiego 86). Zmówili się oni, ze na dzień wy

znaczony gotowi będą. Tymczasem król Gedymin, ze slabem woj

skiem wchodzi z poganami do ziemi ostrerodzkiej i ogniem ją pu
stoszy, gdzie brat Diimar, mistrz rybołostwa 37) z dziewięciu inny
mi zabity został. Postąpili potem poganie przeciw miasteczku Lo
bow 3 8), gdzie mieszkańcy nie mieli się na baczności. Piechota u-· 
derza na miastecz�o, pali do kola, ale Pan Bóg ocalił mieszkań

ców i miasto zostało nienaruszone. 

\\roit biskupa, brat Jan z Trewiru39), usłyszawszy o tem 
oblężeniu i spustoszeniu ziemi lobowskiej, chcąc się pomścić, wziął 

z sobą czt-erdziestu Judzi, napadł na pogan, którzy z rozkazu krola 
tym sposobem miasta dobywali i kilku z nich okrutnie zamordował, 
i tyle koni zabrał, ie j e  ledwo mogli uprowadzić, ztąd poganie 
wuoszqc, że wielkie nadciągnęło wojsko, poprzestali oblężenia i o

deszli. 
W wilią dnia tego poganie z królem Gedyminem wkracza

ją do ziemi Kurnik 40), którą zniszczyli i spalili. W tymże cza
sie tenże król przebył rzekę Drwęcę w ziemi Michałowskiej, gdzie 
tymże sposobem haniebnie Chrześcian trapił, aż o pól mili od 
Brodnicy. 

34) Czytaj o tej wyprawie Yoigta Tom IY, strona 461 - 463. 
35) A racz�j roku 1330. Voigt Tom IV. strona 461. wszyscy kronikarze na to się zga-

dzają. 
36) Gedymin uzywał także w dypiomatach swoich tyfofo: Regis Lithuanorum. 
37) Fischmeister był to urząd zakon. 
38) Lobau. 
39) Jan z Trewiru wojt biskupa chełminskiego. Voigt Tom IV. strona 462. 
40) Kanernik nad rzeką Drwęcą. 



Quo cognito41) Magister We1·nerus ve1iit de Livonia cum fra'
tre Wuluram de Nellenborg42), Magistro in Teutonia, tmirnoso 
viro, cum, multis electis viris in Strosburg, ubi eciaui fr<1,ter E
berhardus de Bruma 43), rnagister L!/voniensis visi sunt; ltii 3. 
magistri cum suis preceplorihus in Prussia in festo Exaltacionis 
sancie crucis 44) capitulum celebrantes. Qui ut cognoverunt pa
ganos in fanta multitudine terram .vasiantes igne etc., 1Jlagister 
Wernlterus cum aliis convenit, quod cum, Polonis belligeraret, 
transiit cu�n suis cum magna fatiga {lumen Dril)(tnfz, prope sta
tionem Litltwanorum, ubi magister presumpsit bellare, similiter 
et Polani. Sed tamen ahierunt cum omnibus viris etc. Quos ma
gister insequitur in terram Dohrinensem, ubi reperit Be,9em cu1n 
gravi exercitu. Similiter Wilhelmus Comes de Ungm�ia ihitlem 
fuit, ubi rex Ungarie qiuulam peste suppressu� nequi,;it interesse 
etc. 4 5). T1·es Beg es er ant lwstes ordinis, Lolmt rex Polonie, 
Gedemyn Lithwanie paganus et Rex Ungariae. 

Eodem tempore /ralres Castrum Dobryn cum terra possi� 
debant 46). Quod castrum lwstiliter circurndcetum cum, macltinis 
impugnatur. Sed el fratres fortiter se def'erulebant, quod eciam 
isti reges castrum linquentes cum omni exercitu abierunt. 

Post hec 1·ex Lokut Polonie regem Geclemynum petiit, ut 
cum eo in Prussim'n fransiret. Qui respon<lit: ego una vice con·· 
dixi tecum, ut in die nati-vitatis Marie ibidem constitueremur, et 

----�----- ·--·-·- -· --

41) Yocabulum in Msc1•. obscurius sćriplmn; sed scriptura ce1'ta. 
42) Tł'"o(framius de Noellenbu,·g. 
43) Eberhardus de Monlieim ef. Index Corp01·"is ltisto1·. diplomat. Livoniae T. I, 35 l. 1,cs

cimus, cur apud scriptorem annalium nomen sit Eberlwrdus de JJrurna. Est hoc sine 
dubio erratum interp1•etis latini. 

44) Jgitur d. 14. Septembris anno 1330 . 
.(5) Yoigt T. W. 46.3. 
46) De terra Dobrinensi ab ordine occupata, <;(r. 17oigl T. Jr. 4iHJ. 
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O czem dowfodziawszy się 41) mistrz \:V erne(przylryl z fo ... 
flant z bratem Wulm·em de Nellenberg 42) mistrzem: w Niemczech, 
mę*em dzielnym, i z wielu dostojnemi mężami <lo Brodnicy, gdzie 
ta�że brata Eberharda de Brama 43) mistrza lnflandzkiego widzia
no.· Trzoj ci mistrzowie z dygnitarzami ._swemi w Prusiech w święto 
podwyższenia krzyża świętego44) odbyli kapitułę4 A gdy się do
wiedzi�li, że p(?gauie w takiej liczbie kraj ogniem niszczyli, mistr1i 
Werner z innymi na to się zgodził, aby z Polakami wojnę toczyć. 
Przebył więc z wielkim znojem rzekę Drwęcę blisko stanowi
ska Litwinów, gdzie mistrz wnosił, że bitwa· zajdzie.� Toż san_10 
i Polacy ( wnosili) , . którzy jednak z ca1ym ludem odeszli etc. 
Pos�edł za nimi mistrz do ziemi dobrzyńskiej, gdzie znalazł króla 
z wielkiem wojskiem. P_odobnież był tam . Wilhelm hrabia węg·ier.• 
ski, ale król węgierski zaraźliwą jakąś złozony chorobą uie mógł 
być przytomny 4 5). __ Tr�ech królów było nieprzyjaciół zakonu, Ło
kietek król p�l�ki, Ged�min król litewski poganin, i król węgiet·ski. 

Teg_oż .. czasu. ��acia zame� d dobrzyński wraz z ziemią po
siadali 46), _którego to zamku �tpczyw�z� go , machinami wojennęmi 
dobywano. Ale i �racia_ mocno się brpni.li, t_ak ze ej królowie o.d 
zamku ustąpiwszy z, calem woj��iem ,od,e�zli. 

Potem k�ól :Ło_kietek króla, �edymina pro�ił, aby" z ni1�1 do 
Prus poszedł. �le ten oclpowiedziaf, ja .raz �mówitęm się z tobą 
abyśmy ua dzień Nurodzenia Nąjś�iętę�ej Panny _t�m su: zębr::\U, 

41) To słowo w manuskripcie jest bardzo nieczytelnie pisane, ale sens wskazuje, ze inac21ej 
czytanem być nie moie. 

42) Wolfram z Nollenburga. 
43) Eberhard von l\1aoheim, Index corporis historiae diplomaticae Livoniae Tom I. str. 351. 

Dla czego kronikarz to nazwisko zmienia, wiedzieć nie moina. Najpewniej jest to błę-
dem łacin ·:e.go nrz-episywacza. 

• 

44) A zatem -dnia 14. Wrze1 ia roku 1$30. 
45) Voigt 1:'om I • ona .463. 
46) Wzgl�dem objęcia w posi/l ość ziemi Dobrzyńskiej. Czytaj Yoja-ta T l IV. strona WJ • 

. - ... Ą14tr . 4 
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ego veni, tu vero non ; unde nisi ,, tlii.,; meis protectus fuissem, 
captivatus fuis.'/em tradimentu, cum noverim traditores. 

Dux 1Vilńelmus videns, quomodo rex Lokut paganos <lu
cere i,,o[uit contra cristianos, tlixit: Si tu utiq.ue vis cum paganis 
cri�·tianos i1i1pugnare, permitte, nos transire in Ungariam. Sed 

. si deheamus lecum transire; dimitte pll/J<tnos all sua et_ tecum 
pugnabimus voluntarie. Quure ·rex poganorum41) commovetur 
cum s·':'is, quod gratis vocatus fuisset et irati c?gerunt regem Po
lonie, J,·ihi salaria in auro , argento, panno et equis largiri, cuilihet 
secundum· sua merita et sic reversi sunt in patriam_4 8). Tandem 
rex Lokut cum llngaris, gravi exercitu, processit ad Prussiam 
ad va dum Luhit2 4 9), ubi tres fratres cum tribus copiis vadum 
defendebant, quod nequibat perfransire. Tunc rex cum ll ngaris 
castrrtmetiltur prope (lumen Dr-ybiintz, nec fuit pax inter partes, 
X diebus mutuis sagittis et jactihus se impug'nantes. Rex vero 
considerans, quod perlransire nequiret aquam, convertit se et 
u_ltrtt duo miliaria vada querit. Fratres quoque putahant, regern 
dornum ivisse, et rex excogitavit astuciam, quam co·mplevit, et 
dimisit a ,Ye 600, 1tnde fratres estimahant, . quod procederet in 
Gelebrow 5 0). Post hec cognita astucia eius, cum, mlU/no exercitu 
convertunt se ei obviam, juxta, {lumen Dryhantz et opidum Go
luba; Qtt\'J cognito rex iterum vertit se et pertrrmsiit vadum cum 
multitudine · copiosa, et pens ant fratres, an� bellare vellent; con
cludunt, et regi nunciant ,cmnpum relinquere, et consilio /wbito 
dividunt exercitum ad Castra Culmensis terre. Alii veniunt atl 

U) Gediminus. 
48) Notitiam factorum horum accurratiorem soli Wigando debemus, 
49) Lubitsch, quod hodie dicilur Leibitscli ad Dre:i. enc.z fluvium. 
50 ) Quem locum di'xe1•it Gelebrow, incertum est, ma:cime cum scriptura recta nomuzu 

tit suspecta. 
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j ja przyszedłem, a ty nie; z tej przyczynyt gdyby mię moi bogo-

wie nie byli mieli w opiece, · byłbym przez zdradę się dostał w 

niewolą, znalem albowiem zdrajców. 
Książę Wilhelm widzą_c, jiik król Łokietek pogan chciał prze

ciwko chrześciaństwu prowadzić, rzekł: jeżeli ty tak z pogauami 

chcesz wojować chrześcian, pozwól, abyśmy do �regier poszli. Ale 
jeżeli z tobą iść mamy, odpraw pogan do ich kraju, a my z tobą 

chętnie wojować będziemy. Król więc pogański47) pos1�edl ze 
swymi, którzy bezpłatnie byli wezwani. Urażonymi atoli będąc, 
przymusili króla polskiego, że im dał nadgrodę w zlocie, śrehrze, 
sukniach i koniach, kazdemu podług jęgo zasług i tak powrócili d'o 
ojczyzny 48). Tymczasem król Łokietek z \\�ęgrami, z znacznem 

wojskiem poszedł do Prus do brodu. pod Lubitz 49), gdzie trzech 
braci z trzema oddziałami wojska brouilo brodo, którego on nie

zdolal przebyć. VVteuczas król z .\Yęgrami obozem stawa blisko 
rzeki Drwency, uie było zaś pokoju między stronami; przez 
dziesięć dui więc nacierają na siebie z strzałami i pociskami. 
Kró! zaś zważajr&c, że wody przebyć nie może, zwrócił się j 
przeszło dwie mile szukał brodów. Bracia zaś rozumieli, że król 

wracał do domu , a król ·wymyślił podst«:p , który do skut
ku przyprowadził, i rozpuścił , 600 Judzi, zkąd bracia wno
sili, że zmierza _ d0 Ge1ebrow.a 50). Potem wymiarkowawszy 

jego podstęp, zwracają się z wieJkiem wojskiem naprzeciw 
niemu nad rzeką Dn\·encą pod miastem Golubiem. Poznawszy 

to król, znowu się zwrócił i prze�1�edl przez bród z z11acznym 
ludem i 1·ozrny�h•ją Lracia, czy thcieć spotkauia. I postauo-

47) Gedymin. 
48) Wigand nasz jest najlepszym zródtem do znajoruofoi wymienionych zdar·ze6. 
49) Dziś Lubicz nad rzek:i Drweacą. 
50) Niewiadomo-, kt6re to j.:it miejsce, kt6re tell kronikarz Gelebrowem. nazyml. 
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Castrum Tltoi�un. Sed illi de Cristburg lld castrum Lippa 5 1) et 
itre secundum llecretum magistri se in terrtt Oulmensi <liviserunt 52). 

Post ltec rex circumdedit opidum Schonensee, ut prius volens 
irnpugnare; Schonensee ohsidetur; unde aliqui de suis ceciderunt 
in vallem, alii cum funiculis colliga,ntur, et crtpiuntur etc; non 
valentes_ persistere in defensione, JJOstea cum pressura conantur 
(l(lire, unde mira accide1·unt. N am fratet Hermann us de Op pin 5 3) 

ibidem Commendator virili animo, nacione S,txo, Polonos invasit, 
et licet opidmn vile fue1�it, nunqumn t am en valve ibidem fuerunt 
clause. Nam Pr·uteni exeunt et lwstiliter s.agittis, ictibus etc. Po
lanos int'adunt et tentoria eorum etc. mutuo pugnant in 4 tliem; 
5fle die Rex cum parvo lwnore abcessit. Et convertit se contra 
Castrum Lippa , ubi rex Lokut obsedit fratres multos, se. Luthe
rum de Wonsdorf/53), commendatorem terre 54), Guntherum de 
Swartzburg commendatorem de Oristburg etc_. et cum stricta ob
sidione ci1,cumdedit castrum et fecit fieri macliinas, arietes et hu
iusmodi propugnacul<t, quib"'!s grttviter eos impugnat; unde et Po
loni pro victualibus hinc inde in terra, circuiunt, quos fratres 
multipliciter perturbant, c<tptivant et occidunt. Quare Po loni for
tificantes victuarios suos, sic similiter et fratres fortius eis occur
runt, repellunt el cógunt ad f ugam, unde sic multipliciter dam
pnificati, non habentes victiuelia seu· pascua, esuriem grcevem 

51) Lei'pe. 
!>2) P:oigt T. IY. 464. 
53) P1·oprie He1·1·mannus da Oppen. 
H) cfr. adnot. apud Yoigt T IF 465. Quem /i. l. scn',pf.or Luflierum de Wonsd01:f iniel

texerit, rlijficile dictu. Si significare voluit commendatorem magnum Othonem de 
Bonsdorf, praenomen certe non 1•ccfe se habet. . 
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wili i kró_lowi donoszą, że z pola zchodzą i złożywszy radę roz
puszczają wojsko na zamki chelminskie. Jedni idą do zamku To
ruńskiego, inni z Chrystburga do zamku Lippa 51), i tak podług roz
kazu mistrza rozłożyli się po ziemi Chełmińskiej 52). 

Potem król obtoczył miasteczko Schonensee, jakby pierwej 
bitwę chciał ztoe,zyć, i obległ Schonense; tam kilku z jego ludzi 
wpadło w paro wę, innych, którzy się dłużej bronić nie mogli po
wrozami połapano i powiązano, potem gwałtownie usiJowali sztur
mować i dziwu e ztąd stały się rzeczy. Gdyż brat Herman de 
Oppin 5 3) tameczny kommandor rodem Sas , dzielnym umysłem na 
Polaków uderzył, a ch-ociaż miasteczko było liche, nigdy braP1y 
zamknięte [nie były. Gdyż Prusacy wychodzą i po nieprzyjaciel
sku strzałami i pociskami · na Polaków i na ich obóz uderzają. 
Tak z sobą walczą przez cztery dni. Piątego dnia król nie bar-_ 
dzo zaszczytnie odszedł. 'I zwrócił si'1: przeciw zamkowi Lippa, 
gdzie król Łokietek obległ wielu braci, jako to Luthera z W eus
dorf 54) komandora ziemi, Gunthera de Szwartzburg komandora z 
Chry�tburga i innych. Sciśle o.n opasał zamek i kazał zrobić ma
chiny, tarany i tego rodz.aju uarzędzfa wojenn·e, które mi silnie na 
nich nacierał. Polacy tez dla_ żywności z tego miejsca po kraju 
s ię kręcą; których bracia wielokrotnie napadają, w niewolę �iorą, 
i zabijają. Polacy więc wzmacniają tych co za żywnością jeździli, 
więc i bracia podobnież mocniej na nich napadają i do ucieczki zuie
·walają. Tak częstokroć o szwank _przywiedzeni nie mając żyw-

51) Leipe. 
5�,) Voigt Tum IV. strona 465. 
53) Właściwie Herman z Oppen. 
54) Voigt Tom IY. slrona 465. Trudno odgadnąć kogo tu kronikarz Lutrem z Wonsdorf. 

nazywa. 
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sustulerunt, quod eciam fralres latuit 5 5). Bex vero tunc accersiri 
fecit de Castro fratrem Gischardum 56), e_t fratrem Ottonem de 
Luterher.g 5 7), qui ob tent o salvo conductu veniunt. Eo tłem_ tempore 
frater Segel�ardw,· commendator in Grudentz58), qu<;J Magister 
generalis Wernherus de Orsla et Magister de Teuthonia et fra

ter Eberhardus magister in Lyvonia in Castro Graudentz exi.{I'"!' 
tunt, mittitur ad exercilum. Qui a Rege Polonie amicabiliter sus
ceptus est et licet a multis anni.j hm,·tiliter cum fratibas vixisset, 
tamen rex liumiliter se Jiabuit. Tandem frater Segelwrdus de 
Swartzburg cum rege dulciter fabulatur et ut Magister ad 
exercitum veniret, de mutua pace tractaturus, obtinuit. M agis

t er venit ad Regem sub salvo conductu <t frlltre Segehardo pe
tito. Nam Comes Wilhelmus ai't: Ego personaliter · cum meis 
co,iducam a Graudentz Magistrum ad Begem iocondo animo. 
Statimque ibidem in die sancti Johannis pax concepta est. 59) 

Tandem redeunt ad sua de cetero non revers>uri ad dampna or
. dinis et Castra a Polonis non sunt devicta. 

C A P U T  IV. 

Be Eclipai 8oli_s. 

30 annis 1), ante dicta, X YII kal. A.ugusti, in die Aposto- ·, 
lorum 2), post vesperas ante Completorium eclipsatus est sol, cu

ius forma desti_tit in multis viris ociosis, unde sol in medio prope 

55) f/idetur in sententia h. n o n deesse. 

56) cf1·� adnot. apud Voigt 1' IV 466. 
57) Rcgionis Culmensis comrnendato1•. 

58) c{1· adnot. upud Poigt T JY 466. Siegliardus de Schwa1•zbu1•g erat commendator 
Birgclauiensis, recepit se tamcn postea G1•udentziam. 

59) Cjr. Yoigt T. IY, 467. 
'\) Oportebat esse anno, i. c. 1330. 

2> Sic �·criptor hic saepe n:trnerat, qufJcl iani e:,c.0,,- - • 
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11ości ani dla ludzi, am dla koni ciężki głód ponosili, co także u 
braci • • • • . 5 5) król wtenczas wezwał z zamku brata Giscbar
da 56), brata Ottona de Luterberg 57), którzy glejt otrzymawszy 
przyszli. Tegoż czasu brat Segehard komandor w Grudziądzu 58) 

gdzie wielki mistrz Werner de Orsla i mistrz iuflantski przebywali, 
posiany został do wojska, którego król Polski ludzko przyjął, a 
chociaż od wielu łat po nieprzyjacielsku żył z bracią, jednak król 
skromnie się sprawił. Tymczasem brat Segehard de Szwarzburg 
uprzejmie z królem rozmawiał i otrzymał od niego, aby mistrz przy
był do wojska w celu traktowania o pokój. Mistrz przybył do 
króla za glejtem, o który brat Segehard był prosił. Hrabja albo
wiem \\rilhełm rzekł: Ja osobiście z m(uemi (ludzmi) mistrza z 
Grudziądza do króla wesołym umysłem sp1·owadzę i zaraz tam w 
dzień Ś. Jana 59) pokój umówiono. I każdy powrócił do sweg�>, 
zresztą uie powróciły się zakonowi jego szkody, a Polacy też 
zamków nie zdobyli. 

R O Z D Z I A L IV. 

O zaćmieniu Słońca. 

Trzydzieści lat 1) co się rzekło, dnia 16. Lipca w dzień apo
stołów 2) po nieszporach przed godziną pacierzy, które Cornpleltt 
zowią, zaćmiło się słońce a ta jego (ciemnot.a) pozostała w glo-

55) Tu oczywiście w tekscie czegoś braknie. 
56) Czytaj Yoigta T IY str. 466 
57) Był komandorem ziemi chełmińskiej. 
58) Czytaj Yoigta T JV stl'. 466 Siegbard z Schwarcburgn b)ł komandorem w Birgclan; lecz 

powróci! w krótce do dawnej swojej komanderyi w G1·udziądzu. 
59) Czytaj Vojgta T lY str. 467. 

'1) Bezwątpienia ma to się rozumieć roku 1330. 
') Tak liczy cz:1s autor, jakeśmy to już w·idzieli. 
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inter positus lumine niger apparuit et extrema candida ut aurum 

et duravit in terci<tm unius /wre. 

Hiis temporibus , cum 30 anni supputarentur 3), gravis 

copia Prutenorum et pag.1tnorum intrat terram Cweren vulgariter 

dictam 4) , in dominica Reminiscere graviter vrtstantes et depre

dantes , '111/lflios 'Utriusque sexus educentes et P,ueros. Eodern anno 

in di(! sancti Beneclicti 5), inter fr.afres et Cives Bigenses facia 

coricorllia seu unio, qui dudum divisi fuerunt et inimici , unde 

Cives cum omnibus suis civitttfern, privilegia etc. Magi.Ytro subje

cerunt. etc 6), 

Post ńec feria 4ta in die sanctorum Jliti et Modesti frtl·
ter Eberńardu.1 Mynńeyr primum lttpide11i posuit ad fundam.en
tu_m ćlomus in Rijga apud sanctu� spiritum et iclem magister pri- · 

mus fund,ttor eiusdem domus fuit. 
Post hec anno 1331 7), XIII Kal. Dev:emhris post vespe

ras vigilie sancte Elizabetlt cepit Magister ordinate transire 8), 

more solito, quem frater Jolumnes de Gindor{°), ex· concepta ma
licia, quam gessit dudum in corde suo, propter correctiones, quas 
meritis suis exigentibus a magistro sustulerant, duetu 10), impulsu 
maligni spiritus, cultello tratisfixit caput eius in Transitu. Nec 

3) Curlandia •. Pro • Pruteno1·um • legendum in lib1•0: Rutenorum. Gadebuscli Annat. Livo
niae TI 415. etiam loquitu1· modo de ?°ncursione Litthuan01·mn in Cm·landiam a. J 3JO. 

ł) D. 21. Martii; epistoła placationis edita die T7eneris ante d. Palma1•um (cl. 30. 
Ma1•tii) 1330. ef. Htaerni hist. Eston. Livon. et Curland. edit. 1Vapie1•sky p. l 50 ubi 
autem dies (17 1'fa1·tii) falso citatus est. 

5) Yoigt T W 468. 
6) Eber/l,a1•dus de Monheim, magister Livoniae. 
7) 1330. Diem mo1•tis Werneri de 01·seln .script01: ;oster 1•ecte notaV1f. rj'r. T7 oigt T Ir. 

473 adnot. L 
8) i·. e. ea: sacrm·io domi suae. 
9) Joannes de Endorf.· 'Y_oigt T. 117. 470 Jfirmn est, quod'iam Wigandus vel ce1•te inte1·

pres eius falsum cvmmcm01·at nomen occis01'is We1·neri de Orsein. 
10) Esse opo1•tebat: du c t u  s. 



wach wfolu próżniaków. Słońce wi«:c w środku, gdy świat1o jego 
zasloniońe było, czarnem się. pokazywało, a brzegi Jśuiły si� j;-tk 
złoto i to trwało około trzeciej części godziny. 

Temi czasami, gdy lat 30 liczono, znaczne wojsko Pru
saków 3) i pogan w niedzielę reminiscere �eszlo do ziemi, kMrą 
gmin Cweren nazywa, ciężko pustosząc i rabując i wiele osób -o
bojej pici zabierając i oraz dzieci. Tagoż roku w dzie1i �· Bene
dykta 4) między bracią a mieszkańcami Rygi zawa1·tą jest ugoda, 
czyli związek, lubo niedawno uiechętnymi sobie byli i nieprzJja
ciolmi. W skutku tego mieszkańcy wraz z rodziuami s,vemi z naia-

-stem i przywilejami mistrzowi się w posłuszeństwo poddali 5). 

Potem w środę w dzień śś. Wita i Modesta brat Eberha�d 
Mynheim 6) ·pierwszy kamień pplozyl na fundament domu (zamku) 
w Rydze, obąk ś. Ducha i tenże mistrz pierwszym był założycie-
lem tego domu. _ . . 

Potem w roku 1331. 7 J dnia 12! Listopada po nieszporach, 
w wili( Ś. Elżbiety , mistrz ruszył się z miejsca 8) z orszakiem 
swoim w zwyczajnym porządku, którego -brat Jan de Girsdo.rf9) z po
wziętej złości, którą dawno nosił.z przyczyny kar, które był poniósł 
od mistrza, bo sobie był na nie zasłużył 10), pobudzony poduszczeniem 
złego ducha, nożem przebił glow� jego, gdy przechodził. Bez zwłoki 

3) Tu podobno zamiast Prutenot'um czytać trzeba Rutenorum, czyli Rusinów. Gadcbuscb. 
Liefl: Jahrbuecber T. 1 str. 415. wspomina tez on o napadzie Litwinów na Kurlandyą w r 1330. 

4) Dnia 2-1 Marca. Dokument sam był wystawiony w Piątek pi zetl Niedzielą k" ietnią (30 
Marca) 1330. Czytaj l1istoryą Liwonii , Estonii i Kurlandyi wydaną przez Napierskiego 
st. 150. Połozona tam przecież data 17. Marca iest mylna. 

5) Voigt. T. lV. 408. 
6) Eberhard cle Monheim, mistrz Inflantski. 
7) Dl\ta ta iest dokładna. Czytaj Voigta T. IY. 413. Uwaga 1. 
8) To 1est z domowej swojej kaplicy. 
9) -Jan de Endorf. Voigt T. IY. 470. Dzi" na iest , że Wig:rnd ·a przynajmniej tlómacz jego 

nie dok.ładnie polozył nazwisko zn!Jojc: Wernera de Orselo. 
10) Yoigt Tom IV. 474- 475, 

5 
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mara propter hoc foref actum incarcer{ltur, ubi in dolore vitam 
termina·vit. Tandem preceplores lwnorifice corpus m"gistri in Ma
rienwerder, ut tlecuit, tumularunt11). 

C A P U T  V. 

Łuteru• Magister diffidlt Polonia. 

, Post obitum dicti Magistri preceplores de Almania, Roma
nia, Lijvonitt conveniunt in Prus siam. Ann_o 1332 1), elegerunt 
fratrem Luterum ducem Brunswicensem in Magistrum generałem, 
· dominica lnvocavit 2). Sub quo inter ordinem et Polonos gravis 
dissensio bellicosa orta est. Legatos enim suos misit in totam-Al
mani<,m, promittens salaria ping-via volentibus ordini subvenire 3). 

Traxit quoque originem litigium tale, qui a tempore Wernheri dicti 
factum est grande convivium et fecit castrum Kirsmemel 4), cum 
multis probis viris comburi, quod cum multis expensis fuit eon
structum; unde unus fratrum, ut supra 5), post ,mndem intąrfecit, 
dum exiret capellam juxltt porticum 6). Anno 1331. Kal. Julii 
diffidatio {acta est inter Polonos et ordinem in die �·ancti Jońan
nis baptiste 7); unde Bex Johannes de Boltemitt cum ordine con
silia querit, eo quo il dictus magister cum '!:lege Locuk 8), bellige
rare proposuit, et in die exa ltacionis sancte crucis con<lixerrmt 
convenire prope Kali� .. Se<l Magister ·domi mansit, mittens The-

11) Yoigt T. W. 474-475. 

j) Anno 1331. 
2) cf. Yoigt T. JY. 478. Dominica lnvocavit ?'ncidit a 1331 in d. 17. Februarii. 
3) lgitur jam hoc tempore ordo me1·cenarios snos habebat. 
4) Christmemel. Ceterum res fpsa ign.ota. 
5) Fortasse legendum: ut supr a pat ef. 
6) Hoc loco narratio rerum turbata est. 
7) efr. J'olgt T. W. 487. 

8) Scriptor in scriptura nom in is hui'us stbi non consfaf. 



35 

za (e·n występek został uwięziony i tak w smutku życia dokonał. 

Dygnitarze zaś ciało mistrza ze czcią, jak przystało, pogrzebali 
w Kwidzynie 11). 

R O Z D Z I A .Ł V. 

Mistrz Luter nieufa Polakom. 

Po zejściu wspomnionego mistrza, Diguitarze z Niemiec, 
Romanii ("Tfoch) i Iuflant zbierają się w Prusiech. Roku 13.32.1) 

w Niedzielę invocavit, obrali 2) wielkim mistrzem brata Lutra 
książęcia bruuświckiego. Pod którym między zakonem a Pola 
kami, wielkie niesnaski i wojna się wszczęły. Wyprawił zaś 
(mistrz) wysłańców swoich do całych Niemiec, obiecując chojuą 
zapłatę tym, którzy by chcieli zakonowi przyjść w pomoc 3). Miało 
zaś to zajście taki początek, że za czasu wspomnionego ( wyżej) . 
'VVernera uczta się wielk21 odbyJa i kazał (mistrz) zamek Kirsme-
1nel 4) z wielu uczciwymi męzami spalić, który wielkim nakładem 
był zbudowany. Z tego powodu jeden z braci, jak się wy
żej rzekło, potem zabił go, g·dy wychodził z kaplicy kolo kruż
ganku 5). Roku 1331. duia 1. Lipca wypowiedzenie wojny nastą
piło między Polak3mi a zakonem w dzień ś. Jana Chrzciciela 6), 

z którego to powodu Jan_ król czeski z zakonem si� porozumiewał 
z tej przyczyny, że rzeczony mistrz z królem Lokuk 7) wojuę to-

H) Voigt. T. IV. 474-475. 
1) · Ifoku 1331. 

2) Czytay Voigta T. IV. str. 478. Niedziela in,·ooavit przypadała tego roku na dzie,i 17 Lulrgo. 
3) Już więc w tym czasie miał zakon najemnych zotnierzy. 
4) Cbristmemcl. Zdarlenie to zkądiuąd jcist nieznane. 
5) Tutaj te.x:t zdaje się być niezupełny. 
6) Czytaj Yojgta Tom IV. str. 487. 
7) Czyli Lokieikieu1. Iironikarz niezgadza się sam z sobl\ w i;posnbie 11isanio tes·o nazwiska. 
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otloJ'icum de Oldenburg 9), marsclwlcum, Ottonem de Luterherg 10), 

etc. qui vices magistri supplei,erat. Nam et eoden1, tempore multi 
1,eregrini de .A.nglia advenerant Thomay de Off art Comes etc; 

tandem fratres cum copia trans Wis.lam transeunt et multa mor� 

talitate, incendio et vastacione · terram c'onsumu_nt et post breve 

tempus festirumt ad ópidum Frienstad, quod i9ne destruxerunt. 

Nec descenderunt de equis, populum, occidunt, capiunt et rapiunt 
predam rnagnam et Polonos in fugam convertunt. · Castrum impu,,-. 

grumtes, quod vi ohtinuerunt, in quo senes et juvenes ocddunt et 

captivant et igne consumunt. Po1J·t hec ordinacione fratrum et u

nione eorum Castrum unum cum 5 ·opidis vicerunt, Pij�·or 11), 

cum Be1tyn, Weinin, Vrienstad et Strodam, Pobeditz et Polesitz, 
Bidgustiam 12), fratres ohtinuerunt et in huiusmodi conftictu unus 

sacerdos fuit inter{ ectus per qu�ndam regulum' de quo for ef acto 

gloriabatur; unde fratres cum infinita rapi14.a, ipsis a deo data, 
f'e8tinant in Kalis, in cuius rnedio, in villa castrametati sunt, 

exercitus quidem eorum medium miliare occupabat. '11andem 1'1.ar„ 

schalcus rnittit aooo' ut temptarent' si aliqua ·astucia castrum 

{arte .po�·sent o6tinere, qui cum rnenia vidissent, pede!J·fres viriliter 

impu!Jnant, et vhicunt, in quo aliquos occiduut et aliqtws capiunt� 

Demum transiit mttrschalcus et statuit rex bohemie dietam 
ł . 

certam. ante opidum l(alis; quo cum marschttlcus venisset, non 

9) Dietricus de Altenb1:1·g. Yoigt T. JV. 488. 

10) Etiam tum commendator Culmensis. 

H) Pysir; sic dicitu1• apud Hermann. Co1·nerum p� 1034; lwd'ie Pvzdl'!J, 
12) Bidgosc!t. Rel,qua nomina corrupta esse videritu1·. 
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czyć sobie zamierzył, i umówili się zrjść siQ pod Kaliszem w dzień 
podwyższenia kr�yża świętego. Ale mistrz ·pozostał w domu i 
wysłał Teodoryka de Oldenburg 8) .marszałka i Ottona de Luter� 
berg 9) i t. d., który mistrza zastępował. Bo w tymże cza8ie i wielu 
pielgrzymów z Anglii przy było (jako to) Tomasz de 01fart Hra
bia i inni; tymczasem bracia z wojskiem Wisłę prze'bywają 
i wielu Judzi mordując, paląc i pusto&ząc, kraj niszczą i po 
krótkim czasie spieszą pod miasteęzko Frienstadt, które o
gniem zniszczyli. Z koni nawet niezsiedli, a lud zabijają i chwy".9 
tają i wielkie lupy biorą i Polaków do ucieczki przywodzą. Zdo
bywają obóz, który szturmem biorą, w którym starców i młodzież 
,zabijają·, w niewolą biorą, .oraz ogniem niszcz�. P6tem z rozkazu 
braci i w skutku jedności onych wzięli za�ek jeden i pif;;Ć miaste
czek. Pyzdry, Bnin, Wejnin, (może \Viuna) Krienstad{może Krzy
win) i Środę, Pobiedziska i P�lesitz, (może _Slesin) bracia zdo
byli Bydgoszcz. W tym boju kapłan jeden zabity został prze� 
jakiegoś Królika, z czego się tamten chełpił. Bracia więc z nie
zmiernemi lupami ,od Boga ·s�bie daJłe�i pospieszają do Kalisza i 
w środku miasta obo�em stawają, wojsko ich albowiem pół mili 
miejsca zajmowało. Tym czasem mistrz posłał 3000 ludzi, aby
się pokusili' czrliby jakim fortelem niemogli dobyć zamku obron
nego, którego , gdy warownie spostrzegli, piechota dzielnie naciera 
i zwycięża, w którym jednych zabito, drugich w niewolą wzięto. 

' Poszedł potem do domu marszałek, a król czeski stanął 
przez czas niejaki pod miastem Kaliszem, gdzie przyszedłszy mar� 

8) Dietrich z Altenburga Voigt T. IV. 488. 
9) Był w owczas komandorem, Chelminskim. 
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invenit Regem holtemie ut putabat, sed prestolabatur 5 diebus 13), 

Interim variam miliciam exercebant, nuuc peder,·tres ,. nunc eque
stres ibidem fratres. Et quia rex non venerat„ indignati sunt, fe
stin(l,nt ad Gneznam, ubi requiescit sanctus Adalbertus. Quo 
marsclwlcus mi:Jit copiam hominum, ut occulte possent reli
quias sanctas deportare, fratres quoque Summum, 14-J intrantes, 
nec reliquias inveniente.Y, qumn per Canonicos alibi occultate 
erant; unde fratres circumdant civitatem et altera die obtinent 

et omnes circurncirca ab eis sunt occisi et captivati 15). 

Deinde occupant nocie Konyn 16). Quo ex sorie Bex cum 
exercitu venit, ne cognovit ibidem fratrum exercitum. Sed et 
frater Otto commendator terre hoc percepit et cum mar
sckalco et ceteris ob spem victorie festinat ad bellum et adhuc 
fuit dies clara. Rex vero Lokut, cognito huius exercitu, qui nec 
declinare t1, loco voluit, ipse abiit et fugit, curribus cum armis . et 
victualihus onustis relictis, quos nemo custodivit, quos frafres 
potuissent rapuisse, nec aliquod bellum secum fuisset, nisi currus 
sic stetissent, tandem vincuntur. 

Post hec commendator dictus cum JJlarschalko etc. transeunt 
juxta fiumen Nettze. Et Rex celeriter misit capitaneum suum explo
rare, an pe1· bellafratrum exercitus posset molesfttri. F,ratrum vero 
copia transiit ad oppidum Bedsey 1 7); dum dies oriretur, frater 
Otto et frater Teodoricus dicti simul cognoverunt Lokut regis ma
lum propositum, qui sequebatur fratres, quod non sperabant et 
per campos,· silvas etc. fratres properant, proponentes obr,·ide.re 

ł3) Yoigt T. IY. 491. adnot. 3. 
14) Sanctissimum (?) Summ u 171: legitur in Mscr. per no fas quidem scriptum., sed satis 

dutinc(e. Ceterum, sensus ufriusquc lectionis fere eodem 1•edit. 
15) Yoigt 1'. /V. 49Z. 
16) Locus ad Jl7a1·tham silus, erat munitissimus. 
17) Radzlrdow, nunc Rad:ziejewo. f/oi0·t. 1'. IV. 493. 
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szalek nie zastał kr61a czeskiego _jak myślał; ale czekał !la niego 
przez pięć dni 10). Tymczasem bracia rozmaite wojsk.a tamże ćwi
czyli do boju, to piechotę, to znowu jazdę, a że król nieprzyby
wał, urażeni byli i pospieszyli do Gniezna, gdzie spoczywa św·. 
\Yojciech. Posłał tam marszałek poczet ludzi, aby skrycie starali 
się relikwie świętego uwieźć. Bracia więc wchodząc do kate
dralnego 11) kościoła, a relikwii nieznajdujr1c, które byłi gdzie in
dziej ukryli kanonicy, otoczyli miasteczko i nazajutrz je zdobyli i 
wszystkich do kola mi.eszkańców wybili i w niewolą wzięli 12). 

Potem w nocy ob8adzają Konin 13), król przypadkiem z woj
skiem tam przybył, a niewiedział, aby tam było wojsko braci. 
Ale i brat Otto kommandor ziemi dowiedział się o tem i z mar
szałkiem i innymi w nadziei zwycięztwa pospieszył do boju i je
szcze dzień był jasny. Król zaś .Lokut dowiedziawszy się o tern 
wojsku, które z tego miejsca ustąpić niechciało, sam odszedł i µ
cieki, zostawiwszy wozy obciążone bronią i żywnością, których 
nikt niestrze�ł i które bracia mogliby byli zabrać i żadnćjby o to 
walki niebyło, byle fylko wozy tak były stały, a przecież zwy
ciężeni zost·ali. 

Potem wspomniony komandor z marszałkiem idą po nad 
rzeką Notecią, a król wysłał starostę swego na wzwi:ady, czyliby 
nacierając, niemożna wojska braci trapić. Wojsko zaś braci po
szło do miasteczka Redsey 14). Gdy się ro�widnilo, rzeczeni bra-· 
cia Otto i Teodoryk, obaj poznali niebezpieczny zamiar króla Lo
k u ta, któ�y tropem szedł za braćmi, czego się niespodziewali. 

10) Miejsce to w owym czasie b!lo obronne. Voigt T. IV. str. 491. Uwaga 3. 
11) Summum w aktach kapitulnych Poznańskich znaczy Tum, czyli katedralny kościoł. 
12) Voigt T. IV. str. 492. 
13) Ifonin nad "' artą, był w ten czas dobrze obwarowany. 
14) Radziejow. Czytaj Voigta T. IV. str. 493. 
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B·risik 18). Commotus vero Terre commendator cum potenti exer ... 
citu in Brisig ·et Mtlrschalkus duntaxat cum 950 · mansit cum 
multis· prutenis 19)� Bora autem terciarum surgunt nebule densis
sime, in qui'IJ'lls Poloni sequentes Marsclialkum et vald_e propin-· 
quante.tJ concurrunt et nemo· de tt.lio quidquam novit, sed et fru
tres cognoscentes exercitum ńostiliter insurgunt et Poloni retro
cedunt et se bona quiete ad bella pttrant. Marschalkus ordinat 
5 !'exilla. Rex similiter solutis' nebulis 5 armavit vexilla et fac-
tum est crudele bellum A.nno 1300. Nonas Decembris20), in die 
Cosme et Damillni. Frater Otto de Luterherg 1 dictus Theodoricus 
etc. hostiliter persequentes hostes; ubi frater Y wan 2 1) cum vexillo 
ordinis corruit, quia equus eius telo transfixus, 'nec quisquam 
potertit vexillum levare, quia conclavatum fuit et grave et fit cła-

- . 

mor pro s.ubsidio; unde Poloni lmiusmodi videntes, putant exerci-
tum fratrum debilem et drcumdant fratres forti copia et in tali 
conflictu sunt cttptivati 56 frtttres ,' qui sub bona custodia tenebantur 
inter fossata a Polonis. 'Rex querit, qui essen't, et a junt: s'm�( de 
teutonicorum exercitu, et Rex dixit, Exspoliate eos et transftgite 
omnes; et 56 fuerunt interfecti. Theodoricus marschalkus capti
vatus fuit et ce ten captivi fuerunt inter{ ecti, quos nominat historia, 
se. Otto de W unsdorff 2 2), commendator magnus, de Elbirigo com
inendator, frater A.lhertus commendator de Gdancz et ceteri tri-' 
bulum mortis ·exoluerunt 23). Kasymirus tunc Junior Rex fugit, 
Cracoviam, narrans; quomodo Pofoni in bel/o succubuissent. Póst 

18) Nunc Br::.esc. 
19) Confr. Poigt. T. 1(/. 494. Nar1·atio scripto1'is no�fri, paulum turbafa; non potest 

sat'is intelli.gi, nisi ex comparatione alio1·um histo1·iae f.ontium. 
20) Et annus et dies non recte traditus, Pu.gna commissa e s t  in di e Co s ma e et Da

mi a n i, 27, Septbr. 1331. rfr. Yoi;Jf, T. rr. 495. Ex notatione anni 1300. adpa-
. ret, quam negligente;• auctor horum annalium saepe rem sumn gerat. 

21) Hic eques ordinis non est aliunde notus. 
22) Otto de B0nsdo1:f. 
23) Cfr. Yoigt. T. IY. 496. ubi ceteri commendafores cifantur. 
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Bi·acia zaś spieszą przez pola i lasy w zamiarze oblężenia Brze
śćia kujawskiego. Ruszył się -więc komandor ziemi z pottżne,n 
wojskiem pod Brisig 15), a marszałek z 350 ludźmi i z widą Ptu• 
sakami 16) w miejscu pozostał. Potem około godziny zakonnych 
pacierzy ad t_er c iam zwanych, wznosi się bardzo gruba mgła 
wśród której Polacy, idący za marszałkiem i bardzo się zbliżają� 
cy nacierają, a jeden drugiego niewidział, ale i bracia wiedzr!C 
o tern wojsku, wstępnym bojem nacierają. Cofoęli się Polacy i 
spokojnie się do boju przysposobiają. Marszałek pięć chorą�·wi 
szykuje, podobnież i króJ, gdy mgła się rozeszła, pięć cbor:!gwi 
stawił do boju i wszczęła się okrut1;1a bitwa roku 1300. dnia 
9. Grudnia w dzień ś;. Kosmy. i Damiana 17). ·Brat Otto z Lu
terberga i rzeczony Teodoryk, ścigających wstępnym bojem uie
przyjaciół (zatrzymał), gdzie brat I wan z ehorągwif! zakonu wraz 
z drugimi pole.gł, koń jego albowiem strzałą został przeszyty i 
nikt chorągwi podnieść niemógt, gdyż była rozwinięta i cirżka i 
wolano o pomoc. Polacy widząc to, sądzili, że wojsko braci było 
słabe i otaczają braci w znaczuej sile i w takiem starciu się 56 
braci w niewolą wziętych zostało, których pod dobrą strażą trzy
mali Polacy między rowami. Król spytał się, ktoby byli i powie
dzieli, że z wojska niemieckiego i król powiedział, zewleczcie 
ich i wszystkich wyklujcie i 56ciu zabitych zostało. Teodoryk 
pojmany, a inni jeńcy zostali zabici, których wymienia histo
rya. To jest Otto de Wunsdorf 18) wielki komandor·, komandor 

15) Brześć Kujawski. 
16) Czytaj Vojgla T. IV. str. 494. który to wydarzenie z innycb źródeł: wyjaśnił, bo tu jC'st 

ciemne. 
17) Polożoca data jest fałszywa. Dzień bitwy był w Swięto S. S. Iiosma i Damiana (dnia. 

27. Września) roku 1331. Czytaj Yojgtn T. IY. str. 495. Ztąd widzieć można, jak nie
dokładnym cz{)sto kronikarz óasz hprn. 

1 ) Otto de Bonsdorf. 

G 
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hec terre commendato-r 2 -t) cum popu/o venit, dummodo adhuc Bex 
ihitleui · maneret in loco belli, et tlominus de Plawen 2 5) in s1;thsi
dimn fratrum et fit novum hellurn, in quo Rex vi pulsus cum suis 
a cornrnendatore dieto retrogrediari (?) 21); finito hello exercitus li
bens locum obtinuissef-., · Hic est videndum, quod frater Otto terre 
commendator redemil Marscltalkum _captivum a vinculis in currur 
tletenlum et eum sic salvavit; tandem venit, ubi dicti fratres denudati 
et inter{ ecti fu er mit; quos sic videns contremuit et doluit, et in 
tali merore precipitavit de equo horrido clttmore, vindictam liuius po
stullJfnS ab omnihus:ordinem:diligentibus, ut nemini parcant, precipiens 
omnesque interficiant. Pruteni vero perturbati sunt , dicentes: 
Nos volumus bene deducere captivos bonos, quihus nostros redi
mamus, qui graviler sunt vincul<lti, et respondit frltter Otto: �e 
sitis in koc sol liciti , sed dominus hodie dabit nobis multos bonos 
viros, quibus ab omnibus lwstihus no.stris nostros liberttre possi
mus , sed omnes interficite. Unde frater Theodoricu.y dedi( huius 
modi verba, quod communitas cepit 100. viros horws, cum quihus 
omnes captivos suos redirnerepoterant. 

In /we con'{l,ictu de fratrihus manserunt et Prutenis ben,! 
!l50., de Polon.is 600 mortui , preter alios , qui numerttri non po
terant in campo ij miliare prope Brisik; 2 7) quo 71eracto Matńitts 

:M) Commendator culmensis Otto de Luterbe1•g. 
is) Henricus de Plauen, advocatus Episcopi Pomesaniensts; cf. f/ oigt 1.'. J Y. 407. adn. 1. 
26) Yocabulum in libro scripfo linea rubra subnotatum. sed non mutatum. 
27) ef. adnotat. apud Yoigt T. IY. 408. Schuet� p. 66. profert lrigandi verba ipsa ew 

poemate chronico. 
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Elbląga·, brat Wojciech komandor z Gdańska i inni dług śmierc1 
wypłacili 19), Kazimierz w tenczas młod�zy król,. uciekł do Kra

kowa, opowiadając, jak Polacy porażkę odnieśli. Potem komandor 
ziemi 20) przyszedł z ]udem, kiedy król jeszcze stal tam na pobo

jowisku i przyszedł pan de Plawen 2 1) na pornol} braciom i nową 

stoczono potyczkę, '"' której król ze swymi odparty · siłą rze

czonego komandora się cofoąl. Po skończ·ouej bitwie wojsko chę

tnie plac boju obsadziło. Tu trzeba wiedzieć, że brat Otto ko

maudor ziemi, oswobodził z więzów pojmanego marszałka na wo

zie trzymanego i tak go ratował. Przyszedł tam, gdzie przerzeczeni 
bracia obuaźeui i zabici byli, k Mrych w takim stanie widząc, za
drzał i użalił fSię nad uimi i w takim smutku okropny krzyk z ko

uia "'yilał, prosząc dla nich o zemstę każdego, ktoby zakon ko

drnł i rozkazując, aby r.ikomu nieprzebaczono i wszystkich zabi-

jano. Prusasy zaś zatrwożyli się mówiąc: my chcielibyśmy uprowa
dzić dobrych więźniów, za którychbyfo1y wymienili naszych, któ

r.zy ciężkiemi obarczeni są więzami. Odpowiedział im zaś brat 

Otto. Nietroszczcie się o to, bo nam Pan Bóg dziś w ręce wyda 
wielu dobryc-h mt;.żów, którymibyśmy mog1i się pozbyć wszystkich 

naszych nieprzyjaciół, ale WH�.ystkich zabijcie. Powiedz :ał zaś te 

słowa brat Teodor, gtly zakon był pojmał stu dobrych mężów, za 

kłórych mógł wszystkich swoich wymienić. 

W 1em spotkaniu braci i Prusaków legł.o dobrze 350 ludz.i. 
Polacy mieli 600 zabitych, oprócz innych, których zliczyć uiemo

zna. (Działo się to zaś) na polu o 4ry mile od Brisik (Brześ-

19) Porównaj Yoigta T. IY. str. 406. gl1zic inni k.omandorowie po nazwisku s� wymienieni. 
20) Komandor ziemi CIJelmiL1skicj Ouo z Luterberg. 
'21) H kp eory · laweniusz, czyli de Plauen wójt Biskupa Pomorskiego. Porow1:aj \'ojgla T. IV. 

:,tr.ir.a Hl7 Uwaga 1. 
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lf)piscopus Cujaviensis, pietatis · opus agens, ornnut corpora fecit 
numerari et ibidem sep�liri. Intimavitque magistra Lutero hanc 
suam piefatem, quam exercuit contra suos, quomodo .ycilicet 
4200 minus· 13 sepelivisset, quióus domin us m iseratur, el ibidem 
construxit capellrtm , i,i qua, pro defunctis deo oraciones por -
riguntur. 

In f'esto sancti JUartini Rex Joannes Bo/urnie, Bex Polo
nie adjuncfis Ungaris proposne1·unt, per salvum conductum cum 
frotrilms <lomus teutonicorum concordiam ordinare seu · pacem, 
Qua non ordinatµ, fratres cum conc01·di animo cum soldatis suis. 
se. domino Poppone de Kol,eritz et duce exercilus de Bergow 28) 

ęt aliis statuunt transitum simul trans Wislam in Poloniam in fe-
1·ia 4a infra octavas Elizabeth et eam vastaverunt et in XIV. 
lliel;us revertuntur Sol<lati. 29) Magister ·cum Cormnendatore ter1·e 
trans Wislam in terram mittuntur soltlati ad civitates. 

I 

Post ltec anno 32. 30) Magister et preceptores comportant 
grandemexercitum, inter quos Capitaneifuerunt dom.inus de BeriJow, 

· frater Guntlłerus de_ &wartzhurg, 3 1) dictus Poppe, qui trans_eunt 
in IJrisik, ubi usque lul diem Pascl,e steterunt et tunc ./wra. ves- · 

perarum graviter impugnant et. lwstiliter, quod ecimn inimici des
JJerabant et dtslrum cum opido fratribus trad?derunt 32): 

Post ltec 11'-anseunt in Lesław, quod eciam circumcirc,t 

' 28) Otto de Bc1'g·au, sic eum nondnant m'!._mbranae Joliannis 1·egis Bohemiae. Ute1•que 
e1·at dux me1·cenario1·um. 

�9) f/oigt T. JY. 500. 
30) Amws recte est nota Ius. 

31) Tum T1·apinrius et commendato1• Ch1·istburgii. 
32) cf: Yoigt 'J.'. IF. 5-0l.' adnot. 1. 
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cia 22); gdy się to stało, l\Iaciej biskup kujawski dzieło miłosier
dzia czyniąc, wszystkie ciała kazał policzyć i tamże pogrzebać. 
I oznajmił mistrzowi Lutrowi ten czyu pobożny, który speluił 
względem swoich, że ich· pochował cztery tysiące dwieście bez 
trzynastu, nad którymi niech się Pan (Bóg-) zmiłuje i postawił (bi
skup) tan1że kaplicę, w której za umarłych do Boga się modlą. 

\Y święto ś. Marcina, · J:m k1·ól czeski i król polski wraz 
z '\\"' egrami oświadczyli się przez list żelazuy, że z braćmi zakonu 
niemieckiego zgodę zawrzeć chcieli czyli pokój, który, gdy do 
skutku uieprzyszedł, bracia zgodnym umysłem z zaciężnymi żol
uierzami swymi, to jest z panem Poponem de Kokeritz i z wo
dzem wojska de Bergow 2 3) i innymi, postnnowili przejść przez Wi
słę do Polski w Środę w oktawę ś. Elźbiety, i pustoszyli PoJskQ 
i po czternastu dniach, powró'cili żołnierze zaciężni 24), 

z komandorem ziemi ( vrrócil) za "risłQ do kraju swego, 
nierzy zaciężuych rozesh�110 po miastach. 

mistrz 
a żof-

Potem w roku 32. 2 5) mistrz i dignitarze zbierają wielkie 
wojsko, w którem przywódcami . byli, pan de Bergow, brat Gunter 
de Schwar1zburg 26) przerzeczony Poppo, którzy się udali do Brze-
8Cia, gdzie pozosfali do dnia '";ielkanocnego i w (enczas o go
dzinie nie_szpornej szturm dzielny przypuszczają fak, że uieprzyja
ciele zwątpieli o sobie 1 minsto "raz z zamkiem braciom 
poddali 27). 

Potem przeszli do Leslau, ua które (to miasteczko) ze 

22) Czytaj Uwagę u Voigta T IY str. 408 Schuetz slr u6 przytaczu lu \\łasnc słowa Wigaada 
z jego kroniki. 

23) Ot'.o· de Berg-au, jak go nazywa cliplom króla Czeskiego Jana. Obydwa wspomnieni" ry-
cerze byli dowodcami najemnych fotnicrzy. 

24) Yoigt T IV str. 500. 
25) Rok ten jest tu dokładnie położony. 
2G) \Vowczas szatny (:Trapier:) zakonu i liom:rndor w Christ.hurgu. -
n) Vc,igt T lY str. 501 Uwaga f. 
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im pugnantes a deo, quod eciam se fratribus subdederunt. Et IJUlJ

iecte terre iste .Yervierunt Magistro, milites a t  q u e clientes etc 33). 

Rex� vero, com.portato grandi exercitu, pertransiit Masoviam frans 

P,umen Drihantz, proponens infrttre terram Culmensem. Cui Ma
git,·ler, collecfo magno exercitu, occurit et pro!tibuit, quod nec 

transire nec fugere valuit. Tunc erant quidarn pii et lwnesti ho

mines 3 4), qui toto crmamine, ne tantus sanguis eff underetur, uni

onem inter partes statuerunt et deposita ira et omni rancore {acti 

ttmici consenseruntque in arbitros ad pacem confirmandam manu 

stipulatd, ordinacione divina, pacis datrice, secun.dum, cuius pla

citum ńec facia sunt cum Rege Wladislao etc., et notificata in do

minica Beminiscere anno 1333. 35), Quod Lokut Polonie rex, 

qui hactenus amaro spiritu fratribus dudurn insidiabatur et occi

dit et <t suis Crttcovie est sepultus. 

Post predicta eodem anno 36) in profesto sancte Margarete 

tempore messis, dum populus in Cujavia uda meteret, /tora ve

sperarum fratres cum multitudine gravi impugnat Casfrum Pa

tost 3 7), de quo aliqui retro deciderunt, sed et fralres obtinuerunt 

castrum tali condicione, quotl Capitaneus cum sua familia libere 

in eo permansit, qui se tlederttt ad manus fralrum {Jl filium s·uuni 

in obsidem prornittens Magistro et preceptoribw,· fideui µrmam et 
adhesionem perpetuam. Post quod filius eius 31'') Casimirus, {a

ctus rex Craco'l:ie, /Mem et pacem. cum fratribus tenuit nec in 

villt sua tirnia contra· eos movit usque ad mugistrum Winricum 39). 

33) ef. Yoigt T. IY. 502. ad11ot. 1. 

34) cf. Yoigt 1'. ff/. 503. adnot 2. 
35) ef• Foigt T. IF. 501-!>03. 
�rn) Anno 1333. 
:J7) Pakoso lnowraclaviam. ,'u/er el JJarcz.,,num. 
:�8) i. e. lł'ladislai. :; 

3H) ef. h .. [. potissi111um Scńuetz 11, 67. q11i disliucie /Figandii cl,ronica cor,1memorat 
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wszech stron (e ż nacierają tak, że i ono braciom się poddało. Pod
danie się ziem _owych, toż· żołnierzy i podwładnych 28) użyteczne1n 
było mi�trzowi. Król zaś polski zebrawszy wielkie . wojsko 
przeszedł przez Mazowsze za rze�ę Drwencę, mając zamiar wniść 
do ziemi Chełmińskiej: Mistrz zebrawszy wielkie wojsko, przebiegł 
�iaprz.eciwko niego i przeszkodził, że ani przebyć rzeki, ani ucho
dzić niemógł. Znaleźli się w tenczas niektórzy pobożni i ucz
ciwi 29) ludzie, którzy wszelkiego dołożyli starania, aby się ·tyle 
krwi nieprzelewało i zgodę między stronami postanowili; odło
żywszy więc gniew na stronę i wszelką zawziętość i pojednaw
szy się, zgodzili się na sędziów polubownych do ustanowienia 
pokoju i rękę sobie dali, za rozporządzeniem Pana Boga,· który po
kój daje i za jego wolą stało się to z królem Władysławem, i 
ogłoszono, to jest w Niedzielę reminiscere roku 1333. 30). A Lo
kut król polski, który dopiero co gorzkim umysłem na braci nasta
wał, umarł i od swoich w Krakowie jest pochowany. 

Potem w wspomnionym roku 31) w wilią święta ś. Małgo
rzaty w czasie żniwa, gdy lud w Kujawach zboże zbierał o go
dzinie nieszpornej bracia z mnóstwem wielkim uderzają na zamek 
Pakość 32), z którego niektórzy się wynieśli, ale i bracia dostali 
zamek pod takim warunkiem, że starosta z rodziną swoją wolno 
w nim pozostał, który siebie i syna swego,jako zakładnika w ręce braci 
wydal, przyobiecał on mistrzowi i dygnitarzom stałą wierność i podle
głość (wieczną). Potem syn_jego (króla L�kietka) Kazimierz ogło
szony królem w Krakowie, dotrzymał wiary i pokoju. z ·braćmi i w iy

ciu swojemdo broni się przeciw uim niewzitt l, ai-do mistrza \Vinryka 33). 

28] YoJgt 'r IV str. 502 Uwaga 1. 

29) Vojgt T IV str. 503 Uwaga 2. 
30) Y ojgt T JY str. 501-505. 
31) Roku 1333. 
32) Pakość między Inowrocławiem a Ba cinem. 
33) Porównaj tu Schiitza na str. 76. który się wyraźnie odwołuje na Kronikę Wiganda. 
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Item in eisdem annis 40) prope Cltrnisprivium tle Lyvonirt 

multitudo magna populi venit in Prussiam et poste.a convertit se 

contra paganos et cum eis Pruteni. Sed magister cum fratrihus pen

savit, quod huiusmodi trttnsitus de cetero non induceret p·rofectum 4 1). 

Sequenti anno Magister Lyvoniensis 42) cum copia .ąravi viri

liter 71aganos dictos Sctnlcore 43), quos vastaverat igne et cum ra
pina revertens et pagani eos insequuntur, sed cristiani convertunt 

se et de paganis ultra 500 occi<lerunt in octavas Laurencii. 

Anno 1333. 44) in die purificacionis fratres Lyvoriienses 

cum fratrihus de P1·ussitt comportaverunt duas copial)· et terras 

paganorum vastabant et dampna multa intulerunt, in fugarn con

verterunt et dispersi sunt in sifoas idem pagani. 

Anno 1335. Cfoitas Darpt secundo igne consumpta. If'ra

ter Lutherus de Brunswig Magister devotus in oracionihus et 

virtuosus multa memorie digna statuit et in bonis operibus finem 

clausit in Clwro Canonicorum in Konigsberg 4 5), decimus oct avus 

in ordine, Magister nobilis, quia dux Brunswicensis et prudens 

ecclesias frequentabat, vulgares libros composuerat 46). Sepius 

in Choro cantabat, quum notas novit dulciter modulare et signan

ter sanctissimam Elizabeth tanquam sihi specialem matronam de

votissimis obsequiis et laudihus venerabatur. 

----------

40) i. e. 1333 et 1331:. 

41) Yoigt T. /Y. 508. 509. 

42) Eberhardus de Mon!ieim. 
43) Quosnam paganos scriptor hoc vocabulo signijicave1•it, inr.ertum est. 
44) Oportebat esse 1334. 
45) Yoigt T. IY. 514. adnot. t. 
46) efr. Yoigt 1'. IV. 516. 517. Lib1'i vul g ares sunt ft. l. sine dubio ca1·mi'na, gcr

manica lingua scripta. 
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Niemui�j w tychże latach oko�o postu 34) z luflaut tłum 
wielki ·1udu przyszedł do Prus i potem poszedł ną Pogan, a z nimi 
i Prusacy; ale mistrz z braćmi myślał, że tego rodzaju wędrówki 35) 

zkądinąd korzystnemi niebyły. 
W następującym roku mi�trz inflantski 36) z znacznem woj

�kiem, męznie (wojował) Pogan zwauycb Sandkore 37), których 
ogniem niszczył i wracał z zdobyczą' a Jloganie poszli w trop 
za, nim, lecz chrześciauie czoło stawiają i zabili pogan więcej 500 
w oktawę ś. '-'

r awrzyńca. 
W r_oku 1333. 38) w dzień oczyszczenia (\łatki Boskiej) 

bracia inflantscy z bracią pruskimi zebrali dwa wojska i p1oudro
wali ziemię Pogan i wiele szkód zrządzili, rospędzili ich i ros
pierzchnęli się ciż Poganie po Jasach. 

\V roku 1335. miasto Dorpat powtórnym pożarem spłonęło. 
Bra� Luter z Brunswika mistrz pobożny w modlitwach i cnotliwy, 
wiele rzeczy pamięci godnych rozporządził i w dobrych uczyn
kach życie zakończył w- dhórze kanoników w Królewcu 39) mistrz 
ośmna.sty z porz,1dku, szlachetny bo książę brunświcki i przezorny. 
uczęszczał do kościołów i książki w gminnym języku pisał 40). , 

Często w chórze śpiewał, umiał albowiem z nót wdzięcznie nucie. 
Czcił on przenajświętszą Elźbietę, jako szczególną swoję patronkę 
� pobożnością pochwalnemi modłami. 

34) To jest w latach 1333 i 1334. 
35) Voigt T IV 508 509. 
36) Berhard de Monheim. 
37) Niewiadomo, jakich to pogan kronikarz pod tern nazwiskiem oznacza, 
38) Tu nalezy rok 1334 czvtać. 
39) Vojgt T IV str. 514 U�aga 1. 
40) Yojgt T IY str. 516-517. Libri Y:i lgares ,oczywiście znaczą tu dzieła. w oiemieokim 

j�zyku. 

l!!Z!ES: +-e -
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C A P U T VI. 

7fieotlot·icu• de A.ldenburg eligitur in ltlq,gi•trum 

Eo dem anno 5o Nonas JJ1 ay in die invencionis sancte cru

cis 1) frater Theodoricus de A.ldenóurg item eligitur in Marschal
kum, Saxo nacione. Anno 1336. 3o Kal . .A.pril. idem Tlteodo
ricus fit Magister generalis 2). Hic merito cum fratrihus deum lau
davit, quum tempore �·uo multi principes etc. ei suhveniunt, se. 
Brandenburgensis, Comes de N amen, similiter de Hennenberg 3), 

quidam de Francia et Austria et alii multi bene compositi in ar
mis, ultra 200 galeas habentes; unde ZJf.agister in dominica Be
miniscere 4) franslit cum eis in Litlwaniam impugnando Castrum 
Pillenen in terra Troppen 5), ttd quod pa_ąani pfu'; quam 4000 de 4 
(erris confitgerant. Pagani exercitum-videntes perterriti sunt, des
pertmtes de castri observacione 6) , infinita bona in ignem projece
runt, se ipsos occiderunt, ubi, ut ayunt, que<lam vetula pag(l,na 
cum securi 100 ex eis occiderit et se ipsam, post interemit. In 
tali conftictu pagani sic vulnerati multi ltinc equitabant, unde Co

mes. de Hennenberg ibidem 'hene se ltabuit in ńoc Castro 7). Rex 
Litlieva,norum 8) quesivit vindictam in Prutenos, qui ignem, ligna 

1) Hoc esset d. 3. Mai 1331. sed habemus membranas <le die JJ!arcia (25. April) 1331. 
in quibus Dieterious de Altenburg iam Marschalcus ordinis 11ominatm·. Creatus est 
igitur sine dubio prius, quam scriptor · hic tradit. 

2) De falsa hac tempo1·is notatione cfr. J7oigt T, [Y, 520. Diete1·icum de Altenburg d. 
15. Augusti 1335. creatum esse constat. 

3) Marchio Ludovicus Brandenburgiensis, comes Philippus de Namuer et Comes Be1·thol
dus de Henneberę;. J7oigt T. /Y, 534-535. 

4) d. 25. Febr. 1336i 
f 5) Perisimiliter in Samogitia prope Rossienam aquilońem versut cf. Yoigt T. JY. 535. ad. 

6) i. e. conservacione. 
1> cf. Yoigt T. W. 537. 
8) Hic Litthuanorum p1·incept1 dicitur Marger. Yoigt T. IY. 536. 
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R O Z D Z!I A L VI. 

Teodo1•yk z A..ldeuberga obrany mistrzem; 

Tegoż roku dnia 3. Maja w dzień znalezienia krzyża świę · 
tego 1) brat Teodoryk z Aldenburga rodem Sas, obrany został na 
marszałka. W roku 1336. doia 28. Marca, tenże Teodoryk został 
wielkim mistrzem 2). Słusznie on z braćmi chwalił Piłna Boga, 
gdy za jego czasu wielu książąt i innych w pomoc mu przyszło, 
jako to (książę) brandenburgski, lir. de Nameu, podubniei Henen
bergski 3), niektórzy (pieJgrzyn_ii) z Francyi i Austryi i wielu in-
uych dobrze w bro11 opatrząnych i mających więcej jak 200 zbroj
uych w przyłbicach. Mistrz więc w Niedzielę r e m  i n is c e r  e 4) 
udał się z nimi do Litwy i w obwodzie Troppen 5) dobył zamek 
Pmenen, do którego się bylo ich uciekło więcej niz 4ry tysiące 
z czterech powiatów. Poganie widząc wojsko, przestraszyli się, 
a zwątpiwszy. o zachowaniu zamku , niezmierne ruchomości w o
gień powrzucali i siebie samych pozabijali, gdzie, jak mówią, 
niejaka staruszka poganka, siekierą stu ich zabiła, a potem 
sama sobie życie odebrała. \Y takiem spotkaniu wielu pogan pora
nionych konno z owego miejsca uszło, hrabiemu zaś de Henen-

1) Toby b�l dziei'i 3. Maja 1:l31., nle wiemy zkądinąd, ze w dzień ś. Marka (25 Kwiet. 1331) 
Di tri eh Altenburg już był m:irszalkiem zakonu. Nominacya więc jego na marszałka na
stąpiła prędzej , jak Lu kronikarz pisze. 

') Rok ten fałszywie jest podany, jak świadczy Vojgt T. IV str. 520. Dytrych z Altenburga 
obrany został dnia j 5 Sierpnia 1335. 

3) Markgraf Ludwik Brandeburski1 Hrabia Filip z Namur i Hrabia Berthold z Henneberga 
Voigt T IY str. 534-535. 

ł) Dnia 25. Lutego 1336. 
5) Pewnie na Zrnudzi na 11ólnocny wschód od Rosienny. 'CzJtaj tiwag·ę u Voigt;a T. lV. 

str. 535. 
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et lapides in castrum et regem iactahant. Bex tamen ,, suis cli
entibus cum schutis protectus, tandem terrore concus�us, fugit 
in quotldam la t i b u  l u  rn et conjugem suain transffa:it et in ignem 
_jecit. Pagani in tanltt af/lictione concussi inclinaverunt cervices 
suas et rex omnes ·occidit. . Et sic in prof ee tum Prutenorum et 
christianitatis Castrum Polenen '9) destructum est, de · quo capti
i:os et rapinam ducunt magnam. 

Post !lee eodem anno JJlagi.�ter T/zeodoricus edificat Mat·i
enburg 10). contra Paąanos in Insula Romain inter Welyn et Bei
sten 11), quo constructo erexit quoddam, fortaliciurn; et tunc tem
poris ftumen M emeltt 11oterat pertransiri, quia parvum, ibique pa
gani cum 'llwgno exercitu steteruńt conirlt copiam fratrum et vi 
pepulerunt Magistrum de loco et sic domus mansit desfrµcta et 
non completa. 

Anno 1337." plurimi peregrini principes at nobiies, domi
nus <le Bemund cum filio fratris sui d_e Henegow et dominus de 
Bergow 12) quitlam eciarn de Burguntlia, Francia, Galicis 13), hii :. 
omnes ?nilicie causa venerunt. lnsuper in festo Epyplwnie, Rex Bo
/zemorum. cum filio Hinrici du cis Bavarie fuit eciam ibidem, dux 
'rentzi.�laus filius Hinrici tlucis <le Legenitz, filiiis r<�gi:, Bollernorum, 

�) Scriptor non constat sibi in scripf:ura nominis Pillcne.n. 
10) Gadebusch Annat. Livon. T. I. 420. pe1pe1·am fwc interprelatu1·, intelligens 1Jfarien

bu1'gum in Livonia. ą/1'. Yoigt T. J/7. 539. adnot. 2. 

11) llomayn - We1·de1' ad jluvium. JJ!imelam inte1· lretun et BiYten. }'oigt T. IY. 539. ubi 
demonstratum est, 1·estifufmn Marienbw·g ad· Jl.limelam sitam fui'sse intc1· J/7ilionam 
et Kauen , haud. p1·ocul ab int1•oilu Lubissae in Mimelam. Ex epistoła Witowdi palet, 
inde a l/7elun amplius · duo milia passuum usque ad Romin fuissesylvamsacram, quae 
Wentis dicebatm·, quo eo magis comprobalm·, Romayn fuisse. sanctmn Romove. 

12) Otto, quem sup1•a meminimus, von Be1•gau. 
13) cf. Yoigt T. Ir. 54:3. G al i ci a est fo1'tasse c1'1'�lum in sc1•ibe11do. 
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berg dobrze się działo w tym zamku 6). Król litewski 7) szukał 
pomsty na Pruśakach, którzy ogień, drzewo i kamienie na zamek 
i króla rzucali. Król l�bo od dou10wników swoich tarczą okryty, 
przecież frwogą przerażony, uciekł w jakąś kryjówkę i żonę swoję 
zakłuł j w ogień wrzucił. Poganie takiem przerażeni nieszczęściem, 
skłouili karki swoje, a król wszystkicb pozabijał. A tak na ko
rzyść Prusaków i chrześciaństwa zamek PoJenem 8) zburzony rt.o
stał, z którego jeńców i wielką zabierają zdobycz. 

P1Jtem tegoż roku mistrz Teodoryk zbudował Marienburg 9) 

przeciwko Poganom na wyspie Romayn 10), między Welin i Bei
sten, który zbudowawszy wzniósł pewny zamek, w tenczas zaś 
można było przebyć w bród rzekę Niemem, bo woda była mała· 
i Poganie w tem miejscu ·z wielkiem wojskiem stanęli przeciw od
działowi braci i wstępnym bojem odparli mistrza, z tego miejsca, 
i tak został zburzony i niewyko11czony. 

W roku 1337. było kilku pielgrzymujących książąt i szla
chty, p_an de Rerirnnd z siostrzeńcem swoim de Henegow i pan de 
Bergow 11) i niektó1·zy jeszcze z Burgundyi, Fraucyi, Galicyi 12

J 
Ci wszyscy przybyli dla wojowa_nia (z Poganami). Prócz tego 
w dzień tl'zeęh .królów król czeski z synem Henryka księcia ba· 
warskiego takie tam był, książę \iV aclaw syn_ Henryka księcia li-

6) Czytaj Voigta T. IV. str. 537. 
7) Ten książę litewski nazywał się Marger. Czytaj Voigta T. IV. str. 536. 
8) J,ronikarz niezgadza się sam z sobą w sposobie pisania nazwiska tego zamku. 

9) Ga d ehu s ch (roczne dzieje Inflant). T. I. str. 420. myli się, gdy sądzi, że tH mowa 
o Malborgu w Inflanciech. .Czytaj Voigta T. IV. str. 539. uwaga i. 

10) Romayn Werder nad Memlem rzeką między Wiluoiem i Bejstem. Czytaj Voigta T. IV. 
str. 539., który dowodzi, że no" o wybudowany Malbórg leżał nad Niemnem między Wi
lioną i 'Kownem, gdzie Lubissa do Niemna wpada. z, listu Witolda pokazuje się, że 
o pół mili od Wielunia ku Rominowi był las poświęcony zwanv Wintis zk11d wnosić mo-
� ' 

4,; ' ·l: 

zna, ze Romarn znaczyło Romowe, to jest, ze było jcdnem z poświęconych lasów litewskich. 
11) Wyżej wspomniony Otto z Bergau. 
1.2) Voigt T. IV. str. 543. Galicia w Hiszpanii, jeżeli to niejest omyłką w rękopiśmie. 



Marchio 1Jlo·Nwie 14); !tie propter ulcera, que hahuit, nequivit in� 
frflre Prussiam nec in terram Paganorum, f!i·icut optahllf. Sed et 
Rex Boltemorum Johannes transiit ad coronationem conjugis sue, 
1.mde leti veniunt in Cuyaviam in Wladislaviam, ubi Rex hospi
tes hilariter suscepit 15). Et ibidem a prindpihus et dominis pax 
firmata est inter Locut Regem Cracovien,,-em et Magistrum et or
dinem et (acti sunt amici. Litteris pax roboratur, ut plitcuit 
Begi Ungarorum in robur firmitatis 16). 

Post hec, ut narratur, Poloni tanquam perfidi pacem vi
olarunt. Postea dux Hinricus 1 7) rediit cum multis Jfrancigenis 
in Priessiam et aliis deo duce. 

Intrante anno 1338. 18) frater Tlieodoricus de Aldenburg, 
dux Bavarie Hinricus et alii multi navigio in magna copia veni
unt in Lithwaniam in quandam Insulam prope W elym 19): ubi 
circumsepiunt _se, duas dom os ibidem erigunt, de quibus se de-
( endunt, et aliam fortem domum 2 0) erexit prop�, in cuius propug
naculo 100 bellicosos statuit, sed et .,;: '? animosos fr a tres cum to
tidem sagittariis ordinavit ad utilitatem domus. Multos quoque 
Wytingos pro custodia et vigilia l'ircum ordinat, preter Nathan-
gos et Sambienses. Tandem, duo maligni W ytingenses cum 
ttliis descenderunt, Castrum volentes ipsum tradere in manus Be
gis, de quibus unus mansit, in mało propositio, in Castro vulga-
riter Beyorn vel Beyeren, quod regi tradere voluit. Idem dixit 

14) C01•olus 1'Ia1•cliio Mo1•aviac. 
15) De 1·atione, qua lzaec cohaereant, cf. Poigt T. IY. 544-546. 

16) Yoigt T. IP. 546·547. 

17) Henricus, dux Bavariae. 
18) Oportebat esse 1337.; causas cur facia, quae sequuntur, maxime exslJ'uctio casfri Ba

varici ad a. 1337. referenda st'nt, invent'mus apud ,Voigt T. J//. 557. adnot. 1. 
· Hl) Welun (IPi"liona). 

20) Scripto1• interlligit arcem B<1-vaicum. De situ eius. ef. f/Jigt 1'. rr. 545. 
adnot. 1. 



gnickiego, syn króla czeskiego, mar�rabia Morawii 1s). Ten dla 
wrzodów, które miał, niemógł wnijść do Prus ani do ziemi Pogan, 
jak sobie był: życzył, ale król" czeski Jan pojechał na korona
cyą żony swojej, skąd weseli powrócili do Kujaw do Włocławka, 
gdzie król gości wesoło przyjął 14) tamże książęta i panowie po
kój skojarzyli między l'..okutem królem krakowskim i mistrzem i 
zakonem i przyjaźń zawarli, sojusz na piśmie zatwierdzony został 
stósownie do żądania króla węgierskiego w rękojmią pewności 15). 

Potem mó�ią, że Polacy jako wiarołomni pokój zgwałcili. 
Potem książę Henryk 16) z wielu Francuzami i z innymi powrócił 
do Prus za pomocą boską. 

N a początku 1338. 1·oku 17) brat Teoderyk de Altenburg 
Henryk książę bawarski i wielu innych w znacznej liczbie na statku 
udają się do Litwy, na wyspę jednę blisko Welym .18), gdzie się 
szańcem opasali. Dwa domy tamże stawiają, aby z nich bronić i 
inny mocny d�m 19) w pobliżu wznoszą, ua którego obronę_ stu 
wojskownych postanawiają, lecz mistrz i czterdziestu odważny'ch 
braci z ty ląż łucznikami rozporządził dla użyteczności zamku. Wielu 
tamże Wityngów na straż i czaty dokoła, rozporządził oprócz Na
tangów i Sawlanczyków. Tym czasem dwóch złośliwych Wityn
gów wraz z innymi zeszło (z zamku), chcąc go wydać w ręce 
króla. Jeden z nich pozostał w złośliwym zamiarze w zamku, 
zwanyią w języku · niemieckim Bejorn albo Bejaren, który to zamek 

13) Karól margrabia Morawii. 
14) Czytaj w tym przedmiocie Voigta T. IY. str. 544-546. 
15) Voigt T. IV. str. 546-541. 
16) Henryk ksiązę bawarski. 
17) Powinien tu być rok 1337. wyrażony. Dowody, dla czego następne zdarzenia, a oso-

bliwie budowanie Bajerburga odnoszą się do rokii 1337, przytacza Voigt T. IV. st+ 557. 
18) Weluń (Wiliona). 
19) Podług kronikarza musi to być Bajerburg. Yoigt (T. IV. str. 545.) wskazuje posadę 

tego miejsca. 



Begi Lithwanorum, quomo,lo eadem domus esset l1gnea, minus 
bene compactata cum argilllt etc. quo-a posset fticiliter vince,:e. 
Socius quidem, aijt, meu�· exiet et eam succcndet. Quidam 
probus vir eognovit huiusrnodi tradiment.a, (!,ens ·adiit domum 
et eos avisavit, die ens de traditoribus, unum esse in Castro, ali
'l.lm in Litlt·wania. Eodem tempore in festo TPinihetis dum dom'lls 
dicta foret perfecta, Bex Gedemyn concepit kuiusrnodi sermonem 
traditoris et cum gravi exercitu, mac!tinis, ari·etihus etc. circurn
dedit domum, XXII. diebus fortiter impu_ąnando nec vineere valuit. 
Accidit, q1.wd quidam frater Tilemannw,· de Sunpacń magister sa
gittariorum 2 0) telo igneo vexillum combussit et statim post pagtt
norum regem de Tracken 2 1) telo volnerat in collum inter scapu-
las, et mortuus est, suscipiens partem cum dampnatis et ita pa
gani post plurima dampna perpessa, cum scandalo abierunt 2 2 ). 

Fratres quoque exeunt et machinas - et ali�e relicta dedu
cunt ad castrum, et dominus Henricus B avarie ditavit castrum 
cum armis et victualihus necessariis, vexillo et sigillo 23). 

71andem frater Binricus Dusmer marschalcus jussu ma
gistri cum exercilu intrat terram Wenducken 2 4) et hosti liter <le
vasłat et occidit, bona rapuit, mulieres, pueros etc„ captivos edu
cendo. 

Anno 1398. circa festum Assumpcionis Marie forti manu 
Litkwani cm1i Samaitis ·intrant terram tribus diebus vastantes„ 

21) Intelligendus sine dubio Gediminus rex, quod ex aliis auetai,ibus patel. cf�. Poigt 
T. JY. 555. adnat. 1. 

22) ef. hac de narratione Wigandi J?oigt T. IP. 555-556. adnot. 1. 
23) id e. seine Heerfalme und sein Fuerstensiegel. 
24) Medeniken, ut est rectt:us apud Schuetz. Cń:ron. p. 70. potest tamen etiatfł u: lecli(Hłe 

Wenducken coniici Widuk_ly, prope Rossienam occasum ver111s. 
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królo,,,i chciał wydać. Tenże powiedział królowi litc,Yskiemu, że 
ów zamek był drewniany nienajlepiej spojony na glinę etc. etc. · 
tak, żeby go można łatwo zdoby�. Towarzysz mój jeden, ·rzekł, 
wyjdzie i zapali go. Pewny mąż uczciwy dowiedział się o ta
kowej zdradzie, zapłakany przyszedł <lo zamku i ostrzegł braci 
mówiąc o zdrajcach, że_jeden byt w zari1ku, a drugi w Lit.wie. 
Tegoż czasu w dzień ś. Trójcy,· gdy wspomnio11y <�om już był u
ko1iczo11y, król Gedymin powziął wiadomość o słowach zdrajcy i 
z wielkiem ,ntiskiem, z · mat binarni, z taranami i t. d. otoczył za
mek, przez 22 dui mocno dobywał, ale dobyć niepotrafił. Zda
rzyło się wtenczas, że brat jeden Tyle man de Sunpach przeło
żony nad łucznikami pociskiem og·nistym 8pali,ł chorągiew i zaraz 
potem. króla pogańskiego z Trok<>W 20) pociskiem raził w szyję mię
dzy łopatki, który umarł, miqdzy pot'i:piouych poszedł i tak 
Poganie wiele szkód poniósłszy, ze wstydem odeszli 21). 

Brncia potem wychodzą i machiny i resztę co się było zo
stało, .uprowadzają· do zamku, i pan Heuryk baw�l'ski obdarzył 
zamek bronią i potrzebm! żywnością, chorągwią i pieczęcią 2 2). 

Tymczasem brat Henryk Duzemer z rozkazu mistrza, z woj
skiem wchodzi do ziemi \Ye11duken 2 3), i po _ uieprz)jacielskn 
pustoszy ją i morduje, zabiera dobytki i kobiety i <lzieci i t. d. 
w niewoh!. 

Roku 1338. około święta wniebowziecia Panny Maryi, Li-
twiui ze Zmudziuami w znacznej liczbie wchodzą do kr;1ju ( za-

20) Był lo zapewne król Gedymin, jak się v. innych źródeł okazuje Voigt T. IY. str. 555. 
uwaga 1. 

21) Voigt T. IV. str._ 555-556. uwaga L 
22) To jest chorągiew swoję wojenną i sygnet, czyli piec2,;ć. 
23) To jest do Miednik, jak Sc hu ez w kronice str. 70. pisze, ale tei moic do Widnkty na 

zachód od Rosieny. 
8 
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Marsclialcus dictus lmiusmodi cognoscens, helium cum, paganis 
iniit in vigilia· Ass'lfmpcionis in campo Galekouken 2 5) et fit aere 
bellmn, in quo 1220 pagani sunt occisi. 

Anno 1339 26) in ńyeme tunc valde frigida, magister 7'he
odorit:us obsedit Castrum Welym 27) et impugnat et propter te
<lium frafrum _ reliquit domum et recessit cum palatino ile Reno 
et suis 2 8). Eodem anno muli as reysas fortes a<lornarit magister 
sepedictus. 

Anno 1341. 29) ,lictus Magister in profectum terre Prusie 
tres fecit vias mnplas in terram Litliwanorum cum fossalis, qui
bus prollibuit l{aciler_n) t�ditum inimicis et exitum. Tandem· tan
quam providus vir proposuit mittere legtitos in Almanniam et i,c,
care soldatos, principes etc. contra Lithwanos. et rutlienos in eo
rum devastacionem-, ne de cetero prutenos ,in tantum turbarent. 
In hoc proposito stetit per 6 septimanas; sed idem Magister in tam 
ariluis c�teris causis involutus erat, quod nequihat propositum 
ducere in eff ectum. 

Anno 1340. dictus Magister Theotloricus, dives in virtu
tibus, cum consensu maiorum, pre latorum , maturo consilio, eciam 
suorum preceptorum siatuit celehrari fesf'l!,m butle virginis san-
ctificacionis sive concepcionis, qua dign<t fuit concipere dominum 
Ińesum -Cristum. 

. Hoc tempore construxit idem magister pontem unum trans 
P,umen -Nogot prope Marienburg, per quem pontem omnes tran-

25) Fo1·tasse Rukony, prope Miedniki me-ridiem ve1·sm. Yoigt 1'. 117. 556-557. 
26) Tempus recte notatum. 
27) l/7elun (l/7iliona), 
28) Poigt T. Jr. 572. 

29) Opo1•tebat esse anno 1340.; mox, scr;:pfo1• ipse ltunc annum nominat.' 
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lrnnu) 11us(osząc go przez trzy dui� Rzeczo11y marszałek dowie� 
dziawszy się o tćm, stoczył P?tyczkę z Poganami w wilią wnie

bowzięcia (uajś. panny) 11a po1u_ Galekuken 24) i bitwa była upor
czywa, w której 1220 Pogan zabitych zostało. 

W roku 1339. 2 5) w zimie bardzo wtenczas ostrej mistrz 
Teodoryk, obległ zamek \!Velym 2 6) i dobywał go, ale dla znie
chęcenia braci sp�ścil zamek i odjechał z Palatynem Renu 2 7) i 
z swoimi. Tegoż roku rzeczony wyżej mistrz ·wiele ,,·ypraw 

·w<uennych rosporządzit. 
W roku 13H. 28) mistrz na korzyść kraju pruskiego trzy 

zrobił szerokie drogi do ziemi litewskiej z rowami, któremi za
brouił łatwego p1·zystępu uieprzyjaciolom i cofoienie się ( onych u
truduił). Jednak jako mąż prze_zoruy uczynił wniosek, aby wy- . 
prawić poslauników do Niemiec i wezwać tam zacięż!iych żołnie- _ 
rzy, książąt i innych przec'.w Litwinom i Rusinom na gnębienie 
onych, aby zresztą llrusakom nie tyle się przykrzyli . 

. Przy t_em przedsięwzi�ciu obstawał przez sześć tygodni, 
ale mistrz ten w fok. trudne zkądinąd sprawy był zawiklany, że 
niemógł przedsiQWZiQcia tego przywieść do skutku. 

W roku 1340. rzeczony mistrz Teodoryk bogaty w cnoty 
za zezwoleuiem wyżs1,ych prałatów i za rozsądną radą Dyguita
ny swoich, umyślił obchodzić święto - pocz�cia Matki najświętszej,· 

która godną była być matką Jezusa Chrystusa Pana. 
W temże cz1sie wybudował tenże mistrz most na rzece 

Nogat pod Malborgiem, przez który to __ most wszyscy mogli do
wolnie przechodzić j_ konno przejeżdżać 2 9). 

24) Pewnie Ifochorly na południe od Miednik6w. VoigL T. IV. str. 556-557. 
25) Tu data jett dokładnie położona. 
26) Welyn (Wellion::.). 
27) Voigt T. IV. str. 572. 
28) Tu rok być powinien 1340. sam go kronikarz woal lak polozv. 
29) \'oigt. Hislorya �htlhorirl str. 133 i 13L 

· 
. · 
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sire potuerunt liherę et equitare 30). Edificavit ecium duo Castr,, 
Gdantzk, Swetza, a fundtunento usque ad menirt intra et extra 3 1).. 

Anno 1341. non longe <tnie obitum Magistri Tlteoderici 
missi erant legati ;n Thorun a re_9e Locuk ad magistrmn, se. du:c 
tle Bunslow 3 2J, l(arolils et tercius venit de Arc/tiepiscopo Gne
znensi 33) adeuntqi;e magistrum pro unione facienda. 

Sic et '{l,lius Regis Bolwmie Jolumnis, marchio in Moravia 
venit in Prusj,am, cui in occursum venit Magister et benigne sus.
cepit et lwnoriwit. Qui eciam fuit in Tlwrun 1t tardavit ibidem_. 
Et nuegister cepit graviter infirmari, et unio postposita fuit 
ad tempus. Et. magister <lestinai,it magnum Couunendatorem„ et 
alios fralres ad Marchionem Karolum de Moravia, ut vocarent 
eum ad se. Quem, cum venisset, sedens in lecto, melioribus ves
tibu,.s indutus peciit et ordinem cornmisit el fratres et rec linans se 
acl stratum bono t,piritu ohdormivit in domino'\ in die sancti Viti 3'1) 

Sepultus in Capella sancte Anne, plenusque fuit i:irtutibus et sa
pientia, ordinem ultra alios omnes exaltavit et prornovit, multa 
bona �·tatuit et ordinavit, pronus ad bona, tardus ad mała, tlul
cis erga suos, .ttrnarus inirnicis, quos multi� vulneribus perturba
vit, signanter Litlwanos et rutlienos, Merita quoque eius digna 
omnibus laude ditfusa sunt per unwersurn. Cui autor opłat re� 
quiem et premium cum heatis, 

30) /Toigt hi.�t. Jlfarienburgensis· p. 133-134. 
31) /7oigt T. 1/7. 573. Setmo Me est tantum modo de firrniore munilWf-C utriusque m•cis, 
32) Bunzlau erat castellania et habebat suum casfollanum. Nomen dux d e  Bun c l ow 

sig1_iifi,cat fortasse Bpleslaum /Jl. ducem Ligniciae. 

33) Ca1•olus llfa1•c!iio JJforaviae··et preposilus Antonius de Haij. Voigt T. //7. 583. Ja1·0· 
slavius erat aroliiepiscopus Gnesnensis. 

34)_ Quo die 1·eve1·a obierit Dietericus de Altenbu1•g 1 docet .}'oi'gt 1'. IP'. 584-585. 
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\Yystawi.ł także- dwa zamki w Gda11sku i ,v Swieciu od 

fundamcutów, aż do ·blanków wewil�trz i zewnątrz 30). 

� roku 1341. krótko przed zejściem ,mistrza Teodoryka 
wyprnwicni zostali posłowie do Torunia o<l króla Lokuta do mi
strza, to jest książę de Bu11tzlau 31), Karól-, a trzeci pr7,ybył od 
ar·cybiskupa g11ieźuie11skiego 32) i udają się do misfr�a dla zawar
cia �gody. 

Podobnież i syn Jana króla czeskiego, margrabia morawski 
przybyJ do Prus, naprzeciwko którego wyszedł mistrz i dobrze 
g� przyj,!l i uczcił,. który także był w Toruniu i tam się zatrzymał. 
I mistrz zaczął ciężko chorować i pokój odłożony został do czasu, 
i mistrz wyznaczył wielkiego koma11dora i innych braci do Karóla 
margrabiego morawskiego, aby go wezwali do niego; gdy przy
szedł (ksi<!Żę i mistrz) siedząc na łóżku Jepszemi sukniami odziany, 
z proŚbfl się do niego udał i zakon i brnc� onemuż poruczył i w znak 
się na posłanie kładąc, dobrym umysłem zasnął w Bogu w dzień 
ś. \,Yitta 3 3). Pochowany w kaplicy ś. Anny; był pełen cnot i mą
drośti, zakon więcej nad wszystkich innych wznosił i popierał, 
wicie dobrego postano,,,il i r�zporząd.ził, skłou!lY do dobrego, nie
chętny .do złego, słodki dla swoich, przykry dla nieprzyjaciół, 
którym wiele dokuczył, 8zczególuiej Litwinom i Rusinom. Zasługi 
jego g,odue ·wszelkiej zalety, rozgłoszone są po świecie. Autol· 
zaś życzy mu pokoju i nadgrody z błogosławionymi. 

30) Voigt T. lV. str. 573. Tu jest tylko mowa o więks:r.em wzmocnieniu obu zamków. 
31) Bunclau było tylko kasztelanią i miało kasztelana. Pod nazwiskiem książęcia de Bunz. 

lau roz,unie się tu pewnie Bolesław llł. książę lignick1. 
32) Margrabia Moraw ii :Kąról i Antoni de Hay. Voigt T. IV. str. 583. A1 cy biskupem gnie• 

źnieńskim był wtenczas Jarosław. 
33) O prawdziwym dniu śmierci Dytrycba Altenburę;a, czytaj Voigta T. IY. 584-585. 
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C A P U T  VII. 

Luterus 1) natione Saxo, magnus coniment'lator, eligitur 
in Magistrum generale'lll, Anno 1342. 

Tribus diebus ante epypltaniam 2) liic cum Rege Boleslao 
perpetuam pacem in Cuijavia fecit in presencfrt et per media no
bilium et venerabilium p<tfrum A1·chiepiscopi .�·c. et Episcoporum 
Wladislaviensis; Poznanensis, Warmiensis dicti Hermanni, ex 
parte.:.:.ordinis 3) et aliorum nobitium. 

Hec pax jurmll:entis et sigillis perpetuata fuit et cum gra
ciarum actione et laude dei ubique promulgata. 

Anno sequenti 4) idem ·;magister cum Wilhelmo comite Hol
landie 5) intrat Lithwaniam, quam devastat duobus diebus et in 
multis dampnificat, terra enim, ha hun da fuit. Sed propter inun
dacionem ex resolucione nivis et glaciei dissolute ortam compul
sus est exire 6). 

Ceterum in eddem tempore Magister Luterus cum <tcces
su suorum preceptorum rn(tturo ::onsilio Castrum Beyerborg vul
gariter dictum exustum et continuo ad 1 miliare inferius aliud ere
ctum, quod eodem vocabulo, Beyershurg se., est vocatum, sytu dun-

1) p1·0 Ludolfus. 
:l) Tempus non recte notatum, cf. Poigt T. P. 12-_13. Rex Poloniae non dl'cebatur Bo-

leslaus, sed Casimirus !Jl. qui regnabat inde ab a. 1333. 
3) .llderant etir.tm Otto Episcopus Culmcnsis et Bert/wid Pomesaniensis. 
4) :1343. 
5) efr. Yoigt T. P. 27. Guilielmus I>'. comes Holla11diae. 
6) De lempore, quo ade1·at Guilielmus comes lfollandiae: cf .. roi;;l T. }', 21. adnot. 4. 
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R O Ż D Z I A Ł VII. 

Luter 1) wielki komandor rodena Sas wyb1•a11y jest 
nlelkhu mistrzem roku 13<.I�. 

Trzy dni przed świętem Trzech królów 2) mistrz ten z kró
lem Bolesławem wieczny pokój w Kujawach zawarł, w przytom
ności i za pośrednictvfem szlachetnych i wielebnych ojców, to jest 
arcybiskupa. tgnieżuieńskiego) i biskupów wrocławskiego, poznań
skiego, oraz biskupa� warmińskiego, r�eczonego Hermana ze strony 
zakonu 3) i innej szlachty. 

Pokój ten pr2.ysięgami · i pieczęciami zatwierdzony został i 
z modlitwami i chwałą bożą wszędzie· ogłoszony. 

Roku 1iastępującego 4) tenże mistrz z Wilhelmem hrabią 
Holandyi 5) wchodzi� do Litwy, którą pustoszy przez dwa dni i 
w wielu miastach szkody robi, ziemia bowiem była urodzajna; 
wszakże dla Żalewów pochodzących z rozcieczy śniegu i lodów, 
przymuszony został (mistrz) wyjść (z owego kraju) 6). 

Z resztą w tymże czasie mistrz Luter za dołożeniem się 
dygnitarzy swoich , i dobrze się nad tern zastanowiwszy, zamek 
po_ niemiecku Beyrborg zwany, spalił i niebawnie"" potem o je dnę 
milę niżej inny postawił, który temze naz�iskiem, to jest Beyers
burg jest oznaczony, z odmianą tylko po8ady. Bo i Henryk ks. 

1) Lutherus zamiast; Ludolf-us. 
2) Data jest fałszywa, porównaj Voigta T. V. str. 12-13. Król polski nienazywaJ: się Bo-

lesław, ale Kazimierz, Osiadł on na tronie w roku 1333. 
3) Byli także 1,rzytomni biskupi Olto Chełmiński i Berthold Pomorski. 
4) Roku 1343. 
5) Czytaj Yoigta T. V. str. 27. Był. to Wilhelm lV. hr. Holandyi. 
6) O czasie bytności Wilhelma hr. Holandyi, czytaj; Voigta T. V. str. 57. uwaga 4. 
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taxat varittto. Nam et Hinricus dux Bavarie petiit, ut tali vo
cabulo denominaretur �c. Beyeren, quod factum est. 

Be translacione terre Bevelien&is a regno Bacie ad or• 
dinem et causa eiusdetn, 

Anno 134lJ. tempore magistri Luteri, dum Rex Dacie ad
liuc dominaretur in terra Rev.eliensi etc. Milites et clientes regis 
oneribus et fatigis ińcolas opprirnebant, quod in gemitu et dolore 

, nimio Magistro et fratribus querulabantur, signanter illi, vulga
riler tlicuntur Ystenses, Osalyenses et ceteri vulgares. Tania 
quoque fuit eorum violencfrt, quod 'ltxores eorum dehonestabant, 
virgines deftorabant, possessiones auferebant, et eis ut servis usi 
sunt. Quare Y stenses, Hargenses, Osalienses insurgunt contra 
eos et mittunt' ad regem, querentes, an eos a tantis appressio• 
nibus 1Jrotegere velit, quum pocius vellent mori, quam sub tanto 
jugo degere et ni�·i absolverentur, conqueri ,veilent deo et sancti� 
mus. Senes quitlem et Juvenes omnes super tantct violencia cła-. 
maverunt. Dicta quoque legacio profracta fuit, in quo iopulus 
est deceptus; unde multa mała orta sunt, occisiones rnilitum, ser
vorum, libero rum et omniu11i 7). 

Eodem tempore fuit in Lyvonia Magister Bor·gardus 8) qu1, 
collegit cum suis magnam copiam, cum qua venit in Busimn, vo-· 
lens oppugnare Yserborg 9). Quo audito Ruteni exercitum gra-
vem contra ordinem collegerunt et fuit bellum inter eos, in quo 
ultra -100 Buteni occisi sunt. 7'andem Magister•cum fratribus 

7) f/oigt T. /7. 18-19. 

8) Burcha1·dus de Dreylebcn. 
9) lsborsk. Yoigt 1'. Y. 22. Karamli'n T. JY-. �14-215. 
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Bawal'yi pro�il, aby tem nazwiskiem był oznaczony t. j. Beycren; 
co sit: też stało. 

o p1•zenłesłenlu zle1ni l.łeualskiej od. J.u,ó!esti:1&·a Dacyl 

�ło zakonu i o p1.•zyczynic te�o, 

Roku 1343. za czasu mistrza Luiera, gdy król Dacyi jeszcze 
panował .w ziemi R.ewalskiej etc. etc. wt�skowi i podwładni króla 
tylą ciężarami i sza,·rnrkami micszkańct> w obci:!iali, że ci ż:ałośui 
i smutni z mish'zem i braćmi ( zakonu iuila,uckiego) mieli zatargi, 
mi�uowicie zaś ci, którzy gminnym wyrazem si� uazy\vają, Isteń
czykowie, Oz�lcz_ykowie i iuuy gmin. Taka zaś ich była gwałto
wność (kawalerów mieczowych), że żony ich uwodzili, panny 
1>sowali, majątki zabierali i poslug·i wali się niemi, jakby niewolni
kami. Z tej prt.yczyny Isteńczykowie, Hargeusowie, Ozelczyko
wie, J>Owstauie robią przeciw ujm i posyłają po króla, pro
sząc, czyliby ich od tylu ucisków uiechciał zasłonić, że raczej
umrzeć wolą' uiż pod takiem jarzmem jęczeć i że gdyby się mogli 
uwolnić, . toby się poddali Bogu i świętym pańskim. Starcy 
zaś i iułodzieiwy wszyscy ua takie gwałty głośno narzekali. W spo
muioue zaś poselstwo poszło w przewłokę·, ua czem uaród się za
wiódł. Zkąd wiele złego wyuiklo, (to jest) zabicie. żołnierzy, 
sług, dzieci i wszystkich. 7) 

W tymże czasie był w Inflantach wistr� B0rga1·d 8) który 
w·ra� z swymi (rycerzami) zebrał wielkie, wojsko, z którem po
szedł do Rusi, chcąc dobywać Iserburga 9) Co posłyszawszy 
Rusini, wielkie wojsko p1·zeciw zakonowi zebrali i stoczyli bitwę, 
w kt<lrej więcej uiż stu Rusinów zabitych legło. Tymczasem 

7) Voigt T. Y. str. 18-19. 
8) Burhard de Dreylebt!n. 
9) Czytaj Yoigta ,T. V. str. i2. i fiaramz�·n:l T. IV. str. 214-21�. 

9 
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obJ;·edit Y senborg 10), oppugnat cum duabus Macltinis 8 diebus ante 
{eslum Laurencii 5 diebus 11). 

Miruni tunc accidit tale in Castro. Mulier enim quedam„ 
animo.�a ńahuit <mfe se camisiarn sanguine conspe1·sarn et exten
sam, 1lec aliquo telo vet sagitta poterat offendi, tenens vertebrum 
in 11wnu et fila involvit in eo, exercens sortilegitt, donec Magi
ster ibi staret. 

Eo: quoque° tempore Rex J(ynstut cum fratre Alg ario 12) 

per quendam prudentem Bayorum adducunt 3 exercitus trans 
Danuhiu11i 13). Primus se convertit contra Lewardenses 14) lws
tiliter vastando, depredando et captivando, 2us U rkullenses 15 ), 
ubi similia egerunt, 3us exercitus, ad Rodenproyenses 16) lwstilfr1, 
·exercentes ultra 3 dies per captivitates, occisiones , rapinas, ne
mini parcendo, mulieres cum pueris educentes de terra. 

Dicti reges audientes magistrum cum suis domum rediisse, 
,revertuntur trans Danubium et cira festum assumpcionis in terram 
suam. Et interim quod magister erat in Russia, dicti Eijstenses, 
Hargenses etc., protervo animo, longa exercitu op pi dum Bevele 
obsidebant , lwsti li crudelitate terram occisione ef c. demolierunt. 17) 

Magister Borgardus liuiusrnodi intelligens cum suis in magn(.I, multi-

10) Auctor scribil lscrborg et Isenborg. 
11) Temporis notalio coneo1·dat cum, lfaramsin T. IY. 215. 
12) In sc1·ibendis Ms nominibus scriptor flucluatur, modo est Rynstut sive Kynstud, mo� 

do Algm•t sive Algard. etc. 
t3) Duena. 
14) Quae hodie dicilur Lenevaden ad Duenam. 
15) Quae lwdie dicitur Uxltul ad Duenam. 
16) Hodie Rodeńpois septentrionem ·ve1•s11s prope Uxłml, adjlumen Jagel. 
17) Poigt. T. Y. 22-i3. Gadebu,ch 1'. I. 432. 
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n 1is�rz z bracią obległ 10) Iseuberg, ktt>rego za pomocą dwóch ma-

chin dobywa przez ośm 11) _duj, ua pi�(dui przed świętem świętego 

"7 a wrz yńca. 

Dziwna też rzecz zdarzyła się w zamku , to jest, że ko-

bieta jedna od ważna, miała przed sobą koszulę krwią spryskaną 

i rozpiętą i żadnym pociskiem a�i strzałą uiemogła być rażoną, 

trzymając wrzeciono w ręku i nici na nie obwijając, takie czary 

robiła, dopóki tam mistrz był przytomny. 

Tego także czasu król Kiustut z bratem Olgierdem 12) pod 
przewodnictwem' jakowegoś przebiegłego Bojara przeprowadzają 
trzy wojska przez Dunaj. 13) Pierwsze obróciwszy się przeciwko 
Lewordczykom ,  14) po nieprzyjacielsku pustoszy, rabuje ich kraj, 

i w niewolą bierze mieszkańców. Drugie przeciw Urkulczykom 15) 

gd-iie podobnie sobie postąpiol10. Trzecie wojsko (idzie) na Re

denprojszczykow, 16) i to podobnież po nieprzyjacielsku sobie po
sb!piło, zabierając, mord1tjąc i rozbijając przez trzy dni i nikomu 
nie przepuszczając i kobiety i .dzieci z kraju uprowadzają.' 

. \,\T spomnieni królowie słysząc, że mistrz ze swymi wrócił 
do. domu, przebywają Duuaj i pow1·acają do domów swoieh około 

święta wniebowzięcia Najś. Pa!rny, a w czasie kiedy mistrz był 

w Rusi, wspomnieni Esteńczykowie, Hargenczykowie zucbwaly,n 

umysłem z znacznem wojskiem miasto Rewal oblegają i wielkiem okru

cieństwem i morderstwy kraj zniszczyli. 17_) Mistrz Borgard, slysz i1c 

10) Kronikarz pisze Iserborg, a w in11em miejscu Isenborg. 
11) Czas zgadza się z podaniem K aram zyna Tom IV. str. 215. 
12) Nazwiska zmienia kronikarz samowolnie, raz pisze Kynslnt drugi raz Hynstud, raz 

Algart a dragi raz Algard i t. d. 
13) Dźwinę. 
14) Dzisiejsze Leoewaden Md Dźwiną. 
15) Dzisiejsze Ux.hul nad Dźwiną. 
16) Dzisiejsze Rodenpais niedaleko od Uxhul nad rzeką Jngc1. 
17) Yoig·1 T. V. 'tr. ii- �3. Gadehusl'h T. I. str. 432. 
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tudine lt·tmsJil prope Revel, ul dictos paganos 18) compescerd et con
verteret. Se<l in obstinacione permanebant et proposito oppidum 
vastaruli. Uftde magister per interpretem querit, quare tanta 
mała egissent in interfectionihus etc. et (�j'unt, querentes graciam ·ma
gistri, Magister querulaham,ur tibi llefectus nostros et gravm1tina, que 
lt militihus et nobilibus tulirnus et injurias et imo pot/us volu11ius omnes 
mori , quam sic anniąltilari et sw·.r1imus in vindiclarn, · quod nullo 
modo factum esset , si aliquam, justitiarn n'ohis exhihuisses. Sed in
terpres decepit dictos llrtrgenses me1�dacitt proponens · magistro, 
dicens, se 'respondisse, si non fecissent lwi us modi, adńuc vellent 
f acere; unde magister concorditer cum suis invasit eos el_ similiter 
Ystenses et ex eis ultra 12000 sunt occisi, cum tmnen 9r1tciam, 
rn.ttgistri quesissent. 1 9) 

Anno 1343. magister BorgttNlus de Drelegen 20), cum 
suis proposuit delere Hargenses et rnisit L1tterum Stecke advo
catum Jerovensem, 421) de conventu Weysensteyn 2 2) . contra eos 
propter alias e<:iam ordinis causas; itlem magister notificavit ma-
9istro Lutero Pr"!ssiae, quomoclo dicti Yłitenses, Hargenses, Osa
lienses , fidei perseculores, vellent totain Lyvoniam dev{J,stiere, quo
rnodoque imn militep etc. occidissent et omnes sibi occurentes, <d motlo 
vellent omnes christianos invadere ad diem slatutam per eos, sed mJ
s.ericordia Dei fuit aversum. Osalienses �nim 8 diebus �ante diem 
coni,enerant et non perfecerunt propositum, sicuti Ilargenses pre
medirthantur. lJf agister sernwnes hujusmodi audiens, misit exerciturn, 

18) Esthones. 

19) Yoigt. T. r. 23-2 L adn. 'I. 
20) Pro D;•eiJtcóen sive D1·e(jlewEm. 
21) Jerwen, advocaUa. 

22) Eliam lPittenstein. Secundum Jndic. cor>p. histo1•. diplomat. /Livoniae 1'. Jl. 353. ad-

11ocatus J�rvcnsis el commcndator Wiltensteinensis unus idemque erat magistratus. 
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to, poszedł ze; swymi w znacznej liczbie pod Rewel, aby rzeczo

nych pogan 18) ukorzył i nawrócił, ale oni obstawali w uporze i 

chęci pustoszenia miasta. Mistrz więc przez tlomacza zapytał się, 
czemu tyle złego robili morderstwy i t. d. a oni rzekli, szukając 
laski mistrza_: Mistrzu I uza]aliśmy się przed tobą o nasze dolegli

wości, cic,:żary i krzywdy, jakie od żołnierzy i szlachty ponosiliś
my, woli�11y zaś wszyscy umrzeć, niż tak być niszczeni, powstajemy 

więc, szukając zemsty� coby się nigdy uiebylo stało, gdybyś nam 

jakążkolwiek -sprawiedliwość był wymierzył. Ale tłomacz oszukał 
tych Hargensów i· kłamstwa odniósł, mówiąc , że_ oni powiedzieli, 
ż e  cl10ciażby tega�'niebyli uczynili, je.szcze uczynić chcieli. Mistrz 
więc_ za wspólnem zdaniem swoich uderzył na nich, oraz na In
stensów i zabito ich wtenczas więcej niż 12000, kiedy oni laski 
mistrza szukaJi.1 9) 

' -

Roku 1343, mistrz Borgard de D1·elegen 20) ze swymi po
dal myśl, aby. wytępić Hargensów i posłał Lutera Stecke wojt� 
.Jet·owoskiego 21) z klasztoru \\r ejsejsztein 22) przeciw nim i dla 
innych jeszcze spraw zakonu. Tenże misfrz doniósł mistrzowi · 
Lu terowi ,v Prusiech, jako rzeczeni Istensowie, Hargensowie, 

Ozalczykowie wiary prześlado,vcy, chcieli całe Inflanty splądro
wać, i jako już wojskowych i innych byli zabijali i kogo tylko 

napotkali i że teraz chcieli na wszxstkich chrześcian uderzyć na 
dniu wyznaczonym, lecz że za !niłosierdziem Boskiem zapobiegło
się temu. Ozalczykowie bowiem o; m dni przed dniem wyznacz.o
uym zeb1·ali się i nie \YYkonali zamiaru tak,jako go Hargensowie byli 

18) Esto6czyk6w. 
19) Voigt T. Y. str. 23-;24. uwaga t. 
20) Dreyleben albo Dreylewen. 
21) Jerwen. 
2·n Cz�·li WittensLein. St6sowuie <lo dzieła: .JnJex COl'p. hi stor. diplomat. Livoniae Tom n. 

stl'. 353. Wójt '!'- Jerwen ),yl ratem i koman<lorem '\v WiLLenstein. 
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I 

ad magistrum Lyvoniensem cum 700 equis optime expeditis, cum 
fratre Hinrico commendatore Strosburgensi 2�) Joltannem Nothafft 
commendatorem 24) Dusemerum 2 5) c_ommittens, Ystenses, Harąen
ses, Osalienses, omnes fidei inimicos, una die vita priv<eri. Com
menclator eciam de Engelsburg 2 6) 3us cum dictis rn.issu1,· est. Ve.
niunt in Bigr1,

1

m in medio XLme, parali ad helium. Divisitque ma-

gister in t, .. es partes exercitum·; unam partem sihi elegii; frater vero 
Dusmer cum suis mansit in Castro Rigens 1, frater Conradus 27) cmn
mendator cum sua colwrle missus est in Castrum, Velin, 2 8 J Jo
hannes NoUwfft in Weysensteyn cum suis tul perfi<:iendmn com
missa. 29) Post spacium trium ehdomatum et .post festum, sancti 
Martini dictus magister Borgar4us ordinavit exercitum cum Pru
tenis missis, ea intencione, ut ter ram Hargensium vastaret, se
nes cum junioribus interficiendo, quod et {actum est. Osalienses 
vero in p-rofunda palude seplo grandi circumdederunt se, habenfe 
3 valvas, in quo erigunt fortaliciwii, forte\ de /ignis connexum 
pro defensione sua, quod ne� igne nec · sagittis poler at vinci. 

· Magister vero praevia consultacione niisit preceptores ad dures 
valvas occupandas, a mane usque in noctem. Ipse vero vi iu
travit sep ta, in quihus · 2000 lwminum sunt deleti et sep ta com
busta, et acta sunt hec in die arite Carnisprfoium re mane usque 
ad vesperam. Nam ante hec acta Osalienses elegerant de genere 
suo 1,·ihi Begem Wesse dictum, qui ibidem captivatus fuit et stric
tissime ligatus et juxtre anchas suspensus, de cristianis eciam 500 

23) Hem•icus Dusme1•, commendat01• Strasburgensis. 
24) Turic commendator Birgelaniensis. 
25) i. e. Dusemero. 
26) Conradus de Gartow. 
27) De Ga1•tow. 
28) AmJ Fel/in. 
29) P-oigt T. r. 25, 
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nloŻJli. SlysZ}!C to mistrz, posiał wojsko do mistrza iuflaniskiego 
z 700 ·ko11111i wybornie opatrzouemi z bratem Henrykiem koµ1man
dorem Brodnickim ,2 3) Janem Nothaft kommandorem 24) zalecając 
Duzemerowi, aby ls(ensów, Hargensów, Ozalczyków wszystkich 
wiary uieprzyjacioł w jednym dniu życia pozbawił. Niemniej i kom
mandor z Engelsburga 2 5) wraz z trzema wyżej posłany zostat 
Przybywają więc do Rygi w środku tygodnia, �który quadragesima 
zowią gotowi do boju. Podzielił 7,aś mistrz wojsko na trzy CZ(}

ści, jeduę część sobie wybrał, brat Dusmer zaś ze swymi pozo
stał w zamku w Rydze. Brat Konrad 26) kommandor wraz z od
działem swoim posłany został do zamku Welin 2 7), J an N othaft zaś 
do..,V\Teyseusteinu ze swymi d!a wykonania zlecenia. 28) W przeci;!gu 
trzech tygodni i po święcie św. Marcina, rzeczony .mistrz Borgard 
rozporządził wojsko wraz z Prusakami nadesłanymi w celu, ahy 
ziemię Hargensow pustoszyć i sfarców młodych zabijać, co się i 
stało. Ozalczykowie zaś w głębokiem trzęsawisku obgrodzili się 
wielkim parkanem, w którym były trzy bramy i wystawili w nim 
ostróg. mocny z drzewa zbity, dla obrony swojej, któregoby ani 
ogniem ani sfrzałami przemodz niemożna. Mistrz zaś za poprze
dniczą uaradą posłał dygnitarzy i innych dla zajęcia dwóch bram 
od rana do nocy. Sam zaś wstępnym bojem przebił się przez par� 
kan, w którym wycięto ·2000 ludzi i parkau spalouo i działo się 
to w dzień . przed Wielkim postem od rana aż do wieczora, bo 
przedtem Ozalejczykowie obraii sobie byli z rodu sw ego króla 
zwanego Wesse, któ1·y tamże pojmany i jak· najmocniej związany 
-------- ·----

23) Henryk Dusmer komandor w Brodnicy. 
2/i) Był wtedy komandorem w Birgelau. 
25) Konrad Gartow. 
26) Z rodziny Gartow. 
27) Zamek Felli6ski. 
28) Yoigt T. V. str. �5. 
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ftterttnl anie se11ta inlerfecfi. Postea preceplores in 111edio XLme 
1·evertuntur cum suis et in fe„to Pasche 30) ven-i'unt in Prussiam 
,le Lyvonia cum profectu.. 

Hoc tempore {{nie hymnem 3 1) veniunt in Prussiam Johan
nes rex Bohemie cum filio suo JU.rercńione de Mor1tvia } 

1/'·ex 
Vngariae cum multis, comes Hollan<liae, 32) comes Gunterus 
<le Swartzburg i;,, numero 200 domini tm·rarum, cupientes 
milidam exercere contra inhnicos clwis_ti. Cum quihus m<�ąi
ster exiit in obsidionem do mus in uwgno comitatu et lwnore. 3 :'-.J 
Et facia est questio, an vellet procedere in terrarn; et nolifica
tum fuit magistro per quandmn animosmn paganam: Regem Li
tliuanorum compartasse magnam, mu ltitudinem, cum qua vel
let terram Sambiensmn . devastare. 3 4) Unde Juxta consultacio
nem principum magister revertitur cum ceteris ad protegendttm 
.main terram. Quo comperto rex Lithuanorum 35) ivit 11otenter 
in Lyvonfom„ ubi in ahsencia magistri multtt qum�utostt peregit, 
,mamque partem exercitus mis-it in terram vulgariter 1J!l.itow die-.. 
tam , a i,01Jabulo castri sic dicti, quod obtinuerunt, et cum 
/we ecittm Dolen combusserunt, 3 6) et omnia vastata sunt, multi 
interfecti, mulieres, pueri captivati et deducti et infinita <lam
pna fecerant more paganorum. Tandem transeunt contra opidum 
Rigense. Frater Theodoricus percipiens ńuiusmodi ab aliis fra
trihu.�, rogabat quendmn adolescentem, ut Bigenses avisaret et 

30) 1344. 
31) 1343. Constat reges !ws adfu'isse lticme a. 1343- 134:1. rf,·. Yoigt T. f,', 31. adn. 4. 
32) Guiliclmus JY. comes Hollandiae. 
33) Joigt T. Y. 21-23. A:·x obsessa nusquarn nominatu1·. 
34) cfi·. adnot. 5. apud Yolgt 1'. Y. ? • 
35) Olp;ierdus, 
3G) A1·x Doblen, prope _111/itaviam, ad occasum ad fluviwn Berse; 
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i za biodra zawieszony był, chrześcian zaś 500 pt·zed parkanem za
bito. Potem dygnitarze w środku tygodnia quad,:agesima powra
cają ze swymi } na święto wielkanocne29) przybywają do Prus 
z Inflant z korzyścią. 

W tym czasie przed zimą 30) przybywają do Prus Jan król 
czeski z synem swoim margrabią morawskim, król węgie1·ski z wiei-
kim orszakiem, hrabia Hollaudyi 31) hrabia Guuther de Szwarz
burg w i liczbie 200 panów, krajami wtadnących i pragnących wo-' 
jować z nieprzyjacio�mi Chrystusa. A miśtrz wyszedł z nimi 
Z wielki(Jl orszakiem i czcią 32) na oblężenie zamku jednego, i za
szło pytanie, czy wkroczyć w kraj (nieprzyjncielski). Wtenczas 
jakaś ·poganka dob1·ze myśląca doniosła mistrzowi, że król litew
ski zbiera wielką silę, z którą chciał ziemię samlandzką pustoszyć 33) 

Dlaczego wedle rady książąt mistrz powraca z swymi na obronę swojej 
ziemi.· O ozem ·dowiedziawszy się król litewski, 34) poszedł z sił,·! 
potężną do Inflant, gdzie w niebytności mistrza wiele nieładu na
robił i jednę część wojska posłał do zie�i pospolicie zwa
nej Mitow, od zamku tegoz nazwiska. Zamek ten zdobyli Li�wiui 
a przytem spalili i Dole n 3 5) i wszystko zniszczone zostało. Po
zabijano wielu ludzi ,kobiety i dzieci w niewolą zabrano i u pro wad.zo
no i nieskończone szkody obyczajem pogan zrządzono. Potem poszli 
pod miasto Rygę. Brat Teodoryk od innych braci o tern się d<J
wiedzia wszy, prosił jednego młodzieńca, aby Ryg·ińczyków ostrzegł 
i doniósł im o przybyciu króla, lecz on pr�ez płochość lekce so-

29) Roku 1344. 
30) Roku 1343. Bytność rzeczonych królów w z1m1e w r. 13.43--1344. nie podlega wątpli• 

wości. Czytaj Voigta T. V. str. 31. uwaga 4. 
31) · Wilhelm, hrabia Hollandyi. 
32) Voigt T. V. str. 27. i 28. jak się oblężony :zamek nazywał, znikąd dojść ni·możaa. 
33) Czytaj u Yoig.ta T. V. str. 28. 
34) Olgierd. 
35) Zamek Doblen, na zachód od Mitawy nad rzeką Birsą. 

10 
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regis adventum eis indicareti sed ex levitate animi nec curavit. 

quare frater Tńeodoricus eum per brachium fint et compulit ad 
eundum, qui veniens clamore mllgno intimavit Rigensihus regis ad
ventum. Qui cum venisset, circumcirca combussit molas 3 7) et 

'l')astans et quidquid ordinis fuit; venit tandem pro pe novum mo

lendinum, 3 8) omni1tque ibidem mane combussit et nemo evasit cir

cumstantibus cum gladiis. Festinans ad transitum occurrit ei ju

venis mercator, ·sarcinam merc�tndorum ferens, volens intrare 

oppidun't, Rigense, nillil �·ci ens tle guerris, quem apprehenderunt, 

ligaverunt pagani, ventrem eius sciderunt et circumducunt eum 

arbori, donec intestina eius omnia extraheret, deposueruntque eum 

tle trunco, sa1J,guinem eius sic sacrificando, in quo delectabatttur 

exultan.tes. 3 9) 

.Festinanter transierunt in terram vulgariter Seg�walil, 

qumn vastabant et comburunt, deducentes__ rapinam innumeram, 

mulieres simul · cum pueris. Magister Luterus, audiens huiusmodi 

mała suis facia, perturbatione 1notus demens efficitur. Nee mi

rum, qttum ambo reges 1Johemorum et Ungarorum asscrihebant 

culpam 1nagistro, quod cum voluntale talia forent {acta, quodque 

gratis de s'liis regnis et terris cum ali�s venissent et spe frut,·lrati 

ttbsque · bello paganorum secederent, et sic vttrie. detractiones ab 

eis et ttliis nobilibus contra magistrum sunt audite. SimUiter et 

frafres sui. Quare desipuit in sermone et defecit in ratione, 

qui pridem alii consilii, profundi serrnonis etc. fuerat. 4 0J Prece

ptores cogitabant, quomodo magistrum sub bona custodia serva-

37) Gadebusch Anna/. Livon. T. J, 435. commemorat h. l. res fo1'tissime gesfas a pi'stori-
bus, quas scriptor noster ignorat. 

3S) Neuermuehlen. 
39) Yoi'gt 1'. r. 29-30. 

40) Cfr. hac de re alios fontes apud Yoiat T. Y. 3,-33, sed Wiaandiu rerum harum 
auctor pracoipuus� 



bie ważył, dla czego brat Teodoryk uchwycił go za ramię i przy

,musil' abx poszedł', a przyszedłszy, wielkim krzykiem uwiadomił 
llygińczyków o przybyciu króla, który gdy nadciągnął, popalił do 
koła młyny 86) ·.i niszcząc, co tylko własnością było zakonu, przy
szedł do nowego młyna 3 7) i wszystko tamże z rana spalił i nikt 
nie uszedł, gdyż do kola stali poganie z mieczami. Spotkał ich ·w po
dróży swojej spieszący młody kupiec, noszący pakę towarów, chcąc 

je zar.ieść do miasta Rygi; nic on nie wiedział o woi,nie, a poga
nie pochwycili go, przywiązali i brzuch mu rozerznęli i oprowa
dzali w koło drze wa, dopóki wszystkie wnętrzności z niego nie 
wyszły, potem go od drzewa na ziemię położyli, krewjego tak_ 
ofiarując bogon, i wykrzykujc1c, ciesżyli się z tego. 3 9) 

Spiesznie Litwini przeszli do 'ziemi pospolicie zwanej Ze
gewald, którą zniszczyli i spalili, uprowadzając lupy niezmierne 
i kobiety wraz z dziećmi. Mistrz Luter słysząc ·o )ych klęskach, 
zrządzonych poddanym swoim, skłopotany oszalał. Ani dziw te
mu, gdy obaj ·krolowie czeski i węgierski przypisywali winę mi
strzowi' że się' to jakby z jego woli było stało' i że n�próżno ze 
swoich królestw i ziem z innymi byli przybyli i że w na dziei swo
jej się byli zawiedli, że z poganami nie wojowawszy odjechać 
mieli, a tak słyszano z icb ust różne poświrki na mistrza oraz i 
z ust innych szlachty. Podobnież czynili i bracia jego Krzyżacy. 
Z którego to powodu zmieniła się jego mowa i osłabł na rozumie 
on, który dawniej trafuą miał radę i poważną mowę. 39) Dyguita-

:i6) Gadebuseh ([ntlant historya T. l. str. 435) umieścił tu bohaterski czyn piekarczykÓ\V, o 
którym nasz kronikarz nie wspomina. 

37) Neuermuelen. 
38) Voigt T. V. 29-30. 
3!ł) Porównaj inne iródła 11 Voigta T. Y. ilr. 32-33. Wigand przecież jest tu najgoclniej-

1:iy wiary. 
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rent, ut ·vitam eius salvarent, se. magnus commendator, TliezrtU
rar ius, ll_ospita,ltlrius etc. Camerarius. 4 1) Et ordinant ei f amulum, 
qui . in omnibus eum inquietavit' se. oracionibus' vigiliis etc.; tan
dem motus in ira, cultro vulneravit servum; unde preceptores 
petierunt eum propter Deum ut officio renunciaret et ut consilia 
dar et pro alio utili eligendo; forte dono Dei posset sensus et rd
cwnem recuperare. Hic quoque Luterus cognomine .. rex fuit 20 
generalis magister in Prus�·i(J,, qui sic, ut premissum est, in SUQ 

officio propter dolores etc. lumine racionis fuit privatus, eo quod 
Curlllnd vulgariter dictum, Deblen 42.) et Mitow erant vastaltt, 
imo et castra sic dicta ttb inimicis victa sunt et sic deslitutus te 
ratione ab officio destituitur. Et in �ommendatorem in castrum 
<tngeli43) ordinatur, in quo vitam terminavit. Plenum dedit quo• 
9ue consensum in electionem Hinrid Dusemer, qui locum magistri 
tenuit, 9ui in multis annis bene se ltabuit coµfr(t paganos. 

Tandem, preceptores conveniunt de Almannia, Lyvonia etc. 
in 1J:Iarienhurg; similiter frate,r Luterus rex ibidem licentiam pe
ciit et absolutionem _de officio magisterii et obtinuit in die Exalta
cionis sancte crucis 44) et electus est Dusmer <lictus. Post lłec 
frater Luterus recuperavit dano Dei 'Ntcionem et sermon�m et 

sine aliquo defectu in devotione gratiam Dei pronieruit "(Jt occidit 
et sepultus _ est �n Marienburg. 4 5 J 

41) lUirum est, quod scriptor ca1We1·arium etźam h. l. com111emo1·at, qui magistra tuś infe-
1•ivr in eiusmodi causis haud magnas pm·fes agere putuit. 

' 4'l) Doblcn. 
43) Engelsbu1•g. Voigt T. Y. 35. de abdicatione mu�eris, facia· ab Ludo(fo 1•ege de Ji'ei

zau magisfro generali cfr. f/oigt T. f/. adpendix No. J, 
44) De tempore cfr. Yoigt T. f/. 36. adnot. 3. 
45) .Alia, diversa profert Poigl 1'. f/. 37. adnot. 3. 
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n.e myśleli, jakimby sposobem mistrza pod dobrą strażą zachować, 
aby życie jego ocalić, a mianowicie wielki kommandor, podskarbi, 
szpitalnik etc. i podkomorzy 40) i wyznaczyli mu sługę, ale ten 
we wszystkiem go niepokoił, jakoto: w modlitwach, w wiliach i t. p. 
Ou zaś gniewem uniesiouy, nożem ranił sługę, z którego to powo
du dyguitarze prosili go na Boga, aby urząd złożył i radę dat, 
kogoby innego z pożytkiem obrali, a może za łaską Bożą ·będzie 
mógł zmysły i rozum odzyskać. Ten '"ięc Luter przezwany kró
lem, był dwudziestym wielkim mistrzem w Prusiech, który tak, 
jak się· wyżej rzekło, w urzędzie s ,,roim ze zmartwienia i t. d. 
światło rozumu stracił dla tego, że ziemia pospolicie Kurlandyą 
z.wana Deblen 41) i Mitawa spustoszone zostały, owszem i �amki 
tegoż nazwiska przez nieprzyjaciela zdobyte; a tak pozbawiony 
v.ostał i urzędu i kommaudorem· w Eugelsburgu 42) mianowany, 
gdzie życia dokonał. Zezwolił on zupeluie na wybór Henryka 
Duzemera , który miejsce mistrza zastąpił i przez wiele lat w za
konie dobrze si-; sprawiał przeciwk o pogauow. 

Tymczasem dygnitarze zjeżdżają się z Niemiec, Inflant i t. d. 
do Malborga, tam też brat Luter królem zwany, prosił o uwolnie
.siebie od urzędu mistrz-a i otrzymał je w dzień Podniesienia. Krzy
ża Sgo 4 3) ·j o brany został wspomniony Duzemer. Potem brat Lu
ter odzyskał z,1 łaską bożą rozum i mowę i bez żadnego uchy„ 
bieuia w pobożności zasłużył sobie na łaskę Pana Boga i ·umarł i 
pochowany został w Malhorgu 44) 

40) Godną jest rzeczą uwogi, Że kronikarz o poąkomorzym wspomina, który przecież podrzę-
dne przy podobnych okohezno�ciach miał znaczenie. 

41) Doblen . 
.li.2) · O złożeniu urzędu przez wielkiego mistrza Ludolfa. Czytaj Voigta T. V. nota nzo 1. 
43) Co siQ tćj daty tycze czytaj Voigta T. V. str. 36. 
44) Inaczej pisze Vois-t T. Y. str. 37. 
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C A p, U T  VIIL 

Hinricus Busemer electus 'fuit in Magistrum generaleni. 

Anno 1345. in die Lucie et in (eodem) 1) capitulo lect<i 

fuit ceduła, quomodo frater Goswinus de Herken 2) deberet esse 
magister in Lyvonia et no tum factum est fratrihus ibidem eciarn 
de niagistro generali Hinrico. Post hec in brevi statuunt reysam 

in Lithwaniam in ca,npum Angken, 3) sed revertuntur. • . Et cito 
statuunt aliam in campum Germedie 4) et eciam revertuntur. Nec 

plures consueverunt in hyeme servare reysas, quam 2 . 

.Anno 1345. feria 5ta in ebdomada animarum 5) Algard 
et Kynstud amho reges veniunt potenti manu, intrant oppidum 
Bastenhurg, in quo capiunt et occidunt etc.; 45 eciam bonos vi
ros extra pórtas frustratim diviserunt, opidum succendunt, viros, 

mulieres et JJUeros deducunt captivos. Hec va_stacio duravit a 

meridie in noctem, in qua re ges festin<tnl ad patriam. 

Unde ad profectum patrie frater H. Dusemer magister 
fecit edipcare C(!,strum J ohannis supra fiu men Pis se. 6) 

1) f/ocabulum h. linea rub1·a subnotatum; t'nterpres chronicorum ipse intellexil, !iane 
· notalionem 1•epugnare sup<J1'iori in die exaltat. 5,. crucis. Ceterum dies, quo Henri

cus Dusrne1• creat'us est, 1•ecte indicatur. 
i) In 1ńemb1•anis Goswin de Herike. Index corporis Mslor. diplom. Livoniae T. I. p. 

96. /7oigt T. Y. 41. 
3) Sine dubio falso scriptum,pro .4ugken, sive Auken, etiam Oukaym in Samogitia. Poig·t 

T. Y. 41. JY. 19. ubi plura de hi's nomi1tibus traduntur. 
ł) Etiam regio Samogitiae. 5) 2. Novembr. 
6) Nunc fluvius, ad quem situm. est Castrum Joannis, dicitur ·Pvssek. Recentiore& amia-
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ROZDZIAŁ VIII. 

Henryk_ Dusemer obrany został "'lelii.Im mistrzem. 

W roku 1345. w dzień Stej Lucyi i na tejże kapitule 1) od
czyt.ano pismo, jakoby Goswinus de Herken 2) powinien być mi
strzem w Inflantach, uwiadomiono oraz tamecznych braci o wybo
rze wielkiego mistrza He'nryka. Wkrótce potem umówiono wy
prawę do Litwy w okolicę Angken 3) al� powrócili i niebawnie 
in_uą wyprawę postanowili na równinę Germedie 4) i także powró
cili,! wielu ich było , którzy byli przywykli odbywać więcej ·wy
praw w zimie jak dwie. 

Roku 134:5. we Czwartek w tygodniu dnia zadusznego 5) 
obaj królowie Olgard i Kinstut nadciągają z znacznem wojskiem, 
wchodzt1 do miasteczka Rastenburga, w którym zabierają w nie
wolą mieszkań_ców i zabijają etc. między innymi czterdziestu pię
ciu dobrych po za bramami pojmali i podzielili się każdy po je
dnemu, miasteczko zapalili i męzczyzny, kobiety i dzieci uprowa
dzają w niewolą. To spustoszenie trwało od południa aż do nocy, 
w której królowie pospieszają do ojczyzny swojej. 

Z tej przyczyny na użytek ojczyzny brat Henryk Dusemer 
mistrz kazał zbudować zamek Johanoisberg urd rzeką Pisse. 6) 

1) Data jest dokładna. 
2) A raczej Goświn de Herike, czytaj Index corporis bistor. diplom. Livoniae T, I. p. 66. 

Yoigt T. V. str. 41. 
3) Aóg�en, Auken, albo Oukayn na Żmudzi. 
4) Na Zmudzi. 
5) Dnia 2. Listopada. 
6) Teraz rzeka, nad którą Idy Johannisburg zowie się Pyssek. Późniejsi kronikarze twier• 

dzą, Że Johannisburg założono w r. 1268. Wiganda zdanie więcej ma powagi� 
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Anno 1347. deinde feria 5ta post invocavit ambo dicti re
ges . dgttbolica �u.ągestione iterum veniunt in Bastenburg in Car
nisprivio et cum semine suo dyaholico multa intu'terunt cristianis 
mała occidendo etc. Tandem intrant terram Barten et contra 
castrum Girdow, 7) ubi 4 villas bonas annichilabant, consequenter 
in obsidionem castri Luenenborg, 8) s·ed a f·ratribus sic armatum 
fuit, (JUOd nil ibi ohtinuerunt, suburbium cum ecclesia comburunt 
et multos captivos, eciam mulieres educentes. Convertentes se ad 
villas, quibus similiter combustis etc., retleunt in Bastenburg et 
ad patriam se convertuut et in via tran.'łeunt in dyocesin Erme
lensem juxta oppidum Besel et quidquid ibi inventum est, ut in 
aliis locis vastatum est. 

Quo audito Hinricus Dusemer, quomodo se. ca.,trum Lue
nenburg invasissent et terram sic depredati fuissent, a castro die
to deposuit conventum , censuum redditus propter terre devastacio-
nem. 9) Et statim postett deposuit conventum in Y nsterburg et 
officium commendatorie et multavit in officium minoris auctorita
tis vulgariter P/l,eger. 10) 

Tempore eciam dicti magistri re ges pre( ati minabantur Sam
biam intrare et omnia devastare. Quod prohihere conahalur; · un
de cum magna multitudine ńinc inde vigilias et excubias contra 
terras pagano,:um ordinavit. Tedioque aff ecti sperabant regern 
abcessisse et revertuntur ad terr(lm. Quod cum pa_gani cognovis-

-------

lium scriptores, veluti Henneberger p. 1 u2. dicunt, etJsfrum Joan:nis iam a. 1268. con
llitum esse. Maior est Wigandi auctoritas. 

7) Castrum Gerdauen. 
8) Castrum Luenenburg ad jluvium Guber. 
9) Sensus loci paulum mutilati !tie est: cum ob vastationem terrae censuum 1•edil•1s de-

.ficerent. 

10) Yoigt T, Y. 56. Membranae comprobant /nsterburgum li. tempore factum esse officium, 
'id utcunt, praefecti vel Pfleger. 
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Potem roku 1347 go w Czwartek po niedzieli i n v o c a
v j t oba wspomnieni królow_ie, z szatańskiego natchnienia ·znowu 
przychodzą do Rasteuburga w post i z rodem swoim diabelskim 
wiele wyrządzili ·złego chrześciaństwu, zabijając i t. d. Tym
czasem wchodzą do ziemi Bart.en i przeciw zamkowi Girdow 7) 

stawają, gdzie cztery dobre wsie zniszczyli ze szczętem , potem 
poszli dó oblężenia zamku Luenenb�rg 8) który przecież od braci 
tak. był_ uzbrojony, że tam niczego nie dokazali, przedmieścia je
dnak z kościołem spaIHi, i wiele więźniów, nawet kobiety zabrali. 
Zwrócili się potem ku wsiom, które podobnież spaliwszy, powró
cili do Rastenburga i do ojczyzny się cofają i po drodze wchodzf! 
do dyecezyi warmińskiej blisko miasteczka Resel, i co tylko tam 
zastali, to zniszczyli tak, jak w innych miejscach. 

Słysząc to Henryk Duzemer, mianowicie jak zamek Lue
nenburg byli napadli i jak ziemię spustoszyli, klasztor krzy
żacki z rzecz�nego zamku usunął, nie wpłynęły bowiem były czyn
sze dla spustoszenia 9) ziemi, i zaraz _potem zniósł klasztor w, In
sterburgu i urząd komandora i zmienił tę posadę na niższy urząd 
władzcy zwanego Pfleger. 10 

Podobnież za czasów tzeczonego mistrza wyżej wspomnie
ni królowie zagrozili, że wnijdą do Samlandyi, aby wszystko spu
stoszyć. Starano się temu zapobiedz i dla tego mistrz z wielkiem 
wojskiem rozrządził ztąd straże i podsłuchy przeciw ziemi pogan. 
Lecz gdy im (Krzyżakom) się to sprzykrzyło, spodziewali się, że 

7) Zamek Gerda:uen. 
8) Luenenburg nad rzeką Guber. 
9) Sens tego peryodu jest, że dla zniszczenia kraju czynsze do skarbu niebyły wpłynęły. 

10) Voigt T. V. str. 56. Oryginalne dyplomata świadczą, że Insterburg w tym czasie był 
pod zarządem przełożonego z tytułem Pfleger. 

11 
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sent, stati1n persequuntur criśtianos, sequentes eos � et intrant Sam
biam in c-arnisprivio et terrllm devastant, depredantwr et multum 
dampnificant cum grandi rapina viros, mulieres etc. deducentes in 

gemitibus et plllnctu etc. 11) Tandem eodem anno I'lJ idem rex ve
nit prope Bagnetam, ubi a diebus stetit et multos perturbavit 

jgne et rapintt etc. Postea per transiit grandem silvam 13) f esti

nanter in terram Y nsterborgensem, ubi similia darnpntt f ecerunt, 

ut supra, et in die sanctae I/idis virginis 14) venit in Welaw 
mane sine ve ( vi ?) intrat opidum , in quo omnia igne consumit 

cum ecclesitt. Post ltec in terram Wolmensem 15) que eciam sic 
devastalur, quod parum in ea derelictum est, viros cum mulie

ribus depellentes. Et sine mora in terram vulgariter W uns

dorff 16) in qua fr(lter-__ Wernlierus de Hollanditt C'l.!m XIlll. fuit 
interfectus , preter alios multos occisos et captivos eductos. Si
mili modo fecerunt in terra� Girdowensi, unde sic multipliciter 

afflicti sunt ckr.istiani <t paganis. 

Anno 1346. 17) magister'.: !tie Dusemer collegit exercitum 
mtignum cum commendatoribus culmensis terre et Pomeranie, 

cum quihusdam Anglicis peregrinis et Francigenis- etc. contra Li

tkwanos , habens in exercitu dieto 40000 bene armatos viros, 18) 

(et) cum quibus convertit se contra pttganos. Beysam tamenpon 

complevit, sed mansit cum consensu suorum in Y nsterburg. Fra-

11) Yoigt T. f „ 56. 

12) Octobr. mense a. 1347. 
13) Silva Grauden, tunc densusima; ef. Yofgt T. JY. 38. 
14) 6. Octobr. 
15) Regio /Yomensis. 
16) Regio- Wohnsdorfia„ ad meridiem prope Altenburgum, ubi hodie quoque est vicus hu

iU$ 11:omin.is. 
17) Error scribendi, oportebat esse 1348. efr. Yoigt T. Y. 60. 
18) Cfr. adnot. 2. apud Yoigt. a. a. O. 
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król się był oddalił i powrócili <fo kraju (do Prus). Co gdy po
ganie poznali , zaraz ściga.ją chrześcian, w trop idąc za nimi i 
weszli do Samlandyi w w i elkim p oś c i e  i ziemiQ pustoszą, plą
drują i wielkie szkody zrządzają, wielkiem łupiestwem zabierając 
m�czyzn i kooiety w wzdychaniu i płaczu. 11) Tegoż je.szcza 
roku 12) tenże król przybył pod Ragnitę, gdzie trzy dni stał i wiele 
poniszczył pożogą i rabunkiem etc.. Potem przebył wielki las, 13) 

spiesząc do ziemi lnsterburskiej, gdzie podobne szkody zrządził 
jak wylej i w dzień Stej Idy panny 14) przybył do Welaw, gdzie 
zrana bez oporu wszedł do miasteczka, w którem wszystko ogniem 
zniszczył wraz z kościołem. Pote� wszedł do ziemi wolmeńskiej, 15) 

która tak zniszczoną została, że mało co w niej pozostało; bo 
zabrał z niej mężów i kobiety i bez zwłoki poszli do ziemi po
spolicie Wuusdorf zwanej, w której brat Werner z Hollandyi z 14. 
ludźmi był zabity, oprócz wielu innych zabitych i w niewolą wzię
tych. Podobnym eposobem postąf)ili sobie w ziemi Girdowskiej 
i tak to poganie chrześcianom wielokrotnie dokuczyli. 

Roku 1346. 17) mistrz ten Dusemer zebrał wielkie wojsko 
z komandorami ziemi chełmińskiej i pomorskiej, z niektórymi piel
grzymami Anglikami i Francuzami przeciwko Litwinom i miał wrze
czonem wojsku 40000 18) dobrze uzbrojonych mężów, z któ „ 

rymi przeciwko poganom poszedł. \iVyprawy tej przecież nie 
wykonał „ ale za pozwoleniem swoicl1 pozostał w lnsterburgo. 

11) Voigt T. Y. str. 56. 
12) Dnia 6. Października r. 1347. 
13) Las Grauden, wówczas prawie meprzehyty. Voigt. T. V. str. 38 .. 
14) Dnia 6. Października. 
15) Kraina Women. 
16) Kraina Wohnsdorf ną południowy zachód od Altenhurga, gdzi«t dotąd wieś tego unzwi� 

ska się znajduje. 
17) Data jest niedokładna. Ma być rok 13�8. Voigt T. Y. str. 60. 
18) Czytaj w tym przedmiocie Voigta a. a. O. 
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ter Syffridus de Dan·veld 19) marschalkus et frater W ynricus 
l(nyprode · magnus commendator fuerunt in bello super Strebt1m 2 0) 

fortiter pugnantes, intrante(terram in profes/o conversionis Pauli, 
ubi jussu marsc/wlci pagani utriusque sexus�, senes. cum juniori
bus occisi sunt et terra, igne vastata. Rex ve.ro convocat ma
gnum �xercitum, in quo. vocati inte,:erant Buleni de Lademer, de 
Brisikf, Wytenb,erge, de Smalentz, vulgarite� de Plosc�kow, 2 1) 

et _hii s_equuntur mar se ha lkum, dum revertitur et accidit in die 
Puripcationis Marie et conveniunt ad fiumen 8treben simul in 
bellimi leta,le. Pagani cum lanceis suis j'}cerunt in christianos, .. u
teni ·cum arcubus et tilis, multos „ vul11:eran�s ,viros et equos. !}uo 
fttcta ,fratr,es viriliter resistunt efa et multi fue:runt interempti1 �� 

gnant--er commendator de Gdancz 2 2) et. quidam advo�lltus episco-. 
11i Sambiensis Johannes de Love, 2 3) cum quo _L. fuerunt occi1,·i 
juxta vexillum. Pagrmi �ubsidium fuge querebant, pulsi tt chri
.�tianis ubi in dieto flumine multi visi sunt mortui Butenorum et 
aliorum in numero 18000 , 2-4) quum domino p lacuit, ut cltristiani 
triump�arent, specialiter virgini Mariae, cuius yrnago in vexillo 
lwspitum eleganter_ depicta erat, de cuius intervencione venit victoria 
ista. Noviter 25) accidit, quod christirtni illesi 71ertransierunt gla
ciem fragi/em et sicco pede super occisis et submersis ,· et ita ter
minatum est hoc. bellum in Lit/zwania fuxta {lumen Streben.. Di
cta victoria ex speciali gratia indulta est cltrfstianis. Quu:m ma-, 
gister Dusemer cum preceptoribus- voverat reddere Deo laudes et 

19) Sigfridus de Dalzenfeld. Nomen ezus va1·ie scribilu1'. 
. . 

20) _Streba amnis, _qui fluit ad rnerffi,(em esJłł}(rf;u IJ7ilia,e et ab oriąn,te. ineidit 'in 1',/im,elam 
nunc St1·ava dicitur. 

21) Cf. adnot, 4. apud Yoigt T. /7. 62 - 63. Ka1·amsin T. IY. 218. ,. , 
22-) Ger/iardus de. Stege11:.. · ..• , ,, J I -1 .i , 
23) Op ,rtebat esse: Joann es de Lonstein. rfr. Voigt 1'. P. 64. adnot, , _. /. 
24) De pugna ad Strawam commisfa tifr. apmtd. No. lJ. apud Y-o?'.gt:J'. Y. P.· 69 . 
25) Legendum. fo1·lasse: N ot a n t c 1·. 

· 
. · ·, 



Bra.t Zyfrid de Danveld 19) inarszaJek I brat Winryk Kuip
rode, · wielki komandor, potykali się z nieprzyjacielem nad rzeką 
Strebą, 

20) gdzie dzielnie walczyli. Weszli oni do ziemi pogań
skiej, w wilią nawrócenia Sgo Pawła, gdzie z rozkazu marszał-· 
ka wybito pogan ob ojej płci starców i młodzież·, a ziemię oguiem
zuiszczono. Król zaś zwołał wielkie wojsko, w którem powoła
niu stawili się Rusini z Włodzimierza, z Brześcia, z Białejgóry, ze 
Smoleńska i ze Pskowa 21) i ci poszli w pogoń za marszałkiem 
gdy wracał i zdarzyło się w dzień oczysżczenia Najświętszej 
Panny, że się z sobą starli w pomyślnej bitwie. Poganie dzidy 
swoje rzucali na chrześciau, Rusini łukami i-. strzałami wielu ludzi 
i koni rani!i. Bracia zaś mężny· im opór stawiają i wielu byto za
bitych, �ianowicie komando_r gdań&ki-, 22) pewien wójt biskupa sani
landskiego, Jan de Lowe, 2 3) z którym 50 było zabitych przy cho
rągwi. Poganie szukali sch_ronienia w ucieczce, parli ich chrze� 
ścianie, w rzeczonej wyżej · rzece widziano wielu za bi.tych Ru
sinów i innych do 18000. 2 4) Podobało się więc Bogu, aby chrze
ścianie zwyciężyli; mianowicie zaś N'liświętszej Pannic, której 
wizerunek na _chorągwi gości, kształtnie był wymalowany. \V sta
wienie się Matki Boskiej,. dało to zwyci.ęzhvo. Niedaw,10 się. 2 5) 

zdarzyło, że chrześcianie bez szwanku przebyli lód słaby i suchą 
nogą po zabitych i·utopiouych, i tak ukończona jest ta wojna w Li
twie nad rzeką Strebeu. Rzeczone zwycięztwo z szczęgólnej ła-. 
ski Boskiej, nadane jest clirześciauom, gdy mistrz Duzemer z dy-

J 9) Sygfryd de Dahenfeld. Nazwisko jego rozmaicie piszą. 
20) łtzeka Strebe, płynąca na południe Wilii wpada cło Niemna ; tel'az ją Strawą· nazywają. 

21) Czytaj Voigta nota 4. T. 1\ s�·. 6ir_: 63. oraz Ka�amzyna T. lV. str. 218. 
2i) Gerharf} d/;l Stegen. · u . 1 r , : , , 

.23) Nazwisko własciwe jest Jau Lonstein, czytaj Voigta T. V. str. 64. nota 1. 
24) O tej bitwie nad Str�pą:.czytaj dodatek·nro 11. u Voigta T. V. tr. ·092, · 
25) Pewnie lepiej tu będzie czytać notnnter zamjast novitcr. 

o 

(1 
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claustrum edificare,' ut factum est in Konigsberg, ubi construxe� 
runt claustrum virginum, redditibus ditantes juxta perstintem, 2? 
in quo virgines Deo f amulantur die et noc te secundum regulam 
sa_ncti Benedicti. 2 7) Quo perfecto in edificiis etc., idem magister 
cum suis preceptoribus anno sequenti statuit clltustrum in Welow 
ad Dei laudem, in quo fratres minores Deo devote horis statutis 
f amulantur. 

Post hec frater S�ffridus Danvelt marschalcus ńostili po
tencia intrat terram Eroglen 2 8) in qua incole multipliciter sunt 
dampnati in inter{ ectionibus et qui a improvisi fugierunt ad 1�ubeta, 
unde terra fuit vastata. lterum post tempora belli f acti· pro pe 
Strehen tempore magistri Du�·emer dictus marscńalcus 4 partes 
terrarum paganorum, se. Pernare, Gesow, Eroglen et Pastow, 29) 

in qui bus stetit 6 diebus et noctibus, quas similiter, ut praemissurn 
est, devastavit, nec cuiquam. pepercit sexui au_,_t elati. 

Multi quoque Almanni, Anglici veniunt in Prussiam, si
gnanter Thomas de Offert 30) in obsequium virginis gloriose et re
missionem suorum delictorum. Hoc tempore Siffridus Danvelt a 
Ragneta, festinanter descendit Memilam, rediens <I pttganis, ve
nitque cum toto exercitu juxta Pisten et Welow 31) castra felici
ter cum prof ectu. 

i6) De bet es.�e: prestintem, quod i'dcm significat afque taberna argentaria. Yo· 
cabulum est rarissimum. 

27) Cf1•. Voigt 1'. Y. 65. 
28) Regio E1•ogel ad Dobissam in Sainogitia, nunc Jeragol.Ja. 
29) De situ geograpliico 1•egionmn liarum ·cf. Yoigt T. IP. 84. 

30) Comes Thomas de Ojfert. Yoigt T. JY. 488. Y. 61. Alii intelligebanl comite1n 1'/wmam, 
��� 

31) Bistun et Welun. Welow h. l. apertum est e1•1'atum scribendi pro We(un, Jiodie lf?i
liona ef. adn-0t. nro 1. apud Voigt T. Y. 67. 



gnitarzami ilub uc�ynił, ż� Bogu złoży dzięki i klaszt�r postawi; 
co się też stało w Królewcu,_ gdzie postawili klasz�or panień, do
chodami go opatrując · na domu wex:larskim, 26) w którym to kla
sztorze panny służą P. Bogu we dnie i w nocy według reguły_.Sgo 
Benedykta.27) Tego dokonawszy w budowlach i t. d. tenże mistrz 
ze :swymi dygnitarzami w roku następującym postawił kla�ztor 
·w W ellow na chwalę P�na Boga, w którym_ zakonnicy reguły Sgo 
Franciszka nabożnie służą Bogu o godzinach wyznaczonych. 

Potem brat Syfryd Dunwelt, marszałek, w szedł po .nie
przyjacielsku do ziemi Eroglen, 28 w której mieszkańcy wielok�otne 
szkody ponieśli, przez mordy i dla tego znienacka pouciekali �1ię
dzy zarośle, a ziemia została zniszczoną. Potem po cz�sie 
owej bitwy stoczonej pod Strebem za czasu mistrza Dusemera 
rzeczony marszałek cztery ziemie pogańskie , to jest: ·Pernare, · ·Ge
sow, Eroglen i Paetow, 29) w których się zatrzymał przez sześć 
dni i nocy zplądrowal tak, jak się wyżej rzekło, nieprzepuszczając 
nikomu ,_ �ni pici, ani w iekowi. 

- · 

Wiele także Niemców i Anglików przybyło do Prus, mianowicie 
Tomas de;Otfert 30) na służbę Najś. Panny i dla zyskania odpusz.czeoia 
grzechów swoich. W tym czasie Syfryd Danvelt od Ragnity spiesznie 
się spuścił rzeką Niemnem, wracająe od pogan i przyszedł z calem 
wojskiem szczęś�iwie z korzyścią około Pjsten i zamku Welow. 31) 

26) Wyraz prestintem znaczy dom wexlowy. 

27) Czytaj Voigta T. V. str. 65. 
28) Kraina Eroglen nad Dubissą na Żmudzi, teraz Jeragolia. 
29) Czytaj Yoigta T. IV. str. 84. 
30) Jest to hrabia Tomasz Oxford. C�ytaj Voigta T. IY. str. 488. T. Y. str. 61. 

31) Bisten i Welun zamek Welow, dziś podobno Williona. Czytaj Voigta T. Y. str. 67. 



Dei,nde frater Hinricus· magister diclus, cum potenti exer
citu circa festum Assumpcionis convertit -se contra castrum We
lun, ubi stetit cum preceptoribits suis fixe 4 diebus. Pagani ńu
iusmodi audientes perturbati sunt. Qui bus mittitur nuncius, que
rens: an castrum Welun dare velint in manus magistri et ordi
nis, quum sic salvare possent vitam suam. Huiusmodi sermones 
graves vi6-i sunt paganis, cum deliberacione tamen ma_ąistro ca-
strum . 11resentarunt ad omnimodam · voluntatem suam, ymo omnes 
incole dederunt se captivos, senes, juvenes etc. et fecit eum 3 i) 
omni�o igne etc. usque a� fundamentum delere. Quo peracto, ac
cepit viros, mulieres et infantes etc�, quos divisit in terram suam. 3 3) 

faciens eos baptizare in numero 1500, nec invenitur, .t1,n in fide 
permanebant� 

Tempore eciam -dicti magistri multa miranda ei dolendt1, 
f acta sunt in bel lis et guerris; in in.ml a Bo dis multi c/iristiani sunt 
occisi et turbati hiis diehus. 

Anno 1348. venerabilis archiepiscopus Steplianus de·Nicia, 34) 

de Armenia, cum quodrtm abbate ordinis Ba.filii venit in Pome
raniam, die-ens, quómodo in veritateThurci ante dum,· annos cum 
potenti copia intrassent Armeniam, uhi de Tliurcis sunt inter{ ecti 
ultra 6000, preter viros et mulieres, que npn potuerunt nume
rari de parte cńristirtnorum. Qui cum fuissent tributarii Turco
rum, absoluti sunt .a trihuto. 

32) i. e. id castrum. 
33) i. e. in Sambia. Yoigt T. Y. 61. 
34) In annalibus Olivensib. p. 65. eadem legimus de hoc ArchiepisMpo (IVicenensi Archi

episcopo Armenio). Abbatem nominant Ciriacum. T1'0,ditur ibi 10000 C!trisuanorum 
a Turcis caesa fuisse atque tum additur: Residui C hristiani, qui remanserunt, fac ti 
sunt iributarii eorundem. Idem etiam archiepiscopus in do111:o nostra caliees et orne:-· 
tum benedixit, et 01•dines celebrando in Gdantzk quosdam fratres nostros ordinavit 
et ecclesias plures in Pomm·ania consecravit. Yidimus etiam, quod idem Dominus in 
celeb1•atione Missae et in signis et in a1•ticulis fidei secundum modum et.fidem Romanae 
ecclesiae nobiscum totaliter concordavit. 
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Potem rzeczony brat Henryk mistrz, z mocnem wojskiem 
okolu święta Wniebowzięcia Najśw. Panny zwrócił się przeciw 

zamkowi Welin , gdzie się zatrzymał z dygnitarzami swymi wciąż 

przez cztery dni. Słysząc to poganie, zmieszali się, do których wy
prawiono posłańca z zapytaniem, czyliby chcieli oddać zamek \Velin 
w ręce mistrza i zakonu, boby tak mogli ocalić życie swoje. Sło
wa takie poganom przeważnemi być się zdały, a naradziwszy się, 
oddali zamek mistrzowi zupeluie do jego woli, i wszyscy mie
szkańcy poddali się w niewolą, starcy, młodzież etc. i kazał mistrz 
zamek ogniem do szczętu zniszczyć. Co uczyniwszy, wziął męz
czyzuy, kobiety i dzieci, które rozdzielił po kraju swoim 32) i ka
zał ich ochrzcić w liczbie 1500, ale niewiadomo, czyli w wierze 
przetrwali. 

Za czasu tego mistrza wiele rzeczy dziwnych i pożałowa
nia godnych siQ stało na wojnach. Na wyspie Rodis wielu temi 
dniami chrześcian zabito i trapiono. 

Roku 1348. wielebny arcyb.iskup Stefan z Nicei 33) z Ar
menii z pewnym opatem zakonu Sgo Bazylego-:, przybył do Pome
ranii, mówiąc, jako w rzeczy samej było, że Turcy przed dwoma 
laty z potężneni wojskiem weszli do Armenii, gdzie Turcy zab�li 
więcej jak 6000 wojska, oprócz: mężów i kobiet, . których chr.ze
ścianie policzyć niemogIT, a że byli hołdownikami Turków, przeto 
ich uwolniono od haraczu. 

32) To jest w Samlandyi_. Yoigt T. Y. str. 67. 
33) Annales Olivenses p. 65. to samo piszą o tym areyhiskupie. 011ata nazywają Cil'iacus, 

liczbę zaś pobitych od Turków chrześcfan na 10000_ podają, 

12 
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Du;c L,,dovicus Bavarie 35) insurrexit conlrr.1 eccle�-iam Ro

manam. el paptt.ni Johannem, qui eum excommunicavit, in qua 
inobedientit, 11·tetit imperllior multis a,inis ; una vice volens ventwi, 

equus in quo sedit „ eepit nutare, dux vero cadens in· ter ram, fre

git collum et expirat'il. 36) 

Tempore legacionis predicte, feria 6. ante Pasclue l,,fontt
chi in Olyva in Pomerania in mememorimn Couipasionis Christi 
et1 die intrant missmn in augmentum castigacionis et honorum, ope

rum ; finita, missa in re/'ectorio- aqua et pane juxta rilum o.rdinis

volentes refici; famuli volentes cliaminum purgare cum strt,mine 

colligato mullo, quo succenso primo dormitorium, deinde <;mnpa-

1utle cum campanis, ecctesia et omnia ignę in p lmu,m sunt con

�·umpta. 37) 

Frater Hinricus Dusmer, magister generalis, qui in mullt1 
liberalitate soldatos suos dotavit et fortiter contra, Litltwanos pu
gnavit, ordinem sublimavit, pacem suis servavit l}t 'multa virtute 

clarens occidit et sepultus est in Marienburg, ordine 2t in nu-
mero magistrorum generaliu,n. 

C A P U T  IX. 

Jl' r a t e r W y n r ł c u • e i i g i t u r. 

Frater Wynricus de Knyprode, XXII. magister generalis!I 

post predictum in die EpjJpltanie 1) electus ex divinfl, misericor-

35) i. e. Lud ouicus Ir. Bav aricus, irnperat or. 
36) /,/a n ne r t: Imperator Lud ovicus IY. p. 534. eadem narrat ea: aliis fontibus. Item 

Annal. 0/iv p. 65. 

37) Annales Oliv, p. 68. ir,,cendium !we anno 1350. accidź..;se dicunt; rem autem ipsam 
eodem modo 1ia1·1·ant. 

ł) Tempus minu.� 1·ecte noiatum; cfr. Poigl T. Y. 87. 
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Książę Ludwik bawarski S4) · podniósł rokosz przeciwko k.o-

ściolowi rzymskiemu i papieżowi Janowi, który go wyklął. Ce„ 
. 

I 

sarz przeżył wiele lat w tem nieposluszeńst�ie. Razu jednego 
chcąc polować_, koń lla którym siedział, zacz.ąl kiwać głową, książę 

. zaś upadł_ na ziemię, złamał szyję i skonał. 35) 

Za czasów wspomnionego poselstwa w Piątek przed Wiel
kanocą, zakonnicy w Oliwie w Pomeranii, na pamiątkę passyi 
Chrystusowej tego dnia rozpoczynają mszą na większe trapienie 
ciała swego i ku dobrym uczynkom. Po sko1iczoućj mszy w re
fektarzu chcąc się posilić wodą i chlebem podfug przepisu zakonu, 
gdy _słudzy chcieli· komin wyczyścić kupą zebranego słańska, to 
gdy się zapaliło, najprzód sypialnica, potem .dzwonnica z dzw�-
nami i k'o;ciół ze wszystkieDJ,-, ogniem spłonął. 36) 

Brat Henryk Duzmer·, wielki mi�trz, który z wielką hojno
ścią ż�lnierzy swoich .opatrywał i mężnie z Litwinami walczył, za
kon uświetnił, pokój swoim zachował, wielą cnotami jaśniejący, 
umarł i pochowa11y został ... w Mal borgu, 21szy w porządku wielkich 
mistrzów. 

R· O Z D Z I A Ł IX. 

Dr at '" I 11 ryk o br a 11 y. 

Brat Winryk z Knyprode, 22gi wielki mistrz, po przerze
czonym w dzień Sw. Trzedt Króli 1) obrany z lioskiegó milo-

34) To jest cesarz Ludwik 1Y-. Bawarczyk. 
35) Manert w bistoryi cesarza Ludwika T. IV. str. 534. opowiada z innych iródel toż samo 

mówią o tein niemniej annales Olivens. p. 65. 
36) Aonales Olivens� str. 68. piszą o tymze pozarzę pod rokiem 1350. lecz to samo o nim, 

mówią. 
1) Data jest falsz�·w :i, czylaj Voigta T. V. str. 87. 
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ditt, qui tempore sui magisterii terram Prussie cum omnibus in
co lis optime rexit, mi lit es, clientes, hurgenses etc. in omni justitia 
et lwnestate servans, iuimicos patrie viriliter cohorrens et hostili
ter impugnans, eorum partes devrestans, caslrtt vero et opidte 
Prussie tempore suo sunt fortificata muris et propugnaculis, clau
slrte quedarn edi{i,cata, aliqua instaurata; multa mira, bella et 
guerre in mundo fiunt huius tempestate. Jlem vero clerus et 
1,ulgus in11iites sibi plus faciunt violenciam quam justieiam. Tem
pore eciam dicti magistri fuerunt duo pape, U rbanus Rome, Cle
mens in Avyniona, 2) unde in univer�·o bella, lites, occi�·iones el 
impietates multe fuerunt . 

.A.nno 1352., anno sequenti, magister Wynricus Knypro
de in primo anno sui magisterii ante carnisprivium cum potenti 
manu habens secum Borgravium Nurborgensem s) et dominum 
Otyngensem 4) intrat terram Gesow, Eroglen, Bosgeyn, 5) poten
ter deva,stans et ibidem perno�tans. Et revertitur per' Pastaw 
festinans in Ragnetam propter ae·ris intemperiem et humiditatem, 
de qua in equis et aliis viulta perpessus est. Ęt {actus fuit tae
diosus: quod reysam non perfecit, prout vo luit. Et quam cito 
domum rediit, reges Lithwano_rum sequuntur eum ad Prussiam eł 
noc te cum gran di multitudine juxhe Gilgam 6) et potenter f estinant 
trans stą,gnum vulgariter l(urische Hab, intrant terrttm, incolis 
non avisatis, in carnisprivio juxta fiuviurn vulf!ariter Cacusken, 7) 

2) Th·banus Yl. et Clemens Fll. 
3) roigt T. P. 92. 

4) Fortasse comes Ludovicus major nttta de Oetinp;en. 
5) Rossicna in Samogitia. 
6) Fluit ex Mimela in lacum curonensem. 
7) Rectias Camiskrn, nunn fossa p1•ope h'ampken, q_uac Braest vocatm•. 
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sierdzia, który w czasie swego mistrzostwa ziemią pruską ze wszyst. 
kiemi. jej mieszkańcami wybornie rządził, utrzymuj�c w sprawie
dliwości i uczciwości wojskowych, podległych mieszkańców, mie
szczan i t. d. Nieprzyjaciół ojczyzny mężnie karcąc i po nieprzy
jadelsku ua nich nastawając, ziemię ich pustosząc, warownie zaś 
i miasteczka pruskie za jego czasów wzmnocnione zostały murami 
i basztami. , Niektóre klasztory wybudowaue zostały, inne napra
wione. \\7iele podziwienia godnych bitew i wojen na świecie było 
w owym czasie. Już bowiem duchowieństwo i gmin nieludzki 
więcej sobie ważyli gwałtowność, niżeli sprawiedliwość. Za cza
su także rzeczonego mistr7,a dwóch było papieżów, llrban w Rzy
mie i Klemens w Awinione 2) z którego to powodu wiele było 
na świecie wojen' waśni' zabójstw i wiele niegodziwości. 
Roku następującego 1352. mistrz Winryk Knyprode w pierwszym 
roku urzQdowania swego przed postem , mając z sobą burgrabiego 
uuremberskiego 3) i pana z Ottingen 4) z potęznem wojskiem na
szedł ziemię Gesów, Eroglen , Rosgejn, 5) gdzie gwałtowne czynił 
spustoszenia i _tam noc p1·zepędził. I powrócił do Pastaw, spieSZ\C 
do Ragnity dla niepogody powietrza· i wilgoci, od której w koniach 
i z innych względów wiele ucierpiał i doznał tęsknoty z ·powodu, 
że wyprawy nie odbył tak, jak był d1ciał, a skoro do domu po
wrócił, królol,Tie litewscy poszli za uim i wkroczyli do Prus i 

. w nocy z wielką silą stanęli nad Gilgą 6) i spieszą przez jezioro 
pospolicie zwane Hurische Hab, i w poście wchodzą do ziemi, któ. 
rej mieszkańcy ostrzeżeni niebyli po nad rzeką pospolicie zwaną 

2) Urban Ył. i Klemens Vll. 
3) Voigt T. Y. str. 92. 
4) Pewnie Lrabia Lud\,;ik starszv z Oetingen. 
5) Rossiena na Żmudzi. 
6) Płynie jak wiadomo z Niemna <lo zatoki Kurońskićj. 
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in 5 8 se parcientes, prius vertunt se in. terram Schacken, ąuarn 
depredantur et vastant, occidunf, capiunt muli er es etc., 700 · de
ducentes captivos. Alia pars convertit se ad fluvium Sopusl,en 
et conatur cristianos invadere et convertunt se in terram Powun
den, ubi eciflm similia egerunt ut .mpra. Terlilt pars, JwJsu re
gis transeunt fluvium Tacte 9) et intrant terram Kaymen 10) quam 
comburunt et ut suprll, occidunt 500, captivos rnittentes (Ul pa
trirem: quarta cońors transiit super ftuvium Deyme, ubi similia 
agunt ut prius, ubi <t captivis ultra 400 educunt virorum el uiu
lierum: quinta pars juxta stagnum,, seu vulgariter Kurisclt Habe, 
sollici 11) querens, quomodo per paluclern grandem ahsque dam -
pno transierent. Tempus quoque tunc erat P,uidum _sine gelu 
nec poterant pertransire et revertuntur cum f atiga. 

Post ńec rex ,le Smalenf z 12) festinant prope Lahiow, ma
ne ante septa veniens. Frater vero Henningus Scyntlekoff 13) ei 
fortiter resistens verberihus etc., ptt„ąanos e se),tis, vulgariter sle
.ąe, 14) repellens, et procedunt ad flui,ium vulgar.iter Deyme, in 
quod 15) rex cecidit et fere fuisset submersus. In quo tamen multi 
de suis sunt submersi numero 500, 16) qui P,uxu aque <lucti sunt 
in stagnum, vulgarite,: wilde Hab 17) <lictw, unde rex temptans 
vada kinc intle, vix obiisset; quod. comperiens frater Henningus 

8) id est, in quinque partes. 
9) Est fluvius incidens in lacum Curonen:;em, · ad quem situs est vicus Tactau. 

10) Notus vicus Caymm in via ad Labt'au ducente. 
11) Yocabulum hoc in libro scripto vi:IJ legi potest. 
:1.2) Princeps Patirke Smolenskius, Kynstutti JW/us. Yoi'gt T. P. 93. 
13) Commendator Henning Schindekopf. Poigt 1'. P. 94. adnot. 1. 
U) Schlaege, id quod aggeres cf. Poigt T. Y. l IO. 
15) i. e. quem. 
1n) Schuetz p. 7 4. habet i!'iOO. 

17) Nomen hoc alibi non legitu1". 
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Cakuskeu 7) gdzie się na pię� rozdzielili części. Najprzód zwra

cają 8i� . ku ziemi Schackeo, którą rabują i uiszczą; tam mordują, 

porywają kobiety i t. d. i 700 jeńców w niewolą zabierają. luna 
część zwróciła się do rzeki Sopusken i usiłowała chrześcian 1ia

paść i ci się zwracają do ziemi Powunden, gdzie równie sobie 

postąpili jak wyżej. Trzeci oddział z rozkazu króla przebywa 

rzekę Tacte 8) i wchodzi do ziemi Kaj men, 9) któ�ą palą i tak jak 
wyżej się rzekło, mordują i posyłają do ojczyzny 500 więźniów. 
Czwarty oddział przeszedł przezJrzekę Dejme, gdzie podobnież 
sobie postąpili, jak się wyżej rzekło, gdzie więźniów więcei jak 
400 uprowadzili, męzczyzn i kobiet. Piąty oddział wzdłuż jezi<;>ra, 
czyli jak mówią Kurische Habe, idąc, pilnie szukał, jakby to wiel
kie jezioro bez szkody przebyć. Była zaś wtenczas rozciecz bez 
mrozu i przejść niemogłi i powracają z niczem. 

Potem król smoleński 10) spieszy pod Labiow i rano przed 
ostrokoły przybywa. Brat zaś Henning Scyndekoff' 11) silny opór 
stawiając kijami i t. p., pogan odpiera od Ostrokołów, które w gmin
uyua języku Schlage 12) zowią; udają się więc poganie do rzeki 
Dejme zwanej, w którą król wpadł i ledwo się nieutopił. W któ
rej to rzece jednak wielu jego ludzi się utopiło w liczbie 500, 13) 

których pęd wody zaniósł w jezioro, które pospolici-e zowią Wil
de Hab, u) gdzie król szukając brodu, o mało co nie zginął, co 

7) A raczej Camisken , rzekę tę  teraz Bra�t-Graben nazywają. 

8) Jest to rzeczka wpadająca do zatoki Knrońskiej, nad którą wieś Taktau leży. 
9) Dobra rządowe Caymm na drodze do Labiau. 

10) Patirke książę smoleński, syn Kynstuta Voigt T. str. 93. 
11) Komandor Henning Sehindekopf. Voigt T. V. str. 9ł. Uwaga nro t. 
12) Czytaj Voigta T. V. str: 110. 

13) Sehuetz p. 7 4. pisze, Że się 1500 ludzi utopiło. 
14) To jezioro jest paJQ pieznanę. 
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extraxit regem de fiumine Deim et in reda letus posuit eum et 
misit domum, volens regi Kynstute complacere eo , quod fuit µ

lius,' et eum ei pro magna presenta presentare; dum ductus fuis
set in Welow 18) cuidam occiso pagano 11udihenda fuerunt de
truncata, quod pro mero 19) quillem videns in defuncto tantam im
pietatem fac tam, eurn more paganorum incinerant. 

Post predictam vastacionem terrarum ·predictarum fratres 
festinant domum. Interim reges erant in terra, quam pagani va
stahant et properant redire ttd reges, ad loca statuta, quia Kyn
stut stetit in Kaymen, Al gard in terra Labiow vulgariter dicta, 
ubi conveniunt simul et in primo sonipnio festinant <J, loco cum 
captivis, rapina nimia, et transeunt sine dampno. 

Frater Scindelwp insequitur eos et in stagno Kurisclte 
Hab vulgariter captivavit ex eis 45 bonos viros, preter eos, quos 
jussit occidi et submergi. 

Anno Domini 1353. ferill, post lnvocavit Ambo reges pa
ganorum 2 0) �·ummo mane festina,nter cum magno co mit atu veniunt 
prope Resel, ubi circumquaque lwstilia ea:ercebant opera, combu
rendo·, captivando, occidendo; ultra 500 viros captivos educendo 
preter mulieres et infantes. Frater Hinricus Obart 2 ł) advocatus 
episcopi et frater Hinricus Cranicltf elt 2 'l-J invadentes exercitwn 
sunt sim ul captivati et cum a liis captivis, mulieribus et pueris 
et rapina etc. in terram paganorum ducti et vinculati. 

Anno 1354. Kynstute, Algard cum Bayoribus etc. festi-

18) Wehlau. 
19) Lectio vocabttli incerta, fortasse erat merore. 
20) }'oigt T. V. 103. 
21) Shuetz p. 14. nominał emn F1·idericum Obm•f; num 1•ecte fecerit, c.fr. 'J/oigt T: //. 

103. adn. 3. 

22) Cfr. //oigt T. Y. 104. adnoł. 4. Schueiz et Jrigand h. l. diversa t1•adu1it. 
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widząc brat Henning, wyciągnął króla z rzeki Deym i uradowa
ny na ·wozie go umieścił i posłał do domu, chcąc się królowi Kyu
stutowi przypodobać, bo to był jego syn, i oddać mu go jako 
wielki podarunek. Gdy go odwieziono do \Volaw 15) ucięto członek 
"�stydliwy zabitemu jakiemuś poganinowi, co widząc z zgroz:! niego
dziwość taką na umarłym spełuiouą, obyczajem pogan go spalili. 

Po wspomuionem spustoszeniu ziem rzeczonych, bracia spie
szą do domu. Tyr�czasem królowie byli w ziemi, któr� poganie 
pustoszyli i spiesz:! powrócić do królów na miejsce wyznaczone, 
gdyż Kyustut bawił w Kajmen. Olgerd zaś w ziemi pospolicie 
Labiow zwanej, gdzie się zeszli i o godzinie pierwszego snu 
spieszą z tego miejsca z jeńcami, z lupami aż nadto wielkiemi i 
u�hodzą bez szkody. 

Brat Scindekop idzie za nimi i w jeziorze Kurische Hab zwanem 
urwał im 45 dobrych męzów, opró�z tych, których kazał zabić i potopić. 

W roku pańskim 1353. po niedzieli i n v o c a  v i t obaj królo
wie poga11scy 16) o· świcie z wielkim orszakiem przybywaj:! pod 
Reset, gdzie do koła po niepr:liyjacielsku sobie postępują, paląc 
wsie, jeńców zabi�rając, mordując i więcej jak 500 męzów w nie
wolą uprowadza}!C prócz kobiet i dzieci. Brat Henryk O bart 17) 

wójt biskupa i brat Henryk Cranichfeld 18) napotkawszy '\\•ojsko 
pogan wraz z drugimi wzięci są w niewol� i z innymi je11cami, 
kobietami, dziećmi, zdobyczą i. t. d. do ziemi pogan zaprowadzeni 
1 więzami obarczeni. 

Roku 1354. Kyustut, Ol gard z Bojarami spieszf! du War.-

15) Wahlau. 

16) Voigt T. V. str. 103. 
17) Schuetz p. 74. �azywa go Fryderykiem Obart. Czy Obart jest prawdziwem jego nazwi

skiem, o tern czytaj Voigta T. V. str. 103. uwnga nro. 3. 
18) Czytaj o nim Yoigta 'f. Y. str. 104. Schuet z  i Wigand niezgadzają się Lu z sobą. 

13 
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nant in Warlenhurg in terram Gunelauken ,2 3) qua,m lwstili mo
re, igne etc. deva.\·lant et n emo evasit manus eorum. 

Anno 1355. tempm·e magistri Wynrici Knyprode ante fe
stum Pu1·ificationis frater Siff1·idus 24) statuit reysam in terram 
Metlenike, 25) cum magna potencite et 5 diebus eam devastans di
vertitque se in Eroglen et in Wr,yken 2 6) vulgariter dictas, quas 
similiter devastat, et consequenter in a lias _partes paganorum, el 
hec fuit ultima eius reysa. Post hoc castrum Ragnite a proprio 

igne infimmnatum et funditus exustum fuit, _ante festum Nativita
tis Xsti. Magister vei·o statim 1·eedifiutvit r.tliud in consimili et 
omnimoda disposicione post predicta festa. Consequenter eodem 
anno 2 7 J inter pascha et penthecosten secundo omnino igne est con
sumptum, ut prius. Et a dieto ma!Jistro cum suorum precepto
rum consilio in spacio 4 ebdomatum novum erectum et consuma
tum . in eo dem loco. Quo tempore frater Kunc de Hattenstein 
ibi tłem fuit commendrdor. 2 8) 

Sequenti anno 29) dictus magister in die apostolorum Plti
lippi et Jacobi i,enit in Ragnetam et in profectum fr11trum erlifi
cat castrum Scńalowis 30) et fossam magnttm medium miliare jux
ta stagnum vulgariter Ragnite ducit. Ma,ąister vero deambul{tns 
juxta dictam fossam, cepit nutare, fregit dextrum crus eius; unde 
omn�s sui graviter perturbati sunt, et <lolores graves tulit in or
dinis lttbore et fatigrt. 31} 

23) Locus lwius nominis ltodie non exstat amplius. 
24) 1'Iarsclwl/ws 01·dinis Siegjridus de Dahenfeld. 
25) Jlfedeni/;en in Samogitia. 
2G) Hodie Baw!.·y prope Jragoljmn. 
27) Sc1'l"plo1• intelligil a. 1356. hoc adporet e:v CO"llmemoralione Cunonis de Hattensteln, 

commendaf01'is Ragnitae, nam usque ad a. 1:155. erat hic advocatus Sambiae adh•te, 
a. demum 135G. {actus cst .. commendato1· Ragnilae. 

281 Yoigt T. Y. 112. 
29) 1356. 
30) Domus Schalanica. 
31) Diversa i1'adit foigt T. Y. 113. adnot. :i. 
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fouberga w ziemi Gune1auken 19) którą nieprzyjacielskim obyczajem 
ogniem uiszczą i nikt rąk ich nieuszedł. 

Roku 1355. za czasu mistrza \Vinryka Knyprode brat Syf
fryd 20) prze� świętem Oczyszczenia N ajśw. Panny rozporządził 
wypra,·vę wojenną z wielkiem wojskiem do ziemi Miednickiej 21) 

a pustoszywszy ją p1·zez pięć dui, zboczył do ziemi zwanych Ero
glen i Wayken, 22) którą podobnież zniszczył i uastępuie i inue 
ziemie pogan i ta była ostatnia jego wyprawa. Potem zamek Ra
guita, w którym się ogień zajął do szczętu pogorzał przed Bożem 
Narodzeniem. Mistrz zaś zaraz po rzeczonych świętach odbudo
wał inny zupełnie i w takim rozkładzie jak pierwszy. Następnie 
tegoż roku 2 3) między \\Tielkąnocą i' Świątkami, powtórnym poża
rem zamek ten spłonął tak jak pierwszy, i od rzeczonego mistrza 
za radą jego dygnitarzy w przeciągu czte1·ech tygodni z nowa 
\vzniesiony i .ukończony został w tern samem mi�jscu. W którym 
to czasie brat Kunc de Hattenstein 24) był tam komaudoren�. 

W roku następnym 2 5) rzeczony mistrz w dzie11 SS. A pst. 
Filipa i Jakóba przybył do Ragnity i na pożytek braci wybudował 
zamek Schalowis 26) i wybił rów na pół mili długi, nad jeziorem 
Ragnite zwanem. Mistrz zaś przechadzając się nad rzeczonym ro
wem, potknął się, złamał prawe golenie, czem wszyscy się przerazili; 
wiele ou poniósł (rud ów i boleści w pracy zakonu się tyczącej. 2 7) 

19) Niewiadomo, .illkie to jest miejsce. 
20 Marszałek zakonu Svgfryd Dasenfeld. 
21) .Miedniki na Żmudzi. • 
22) Teraz wi<!� Bawky pud Jeragolią. 
23) Musiało się to stać w roku 1356. Kunc de Hattensteio mianowanym został albowiem 

kommandorem w �agnity w r. J 3!'i6. do ko6ca zaś roku 1355, był wójtem samlnndzkim. 

24) Voigt T. Y. str. 112. 
25) Roku 1350. 
26) Po niemiecku <las Schalauischc haus. 
27) Czyt<1j o tym przedmiocie Yoigta T. Y. a.Ir. 11:J. 
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. Sequenti anno s 2) in Januario, in die sancte .A.gttetis, tres 
simul, Kynstud, .A.lgarll et rex Paterky vulgariter de Karten � 3) 

łntrant terram .Allensteyn cum potenti copia, terram dictam cir
cu11iquaque vastant, et /wstiliter occisione etc. destruunt in nume-
1·0 villas 17 et generaliter ornnem dictarn terrmn. Deinde con
tra o pi dum Gutenstad, ubi simllia opera compleverunt et ad sua 
cum triwnplw redierunt. 3 4') 

Anno 1357. Sitfridus Danvelt 11Utrscltalkus cum precepto
ribus et aliis multis nobilihus pere,ąrinis, qui venerant in Prus
siam in suhsidimn fratrurn, francigenis, inter quos nohilis domi
nus de Bar kun, 3 5) .A.nglicis, Alamannis, signanter Marchio nu-
1•enbergensis, 3 6) intrant in terram Litltwanorurn festinanter et ve„ 
nit ad ftumen vulgariter Metoven 3 7) dictum et consequenter sfrnul 
transeunt in ter ram W ayken, 3 8) quam devastant et per noctem 
in ea sleterunt potenti man-u. ln crastinum sumrno mane properant 
in t erram vulgariter Rogeyne, 3 9) in qua 'steterunt secunda noc te, 
ubi „pagano'> igne, gladio cum terra consumunt. Dicti vero, rnar
schalkus cum ceteris statim terras Subna et Galva 40) intrave
runt, in qui bus steterunt 3 noctibus, eas devastantes ut supra. 
A Pisten transeuntes in obsidionem Welun et ibidem tetendunt 
tentoria sua fratres et nobiles supra dicti. Sed etiam, pagani pri
vaverunt eos cibo, potu et victualibus, redas fregerunt sive disse
carunt, occidentes ultra 150 viros, JJ1 anticas et sarcinas cum 

�-------------...,.. 

32) 1356, 

33) Opo1·tebat esse de Ga1•ten sive (;1·odno; ita eum scriptor infra nominat a. 1365. 

Si) Yoigt T. Y. 119-.-120. 

;J5) Cfr. adn. a,'Jud Yoigt. T. Y. 125. 
36) Fortasse F1·ide1•icus Bm·ggravźus Norimbe1·gensis. 
37) Amnis JJ[itwa, qui incidit !Yidawjam. 
38) Bawl,y ad Lubissam. 
39) Opo1·tebat esse Roseyne, Hossfrna. 
iO) Ad meridiem p1·ope Rossi"enam. 
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W roku następnym 2 8) w Styczniu, w dzień Stej Agniszki, 
trzej królowie, Kynstud ,- Algard i Paterki od gminu Karteńskim 29) 

zwany razem _wchodzą z potężuem wojskiem do ziemi Allenstein, 
i rzeczoną ziemię do koła plądrują i 17 wsi po nieprzyjacielsku 
mordami uiszczą i w ogólności całą �iemię. Potem idą pod mia
sto Gutstad, gdzie podobnie sobie postąpili i do swego kraju 
z tryumfem powrócili. 30) 

Roku 1357. Syffryd Danveld marszałek z dygnitarzami i 
wielu innymi pielgrzymami szlacheckiego stanu,, którzy byli przybyli 
do Prus na pomoc braciom, to jest Francuzami, między którymi 
szlachetny pan de Barkun, 3 1) z Ang·likami i Niemcami, między 
którymi był mianowicie margrabia nurembcrski, 32) wchodzi spiesz
nie do ziemi litewskiej i przybywa do rzeki pospolicie Metowen 33) 

zwanej i dalej wspólnie idą do ziemi Wayken, 34) którą plądrują 
i przez noc w niej zabawili w z1tacznej sile. Nazajutrz o świcie 
idą do ziemi pospolicie zwanej Regoyne, 3 5) w której pozostali 
przez drugą . noc, gdzie pogan i ziemię ich ogniem i mieczem ni
szczą. W spo-mnieui zaś marszat�k i inni, zaraz weszli do ziemi 
Subna i Gal wa, 36) w których stali przez 3 noce, niszcząc je jak 
wyżej. Z Pisten idą na oblężenie Welunia, tamże bracia i wzwyż 
rzeczeni .szlachta rozbili uamioty swoje, ale i poganie odjęli im 
żywr.ość i napój, wozy połamali lub porozrzucali, zabiwszy wię
cej uiż 150 ludzi, wiele worów i tłumoków z sprzętami pobrali do 

28) W roku 1356. 
29) To jest Grodzieński, Garten znaczy Grodno. 
30Y Yoigt T. Y. str. 119-120. 
31) Czytaj Yoigla T. -Y. str. 125. w noc.ie • 
.32) Podobno Burgraf Fryderyk z Niirnbe1·ga. 
33) Rzeka Mitwa wpada w Widawę. 
34) Wieś Bawky nad rzeką Lubissą. 
35) Ma to być Roseyne, czyli Rosiena. 
36) Na południe Rosieny. 
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suppellectili multa deportabant ad sutt et partiti sunt inter se_, ei 
magna dampna cńri1,·tianis intulerunt. Multa igne consumunt et 
convertunt ad terrmn suam. 4 1) Post hec frater Sitfndus mar
sclutlkus, qui in multis ordińem promovit, vir mulle probitatis et 

devocionis et sancte vite, clausit diem extremum in die sancti 

Gregorii, Deus sit misericors anime. 42) Post hunc ad festum, 
Pasche frater Henningus Scliindekop <t magistro eligitur in mar
sclialkum superiorem, quum strenue et virtuose 'l'ite ab omnibus 

fama!Jatur et �·ervus erat Dei. 
Anno 1360. dictus Ilenningus Schyndekop electus in mar

schalkum. 43) Crehrius jussu magistri !wstililer in inimicos fidei 

in multis reysis forti manu inv{tsit et perturhavit, tran�·iitque na- · 
vigio in We lun et cum eo comes de Wirtheim , 44) et alii milites, qui 
sini ul inpugnant casf rum, et 1llulla incommoda castro intulerunt 
supr(I, dieto. Inter festa, Pa.�che et Pentńecostes, magister Wyn
ricus in multa copia comportata in prof ectum ordinis nov am ere-
xit domum 4 5) ex licentia ordinis in praejudicium paganorum dictam 
vulgariter Wynterburg. 46) Et ambo exercitus pretacti steterunt, 
donec perficerentur. Et venit murmur, quomodo Mymele castrum 
ex proprio igne omnino esset et funditus combustum, quare tri
stantur. Sed etittm marsclwlkus celeriter illuc m,isit aliquos fra
tres cum 300 viris, ut pa lis circumsepirent ut arettm castri, ut sal
tirn locum contra paganos · retinerent. 4 7) Et tandem nova domus 
ibidem ediftcatur; Interim notificatur magistro, quomodo rex era-

41) Yoigt T. Y. 126. 
4�) .JJJortuus est secundum Schuetzium p. 75. d. Gregorii 1Z. Jl[artii 1359. Sed hoc fallmn 

est .. Quando diem sup1'emum obi'e1•it, dicit Yoigt T. Y. 133. adn. 3. 
43) Hoc p1·ofecto 1•ecte dixit. 
44) Comes Rudoifus de 1re1·tlieim Yoigt T. Y. 134, adn. 1. 
45) Castrum Neultaus ad defendendam Ragnitam in 1•cgione Sc/1alanensi. 

46) Windenburg ad litul lacus curonensis. 
47) Yoigt 1'. Y. 134. 
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kraju swego podzielili się niemi I wiele szkody chrześcianom 

zrzadzili. Wiele popalili i powrócili do ziemi swojej. 37) Potem 
... 

brat Syfryd marszałek, który bardzo wzniósł zakon, mąż wielkiej 

rzetelności, pobożności i świątobliwego życia zakończył dni swoje 

w dzień Sgo Grzegorza. Niech Bóg się nad duszą jego zlituje. 3 8) 

Potem na Wielkanoc brat Henning Schindekopf, od mistrza miano

wany został wielkim marszałkiem, miał albowiem sławę powsze

chną życia dzielnego i cnotliwego i sługą byl Bożym. 

Roku 1360. rzeczony Henning Schyndekopf obrany marszał

kiem, 39) częściej z rozkazu mistrza po nieprzyjaciełsku w wielu 
wyprawach na nieprzyjaciół wiary naciernl i ouych niepokoił i zno

sił. Popłynął on wodą do Weluuia i z nim hrabia de Wertheim 40) 

i inni wojskowi, którzy razem dobywają zamku i wielce us�ko

dzili zamek rzecz?ny. Między świętem 'Yielkanocoem i świątka

mi, mistrz Winryk · wiele zapasów przysposobiwszy na pożytek za

konu nowy dom (zamek) wystawił w ziemi Szalwen. 41) Potem 

rzeczony marszałek inny dom wystawił za pozwoleniem zakonu 

na uszczerbek pogan, który pospolicie zowią Winterburg42) i oba 

rzeczone wojska stały w pogotowiu, aż je ukończono. _I rozeszła 

się pog_łoska, że w zamku Mymele ogień się zajął i że do szczętu 

zgorzał,. czem się bracia zasmucili, ale i miłl'szałek spiesz

nie posłał tam niektórych braci z 300 ludźmi, aby kołami obgro

dzili obwód zamku, aby przecie to miejsce od Pogan obronić. 43) 

37) Voigt T Y. str. 126. 

38) Umarł podług S-chiitza w dzie11 Sgo Grzegorza 12. Marca 1359. Podanie to przecież jest 
mylne, prawdziwy dzień Śmierci jego przytacza Voigt T. Y. str. 133. nota 3. 

39) Data jest dokładna. 
40) Hrabia Rudolf Wertheim Yoigt T. Y. str. 134. 'uwaga 1. 
41) Zamek Neuhaus -dla obrony Ragnity w powiecie Szalawskim. 
42) Windenburg, nad brzegiem Kurońskiego hafu. 
43) Yoigt T. Y. str. 134. 
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coviensis in potenti manu et hostili edificaret Cl1strum Rongart 4 s) 
ll(l ter ram suam, et litteris mandavit magister marsclialco, quo
modo rex dictus in perniciem . ordinis dictum castrum .gdificaret. 
Unde marsclialcus statim cum commendatore de Balga 49) et de 
Brandenburg 50) et de advocato de Sambia 51) et aliis bellicosis 
convertit se contra Polonos, propellens eos hodtiliter et edificium 
funditus. evertit et igne consumpsit. 52) Eodern anno duo castrtt 
sunt pro orllinis protectione �dificata, primum per comniendatorem 
de Balga, Rungenbrust dictum et ad p lacitum suum consumatum, 
secundum dictum Grehyn, quod idem cominendator consumavit. 5 3) 

Similiter eodem ,mno diclus marsc!wlcus proclarnahat tempore 
,eut!iurnpnali exercitum ad reysarn contra, castrum We lun, q1{am, 
etiarn per( ecit et cum eo rnulti conveniunt, signanter nobilis Lant
gravius Otto Hassia, 54) qui cum suis militibus multis transiit in pu
gnam et fit clamor vulgariter Hessenland et sine tedio pugnant, 
in qua pugna socius rnarscńalci, cognomine de Grunenherg 5 5) 

fuit telo interfectus, dominus misericors ani}ne eius. Tandem tran
seunt fortiter ad ripam flurninis Rodan 56) secundum placita sua.' 

48) Oportebat esse Reigrod; membrana quaedam arcem Rogai·d nominat; ef. Yoigt T, Y. 
136. Raygrod sitnm est ad orientem prope Lyck in fini6us ipsis regni. 

4�) Ulricus F1·icke. 
50) Cuno de Hattenstein. 
51) Rudige1•us de Elner. 
52) Cf. Yoigt T. Y. 135 -136. adnot. 1. haec narrati<Y apud solum W,,g.andu-m invenitar. 
53) Situs ar.cium harum non satis certus; non erant profeclo magnae neque diu sfabant. 

ln 1•ebus gestis vi:c commemorantur. 
54) Otto sagittm·ius, Landg1·avius de Hassia. Rommel Histor. llass. 1'. II. 152 -153, non 

commemorat hanc expeditionem Ottonis in Borussiam. 
55) IPerne1·us de Gruenenberg. Hunc socium etiam saepe in membranis inter testes nomi

nalum invenitnus. 
56) Yidetur esse amni's parvus od occasum prope Welun (Wiliona) in lllimelam incidens, 

ubi nunc est Radonike. 
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tymczasem zaś nowy dom w tern miejscu wzniesiono. Tymczasem 

doniesiono mistrzowi, że król krakowski z wielką siłą i w nie
przyjaznym zamiarze wystawił zarilek Rongart 44) · ua granicy ziemi 
swojej i .listownie doniósł mistrz marszałkowi, ze rzeczony kr6l 
na uszczerbek zakonu ów zamek wystawił, z któreg·o to p<nrndu 
marszałek wraz z komandorem z Bc'llga 45) i z Brandeburg·a, 46) z Wt>j

tem 47) samladzkim oraz innymi wojskowemi, zwrócił się przeciw
ko Polakom i po nieprzyjacielsku ich odpierając, budynek z gruntu 
zburzył 48) i spalił. Tego roku dwa zamki na zabezpieczeu_ie za
konu wybudowane zostały; pierwszy przez kom mandora z Balgi 
Rungenbrust zwany i stósownie do jego upodobania ukończony. 
Drugi nazwany Grebin, który rzeczony ko�andor z .rozkazu mi
strza ukończył. 49) Podobnież tegoż roku rzeczony marszałek zwo
łał na jesień wojsko ua wyprawę wojenną przeciw zamkowi \'Ve
lmi, którą też do skutku przywiódł i wielu si<; z nim złączyło, 
szczególnie szlachetny Otto Landgraf 50) haski, 'który z wielu żoł
nie1·zami swymi poszedł do boju za okrzykiem zwanym w gmin
nym języku Hessenland i walczą ochoczo; w któ�ej to bitwie so
cyusz marszałka nazwiskiem de Gruenberg 51) od pocisku zabitym 
został. Niech· się Bóg nad duszą jego zlituje. Nakoniec wstęp
uym bojem poszli nad rzekę Rodan 52) podług· zamiarów swoich. 

44) Ma być Rajgrod, który Niemcy Rogard zwali, czytaj Voigta T. Y. str. 136. Rajgrod 
Jt'Ży jak wiadomo na wschód od Lick, nad samą granicą polską. 

45) Ulryk Fricke. 
46) Kuns de Hattenstein. 
47) Rydy.gier Elner. 
48) Czytaj Voigta T. V. str. 135-136. uwaga 1. Wig:rnd jest zresztą jedynem Źr?dlem 

w. tym przedmiocie. 
49) Położenie tych zamkuw jęst niepewne, podobno dla tego, Że były niewielkie i niedługo 

stały. 
50) Ott0 strzefcem przezwany Landgr11f Heski. Rommel w historyi Heskiej T. Il. str. 152-

153, nie wspomina o tej wojennej jego wypr;rn-ie do Prus. 
51) Werner Griinenberg. Jako socyusza marszałka czytamy. go często w urzędowych aktach 

pomiędzy świadkami wy-mienianego, 
52) Jestto podQbuo mała rzeczka, która na zachód Welunia (Wiliona) do Niemna wpada i 

nad którą dziś wieś Radomiki leży. 

14 
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C A p U T X. 

Anno :/361. in ńyeme marschalcus dictus de licentia m({
gistri primarn 1) re.ysmn ńyernalem suam fecit cum subsidio pere
grinorum mullorum nobilium se. rnttr„ąravii 2) et suorum militurn, 
cornitis de Katzenelhogen 3) cornilis de Veldentz, 4) qui omnes cum 
comitiva obediurli'Jmarscńttlco, fortiter stantes sub vexillo sancti Geor
.ąii, quod quidam nobilis miles duxit, dictus Joltannes de Kal
mut. 5) Sed quia pa gani fuerunt avisati ., revertuntur. In erulem 
h!Jeme frater Hinricus de 8chi":"igen 6) bis transivit de Bagnetr1, 
contra paganos et lwstilia exercuit opera, gfodio, igne et rapina 
et cum _triump/w letus revertitur, multos Litlzwanos compescens. 
Sequenti anno 1) frater Henningus comportata multa copi(I, de lon
!Jinquis, tempore ef,·tivo convertit se cum suis rnilitibus contra Gar
ten 8) et proposuit transire vadum fluvii, sed <t paganis prepeditur 
quare retrocedit, frustrata dius voluntllte. In quo exercitu etiam 
er<tl Tlwuws Sprentzer, 9) qui semper strenue stetit in operibus 
suis. Et qiwm cito domurn sunt reversi, denuo marschalcus str,
tuit reysam transiens tle Y nsterborg in Kaw en 10J et intulit pa-

tJ Prim a m, quia plerumque duae expedition es hieme conh'a Lithuanos susciepiebanłur. 

2) Marchio Brandenburgensi.�. 
3) Fo1'tasse comes Joannes II. de Katzenelbogen. Comes JJannes I. m01•tuus est h. a. 1361. 

4) Comes Henncus de Yeldentz, Yoię;t T. Y. p. 142. 
5) Opo1•febat esse sine dubio Kalmund vel Kalmnund. Conradus Calemund, sive Calmund 

erat hoc ipso tempore socius magistri ordinis. 
6) Hem·icus de Sclieningen sive Sclwening efr. Polgt T. Y. 142. adn. 4, Hic Sehening 

tJel Sclwening erat Jorf"asse f1•ate1' conventualis Ragnitae, vel etiam comm.endator. 
1) Fortasse a 1361. Yerba • sequenti anno• apud scriptorem nostrum non sunt urgenda. 
8) Gartlmi vel Grodno. 

9) Hic fortissim us eques aliunde non est notus. 

10) ]{auen 
1 

/{owno. 
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R O Z D Z I A, Ł X. 

W roku 1361. w zimie rzeczony marszałek za pozwole

niem mistrza pierwszą swoję wyprawę 1) wojenuą zimową odbył 

za pomocą wielu pielgrzymów szlachetnego rodu, jakoto margrabi 2J 

i jego żołnierzy, hrabi de Katzenelbogen,3) hrnbi de Veldeutz, 4) 

którzy wszyscy z orszakami swymi pod 1·ozkazy idą marszałka i 
dzielnie się stawili pod chorągwią Sgo Jerzego, którą nosił szla

chetny jeden żołnierz, zwany Jan de Kalmut, 5) ale że poganie o

strzeżeni zostali, wi�c się powracają. W tejże zimie brat Henryk 

de Szynigien 6) dwa razy wyszedł z Ragnety na pogan i po nie

przyjaci<,lsk u postąpił sobie, trapiąc ich mieczem, oguiem i rabun

kiem i z tryumfem wesoły pow1·ócił, wielu Litwinów zgromiwszy. 
Roku następującego 7) brat Henning przysposobiwszy zdaleka 

wielkie zapasy w lecie, udał się z żołuierzami swymi przeciw Gro-

. dnu i umyślił przejść rzekę w bród, ale mu poganie przeszkodzili 

i dla tego się cofnął, nie wypełniwszy zamiaru swego. W tem woj

sku służył także Tomasz Spretzer 8) który zawsze dzielnie sitJ 

w czynach swoich stawiał. A skoro tylko wrócili do domu, zno-

----------- -----

1) Pr im am, to jest pierwszą lego roku, gdy zwyczajuie dwie wojenne wyprawy przechv 
Litwinom w każdej zimie przedsiębl':ino. 

2) Margrabia brandenburski. 
3) Pewuie hrabia Jan Il. z Katzenelbo gen. Hrabia Jan .I. umarł był w tymze roku 1361. 
4) Hrabia Henryk Yeldenz Yoigt T. Y. str .. 142 
.5) Jestto zapewne lial�und lub I,alemuod. R.onrad Kalmund lub Kalemund był w tym czasie 

socyuszem mistrza. 
6) .. Henryk Scheniogen lub Schooing. Voigt T. Y. str. 142. nota 4. Tenże Schening lub Scbo

ning był zapewne Rrzyzakiem w Hagnita, albo komandorem tejże komanderyi. 
7) . Pewnie jeszcze w roku 1361. wyrażenie to sequenti anno Ściśle hraocm być r.ie mn:i.a. 
8) O tym rycerzu więcćj nie wspomina bistorya. 
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ganis varitts moleslias, mis·itque prefectwm de Y nsterhurg, 11) vul
gariter P/leger, contra paganos et primum Socium suum all fiu
men IJ1.imele, per quod nemo poterat transfre cum profectu. Et 
ittt compul/iJ·i sunt ad reversionem, nec poterttnl reysam' prout pro
posue1·at, terminare. Unde dictus Sprentzer stetit ibidem a.tł in
tegrum, annuni in terra, nec revertebcetur .tlomum eo tempore, quo 
Kynstut fuit captivatus. 

Ann·o 1361. frater Binricus l(ranichfel<l, 12) Hinricus Be
ler, Albertus Hertzog, 13) hii fratres strenui et fmnosi cum 250 
transeunt in Bussyam in terram Delitcz 14) nec poterant transva
dere Naryam, 15) revertuntur et convertunt se in obsidionem ca
.s·tri Eckersberg 16) in diebus Apostoli et steterunt ibi 2 diehus 
cum parvo exercitu. Sed frater 1-linricus Beler cum omnibus 

"\ 

suis intrat castrum Letczenborq. 17) Et idem frater Him·icus Be-
ler pertransiit vadum et reperit vestigia paganoriun et 500 viros, 
inter quos fuerunt Kynstud, Patirky et Algarrl. Misitque cele-
1·iter in Eckersberg, notiµcans, se invenisse grandem exercitum 
paganorum circa stagnurn vulgariter Wobeł 18) dictum; frater. Hel
drung eciam intimtevit de 'lJWfJrio exercitu, sed eciam frater Bel er 
tenuit custodiani et excubias, 11etens Albertum predictum, ut cum 
populo suo veniret, quuin lwstes in terram declinarent. Dux au-

1 'I) Nomen ei m•ąt Hem·icus de Neul1auseu. 
12) Pjl.ege1• siue praefccfus Rastenburgii. 
13) Albertas dux Sa"xoniae, postea praefectus Rasfenb-urgii. Yoigt 1'. :v. 143. 

14) Terra Liilmanorum. De.!itz in Podlachia. 
H) Narew. 
Ju) Ad tacum Spirding. Scriptor id tantum significm·e voluit: �tabant ad castrum Eckers

be1·g, de obsidendo huc cast,,o ne cogitandmn quidem. Poigt T. Y. 143'. 
l 7) Loelzenburg .. 
1S) Lacus Wobeł.· Nunc hoc 1zom[ne non potest ampltus inveni'fi. Situs autem erat in con

jiniis Lithuaniae et terrat·irm ordims. 
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wu marszałek postanowił wojenną wyprawę i poszedł z Inster-· 
burga ku Kownu i dokuczył różnym sposobem pogauom i posłał 
rządzcę, 9) z Insterburga, który z urzędu swego Pfleger się nazy
wał, puzeciwko p�oganom, oraz pierwszego socyusza swego do 
rzeki Niemna, której nikt z korzyścią dla siebie przebyć uie mógł. 
I tak przymuszeni zostali do cofnienia się i wyprawy wojennej 
dokonać uiemogli, jak sobie byli zamierzyli. Z tego powodu rze� 
czouy Spreutzer 10) pozostał tam caJy rok w tej ziemi i nie wró
cił do domu, az kiedy Kiustut w niewolą wzi�ty został. 

Roku 1361. brat Henryk Kranichfeld, 10) Henryk Beler, Al
bert książę 11) sławni .ci i mężni bracia krzyżacy z 250 ludźmi 
idą do Rusi do ziemi Delitz, 12) ale uiemogli przebyć w bród 
Narwi, więc powracają na· oblęzenie zamku Eckersbęrg 13) 

w dzień Sgo Apostoła i stali tam z matem wojskiem przez dwa 
dni, ale brat Henryk Beler ze wszyst�imi swymi ludźmi wchodzi. 
do zamku Letzenberg 14) i tenże brat Henryk Beler przeszedł 
1·zekę w bród i trafiił na ślady pogan, których było pięć set, a 
międży nimi Kinstut, Paterky i Olgerd. I posłał spiesznie do E.ckers
berg z doniesieniem' że napotkał wielkie wojsko pogan około je
ziora zwanego pospolicie \Vobel. 15) Brat Heldruug doniósł także 
o wielkiem wojsku, a!e i brat Beler rozstawił był straże i czaty, 
prosząc przerzeczonego A I berta, aby z ludem swoim przybył, 
z powodu, że nieprzyjaciel ku ziemi pruskiej zmierzał. Wódz slyi 

9), Nazywał się Henryk Ncuhausen· 
10) Przełożony Pfleger w Rastenburgu. 
11) Albrecht ksiąię sas'ki', później 11rzelozony P.fleger w Rastenburgu. 
12) Litewski pówiat Dotllicki na Podlasiu. 
13) Nad jeziorem Spirding. Kronikarz chce bez wątpienia tu powiedzieć, że obozowali pod 

zamkiem Eckersburg; oblężeniu tego zamku mowy tll być niemoże. Czytaj Voigta T. V, 
strona 143. 

14) Li:itzenburg. 
15) Jeziora tego nazwiska teraz mezna,ny. Musiało leże� na granicy mięihy Litwą a P1·usalnt. 
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ditis huiusmodi .Yermonibus, statim venit cum suis, unde (raf res 
sequuntur vestigia inimicorum, donec mutuo conftuerent et fit bel
lum lei ale et hostilis pugna parte ex utraque, et in tali conflictu 
multi pagani ceciderunt in mortem in numero 130, de c!tristianis 
!3 interernpti sunt. Pagani quoque, ·velut a11ientes timidi, fugie
runt. Inter quos Paterky, magno concussus terrore, fi,git sicut 
vecors. Conradus Hoberg 19) vihrata lancea sua, eundem detru
sit <le equo in terram. Hanke de Eckersberg 20

) Kynstud capti
vavit et tenuit, et audiens prefectus de Eckersburg deiectum de 
equo, dolens conatur eum relevare et Nicolao Wyndelwym com„ 
misit , regem custo<lie sue, dominum Litluvrmorum, qui libens 
evasisset. Superi,enit dux 2 1) celeriter et regem tenuit captivum 
arta custodia, ducens eum in M arieuburą; _unde omnes, magister 
et sui gai,fr,·i. sunt de tania pre,Yenta ternporihus istis (l Deo eis 
concesst1,, qui{I, captivatus fuit in dominica Palrnarum. 22

) .Et in
clusus in quadam camera <t duohus frat�ibus cwdoditus diebus 
duntaxat et non in nocte. 23) Consideravit, quod in r(l,uro_ f"!ra
men, quod dilata·vit et occultavit, lateres etc. per famulum, de
portai,it. Et quod diu animo concepit, scilicet quornotlo evade
ret, perfecit, quia in primo sompno pertransiit f'oramen camere 
et discedit in f'osssam de consilio servitoris, scilicet Alp{ dicti, 2 4) · 

qui licet esset christianus, origine tarnen paganus erat. Hic con
so latus est Regem, ferens ei pallium album cum cruce nigra, u 

19) Ab aliis nominatur Conradus de Hocliberg • 
.20) Antea camera1·ius Liebstadii. Re vera ei nomen erat Joannes de Eckersberg • .Non e1·a 

frater 01·dinis. ąecundum Lindenblałt p. 24. cepit eum p1·aefer.tus Eckersbergensis 
Henricu.� de Kranichfeld. ll'igandus tamen nominat p1·aPfectum Ecke1·sbergensem Ha
demar. 

21) Albertus dux Sax.oniae. 
22) · Haec traditio convenit cum Li11denblatt p. 24. 

13) Alios fontes habet Yoigt 1'. Y. 143 -145. 

24) Yoigt T. Y,Ui5. Alpf mutilafum e.sl pro Adolplws. 
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sząe takie d�niesienie, zaraz przy był ze swymi, zkąd potem bra
cia idą śladem nieprzyjaciela, ·aż się spotkali i wszczyna się bitwa 
na zabój i walka z obu stron i w tern spotkaniu, wielu · pogan le
gło w liczbie 130., chrześcian zaś 14. padło. Poganie zaś· jako 
szaleni pierzchliwie uciekali, między którymi Paterka wielką prze
rażony trwogą , uciekł jako szalony. Konrad Hoberg 16) rzuciw
szy oszczep swój, zrzucił go z konia na ziemię. Hauke de Eckers
berg-17) pojmał Kiustuta i frzymał, przełożony zaś z Eckersburga 
słysząc, że Kinstut z konia zrzucony został, litując się nad nim, 
starał się go podnieść i pod straż Mikołaja de "7iodekeim oddał 
króla i pana Litwinów, któryby' był rad uszedł. Nadszedł książę 18) 

spiesznie i króla pojmanego trzymał pod �foisłą strażą i zaprowa
d7,ił go do Malborga; z tego powodu ,,·szyscy, mistrz i jego bra
cia cieszyli się z takiego powodzenia, które im owego czasu Bóg 
udzielił, pojmany albowiem został Kinstut w Niedzielę k wietnią. 19) 

I zamknięty został w pewnej izbie i strzeżony ·od dwóch braci, 
mianowicie we dnie, nie. zaś w nocy. 20) Posfrzegł on w murze 
otwór , który rozszerzył i zakrył cegły, zaś iune materyały przez 
sługę wynosić kazał. A to, o czem długo przemyśliwał, to jest 
jakby uciec, W)1 kouał, bo w czasie pierwszego suu przebył otwór 
izby i spuścił się w rów za radą sługi, 11azwiskiem Alfa, 2 1) który 
lubo byli chi-ześcianinem, to przecież pochodził z pogan. Ten 
pocieszał króla i przyniósł mu płaszcz biały z krzyżem czarnym, 

16) Albo Hocbberg. 
17) Pierwej komornik w Liebst:tdt. Jego właściwe nazwisko było Jan Eckersberg. Niebył on 

l{rzyzakiem. Podług Li n d e  n b  1 a t  t a  strona 24. wziął l\instuta w oiewoląfprzełożooy 
POeger z Eckersburga Henryk Kranichfeld. Wigand nazywa przełozonego z Eckersbur;a 
Hademarem. 

18) Książę l\lbrecht saski. 
19) Ti;ż sarnę datę podaje Lindenblatt str. 24. 
20) Czytaj Voigta T. V. str. 143-145. 
!U) Yoigt T. V. str. 145. Alf jest skróceni.:m illlienia Adolr. 
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,ie S1-ib ltabitu fratris equitaret ce/enter vilis suas in equis·mt,,ąni com
mendatoris ei allatis, et letus evasit in ńuiusmodi lutbitu et equis. 

, Cui occurit quidam frater ordinis et mutuo fraterne se salutab(tnt 
nec novit, 2 5) sed postet1 reduxit a<l cor, talem fuisse, qui evase
rat. Festinans intrat silvam prope Lihenstad, 2 6) in ea in quadam 
palude se occultavit, dimissis equis istis honis, in qua '11umsit us
que in noclem et cogitahat, quomodo tunc in tenehris procederet, 
quoll et fecit et venit prope {lumen Drybantz, per quod transna
tavit, celeriter venit in Masoviam ad gerrnanam, suarn, 2 7) ubi 
stetit - ad ternpus? tandem transiit in Lithwaniam , et nuncii sui 
presentes erant, qui iam secunda · vice in Marienburg apud eum 
fuertent, qui in deserto eum, preśtolabantar, ad quos cum ,,ede
ster venisset, cum 11ec moram !tabuisset, fatigtltus ex itinere et 
inquietus. Et re gem imponunt equo , f estintmtes domum et omnes 
sui exhilarantes sunt ga·visi. 2 8) 

Post ńec Kynstud impugnavit cum paganis caatr'llm Johan-
nis et incinerttvit usque ad profundum. Et nolum fllctum fuit 
prefecto et college suo 2 9) etc, se occuttasse in priv eta; qtwre ne
cessarium impugnant, eos capiunt; nomen prefecti Joń. Kollyn 30) 

Multas eciam molestias intulit re;1: christianis ante ,lictum castrum. 

Ceterum impugnavit Eckersberge, quod obtinuit; nomen 
prefecti Hademar, qui considermi� pote.r;f atem regis, fugit lld se-

2�) se. eum. 
26) · Liebstadt. 
n) Uxor du ci$ Masoviae, qui secundum KoJalowicz p. 327. erat gener Kynstuti. 
28) Yoigt T. Y. 14G. ci.lat alios fontes, et dicif, qua,n diu fue1>it captivus Me princeps. 
i9) Oporfebat esse: nofu,,;,, factum fuit, p1·aefeotum et colle{!;am suurn etc. 
30) Cfr. Yoigt T. //', 147 -148. ubi in adnot. 2. eXJJUcantur 1·idenrli errore, alwrum. 

scripto1•um annalium. Wigandus, quod erat ad/me aenigma, solvit. 
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i tak w odzieży krzyżaka konno jechał swoją drogą na koniach 

wielkiego komandora, któ1·e mu pr�yprowadzono, i \Yesoły uszedł 

w takiem odzieniu i na takim koniu. Spotkał go pewien brat za

konu i wzajemnie po bratersku się pozdrowili, nieznał on go, ale 

potem przypomniał sobie, że takim byt ów, co uciekł. Spiesznie wjechał 

do lasu blisko Libenstad 22) gdzie w bagnie -jednym się ukrył, pu

ściwszy owe dobre konie i został w bagnie aż do nocy i myślał, 

jak potem iść w ciemności, co i uczynił i przybył nad rzekę Drweącę, 

którą przepłynął. Potem spiesznie przybył do Mazowsza do sio

stry, 23) gdzie niejaki czas bawił; potem udał się do Litwy i znaj
dowali się tam posłowie jego, którzy już po drugi raz u niego 

w 1\łalborgu byli. Posłowie ci w puszczy czekali na niego, do 

których gdy pieszo przybył znużony drogą i niespokojny, aby wiQC 

czasu uie tracić, sadzają króla na konia i spieszą do domu i Li• 

twini wszyscy uradowani cieszyli się z tego. 24) 

Potem Kiustut 'ldobył z poganami Jobanuisburg i w perzynę 

go obrócił do gruntu. I dowiedziauo się potem, że rządzca zamku 

wraz z towarzyszem swoim ukryli się byli w lamusie, które to 

miejsce dobyto i ich wzięto; nazwisko rządzcy było Jan Kolin. 25) 

Wiele przytem król chrześcianom · przed wspomnionym zamkiem 

złego narobił. 

Potem dobywał król Eckersburga � który i zdobył. Nazwi

sko rząd z cy Hademar, który z ważaj,1c potęgę króla, schronił 

22) Liebstad. 
23) Małżonka księcia mazowieckiego, podług Kojałowicza str. 327. Tenże książę był liinstuta 

zięciem. 
24) Voigt T. V. str. 146. który inne przytacza źródła. 
25) Porównaj w tym przedmiocie Yoigta T. Y. str. 147 -148. Autor leu w uwadze :t. wy

jaśnia lo, co inni kronikarze mylnie byli podali. Wigand rzecz całą wyjaJnił. 
15 
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eretmn, :\ 1) de quo se cum aliis viriliter defendit, 11ropellens paga
nos. et plures telis lransfixit et sic evasit manus eorum. 

·Deinde Kynstud ordinat reysarn super vulgariler ,lictos 
Wyscńer, 32) pertinentes ad Prussiarn� Huiusmodi rei rumo1· ve
nit ll{l prefeclum in Rastenburg. 3 3) Qui cum Bartensi 3 4) tran
siit vasta deserta,, ltinc inde latrocinantes. Et conveniunt 11iutuo 
cum Litliwanis in propinquo, quod edam unus_ alterurn non per
cepit, donec clamor oriretur. A.dvocati 3 5) concun·unt curn equis 
suis et transeunt ad locum stacionis, ubi sedehant volentes pran
de_,re. A.dvocati per,transierunt rivulum et auxilio Dei veniunt in 
terrltm, in qua concurrunt ad bellum, in quo fixuras et verhera 
susceperunt. Litkwani in fugam se convertunt et cltristiar,,i per
sequuntur eos. In quo confl,ictu frater Wernlterus de Win
dekeyn 3 6) regem trusit de equo, qui resurgens accepto scuto et 
lancea (et) equum prefecti lrlmsfixit. Et in tali angustia Doyhan 
volens invadere regem, sed equus eius precipitavit eum tul terra�. 
Nicolaus W yndekaym, cuius equus sequi nequihat, stetit in arbore 
qua dam, qui licet vulneratus esset in manu, cucurit, et regem 
impeciit, cupiens eum transfigere; sed protectus armis, mansit 
illesus et ait rex ad emn: noli figere, et respondit: quare non · de-

31) P1•ive t a, n e ces s a 1· ium et s ec.re t u m  h. l. idem significanl atque obsoletum vo
cabulmn Danzig, conclave secretum et munitum. Cf. Lucas disp,ttat. de lrigando mar

burgensi. 
32) Quid J'f7ysclter hoc significet, est i11ce1•fum, nec est /we vocabulum distincte scri'ptum, 

fo1•iasse est h. l. erratum. 
33) Henricus Kranichfeld. 
34) Hic pra,:fectus Bartensis non est aliunde notus. 
3 ) Advocati sunt, qui vulgo dicuntur Pfleger, vel praefecli. 
36) Sc1'iptor mox nominat etiam Nicolaum lf/yndekaym., fortasse l'f7indheim. Hic non vi

detu1• fuisse eques 01·dinis, scripto1• enim f1·atrem eum non dicit. J'f7ernerus autem 
de Windekeim erat J1·ate1· 01·dinis, sc1·ipfor dictt eum etiam J'f7ernherus de lf/indekeyn, 
cum nomen alterius saepe scribat tantitm Nicolaus JPyndekaym; igitur non erat hic 
nobilis. JYerne1·um de 1//indekaim seu Windheitn commemorat ut praefectum. 
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się do lamusa, 26) z którego się z innymi m�żnie bronił, płosząc 

pogan i kilku z nich pociskami przeszył i tak uszedl ich rąk. 

Potem Kinstut ro·zporządził wyprawę wojenną przeciwko 

Wiszerom 2 7) należącym do Prus. Pogłoska o tern przedsięwzięciu 

doszła do rządzcy w Rastenburgu, 28) który z rz:idzcą z Barten 29) 

p�zebył obszerne puszcze, tu i owdzie łotrując. I spotkali się 

z Litwinami w bliskości takiej, że jeden drugiego nie spostrzeg·ł, 

az się zgiełk zrobił. Starszyzna 30) przybywa na koniach swoicb 

i udała się na stanowisko tam, gdzie byli siedzieli, chcąc obiad 

jeść. Starszyzna przebyła rzeczkę i za pomoe,ą Boga· dostała 
się na Jąd, na którym uderzyli na uieprzyja,:iela bojem, w k t ó

r y m ode b r ai i s zty c by i c ięcia. Litwini tył poda,,rają, a chrze

ścianie ścigają ich. W którem to spotkaniu brat Werner de \Vin

dekeim 31) króla zepchnął z konia, który powstawszy i uchwy

ciwszy puklerz i oszczep, przebił konia rycerza. W takiej osta

teczności Doyban chciał uderzyć na króla, lecz koń jego zrzucił 

go mi �iemię. l\fikołaj Windekajm, którego koń iść niemógł, 

stanął na pniu jednym, który to Mikołaj lubo w rękę był raniony, 

nadbiegi i na króla się rzucił, pragnąc go przebić, lecz król zbroją 

osloniony, został nienaruszony. i rzekł do niego: przestań ,ua mme 

26) Priveta, necessarium albo secretum, są tu r6wno znaczące wyrazy i znaczą mocno opa
trzone tajemne sklepienjc. Czytaj Luc as dyssertacyą nad historyą Wigan da. 

27) Co tu znaczy to słowo Wyscher, jest niewiadomo, zresztą słowo to w rękopiśmie j.est 
niewyraźnie napisane. 

28) Henryk .Rranichfeld. 
29) Nazwisko togo przełożonego w Barten jest niewiadome. 
30) Advocati znaczy podobno przełożonych nad zamkami, po niemiecku Pfleger. 
31) Krocikarz wspomina dalej pewnego Mikołaja Wyndekajm, pewnie Windheim. Ten zdaje 

się, Źe nie był rycerzem zakonu, bo go kronikarz nie oznacza Frater. Werner w·ndekeim, 
zaś był Krzyżakiem, nazywa go kronikarz Wernherus de Windekeim, a drugiego 
xaś tylko Nicolaus Windekeym ; ten drugi więc nie był pewnie szlachcicem. Wiga.nd 

Wernera de Windekaim, lub Windheim nuywa prieloionym Pfleg-er. 
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beo me vindicare ·in pllg(lnis, et itermn fixit. lterum rex dixit: 
Desiste ! ego sum Kynstud. Sequere me et dilaho te; et noluit, 
dicens: llomini mei plus milti dabunt in una lwrrt ,3 7) quam tu 
omni ternpore. El peciit rex sibi presentare equum, quod fecit 

et insedens evasit. 3 8) Cui occurit quidaui adolescens in equo et 
alium ducens manu, et rex inter arnbos celeriter equilavit, pre
cipiens adolescenti, ut cicius equitaret, nec voluit, die ens: bene 

sequar a longe. Nicolaus Wyndekaym et Jolt. de Eckersberg 39J 

/w�·tililer insequuntur et regem <lucunt captfoum a<l locum, stacio

nis et sub custodia eum ibidem tenent; popu/us successive super
venit; prefeclus de Barten vi,lneratus in crastino occidit; frater 

eciam unus cum 9 ibidem fuerunt interfecti, multi vulnertdi sunt, 
100 Litkuavi occisi mmzent et niulli vulnerati, 200 equi manent, 

quos cum multa preda cristiani dellucunt: unlle obliti captivita
tis Kynstuten, misitque magi.�trum suum calceareorum in Ba
gnetam ad commendatorern, 4 0J qui dicebat ei, quomodo rex dom i 
esset et magistro evasisset sub forma frafrts ordinis theutonicorum. 
Frater Hinricus de Sclteningen fussu et consentm preceptorum cum, 
maginis 4 1) ei mis„-is ad experiendum et expl?randum spissitudinem, 

profunditatem, et altitudinem dom us et mur o rum l(awen et ut fe

cerent rnac/1inas et arietes etc. et ut huiusmcdi rn.ensuras reducerent 

ltd magistrurn, quum in futura ltyeme proposuerunt Kawen impugnare •. 

37) !ta legendum est, non ut est apud V oigl T. P. 149. adnrt 1. quinta ho1•a, 
38) Factum est /we aperte ft•aude, quam sc1•ipto1• diNgenfius non desc1·ibit. 

39) _Qui modo dictu:; e1•at, Hanke de Eckersberg, olim came1·arius. 
40) Henricus de Scheningen vel SclweTJ,ing. Nan•atio ipsa confusa et furbata. Yoigt 1'. //. 149. 
1,.1) Yocabulum vix legi potest; poterat esse magistris, aut intellia·enda sunt insl1·umenta 

metiendi, quod indicare videntur ea, quae sequuntur. 
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godzić; a on odpowiedział: czemu się �a poganach mścić uiemam '? 
i znowu raz zadał'. A król rzekł Żnowu :. przesfań, ja jestem Kin
stut, pójdź za mną, ja ciebie obdarzę; a on niech ciał mówiąc: 
panowie moi więcej mi dadzą w jednej godzinie 32) niżeli ty po 
wszystkie czasy, i _prosił, aby mu podano konia, co· się też stało, 
a wsiadłszy na 11iego, ujechał. 33) Zabiegł mu drogę pewien mło
dzieniec jadący na koniu i prowadzący drugiego na powodzie. i 
król między obiema spies-zuie jechał, rozkazując młodzieńcowi, aby 
więcej pospieszał, a. on niechcial, mówiąc: dobrze że z tylu po
jadę. l\'likolaj de ,,vindekeim i Jan de Ekersberg 34) ścigają króla 
i pojmanego prowadzą na stanowisko i pod strażą go tam trzy-
. majf!· Lud powoli nadciąga, rząclzca z Barten ranny nazajutrz 
umarł, brat jeden także wraz z dziewięcią zabity został, Wielll 
było rannych. Stu Litwinów poległo zabitych i wielu mieli ran
nych. Dwieście koni pozostało, które wraz z wielką zdobyczą 
chrześcianie zabrali. Potem zapomniawszy u pąjmaniu Kiustuta, 
J>Osłał wódz mistrza, mającego dozór na'd składem obówia, do 
Bagnety do komandora, 3 5) który mu powiedział, jako król był 
w zakonnym domu w .Ma]borgu i jako wielkiemu mistrzowi uciekł 
pod postacią brata zakonu Krzyżackiego. Brat Henryk de Sze
ningen z. rozkazu i zezwolenia ,dygnita1•zy wysłał. rzemieślników 
do wybadania i .poszukiwania grubości, głębokości i wysokości 
zamku j· murów w Kownie, tudzież zlecił im, aby 7'robili machiny, 
tarany i t. d. i aby te wybadane miary porlaii do wiadonJOŚci mi
strza, który w uastępuej zimie był powzi ;i l zamiar dobywać K_owua. 

32) Tak trzeba czytać, a nie jak u Voigta T. V. str. 149. uwaga 1. 
33) Pewnie się to stało fortelem, o czem kronikarz nie wspomina. 
34) Wyzćj wzmiankowany dawniejszy komornik Hauke von Eckersherg. 
35) Henryk von Scheoingen lub Schoning·. Text wtem mieJscu jest oczywiście ciemny i wąt_ 

pliwy. Voigt T. V. str. 149. 



C A P U T  XI. 

A..nno 1362. Cawen castrum obaidetu,·. 

Sub fratre et magistro Wynrico predicto in magno ńonore 
et <ligna laude stetit Prus�·ia et sui preceptores. Hoc anno fra

tęr Lupus 1) de Balderslieym, magnus commendator, Henningus 
Scindekop, sumrnus marschalkus premeditantur insidias contra 

Kawen, unde frater Ortolfus de Tyr 2) Elhingensis commendator 
ńospitalarius ordinis, et presens trapenarius 3), cormnendatores tle 
Cristhurg, de Balga, frater Vricko, 4) frater Kun de Hatten

stein, 5) Rothgerus de Elner advocatus Sambiensid, 6) predicti cum 
suhditiś suis electis, et magister cum potencia terre, sicuti pre
meditatus fuit; perrexit contra Kawen, ha�ens secum ńo.�pites de 
Anglia, Ytalia, Almannia etnavigio prospero 'Qento tam·eunt Mi
melam, pretereuntes silenter Welun, Bisten, descendentes infra, 
Kawen, ubi steterunt in 3 diem, f�1cientes porites adeuntque ter
ram prope castrum in tertia die. 7) J(ynstud quoque cum gravi 
exercitu paratus venit in protectionem castri. Setl cliristiani eum 
cum suis pepulerunt retrocedere, et magister cum suis castrum 
circumdedit post Reminiscere, 8) feceruntque fossam a N erga {lu-

-------------

1) W"<1{fram. Scriptor ltoc nomen et Wolf saepe per lupus interp1·elal'ur. 
2) 01·tulfus de T1·evirir. 
3) We1·nerus Rumd01:f m·al 01·dz'nis t1•apia1'ilts. 
ł) Ulricus F1·icke, commendatcn· Balgae. 
5) Commendato1· B1·andeb1t1'p;ansis. 
6) Advocatus 01•dinis, non episcopi Sambiac. 
7) Yoigt T. P. 150-151. ubi etiam nominatim co,mnemomntm· pauci e� lwspitibus belli. 

8) Lindenblatt p. 25. dicil, magislrum tetnpo1'e antepa,c!tali pt·ofeclum etse. 



ROZDZIAŁ XI. 

Bok ł3G9. Oblężenie zamku w H..o,wnle. 

Pod rządem przerzeczonego brata i mistrza Winryka, Pru
sy dygnitarze tego kraju w wielkiem byli poważeniu i powinnej 
sławie. W tym roku brat Lupus 1) de Baldershajm, wielki koman
dor, Heniug Szyndekopf, wielki marszałek, przemyśliwali o forte
lach na Kowno. Przerzeczeni więc bracia Ortholf '7' Trewiru 2) 

komandor elbląski szpitalnik zakonu i tera.iniejszy sz.atnik (trape
narius), komapdor 3) z Chrystburga, z· Balgi, brat Wryko, 4) brat 
Kun de Hattensztein, 5) Rod gier de Elner, �ójt samlandzki 6) 

z wyborem poddanych swoich i mistrz z potęgą krajową, tak jak 
byli umyślili, udali się na wyprawę przeciwko K�wnu, -mając z so
b� gości z Anglii, "Tłoch i Niemiec i statkiem z pomyślnym wia
trem przebyli Niemen, płynąc w cichości pod W eluniem i Bisten, 
wylądowali poniżej Kowna, gdzie stali do trzeciego dnia, robiąc 
mosty i wysiedli na ląd 7) trzeciego duia blizko zamku. Kin
stut także z wielkiem wojskiem w gotowości przybył. na odsiecz 
zamku. Ale chrze•foianie przymusili go, że z wojskiem się cofnął 
i mistrz ze swymi obtoczył zamek po niedzieli 1·eminiscere, 8) i zro-

1) Kronikarz tłomaczy imiona Wolfram i Wolf i nazywa ich Lupus. 
2) Ortolf z Trewiru. 
3) Szatnym zakonu był Werner Rumdorf. 
ł) Ulryk Fricke, komandor w Balga; 
5) Komandor w Brandenburgu. 
6) To jest wójt zakonu, a nie wójt biskupa samlandzkiego. 
7) Yoigt T. V. str. 150-151. wymienia i innych obcych pielg·rzym6w w tćj wojennej wy

pi·awie. 
8) Lindenblatt str. 25. kładzie tę wyprawę wielkiego mistrza w czasie i,ostu. 
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vio 9) inferius in Mimel<tm, sepem fortem cum fortaliciis sive pro
pugnaculis circumf odientes se, ut sibi mutuo astttre possent ini
micosque profugare. Elegerunt eciam pocius mori, quam disce
d;re de castro non devicto. Frater llenningus, marschalkus ex 
commissione magistri' ratione sui offici divisit exercitum' cui libet 
statuendo locum suum, ordinm.,itque ad insulltm exercitum , qui 
naves eorum protegeret, et tertiam partem circa domum, auda
ciores vero circa sepem. Tandem fecit machinas et alia instru
menta 10) erigere in altitudinem domus, que multum alta erat et 
robusta. Convertitque se, quia in castro erant sagitte mufte, qui
bus christiani graviter sunt offe'-nsi. Tunc magister carpentario
rum de Marienburg 11) Marquardus confixit et construxit u1wm 
machinam sive ttrietem, vulgariter tumeler, 12) quo mediante eJe
cit unum propugnaculum de acie castri contra Mimelam. Sirni
liter magister M attias, fa ber lignorum in Konigisberg, 1 3) fecit 
omnino parem, cum quo di�Jecit propugnaculum usque ad fundum, 
quod stetit prope Nergam; similiter grttviter impugnavit murum 
castri cum eodem instituto. 14) Et Srosburgenses cum structuris 
suis graviter murum dirumpunt. Consequenter dicti niagistri li
gnarii, Marquardus scilicet de Marienburg erea:it structuram equa
lis altitudinis domus ad fossam dornus, magister JJiatńias sim iliter 
de Elhingo ad orientem, deorsum ducens eam in locum, ubi fra
tres de Ragnitll, steterunt. 

Rex quoque Kynstud in perturbato animo cum ingenti 
multitudine stetit Juxta Mimilam, Algartl similiter cum suis Bay-

9) De 'nomine fluvii, qui sine dubio es JJTilia, cfr. adn. 5. apud Yoigt T. r. 152, 
10) De instrumensis bellicis et tnachin'is expugnandi, quibus ordo utebatur, cf. J?oigf: 1'. 

Y. 153. Lindenblatt p. 26. 27, 
11) Cf. Yoigt T. Y. 155. adn. 1. de magistro trarpentariorum cfr. /loigt T. YI. !11. 
12) Lindenblatt a. a. O. 
13) Queni Germanni dicunt Sc/rnitr.meister vel Zimmermeister cf. Yoigt T. YT. H7. 
14) Magis probandum: instrumento. 
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bili chrześcianie rów do rzeki N erga�)· poniżej Niemna i mocny 
zrobili żasiek, okopując się. do kola, z szańcami czyli grodkami, 
aby sobie mogli wzajemnie przyjść w pomoc i nieprzyjaciela gnębić. 
Postanowili raczej umrzeć niźli odstąpić od zamku, uie zdobywszy 
go. Brat Hening, mal'szalek z polecenia mistrza i z obowiązku 
urzędu swego rozdzielił wojsko, wskazując każdemu jego stano
wisko, wyznaczył także na wyspę wojsko, któreby statków swoich 
strzegło i trzecią część postawił. do koła zamku Kowieńskiego, 
odważniejszych zaś w kolo zasieku. Tyn�czasem kazał machiny 
i inne instrumenta wznieść, tej wysokości co zamek, 10) który był 
bardzo wysoki i mocuy. Lecz zmienili chrześcianie stanowisko, 
gdyż w zamku wiele było pocisków, którerui chrześciauom mocno 
dokuczano. \\7 ten czas Markward mistrz ciesielski w Malborgu 11) 

związał i zbudował machinę czyli taran, po niemiecku tumeler 12) 

zwany, za pomocą którego zrzucił jednę basztę ze ściany zamko
wej od strony Niemna. Podobuież mistrz Matyasz cieśla z Kró
lewca 13) zrobił zupełnie podobną machinę, którą zburzył basztę 
uad N ergą i którą mocno tłukł mur zamku, tymże sposobem Bro
dniczanie (Strasburgenses) także machinami swemi mocno mury 
kruszą. Rzeczeni �ięc cieśle mianowicie Markward z Malborga 
wystawił machiuę tej wysokości co zamek aż do rowu. Mistrz; 
Matyasz także Elblążanin od wschodu na dół prowadząc ją na sta
nowisko, gdzie stali br�cia z Ragnity, 

· Król także Kinstut strwożonym umysłem z wielkim bardzo 
tłu.mem swoich stal nad Niemnem. Byli tam i OJgierd z swymi 

9) Rzeka ta inną jak Wilią być niemoże, czytaj Yoigta 'f. V. str. 152. 
10) O machinach wojennych używanych u Krz.yzakó\V, czytaj Voigta T. Y. str. 153. i Lin

denblatta str. ie - 27, 
11) Czytaj Voigta T. V. str. 155. uwaga 1. Magister carpentariorum zwal się po nicmit:cku 

lfarwansherr. Czytaj w tym przedmiocie Voigta T. Yl. str. 477. 
12) Czytaj LindenLlatta bistoryą w wielu miejscach. 
13) Snycerz albo cieśla, czytaj Voigta T. YI. str. 417. 

16 
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r,ribus et Smyrdens 13) prope Nergam et consiliantur et disponunt 
se celeriter, quomodo castrum ab /mjusmodi impugnationibus ab
solverunt. Interim magister Wynricus cum .mis preceploribus 
prudenter nieditatur; quomodo proscriptores fidei et crucis com
pesceret et domum funditus everteret, et inito consilio fossam im· · 
plet et suppositis structuris eque altis, 16 per quas sui poler,mt 
intrare llomum. Quod pagani considerantes, trabes extenderunt 
de mu�o ne pons cadens, 17) inferius situs, impediretur. : Unde pagani 
tlie noctuque impugnantur nec poterant leabere quietem : fortiter 
tamen se defendebant in cltristianorum, prejudicium; descendunt 
quoque cum /,'tructuris et propugnaculum prope Nergam , de quo 

magna dampna cum te lis f ecerunt, quam 18) magister Marquar
dus sic disiecit quasi folia tilie in nergam, et ita superbia eorum 
fuit distincl<t (�). 19) Tandem Pruteni et .Alnianni celeriter ve
niunt in propugnaculum quoddam et quandam domum succende
runt et ceperunt murum castri infringere. Sf perveniunt quoque 
pagani de muro casfri in defensionem ante-murale, 20) cum mu
rum christiani iam adeo debilitaverrmt, quod etiam cum paganis 
ruebltt in terram et supervenerunt cńri�·tiani eos, volnerant et oc
cidunt, ante-murale sic vincentes sicque compulsi 1Junt pagani ser� 
per·e in domum. , Cltri-Ytiani eti<tm ibidem perierunt qu,i<?am cum 

paganis in domo et nemo eva."Jit incidens ,. igne consumpti, Almanni 
cum furore currunt in pressura et tunc advocatus de Morun-

15) Quid Smy r d e ns sibi velit, ince1•tum. Yoigt T„ r. 152. adnot 3. suspicatur, nomen 
hoc refer1·i ad principem Patyrke, quem Dlugoss. p. 1133. commemorat. 

16) Tum dicebant in lingua militari „ Ebcn -Hoehen "; apud Wiga?idum paulo ante·: siru_ 
ciura equalis allitudinis domus. 

17) Id est Zugb1•1tecke. 
18) Aut legendum q u oil, aut vocabulum hoc (in mm•igine libri adieetum) eiiciendum. 
19) rucabulam in lib1·o małe scriptum, sensus est: snpe1·bia lwstium ft·acta e1•at. 
20) .MU1·us pa1·chami, murus exte1·nus qui pa1·chamum i. e. spatium inter externum mu

rum atque 01·cem ipsam includit. 
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Bojarami i Smyrdens 1 ł) nad N crgą i naradzają się .i szukają spie

sznie sposobów, jak zamek od tego ob]ężeuia uwolnić. Mistrz 
Winryk ·zaś z swymi dygnitarzami przezornie rozmyśla, jakim by 
sposobem wiary i krzyża gromili niep1·zyjaciół, i jakby zamek ze 
szczętem zburzyli, a naradziwszy się mistrz, ró "v wypełnia i wznosi 
budowlę 15) (ganek) równie wysoką jak mur, aby po· uiej żołnie
rze jego mogli wejść do zamku. Co :zważając poganie, belki wy
suwają z muru aby przeszkodzić mostowi zwodzonemu, 16) aby 
się na dół nie spuszczał. N a pogan więc Krzyżacy dniem i uoc:-i 
uacierają tak, że odetchnąć nie mogli. Mocno się oni jednak bro
nili ze szkodą chrześcian. Spuszczają się także gankami do ba
szty na(J Nergą, zkąd mocno pociskami chrze�cian rażą, które to 
zabiegi Litwinów mistrz Markward tak zmiótł do Nergi, jak li
ście lipowego drzewa i pycha ich została upokorzona. Tymcza
sem Prusacy i Niemcy spiesznie przybywają do baszty jednej i 
dom jeden zapalili i zacz�Ii mur zamku kruszyć. Nadchodzą tak
że poganie z zamkowego muru na obronę zewnętrznego muru, 17J 

który to mur chrześcianie już tak byli nadwątlili, że nawet po
walil się na ziemię i uderzali na nich chrześciauie i ranią ich i za- . 
bijają i tak dobywają przedmurze, i tak poganie przymuszeni zostali 
czołgać się do domu. Kilku także cbrześcian zginęło tam wraz z poga
nami w tym .domu i nikt nie uszedł kto się tam dostał, bo ich 
ogień pochłonął. Niemcy z zapalczywością tłoczą się do wyłomu 

14) Co tu to słowo Smyrdens ma zn:ir.zyć, jest wątpliwem. Yoigt T. V. str. H'.>. uwaga 3. 
wnosi, Że tu jest mowa o ks. Paterki, o klórym I>lugosz na str. 1133. wzmiankę czyni. 

15) W ówczesnej niemczyznie naz1'wano te machiny Ebenhohen, jakoż Wigand nazywa je 
po kilka razy structura equalis allitudinis domus. 

16) To jest most zwodzouy. 

17) Parkan zewnętrzny, to jest mur: cz1li w:irownia zamyknjąca oliwó<l rnmku. 
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gen 2 1 J comhustus fuit, Joll. de Czeno A lmannus et duo fraires; 
vexillum . de Elhingo similiter comhustum est. Qui dam eciarn pe
regrini ab igne s·unt off ensi. Comes 'i)ero de Sponheim 2 2

J cum ve
xillo suo viriliter aggredilur castrum, post ńunc sequitur vexil
lum ordinis, comes Gerhardus de Wirneborg et-duo de Honloch 23) 

cum aliis peregrinis comprirnunt, post hoc vexillum, sancti Geor
gii, quod tenuit Georgius de Hirtenberg, 2 4) qui sequebatu1· vesli
gium Bagnitorum. Marselzal/;us vero in officio sollidtus, omnia 
sub hona servavit custodia, macńinas etc. Frater Marquardus 
novam machinam in primurn erexit locum, qua medianie rnurum 
cttstri jal'lihus ltorridis disscidit, quod cepit cadere. Attediati ta
rnen omnes fuerunt in· exercitu de longa stacione at' fatig(I,, que 
iam duraverat 14 diebus. 2 5) Magister vero cum consultacione prece
ptorwnipróposuit cum impetu attemptare et aggredi. Namjuxta mururn 
in igne ordinati fuerunt murarii, qui ipsum fregerunt. Incole ab 
intr�t restauraverunt, ab extra a cliristianis propulsis. 2 6) Tan
tłem in tlie palmarum fratres castrum :ircumdederunt undique, 
sperantes posse pertransire foramen, quod cum artificio suo ma-
9ister Mllrquardus de Marienburg fregerat, per quod cltristianis 
sagittis multa ma la (acta sunt, Introitum quorum potenter defen
ilerunt. Consultacione habita magister conatur foramen amplia-

!l1) Moln•ungen habebat quidem semper advocatos suos; sed nonnunquam. ei'iam praefecti 
Mol11'1tngi i'n membranis cilantur. Hoc officio Jangebatur a. 1360. et Jortasse etiam 
a. 1362. Ebm·liardu.s de JJ1onlieim, olim Livoniae magister. 

22) Fo,,fasse comes Joannes de Sponlteim. 
23) Comites de l'irnebw•g 'et dtJ llohenlohe. Ambo comites de Holwnlo!w dicuntur Ludovi

cus et Ge1•l1chu&. 
�U) P1•aestat: He1'fenberg. efr, Yoigt T. Y. \51. Eius 01•tus ex genie '/Jfi.,snensi He1·tenberg 

vel Hae1·tenberg, vel ex bavaf'ico ramo gentis huius, dubivs est. Sed ad alte1·utrarn 
familiam sine dubio pm·tinebat. 

�5) De temp01·e ef. /7oip;l T. /7. D6. adnot. 1. TYigandus in tempo1·e notando suw dubio 
peccavit, aut e1•ratum h JC est epitomat;ris. 

26) Praestaf: pr o puls i. 
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i w.tencza-s wójt z Morungen, 18) oraz Jan Cze.no Niemiec i dwóch' 
zakonników się spaliło. Chorągiew elbląska podobnież się spaliła. 

Niektórzy .także pielgrzymi ·się poparzyli. Hrabia zaś de Spon

heim 19) z chorągwią swoją mężnie naciera na zamek, za nim idzie 

chorągiew zakonu , za nią· cisną się hrabia Gerhard de Wirne-
- . 

bork, 20) i- dwóch. de Honloch z innymi pielgrzymami, potem chor�1-

giew Sgo Jerzego, niesiona przez Jerzego de Hirtemberg, 21) któ

ry szedł za znakiem Ragnitanów. Marszałek zaś froskliwy w spra

wowaniu urzędu wszystko zachował pod dobrą strażą, machiny 
i t. d. Brat Markward nową machinę wzniósł 'tam , gdzie była 
pierwsza i za jej pomocą kruszy mur zamkowy okropnemi razami 
tak, że zaczynał się walić wszystek; przecież wojsku juź się 
było 'przykrzyło z powodu długiego pobytu i znoju, który trwał 

dni 22 J czternaście. Mistrz zaś zasięgnąwszy rady dygnitarzy, 

uczynił wniosek, aby wstępnym bojem uderzyć n.a zamek i szturm 
przypuścić. Bo wzdłuż muru w ogniu rozstawieni byli mularze, którzy 
tenże mur kruszyli. Mieszkańcy :zaś zamku wewnątrz naprawiali go, 

od zewnętrznej strony odpierali ich cJ1rześcianie.: Tymczasem w Nie
dzielę kwietnią bracia zamek zewsząd otoczyli, spodziewając się, że 

zdołają dostać się przez wyłom, który mistrz- Markward z Malbor

ga przemysłem swoim był wybił , przez który chrześcianom strza-

18) Mohruogeo, D;1.iało wprawdzie zawsze wójtów, ale niekiedy i przełozonych (Pfleger) i tak 
w roku 1362. był nim Eberhard Monheim , dawniejszy mistrz ioflantski. 

19) Pewnie hrabia Jan Sponheim. 
20) Hrabiowie Werneburg i Hohenlol1e. Hrabiom Hobenlohe na imię było Ludwik i Gerlach. 

21) A raczej Hertenberg V-0igt T. V. str. 151. Jego pochodzenie ort Misnyjskich rodzin Her
tenberg lub Hiirtenberg, albo też od bawarskiej gałęzi tcjze familii jest wątpliwe, lecz 
pewnie do jednćj z tych familii należał. 

22) Co się tej daty tyczy, ·cz-ytaj Voigta T. Y. str. 156. Wigand widocznie mylnie ją położył. 
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re et die noctu jussit lahorare usque in feriam sextam pllrasceve. 
Quod cum, Kynstud vidisset, voctwit magistrum, et sub mutuo sttl
vo conductu sihi, loquuntur, dixitque magistro: Si ego es.yem in 
domo, nunquam eam obtineres cum omnibus tuis. Cui magister , 

respondit: Quare equitasti de domo, cum no�· vide res, et res pon· 
dit; quia mei non luebebant caput; ideo mansi aput eos, et ait ma
gister: Si tibi opus fuerit, accipe tle tuis, quotquot vis et asceude 
liber domum. Spermnus enim il!' domino, quod non poteritis eam 
11rotegere nec retinere. Et Kynstud ltit: quomodo pote1·0 ascen
dere, cum campus sit circumseptus et circmnfossatus. Cui ma
gister_: prornitte mihi, quod velis mecum bellare, volo plttnare 
terram et 'sepia deponere. Nec respontlit ad ltec rex, et magi
ster: si non lu.thet rex amplius verba nobiscum loqui, transeat ad 
custodiam suorum. 2 7) 

Interim qui dam ruten.us normne Michael venit de' domo, 
adducens mensuram sagittarurn, vulgariter selpsclwsse. Et quiilam 
Bayorum nomine Gilgut Genehutte 2 8) retu lit, quomodo in castro 
angustias ferrent magnas et �ine tedio fttbricarent iela etc., spe
rantes domum defensare: 29) Magister cum suis habita consulta
cione eque - altam structuram 3 0) posuerunt rul for amen et suc
cendunt eam et carpentarius, rector operis levavit eam ad cusum 
pereclitatim ad domum nec potermit e:x:ire proter acervum pelrfl
rurn muri, et structure, que adeo <trsit, quod nec extingui pote-

------· ----- -----

27) Cf1·. Schuetz p. 77. ubi sunt verba Wigandi ipsius. Exce1'Pta nostra cum argumenlo 
apud Scltuetzium ar.curate concordanl. 

28) Nomen Gilgud inte1• Bajores Litliuaniae saepe com1nemo1·atu1·. 
29) /l"oigt 1'. /7. 157. adnot 2. 
30) Eben-Hoelte. De mar.ltinis atque t01·mentis, quae Jh"gandus commcmorat, rfr. adnot. 

3. apud Yoigt 1'. Y. 153. 
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lami wiele szkody zrządzili I przystępu dzielnie bronili. Za od

bytą ·radą, mistrz usiłuje 9twór rozprzestrzenić i dniem i nocą ka

zał pracować aż do Srody w wielkim tygodniu. Co gdy Kynstud 

spostrzegł, zaprosił mistrza i za wzajemnym glejtem rozmawiają 

z sobą i powiedział mistrzowi: gdybym ja był w zamku, nigdybyś 

go nie dostał z całym twoim Iuclem. A mistrz odpowiedział mu: 

Czemuż z zamku wyjechałeś, gdy nas widziałeś. A on odrzekł: 

dla tego, że moi głowy uiemieli, dla tego u nich pozo.stałem. A mistrz 

rzekł: jeśli za potrzebne osądzisz, weź kogo chcesz z twego woj

ska i wejdź do zamku do woli. Spodziewamy się albowiem w Bo

gu, że go nie potraficie, ani utrzymać ani zachować. A Kiostut 

rzekł: jak ja mogę się tam dostać, kiedy połe jest zasi�kiern i ro

wem obwiedzione. A mistrz na to odpowiedział: Daj mi słowo, 

że s�ę zemną bić będziesz, a ja ci zrównam ziemię i szaniec. Nic 

na to król nie odpowiedział a mistrz rzeki: jeżeli król niema nic 

więcej nam powiedzieć , niech powróci do straż swoich. 2 3) 

Tymczasem pewien Rusin nazwiskiem Michał, przyszedł 

ż zamku i przyniósł miarę strzał, pospolicie selpszosse zwanych, 

pewny zaś bojarzyn nazwiskiem Giłgut 24) Geuehutte doniósł, ż-e 

w zamku wielkiego ścisku doznają, ale że nie przykrząc sobie, 

robią pociski i t. p. rzeczy w nadziei obrouieuia zamku. 2 5) Mistr� 

naradziwszy się ze swymi, postawił budowlę drewnianą, równie 
wysoką jak ·mur pod wyłam i zapalają ją i cieśla zarządzca dzieła 

pr�ysunął ją do domu. Niemogli więc wyjść Litwini dla ostrości 

kamieni muru i dla owej" drewnianej budowli, która sic tak roz-

23) Porównaj lu Schiitza p. 77. z Wigandem. 

24) Nazwisko Giełgot często znajdujemy między Iitewskiemi bojarami. 
25) Voigt T. Y. str. 157'. uwaga 2. 
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rat a paganis, quum dorninus forte voluit., ut sic ea die morie-
reniur, qua Christus pro nobis passus est. In vigilia Pasche 
ordinatum est, quod dictus magister lignarius cum suis � alfom 
strticturam in eundem l-ocum eque - altam pone�et. Quam com
mendator de Branden!Jurg 31) locttv�t et alia opera cum suis custodi
vit et vidit m-urum paulatim ruere de ictibus arietis et de structu
ris. Konigisburgensis com'lftendator 3 2) cum 80 viris custodierunt 
murum, quos nec voluit dare a<l ·sortem, sed jussit eos fugere, 
ne murus in eos rueret. Ceci-dit tamen dono Dei sine periculo 
christianorum, qui sic sunt st,lvati. Exercitus huius casum vi
dens leti , concurrunt; frater Ortolf 3 3) venit sim ul cum suis de 
Brandenburg ad foramen et communiter omnes cum paganis in 
domo conftuunt. Et similiter venit marsclialkus et revocat popu
lum regredi propter foraminis artitudinem, quum nemo potuit, 
prohibentihus paganis, introire. Postea pagani, V!dentes nullum 
suhsidium sibi advenire, cum christianis" ligna et pynum compor
tarunt, christiani �ąnem jecerunt in domum, quod etiam 3 4) extin- . 
gui (poterat), 3 5) nec etiam christiani abire poterant, sed pei·ierunt 
ibi cum paganis; in · tanto periculo mortis dom us cecidit. Aliqui 
paganorum cucurrerunt ad portam contra N erg am sit am, ubi 
commendator de R agnita frater Hinricu.� eis progres sum prohi
huit. Frater vero Borghardus de Mansveld 36) pugnat contra 

31) Cuno de Hattenstein. 
32) Wigandus intelligit sine dubio vice- commendatorem Regimontii. Commendatorcm ha

buit Regimontium sotum marschalcum ordinis. Yice- commendator erat Dietricus de 
Laran. 

33) Ortulfus de Treviris, ordinis hospitalarius. 
34) Fortasse esse debebat: nec. 
35) Pocabulum hoc subnotatu� est. 
36) Tum socius marschalci ordinis. Yoi'gt T. Y. 158. adnot. 1. 
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rzaiyla, że poganie pożaru ugasić u ie mogli. Pau Bóg bowiem chciał 

moze, aby tym sposobem pomarli w iymże dniu, w którym Chry

stus za nas umarł. W wilią "Tielkanocy rozkazano, aby rzeczo

ny mistrz ciesielski z czeladzią �uną budowlę równie wysoką 26) 
w tymże miejscu postawił, którą kommandor brandenburski 2 7) u

mieścił i inne zaczepne budowle sfrzegł swoim oddziałem i spo

strzegł, jak mur powoli upadał od pocisków tarana i owych dre. 
wnianych budowli. Komandor królewiecki 28) z ośmdziesiąt m-:ża

mi strzegł muru, a niechcial ich na 11iebezpiecze11stwo wystawić, 
ale im kazał ucieczką się ratować, :;tby na nich mur uie upadł. 
U padł zaś ten mur z laski Bożej bez niebezpieczeństwa dla chrze
ścian, którzy się tak ratowali." Wojsko widząc upadek muru ocho

cze nadbiegło. Brat Ortolf 29) wraz ze swymi z Brandeuburga ra

zem do otworu przyszedł i wszyscy wspólńie z poganami w zam

ku się zbiegają. Podobnież przyszedł marszałek i rozkazuje swo
im ludziom cofnąć się dla ciasności wy łamu, którego bronili poganie 

i nikt wejść weń· nie mógł. Potem poganie widżąc, ze im żadna 
odsiecz nie przybywa, równie jak chrześciauie nanosili drzewa i 
łuczywa, chrześcianie ogień wrzucili do zamku, który 30) ugasić 

można 31) było,_ ale i chrześcianie wycofnąć się nieinogli, lecz zgi

nęli tam wraz z poganami; w tak_iej niebezpiecznej dla życia oko

liczności zapadł się zamek. Niektórzy poganie zbiegli do bramy 

26) Eben Hohe; o wspominanych u Wiganda machinach wojennych, czytaj notę 3. u Yoigla 
T. Y. str. 153. 

27) Ifons de Hattenstein. 
28) Wigan<l tu mówi o komondorze zamku w Królewcu. Komandorem samego Królewca był 

marszałek zakonu, komandorem zakonu był wtenczas Ditrich Laran. 

29) Ortolf z Trewiru. 
30) Pewnie tu trzeba słowo nec dodać do tcxtu. ·_ 
31) To słowo jest podkreślone w rękopiśmie. 

17 
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eos, quid e rnuro fuge1·unt, quosque 'nperit occidit, preter Way
dot filiurn KynstU<l, a 7) qui captivatus e�·t cum 36 pttganis. Etiam, 
600 sunt occisi, ceteri igne con.rmmpti, multique suffocati sunt in 
castro et ita in numero sunt occisi 3500, de cltristianis 200; 3 8) 

unde christiani ceperunl letttnfer cantare hoc laudabite carmen 
in vulgari: Cristus surrexit, concludentes in vulgari: nos omnes 
volumus lelari, pagani sunt in omni pena, Kiriel. 

Bac tempestate ambo dicti reges erant in cacumine mon.lis, 
omnia, cónspicientes cum mero1·e, nec poterant proltih_ere, sell sup
p licarunt magistrum, quatenus dignaretur captfoos ·dare in scrip
tis, quod Ctl'Jn marsckalko factum est et per suurn notarium re
gibus numerum et nomince significavit et tantum in · nuuiero fue- · 
runt 36, unde reges magno dolore urgebantur et {/,etu, 39) quum nec 
unquam lllnta llampna tulerant. Magister vero cum suis mullo 
gaudio perfunditur in laude divina. Rex 40) eliam territus fuit 
valde per aprum silt'estrem in vigilia pascke� Item ad honorem 
magistri, marschalci et episcopi sambiensis quidam de paganis de
stinai,it 12 porcos pingues et unam vaccam macram in bono ani
mo, dicens: quod si dorni fuis.Yet, carnes ferinas sutficientes de
stinasset, et petiit, ut liec gratanter suscipiant. In die pascńe 
.mane ,conveniunt ad missam, quam celebravit dominus Bartolo
meus, episcopus sambiensis, et fecit sermo 4 1) ad populum et kor-

37) L,·ndenblatt p. 28. Yoigt T. Y. 160. adnot. 2. Accurati·or traditio de llaydoto, filio 

Rynstutti, est apud Yoigt 1'. r. 152. adnot. 2. 

38) Cfr. Yoigt 1'. Y. 158-15!). adnof. ·2. ubi dive1'sae traditioncs scriptorum collafae sunt. 
39) .Quia excepfis 36 captivis, ceteri omnes erant interfecti. Jlli 36 captivi crant Bqjores. 
40) .Kynstuttusne an Olgierdus, non dicitur. 
41) Sermonem, 
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położonej nad- N ergą, gdzie komandor z Reguity brat Henryk ustą
pić im niedał, brat zaś Borgard de Man�feld 32) walczy z tymi, 
którzy z murów uciekają ·i zabija,. kogo spotyka, prócz Wejdota 33) 

· syna Kinstuta, który w niewolą wziętym_ został z trzydziestą sze
ściu poganami. 600 zaś onych zabito, inni w pożarze poginęli, wie
lu się zadusiło w zamku, i tak w ogóle zabito ich 3500, a cbrze
ścian 200; 3 ") chrzcścianie więc zaczęli wesoło śpiewać tę czcigo
dną pieśń w gminnym ję�yku:· Ch1·ystus zmartwychwstał, kończąc 
w gminnym języku: Wszyscy weselimy„ się, pogauie są wielce zmar
twieni, Kyrie eleyson. 

W chwil( tego szturmu obaj wspomnieni królowie byli na 
wierzchoJku góry i w smutku się wszystkiemu przypatrywali, a 
przeszkodzić nie mogli, ale . błagali mistrza, aby raczył podać im 
nazwiska jeńców na piśmi-e; co- z marszałkiem postanowiono; on 
zaś przez swego pisarza królowi wskazał liczbę -i nazwiska jell.
ców i ni�było ich tylko 36, królowie z tego powodu wielkiego 
doznali zmartwienia i płakali 3 5) z żalu, że nigdy takowej straty 
niebyli doznali. Mistrz -zaś ze swymi wielką ·radością przejęty zo
stał, chwaląc P. Boga. Król 36) ,t_akże przestraszony został ba1·dzo 
od dzika w wilią Wielkanocy. Także na honor mistrza i marszał
ka i biskupa samlandzkiego kMryś z pogan ofiarował z. dobrego 
serca d wauaście wieprzy tłustych i jeduę krowę chu�ą, mówiąc: 
że gdyby był w domu, byłby podostatkiem zwierzyny ofiarował 
i prosząc, aby to uprzejmie (lrzyjęli. W dzień wielkanocny zrana, 
schodzą siQ ua mszą, którą celebrował Bartłomiej biskup samlandzki 
-------.. ------

32) Był w6wczas Socyuszem marszałka zakonu. Voigt T. Y, str. 158. uwaga L 
33) Lindeublatt str. 28. Voigt T. Y. str. 160. uwaga 2, Więcej o Wayducie synu Kyustuta 

czytaj u Voigta 'f. _ y. str. 152. uwaga 2. 
34) Czytaj Voigta T. V. str. 158-159, uwaga 2. gdzie odmienne podania kronikarzy zebran�. 
35) Gdy prócz owych 36 jeńców i inni wsz�,-scr zabici zostali. Owi 36 jeńcy byli to bojarowie. 
36) Czy Kynstut, czy Olgierd, ui1:\\ i a domo. 
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tatur ad laudem Dei, cantans more. soliło illius festi in magna 

letitia. lndulgentie qudque ordinis sunt pronunciate et communi

cantur, sut)·cipientes ab episcopo henedictionem. Deinde quiliJJet 

in locum suum transiit, in leticia manducantes, et peracto pran

dio clan.ąor_e buccinarum populo concitato, magister cum suis tran

.-,iit ttd rnuros 4 2) castri, qui adhuc in parte stetit, substratus li

gnis, quem lleducunt ad casum ea die, in f�ria secunda. Mar

schalkus fecit fossam deorsum in Mimilam ad insulam usque. Pa

gani videntes recessum cńristianorum, currunt ad septa - et con

fringunt ea, insequentes cri�'iianos, sperantes po.�teriores posse 

molestare; sed divina protectione salvi abierunt, et pontem depo

suerunt, qui supra naves {actus erat. Tandem marsclialkus pre

ceplo magistri euilihet dedit navem suam, in qua completa missa, 

quilibet tule ambularet; unde 11eracto prandio in jubilo moverunt 

naves. Sed Pistenses et Welinenses talia videntes et ceteri . cir

cumsedentes pagani concuciuntur terrore nimio, mirrtntes de tan-
, 

ta victoria cristia11:is a Deo concessa. 4 3.J 

C A P U T  XII. 

Anno 1363. i:runrfcus rnagister, frater Lupus Beldersheym 

magnus commendator, frater Hennin.ąus Scindekop marsckalkus, 

frater Ortolfus de Tyre, ńii et ceteri peregrini pergU:ńt ad insu-

42) JJfurmn. 

43) Defontibus, tfnde haurienda est cognillo expedilionis coni1'a lfauen, ef. Yoigt T. Y. 100. 



133 

i miał kazanie do ludu i zachęcał słuchaczy do chwalenia P. Bo
ga, śpiewając obrzędem zwyczajnym na to świ-:to z wielkiem we-· 
selem. Ogłoszono takie odpusty zakonu i przystąpili do Kommu
nii S., przyjmuj�c błogosławieństwo biskupa. Potem każdy poszedł 
do siebie. wesoło jedząc, a po obiedz�e lud dźwiękiem trąb zwtl
ławszy, mistrz ze swymi udał się na mur zamku, który jeszcze 
poczęści stał drzewem podparty, który to mur wywrócili tego 
dnia w Poniedziałek. Marszałek wybił rów do Nienma, kopiąc 
go z wodą aż do wyspy ._ Poganie widząc, że cbrześcianic się 
oddalają, biegną· do zasieków i rozbijają je, ścjgając chrześcian, 
spodziewając się szarpnąć ostatnich, ale za Boską pomocą uszli_ 
oni nieuszkodzeni i rozebrali most, który ua łyżwach byli zbudo
wali.. Tymczasem marszałek z rozkazu mistrza kazdemu d�l lódź, 
na. której po o_dbytej mszy każdy bezpiecznie mógł jechać. Po 
skończonym obiedzie z radością odpłyuęły statki. Ale Pisteńczy 
kowie i Wieluńczykowie i inni wkoło mieszkający P?ganie widząc 
to, wielką przerażeni zostali trwog:!, patrząc na takie zwycię7,two 
chrześcianom od Boga dane. 3 7) 

ROŻDZIAL XII. 

"T roku 1363. mistrz Winryk, óraz brat Lupus Baldersheym 
wielki komandor, brat Henning Scyndekop marszałek,. brat Ortolf 
z Trewiru i inui pielgrzymi id;;i do wyspy, którą zwyczajnie Go „ 

37) Zrzódła historyczne o wyprawie na Kowno czytaj u Yoigta T. V. str. 160. 
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lam vu lganter Gotis, 1) in qua Kynstuil f ortlllicium construxeral, 
quod funditus igne demoliuntur, similiter et pontem. Magister 
tandem cum exercitu de Welun convertit se versus Pisten ca
strum, quod penitus exussit ; {<tclo prandio navigio venit in W elun 
septa ibidem combussit, ubi circumfodiunt są fortiter; mac!tinam 
erigit, qme impugnat impetuosis iactihus castrum et in quarla die 
vicit. Gastot ibidem capitaneus perturbatus opiat loqui cum mtl
gistro et marsclutlkus dedit ei manum, dicens: nolo culpari, si 
descendens percuciaris, et fuit 71ercussus et multi paganorum. Ca
pti quoque 500 et vincu lali. Quinta die revertitur de stacione 
et quidquid ei occurrehat aut capitur aut occiditur. 

Nec longe post magister cum predictis preceptoribus aliam 
t·eysam statuit cura ingenti copia, in -qua fuit Bartolomeus episco
pus sambiensis, dominus Rupertus dux bavarie 2) et multi milites 
fortes etc. w ynricus magister t,·latuit stacionem suam in supe-
1·iori loco,· dux dictus in medio ilJ, conspectum paganorum, et 
procedunt cełeriter in terram Erogle11, ad devastandum omnino 
eam. Sollicitudine inpiger marschtilkus preparaverat vias et in 
die !J'f.mcte Agnetis 3) intrant et inveniunt incolas avisatos; nec ta
men postpottunt cepta, sed i� quinta die fecit marscltalk-us intrare 

1) Gotteswe1·der ad Mimelam. Castrum Gotleswerde1• hoc tempore nondum erat construc
, tum. Wigandus infra signijicat l ocum, ubi Gotteswerder conditum e1•at, vetbis: in 

Mimilam in quodam angulo. Est haec 1·egio ad jlumen Mimelam, inter amnes Nje
wjescha et Wilia. 

2) Comes Palatinus Rupe1•t11s Rhenanus; efr. adnot. 2. apud Poigt T. Y. 161. ubi alii 
etiam fontes indicantur. 

3) D. 21. Janua1·ii. 
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tis •) zwano 1 na. której Kinstót zamek był zbudował i zamek 
ten do szczętu ogniem zniszczyli, równic jak i most.· Mistrz tym
czaselll, z wojskiem z Welunia obrócił się ku zamkowi Pisteu, 
który do szczętu spalił. Zjadłszy obiad statkiem przybył do '\\re

lunia, tam zasieki spalił, gdzie się poganie mocno byli oszańco.-
. wali. Machinę wystaw.ił, za pomocą której mocnemi uderzeuiami 
szturmował do zamku i czwartego dnia go dobył. Gastot tame
czny starosta strwożony, pragnie �ówić z mistrzem, a marsza
łek, dał mu rękę, mówiąc: niechcę, abyś mię o to obwiniał, że 
schodząc, zabitym zostanies� i został zabitr. i z nim ,wielu pogan. 
Pojmano zaś 500 pogan i skrępowano. Piątego dnia powrócono 
z wyprawy i kogokolwiek wojsko spotkało, ten w niewolą wzięty 
i zabity został. 

Niedługo potem mistrz z przerzeczonymi dygnitarzami inną 
wyprawę .uchwalił z wielkiem wojskiem, w którem był Bartłomiej 
biskup samlandzki, pan Rupert, książę ba,\-·arski 2) i wielu dziel
nych rycerzy. Mistrz Winryk obrał stanowisko swoje na wyższem 
miejscu, rzecz.;>ny książę w środku w obliczu pogan i ciągną spie
sznie do krainy Eroglen dla zupełnego onej zniszczenia. l\łarsza
łek pilny w urzędzie, przysposobił był drogi i w dzień S. Agnie
szki 3) wchodzą i znajdują mieszkańcó � ostrzeżonych; nieopuśdli 
oni przetież rozpoczętego dzieła, ale dnia piątego kazał marsza
_łek wkroczyć do krainy Parwern, 4) która niebyła ostrzeżona, bo 

1) Gotteswerder nab Niemnem rzeką. Zamek Gotteswerder nie istniał jeszcze w tym czą
sie. Wigand oznacza później miejsce, gdzie Gotteswerder zamek zbudowany został, te
mi słowy : In Mimilam in quodam a.ngulo , jt'st to okolica nad Niemnem, między rzecz
kami Niewieszą a Wilią. 

2) Palatyn Renn Rnprecht; czytaj uwagę 2, 11 Voigta T. Y. _str. 161. gdzie inne źródła 
wymienione. 

3) 21. Stvcznia. 
4) Kronik.arz wskazuje tu oczywiście kraj Pernare, Pernarewo, na północ od l\iejdan, Na. 

zwisko jest tu zfałszowane 1 niezawsze to samo, tak jak u Schiitza i Długosza, p. Voigt 
Tom Y. str. ł61· 
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terram Parvern, 4) que non fuit avisata, quum incole non credi

<lerant, quod in 5ta die tantum spacium pertransire potuissent. 

Eodem tempore rnulli paganorum, ceciderunt occisi et ca

plivati, in quo con-P,ictu fuerunt de Ragnita, 5) de Osterode 6) etc. 

commendatores. Consequenter sursum rul 3 miliaria intrant ter

riculam, que fortiter circumsepfa erat vepribus etc. et tamen fra

tres septis destructis comburunt et predantur ferrii:ulam sitam 
prope Labimo 7) et revertuntur ad magistrum, qui cum toto exer

citu convertit se ad vittm, quam fratres de Bagnita precesserant, 

venitque super ticiones, 8) omnesque -0ccurrentes sunt deleti et va -

ria dttmpna paganis intulerunt. Post hec intrant sirnul Lahi

mam 9) terram, in qua pernoctant et comburunt totam, deducen

tes viros et mulieres cum pue'ris, ttliis interfectis. Sequenti ter

cia die magister intrat terram dictam Zeymen 10) lithwanice, quam 

similiter destruxit. Ignis quoque, qui (actus est in Zymen, 11) 

visus est a fratribus Lyvoniensibus, 12) qui eciam hostiliter Li

lhwaniam invaserant, more predicto exercitibus tamen divisis. 

Supervenit quidam famulus nomine Hanke Pllschedacń, qui licet 

fuerit christianus et ante tempora famulus marscltalclii lyvonien

sis, diverterat se tamen ad pttganos. Qui interrogatus de numertJ 

4) Sc1•iptor intelligit sine dubio terram iam saepius commemoratam Pernare, Parnarewo, 
p1·ope Reydany ad septentrionem. Nomen h. l. falso sc1•iJ!fum et variat etiam apud 
Schuetz. et Dlugoss. cfr. Yuigt T. P. 161. adn. 3. ubi demonstratu1·, quantrpere no
men /we a scriptoribus annalium co1·ruptum. 

5) Henricus de Scheningen. 
6) Guentherus de llohenstein. 
7) L a b u n o praestat: regio saepe dicitur Labune, h.odie Labunow ad amncm N:jewjesclia. 
8) Yocabulu1n est correctum neque distincte scriptum. Quid „titio" h. l. signi.ficet, non 

satis liquet• 
9) Labunam. 

10) Zeymen vel Zeimi est, quod hodie dicihu· Scheimy ad septenh·ionem Kauniae et ad 
occidentem a Labunowo. 

11) Adeo cele1'iter variat scriptttra. 
'12) Cfr. Poigt T. Y. 16i. 
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mieszkańcy niesądzili, aby w pięciu dniach tak daleko zajść byli 

mogli. 
Tegoż czasu wielu pogan zabito i w niewolą wzięto, w któ-

1·ej to potyczce znajdowali się kommandor�wie z Ragnity 5) i Oste

rody. 6) W skutku tego wzgórę idąc., o trzy mile weszli na sta

nowisko, które mocno było obwiedzione płotami, jednak bracia 

zasieki rozbiwszy, spalili i g.rabowali to miejsce blizko Labimo, 7) 

i powracają do mistrza, który z calem wojskiem obrócił się był 

na drogę, którą przodem byli poszli bracia z Ragnity i przyszedł 

na pogorzelisko. 8) Kogo tylko spotkano, tego zabito i różue kir
ski poganom zadano. Potem wchodzą 'l"azem do krainy Labima, 9) 

w której przenocowali i całą spalili, uprowadzając męzczyzn, ko

biety i dzieci, innych zaś zabijając. Następującego dnia trzeciego, 

mistrz wchodzi do krainy zwanej po litewsku Zajmen, 10) którą 

podobnież zniszczył. Pożar zaś wzniecony wtenczas w Zymen 11) 

widzieli bracia iflantscy, 12) którzy także Litwę byłi najechali, tym
że jak tamci sposobem, ale z rozdzielone mi wojskami. Nadszedł 

wtenczas jakiś sługa, nazwiskiem Hanke Paszedach, który lubo 

był chrześcianinem i przedlaty sługą marszałka inflantskiego, udał 
się przecież był na stronę pogan. Gdy go się spytano, wiele było 

5) Henryk Scheningen, 
6) Glinther Hohenstein. 
7) Labuno jest bez W:\tpienia lepiej, jest to dzisiejsze Labunow nad Niewieszą • 

. 8) To słowo jest zepsute i niewyraźne. Tetio znaczy pożar 
I 

co przecież kronikarz przez to 
chce powiedzieć, Jest ciemno. 

9) Labuna. 
10) Zeymf;ln lub Zeimi jest dzisiejsze Szejmy na północ od Kowna, a na wschód od Labunowa, 

11) Tak często i łatwo autor zmienia nazwiska. 
12) Czylaj Voigta T. Y. str; 16Z. 

18 
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interfectorum ,le Kawen, et in veritate responclil-: duntaxat 350. 
Nec processit Magister post quartum diem, sed perstitit in loco, 
ubi comp(truit commendator de Brandenburg cum, 5 cttptivis di
xitque, quomodo Lyvonienses essent in propinquo, et supervenjt 
marsclwllws Lyvoniensis cum · vexillis, referens, quomodo in tri
bus diehus fuisset apilt magi�·trum, 13) qui in propinquo cur_n grandi. 
exercitu manere(. Cui mandavit 14) ut in profectum ordinis ·ve
niret ad eurn , et conveniunt ad cenam, ubi in ·secreto prudenti 
consilio tractant, quomodo terr"s paganorurn dei'astare possent 
et ab invicern decesserunt, p lacuitque Lyvonien�·i in continenti 
terram · desolare. Sed magister noluit manere; proposuit enim in
trare aliam terr(l,111, paganorum et nisi 4 noctihus in terra mane
'J''e voluit . 

. Post hec commendator de Ragnittt duxit supradictum fa
m u lum rHanke atl ma!flstrum Lyvoniensem, quem cum intuitus 
est, in ira dixit commendatori, ut'" eum secundum merita sua ju
dicaret. Hanke peciit, utlnon judicaretur, quum v.ellet eos ducere 
in locum, in quo possenl invenire multos tld occidendum virorum 
et mulierum,; sed tempus- fuit nimis . serotinum et jus sit m(lgister 
eum interfici. 

Tandem Lyvoniensi.Y mr(ąister tt magistro Prusie conver
tit se tul, exercitum .suum ttmicabiliter, quem mu lti lwspites de 
copia magistri sequuntur in Lytoniarn. Quinlrt die p�ocessit ma
gister et preceptores in terram Swilone et ad llliam diclmn Se.
ten 15) juxta Nergam sitas, et capiunt ibi quendmn stenctum, vi
rum, 16) qui promisit eis, lie velle ducere in locum, m quo inve-

13) J.llagisler· L-ivoniae Arnoldus de Yietinglwf. 
fi 14) se. 1Jrlagiste1· generalis. 

1S) //'cl Setźn, J'oriasse!ąuod /wdie dicitu1• Selw ty ad AbelJam. Regio Swilone, apud 
Sc!iuefz. Schweilow, inde non plus duo millia passuum e1'at remota. Yoigt T. F. 163, 

16) Sace1'dos pagarwrum. 
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zabitych w Kownie, powiedział tak, jak było w istecie, że ich 
było. 350. Nicruszył się z miejsca mistrz po u płynionym czwartym 
dniu, ale pozostał w miejscu, gdzie ·się też u kazał komandor z Branden• 
burga z 5ciu więźniami, który powiedz�a.l, że inflantscy kawale
rowie byli blizko i nadszedł marszałek z 5ciu chorągwiami, dono
sząc, że przed pięcią dniami był u mistrza, 13) który z ,,·ielkiem 
wojskiem bawił w pobliżu. I wskazał 14) do niego, aby dla dobra 
zakonu przyszedł do niego i zebrali się na wieczerzę, przy któ
rej w tajnej i przezornej radzie układają, jakby kraj pogan ni
szczyć, j znowu się rozjechali. Zdało się za� Iuflantczykowi, aby 
natychmiast kraj niszczyć, ale mistrz niechciał się zostać, miał 
albowiem zamiar wkroczyć do innego powiatu pogan i tylko cztery 
nący chciał w tym kraju przepędzić. 

Potem komandor z Ragnity zaprowadził przerzeczonego sługę 
Hankę do mistrza inflautskiego, który gdy ua niego spojrzał rzekł 
do komandora: aby go osądzono tak, jak sobie był zasluzył. Hau
ke prosił, aby go pod sąd nie oddawano. Chciał ich albowiem za
prowadzić na miejsce, na któremby można zabić wielu męzczyzn 
1 kobiet, ale czas był zbyt późny, i ka�al go mistrz zabić.· 

Tymczasem mistrz in:flantski udał się do mistrza pruskiego, 
do swego· wojska w sposób przyjacielski, za nim wiele wojska 
mistrza udało się do Inflant. Piąteg-o dnia udał się mistrz i dygni
tarze do ziemi S_filone i do innej _ziemi zwanej Seten 15) nad rze
ką N erg·'! położonych. I pojmali fam jakiegoś poboźuego męża, 1 6) 

który im obiecał, że id1 zaprowadzi na miejsce, w którem zn'ajd,! 

13) .Mistrz inflantski Arnold Wietingl1olf. 
H) Wielki mistrz. 
15) Pewnie dzisiejsze Schaty nad rzeką Abelią. JU'aina .S-wjlone, u Schiitza Schweiltw, Ie

iala p6t mili dalej, 
16) Wrozbita jakiś pogański. 
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nirent pagrmos multos de tribus terris ęollectos in unam copillm; 
unde Magi.stet" cum consilio preceptorum orclinat commendttlorem 
de Ragnita, l 7) a dvocatum samhiensem 18) et multos com menda to
res culmenses, ut f estinarent illo, quo clictus sanctus eos duceret. 
Post ltec sexta die in vigilia A.ssumptionis procedunt duetu viri 
in terrmn W arlow 19) ubi in silva vasla inveniunt populum de fri
bus villis, qui illuc de dicta terra fugerat. Avisatusque fuit ma,
gister et preceptores de populo sic fugitivo, de prima villa ad pa
ludem et vepres, unde villa est combusta. Proposuerunt tamen 
missi retrocedere et i,erti. Serl commendator Hinricus Scenigen 20) 

de Ragnita et frater Borgltttrdus Mansi,eld 2 1) animosus consilian
tur et sequuntur virum sanctum et alii sim ul, et f estinant inde 
per medium miliare, iuveniuntque duas villas, de quihus incole 
profugi {acti sunt in eadem terra. Similiter de quadam alitt vil
la, ut viderant. Post hec duxit eos in locum, in quo invenerunt 
fugitivos paganos, et disperserunt se hinc inde equitantes, quod 
tantum 8 viri manebant iuxta insignia ragnitarum, et capiunt 
viros, mulieres, pueros, et alio.1 occidunt, i/los vero deduxerunt. 
Et veniunt dicti preceptores missi ad magistrum nocte, qui tristis 
erat- propter tarditum reditum eorum, unrle omnes exliilarati 
sunt de reditu predictorum. 

Post dicta magister et preceptores transeunt in Stayten u) 

17) Hen1"ic•ts Scheningen, 
18) Ruetige1·us Elne1•. 
19) Regio We1·lau. Seliuetz p. 78. Secundum alios aucto1•es sita erat inter Niewiescham 

et fines Wilkomfrii, ubi nun<1 etiam est silva vasta. 

20) Jta nornen hoc sc1•iptum ?'.n M$cr. 

21) 1'unc adliuc socius marschalci ordinis. 

22) Apud Schuetz p. 78· regio dicitur Seyten. Est haec procul dubio eadem, atque qua� 
sup1·a commemo1·ata est Seten, Setin vel Schaty. 
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wielu pogan z trzech powiatów w jednę kupę zebranych. Mistrz 

więc zasiągnąwszy rady dygnitarzy, rozkazuje komandorowi 

z Ragnity,1 7) wójtowi 18) samlandzkiemu i wielu komandorom cheł

mińskim, aby się pok wa pili tam, gdzie ich rzeczony święty za

prowadzi. Potem duia 6. w wilią W niehowzięcia idą mężowie 

do ziemi ,,
r ario 19), gdzie w obszernym lesie znajdują mieszkań

ców z trzech wsiów, którzy się z rzeczouej ziemi tam byli schro

uili. Uwiadomiono zaś mistrza i dygnitarzy, że ten lud był uciekł 

z pierwszej wioski nad błotem i krzakami położonej; wieś tę więc 

spalono. Radzili potem posłańcy, aby się cofuąć i nazad zwrócić. 

Ale gdy zasięgnięto rady komandora Henryka Scenigen z Ra

gnity 2 0) i brata Burgharda Mansfeld 21) walecznego męża, poszło 

wojsko za świętym człowiekiem i inni z nimi spieszą ztamtąd pr�ez 

pól mili i znajdują dwie wsie, z kiórycb mieszkańcy pouciekali 

byli z tej okolicy. Podobnież z innej jakiejś wsi, jak się poka

zało. Potem zaprowadził ich na miejsce, na którem znaleźli zbie

głych pogan, a ci co na koniach byli, rozbiegli się ztąd tak da

lece, że tylko 8miu mężów zostało przy chorągwi Ragoitanów, 

i chwytają męzczyzn, kobiety i dzieci, tamtych zabijają, tych upro

wadzają. I przybyli w nocy owi dygnitarze na wyprawę wy

słani do mistrza, który niespokojny był z powodu zpóźnionego o

nych powrotu i wszyscy się ucieszyli z- powrotu icb. 

Potem mistrz i dygnitarze przenoszą się do Stayten 22) 

17) Henryk . Szeningen. 
1�) Riitiger Elner. 

19) liraina Werlau. Schiitz P• 78. Podług innych geograficznych podań musiała leżeć między 
Niewieszą a powiatem wilkomirskim, gdzie dziś jeszcze znajdują się wielkie lasy, (silva 
vasta.) 

20) Tak stoi .; rękopiśmie. 
21) Wtedy socynsz marszałka zakonu. 
i2) U Schiitza p. 78. nazywa się kraina Seyten. P�wnie to nie insza, jak wyiej wymienio· 

ne Seten , Setin lub Schaty, 
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cum exercitu, deinde descendunt prope Nergam in villam I(alan
ten in terra Pastowen, 2 3) in qua steterunt et lwstiliter se lwhu
erunt, villam dictam incinerantes, penitus de:solantes. Deinde in 
octava die totus exercitus transiit in terras Pastowen, Gesowen, 
trans Mimilam cum terrore; et in loco, ubi Pisten et Welun 
pridem steterunt, pernoctabant inf erius a li quantum iuxta defendi
culum, vulgariter Rense, et simul obsident castra, nilque ibidem 
egerunt. Nona die transeunt in locum, in quo victualia sua re
liquerant, quum. rlominus eos multiplicibus spoliis, captivis viro,. 
rum, mu_lierum etc. , misericortliter ditaverat. Nec scitur nume
rus occi�·orum, sanique sunt revm·si, ducenfes secum Li.thuanos 
ac rutenos. 24) 

In ltyemali !tac intemperie do minus de llanc,u, 2 5) intrat 
Lyvoniam. 

Demum in XLm• marsclialcus convocat copiam de longin
quis in obsidionem Gar ten, temptans ecj am super rutenas. Angli
ci"26) quoque cum eo et dominus de. Hanov rever�·us est de Ly.
vonia propter dictam reysam, ad quam Anglici veniunt erecto 
vexillo sancti Georgii; unde de Hanow i:;dignatus eos invadere 
voluit, sed fratres non permiserunt et committun( vexillum Theu
tuno -domino Kun de Hattenstein 2 7) et ita uniti transeunt simul 
cum !tospitibus in Gc,rten ::astrum et terram inavisatam, quam inhu-

i3) Ifaec saepe commemorata 1•egio Pastow erat p1•ope E1•ogel. Calanten aperle idem est 
locus, guem scriptor noster infra Ga/anten et Gallandiam di"cit, f01·tasse quod hodie 
nominatur Gailjanze p1·ope Wilkomirs ad occasum et Scheimy ad septentrźones. Co
piae igitU1· descendeban& ex Schaty, quod sic hodie dicimus ad Gai(janze. 

24) Schuetz p. 78. refert hanc expeditimem ad a. t364. 

25) Fo1·tasse Ufricus 11'. de Hanau; cfr. Yoigt T. Y. 163. adn. 5. 
26) Cf. adnot. 1. apud /7oigt T. Y. 164. ubi etiam Scoti participes fuisse dicuntur. 
21) Quod h. l. confuse et obscu1•e scrz'pto1· szgnificat de priuilegio vexilli sanc i Ge01·gii, 

explicatur in adnot. 2. apud J7oigt T. P. 164-165. Lis in eo vertebatw·, ut non 
B1•itannus nequ.e alius peregrinus, sed tantum modo eques Germanicus vexillum hoc 
po1·ta1'ef. 
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z wojskiem, po-tern udają się nad· rzekę Nergę, do wsi ·Kalantyn„ 
w ziemi Pastoweu / 3) w której się zatrzy�ali i po uieprzyjacieliku 
sobie postąpili, rzeczoną wieś paląc- i do szczętu niszcząc. Po-
tem dnia 8. cale wojsko przeszło ·do powiatów Pastowen i Ge
sowen za Niemen, postrach rzucajc1c i w miejscu gdzie da
wniej były zamki Pisten i V\T eluń przenocowali i nieco niżej blisko 
szańczyka zwanego poąpolicie Rense i razem oblegli zamki, ale nic 
tam: niedokazali. Dziewiątego dnia przechodzą w miejsce, w którem 
byli zostawili żywność swoję, a Pan Bóg z miłosierdzia swego 
obdarzył ich wieloraką zdobyczą, pojmanymi męzczyznami, kobie
tami i t. d. Ani wiedziano,. ile było zabitych, oni zaś zdrowi po
wrócili, prowadząc z sobą Litwinów i Rusinów pojmanych. 24) 

W tej zimowej słocie pan de Hano w 2 5) wchodzi do Inflant. 

Potem w Niedzielę quadragesima·, marszałek powołuje woj
sko z �podał na. oblężenie Grodna,. mając i na Rusiny zamysły. 
Anglicy także 26) z nimi poszli ·j pan ·de Hanow powrócił z Inflant 
dla rzeczonej wyprawy, na którą i Anglicy idt!, rozwiesiwszy 
chorągiew Sgo Jerzego. Rozgniewany tern de Hanow, chciał na 
nieb uderzyć, ale bracia niepozwoli.Ji na ·to, i powierząją chorą
giew niemieckiemu panu Kun de Hattensztein 2 7) i tak połączeni 
wraz z gośćmi, idą,na zamek grodzieński i na krainę tę nieostrze-

23) Iiraina_ta Pastow lezała była hlizko Erogel. Kalanlen pewnie jest to samo, co kronikarz 
gdzie indziej Galanten albo Gollundia nazywa, pewnie dzisiejsze Gailianze na zacliód od 

Wilkomirza, a na północ od Szein. Wojsko więc ciągnęło od Schat do dzisiejszego Gai-
lianze. 

24) Schiitz p. 78. kładzie tę wyprawę wojenną pod r. 1364. 
25) Pewnie Ulryk IY. z Hanau, czytaj Yoigta T. V. str. 163. uwaga 5. 
26) P. uwaga 1. ą Yoigta T. V. str. 164., gdzie tez mówi o uczestnictwie niektórych S2kotów. 
27) Co tu kronikarz tylko mimojazdem wspomina o przywilejach chorągwi Sgo Jerzego, to 

znajduje objaśnienie w uwadze 2. u Yoigta T. Y. str. 164-165. Sprzeczka o to była, 
Że nie Anglik lub inny jaki cudzoziemiec, ale Niemiec tylko mógł nosić chorągiew Sgo 
Jerzego. 
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maniter devastant. Unde rex dictus Pttlrike2 8) loquitur cum mar
scńalco, ądducens secum mulieres cum pueris, cerevisiam cum 
medone propinantes more Rutńenorum. 2 9) 

Sequenti anno Kynstud de dit ei 3 0) 

micus fuerat ordinis, in terra Russie. 3 1) 

gener Kynstud intrare cttstrum cum 300, 

aliam terram , quia a
In nocteque visus es� 
quos in deserltt desti-

naverat ad latrocinandum. 1'1.arschi:llcus retrovertitur , vastans 
circumcirca et permedium 3 2) convertens ad Prus siam; quo dum 
salvi venerunt , captivos etc. diviserunt; quilibet suscepit par

r 
tem suam. 

C A P U T XIII. 

Wartenberg quomodo i-eedificatur.· 

Ab nativitate Cristi 1364. in nativitate Jolumnis Bapti
ste 1) Johannes Scriferod episcopus 2) reediftcavit opidum W ar
tenberg, 3) personaliter cum preceptis suis stans in loco restaura
cionis, fidelesque consiliarii sui et secundo reedificatum est et per
{ ectum, circumque sepivit pa lis vel roboribus cum fortaliciis ac 
propugnaculis fortioribus pri�·linis. Similiter quidquid exustum 

28) Idem., quem scriptor aliis locis Patirke nom.inat Kynstutti filius, Princtps Smolenskius. 
Yoigt T. Y. 93. 

29) Infra legimus apud scriptorem nostrum, magnum duc·em Lithuaniae equitibus ordinis 
ce1•evisiam et panem, ut signa pacis, obtulisse. 

30) 
31) 
32) 

1) 

2) 
3) 

Principi Patfrke. 
1 

Secundum Rammsi"n T. V. 73. Orechow, Ke.xlwlm et alz'i. 
Pniem est in Mscr; quid vocabulum hoc signijicet, non liquet. 
Opo1·tebat fortasse esse Ev a n g e lis t e. 
Episcopus Warmiensis, Joannes Streifi·ock. Yoigt T. r. 168. 

llrbs dicitur prop1·ie Wartenberg. 
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żoną, którą nieludzko niszcżą. Z tego powodu kró'I uazw:rny Pa
tryke ,2 8) mówił z marszałkiem, przyprowadził on z sobą kobiety 
i dzieci, piwem· i miodem częstując, obyczajem Rusinów. 29) 

N11stępującego roku Kynstut dał mu 30) inszą kraiuę w Rus
kiej ziemi, 31) bo był przychylnym zakonowi. W nocy widziano 
jak zięć Kynstuta wchodził do zamku z trzema sty Judzi, któ
rzy mieli w puszczy rozbijać. Marszałek powrócił pustoszfgc kraj 
do koła i poszedł przez środek 3 2) do Prus, gdzie bez sM,ranku 
stanąwszy, podzielili między siebie jeńców i tym podobne rzeczy; 
każdy odebrał swoję część. 

ROZDZIA\L XIll. 

Jak Wa1•tenherg otlhudowany został. 

Od narodzenia Chrystusa Pana roku 1364. w dzień naro
dzenia Sgo Jana Chrzciciela,1) biskup Jan Skryferod,2) odbudo
wał miasteczko W artenberg, 3) sam w osobie swojej z dygnita
rzami swymi stojąc na miejscu odbudowania; stali i wierni jego 
radzcy ·i po raz drugi miejsce to jest odbudowane i skoi1czoue i 
do kola ogrodził je biskup parkanem, czyli palisa0ami z basztami 

28) Ten sam, którego kronikar� Patirke nazywa, syn Kynstuta, książę sąioleński. Voigt 
T. V. 6tr. 93. 

29) Później czytamy u naszego kronikarza, że w. książę litewski rycerzom zakonu dawał 
miód i chleb, jako znak pokoju. 

30) Księciu Patirke. 
31) Podług Karamzyna T.- Y. str. 73. Orecbow, I{exholm i inne. 
32) ,, Pmem" stoi w rękopismie, wątpliw� jest rzeczą, co to ma znaczyć. 
1) Podobno ma być Ewangelisty. 
2) Biskup warmiński Jan Streifrock. Voigt T. V. str. 168, 
3) To miasto właściwie Wartenburg się nazywa. 

19 
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fuerat, fet:it ref'ormari. ClaustrUJn quodtlam edi{i,cavit ordinis mi
norum. f r<1,tribus. 4) 

Post dicta intervallu temporum Kynstut edificavit castrum 
in insula vulgariter Wyrgttlle in opposito Nowesen 5) vulgariter, 
quod Lithwani appellaverunt Novum Ca wen, pontemque trans Mi
melam, quem diligenter custodiebant. Magister vero, audito �u
iusmodi rwmore, convocat precepto�es, dicens, quomodo Lilliw(lni 
reediftcant castrum Cawen; quod videtur vobis faciendum? et ayunt: 
placet nobis, ut restaurata penitus subvertantur. Pre_cepitque ma
gister convocari copiam, qua collect a tempore autltutnpnali intrant 
per Mimelam in Lithwaniam, et cum eis dominus Bartolomeus 
episcopus sttmbiensis veniuntque prope Trappen 6) et magister 
consilio suorum fecit naves fossatis circumf odi et venientes in lo
cum, ubi ·rex edificaverat et Dei dono pagani cito abierunt et iła 
cristiani insulam ohtinuerunt in longum, et in latum. Celeriter 
concludunt, domum velle vincere et victam "'incinerare. Habebant 
quoque duo propugnacula pagani in ponte in Mimeltt, tle quihus 
proponebant se def ens a re; verum commendator de Ragnita 7) nav�qio 
cum potentia venit, volens prohibere paganis, ut non possent fugere de 
propugnaculis quod vidente.,· relinquunt p�opugnacula et fugiunt et itre 
castrum illico cum propugnaculis· fuit exustum. Crastino marsclwl
kus absque fatiga rnane succendit c1tstrum et funditus est exu
stum 8) et paganorum insidie .r;unt frustrate. Magister cum suis 

4) I. e. Wm·tenbU1•gi. Sclwetz, p. 78. Yoigt 1'. YI. 759. 
5) Insula (TFerde1•) /f/y1·galle, contra Nawese, ad orientem a Niewiesclia, postea nomen 

german,cum Gotteswe1·de1• accepi$se videtu1·. Yoigt T. r. 169. In hac ce1·le regione 
conditurn est Gotteswerder, id quod adnotatio supe1·ior docet. 

6 Hanc regionem commemo1·at etiam.Lindenblatl p. 75. sed quae ibidem i"n adnotatione 
traduntur,.falsa sunt. Ex membranźs enim a. 1388. adpm·et, T1·appen f'uisse insulam 
(T'Fe1·de1•) prope Neriam, 1//illzam et 11-fimelam. Sic in membrana situs loci signi.fica
tur. Insula11i eam commemorat etiam scriptor nost-e1·, in ea erat Novo -Ii.auen. 

1)\ Henrźcus de Sclwningen. 
8) Cfr. Yoigt T. Y. '170. adnot. 1. Schuetz. commendatori Ragnitae incensionem arci, 

adscribit. 
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i s1.ańcami mocniejszemi od pie·rwszycli. Podobnież co spalone było 

kazał .odbudować. Zbudował także klasztor jakiś zakonnikom re
guły Sgo Franciszka. 4) 

Po wspomnionym przeciągu czasu „ Kinstut zbudował za
mek na wyspi� pospolicie Wyrgalle 5) zwanej, naprzeciwko miej
sca pospolicie N owessen zwanego, które Litwini Nowem Ko"'nem 
uaz wali; zbudował oraz most przez Niemen, którego pilnie strze
gli Lih,·ini. Mistrz zaś gdy go ta wieść doszła, zwołuje dygni
tarzy, mówiąc: jak Litwini budują na nowo zamek w Kownie i 
dodał, cóż wam czynić się zdaje'? a oui rzekli: życzeniem jest na
szem, aby to co na nowo wznieśli, ze szczętem zniszczone było. 
Rozkazał _więc mistrz zwołać wojsko, które gdy się zebrało w cza
sie jesiennym, wchodzą przez Niemen do. Litwy i z nimi biskup 
samlaudzki Bartłomiej, i przybywają blizko Trapeu 6) i mistrz za 
radą swoich ka1.al statki rowem obwieść i przyszli na miejsce, 
gdzie król budo,vał zamek i 7',a laską Pana Boga pogł\nie wnet 
odeszli i tak chrześcianie o1anowali wyspę na dłuż i na szerz i 
prędko się na to zgadzają, że zamek chcieli zdobyć, a zdobyw
szy go spalić. Mieli także poganie dwa szańce nad mosfom na 
Niemnie, w których si.Q bronić chcieli, ale komandor z Ragnity 7) 

ua statku z wojskiem przyszedł w celu zabrnnienia poganom od
wrotu z baszt; cu widząc, opuścili basztę i ucieldi _ i tak zamek 
wraz z basztami został spalony. Nazajutrz marszałek bez tru
dności zi-aua zapalił zamek i spalony został do szczętu, 8) a pogan 
--, -.. 

4) To jest w Wartenburgu Schiitz p. 78. Yoigt T. YI. str. 759. 
5) Kępa Wyrgalle naprzeciw dzisiejszej Niewieszy połoiooa, zd:ije się, iz później otrzymała 

niemieckie n..izwisko Gotteswerder. Voigt T. V. str. 169. W tej .bowiem właśnie oko
licy słał zamek Golt.s�·erder, jak się wyżej rzekło. 

6) Tę okolicę Trappen wymienia także Lindenblatt str. 75. lecz podania ich są hłszywe. 
Z dokumentcSw z r._ 1388. dokładnie się okazuje, ii Trappen była wyspą (insula) w oko
licy Ner gi, Wilii i Niemna. Tak się z dokumentów okazuje. U.roni karz nasz nawet 
wspomina o Trappen1 jak o wyspie, i mówi i Nowe Kowno na niej wybudowane było. 

7) Henryk Scheningen. 
8) Czytaj, Y 01gta T. V. str. 170, uwaga 1, Schiitz przypisuje spalenie zamku komandorowi 

Rago1ty. 
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tran$ivit tle loco. Venit Kynstut merens propter huiusmodi dam
pna. Frater vero Hinricus Scheningen, commendator de Ragnit{I, 
fuit presens; a quo rex intellexit, interro,ąans, quod vellent cum 
exercitu ire in Pisten et We lun; unde Kynstut fesfinus transiit 
in dicta castra. Magister cum preceptorihus el fota communitate 
descendunt 1-t.l.imelam. Commendator cle Ragnita, cum ibi venis
set, acclmnavit Regi, dicens: dale vos captwum in manus magi
stri, ,labitque vos super manum. 9) Hiis auditis, pagani dixerunt: 
non poterimus eis resistere, et responderunt commenllatori: Nos 
volumus ,lescendere, nos quoque cum Olftnifnes possessionibus dare 
in manus magistri, uxores,, liberos etc. et de cetero non insidiari 
sed fidem suscipere: Comrnendator vero statuit eis diem delibe
racionis, in q'l!a reciperet responsum finale. Post hec sepedictus 
commendator de Ragnita transiit ftd magi.r,trum navigio, ubi eran_t 
<tlii preceptores, quorum nomina vocat historia et sunt prius sepe 
nominati. Qui omnes dimittunt 1·egeni cum paganis et preltabito 
con$ilio navigio descendunt, volentes in Pisten et W elun. Et mit
tunt commendatorem de Ragnita in Pislen, scrutar-i., debile: an 
vellent domun1, dar·e. Postulavitque 10) capilaneum, tt quo querit 
responsum; qui dixit: nescio intentionem eorum. ,Statimque visi 
sunt discedere omnes et fugere. Et statim accessit commendator, 
domum funditus in cinerem vertit. Ei revertitur ad magistrum. 
Et simul veniunt in Welun, ubi steterunt X. diehus, fitque machi„ 
na, quam rnarsclwlkus convertit in laties suhurbii, commendator 
Elhingensis 11) cuni 4 arietiuus inferius- et frater Ortolf impu,ąnan- . · 
tes suburbium et macltine frttnseunt sequenti nocie et planant suh
urbimn <lejicientes. JJ!.arschalkus siutsit capitaneo, ut ordini se 

9) Captivos da1·e {n manus idem signijl.caf, quod ea conditione et hoc promisso obligatos 
dimittm·e, fore ut se postea constiluto tempore ad redemtionem sisfm·ent. 

JO) Sc. commendato1·. 11) Commm1dator elbinę;e,isis et 01•dinis /wspitalarius 01'tulfus de 
1'·reviris, quem sc1•zplor mox ipse nominat. 
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chytrość z�wiedzioną została. . Mistrz ze. swymi miejsce to (!pu
ścił. Przybył potem Kynstut zasmucony z takowej sżkody. Brat 
zaś Henryk Szeningen, .komandor z Ragnity był przytomnym, 
którego król badając, wyrozumiał z niego, źe chcieli z wojskiem 
iść do Pisten i do \i\Tieluuia. Kyn.stut więc spiesznie udał się do 
rzeczonych zamków. Mistrz z dyguitarzami i calem zgromadze
uiem płynął Niemnem - wodą. Komandor z Raguity stanąwszy na 
mJeJSCU' zawołał efo króla mówiąc: "Poddajcie się na ręce mi
strza 9) i on was wypuści nn słowo, że się wy.kupicie." Uslysza7 
wszy to, rzekli poganie: Niemożemy się im oprzeć. i odpowie
dzieli komandorowi: My zejdziemy i ze wszystkiem, co mamy, pod
damy �ię mistrzowi i z zonami' dziećmi i t. d. i niebędziemy n� 
niego zasadzek czynić, ale na -słowo się poddajemy. Kom andor 
naznaczył im dzień do namysłu, w któ1·ymby otrzymał stanowczą 
odpowied�. Potem przerzeczony komandor z Ragnity udał się 
-statkiem �o mistrza, gdzie byli inni dygnitarze, których nazwiska 
wspomina historya i którzy wyźej są wymienieni, a wszyscy pu
szczają króla z poganami, a pierwej rad4J odbywszy, wysiadają 
ze statku, .chcąc się udać do Pist-en i \Vielunia i posyłają koman
dora z Ragnity, aby jak się uależy wybadał, czyli chcą zamek 
poddać, i spytał się 10) starosty, od którego żądał odpowiedzi, 
a starąsta mu odpowiedział: Nie znam icb zamiarów, zaraz. potem 

. 

- � 

widziano, jak· wszyscy zeszli i ucieldi. I zaraz przystąpił koman-
dor i zamek do szczętu w ·perzynę obrócił. I wrócił do marszałka 
i razem poszli do Wielunia, gdzie dziesięć dui pozostali i tam 
zrobiono machint;;, którą marszałek obrócił �u bokowi przedmie
ścia, niżby zaś koma11dor elblązki 11) ze czterema tarauami stanął· 

9) Poddać się na ręce -czyje, zna;zylo poddać się z wnl'llnkami stawienia się w czasie wy-
znaczonym d!a wykupu. 1Ó} lfomandor. 

11) Jałmużnik orderu i komandor elblązki Ortulf z Trewiru, kt6rego kronikarz zaraz sam 
wymienia. 
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subderent pllgani, nec recepit responsa; sperabant enim, se pos

se defendere. Die tercia, dum viderent suburbium destructum, 

cucurrerunt celeriter et exscidunt ante-murale 12.) et injiciunt 

ignern; Elbingenses in alio angulo succendunt partem donius, el 

ftttmma:ascendit cum i,ento et crevit in inmensum. 13) 

Gastot 14) capitaneus ttcclamans marschallmm, frrtlrem 

Henningum Scindekop, ut ob honorem et laudem, l;·icut dece ret, 

eum, captivuui accipere tlignaretur, quod fecit et misit eum in ten

torium suum. Exercitus vero Gaslot interf'ecit, 15) quod valde 

displicuit marschalko, et cepit querulari de occisione eius. Nec 

quisquam po erat domum juvare etc. Pagani petunt discessum tt 

domo, quia nec patuit eis locus f uge; unde ibidem sunt occisi in 

numero 100 cum sclmtis, qui in e(l manebant et defenderant, 

vallumque suffodiunt et dispergunt. Interi1_n l(ynstut intrans Prus

siam, et cum venisset in desertum, a piscatoribus, quos captiva

verat, intellexit, magistrum cum s·ui�· duo castra We lun et Pi

sten omnino rlestruxisse et iam cum animi letitia domum redisse, 

nec voluit credere rex ; verum cum victoritt et captfois leti omnes 

sunt reversi. 

ln eodem anno in quadragesimtt l(ynstut ·venit circa lur-· 

genburą ad partes Episcopi 16) et incolis non avisatis pagani 

12) J. e. parcham. 
13) De 1·ationc, qua cuhaeret nm•rativ !t11ec 1//igandi omn Schuetio et Dlugoss. efr. Yoip;t 

1'. Y, 170-171. adn. 2. 

14) De nomine hoc, mox Gastold vel Gastot, mox Gastaud vel Gastudt, ąfr. Yoigt 1'. Y. 
171. Gasfowd secundum memb1·anas sc1·ibi debet. 

15) Alios fontes commem01·at Yoigt 1'. Y. 172. adn. 1. 
16) . Regio Geo1·genbu1·gensis erat praedium episcopi Sambiae. JntelligUu1• enim Ge01•genbU1'ff 

frope Jnste1·burgum. 
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i brat OrtoJf dobywając przedmieścia; ·machiny zaś dnia następu-

j<!cego w nocy przeprowadzono i z ziemią rów!1ają· i. burzą przed

mieś·cie. Marszałek radził staroście, aby się poganie poddali za
konowi, ale odpowiedzi nie odebrał, spodziewali się albowjem, ie 
sję bronić potrafią. Dnia trzeciego, gdy widzieli przedmieście zu·i
szczone, uadbiegli Krzyżacy, spiesznie wycięli przedmurze 12) na

rzucali ognia. Elblążanie w innym narożniku podpalają część zam
ku, i płomień wzniósł się z wiatrem i nieskończenie się pomnożył. 13) 

Gastot 14) starosta zawołał na marszałka brata Henninga. Scyn
dekop, aby go dla· czci i up9ważenia jak przystało raczył przyj<&Ć 
za jeńca, co też uczynił i posłał go do swego namiotu. Lecz 
wojsko zabiło G:tstota, 15) co bardzo się niepodobalo marszałkowi 
tak, że się zaczął wadzić o zabicie jego. Nikt zaś zamku nie mógł 
wesprzeć. Poganie proszą, aby im wyjść pozwolono z zamku, bo nie
mieli gdzie się schronić, z tego powodu zabito ich tam stu z pu
klerza�i, którzy w nim mieszkali i którzy go bronili, szaniec zaś 
rozkopują i rozrzucają. Tymczasem Kynstut wkroczył do Prus, a 
gdy wszedł do puszczy, dowiedział się od rybaków, których poj
mał, ze mistrz ze swymi zupełnie zburzył dwa zamki, Wieluń 
i Pisten, i że wesoło już był do domu powrócił. Niech ciał temu 
król wier1.yć, przecież zwyci�zcy Krzyżacy z jeńcami wszyscy 
wesoło p_owróciłi. 

\\r tymże roku w Niedzięlę qu.adragesima, Kynstut przybył 
około Jurborka do włości biskupa, 16) a mieszka11cy niebyli ostrze-

12) Tak nazwany parkan. 
13) Porównaj w tym przedmiocie Wiganda, Schlitza, Długosza i Yoigta T. Y. str. 170-171. 

uwaga 2. 
14) Nazwisko to piszą raz G11stold, drugi raz Gastot, albo Gastaud albo Gastudt. Czytaj 

Yoigta T. Y. str: 171. Gastowd jest właściwe nazwisko. 
15) Czytaj w tym przedmiocie Yoigta T. V. str. 172. uwaga 1. 
16) lfraina około Georgenburga należała do biskupa samlandzkiego. Mowa tu jest o Georg:en 

burgu pod Insterburgiem. 
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hylares transeunt in Probestwalde 17) v11,lgariler, 30 capti
vos deducunt et plura dampna faciunt christianis.. Post haec 
in hyeme frater Hinricus 18) convocavit a longe, quos voluit, in
trans deser ta, more lafronum, 19) inf estat prtganos cursu subtili et 
occu-rrentes paganos capti7?avit signanter quendam Bayorem no-· 
mine Wayden et spoliavit eos in multis. 

D einde 12 Schalwen 2 0) de Ragnita intrant solitudinem ; 
eo tempore Kynstud ordinaverat 150 Litkwanos de villa Scho� 
lowen vulgariter, 71ro custodia viarum, quos dicti 12 cum, clamore 
invadentes terruerunt et convertunt in fugttm, plures ex eis vul
nerando, spoliantes eos schutis21) et lanceis. Estimabant enim ma
gnam adesse turbam. Ceterum Hinricus de Sclteningen intrat 
terram Samaytarum non avisatam, quam igne et vulnere vastans. 
In reversione pttgani pedestres et equestres insequuntur eum et 
angustiati fratres rapinam reliquerunt et captivati sunt fr{ttres 
et dampnificati per vindictam. 

Anno 1365. Kynstut intrans desertum22) venitque prope .An
gerborg nec invenit domi prefectum ··vel eius socium et impugnans 
castrum vicit et captivavit duntaxat 8 viros, qui eum 2 3) d;efen
dere dehehant. Eodem anno commendator de Ragnita 24) advo
catus sambiensis 2 5) et peregrini presentes intrant Eroglen et ter-

17) Hic locus Propstwalde non exstat amplius. 
18) Scriptor intclligit commendatorem Ragnitae Henricum de Sclteningcn. 
19) Stntter, expedita latronum manus, c;fr, Yolgt T. P. 173. 

20) Schaluen, Schalauer erant famuli in a1·cibus 01·dinis, quem admodum Withingi. Saepe 
commemorantu1· in recensu cdparitorum et nonnunquarn etiam a1·mabantur ad bella 
gm·enda. 

21) P1·0 s C u t i s. 

22, lntelligit sm•ipfor, quam dicunt Wilclniss. 
23) Id (castrum) 
24) Commendator Ragnitae a. 1365. erat Burhardus 'Jlansfeld. 
25) Ruedigm•us de Elner. 
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żeni. Poganie weseli udali się na miejsce gminnem .nazwiskiem 

Probestwalde 17) zwane, 30 jeńców uprowadzają i różne szkody 

cbrześcianom zrządzają. Potem w zimie brat Henryk 18) powołał 

zdaleka ochotników, wszedł do puszczy jakby z zgrają rabusiów, 

szybkim pędem napastowali pogan i kogo napotkali wzięli w uie

wolą , mianowicie jakiegoś bojara nazwiskiem W ayden, i wiele 
rzeczy złupili. 

Potem dwunastu Szalweńczyków 19) z Ragnity weszło do 
puszczy. W tymże czasie Kynstut rozporządził 150 Litwinów 
z wioski gminnie Szalowen zwanej na straż dróg, których wspo
nmieni dwanaście z krzykiem napadłszy, trwogą przerazili i do 
ucieczki zmusili , rauiąc kilku z nich i zabierając im ich puklerze 

i kopie. Sądzili bowiem, że wielka ich jest liczba. Zresztą Hen-
ryk de Scheningen wchodzi do Zmudzi nieostrzeżony, którą ogniem 
i mieczem pustoszy, a gdy się cofnął, poganie pieszo i koui10 ści
gają go, a . ściśnieni bracia zdobycz zostawiają i w. niewolą są 

pojmani i zemszczono się nad nimi, a oni szkodę ponieśli. 
Roku 1365. Kyustut wchodzi do pustyni , 20) przybywa bliz

ko Ange1·burga i nieznalazł w zamku zarz11dzc.y, ani jego socyu
sza i dobywają zamku; zdobył go Kynstut i pojmał ośmiu męzów, 
którzy go bronić mieli. Tegoż roku komandor z Ragnity 21) wójt 
samlandzki 22) i przytomni pielgrzymi wchodzą do Eroglen i ziemi 

17) Miejsca Propstwalde dziś nieznamy. 
18) Kronikarz mówi tu o Henryku Scbcningen komandorze Ragnity. O takich opryszkach pi· 

sze Yoigt T. V. sir. j 73. 
19) Schalwenczykowie, w zamkach zakonnych trzymani byli jako slu:h\cy, równie i Wityn

gowie. Często o nich jest mowa w konwentach zakonu, często ich tez na wojnę uzy"·ano. 

20) Tym wyrazem t'lznacza kronikarz kraiiu; lasem zarosłą, po uiem. Wildoiss. 

21) Komaodo�em Ragnity był w r. 1365. Burhard Mansfdtl. 
22) Riidiger Elner. 

20 
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t·am Paslowensem, tribus diebus moleslantes, interficiendo, ca
pli-vando e't �·poliando ei rapi1tam ,leducunt magnam„ Commenda
ior fuit de illansvelcl, Rotńolierus de Elner advocatus, comes de 
W arwig 2 6

) qui etiarn per annum st elit in Prus�·ia cum suis. Ferilt 6ta 
ante dominicam .Exurge 4 reges se. Kynstud, Algart, Paterky 
de Garten 27) et rex_·� Alexander 28) in gravarnen cristianorwn 
intrant terram Sclutlwermn in tribus e:rercitióus cum 4000 et 
-vicerunt duo castra29) et incineraverunt,, Caustriten etc., captivos 
educentes viros et mulieres, feslinanfque ml stagnurn vulgariter 
I(urisclt - Hab, in ·quo piscalores captivarunt, XIV. etiam equos 
commendaloris deduxerunt, festim 1redeunt ad regem prope Ba
gnitam leli, sacriftcantes diis- sanguinem, tńauri, et quendam vo-
caóulo Hensel N euwensteyn 3 0) in ignem projiciunt et sacriftcttnt. 
Alius frater devastavit terram Schalwischcensem et populus inibi 
,Jedit se Lithwanis numero 800, quos omnes cttpiivos sexus utri
usque secum i!,uxerunt et ita 1·edeunt ad patriam. 3 1) 

Post !tec Wynricus magister cum preceptoriów,· et cullecta 
copi<t in <lie Assumpcionis intendens castrum _Wille 32) obtinere, 
pertranseuntesque f{,urnen vu(ąariter Neryne, 33) in quo antequam, 
vadum iinvenirent, camerarius magistri Sanderus est submersus. 
lntrantque terras Popparter et Slawegen., 34) quos duobus diebus 

�6) Comes B1·ilannicus Thomas de lf/m•wick.t Yoi'gt T. YI. 175. 

27) Patir/.e dux Grudncnsis, iam saepe con.11icm..oratus .filius Rynstutli. 
28) Apud Rojalowicz p. 333. dicilur lforiatovic'ius; secundum Dlugoss. p. 1150. erat „.fi

lius Mlchaelis alias Ro1·iath ducis Litlwaniae et nepos Olgyerdi et Reystutlwnis.,, 
29) Jn Lindenbl. p. 29. arces Sclzalauicae, dicuntur Splitten et Laustrilen. Sitae erant 

prope 1'ilsam et Ragnitam. Hattd p1•ocul ab illa m·be ltodie etiam est locus Spllttcn. 
30)- Fue1·ilne hic llensel Neuenstein eques 01·dinis, non dlcitur. Sc1•iptor noster ewn non 

videtur pro equite lwbere. 
31) Cfr. Voigt T. Y. 175. adn. 2. 

3Z) Sic vulgu scripto1• TFil11am rlicil. Efiam in Lindenbl. p. 29·. commem.01•afur !wce expe
ditzo in lf/ilnam. 

33) Nery;w est lt. l. Nerię, TJ7ilta. 
3-i-) Hodie rrgiencs Slowikt et Pop(l1•/iny, ad meridi"cm oppido1•um Joha1111i.iburg et Geor

gcnbu1·i, 
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Pastoweńskiej i przez trzy dni pustoszą, .zabijają, w niewolą poj

muj;i i rabują i wielkie lupy zabierają. Komandorem był M·-msfeld, 
wójte1n Rotoher de Elner i. hrabia de Warwig,23) który także ze 
swymi rok cały bawił w Prusiecl1. W Piątek przed Niedzielą 
Ex urg e, czterech królów, to jest: Kinstut, Algard, Paterki 24) 

z Grodna i król Alexander 25) wchodzą na szkodę chrześnian do 
ziemi Schalveran z trzema wojskami „ w cztery tysiące ludzi i zdo
byli dwa zamki,26) spalili je, Kaustriten i inne; a w niewolą poj
mali męzczyzny i kobiety i pospieszyli do jeziora gminnym wyra
zem Kurishaf zwanego, na którym pojmali rybaków czternastu i 
konie komandora uprowadzili f weseli spiesznie powrócili do króla 
blizko Ragnity i poświęcają Bogom krew byka i jeńca jednego, 
zwanego ilensel Neuenstein 27) w ogień na ofiarę wrzucają. Inny 
brat spustoszył ziemię Szalwiszańską, a lud w niej poddał się Lit
winom w liczbie óśmiuset, których to jeńców obu płci wszystkich 
z sobą �prowad'.,,ili i tak powrócili do ojczyzny. 28) 

Potem Wiuryk mistrz z dygnitarzami i zebranem wojskiem 
w dzień \Vniebowzięcia N. Panny, pragnąc zamek wilelski 29) 

?.dobyć, przebył rzekę, gminnym wyrazem Neriru; ,3°) w której 
pierwej bród byli znaleźli. Sanderus, komornik mistrza utopił si,,. 
I wchodzą do krainy Poparter i Slawegen , 31) którą przez dwa 

23) Hrabia· angielski Thomas Warwick. Yoigt T. VI. str. 175. 
24) Patirke książę grodzieński, syn I{ynstuta. 
25) U Kojałowicza p. 335. nazywa on się Alexander Koriato\"icius, podług Długosza p. 1150 

był Filius Micltaelis, alias Koriath ducis Litbuaniae et nepoi Olgyerdi eL Heystuthonis. 
26) Lindenblatt str. 29. wymienia obydwa Schalawyjskie zamki SpliLten i KausLriten. Leżały 

one niedaleko Tylzy i Rag·nity. Wieś Splittea jeszcze się pod Tylżą znajduje. 
27) Czy ten Hensel Neuenstein był krzyżakiem niewiadomo. Zdaje się że nie, podług nasze

go kronikal'za. 
28) Czyt:ij Voigta T. V. str. 175. uwaga 2. 
2�) Tak kronikarz zw1c·t:ajnie nazywa Wilno. Lindcnblalt str. 29. wspomina o tej wyprawie 

do Wilna. 
-�o) Neryne 1·zeka: jest to Nerga czyli Wilia. 
31) Dzisiejsu powiaty Słowiki i Popartin�', na połuJnie od Georgcnburga i Johanni.slrnrga. 
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ilevastaóant et venient�s lld Mimilam, facientes vontem, per quem 
transierunt, portcmtes res suas, equos vero transnarunt, des_cen
dunt tandem Mimilam ad locurn navium et victualium el (lscen
dunt terrmn. .Accidit, quod quidam de paganis rex Buław dic
tus 3 5) cum. Kynstut es set in expedicione, domi manerel et cum 
bayoribus suis et aliis et fratre suo Surwillo 36) inlraret deser
tum,, 3 7) conductorem suum niitf entes in Konigishe1:ą, nomine Dirz„ 
sune, 38) sed postea rloluerunt, quum filium regis singulis nocti
bus in Cippum inclusit, qu{ postea Litltwaniam rediit. 

Butaut rex cum suis venit in lnsterburg, quem prefe"ctus 
ltilarifor suscepit. 3 9) Tandem Him·icus Scheningen duxit eos ad 
M agistrum , a quo omnes letanter sunt suscepti et honorati ab 
incolis Prussie, et veniunt in Dlarienburg, convocanturque precep
tores et tractant �imul, quando baptisma suscipere de,heant. Et 
.�tatuunt locum in l(onigisberg magis congruum propter hospites 
A.nglicos, comitem de W arwicq, Tńomam de Off art; quidam eciam 
Almanni presentes er ant, qui omnes letantur de lwrum conver
sione. Convocati eciam fuerunt Johannes episcopus Warmiensis 
et Bartholomeus srtmbiensis et multi sacerdotes etc. Multi quo„ 
·que variis do'!i,Y regem ńonoraverunt. 40) Quibus peractis, Magi• 
ster cum rege et preceptoribus prtrrent se ad reysam in die As
sumptionis. Demandatum etiam fuit, quod qui libet victualia fer
ret pro 1 mense ad minus, et iła intrant Litliwanittm in festo 

35) De nomine et gente huius regi's Butaw cfr. Yoigt T. //. 1i6". adn. 1. Ex disquistfiunfł 

colllgi potest, hunc Buetaw vel Buetaut lfynstutti fuisse /ilium
) 

Sw·vilonem autem 
fratrem vel ajfinem. 

36) Cfr. Yoigt I. l. 
31) Desertum, id est Wildniss. 

38) Hic Dirstune erat Ifynstutti centurio (capitaneus) 1//ilnae. 
39) De hac nar'rafione ef. Yoigt T. Y 111. 

40) Uberius !taec nar1·at Poigt T. Y. 177-178. 
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dui plądrowali,· a przyszedłszy nad Niemen, zrobiH most, po któ
rym przeszli' niosąc na sobie ruchomości swoje, konie zaś wpław 
przeszły, i płynęli Niemnem. z wodą na miejsce , gdzie były statki 
i żywność i tam na ląd wysiedli. Zdarzyło się, że któryś z po
gan u·azwany kr6l Butaf, 32) gdy Kyustut był na wyp.rawie, w do
mu był pozostał i z Bojarami swymi i z bratem swoim ·surwillo 33) 

we�zli w puszczą, 34) przewodnika zaś swego nazwiskiem DlL·
su�1e :\ 5) posłali do Królewca, ale potem żałowali tego ,' gdy syua 
kró!ewskiego co noc w grobie zamykał, który potem do Litwy 
wrócił. 

Król Buta ut przybył do Insterburga, a rządzca tamtejszy 
uprzejmie go przyjął. 36) Tymczasem Heuryk Scheuingeu zaprowa- , 
dził ich do ·mistrza, który -ich wszystkich wesoło przyjął i uczczeni 
byli od mieszkańców Prus i przybywają do Malborga i zwołują 
dygnitarzy i układają między sobą, kiedy by chrzest" przyjęli i usta
nawiają �iejsce w Królewcu jako sposobniejszym dla gości An
gHków, hrabiego de Warwick, Tomasza de Off art; byli tam także 
uiektórzy Niemcy, którzy wszyscy cieszyli się z nawrócenia ·ich. 
Wezwano także Jana biskupa warmińskiego i Bartłomieja Sam·
laudzkiego i wielu duchownych i t. d. Wielu także Krzyżaków 
uczciło króla różnemi darami. 37) To wypełuiwszy mistrz z królem 
i z dygnitar_zami gotują się na wyprnwę wojenną w dzień W nie
bo wzięcia N. _Panuy. Rozkazano także, aby każdy żywność miał 
z sobą najmniej na jeden miesiąc i tak wchodzą do Litwy w święto 

32) O genealogii tego króla Buta wa, czytaj uwagę 1. u Yoigta T. V. str. 176. Wnosić na, 
leży, ie ten Butaw lub Butaut był synem -i:"ynstuta, Surwill zaś bratem jego, lub bliz
kim krewnym. 

33) Czytaj Voigta b-i'storyą pruską. 
34) Wspomniona po kilka i·azy puszcza, po niem. Wildniss. 
35) Ten Dirsune był dowódzcą Kynstutta w Wilnie. 
36) Czytaj w tym przedmiocie Voigta T. V. str. 177. 
37) O tem zdarzeniu czytaj Voigta T. V. str. 177-178. 
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dieto. Et cum exercitu intrant terram Gaysow, 41) perf ranseun
tes grandem sifi,am, veniunt in terram Labuno non ttvisatmn, oc
cidentes et capiente.Y, intrant tandem Curiam cuiusdam ""·yoris no
mine Ywan 42) Juxta flumen Nawosen, in quo er(lt vadum, juxht 
quod exercitus stetit, dictusque Y wan per fUium clttmore magno 
a rnarsc!talco peciit, curia_rn suam salvari, ut marsc!talkus in et.t 
in reditu possU h�spitari; qui respondit: antique structure deben t 
c1·ernari et nove er�ąi. Tandem pagani, ftudita !tUiusmodi respon
so , festinant rul curimn, sp er ant es evadere; cristiani vero cum 
arcuhus etc. Yvanuin captivant, paganos occidunt. 1'1 a gis ter cum 
exercitu intrat Symen terram, 4 3) que a cristianis igne con.mmpltt, 
13sf, consequenter contra, Swintoppenses, 44) quos similiter molesta
bant et Mirgenses eciam etc. Tandem veniunt ad castrum Wille 
evocantque cttpita,newn, putantes �·ie castrum obtinere. Magister 
quoque ait suis: de ::etero <t longe accedere volumus, ne decipfo
mur neque otfendamur, et circumhussit domum, rediens .a(l exer
citum. De mane surgentes veniunt in terr'ru11, Lahwien, 4 5) ubi 
omnia sunt vastata. Ad noctem 4,_:. servi reg ·s Buillvi cum equi.y 
evaserunt et paganis propositum cristianorum notificaver-unt. Post 
quintam diem procedunt, se ptircie�tes Juxta Nergam. 46) Magi .. 
ster cum marschalko reys(l,m fecerunt in digna/aude. Ortol/us47) 

commendator elbingensis, Wernlterus 48) de Cristhurg paganos 

41) Yel Gessow, ut est altbi apud scriptorem, 1 egio saepe commemomta ad Dobissam (Lu
bissam), 

42) Aliunde scimus, Jwanum huncfilium Patyrkoms fuisse; cf, Yoigt T. 178-179. For
lasse Jaswoin nostrae aetatis m•at olim arx Ivani. 

ł3) Eadem 1·eg'io, q•tam scripto1· antea dixił Zeymen !iodie Sclle1'.my, ]J1'0pe Kauen ad se-
p tentrivnes. 

44) Ad Swinloppam. Jlodie dicitw• Swente. In Lindenbl. p. 61. dicitu,• etiam Swinloppa. 

45) lgitur expeditio 1•edibat in Samogitiam. 
46) Alibi Nerie, Nerige (Wilia). 
47) 01•tulfus de Treviris. 
48) Wernerus de Rumdorf. 
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przerzeczone. A gdy, wojsko wkracza do .ziemi Gaysow 38) prze
bywszy las wielki, wchodzą do ziemi Labuno nieostrzeżonej, ,za
bijają tam i 11iew0Iuików bió.rą i ,vchodzą do dworca jakiegoś bo-
jara nazwiskiem Iwana 39) nad rzeką Nawos_en, · w której był bród, 
-uad którym ,vcusko stanęło i rzeczouy Iwan przez syna swego 
wielkim krzykiem prosił marszałka, aby ocalił jego pomieszkauie, 
aby w uim marszałek mógł za powrntem stanąć, ale ou odpowie
dział:_ -Niech ,się stare budowle palą, a uowe wznoszą. Tymcza
sem poganie słysząc taką odpowiedż, spieszą do dworca, spodżie
waj:1c się ujść, chrześciauie zaś Inkami j· inną bronią Iwana biorą 
w niewolą, a pogan zabij.ają. Mistrz z wojskiem wchodzi do ziemi 
Symen, 40-) która od chrześcian ogniem jest zniszczona, potem idą 
przeciwko Swiutopenczanom, 41) których podobnież trapią, toż i 
Mirgensów i innych; tymczasem priychodzą pod zamek wileński i 

· wywołują starostę, rozumiejąc, że tak uzyskają zamek. l\'Iistrz 
zaś rzekł do swoich: z tern wszystkiem zdaleka przystąpimy, abyś
my się nieoszukali i szkody nie ponieśli, i około zamku popalił 
wszystko i wróciJ do . wojska. z rana wstawszy, przychodzą do 

ziemi Labunen, 42) gdzie wszystko z-niszczone zostało. Z wie-
- czorą czterech sług króla Butawa .z- końmi ucie-klo i pogan uwia

domiło o zimiarze chrześciao. Po upłynieniu duia piątego idą da
lej wygodnie nad Mergą. -t

3) Mistrz z marszałkiem odbyli. wypra-

38) Czyli Gessow, kraina nad Dohissą, o której często wzmianka była. 
39J Zkąd inąd wiemy, ze ten Iwan synem był Patirki. Yoigt T. Y str. 178-179., być może 

Że dzisiejsze Jaswoin dworem tego Iwana J;iylo. 
40) Ta sama kraina, którą kronikarz pier,vej nazywał Zejmen, dzisiejsze Szejmy na pół

noc od Kowna. 
41) Nad Swintoppą rzeką, teraz się ona Swient:t nazywa. Lindenblatt str. G7. wspomina o 

niej pod nazwiskiem Swintopy. 
42) Powrócili "ięc znowu na Żmudi. 
43) Nerg11, Neriga to jest Wilia. 
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molestaverunt. Sambienses cum viris episcopi transierunt contrll 
castrum Masgallen, 49) de quo et alio 50) similiter pagani cum vere
cund_ia fugierunt, relinquent es ·ea et dederunt et in cinerem re
dacta sunt cum omni suppellectili. 51) 

Eadem die dicti exercitus 2 ttd nactem procedunt, in 7 a 
die terras devasl<tnt circumquaque veniuntque ad pontem , cuius 
transitum pagani prohibebant et sequuntur cristfonos et pbns inci
neratus fuit; unde pagflni letabantur, sed in vanum, cri�·tiani e
nim assumunt equos suos, et occurrentihus 500 paganis, eos com, · 
mendator ad captivitatem "invitat, ut vitam salvent, et cum 50 
viris eos invadit et in fugam vertit. Et revertitur nocte ad ma
gistrum , qui de eius reditu exhilarescit. Et continuo in · 8 die 
cum exercitu descendit juxta N erg am et varia dampna igne etc. 
fecerat. Nona52) per longum spatium terras fl,amma consumunt; 
decima magister et marscńalkus etc. mtme in�Sloassen 53) intral, 
quam etiam exurunt. Post !tec imponunt se lias _ navibus, leli per
tr,mseuntes n{lvibus, equos transnantes; tandem quilibet compre
ltenso equo suo et sella imposita, ignorantibus p{lgtmis, redeunt 
domum cum letitia. 5 "J Post hec pagani comportant exerciturn et 
circa Nordenburg in longum et fatum igne vastant; inavisati qui
dem erant; suburbium subvertunt, pecortt transfigunt telis et ul
tra 30 captivaverunt, equos etlucentes: multi eciam sunt occisi. 
Sic et prefectus de Hattenstein, 5 5) et procedunt per silv11,m 

49) Etia1n Jlfeissgallen, hodi� MescMgola Jrilnam inter et Kern'Ow. 
50) He1·now, Schuetz p. 79. 

51) .Cfr. J'otgt T. Y. 178-179. 52) Sc. die. 
53) Yel Slav ,sen, ut est apud scriptorem, fo1·tasse Slobodka apud Njewjescham. 
51-) De tempore huius cxpeditionis ef. Yoigt T. Y, 180. adn. 1. Lindenbl. p. 29. tradit, 

expeditionem hanc per 13 hebdomades durasse; Schuetzius confra, quod est etiam 
probabilius, undeviginti diebus eam confectam esse dicit. 

55) Cuno de Hatenstein non e1·at tum praefectus N01·denbw·gensis. 
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wę godną zalety. Ol'tolf 44) komandor elbJązki ,  Wer�er 45) z Chryst

burga, trapili pogan. Samlandzki wójt z ludźmi biskupa poszedł 

przeciw zamkowi Masgalen, u) z którego, a p1·zy tem i z inszego 47) 

poganie haniebnie uciekli, zostawiwszy je i poddawszy, i w pe

rzyuę je obrócono ze wszelkim sprzętem. 48) 

Tegoż dnia dwa rzeczone ,,,ojska id� aż do nocy; siódmego 

unia kraj pustoszą i zewsząd przychodzą do mostu, którego przej

ścia pog.auie bronili i idą ze ch1·zcściauami i most spalony został, 

z czego się poganie cieszyli, lecz uapróżno, chrześcjanie albowiem 

biorą konie swoje, a ·g ły im 500 pogan zaszło drogę, komandor 
wezwał ich, aby się poddali i tak życie swoje ocalili, i z pięBiu
dziesiąt ludźmi uderza na nich i do ucieczki ich zniewala i po

wraca w nocy do mistrza, który się z jego pow.rota cieszy. I cią� 

gie do duia 8go z wojskiem idzie nad N ergą i różne szkody ogniem 

i tym podobnym sposobem zrządził. Dziewiątego dnia pożog·ą kraj 

w znacznym obwodzie zniszczył; dziesiątego dnia mistrz I mar

szałek ziemi wehodzą do Stoassen ,'49) który takie palą. Potem 

siodła kładą na statki i weseli przebywają rzekę statkami, konie 

za; przepły nęły, potem 'każdy wziąwszy konia swego i okulba

czywszy go mimo wiedzy pogan, weseli 50) powra.caj:& do domu. 

Potem Poganie zbierają wojsko i wkoło N ordenburga wzdłuż i 

wszerz . ogniem luaj uiszczą, bo mieszkańcy byli nieostrzeżeni, 

przedmieście uiszczą, bydło pociskami zabijają i więcej jak 30 lu

dzi w niewolą bion!, uprowadzają koni,e, wi'elu także zabitych zo-
------------

44) Ortu]f z Trewiru. 45) Werner Rurndorf. 
46) Albo Meissgallen, pewnie dzisiejsza Moszigola nieda.leko Wilna. 
47) To jest Kernowa, jak świadczy Schiitz str- 79. 
48) Czytaj Voigta 1'. Y. 178 � 179. 
49) Lub Slawosen, jak je też kronikarz nazywa, zapewne Słohodka nad Nicwieszą. 
50) O chronologii tej wy1;rawy wojennej czytaJ Yoigta T. Y. slr. 180. uwagę 1. Lindenblalt 

utrzymuje, że trwała .13 tygodni. Schiitz zaś, ze tylko 19 dni, co tez dalel o więc1:j do 
prawdy jest podobnem. 

21 
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Kyrnen 36) oontra Lesken 57) et nil perfi,cientes converlunt ad 
domum.. 

Eo dem anno Kynstute fortiter impu_ąnat castrum Johan
nis 5 8) et obtinuit, prefectusque ibidem evasit ad cloacam cum 
suis; naves eciam steterunt ibidem , ct1m quibtis dampnc� intule
rimt , s 9) quas cum pino ei ligno conclltvant, incendunt et sub 
cloacmn ducunt: per ventum vero ig11,is elevabtttur in altum. Pre-

fectus autem Johannes Collint 60) s� cum ·suis tractcUibus salva
vit ile castro et igne comburunt. 6 1) Proposuitque rex terram Gir

dawen 62) ,lepredare etc. Sed prefectus cum 12 equis in Nor-
. clenburg venit, lwbentes seuta et lanceas, iJale<is et erant 20 
Litltwani ( ante J inter vaccas , 6 3) qui ut noverunt prefectunt , ftl
giunt ad regem et iń verilttle dicunt: se armatos vidisse. · Timuit
que rex, terras eśse avis a tas et rediit in Angerborg, f estinans 
domuin. Prefeetus 1·ediens narravit, se in deserto vidisse ex
p loratóres. Prefectus nomine Ulricus Meyn·eger. 64) 

Eadem anno iircltiepiseopus rigensi�, nomine Frivoldus, 6 5) 

oplavit perscripla <t magistro Prussie, ut convenire pos.iient ad 
tractandum de caus<t inter eum et magistrum Lyvoniensem. 66) 

56) In membranfs di'citur vulgo Remem. 
57) Ex repetita infra narratione adparet, legendum esse Loetzcn. 
58) Castrum ordinz"s Joliannisburg, ad meridic,n iacus Spirding. 
59) Sc. pagani. 
60) Jta nomen h. in Mscr. scriptum, alibi Collin. Supra etiam noste1• scriptor habet Kollyn. 
61) Cfr. /Toigt T. P. 180. Haec na1'1•atio est repetitio eo1•um, quae iam legimus. Ce1·te 

simillima est narrationi de eodem praefecto sup1·a tradita, quae incidit in a. 1361. 

62) Rl'gio Ge1·daviensi�. Huius regionis praefectum a. 1365. ign01•amus; a. 1360. emt mu-
ncri lwic praepositus Henricus Rabe. 

63) Q?tae scriplm•is sit sententia, t•ix liquet. 
6�) Yel Weyneger. Nomen in Mscr. est cori'eclum. 
65) Nomen m·chicpiscopi emt Fromm/wid de Pyflwsen vel Fyfhusen. Etiam h. l. adparct, 

quam co1'rupte leguntur apud scrlplo1•em nosh·um nom.ina. 
66) De re ipsa cf. J/oi,gt 1'. Y. 180- i 89. 
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stało, wraz z prz�łoiouym z Hattenstei,:i 51) i przechodzą p1·zez 

las Kyrnen 52) ku Lesken, 53) i ni� uie sprawiwszy,. pow(acają dą ,domu. 
Tegoż roku Kynstut mocno dobywa J.ohannisberga H) i do

był _go, rządzca zaś ze swymi uciekł kloaką. Były też tam statki, 

za pomocą których szkodę .zrobili Litwini, bo je drzewem i smo.J:! 

pozabijali i pod kloakę zaprowadzili, wiatr zaś ogień wzniosł 
do góry. Przełożony Jan Collint 55) wraz z swymi ratował 
się � zarnk,i i spalili go. 56) Umyślił krór zrabować ziemię 
Girdaweu 57) ale przełożony w dwanaście koni p�·zybył do Nor� 
denburga mając puklerze, konie i szysżaki, a by ło dwudziestu 
Litwinów na przodzie ,między krowami, 58) którzy pozuawijzy l)fZe
łożonego � zbiegli do k1·óla i powiedzieli, że w isto.cie zbrojnych 
byli widzieli. I zląkł się król, że kraj jest ostrzeżony i wró<;ił 
do Angerborga, spiesz:1c do domu. Przełożony powróciwszy, opo
wiedział, .że widział był w pusz.c.zy idący ch ua �wiady. Przel�
żonego zaś nazwisko jest Ulryk Majneger. 59) 

Tegoż roku arcybiskup Rygski nazwiskiem Frivol<l 60) pro
sił na piśmie mistr�ą pruskiego, -aby się zjechać mogli dla umó
wienia się w sprawie między nim (biskupem) a misfrzem iuflaut• 

51) Kunc de Hattenstein niebył wtenczas pr:,;eło:ionym (Pfleger) w Nordenburgu, bo w tcm 
miejscu nigrly ich niebywało. 

52) Pospolicie Kernen zwane, 
53) Bez wątpienia to ma być Lotzcn , jak się niżej okaze. 
54) Z3mek zakonu Johannisburg·, na poludnle od jeziora Spirding. 
55) Tak w rękopiśmie jest napisano, inaczej zawsze Collin. Dawniej jd nasz kronikarz sam 

pisze .Kollyn. 
5n) Czytllj Voigta T. Y. str. 180. Jestto prawie powtórzenie lego, co się wprzody powie

działo. Przynajmniej oba zdarzenia wiele mają dQ .siebie po.<lohieós.twa. Pierwsic jesL 
z roku 1361. 

57) Ifrain11 Gerdauen. Niemamy przełożonego jej w roku 1365. W roku 1360 .. był nim Hen-
ryk llabe. 

58) Trudno tu odgadnąć myśl autora. 
59) Lub Weyneger. To nazwisko jest w rękopiśmie poprawione. 
60) Arcybiskup 1,1azywał się Fromh�ld ·von Yyfhusen. Widać i tu jak nasz kronikai;z nazwi

ska przekręca. 
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Que cum <I magistro et preceptorihus in Gdtlrto 6 7) tractata es set, 
sed non terrninatfl,, 6 8) arcltiepiscopus Frivoldus obtinuit lt papa 
Urbano litteras ad prelatos et clerum, in quibU;'ł magister '1Jvo
niensis 6 9) informabatur, ut secum c1,rc/1iepiscopo pacificaret et li 
no llet lmiusmodi amnwnicionem suscipere et se qui, extunc papa 
excommunicationibus etc. vellet eum grmHtre et artare. Quare 
magistri convenirtmt, lilteras ltuiu�·rnodi tractant et examinant. 
Arcltiepiscopus eciam comparuit ibidem ;o) cum epi.,·copo do Darpt 
nomine Jolwnnes, 71) de Lubek, 72) cum aliis m.ultis episcopis et no
bilihus. 7 3) Qui inter partes pro concortlia laborttbant, Primo Bi
gensis opposuit contra magistrum ; 7 4) et respondit magister ex 
7Jarte ortlinis. Sed ma,gister Wynricus partes equavit et pacctvit, 
sigillis et litteris confirnumtes. Et quod tunc plaouit ma,ąistro at
que arc!tiepiscopo, Interim crehrius et;·t vio latam, quu,m Rigensis 
Antistes non vivit s_ine lite. 7 5) Eo tempore tlux de Monte 7 6) erat 
cum multis in terra' ad cuius nutum fit reysa navigio' et i,eniunt 
in lusularn vulggriter Gotis, 77) in qua cum non possent explere 
vo luntafem suam, nec· compe8cere paganos, transeunt in Gollan
diam 7 8) et pagani con-{luunt et impediunt recursum eo rum ad na
ves. Prefectus de Girclowen cum suis Nassutis 79) cornprimit ad 

67) Gedanum, ut est etiam in Lindenbl. p. 29. 
68) Res ipsa incidit in ve1· a. 1366. Y9igt T. 17. 189� 
69) Guilielmus de F1·eimersheim. 
70) Ged;ni, cfr. J7oigt l. l. 
71) i. e. Joannes Jl.' 
72) Episcopus Bertramus Lubecensis. 
73) Cf. J7oigt l. l. 
74) i. e. maę;ist1•um Livoniae. 
75) Cf. de hac pacificatione Yoigt l. I. 
76) Dux Guilielnws de Be1'g. 
17) Gotteswerder, de cui'us situ sup1·a di.�putavlmus. 
78) Regio Samoę;iliae, f01·tas.rn, qu:1e lwdie dicitm· Gaili'anzo. Scriptor inJra 1c1·tbił Galan" 

ten. Supra m•at Ralanten. 
79) Nassutae, scaphae fluviatiles, ut saepius in P1'us&ia dicuntur. 
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·skim. 61) Sprawę tę mistrz 1 dygnitarze rozpoziiawali w Gdańsku, 

ale jej nie byli ukończyli, 6_2) Arcybiskup Frivold otrzymał był od 
papieża Urbana listy do prałatów i duchowieństwa, w których 

mistrzowi inflantskiemu 6 3) oświadczano, aby siQ z arcybiskupem . 
zgodził, a gdyby niechcial takiemu napomnieniu być powO'l�ym j 

posłusznym, papież natychmiast klątwą by go obłożył i ukarał. 
Z tego powodu mistrzowie sijechałi się i te listy roztrząsają. Ar
cybiskup także stawał tani 64) z biskupem Dorpatskim Janem 6 5) 

z Lubeki 66) z wielu innymi biskupami i szlachtą, 67) którzy usi
Jują strony pogodzić. Najprzód Rygeńczyk prze ożył zaskarzenia 
swoje przeciw mistrzowi, 68) a mistrz odpowiedział od zakonu, 
ale mistrz Winryk pojednał strony i ułagodził je, stwierdzajc&c to 
pieczęciami i pismem, i podobało się to mistrzowi i arcybiskupo

wi. Tymczasem zgodę tę często gwałcono, gdy arcybiskup ry
ge11ski �ez sporów żyć niemógl. 69) Tegoż c�asu książę Bergu70) 

z wielu znajdował się w kraju pruskim. N a żądanie jego odbyła 
się wyprawa wodą, i prżybyli na wyspę, którą gmin Gotis 71) na

zywa, na której gdy nie mogli woli swojej zadosyć uczynić, ani 
wojować z poganami, przeszli do Gollandyi 72) a poganie zbiegli 

się i przeszkadzają powrotowi ich na statki. Przełożony z Gier-

61) Czytaj_ w tćj sprawie VoigLa T. Y. 188-189. 

62) Te negocyacye przypadają na wiosnę r, 1366. Voi;t T. Y. str. 189. 
63) Wilhelmowi Freimersheim. 
64) W Gdańsku p. Yoigt a. a. O. 
65) To jest Janem U. 
06) Biskup Bertram z Lubeki. 

67) Czytaj Yoigta. 
68) lnflantskiemu. 
69) Szczegóły o tem znajdzie czytelnik u Voigta. 
70) Książę Wilhelm ż Berga. 
71) Gotteswerder, o którego położeniu wyżej się mówiło. 
7? I' 

' 
,...) \raina w Zmudzi, pewnie diisiejsze Gailianze. Kronikarz pisze je 116żnićj Galanten. Wy-

żej Kalauten zwane. 
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11avem, cui occurrunt 80) cum 10 lanceis, bipennis et m1tltis pę,,. 
Iris atque luunhucis contra p.re.fectur11. .Au;cili9 tamen J)ęi evasit 
manu� eorurn . 

.... 4.ccidit in Ąutltumpno , 81) quod r,e;c C�flc,oviensis -8-2) visus 
est in Mar_ienhurg pput magistrum ad e:rpęrief!,tl,Um patrie str1,tµm; 
Magib·terque eum, ut decuit Regem, .mscepit, honoravi( et ttperuit 
cellaria, coquinas et. 11iinislt�(tvit ei net:essaria et 13qui� s,µ.i.�·. Et 
dtetit (bidem. tribus diehus et le,tanter :,·imul, . et peciit 1Jl.agi�trJJ,11i 
pro ma_gno, quod nec dominis 8 3) dis11licuit; libenter enim co:r,,/,pt
:,:isset domum _ b'Uprµ C{Jmertts etp, et magi.�ter f ęcit aperiri omni te 
accepto collega 8 4) .r,uo Jussit e'J!,m cum Rege ire J}l omnia con.tem
plari. Quihus visis � seriose dixit lłf.agistro.: domine, vi;v Jradifµs 
fuissem et nos co traditore.s, debebam vo.biscum litig,are J diceµ,tes, 
vos victualihus ca.rere. Sed· modo. video opppsitl!rn .(}t .habu'fłdan
tiarn ·rerum etc., nec volo vobiscum litig.are, nec mei poterą,nt hu
iusmą.di icredere., quod vidi in hoc c,astro preter {l/ia, que non 
vidi victualibu.s plena. Acceptaque licentia <t magis(rQ venit tlo
mum et arniciffr,1,111, ordinis obtinuit, drmec vix.it. 8 5) 

Dux Guliacensis 8 6) cum multis in Prus siam venit et in 
multis honoratus fuit; fit reysr1, pro pt er ordini$ necessitatem itt 
terram Eroglen, in qua per noctem steterurit, bel(anle� cum Sa-

80) Sc. Pagani. . 1 

81) A. 1365. Lindenbl. p. 29. Secundum alios a. t361i. Lindenbl. l. l. ipse ul1'umque an� 
num citat. 

82) Casimfrus li!. 
83) J. est dominis ordinis. Eliam Lindenbl. p. 29. demonstra,t, equiles ordintS tum saepe 

dominos diclos /ill:�sse. 
84) Socius magistri generalis. 
85) De adventu hoc rregis Poloreiae Jlllarienbu1·�um -0fr. Yoigt 1'. Y. 185 adn. 1. 

86) ]!ux Guilielmus Jl. Juliclwnsis. Sina dubio łimul advenit cum duce Gltiletmo Bergensi. 
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dowen ze swemi rzeczuen1i statkami 7 3) wciska się do stat�u, 

zbiegąją się przeciw niemu p_oganie z dziesięcią kopiami, z strza
łami o podwójurch piórach' z wielu kamieniami i narzędziami 

wojskowemi przeciwko przełożonemu. Za pomocą jednak Boga 

rąk ich uszedł. 
Zdarzyło się w jesieni, 74)Że król Kazimierz 7 5) zjechał do 

Malborga do mistrza dła wypatrzenia stanu kraju. Mistrz przyjął 

go jak przysta_ło na k1·óla, uczcił i otworzył piwnicę, kuchnią 
i szafował mu, co było potrzeba i koniom jego. I został tam trzy 
dni i razem się cieszyli i prosił mistrza wysoko to ceniąc i jeśliby 
się to panom 76) podobało, że rad.by był obej1·zał zamek po nad 
mieszkaniem (z góry) i t. d. Mistr� il� to kazał wszystko otwo
rzyć, wezwawszy socyusza swego, k:tzał mu iść z królem i wszy
etko pokazać. - Ob�jtzawśzy to król, powied#ał mistrzo�łi: ,,Pa
nie o mało zdradzonym nie zostałem, ale żnam tych zdrajców, 
miałem z w.ami wojować, bo mówili, że wam schodzi na zywności. 
Ale teraz widzę, że wcale jest ińaczeJ i .widzę obfitość wszyst „ 

kiego i t. d. i wojować z · wami niechcę, m�i nie mogli temu wie
rzyć ,,.com widział w tym zamku,- oprócz tego com nie widział, że 
pełen jest żywności:" Pożegnawszy więc mistrza pojechał do do
ńm, i póki żył, pozyskał sobie przychylność zakoou. n) 

Książę Ju liaceński 78) z wielu przybył do Pru s i bardzo 

był U'ÓŻCZOhy. Zrobił on wyprawę w śprawie zakonu do ziemi 
Erogl'en, w której przez tioć stali, woj�jąc z Z mudzinami, zosta-

73) Nassuten, statki rzeczne, pod tem nazwiskiem częst� o nich w Prusach jest mowa. 
71) W r. 1365. Lindenblatt str. 29. Podług ibnych w r. 1366. Lindenblatt w innych miej,, 

scach obie daty kładzie. 
75) nazim.ierz Ili. Wielki. 
76) To jest kawalerom krzyzackifu. Podług Lindenblat!a często ich nazywano • die Herrcn. • 
77) O tych odwiedzinach króla polskiego w M.alborgu 'pisze Vóigt 'i'. V. stc. 185. uwaga 1. 
78) Książę Wilhelm II. współczesny, jak się zdaje książęcia \\:'Hlićlma z Bergu. 
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maytis, relictis victualihus in fiumen Roddan. 85) reversique inve

nerunt ablata victualia a Welunensibus. 111, crastino properant 

in Ragnitam, in continenti post in Y nsterhurg festin<t111tes ad Prus

siam; Mimila enim fuit degelatus. 86) 

C A. P U T XIV. 

Anno etc. 1366. Henningus Scindelwp statuerat dietam cum 

Kynstut consciis suis. Marscńalkus dictus cum preceptoribus in 

parvt1, copia et cum pre{ ecto de Y nsterburg venit in Bagnitam, au

di ens, regem Kynstut -cum grandi comitiva venisse in Y nsterhorg 

et tt prefecti vigiliis Lithwani sunt visi. Qui cum in campo es

sent, premissi Lithwani grandem, tlwurum silvestrem telo fixerant, 

qui festinavit ad exercitum in furor·e; quem cum l(ynstut ·vidisset, 

dixit bayorihus suis: in campo sunt armati; et celeriter se ar

'lnat cum suis, et die et nocie, quietis impaciens venit in Ctem

mow 1) inavisatus, festinans in Y nslerhurg. Fratres ad/me in 

cente sedentes, cognoscunt ·regis adventum et vix pontem erexe

runt. Rex vero considerans cahallos accepit et domum duxit et 

occidit et 50 captivos vinxit etc. etc et properavit t1,d marsc!tal

kum ad dictam preordinatam. 2) Rex vero cum suis sedens in 

87) Fluvius hoc nomine diotus in Samogilia non amplius invenitur. 
88) Sc1•ipto1· noste1• solus expeditionem lianc memoriae tmdzdit. 

1) Locus non aniplius exstat. F'ortasse scribendum est Tammau vel 1'ammow, quod oli1n 
opulentus erat vicu& prope /nsterbu1·gum; etiam noster scriptor eum saepe commemorat. 

)) Quo modo haec narratio JJ7igandi cum Dlugoss. p. 1152. sit concilianda, rf. Yoigt 
1'. Y. 188. Narratio haec JJ7igandi aperte est turbata. 



169 

wili zaś żywność na rzece Rodan, 7 u) a powróciwsey, znaleźli, że 
"reluńczykowie zabrali oręż. Nazajutrz spieszą do ·Raguity i nie

baw1iie potem do lnsterburga, sp-iesząc do Prus. N a Niemuic al
bowiem lody już były puściły. 80• 

R· O Z D Z I A Ł XIV. 

Roku 1366. Henniug Scindekop za wiadomością swoich 
postanowił zjechać się z Kynstutem. Rzeczony marszałek z dy
gnitarzami swymi w malej liczbie i z przełożonym z fosterburga 
przybył do Ragnity, sly_sząc, że król Kynstut z wielką komitywą 
przybył do )nsterburga, i że czaty przełożonego z lusterburga były 
Litwinów widziały. A gdy Litwińi w polu byli, pierwsze ich 
straże tura wielkiego pociskiem zabiły, który rozjuszouy pędził na 
wojsko , a gdy go widział Kynstut, rzekł do bojarów swoich: 
zbrojni żołnierze są w polu; i prędko ze swymi się uzbraja i dniem 
i nocą niecierpliwy i niespokojny przybył do Kamów, 1) niedawszy 
o sobie znać i spiesząc do lnsterburga. Bracia u wieczerzy jeszcze 
siedzący, · poznali króla i ledwie most podnieśli. Król zaś spo
strzegłszy konie, zabrał je i do domu zaprowadził i zabił je i pięć
dziesiąt je1iców pojmał i t. d i pospieszył do marszałka ua .zjazd 

79) Rzeki tego nazwiska nieznamy teraz na Żmudzi. 
80) Nasz kronikarz w tem zdarzeniu jedynem jest źródłem bistoryczncm. 

1) Miejsca tego znaleść niemożna. Pewnie tez t•J nazwisko mylnie jest napisane, moze być, 
:ie ma to być pod losterburgiem· Tamau lub Tam1hv w ówrzas znaczne mi:>jsce

1 
o któ

rem n1sz kronikarz wyżej" wspomina. 

22 
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equis_ pref ecti et prefectus aijt, quod nec sperasset ńuiusmodi. 3) 

Et Rex: fflles sunt q1t;tlitates lemporum modo! 

In eo dem anno pre/'ectus dictus equitavit ad deserla 4) con

tra paganos posuitque insidias, premittens 8 viros ad experien

tlum 'das„ Jl'ilius Dirsumen 5) cu,n 20 i-oncurrit cum cristianis, 

qui inńmnaniler tractantur el captivanlur ab eis, quod eciam pauci 

evaserunt. 
Deinde Kynstut cum coorte improvisus venit in Norden

burg et ce pit vintlictam, percutit et capit 30, .yuburbium combus

sit: pecortt transftxit .et equos (!duxit. Nomen prefecti Kun de 

Hattensteyn, et festinat per silvmn magnam, venitque cum suis 

in Lelczen, ubi parum profecit et festinat domum, qui nulli pe

percerat cri�·tiano. 6) Magister cum preceptoribus suis concepit„ 

in profeclum patrie edificare castrum prope lJlimilam in terra, 

sub vocabulo M ergenborg 7) areamque contemplatll:r et sepe 8) cir

cumfodit eam, ubi populus contra paganos" vigilm·et. Kynstut quo

que voluit prońibere nec poluit cum popu/o illuc misso. Erant 

ecUlm multi peregrini in terr", dominus Bemunt et Nortz Vewa-

3) Id e. ob receplum diem placiforum. 
4) i. c. cuni1'a eam silvam, quae dicilur Wildniss. 

, 5) Qui' sit intelligendus filius Dirsumen non liquet; fort,usc sigm.ficatu1• iam supra co111-
1nemoratus Dfrzsune Wilnensis. Jlic Dirzsune Kynstutti capitaneus lf?i:lnae fuirse dicz"J 
tur. R1·at igitur filius huius capilanei, qui speculatoribus prae.fecti Inste1·burgi oc-
wn� 

6) R,!pclitio superioris nar1·aliom·s. lnveneritne eam intr1rpres apud Wigandum non liquet. 
Est haec forta. se <'ulpa oscilat.'oni, c.ius. 

'Z). llfarienburg, lnter /{auen et (,'eo,·genbm·g ef. Yoigt T. Y.-: 19'l. adn, 1. Lindenblatt p. 
30. tradit, .llarimb11rgum „uf der Mym mel" ut dicil, anno demmn 1368 exstruc
tum esse. 

8) Sepe vel sepes ef lam li. I. t'.rl quod sep im en tum., fossa clnctum, quod esse[ p1•acsidio. 
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umówiony. 2) Król za� ze swymi siedział na zabranych koniach 
przelożouego zamku i, przełożony rzekł; że się tego 11iebyl spo
dziewał. 3) A król: tak_ie to teraz czasy. 

Tegoż roku rzeczony przełożony pojechał_ konno ku pu
szczy 4) przeciwko poganom i zasadzkę na uich zrobił; posyłaj� 
najprzód 8 ludzi. db wybadania dd,g. Syn Dirsumen 5) z dwu
dziestu ludźmi_ starł się z cbrześciauami, z którymi się nieludzko 
obeszli i pojmali · ich tak, że ich mało co uszło. 

Potern Kinstut _z oddziałem znienacka przybył do Norden
burga i pomścił się za swoje i ranił i wziął 30 jeńców, przedmie
ście spalił, bydło pozabijał � i konie zabrał. Przelożouy zwal się 
Kun de Hattenstein i spieszy przez wielki las i przybył ze swy-
mi do Letczen, gdzie mało się zatrzymał i pospieszył do domu, i .. 
żadnemu .uieprzepuścił chrześcianowi. 6) łlistrz z d)gnitarzami 
swymi umyślił naj pożytek kraju zbudować, zamek nad Nien�
nem w Prusiech, pod nazwą Mergeuborg, 7) miejsce opatrzył i 
parkanem 8) je obwiódł, gdzieby Jud przech,.. poganom miał się, 
na baczności. Kynstut zaś chciał temu przeszkodzić, ale uiemógł 
z wysłanym w to miejsce oddziałem. Było bowiem W<>wczas wie-

2) Jak to podanie Wigan da z Długoszem p. 1152. pogod�ić mozn11, wskaz!ije Voigt T. V 
str. 188. Texł Wiganda je„t t u  niewątpliwie rozerwany. 

3) To jest, względem umówionego zjazdu. 
3) To jest, ku puszczy po niemiecku Wildniss zwanej. 
5) Kto był ów filius Dirsumea, trudno powiedzieć. Moze to był wyzej wspomniony Dirz

sune z WHaa, który jak zką<l inąd wiemy, wodzem był Kp1stuta w Wilnie. By_ł to 
moze syn trgo wodza. 

6) Powt6rzenie dawniejszej powieści. Czy tłomacz znalazł je w kronice '\,\'jganda, Jest nie
pewno. 

7) Mergt'nbu-rg czyli Marienhurg między Kownem i Georgenburgiem.. Czytaj Voigta T Y. 
sir. 192. uw:iga J. Lin<lenblatt str. 30. dowodzi, ze budowanie Malbur�a natl Niemnem 
clopiero w 1363. r. nastąpiło. 

8) Sepe, lub sepes jest to mocny parkan, rowem obwict!ziony tlla obrony. 
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ter Anglicus, 9) 1ui cum suis ecitun,, ibidem fu erat, donec comple
tur :opus; tandem magister cum suis coµvertit se in Prussimn, ad 
quam salubriter venit, et laudes cum juh?lo decantab(lnt_. 

Anno 1367. dominica Estomilti venit rumor, quornodo He1i
ningus 8cindekop 1nar.sclwlkus .intravisset partes superiores 10) 

cum exercitu copioso inproviso: in tres partes exercitum divisi!, 
qui · in terra lwstiliter a,r1unt incendii�·, occisionibus infranouiina

tas terras, vulgariter Slavosen, Pawunden, 11) · W arlow, Swy
naren, Caleynauder·, Salwisowe prope vetus castrum Caytie, Ca-

. lewysten, 12) donec perveniatur prope novam, Cawen, ubi captivabant 
ultra 800 equiriciam vu(ąariler Stufl 13) et quitlquid occurrebat ad 
utilitatein; equiriciam in Lerdentra.ą ll,Ccepit, que erat ·regis, qu1, 
est motus in iram: ducunt eos 14) in terram. In terra fVirswen 
cum incemlio steterunt priinam noctem. Hoc tempore dum dictus 
marsc/łalkus esset in terra hostium, quidwn traditoret/ et latro
nes noverunt, qui f enum equorum succt?nderunt ei combt1runt hinc 
inde 15) et sani revertuntur in Prussiani, adducentes· Rutltenos ·et 
paganos. Eodem anno in die nativitalis virginis Marie 16) ma
._ąisler Wym�icus et preceptores cum exercitu {orli veniunt. ante 

9) Num scriptor lwec nomina 1·ecte sc1•ipse1·it, dubl'.tamus, cum neg!igentiam cius in scri
bendis nommibus compert�m lwbeamus. Dominus Bemunt potest esse, qui in rebus 
gestis Brittanno1·um lwius aetatis saepe laudatu1· Dominus le Bewmont .. Quid sibi ve
lit No1·tz Yevater, igno1·amus; nomen sine dubio co1·1·11ptum. 

1 O) Sc. Samailarum. 
11) Powunden signfficat vicum ad paludem vel lacmn situm. Eiusmo{ii vicU1n Powonr/fq„ 

ny invenimus ad lacurn p1•ope Worny in Samogilia. Erant vero plu1·es cognomines. 
12) Cum nostrae tabulae geograplncaa Samogztiae sunt valde mancae et impc1:fectae, dif

ficile est, situm iw1·um loco1•um difznire. Nomina etimn va/de 'tempo1·is decursu immu
fata sunt. Slawosen et ll7a1·low cognita sunt. <"jr. Yoigt T. Y. 193. Qu ,d Sclwetz. p. 
89. co;nmm.orat Setin, est ape1•le Sc/zaly ad Abel/am. Cetera loca sunt 1tobis ignota. 

13) i. e. St1de1•ei. 
14) Sc. equos. 
15) Res est obscm•a et na,•ratio tu;•bata. 
16) Igi/111· d. 8. S1•ptemb1•is. 
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lu pielgrzymów w kraju. Pan Bemunt i Nor(z VewaHer 9) An
glik, który ze swym i też tam był, do.póki się d�ieło niesko11czylo. 

Mistrz zaś ze swymi powrócił do Prus, gd_zie zdrów przybył 1 

z radością śpiewano chwałę P. Bogu. 
Roku 1377 go w Niedzielę Estomilii, rozeszła się po-

głoska, jakoby Benning de Scindckop, marszałek, był wszedł 
znienacka do g6rnej części Zmudzi z liczn�m wojskiem. Podzie
lił to woj�ko na trzy części, które po nieprzyjacielsku działa, pa
ląc i mordttiąc w krainach, które po niemiecku zowią się Sławo. 
sen, Pa w unden, 10) W ario w, Swyna1·en, K.alenauder, Sal wis owe 
blizko starego zamku Kayue, Kalewysten, 11) aż przybyli blizko 
nowego Kowna , gdzie zdobyli więcej jak 800 koni, czyli stadninę 
i co tylko napotkali do użytku zdatnego. Stadninę także w Ler
dentrag zdobył, która była k1·ólewskn, a król się O to rozgniewał. 
Uprowadzają zaś tę stadninę do kraju swego. W obwodzie Wir
swen, �tó1·y spalili, zatrzymali się pierwszą noc. W tymże czasie, gdy 
rzeczony marszałek był w kraju nieprzyjacielskim, niek�órzy zdrajcy 
i hultaje dowiedzieli się otem, podpalają siano koni i puszczają� dy
inem, 13) · zkąd zdrowi powracają do Prus, prowadzą z sobą Rusinów i 
pogau. Tegoż roku w dzie11 Narodzenia N. Panny, 

12) mistrz Winryk 

9) Czy kronikarz te nazwiska dobrze wypisał, jest rzecz:} wątpliwą, znamy albowiem jego 
nie<lbałość w pisaniu nazwisk. Dominus Bemunt mógł być ów w angielskiej historyi znany 
wtenczas Dominus le Bewmont; kto zaś ów Nortz Yewatler był, zgadnąć niepodobna. 
To nazwisko oczywiście mylnie jest położone. 

10) Powondtn znaczy miejsce Iez:ice nad błotami, czyli jeziorem. Takie Powondjany znajdu
jemy nad jeziorem pod Worn:nni na Zmudzi, było przecież wiele miejsc tego nazwiska. 

11) Przy niedokladnoś�i kart Żmudzkich, trudno jest znaleść położenie rzeczonego miejsca. 
Odmieniły się też ooczęści nazwiska. Slawosen i Warlow są znane, czytaj Yoigta T. V, 
str. 193, Setin o którym Schiitz wspomina, jest niemylnie Szaty natl Abelią; innych miejsc 
bliżej oznaciyć n iemoŻemy. 

12) Sens w Lem miejscu jest zawiły. 
13) ,\zatem clnia 8. Wl'zesoia. 
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W elun; quod percipientes in castro Ba yo res et ceteri, cepe- · 

runt timere et soli 17) domum cum omni contiuentia concremab,int 

et proftciscitur consequenter 'JJ!,agister cum. vexilli�· suis ante no"9 

vum Cawen et ibi stetit 6 diehus et tleV{tstat. igne Eroglen et alias 

terras. Tandem pertransiit JJlagister cum s�tis desertu11i juxta 

quoddam nemus grande,) 8) quod circuiunt in longum et in latum, 

in quo multos paganos occiderunl, captivaverunt viros <te mulieres 

quos ducunt itd Magistrum, .et leli redeunt domum. Nec mora 

aliam statuunt reysam. Et Magislet· commisit rnarscńalko et ce

ieri.t preceptoribus eam, qui . cilr<t Mi mi lam vaslant et occidunt 

multos, ut obsideant Cawen novum; dominus eriim de<lit rnarscńal

ko intextum, (?) 19) quod pridem navigio populum duxit in Na

wesen ante aliam donium, intrantque .ibidem terram et paganos 

1·epugnantes ver!unt in fug am el per�·equuntur; castrum Str eh en� 0) 

obsident, obtinent. et urunt; rnulti quidem de castro dederunt rn.a· · 

nus, 1Jiulti tarnen virorum et rnulierum �·unt occisi. 21) Et eodem 

anno marsc!talku:� vastat terram Seldwisc!ten 22) in longwn igne, 

occzswne. Eodem, tempore dominus de 1Jfansveld 'l
3) in Ramay

ne 2 4) terra talia etiam e.ąit. Equitans de Bagnellt in Goti.r;wer

tler vu(ąariter �irnilia in pagttnos perficiunt el domum remeatur. 

O eto tle co orf e uutrschfilclti errantes in vi<t venerunt in Gotiswer

<ler et ,, paganis interrogantur, an marschallms lunge sit ,, loco 

et ayunt: se ignorare; et sequuntur commendatorern in Bagnitam 

et cum marsclwlko veniunt f'eliciter domum, anno 1368. 

17) S o:z i apud scl'IJJLrem nostrum saepe id est, quod sua sponte vel i'psi. 
18) Ad orientem Je1·agoliae, !todie quoque magna silva ad Niewiescham. 
19) Fo1•tasse intellectum; voc11IJ11lum in llfscr. vix legi pofe:;f. 
20) Siturn lwius arch; non 11oss;1mus accu1·atius de.jinfre. Fo1·tasse signi{i.calur, quae /wdie 

dzcitu.1• Strawem"fd, ad ucca.rnm lrtlnae. 
21) Yoigt T. 17. 205. 
22) Ytdetm· esse, ut s11p1•a le1'J·a Schalwischcensis. 
23) Barcha1·d11s de JJfans.feld, eommendator Ragnifac 
2i) Romeyne (sanctum Rumowe) hodie dictum Jlomyn p1·ope Keydany ad septenfrionem, 

ad Niewiesclwm. 
' 
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i dyguitarze z mocnem ,vojskiem przyciągnęli pod Welon, co "i-
11ząc bojarowie w z:rn1ku, i inni. zaczęli się lękać i sami zamek 
ze wszyst'kiem co W nim było, spalili; 14) 3 zatem mistrz Z chorą
gwiami swemi poszedł pod nowe Kowno i tam stał przez sześć 
dni i ogniem zniszcz.ył Eroglen i inne krainy. Tymczasem szedł 
mistrz ze swymi przez puszczą po nad jednym wielkim lasem, 15) 
który przebyli w dłuż i w szerz, . i wielu .w nim pogan zabili i 
w niewolą wzię!i., męzczyzn i kobiety, .których. zaprowadzili do 
mistrz� i weseli powracają do domu. Niezwłocznie zaś inną ukła
dają wyprawę. I mistrz polecił ją marszałkowi i innym dygnita
rzom, którzy z tej strony Niemnu kraj pustoszą i wiei'u zabijają; 
oblegają oraz nowe Kowno, a Pan Bóg dal marszałkowi pomysł, 
że dawniej statkiem był ludzi posłał do Nawessen przed inny za
mek i wchodzą do tego kraju i do ucieczki przywodzą ,pogan, opór 
stawiających i ścigają ich. Zamek Streben 16) oblegają, doby
wają i palą. Wielu w zamku ludzi pomagało im, wiele jednak 
mę7,czyzn i kobiet zabito. 17) Tegoż roku marszałek wzdłuż po- . 
sto�zy ziemię Seldwischen 18) ogniem i mieczem . Tegoż czasu 
pan de Mansfeld 19) w krainie Ramayne 20) toż samo uczyui.f. Ja
dąc konuo · z Ragnity do miejsca Gotiswerder �po niemiecku zwa
uego, toż san�o poganom czynią i do nomu wracają. Ośmiu ludzi 
z orszaku riiarszałka błąkając się po drodze,. przybyli do Gotiswer
der i spytali ich się poganie 1 czy marszałek daleko, a oni powie

d1,ieli, że n�e wiedz;i i poszli za kommandorem do Ragnity i z mar
.szalkjcm do domu szczęśliwie wrócili r. 1368. 

14) Soli 11 naszego dziejopisa znaczy częstokroć: przez się samo, albo oni sami. 
15) Dotąd na wschód od Jeragolii ·obszerna puszcza się rozciąga nad Niewiazą .

. 16) Położenie tt>go zamku jest nieznane. Pewnie to dzisiejsze Straweuiki La zachód od Wilna. 
17) Voigt T. Y. str. 205. 
18) Pewnie to nazwisko fałszywie jest napisane, zamiast przerzeczonej 'l'erra Schalwischcensis. 
10) Burhard Mansfeld, komandor Ilagnity. 
:w) Romayne {Święte Romowe) dzisiejsze Romyn na północ od Kiejdan, blizko Niewiazy. 
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C A  P U T  XV. 

Anno 1369. ex precepto Magisfri precepto1·es cum pere

grinis intrant Lithwaniam, in qua proponunt incole erigere no

vam domum iam inchoalarn per Regem, superveniuntque precep

tores et totam structuram destruxerunt, lateres quidem etc. de

portant fratres et in Mimila in quodam angitlo 1) erigunt domf!,m, 

ubi totus exercitus stetit: tul mensem continue edificant. Bexque 

ait magistro, quod in vindictam edificaret in terra, .ma 2) et si 

posset , velłet prolzihere. Responditque lJ!agister, dicens: Ideo veni

mus, nec Rex potuit prohibere. Cornpletaque ornant, vexilla impo

nunt, cibant <td annum. Et magister ibidem commendalorem ,i,fatuit 

Kun de Hattens·tein cum 20 frafrihus et aliis ·sagittariis etc. ap-

pellantes ęam Gotiswerder in vulgari. Post pentliecostem Magi-· 

ster et ceteri domum revertuntur. 3) 

Circa festum Assump::ionis4) Lithwani moti, quia m terra 

eorum dicta domus fuit erecta , conveniunt et consilianwr, quo -

modo eam inf ring ant; et potenti exercitu cum macltinis variis die 

et nocie impugnant earn) machinam eciam eque- altam 5) rex ttd

duxit , fossam equavit; wule cristiani angustiati nec poler ant man-

1) Haec verba signijicant situm arcis Gotteswerde1•1 q1tem supra. desc1·ipsimu$. 

2) Magnus dux igitu1• 1·egione1n hanc suam esse putabat. 
3) Cfr. adnot. 1. apud f/oigt T. Y. 208-209. 

4) Lindenblatt p. 31 dicit: auctumno temp01 e Lithuanos a11cem obsedisse. 
5) Quae ge1·manice dicilur ,, Ebenhoehe." 
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R O Z ·n Z I A Ł XV. 

W roku 1369. z rozkazu mistrza dygnitarze z pielgrzymami 
wchodzą do Litwy, w której mieszkaiicy zamyślają wystawić nowy 
zamek już rozpoczęty przez króla. N ad chodzą dyguitar-ze i całą 
budowę zburzyli, a bracia cegły i tympodobne rzeczy zabrali i 
nad Niemnem w jakimsiś zakącje 1) stawiają zamek, g·dzie całe 
wojsko stało przez miesiąc, a wciąż budowali. K1·ól zaś rzekł 
mistrzowi, że na złość wystawi, ile źe w swoim kraju ,2) a on 
niech przeszkodzi jeżeli potrafi, a mistrz odpowiedział, że po to 

przychodzi, a król niemógł przeszkodzić. Ukończywszy zamek, 
przyozdobili go, chorągwie postawili i na rok w żywność opatrzyli, 
a mistrz postanowił tam komandorem Kuna de Hattenstein z dwu
dziestą bra�mi i innymi łucznikami i nazwali go w niemieckim ję
zyku Gotiswerder. Po Zielonych Świątkach mistrz i inni do do
mu powracają. 3) 

Około .świ�ta \\7'niebowzięcia N. Panny4) Litwini urażeni, 
że w ich kraju rzeczony zamek był postawiouy, zbierają się i ob
radują, jak go zburzyć i z mocnem wojskiem z różnymi machinami 
dzień i noc go dobywają; król przyprowadził także machinę równie 
wysoką 5) i rów wypełnił. Strwożeni tern chrześcianie ani jeść 

1) Z tyeh słów dorozumiewamy się, iz to był zamek Gotiswerder nad Niemnem, tak jak 
to JUZ wyżej pzwiedzieliśmy. 

2) Wielki ksiąh; uw�żał więc ten kraj jako swój. 
3) Czytaj uwagę 1. u Voigta T. Y. str. 208-200. 

4) Liridenblatt str. 31. m6wi, Że w jesieni napadli Lit wini na zamek. 
5) R6wno-wysoka machina do oblężenia, o której juź się wyżej wspomniało, Niemcy Z\l ali 

ją eine Ebenhohe. 

23 
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ducare cum quiete, nec in 5 septimanis quiescere; tandem vi vi
cerunt eam et tenuerunt cum potencia, 6) donec magister cum suis, 
qui<t ei et toto ordini dispVcuit, cum rege tractaret, quornollo ca
p tivos suos bonos et malos per con1mutationem solve-ret. Mar
scltalkus veniens ad regem totmn diern tractant, donec alii prece
pfores supervenissent, et iterwn tractantes manserunt inimici. 
Rexque comm_otus ait .bayoribus suis: kuiusmodi protrax_ionem sibi 
disp licere. 7) 1'1 ttrschalkus interim rediens 'missis sagittariis in 
subsidium populi. Marschalkus tulił victualia de Beieren _8) ne
cessaria exercitui et· processerunt a<l castrum. 9) Rex de eo nun
ciat marsclwlko displicentiam; qui se-riose accessit, vicit et l�r
mavit cum custodict cum viris Magistri. 10) Et revertitu1· in Ra
gniłam, equos transnatando in angustia et panis penuria. Rex 
festinans alloquilur Marschal/;,urn, <licens: ,lic capit�neo, quod 
velim cito revincere domurn. Marschalkns vero ordinat rnurató
res ad demoliendum murum celeriter, succenditque et vento �t 
flanie igne omnino . destructa est et revertitur. Quo audito rex 
cum magna turba venit, cupiens a· marschalko p�ecihus ohtinere, 
ut saltim caperet populum tantis f/,ammis circumdatum. Nec vo
luit marschalkus, ut aliquis regi responderet in t,mtis angustia
tum, unde 109 viri sunt comhusti, 11) capitaneusque simul ·preter 
occisos; tt rege sic perturhato transit Marsclu1llms ad casularn, 
suam. Bex vero · <ul suos mortuos. Tantiem marschalkus legit 

6) Lindenblait p. 31. 

7) De 1·ati<me, qua haec mutila et co11fusa nm·ratt9 cum Scliuetio et Dlugoss. concilian
. da sit, "fr. Yoigt T. J/. 209-210. Epitome IJ7igandi ft. l. p1·ofeclo valde est manca. 

8) Est haec arx vix alia, quam, quae sup1·a dicitur, arx Baiernbu1·g. Yoigt J1. Y. 210. 

9) I. e. castrum Baiernburg. 
10) Cast1'1tm hoc ite1·um captum esse, dicit etiam Lindenblatt p. 3'1. :sed tradit f'.1.ctum id 

esse ab ipso magisfro gene1·ali. 
11) Secundum Schuetz p. 80. incendio hoc 900 homines consumti sunt. Cfr, Yoigt T. Y. 

2.11. adnot. t. 
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spokojnie nie mogli, ani przez pi<:Ć tygodni spoc.zą.ć. Jednakże sih1 

przemogli i utrzymali się potęgą swoją 6) aż mistrz przybył ze 
S'\\'ymi. A gdy si� to _jemu i całemu zakonowi niepodobało, ukła
dał się z królem, jakim by sposobem jeiwów swoich znakomitych 
i gmiuuych p1·zez zamianę uwolnić. l\farszaf·ek p;·zybywszy do 
króla przez cały dzień układał się aż nadeszli inni dygnitarze i 
znowu się układają, ale się przy wojnie zostało. A król poru
szony rzekł do bojarów swoich, że tego rodzajlJ przewłoki jemu 
się niepodobały. Mars�alek 7) tyme,zasem powróciwszy posłał łucz
ników na pomoc. swoim ludziom. Marszałek wziął żywność po
trz�bną dla wojska z zamku Bajern 8) i poszli ku zamkowi. 9) K1·ól 
o tern doniósł marszałkowi, że mu się to uiepodoba.lo , który zbroj
nie przystąpił, zwyciężył i opatrzył w załogę ludźmi mistrza. 10) 

I powracają do Ragnity, konie !ed wie przepłynęły, a był niedo
statek chleba. Król spiesząc się, _rzekł do marszałka: Powiedz 
staroście, że chcę co prędzej odzyskać zamek. Marszałek zaś 
wezwał mularzy do prędkiego zburzenia muru i zapalił go, a że 
czas był wietrzny, ogień go do szczętu zniszczył, a bracia po
wrócili. Co usłyszawszy król, z wielkim tłumem przyszedł, pra
gnąc prośbami na marszałku wymodz, aby zabrał ludzi wśród ta
kich płomieni zuajdujący ch się. Ale marszałek niechciał, aby kto
kolwiek odpowiadał krMowi, · który tylu troskami był zuękauy, 
dlatego 109 mężów 11) się spaliło, a przy nich starosta, prócz in--

6) Lindenblatt str. 31. 
7) Jak to podanie pogodzić z Schiitzem i Dlug1.sze11L czytaj Voigta T. Y. str. 209-.ZIO 

Wyciąg z Wiganda jest tu oczywiście -defekt.owy. 
8) Niemo.ie być inny zamek jak przerzec7,ony Baierburg. 
9) To jest Baierburg. 

10) O powtórnem ·zdobyciu zamku wspomina także Liodenblatt str. 31. lecz je mistl'zowi 
Wielkiemu przypisuje. 

:I. I) Podług Schiitza p. 80. zginęło 900 ludzi w ogniu, czytaj ,·oi�la T. Y. str. 2l L. uwg. t. 
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nomina captivorum regi, quorum vocabultt novit; statuunl diem 

plaicti pro captivorum salute, veneruntque captit,i de Wilna, de 

Traken ad redempcioneni, quo pera eto qui libet ordina-1:it capti-

1.,os in exercitum suum. 

R.ex K.11nstut minal)(l[Ur .1.llarschalko, quovwdo in hyeme 

'l'ellet esse kospes eius futuri anni, et respondit: 12) Ordo obvia

bit et conter�t caput tuum; et iła ahiit Dlarscltalkus. 13) In hye

me venit rumor in Prussiam et etiam in Lywoniam., quomodo· 

reges Litlzwanorum intenderent cum lwspitihus· multis invctdere 

terram. Magister Wynricus commisit ducatum exerci.tus magni 
Marsclutllw Scindekop, qui in die purificationis 14) inavisatam ter

ram intrat, viros, mulieres et pueros capit et occirlit omnes. 

Aliqui de captivis referunt Marsclwlko: quo modo reges se ar

marent contra cristianos, stetitque ibidem per noctem. Eo� eciam 

tempore convocat late suos, iterum invadit paganos et stetit in 

Pasten 15) quintam noctern vastans etc.; <le mrme progreditur cum· 

suis, quandam domum 16) circumdat et dampnis perturhat. Orto 

sole insurgun/ nebule densissime usque prandfum durantes. Et 

marscltalkus consultatione suorum navigio intrat terram pistihus 17) 

expertem, quam circum·veniunt, fuitque ibidem pons fragilis per 

Mimilam, fuerunt eciam nebule et compulsi applicant ctd terram 

juxta insulmn. Omnes prefecti, qui fu er ant in desertis, transeunt 

12) Sc. marsclwllws. 
13) Responsum paullo aliler sonat apud Sclwetzium, efr. Yois t T. Y. 21 J. 

14) Hoc factum esset Meme t;z. 1370; sed hoc ape1·te fa/sum est, ncque est scripto1·i in de-
fitH'endo lempo1·e .fides liabenda, cj1•. Yoigt '1'. Y. 212. adnot. 1. 

15) Saepe cormnemoratum Pastow. 

16) Infra dicit 8criptl. et or, li. tota narratione se1'Jnone,n esse de arce Pas low, 
17) Pistis, Pista t'd rst casa, tugu1'imn, pe1•gula; Du Fresne Glossa1•. 
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nych, których zabito. Od króla tyle strapionego m�zalek udał 
się do cJrnty swojej, król zaś do swoich umarłych. Potem mar
szałek czytał ·królowi nazwiska jei1ców, których znał. I postano
wili dzień zjazdu dlą wykupna jeńców; , i przybyli jeńcy z ,vilna 
i z Troków dla wymiany, co dopełniwszy? każdy odesłał jeńców 
do wojska swego. 

Król Kynstut groził marszałkowi, że w zimie następnego 
roku odwiedzi go, a on odpowiedział: 12) zakon zaradzi w to i 
zetrze głowę twoję, i tak odszedł marszalek. 13) W zimie wieść 
gruchnęła w Prusach i Inflantach, że królowie litewscy mieli za
miar z wielu przybyszami napaść kraj pruski. Mistrz Winryk po
wierzył dowództwo wojska wielkiemu marszałkowi Scyndekop, 
który w dzień oczyszczenia N ajś. Panny 14) uie.spodziauie wszedł 
do kraju litewskiego i wszyst.kich męzczyzn i kobiety i dzieci poj
mał lub wybit Niektórzy z jeńców donosz1 marszałkowi, że kró
lowie �ię uzbrajają przeciwko chrześcianom i stal tam przez noc. 
Tego także czasu powołuje on swoich z daleka i znowu napada 
na pogan i stał. w Pasten 15) przez piąlą noc pustosząc i t. d. Zra
na postępuje on ze swymi, obleg·a pewny zamek_ 16) i szkody tamże 
zrządza. Osmego dnia wz1ioszą się mgły bardzoJ gęste, które 
tr\\·aly aż do obiadu. I marsza.tek za radą swoich wodą przyby
wa do krainy chatami 17) okrytą, którł! okrążają, był tam słaby 
most przez Niemrn i były także mgły i przymuszeni byli stanąć 
ua brzegu pod wyspą. \V szyscy przełożeni, którzy byli w pusz-

12) To jest marszałek. 
13) Odpowiedź nieco odmienną czytaj u Schiitza, czytaj i Yoigta T. Y. str. 211. 
H) Musiało si� to wi-ęc stać w zimie 1370. co pewuo jest mylnem, bo co sic dat tyczy, to 

kronikarzowi naszemu wierzyć trudno. Czytaj Voigta T. V. str. :212. uwnga 1. 
15) Często wspomnio�e Pastow. 
16) Jak kronikarz później okazuje, jest tu mowa o Pastow. 
17) Pistis, Pista, to jest C4l casa, tugurium, pergula (chata). ezytaj Dufresne Glossar. 
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ad foNtmen, qiwre Litliwani suburbium relinquunt intranl�s. Ca
strum, . lwbuitque Castrum ecimn forarµen; quod cum cri�·tiani con
spexissent, cµm impetu ltggrediuntur, ubi commendator de Ra.ąni
trt 18) jaclu otfensus, q.uad cum quidam �·ibi auxiliaretur, fuit ja etu 
interfectus, sic et mlvoct1lus Sarnbiensis _ ljlu�cherus de Elner of
fensus cecidit in profundarn fossmii, ft qua morlu'µs delatus est., 
Johannes Schonevelt 19) etiam. offem·us fuit et plures alii, duranie 
ńuius�nodi cón{lictu alter (tlt erius querit off ens am; pontem, quo-_ 
que dom us. ttltum pa gani projecerunt in foss am, 1,alva clausa, juxtll, 
quam, erat quoddam formnen (l{l transitum unius; qtuun ad quod 
quidam frater considerans festinat, ve5Villiferum lwrtans a_d cele
riier sequendum per quoddarn truncum infroeunt et alii eos se
quebrmtur. · Pagrmi ńoc videntes, ten�iti retrocedunt, compressi 
manus dederunt et sunt captivati et ita domus est victa, nec nli
quis dimissus est. Capitaneus Girdow nomine fugit tul pontem 
trans mim{lam factum, sper�ns; se in prop'l:f_gnaculo tueri. ·Trans
vadunt 20) mimilam et veniuµ,t ad marscl�alkurn; ;ornpreńendunt
que ibi duas n{wes Lithwanas vulgarite,r Promen, 2 1) quas cum 
pyno et liflnis aridi.,· conclavant et incendunt, cum quihus conse
quenter propugnaculum incenderunt, ·ventusque 'l)ertit se ad orien
tem contra propug.naculum et iła capitaneus angustiatus optat la
qui Marsclutlko, dans ei manum, quem cum sui_s crtptivurn. susce
pit, alias decapitare fecit. 2 2) Nomen Castri Pasten vulgariter dic
tum est et <lonmm leli revertuntur �imul advocati et precepto,res 
nutu dfoino. 

18) BU1·/1ardus de Mansjeld; e1•at modo g1·avile1· vulneratus, non occisus. 
18) Joannes de SclwenJeld e1'at eques ordinis,. postea .�ocius magistri [fCne1·alis. 
20) Sc. pagani. 

21) Pralmwn, quod !todie quoque się;nificat lemburn. 

22) Yoigt T. P. 212. u-bi h·aditiones aliormn coltatae sunt. 
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czy, wychodzą z niej przez otwór. Litwini albowiem opuszczają 
przedmieście i wchodzą do zamk_u, miał zaś i zamek otwór, który 
gdy chrześcianie spostrzegli, gwałtownie przystępujf!, a komandor 
z Raguity 18) pociskiem został ugodzony, a gdy każdy o sobie ra• 
dził, pociskiem byt z�bity; podobnież i wójt samlandzki Rutcherus 
de Eluer, który raniony upadł w ·rów głęboki, z którego go wy
uiesiouo bez duszy. Jan Schonfeld 19) takźe był ranny i kilku in
nych. Podczas tej potyczki jeden na drugiego godził, most zaś 
tak wysoki jakby dom jaki poganie zrzucili w rów i zamknęli bra
mę, a był obok uiej .otwór, którym pojedyńczo możua było prze
chodzić, co spostrzegłszy jeden z braci, pospies�a napominając 
chon&iego, aby spiesznie szedł i wchod7,ą przez jakiś pniak i drn
dzy za nimi. Pogan-ie widząc to, strwożeni siQ cofają, a przy
nagleni poddaj,! siQ i idą w niewolą i tak zamek _zdobyty został 
i nikogo wol110 nie puszczono. Starosta zwany G-irdow, ucieka na 
most przez Niemen zrobiony,· spodziewając się, że się uratttją 
w szańcu. Przebywają 20) w bród Niemen i przychodzą do inar
szalka i znajd�ją tam dwa statki litewskie po niemiecku Promer, 
z w ane, 2 1) kt9re smoln.emi drzazgami i suchem drzewem zabijają 
i zapalają, które mi więc zapalili 1 basztę, a wiatr obrócił się prze
ciw baszcie; i tak starosta strwo�ouy, pragnie mówić z marsz.�ł
kiem, podając mu rekę, którego on wraz z jego ludźmi przyjął 
w niewolę, innym zaś w pień wyciąć kazał.22) Nazwisko zamku 
w niemieckim języku jest Pasten, a bracia weseli z woli Bożej 
powracają do domu, oraz wójci i dygnitarze. 

18) Burbard l\fansfeld był ciężko raniony, nie zabity. 
19) Jan Schonfeld był rycerzem orderu, później socyuszem wielkiego mistrza. 
201 To jest poganie. 
21) Prahmen, promy, statki na rzekach. 
22) Voigt T. V. str. 212. porównywa inne źródła i podania historyczne w tern zdarzeniu. 
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A P U 'P 

Anno 1370. dominie a Exurge 1) ambo reges 2) cum inhu
manis exercitibus veniunt in dampnum cristian(jrum; vigiles 3) ku
iusmodi percipiunt clamorem paganorum audientes, et festinante1· 
equitantes, frivole pe1·transeuntes stagnum in oppositum Sambiensi 
terre. 4) Consiliantes dividunt copiam in partes; Bayores et li
bertini terram vastant igne etc. die prenominata, et in villa Ru
dow 5) faciunt stacionem, viriliter domum impugnantes. Magister 
W ynricus, videns paganos sic suos mole stare, surgit viri liter con-

, trtt tantum exercitum, dicens: videtis, quantus est iste exercitus ! 
Frater Lupus 6) magnus commendator, Scindekop Marschalkus, 
digni laude, cum peregrinis militihus, hurgenswus et villanis erant 
cum magistro et lwstiliter invadunt paganos in occisione gladii et 
pagani econtra. In quo confl,ictu XXVI frttlres sunt ocdsi et 
100 viri, signanter Scindekop marschalkus, Kun de Hatten#ein, 7) 

Hinricus de Stocltem 8) commendator et vicecommendator, frater 
Petzolt de Korwitz 9) et plures alii, qui a multis specia.liter con-

__ __..;.;:_,,_ ______ _,__ 

1) H. l. tempus accurate concordat sum Lindenbl. p. 32. 

2) Olgjercl et Kynstutte. De vfribus hostium, cfr. Yoigt 1'. r. p. :lt:l. 
3) Speculatores, exploratores, ut est in Lindenbl. · l. l. 
4) Lacus Curonensis. 
5) Yicus notissimus Rudan in Sambia. 
6) JVoiframus de Baldersheim. 
1) Commendator B1•andenbu1•gensis , distinguendus a cognomine commendatore in Gottes

we,·der et postea tagnitae. 
8) Henricus de Stocldiei1n, vice-commcndator Brandenburgensis. 
9) Petzoldus de Rurwis, comrnendator Rhedensis , non Labiauiensis, ut Lucas Dai,id T. 

YJ/. 81. dicit. 



185 

R O Ż D Z I A Ł XVI. 

Roku 1370. w Niedzielę Ex u r  g e, 1) obaj król�wie 1) z nie„ 
slychanemi wojskami przychodzą na nieszczęście chrześciau. Cza
ty 3) dowiadują się o tem, słysząc wrzask pogan, i spiesz:-! konno, 
njeroztropnie przebywając jezioro naprzeciwko samlaudzkiej k·rai
ny. 4) I naradziwszy się, dzielą wojsko na części. Bojarowie i 
wyzwoleńcy ogniem kraj niszczą i t d. , W dniu wyzuaczo nym 
we wsi Budof 5) zatrzymują się, mężnie zamku dobywając. Mistrz 
Winryk widząc pogan tyle szkód mieszkańcom zrządzających, po
wstał lmęźnie przeciw tak wielkiemu wo jsku, mówiąc: Widzicie, 
tak wielkie jest to wojsko. Brat Wolf6) wielki komandor i Scyn. 
deko p marszałek, godni zalety z pielgrzymami wojskowymi, miej
skiemi milicyami i z wieśniakami byli z mistrzem, i po nieprzyja
cielsku napadają na pogan, inieczem ich zabijając i poganie toż 
samo czynili. W której to bitwie 26 braci poległo i stu mężów, 
mianowicie Scyndekop marszałek, Kun dę Hattenstcin 7) Henryk 
de Siockheim 8) komandor i Vicekomaudo r, brat Petzolt de Kor-

1) Tu kronikarz co do daty zgadza się z Lin<lenblattcm na str. 32. 
2) Olgierd i Kynstut. Czytaj co do siły nieprzyjaciela Voigta 1'. V. str. 212. 
3) Po niem. Spaher czyli Spccht, jak mówi Lindenblatr, to jest Śpie.gi, albo wysłańce dla 

wybadania nieprzyjaciela. 
4) lforyjska odnoga. 
5) Znana wie'ś Rudau w Samlandyt 
G) Wolfram Baldershdm. 
7) Komandor Brandenburski, którego rozróżnić tr�eba od komandora w Gotteswc rd er, a po 

tern w Ragnicie, który tegoż był nazwiska.-
8) Henryk Stockheim, komandor z zamku Brandenburgu. 

24 
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que1�ulabantur„ A(l mille fuerunt interempti. 10) Kynstut talia 
videns cum omnibus cessit celeriter in fitgam, in qua multi sunt 
occisi paiJanoru�n. Nec convertit �·e Kynstud, tlonec veniret in 
terram suam. 4.lgart autem in silva circurnsepivit se dissectis ar
boribus. 

Sed cristiani invadentes posteriorum · custodiam, quare rex 
timens cepit fugam cum /J·ibi commissis, celeriter exuens se a sil
va, timens se occidi, quem, frater Henningus 11) persequitur et· in 
tantis tmgustiis regis, a quodam dictus frater telo in faciem per
cutitur et cadens pro tempora/i vit{I, mercatur eternam. Tandem 
pagani in fug am disperguntur et multi vulneribus, multi frigore_ 
et f ame perierunt; et iła cum scandalo .repatriantur. Et opiat _ 
historia requiem· et b1J<1'iftudinem defunctis cristianis. 12) 

_Alia pars belli sequitur. u) Frater· Mansvelt, commenda
tor de Bagnita, ad mentem reduxit ig_nem, quem pagani in 
Prussia �uccenderant, scripsitque magistro in l(onigi�berg, misit
que idem commemlator in subsidium suorum afflictorum servum 
cum 10 viris, qui cito revertitur: 14) annuncians, quomodo · paga
ni f ecissent ;12 i,ias vulgariter Sloge 15) et quo modo stacionem 
munirent 16) et idem significatum est magistro, et in nocie subve
nit clamor in l(onigisberg ; et mane cum omnibus preceptoribus, 

tÓ) Cfr. Poigt T. Y. 218. 
:\1) Id est marschalcus ordinis Henningus Schindelwpf. 
1� Accurati01•em de pugna hao notitiara tradit Poigt 1'. Y. 212. seqq. 

13) Scriptor /ds verbis quodammodo secundam pugnae desr.1'iptionem exorditur. 
14) Conveniente1· cum Lindenblatt. p. 31. Servus /de illic dicitur „Spec!it." 
15) Schlaege, in Msc1•. est distincte Slo;re; non polest igifur significare Ge1'1Tlanorum Sle.ge 

<;fr. Poigt T. Y 213. adn. 3. 
16 i. e. castra stativa munirent. 
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witz 9) i wielu innych, których wielu szczególuiej opłakiwało 
Do tysiąca przytem zabitych. 10) Widząc to Kyristut ze wszy
stkimi spiesznie uszedł, _ w której to ucieczce wielu pogan zabito. 
Kyi1stut ani się obejrzał, aż przyszedł do kraju swego. Algard 
zaś w lesie zasiek zrobił ze ściętych drzew. 

Ale chrześcianie postępowali za tylną strażą, dla czego 
król uciekł wraz z podwładnymi swymi, spiesznie uchodzą• z lasu, 
bo się bał, aby uiebyl zabity, a brat Henning 11) gonił go i w ta
kiej trwodze króla, rzeczony brat od kogoś w twarz pociskiem 
jest rażony, i upadłszy na ziemię, za życie doczesne, dokupił się 
wiecznego. Poganie za; rozbiegli się w ucieczce i wielu ich po
ginęło od ran, a wielu od zimna i tak ze wstydem do ojczyzny 
powrócili. Historya zaś poległym chrześcianom pokoju i wiecznej 
szczęśliwości życzy. 

Teraz następuje moa !}Zęść wojny. 13J Brat Mansfeld, ko· 
ma1_1dor z Ragnity, stósownie do myśli swojej skierował pożar. 
ktory poganie w Prusach byli wzniecili. Pisał tenże komandor 
do mistrza w Królewcu i posiał na pomoc stroskanych swoich, 
sługę swego z dziesięcią ludźmi. Spiesznie powrócił sługa, 14) 

donosząc', że� poganie zrobili dwanaście szlaków, po _ niemiec
ku Sloge 25) i że stanowisko swoje wzmocnili 16} i toż samo 
doniesiono mistrzowi� i w nocy rozniosło się po Królewcu i zraua 

9) Petzold z Korwic, komandor w Rheden a nie w Labiau, jak phu Lur.as DaYid T. Yil. 
strona 81. 

10) Czytaj Yoigta T. V. str. 218. 
ił) To jest marszałek zakonu Henniog Scbindekopf. 
12) Właściwe opisanie bitwy, o której tu tylko wzmiankę znajdujemy, czytaj u Voigta 

T. Y. str. 212. 
13) Kronikarz daje tu poczęści drugie opisanie bitwy. 
14) Zgadza się z Lińdenblattem str. 31. Ow sługa jest to Specht u Lindcnhl.1.U:\ 1 dostrze

gacz lub szpieg. 
15) W rękopiśmie stoi wyraźnie Sloge, nicmoze więc znaczyć ściczki, S:rge. 
16) Czyli obóz oszańcowany. 
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eivibus et riisticis magister surgit, veniens in Quedenow, 17) ad 
montem ignem vidit; marschalkus cum 20 · viris exiens, ut ęxer
citum pensaret et , captivltvit quendam, qui ductus est a4 exerci
tum et dixit magistro: quoniodo reges starent in Rudow et parali 
es.s-ent tul bellum. Kynstut eciam una vice transiit in Ortels
berg, 1 s) ubi inavisalos cristianos occidit eł capit quasi omnes ibi
dem inventos et combussit circumquaque domum. 19) 

Ac ci dit eo tempore, quod dux Lupoldus tle Austria 2 0) C'łr· 
ca festum Martini veniret in Prussiam, adducefis 'multos princi
pes, qui omnes irt exercicium milicie et fidei protectionem vene
runt et steterunt in Konigisberg, sed quia hyems falis fuit inabi
li .. � ad reysas, hospites dicti tristes, similiter dux Fredericus cum 
fratre suo Stephana 21) cum dieto Lupoldo etc. 1revertuntur domum. 

Eo dem anno magister W ynricus consensu preceptorum 
construxit in honorem Dei, virginis Marie 'et lJ·alutem Cristi fide
lium claustrum ante op_idum vulgariter Hilgeby l, in quod statuit 
/ratres medicantes ordinis sancti Augustini, libris, ornatibus, - Clt
licibusque dotavit et litteris confirmavit. 2 2) Post ltec marscha lkus 
Bótherus de Elner 2 3) convocat exerciturn magnum contra Sa
maytas et cum eo preceptores veniu�t in, Bagnitam, ubique. divi
dunt exercilum. Magister ascendit Mimilam contra Labengir-

17) Picus .Quedenau pPope Regimantium cfr. Yoigt T. Y. 215. adn, 2. 
16) Alio1•um traditiones cfi•. apud Yoigt T. Y. 214. adn. 1. 
19) Imaginem pugnae ad Rudau commissae scripto1• noster vix adumb1·avit. Quae tradidit 

additamenta quae�am sunt desc1·1'ptionis puę;nae ąfr. Yoigt l. l. 
20) Leopoldus dux Austriae, frate1· Albe1·ti 111. ducis Austriae. 
21) F'ridm•icus et Stephanus duces Bavariae. Yoigt T. Y. 224-225. 
22) Monasterium ante u1·bem Heiligenbeit conditum in memoriam. viclo1·iae ad Rudau re

portatae. Yoigt T, Y. 220. PI. 761. 
�3) Novus Marschalcus ordinis. 
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mistrz ze wszystkimi dygnitarzami, obywatelami i . wieśniakami 

wstał i przybył do Quedenow 17) i pod gór� wid�iał ogień. Mar

szałek z 20 mężami wyszedł, aby wojsku zapłacić i pojmał czto.

wieka, który zaprowadzony do wojska, powiedział mistrzowi, że 

królowie byli w Rudow gotowi do bitwy. Kynstut też jednego 

razu poszedł do Ortelsberga, 18) gdzie nieostrzeżonych chrześcian 

pozabijali i w niewolą pobrał niemal wszystkich, których tam zna
lazł i dokoła wszystkie domy popalił. 19) 

Zdarzyło się tego czasu, że książę Lupold austryacki 2 0) 

około święta Sgo Marcina przybył do Prus, przywodząc z sobą 
wielu książąt, którzy ws�yscy dla wojowania i obrony wiary przy
byli i zatrzymali się w Królewcu; ale że ta zima niesposobną była 

do wyprawy wojenn�j, wspomnieni przeto goście ,byli smutni, nie

mniej i książę Fryderyk z bratem swoim Szr:zepanem 2 1) i prze

rzeczonym, Lupoldem wraz z inn):'mi powrócili · do domu. 

_ . Tegoż roku Mistrz Winryk za ·zezwoleniem dygnitarzy, 

zbudował na cześć P. Boga, Pauny Maryi i ku zbawieniu wier
nych Chrystusowych, klasztor pod miasteczkiem zwanellJ po nie

miecku Hilgebil, w którem umieścił braci żebrzttcych zakonu Sgo 

Augustyna, opatrzył ich książkami, apparatami , kielichami i przy

wilej im dał na piśmie. 22) Potem marszałek Rotherus de Elner, 23) 

zwołuje wielkie wojsko przeciwko Zmudzinom i dygnitarze przy

bywają do Ragnity i tam pod wodQ przeciw Labengirgen 24) prze-

17) Wie� Quedenau blizko Kr6lewca. Czytaj Yoigta. T. Y. 215. uwaga 2. 
18) Czytaj podania z innych źródeł czerpane u Yoigta T. V. 214. uwaga 1. 
19) O bitwie pod Rudau niemożna z naszego kronikarza dokładnego powziąść wyobratenia. 

Jego podanie jest tylko jakby przydatkiem do opisania tej bitwy, czytaj Yoigta. 
20) Leopold książę austryacki brat Alberta Ul. 
21) Książęta Fryderyk i Szczepan bawarscy Voigt T. Y. 224-225. 
22) IUasztor pod miastem Heiligenbeil wybudowany został na podziękowanie P. Bogu za zwy

cięztwo pod Rudau. Yoigt 'f. V. 220. YI. 761. 
23) Nowy marszałek zakonu. 
2ł) Ma być Labegirren, lezące nad Niemnem a Widawą na północ od Georgenburga. 
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gen, 24) transfreltms cum preceptoribus multis ibidem in terram 
Promedien 2 5) dictll,m imlgarit�r, erecto vexillo /wstiliter invadit 
incolas non <tvisatos et nemini pepercit. Marsclutlkus vero inir(l,
vil ter ram Kalctene, 2 6) quam avisatam invenit; cristimii enim <t
liqui in ea_ de Barten et de Girdime 27) dispersi erant et erra
hant, ·unde quidam Vristzche de Wunsdorf 28) interfectus est tt 
paganis, et cum eo plures alii, quidam eciam sunt captivati ; dux 
et pref ectus de Rastenburg 2 9) vulneratus est. In er as tino exer-

. citus conveniu1U et fritrtml terram Wayken, tertia nocie in Ras
syn, 30) quarta in Ero9leti, quinta in Goysow 31) et undique tno
lestant paganos et octj,dunt, sexlil nocte intrant Galanten, 32) ubi 
magister et sui va.�trmt et similiter in Pasten et Sclwgen; 3 3) nul· 
libi enim pagani pacem poterant habere, sed occiduntur et capiun
tur et revertuntur frtttres domum in quiete. 

In authumpno eiusdem anni Kynstut intrat Go,9el1mken 3 4) 

'4) Oportet esse Labegin·en, quod situm erat inter Mimilam et TP"idavjam, p,·ope Geor
genburg. 

25) Oportet esse Pomedsen, saepe iri itine1•m•i-is commemoratum, lwdie Pomztwy inter Mz
melam et T//idawJam. 

26) Pulgo Kaltenen dictum, fortasse, quod hodie dicitar KoltinJany ad Juram. J'oigl 
1'. Y. 226. adn. 1. 

27) Oportet fortasse e--sse Gtrdauen. 
28) F1·itze de Wolmsd01i, ex vir:o nobilium p1·ope F1·iedland. 
29) Praefectus Rastenbu.,•gi erat Rudolphus de Nusplingen, aut intelligitur successo1· eius 

Albertus Saxo, quod vocabulum „dux" signifi,care videfuJ•. 
30) Oportet esse Rossiena„ 
31) Oportet esse Gesow, ut est etiam aliis locis apud script01•em nostrum. Fo1•tasse, quod 

hodie dicitw• Jaswoin ad Niewiescham. 
32) Supra nominavit lianc regionem Samogiti«e scripto1• G.ollandia et Kalanten� hodie 

Gai!Janze. 
,33) In hac rcgione non inv-enfmus locllm lwius nominis, nam de S�ltaul{jany ad amntm 

Wi'ndau ne cogitandum quidem. 
3i) Opo1·tebat fortasse esse Jodlauken prape /nsterburgum ad m-eridi'em,'i ef1·. P.oigt T. Y. 

n1. adnot. 1. 



101 

płynął na drogą_ stronę 1·zeki, p1·zeprawił si"ę wraz z wielu dygnita
rzami. 1 udał się tamże do krainy po niemiecku Promedfon 2 5) 

zwanej, a podniósłszy sztandar, ponieprzyjacie]sku uderzył na miesz.,. 
kańców nieostrzeżonych i nikomu nieprzepuścił. Marszałek zaś 
wszedł do ziemi Kalktene, 26) którą zastał ostrzeżoną; nie_którzy 
albowiem chrześcianie z Barten i z Girdirne 2 7) rozproszeni byli i 
tam się błąkali; z tego powodu pewny Fritsche de Wunsdorf2. 8) 

zabity został od pogan, a z nim wielu innych, niektórzy także 
pojmani zostali. Książę zaś i przełożony z Rastenburga 29) rany 
odnieśli. Nazajutrz wojska się zebrały i weszły do ziemi Wojken, 
trzeciej noey do Rassyn 30) czwartej do Erogleu, piątej do Goy
sów 31) i zewsząd trapią pogan i zabijają, szóstej nocy wchodz::i 
do Gal anten, 3 i) gdzie mistrz i jego wojsko pustoszą kraj i podo
bnież w Pasten i Schogen 3 3) i nigdzie poganie spokojnymi �yć 
uiemogli ,. lecz wszędzie w pień wycinani i. w niewolą zabierani 
1 bracia spokojni powracają do domu. 

W jesieni tegoż roku, Kynstut wchodzi do Gogelanken 34) 

25) Ma być Pomedien, teraźniejsze Pometiwy między Niemnem a Widawą. 

26) Zwyczajnie Kaltenen zwane , najpewniej dzisiejsze Koltyniany na rzeką Jurą. Czytaj 
Voigta T. V. 226. uwaga 1. 

27) Ma być podobno Gerd;iuen. 
28) Fritze z Wohnsdorf z szlacheckiej posiadłości blizko Friedlal;ldu. 
29) Przełożonym �fleger w Rastenburgu był Rudolf Nusplingen, albo jego następca ksiązę 

Albert saski, �o okazuje słowo dux. 
30) Mylnie napisane zamiast Rossiena. 
31) Mylnie zamiast Gesow, jak to miejsce sam kronikarz często nazywa. Jestto pewnie dzi-

siejszy Jaswoin nad rzeką Niewiazą. 
32) Wyżej nazywat kronikarz tę ziemię na Żmudzi Gollandi{l i Kalanten, jestto dzisiejsze 

Gaili an ze. 
33) Niewiatlomo, jakie ,to miejsce, ponitważ trudno, aby to było Schuukjany nad rzeką Win

dawą połozone. 
34) Pewnie omylone zamiast Jodlauken, które na południe od lnsterburga leiy. Czytaj Yoigta 

T. V. 227. uwaga t. 
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inavisatam terram, ubi castrum vicit; captivavitque ibidem 'llnum, 
qui de suburbia e;r;ierat, a quo omnes intellexit insidias et ita op
tinuit suburbium <,cciditque viros, uxores, juvenes et multa fecit 
ibidem et ab.iii. 

Frater Wggandus de Beldersńegm, prefectus in Ynsler• 
burg, convocat suos et statuit prim am suam reysam in Litńwa
niam, tramfretavit Mimilttm et pedester intrat ibidem quandam 
· �illam, in qua inter{ ectus e st capitaneus et alii plures et 50 ca
p tivati, quos cum magna rapina duxit ad naves, per quas vene
rat et revertitur in Ynsterburg. 35) 

.Anno 1371. filius Dir1mnen 36) ,cum coorte sua intrat de
serta, depredari volens, captwans fratrem Johannem Schonevel<l 
pre{ ee tum in T(tffl7!10W 3 7) et quendam conductorem, qui pridem 
erat probus et postea nequam· f actus, qui .�·e de dit regi, et in qua
tJragesima duxit exercitum in castrum Tampiow, de quo ortus 
fuit, castrum vicit, senes et juvenes, occidit cum multis fratribus 

, 

ordinis et multa intulit mała; mater quoquę eius fuit interfecta, 
sui etiam amici, qui in deserto manebant. ldemque obviantibus 
sibi vindicare querens, a quibus injuriam susceperat et declina
vit ponens se (td sepem quietis causa, ubi a suis amicis est inter
f ectus, traditorque dictus. 

Eodem anno 6 viri cum conjugibus suis sociant se paga
nis in praejudicium grave cristianorum, quia noverunt vias; unde 
Kgnstut cum copia convocata de longinquis intrant Systen, 3 8) 

35) Cf. Yoigt T. Y. 221. adnot. 2', 
36) Cfr. quod supra dictum e/j·t de hoc filio JJirsunen. Yoigt T. Y. 23f. adnot. 4. 
37) Quo loco confluunt Pissa et .4ngerapp, prope Jnste1 burgum ad orientem. Joannes de 

Schoenfeld est, qui postea fuit socius magisl1·i generalis� iam supra commemoratur� 
38) Castrum ordinis Seesten inter Rhein et Bischofiiburg. 
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kraiuy uieostl'zeionej, gdzie zamek zdobył, pojmał także czto
wieka, co Z przedniieścia wycJ10dził , od którego się "dowiedział 
wszystkich fortelów i tak wziął przedmieście i wyciął w uim męz
czyzn, żony, mlodzieńc6w i wiele rzeczy do�azał i odszedł. 

Brat Wigand z Beldersheiw, przełożony z lnsterburg·a, po
wołał swoich i urz:idzit pierwszą swoję · wyprawę _ ua Litwę. 
Przt:był on Niemen i piechotą wchodzi do jakiejś wsj, w której 
starosta zabity został wraz z kilku innymi _ i pięciudziesiąt ludzi 
pojmano , których z wielką zdobyczą zaprowadził na st-atki, na 
których był przybył i powrócił do lnsterburga. 35) 

Roku 1371. syn Dirsunen 36) z oddziałem swoim wszedł do 
t>Uszczy, chcąc rozbijać i pojmał brata Jana Schouefeld, przełożo
uego w Tammow 37) i jakiegoś przewodnika, który pierwej był 
uczciwy, a potem się zhultaił, i przeszedł do króla i w Nie
dzielę quadragesims zaprowadził wojsko pod zamek Tammow, 
z którego był rodem; zamek zdobył, starców i młodych pozabijał 
wraz z· wielu braćmi zakonu i wiele narobił złego, niatka jego na
wet zabitą została, oraz przyjaciele jego, którzy ua puszczy mie

�zkali. Tm1że chcąc się pomścić ua niektórych, co nap1·zeciw nie
go byli wyszli i od których był doznał krzywdy i których chciał 
unikuąć, położył się pod płot dla spoczynku, i tam rzeczony zdrajca 
od swoich przyjaciół zabity został. 

Tegoż· roku sześciu ludzi z żonami swemi ztowarzyszają 
się z poganami na wielki uszczerbek chrześcian; znali bowiem 
drogi. Kynstut więc z wojskiem zwolanem zdaleka wchodzi do 

35) Czytaj Voigta T. V. 227. uwaga 1. 
36) Porównaj, co się wyi,ćj o tym synn Dirsunen powiedziało. Voigt T. V. 231. uwaga 4. 
37) Nad złączeniem rzek Pissy i Angerapp, na wschód od lnsterburga. Jan Scbonfeld jestlo 

wspomniony wyićj socy�sz wielkiego mistrza. 

25 
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suburbium, incineravit et terra,n, vastavit, occidit cristfonos, capti • 
t\avit et rnulta dampna _ fecit. 3 9) 

Wynricus Magister eciam eodem anno cum preceptoribus 
suis et peregrinis, forti exercitu intrat terram Weduclen 40) ereclo 

vexillo suo et vi oppressit paganos, pernoclrms ibidem. Alia nocte 

juxta fturnen Gresttude, 4 1) - terci1t in Eroglen, quarta in Geysow, 

quintrt in Golanten 4'2) et convertit t,·e in Pastow 43) devastans 

terras, captfros Rutenos paganos ducit domum. Dux de Briga 
cum suis fuit in patria-, ut paganos perturharet, similiter domi

nus Gistel 4 4') cum fratre. 

In authum,pno frater Tńeodericus de Elner 45) slatuit rey

sam in Rusiam, qui fuit colega commendatoris in Bttlga, prefec

tusque de Barten et de Girdowen, 46) qui simul veniunt in castru_m 

Drewik; 4 7) impugnautque circum vastantes totam no etem et rede-
1mt domum. 

Co,isequenter in hyeme frater Wygandus supradictus, frater 
eciam Kun de Hatlenstein, prefectus in Girdow, 48) peregrini quoque 

J oliannes de Gis tel cum suis etc. ordinis vexillum erigitwr 4 9) et alitt 

similiter beate virgini1,·, quod ferehat Johannes de Strose, 50) quotl ho

spites sequuntur; intrant lerram Dirsunen non avisatam, vastantes, 

39) Cfi'. f/oigt T. Y. 231. adn. 4. 
40) Hodie W'idukly ad 01•ientrJm p1•ope fluvium Seliesclwwa, ad occidentem Rossienam. 
41) Fluvius lwius nomims ignotus est. Quae1·endus est inte1· Widukly et Jeragolia,n (p1'Ź$-

curn E1•ogel), ubi est amnis, dictus Bebirwa. 
42) Regio sup1·a commemo1•ata, GailJanze. 
43) Jnde adpa1·et, Past ,w et Pasten non dijferre inter 1J'e. 

41c) De eo cfr. Yoigt 1'. f/. 232. adn. 1. 
45) Tum vice - commendato1· Balgae. Sc1·iptor noster er1•at, dicens eum collega1n (socium) 

commendato1•is Balgae; aut vocabulum „collega" accipiendum hoc loco pru vice-co ?l
mendato1·e. 

46) Cfr. f/oigt T. r. 332. 

47) Sitw; arc,:s liuius, sine dubio in Mnfinio, non de/iniłilr accurafius._ 
48) Cfr. //oigt T. r . .232. adnot. 2. 
49) Pro erigunt. 
5-0) F01•tasso Strauss, gens antiqua Pomerania e. 



195 

Systen, 88) przedmie5icie spalił i kraj spustoszył, mordował ón chrze
ścian, w niewolą ich zabierał i ,,riel.e szkod zrządził. � 9) 

Mistrz Winryk także tego roku z dygnitarzami swymi i 
pielgrzymami z mocnem wojskiem wchodzi do ziemi Werduklen 40) 

podniósłszy chorągiew swoję, zmógł pogan i tam przenocował. 
Drugiej nocy nad rzeką Gresaude, 4 1) trzeciej w Eroglen, czwar
tej w Gajsow, piątej w Golanten 42) i ztamtąd obrócił się do Pa
stow , 43) pustosząc' kraj i jeńców pogan Rusinów zaprowadził do 
domu. Książę de Brig� ze swymi był w Prusiecb, aby pogan gnę
bić, podobnież pan Gistel z bratem 44) swoim. 

Na jesień brat Teodoryk de Elner 45) postanowił odbyć na 
Ruś wyprawę, był on socyuszem komandora z� Ba Iga, przełożonym 
z Carten i z Gfrdoweo, 46) którzy razem przybywają; do zamku 
Drewik 47) i dobywają go, pustosząc go do kola przez całą noc 
i wracają do domu. 

Potem w zimie wyżej rzeczony brat '''igand i brat Kun de 
Hattenstein przełożony w Giudof, 48) oraz pielgrzymi Jan de Gistel 
wraz: z podwładnymi swymi podnosz<! chorągiew zakonu oraz i in
ne jako to: Najświętszej Panny, którą nosił Jan de Strose, 49) pod 
którą goście służyli.. \i\T chodzą oni do nieostrzeżouej ziemi Der-

38) Zamek zakonu Seesten między Rhein i Bishofsburgiem. 
39) Czytaj Yoigta T. Y. 231. uwaga 4. 
40) Dzisiejsze. Widukly na zachód od Rosieny. 
-U Rzeka tego nazwiska jest nieznana, szukaćby jej trzeba między Winduklami i Jerag·olią 

dawnem (Erogel), gdzie w istocie płynie rz··czka, Bebirwą zwana. 
42) Wyżej wspomnione Galanten, Gailianze. 
43) Zkąd się oka-zuje, ze Pastow i Pasten jest to samo. 
44) Czytaj o nim Voigta T. V. str. 232. uwaga 1. 
45) Wówczas komandor zamku w Balga. Nasz kronikarz Llądzi, gdy go socyuszem komando. 

ra Balgi nazywa, chyba że komandora zamku socyusnm komanderyi nazywa. 
46) Yoigt T. Y. str. 232. 
47) Położenie tego zamku, pewnie nad granicą, niedokładnie wskazane. 
ł8) Yoigt T. V. 232. uwaga 2. 
-49) Podobno Strauss , stara pomorska rodzina. 
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occidentes etc. Castrum etiam Dirsunen 5 1J vicerunt et in terra 
Weygow 52) preter occisoa, 40{) captivabant, mulieribus et pueris 
non suppielatis et cum multtj rapina revertunfur. 

C A P U T  XVII. 

Wygandus dictus anno 1372. cum 100 electis intrat de
serta, rapiendi gratia et molestandi paganos. Descenderunt de 
equis in Suppe, 1) manducant et bibunt, surguntque . et transeunt 
Mimilam, intrantes 4 vil las non avisatas et in primo sompno, 
quidquid occurrebat, gladio perdiderunt, . viros cum mulieribus et 
pueris, comburunt totum, captivos cum grandi rapina deport ant. 

Dictus prefectus de Y nsterhurg iterum'- comportat suos ,ul 
reysam in autliumpno, pertransiens Mimilam in villam Kraiste
kayme 2) non avisahem, quam rasit igne totam, depredatur et 
deducit. 

Commendator de Balga 3) convocat anno 1313. reysam in 
paganos, quam commisit Tlteoderico de Elne1·, 4) qui convertit se 
cum suis in Rusiam et venit in terram Bolisken 5) non avisatam. 
Et tota nocte impugnat castrum; post medium noctis quilibet ad 

51) C.fr adnot. 4. apud Yo?°gt T. Y. 23'2. Dirsuncn ftqdie Dm·scliinisky ad 'flfilnelam. 

52) Hodie fl7aigewe ad ftli11wlam) ubi Strawa in jlumen !we incidtt. 
1) Szeszuppe. 

2) Fortasse hodie Ii.raklzky ad ]l,/z'melam, ad 01·ientem a lf'iliona. 
3) Go!f<'iedus de Linden. 
4) Yice-commcndator Balgae. 
5) Bjeliza, efi•. de nomine et silu adnot. · 4. apud Yoigt T. //. �68-i60. Nomina ll1tius 

castri aliorumque apud sc1•iptorem va·'de con•upta. 
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sunen 50) i tam pustoszą, mordują i t. d. Zdobyli także zamek 
Dirsuaeo, a w ziemi Wajgow 51) oprócz zabitych pojmali cztery
sta jeńców, nie licząc w to kobiet i dzieci i z wielką zdobycz� 

powracają. 

R O Z D Z I A Ł XVII. 

,v yżej rzeczony Wigand w r. 1372. ze siu dobranymi ludź
mi wchodzi do puszczy dla rabunku i dla trapienia pogall. Zsie
dli'z koni w Suppy, 1) jedzą i piją; i powstają i przebywają Nieme.n 
i wchodzą do czte1·ech wsi nieostrzeżonych, których miesz_l{ańcy 

w pierwszym śnie byli i co tylko napotkali, to mieczem wycinaU, 
męzczyzn z kobietami i dziećmi, i wszystko palą, a jeńców z wiel
ką zdobyczą zabierają. 

Rzeczony przełożony z lnsterburga. znowu zbiera swoich 
do wyprawy w jesieni. Przeby,va on Niemen we wsi K,rnjste
kej me 2) nieostrzeżonej , którą zniszczył całą ogniem , zrabował 1 

zdobycz zabrał. 
Komandor 3) z Balga w r. 1373. powoloje Judzi na wy

pr.awę przeciw poganom, któ1·ą poruczył Teodorykowi de Ełner, 4) 
który obrócił się zę swymi na Ruś i przybył do nieostrzeżonej 
krainy Bolisken. 5) I przez całą noc dobywa zamku, po północy 

50) C:cytaj uwagę 4. u Yoigta T. Y. 23Z. Dirsunen jest teraźniejsze Durschyniski nad Niemnem. 
51) Teraźniejsze Wajgewe nad Niemnem, nad ujściem rzeki Strawy do tej rzeki. 

1) Szezupa. 
2) Pewnie dzisiejsze Krakiiky naci Niemnem, na wschód od Wiliony. 
3) Gottfried Linden. 
4) Komandor w Baldze. 
5) Bielica; o nazwisku i położeniu jej czytaj uwagę 4. u Yoigta T. Y. 2fiS-269. Nazwi

ska tych i innych zamków, są u tego kronikarza bardzo mylnie podawane. 
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equum suum et celeriter intrant terram Kamentz 6) non avisatam 

succendunt, occidunt, hincinde deducunt 100 captivos, tauros 
quoque 6 sexagenas, que omnia domum saluhriter duc-unt. 

In eoclem authumpno Daukinte 7) duxit prefectum <le Y n
�·terburg cum sihi conffrlentibus i[!, deserta, gratia rapiendi; quos 

sequuntur 60 viri. !fincinde Daukinte conduct�r duxit eos 1,ro

pe .1J1imilam, ubi in pascuis invenerunt Caballos Dirsunenser;, 8) 

quos capiunt et domum redeunt. 
Kynstud in quadragesinia cum potentia venit in terram 

Girdowensem, in villam Bibersteyn 9) nocte nec profecit in suo 

proposito; terra quidem e1'"ał avisata, villam tamen combussit et 
fugit. Nichilominus paraverat insidias cum ·paganis. Cormnen
dator de Brandenburg. 10) et prefectus de Girdow 11) sequuntuT, 

venientes in locum planum, deliberant, timentes insidias et con
vertunt se in domum. 

A.nno 1374. frater Wygandus supradictus, prefeclus in_ 
Ynsterburg, statuit reysam et cum eo frater Wernlierus, col
lega 12) advocati Sltmbiensis, cum 20(). Eamhitis, vastantque JfT ey
gow inavisatam, terram 13) igne et occisione, deducunt eciam 60 

cum multa rapina, captivos, in quo_ con{l,ictu frater W ernherus Tetin-. 

ger graviter vulneratus in Ynsterburg animam deo commendavit. 1 4) 

6) Ramionka. Yoigt l. l. Ramionka ad 01•ientem ve1·sus p1•ope G,rodno. 
7) Nomen ducto1•is viarum. 01•do tum eiusmodi via1·um duces, qui conjinia bene nove1·out 

mercede conducere solebat. 
8) lgitur caballos vel equos ex Du1•schinischky prope Mimelam. 
9) Hodie vicus Me dicitm· Bibrrstein i·n via ex Barten ad Gerdauen ducente. 

10) Guentherus de Hohenstein. 
11) Ulri.cus de We1·theim. 

'2) Id e. socius, nomen ci erat IYernerus de 1'ettingen (postea erat marschallws ordinls). 
13) Hodie lraigewe ad Mimelam. 
14) /ncidit !we factum in initium a. 1375. Wernc1·us de Tettingen non est mortutts. 
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każdy bierze się do konia swego i spiesznie wchodzą do ziemi 
Kamenz 6) nieostrzeżonej i tam palą, zabijają i uprowadzają 7,tąd 
stu jeńców, oraz sześć kop byków, co wszystko bezpieczttie do 
domu pro,vadzą. 

VV tejże jesieni Daukinte 7) zaprowadził przełożonego z In
sterburga :wraz z tymi·, którzy mu zawierzali, w puszczą dla ra
bunku, a poszło za nim 60 mężów. Ztąd Daukiute zaprowadził 
ich nad Niemen, gdzie na pastwisku napotkali konie Dirsunskie, 8) 

i zabrali je i wracają do domu. 
Kynstut w Niedzielę quadragesima z wojskiem przybył do 

ziemi Girdowskiej do wsi-Biberstein 9) w nocy, ale nie obstawał 
on przy swojem przedsięwzięciu, bo kraj był ostrzeżony, wieś je
dnak spalił i uciekł. Niemniej jednak porobił on z poganami za

sadzki. Komandor z Brandenburga 10) i przełożony z Girdow 11) po
szli za nim, ale gdy na równem miejsclł stanęli, złożyli radę, a 
lękając się zasadzek, wracają się do domu. 

W roku 1374. przerzeczony brat Wigand przełożony w In
sterburgu, ułożył wyprawę, a z i:iim brat W eruer, 12) socy usz 
wójta samłandzkiego, z dwóma sty samlandczykami i pustoszą 
ogniem i mieczem nieostrzeżoną krainę Wajgow. 13) Zabierają tak
że 60 jeńców z wielką zdobyczą, w którem to spotkaniu brat 
W c,rner Tettinger ciężko ranny, Bogu Ducha oddał w lnsterburgu. 14) 

6) Kamionka na wschód od Grodna. 
7) Nazwisko przewodnika jednego. Zakon trzymał tak.ich przewodników, którzy zuali po. 

graniczne gościńce i krainy. 
8) Zabor więc był koni z Durchschinischek nad Niemnem. 
9) Dotąd istnie wieś Bieberslein na drodze z Barten ao Gerdauen. 

10) Giinter Hohenstein; 
11) Ulryk Wertheim. 
12) T. j. socyusz, nazywał się Werner z 'fettingen, później był marszałkiem zakonu. 
13) Teraźniejsze Waigewo nad Niemnem. 
14) To się stało na początku roku 1375. Werner Tettingen nie umarł. 
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Gotfridus de Tilict 15) 1J1arsc!talcus. primam reysam suam 

statuit et cum eo commendatores <le Elbingo, tle Cristburg, ,le 
Balga et de Brandenburg, quilibet cum potentia sua. Multi qu�
que peregrini intererant et cum 150 Galeis intrante.J terram paga

norum fortiter, vocabulo Dirsungen. 16) Erectis vexillis pernoc
tant in Wegorw, 17) a1)i:wtis incolis, proceduntque consequenf er 

in T1·aclcen, 18) in qua steter·unt in nocte <tnie castrum. Mane 
surgunt et 9 diebus paganos perturbant igne, occisione, 700 quo

que captivos in Prussyam deducentes in letititt et exultacione . 

.A.ccidit in eadern l,yeme, quod camerarius regis Francie 
dominus Hoesteyn de Fremellis 19) asporfaret magnwn partem 

crucis benedicte·, in qua redempti surnus, quam rex Magistro p1·0 

presenta, cum auro decente1· ornat am. Dl ttgister ve1'·o in gaudio 
suscepit et magno honore 1�everetur, 2 0) off er ens deo grates ora

cionihus suis semper devotis. 
In XLma anno 137 5· reysa convoc-atur, in qua W,ygan

dus predictus 11refectus de Y nsterburg fuit_ capitaneus, transiit ad 

locum,·, ubi pridem exerdtus magnus in Dirsungen intrat, non avi

satam terram, rapina, oct:isione et captivitate perturbat et do

murn rediit. 

Eo tempore in XLma comrnendalor de Balga et cum eo 

15) Gottoft·edus de Linden inde a Decem br. 137 4. a. Ma1·sclialkus ordinis. Expeditio inci-
dit in initz"um a. 1.375. ej. >'oigt T. r. 266. 

16) Reę;io Dfrsunensis, de silu ei!ts <:fr. Yoigt T. /7. 232. adnot 4. et 26'6„ 

17) S1.1p1·a commemo1·atm'n Weygow, Waigewe. 
18) Jlodie 11•0/ri. 
19) Huius equitis nullam habemus notitiam. 
20) Yoigt T. /7. 389. 
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Gottfried de Tilia 15) marszałek, rozporządził· pierwszą \Vy .. -. 

prawę swoję, a z nim komandorowie z Elbląga, z Chrystburga, 
z Balgi i z Brandenburga, każdy ze swojem wojskiem. Wielu 
takie pielgrzymów przytom�ych było i ze 150 szyszakami dziel
nie napadają na krainę pogan, zwaną Dirsungen. 16) Podniósłszy 
chorągwie, przenocowali oni we \\T egow 17) ale mieszkańcy byli 
ostrzeżeni, więc idą daI'ej do Troków, gdzie stali przez noc pod 
zamkiem. Zra·na w'stają i przez dziewięć dni pogan turbują, ogniem 
i mieczem. _ Siedmset takźe jeńców do Prus prowadzą w rado�ci 
wielkiej i uuiesieniu. 

Zdarzyło się tejże zimy, że komornik króla francuzkiego 
pan Hoestein 18) de Fremellis, przy wiózł znaczny kawał krzyża 
świętego, na którym odkupienie nasze spełnionem zostało, kt.óry 
król posłał mistrzowi w podarunku, I był kształtnie w złoto oprn
wny. Mistrz z radością go odebrał i wielkim uczcił honorem, 19) 

ofiarując Bogu wdzięczne i zawsże pobożne modły swoje. 
"

r Niedzielę quadragesima roku 1375. wyprawę postano
wiono, której przywodził przerzeczony Wygand, przełożony w Iu
sterbur-gu; udał on się na miejsce, gdzie dawniej wielkie wojsko 
do Dirsuogen było weszło i trapił kraj nieostrzeŻoQy rabuukieD_1, 
mordami, oraz zabieraniem mieszkańców. w niewolę i do domu 
powrócił. 

Tegoż czasu w Niedzielę quadragesima komandor z Balgi, 

15) Gottfried Lia<len byt od Grudnia r. 1374. marszałkiem zakonu. Wyprawa ta wojenna 
jest z r. 1375. czytaj Voigta. T. Y. 266. 

16) Kraina Dirsure, o położeniu jćj czytaj Voigta T. Y. str 232. uwaga 4. i 3. 266. 
17) Wyżej �ymienione Weygow, Waigowe. 

18) O tym ryćerzn nic ,vięr.ej wybadać nie móglem. 
19) Voigt T. V. 380. 

26 
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frater Theodericus de Elner 21) cum mullis lw��pitihus collecta co-
1,i" f e,rras 11aganorum adhuc non desertas intrare volentes, ve
niuntque in Parłam 22) et premittunt exploratores ad ltlimi 
lam, qui redeunt dicentes, Mimilam tlegelalum et clarum, 
quod placuit paganis, cristiani vero turbati revertuntur do

mum. Post pm,·clue sepedictus Wygandus equitat in deserltt, ut 
rapiat, ,lumque cun� ,n,is veniret in Dewedisken, 2 3) audivit 
eornu, 1.mtle premisit quosdmn, quihus occurrunt tres pa9ani, 
de quib1,s duos captivant, tertius e1Htsit, inveniuntque ca
nes ,luos . molosos, qnerunt ab istis captfois 2., CUlUS sint, 
et dicunt : cuJusdam bayoris 1-1ocabulo · Way del, venantis in· 
deserto isto, et /iii duo ducunt eum, tempore noctis in locum. 
Quem cum, 7utgatJi considerassent, convocant se clamore, et eva
dant; eciam /f,umen fuit tam, magnum, .quod cristiani non pote
rant trrtnsnadare; 40 nicltilominus equos accepit eis et domum 
ivit. Statim prefectus de Rastenburg 24) mi�·it quendam in /u1i-

. \ 

bitu ordinis cum 30 viris vocabulo Lupus Leo et hic iussu com-
mendatoris de Balgtt 2 5) in desertum rapine causa; vigiles !tuius
modi percipientes, annunciaverunt hoc in castrum Gar/en. Caf}!
t aneus celeriter insequitur eos in Io cis sihi cognitis, per que re-

21) Aut rem non 1·ecte intellexit sc,iptor, aut erravit in nofatione temports; id quod pro
babilius esse videti,1·. A. 1375. enim erat DiteTieus de Elner ipse commendator Balgae 
non polerat igitur esse collega alterius commendat01·is Balgoe. /7idetur i'gitu1· expedi
lif> haec referenda esse ad an. 1274., quo Gottof1•1Jdus de Linden erat commendator 
Balgae et Ditericus de Elner autem /7ice-commendator, Munera sua mutarunt demum 
autumno a. 1374. Etfam tradit Lindenblatt p. 35. a. 1375. nul/am expeditionem in 
Lilhwaniam suscepfam esse. 

22) Hodie Peschelorh ad Jfimelam., ad septentriones m•bis Grodno, vel Peschelai ad meri-

Z4) 

„ diem Olittae; sed !we videtur esse pr_iscum Perlar vel Parlayn, quod lf?"igandus etiam 
eommemorat. /7oigt 1'. Y. 288 adn. 4. 

/nf1·a ad a. 1381. sc1·ipt01• regionem hanc vel campwn dicit Dowidisken; est hoc Dau
di.�ken, ubi postea j'oulus ictum est inter Jagellunem et 01·dinem (1380.) P1·ope erat 
ingens silva. 
Dux Alber(us Satconiae. 2a) Dile1·icu:1 de Eluer. 
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a z uim brat Teodoryk de Elner-20) ·z wielu gośćmi zebrawszy 
wojsko i chcąc najechać ziemię pogan '1otąd niespus{oszouą, przy
bywają do Pat·la, 21) wysyłajtt naprzód n� wzwiady do Nieorna, 
a owe przednie straże powracają, mówif!C, że Niemen puścił i że 

k"ra na nim nieidzie, co się podobaJo poganom, chrze�ciauie zaś 
frasobliwi powracają do domu. Po wielkiej nocy przerzeczony 
często Wigand, jedzie do puszczy dla rabunku, a gdy ze swymi 
przybył do Dewedisken, 22) usłyszał trąbienie na rogu, posłał więc 

kilku naprzód, którym zabiegło trzech pogan, z nich więc d W<>ch 
pojmali, trzeci usze�r, i znaleźli tam dwa brytany i pytają się 
owych dwóch jeńców, czyjeby były, a oni rzekli: pewnego bojara· 
nazwiskiem Wajdel, polującego w owej puszczy, a owi dwaj pro
wadzą go w nocy na miejsce, którego gdy poganie spostrzegli, 
obwołali się aby uszli; rzeka tak była wielka, Żę chrześciauie 
przepłym1ć jej niemogłi, niemniej czterd�ieści im jednak koni za• 
brał i do dornu poszedł. Zaraz potem przełożony z Rastenburga 2.:3) 

wysłał kog<>Ś w odzieniu zakounem zwanego Lu
1
,a Lwa z trzy

dziestą łudź-mi, a ten z 1·ozkazu koinandora z Balgi 24) zaszedł 
ua puszcz::g dla rabunku, co widząc straże, doniosły o tern do 
zamku grodzieńskiego. Starosta spiesznie poszedł za nimi w po 

20) Tu zachodzi nieporozumienie, albo raczej omyłka kromkarza. W r. 1375. Dietrich Elner 
był komandorem _w Balga, niem6gl więc być towarzyszem innego komandora z Balgi. 
Zdaje się więc , ze ta wyprawa jest z roku .137 4., kiedy Gottfried de Linden był je
szc:,;e komandorem w Balga1 a Dietrich de Elner komandorem tamtejszego zamku. Po
mieniali się OUl na urzędy swoje dopiero w jesieni r. 1374, M6wi także Lindenblatt 
str. 35., ze w r. 1375. żadnych wypraw wojenny!!h do Litwy nie przedsięwzięto. 

21) Dzisiejsze PeszP,lom n:td Niemnem, albo Peszelaj na południe od Olity. V�igt T. Y. 

str. 288. nota 4. 

22) P1>Źniej w r. _1381. nazywa kronikarz to miejsce Dowidisken. Je,t to nie:nrlnie Daudis
ken, gJzie p:lŹr1i,;J tr:ikt:lt między Jagiełti\ i z1kna:!m zaw.trty został w r. 13�0. Le� 
ży w hlizkośc1 wielkie.i pusz.czy. 

23) nsi:\zę Alb1·�cht sasf..i. 
it) D1etrieeb ��lne1·. 
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dibant\ dom um ; insurgit in eos inovisatos cum clamore vu lgari 
Bussen; froter iste eapitur' et· vulneratur; quidam edam interfi
ciunlur; in tanta -angustia prefectus captiN!lur. Conductor re
vertitu1· et mała ref ert fratrihus , se. quom odo capitaneuJ,· es set 
captivatus et a liqui servorum interfecti et quo.modo ipse difugisset. 

' In eailem estllte in profes/o sancle Trinitatis 26) visi sunt 
rex Algart et rex Kynstut et Swerdeyke1i cum eis fortiter 
cum eopiis suis intrare Nerwykiten 2 7) vulgariter, diviserunt
que exercitum in lJ partes. Kynstut intrat Taplanken, 28) in
tendens in Welow, Algart per pontem .in Nerwykiten; vastans 
terram Nadraw, 2 9) Swerdeyke in Y nsterhurg et ubique inve
niunt inavisatos. Tapl<Juken in reditu impug:iatur , cumque cepis
sent equos de pascua, premittunt paganos, qui incendio invade
rent castrum aum pugna consequenter. Frater vero Johannes 3 0) 

cum suis non erat negligens in defensione; sed dum aqua ei de
fecerat ad compescendum fiammas, salv'a vita sua et suorum de
dit numus et domum et captivatus est et sui. Swerdeke acceptis equis 
pro pe lnsterhurg, omniaque combussit nec quisquam evasit processit
que et suburbium prope Tammow incineravit, divertitque se in- W al
kenow 3 1) et per sep ta arborum consectarum 3 2) duas vias fecit et pon
tem, per quem rex transiit. Tammowenses persequuntur eum per s� 
pt" dictre, cum clamore terrentes paganos in fugam,, XVI equos 

26) 1376. 
27) Nerwe!.-itten„ lwdie Norldllen in Litthuania. 
28) Oporfet esse 1'oplaukcn, nunc dicilU1' Tapla/ren. Afox est in JJiscr. Taplo,i)um. Linden-

b/att p. 37-. 
29) Nad1'auen. 
30) Quinam fum•it łac Joannes, num intelNgalur praąfeclus 1aplauhensis, nrn sati'.s li(J'llct. 
31) Falkenau. Locus lwius nominis non exitat ampliu.9, 
32) Cj'r. f7oigt 1'. Y. p. 270. odrwt. 1. 
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goń przez zńane sobie miejsca, którędy wracali do domu, uderzył 

ua. nich znienacka z krzykiem wi�ściwym Rusinom. Ow brat 'wzięty 
w niewo.lą został i ranny, kilku także ludzi zabito; w takiem za

!nieszaniu przełożony w niewolą był, wzięty. Przewodnik powró
cił i złą wiadomość braciom doniósł,.· to jest , jak starosta został 
pojmany, słudzy niektórzy zabici a on jak uciekł. 

Tegoż lata· po święcie Stej Trójcy 2 5) widziano króla Ol
gierda i Kynstuta, a z nimi Swerdejkena; z jaką siłą z wojskiem 
swojem weszli do miejsca Nerwykiten 26) po niemiecku, i po
dzielili ·wojska na trzy części. Kynstut wszedł do Taplan1:ten,'2 7) 

zmierzając do W elawy. Ol gard poszedł po moście do. N erwyki
ten, pustosząc krainę Nadraw,2 8) Swerdejke do lnsterburga, gdzie 
mieszkańców znalazł nieostrzeżonych. Powracając, dobywają Kap
luken, a gdy ,zdobyli konie z ·pastwiska , na_przód wysłali pogan, 
którzy pożar wznieciwszy, uderzają na zamek, a potem przyszło 
do bitwy. Brat zaś .Jan 29) ze swymi niebyJ niedbały w obronie, 
lecz gdy mu wody do gaszenia płomieni niestało, wymówiwszy 
sobie zycie swoje Lżycie podwładnych swoich poddał się wraz 
z zamkiem i pojmany został on i ludzie jego. Swerdeke ,zabraw
szy konie pod Insterburgiem , wszystko ęalił tak , że się nikt nie 
ratował; i poszedł dalej i przedmieście pod Tammow spalił, i zwró
e,ił się do \Val,enow 30) z gałęzi pościnanych drzew 31) dwie drogi 
zrobił i mo.st po którym król przeszedł Tomowczykowie w pogoń 

---- ----- ----

25) 1376. 

26) Nerwekitten, dzjsiejsze Norkitten w Litwie. 
27) Przez omyłkę napisane zamiast Taplauken. Porównaj Lindcnblalla str, 37. 
28) Nadrauen. 
29) Niewiadoma ktÓ był ten Jan, może ie był przełożonym w Taplauken, dokładnie tego wy·· 

.jaśnić nie1n0Zna. 
30) 'l'alkenau, D!iejsca tego nieznnmy. 
31) Czytaj o tern Voigta T. V. str. 270. uwaga 1. 
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<mferebant et aliquo.Y ckristianos redimebant. Post moram tempo

ris cristiani ttscendunt dictos equos et inter septa dicta percuciu nt 

in pa,ganos et 4 occidunt; 311, vice iterum alterulrum se percuciu nt 
pagani quoque parant christianis insidills, qui compulsi sunt fu

gere in septa et equos relinquere, quos pagani rleduxerunt; pre

fectus ibidem est interfectus, cuius anima sit in pace. Similiter 
900 capti et occisi {t paganis, preter eos, qui per ftamma,s suffo

c abantur · et iła pagani prospere revertuntur. 3 3) 

Anno 1375. in die Processi et Martiniani, frt1ter Gerńar

dus, commendator de Bagnita ,3 4) cum fra,tribus in copic, suffi

cienti transiit, rapiens et comburens et cc1ptivans viros, mulieres. 

Similiter fr(l,ter Tlieodoricus 35) cum parvo exercitu 6 diebus ste-

tit in Bussia et secure abiit; fratres deportabant in numero 15(> 

viros et mulieres in Prussiam de Rutenis. 

C A P U .T XVIII. 

Deftuxis annis dictis anno 1376. frater Wynricus Magi

ster de lunginquis partibus convocat exercitum duplicem, intrant-

33) De tempo1·e factorum lwrum cf. Yoigt T. Y. 258 -27'}. Lindenblall. refe1·t p. 37. hano 
expeditionem in a. D76. 

3i) Jntelligilur Gerliardus de Lensen. Sed res ipsa perlinet pruc:,l d.,bio ad a. I JH.; nam 
a. 1375. liic commendator iam mortutts atque Kuno de Il"ttenstein ,Hwcossel'ltt ei Ra· 

gnitae. Voigt 1'. Y. 258. adn. \. 

35) Ditericus de ElnerJ commcndator Balgae. 
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za nim idą po owych gaciach, krzykiem. strasząc· pogan, .aby u
ciekli. 16 koni zabrali i niektórych chrześciau z niewoli hwoluili. 
Po uiejakim czasie. chrześcianie siadają ua owe konie i między 
wsponmiouemi gaciami uderz.ają na pogan i czterech zabijają i po
tn,eci raz jeszcze obie strony się ścierają. A poganie sposobią za
sadzki 11a chrześciau, ktclrzy przymuszeni 7,0stali uciekać na ga
cie i zostawić kouie, _ które poganie zabrali. Przełożony fakze· 
'labity tam �ostał, którego dusza niech w Bogu spoczywa. Podo
bnież poganie 900 ludzi zabili i w niewolą wzięJj, prócz tych, któ
rzy w płomieuiach się pod-usili, i tak pogauie z pomyślnym skut
kiem p Jwrócili. 32) 

Roku 1375. w dzień Sgo. Processa i Marti11ia11a, brat Ger
ard komandor z Raguity 8 3) z braćmi swynii w liczbie dostatecz
nej poszedł na pogan, rabując i paląc i zabierając w niewolą męz
czyzn i kobiecy. Podobnież .·brat Teodoryk 34) z małem wojskiem 
przez 6 dni był w ruskim kraju i bezpiecznie się .wrócił; bracia 
150 Rusinów męzczyzn i kobiet do Prus zabrali. 

R o z D z I A Ł xvm. 

Po uplynionycb wspomnionych laf ach w r. 1376. brat Win
ryk, mistrz z odległych stron zwołał podwój11e wojsko i wszedł 

32) O chronologii tego zdarzenia czytaj Voigta T. Y. str. 258-270. Lindenblatt str, 31. 

mówi o tej wyprawie wojennej pod r. 1376. 
33) .Był to Gerhard von Len se n. Lecz to zdarzenie należy bez wątpi,mia jeszcze do r. 1374. 

bo w 1375. komandor ten już był. umarł. Kuno de Hattenstein jego następca był w Ra
gnide. Yoigt T. V. str. 258., uwaga 1. 

34) Dietrich v. Elner, kommandor .+v Balgn. 
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que Medeniken ,S8) occideides quidquid non erat christi, succen
sis /ocis atque vastatis. Bevertentes exercitus terras Y wanorum 
6ttb·verterttnt, parumque ibi reliquerunt, sed et omnia deduxerunt. 

Similiter Arwi.Yten, 3 7J Eroglen, Bosgeynen·, 3) Gesowen : et 
Paslowensem, unde 6 partes terrarum sunt devaste penitus ra
pina et igne. Magister quoque stetit ultra 8 dies in kac stacione 
et cum suis processit contra castrum Cawen, vidensque castrum 
armatum abiit, unde multi de fratribus ibidem in die sanpte Sc!w
lastice 4) corruerunt; requiescant in pace. 

Gotfridus de Linda, Marscńalkus, Budigerus de Elner, 
magnus _commendator, principes exercituum cum multis precepto
ribus et nobilibus Culmensihus et peregrinis in numero X milium 
divisi in partes, Brandenburgense�·, Elbingenses in parte dextra, 
de ·Konigisberg et Balga in leva parte ultra Tracken 1 · rf!iliare 
vastant cum f estinacione, proceduntque contra Pawunden, 5) ubi 
per diem et 1wctem Sudowenses 6) igne, et inter{ ectione vexaban
tur, intrantque villam magnam Symliken, 7) similiter annicltilant; 
ort o die Marscńalkus cum suis f estinat in Will,im , nec obtinuit, 
ut voluit. In reversione intendens i11, Tracken, in Curia cuius
dam Bayoris stetit per ·totam nocte�, noinen Baioris Wyrduk, 
incinerantque fratres curiam, et convertunt ad descensum lJl.imile 
et in utroque latere curiam, domum etc. i9ne consumunt, rapi-

1) i. e. regione111 Samogitiae Medeniken (JYorny). 
2) Oportet esse Arisken.. Sic nomen hoc legitur in itinerariis. Ceterum apud nostrum 

scriptorem mox nomen hoc Arwist scriptum invenimus, fortasse etiam hoc nomen pro

bandum. 
3) Pro Rossienen (Rossiena). 
4) De tempo1•e r:fr. yoigt T. Y. 268. adn. 2. 
5) Prope tacum ad T1·oki. Ex commem.orata iam derivatione invenilur nomen Powunden 

tn Lil/wania, Samogilia et Sambia, et significat, quod iam dixi-mus„ vicum ad palu· 
dem situm. 

6) Cfi•. Yoi'gt 7'. /7. 267. adnot. 1. 

7) llodio Sumeliski, p1•ope Novo·1'roki ad occa,um. Poigt l. l. adnot. 2. 
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do Medenikeu, 1) zabijając każdego, kto uiebył chrześcianiuem, 

paląc i kraj pustosząc. Wojska pawrac:1jąc, zniszczyły ziemię I wa

uow, mało co tam zostawili, ale wszystko z sobą zabrali. 
}lodobuież Arwisten, 2) Ęrogleu, Rosgeynen, 3) Gesowen i 

Pastowen, tym sposobem sześć pow.iatów znisiczone są zupełnie 
rabunkiem i ogniem. Mistrz także zatrzymał się więcj jak 8 dni 
w tem stanowisku, i ze swymi poszedł przeciw zamkowi w Ko
wnie, ale widząc zamek uzbrojony, odszedł. Z tego powodn 
w dzień Stej Scho!astyki4) legło tam wielu z braci. Niech spo
czywaj� w Bogu! 

Gotfried de Linda marszałek , Ruediger de EIJer , wielki 
komandor, wodzowie wojsk z wielu dygnitarzami i szlachtą cheł
mińską i pielgrzymami w liczbie 10000 podzielili się na oddziały; 
Braudenburczykowie i Elblączykowie stanęli po prawej stronie, lu
dzie z Królewca i z Balgi po lewej. Przyszedłszy za Troki je
dnę milę pustoszą co prędzej, potem idą przeciw Pawunden 5) gdzie 
przez dzień i przez noc Sudowczyków 6) ogniem i mieczem trapią, 
i wchodzą do wsi wielkiej Symliken 7) i podobnież ją niszczą. Gdy się 
rozwidniło, marszałek ze swymi pospiesza do Wilna, ale go uiewziął, 
jak chciałw Wracając i zmierzając do Troków, we dworze pewnego 
bojara zabawił noc całą , nazwisko bojara było \Vy1·duk, bracia 

palą dwór, i zwracają się ku dołowi do Niemna, i po obu stt-o-

1) To jest w krainę Zmudzką Mie<loicką, Worny zwaną. 
2) Mylnie zamiąst Arisken. Tak. stoi to nazwisko w marszrutach krzyżackich. Z1·esztą znaj-_ 

dziemy u naszego kronikarza to miejsce pod nazwiskiem Arwist. 

3) Zamiast Rossienen (Rossiena.) 
4) W tym przedmiocie czytaj Voigta T. V. str. 268. uwaga 2. 

5) Leżało nad jeziorem pod Trokami. Nazwisko to znaczy, jak joz wiatlomó, miej�ce Idące 

nad jeziorem lub bagnem. 

6) Voigt T. Y. str. 267. uwaga 1. 
1) Dzisiejsze Sumelislu, na zachód od no?Vych Troków. Yoigt a. 11. O. uwllga i. 

�7 
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nam innumer-am a 11agrmis <leferentes, leli replltriando cum ca
ptivit,· Rutenis et paganis. 8) 

- Anno domini 1376. in die martyrum Cosme et Damiani 9) 

orli sunt dolor�s atque merores. Kynstut in ardore spiritus �t 
ttstucia, ut cristianos turbaret et molesfaret, prope Soldow intrat 
Prussiaui, perlransiens ftlasoviam, sine resistem:ia in latum et in 
longum, vel ut stoli di el amentes veniuntque ad vttdwn, per quod 
petlestres. et equestres transierunt tj·ine tedio et statim, vastant ter
ras inavisatas, dividuntque J·e in 2 partes, vulnerantes et occi
dentes circwnquaque, una pars in villis longe lateque lwstilia agen
t es opera usque ad opi<lum Soldow. Et in reditu nec umquam 
maior merol'" visus est, quam tunc: quem inirnici christi exercue-
1·unt in mulieribus, pueris etc.; omnes enim profugos e silvis et 
rubetis cttpiunt, virgines stuprantes et violttnle$. l(ynstut curri 
suis vastabat usque in Nydenhurg, ubi vidit castrum 'l'iriliter ar
inatum divertitque se cum rapina grandi, deducit ecimn per pa
ganos 800 homines, senes, juvenes vi, , in ma!Jno rnerore, qui 
omnes opta'?erunt sibi mortem,. Multi eciam, ihi<lem sunt flammis. 
exusti. Et revertuntur per Maso·viam ad sua, dividuntque spo
lia juxltt merita cuiuscunque, susceptis mulieribus et pueris itł 
<lrlam servitutem, incarcerantes quasdam, sic et viros. 10

) 

Frater Borghardw„ dum in visitacione esset in Nerheki
ten, 11

) audiens in collacione huiusmocli tribulaciones et ve 12) chri
stianorurn, in max·ima cordis afftictione, 1nanuum constrictione 

8) De temp01·e huius expedilionis ef. foigt T. r. 267. adn. 3. Jncldit in a. 1375. 

9) De 27. Septcmln·. Secundum atios auctores (cjr. l7oigt T. Y. 259. adn. 1.) perlinet 

haec expedilio ad a. 1374. 

10) Haec ea:pedilio preda/01•ia ex Lindenblatt. p. 35. pe1·tinet sine dubio ad a. 137 i. rj: 
Yoi;;t 1'. Y. 259. adn. 1. 

·II) Co1111nemo1·atum ia,n NP-1'w!Jldten, ho die No1•/dllen. 

12) .>'ocabulum hoc apud scriptorem 11osl.1·u11i signijicat eiulatmn, lamenfationes. 



211 

u ach dwór, dom i t. d. pa.I;!, zdobyc1, uiezliczouą poganom o�lbie
raj:i, i weseli wracają do kraju z jei1eami, Rusinami i poganami. 8) 

Roku Pai1skiego 1376. w dzień męczenników Kosma. i Da
miana 9) powstał smutek i· trwoga. Kynstu,t w zapale umysłu i 
przebiegłości , aby chrześcian trapić i nękać, wszedł do Prus 
blizko Działdowa; pr�ebył on Mazowsze bez oporu, wzdluz i szerz 
i jako g\upi i szaleni przychodzą do brodo jedneg.o, przez który 
piesi i konni przechodzą bez mozołu, i zaraz pustoszą kraj nieo
strzeżony, i dzielą si(} na trzy części, raniąc i zabUając do koła; je
dna część po wsiach wzdluz i szerz po nieprzyjacielsku działała, 
aż do miasteczka Działdowa, a g<ly wracali, uigdy większego 
jak wtenczas nie widziano żalu, którym nieprzyjacielP. Ch1·ystusa 
prz·erazili kobiety i dzieci i t. d. wszystkich bowiem, którzy ucie
kali z lasów i zarośli chwytają i panny znieważają i gvn1łcą. Kyn
stut ze swymi pustoszył kraj aż pod Neideuburg, gdzie. widział 
zamek dzielnie obronny i zwrócił siQ z wielką zdobyczą i upro-
wadził gwałtem z poganami 800 lucłzi, starców, młodych, w wiei -
kim smutku, którzy sobie wszyscy śmierci życzyli, wiele ich także 
w płomieniach się spali.to. I powracają przez Mazowsze do domu 
i dzielą łupy między siebie podług zasług każdego, kobiety i dzieci 
biorą w ciężką niewolą, niektóre nawet zamykają, toż i męzczyzu. 10) 

Brat Borgard, g<ly w dzień N arodzeuia N r1jś,v. Pau ny był 
w Nerhekiten 11) i słyszał w czasie wieczerzy o takiem strapie
niu i że chrześcia11ie biada 12) wołali, vrnlal do Boga w największym 

------------

8) O czasie tej wojennej wyprawy czytaj Voigta T. V. 267. uwagę 3. Działo siQ w r. J 375. 
9) Dnia 27. Września. Lecz podług innych wiadomości (p. Voigt T. Y. stt·. 259. uwaga l.) 

działo się to w roku 1374· 
10) 'fen napad podług Lindenlllatta str. 35. zdarzył się r. 137-i. p. Voigt T. Y. 259. uw. 1. 

11) Wyzej wymienione Nerwykiten, dzisiejsze Norkitten. 
12) •We• - u naszrgo krouikarza znaczy Jament, skargę. 
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clamavit ad dominum, dicens: o domine, propter mortem tuam 
etc. respice /umc afflictionem, quam impijssimi infideles tuis fide
libus inf erunt ! 

In vig;/i(I, sancti Jacobi, 'rex Wytan 13) primam reysam suam 
fecit cum �·uis, venitque in Tamrnow inavisatam, urens et rapiens, 
con/j·equent er pro pe Y nslerburg, et ,50 occisi sunt <l messorihus et 
eorum eqiti delati et redeunt ad sua. 14) 

Frater Jo/,annes de Lorclie, advocatus Sarnbiensis statuit 
reysarn in t1utkurnpno contra paganos irutgnam et cum pref'ectis 
de Y nsterburg Wigando, 15) de Girdow, de Tapiow; 16) h�i in
frant deserta, fabricantque ibidem navicutas, quas per alterum 
medium rniliare trańunt per terram in P.risten 17), et terr(I, ista 
erat avisltla; parve 18) quidem erant, quare 6 viros in_ una na
vicula mittunt sursum Mimilam, ubi in alio flumine invenhmt 
2 n(tves, quarum quelibet pt·o 60 viris .erat, quas mltlucunt; uti
de pre{ eclus de Y nsterburg cum 200 · transfretat,it et cum eo 
Franko collega magistri, 19) impugnantes castrum, (1, quo irn.pulsi 
sunt. Quidam de fratribus ictit arietis off ensus est et in :iepto 
delatus in Prussiam et sic a domo descendunt ad naves. In ul
timam20) qui"dem intrant quasi XL viri, quos pa!/ani per�r;equen-

13) Juvenis dux Lithuanorum lPifowdus, Rynstutti filius. 
14) Yoigt '!'. Y. 270. Lindenbl�tt. p. 37. refe1·t /1anc incur.�ioncm ad a. 1376. 

15) JPię;andus ·de Baldersheim, non de Heldrungen, ut est apud Schuetz p. 82. 

16) Com·adus de Runsecke. 
17) Hoc P1·isten si'ę;nijicat profecfo Dresie vel Bresc ad Bugum; Dresie enim scriptu1•a an

tiquior pro Brzesc. Infra scripto1· dzcit Pn:ske, 
18) Sc. naviculae. 
19) Col{ega magish·i non potest si'g11ifica1'1J sodu,n magz'st1•i, nam ambo sodi magi.th'i ge

ne1•alis dicebdniztr a. 1376. Cuno de Liebenstoin el Joannes de Schoenjelrl. Jntelligitur 
h. l. apc1·te Joannes Franke, quem scr1.jJl01• postea di<:il praefectum G ,rdauiense1n. 

20) Sc. navem. 
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smutku serca i ręce załamawszy, mówiąc: O Panie przez mękę 

Twoję (zaklinam Cię), spoj1·zyj na te nieszczęśliwości, które naj

bezbożriiejsi niewierni zrządzają wieruym Twoim. 

W wilią Sgo Jakóba, król "\\'itan � 3) pierwsz� wyprawę 
swoję zrobił ze swymi i przyszed_ł do Tammow, miejsca uieostrze

żonego, potem pod Insterburg, i pięćdzicsi�!t Żniwiarzy zabito i ko

uie ich zabrano i powrócili do swoich. 14) 

Brat Jan de Lorche, wójt samlandzki, przedsięwziął wiel

ką·. wyprawę w jesieni przeciwko poganom, a to z pt·zełożonymi, 
Wigandem 15) z lnsterburga, z Girdowa i z Tapiow. 16) Wcho

dzą oui na puszczą i tam budują czołenka, któ1·e przez pół
mili ciągną po ziemi do Pristen 17) ale ta kraina była ostrzeżona, 
czolenka zaś małe były, dlatego więc sześciu mężów w jednem 

czołenku, posyłają górą na Niemen; gdzie w drugiej rzece znaj

dują dwa statki, z których każdy był ua dwudziestu ludzi, które 

p rzyprowadzają. Przełożony więc z Insterburga z 20 ludzi prze

płynął przez rzekę, a z nim Franko, socyusz mistrza 18) doby
wając zamku, od którego ich odparto. Jeden z braci uderzeuiem· 

tarana raniony został, któl'ego na macie od wieziono do Pms, i tak 

od zamku na łodzie powsiadali; na ostatnią 19) wsiadło prawie 

40 ludzi , za którymi poganie jadą i na nich napadaj:( 6 kopij w bi-= 

13) Ml'ody litewski książę Witowd syn Kynstuta. 
14) Voigt T. V. str. 270. Lindenblatt str. 37. dowodzi , że siQ to stało w r. 1376. 
15) Wigand v. Baldersheim, nie v. Heldrungen, j:ik go Schlitz l'· 82. nazywa. 
t 6) Honrad v. Ifonsecke. 
17) Pristeo znaczyć tu ma bez wątpienia Bresse lub Brześć nad Bugiem. Bresse jest to wy

raz stary zamiast B'rześcia. Później nazywa kronikarz to miejsce Priske. 

18) Collega magistri, niemoze być socyuszem wielkiego mistrza, ponicwaz oba socyusze Jego 
w r. 1376. byli Kuno de Liebenstein i fan v. Schonfeld. Pewnie tu mowa o Janie Fr:rnk.e, 
którego kronikarz później bratem szpitalnym z Gerdauen nazywa. 

1U) Statek. 
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tet r invadunt, lanceas 6 infigenles in na_vim, jacientes cum Kam
bucis etc.; tameti. rnmms eius evaserunt. 

Frater T!ieodericus de Elner comrnendator de Brtlgtt in 
tlie omnium sanclorum, cum magno exercitu, ruljunctis ttliis fra
trihus, intrat Rus siam 2 1) in obsidionem caslri Beliag, 2 2) ubi per 
noctem steterunt in numero 500. In crastino fratres accelerant 
per silvam grandem, intrant terram, bomtm Ca mmentze, 2�) quam 
ubique devitstant. In. terra Samaytarum noluerunt stare; cogno
verunt em,· esse armatos, quare intrantes terrmn I(allenarum, 24) 

quam 1rapi1u1,, igne, occi.Yione perturbant virorum, mulierum et 
puerorum, quorum numerus existimwre non potest, quos cum rapina 
immensre deduxerunt. Pa.ąani huiusmodi conshlerantes inlrant 
sif vam, in qua rivus erat, quem, fratres transvolant et per silvam 
properant. Sed et pagani celeriter in eos injiciunt lanceas, pe
tras, kambucas, letaliter vulnerando, non obstantihus gal eis aut 
loricis etc. Quare fratres descendunt de equis et fit bellum 
acerrimum, in quo 21 cruciferi cesi sunt in mortem,, preter mul -
los nobiles. Quendam fratrem captivatum alligabant ad a1·l;o1'"em 

· et lanc eo lis suis mullis vulneribus occisum <liis obłu le1·unt. Cuius 
aniuut cum ceteris deo sit comrnissrt. llrater vero Gerh.ardus 2 5) 

rnisericorditer a deo fuit preservatus. 
Magister convertit se ad terrmn in reditu ad exercitum 

in Kalanken, quam succendunt et spoliant et salubriter discedunt. 26) 

21) 

n) 
23) 
24) 
25) 

:lG) 

S01·ipto1• 1·epefit h. l. iarn sup1'a a. 1373, commP-mo1·ata1n 1zar1•ationem de expedilione 
Dite1•ici de Elne1·. Pe1·tinet ad a. 1376. quo eam etiarn Scli•tefz p. 82, refert. Foigt 
1'. Y. 269. 
Quod antea sc1'ipto1• Bolisken nominavif. CJ1. Yoigt T. 17. 268. adn. 4. 
In llfsc1·. /tamentz supra sc1•1'.pt-um, nunc dicitur_ Ramionka. 
Quam nunc dicunt J

{

olfinjany ad mmzem Ju1·am. 
Si hic Gerlw1·dus est Ge1·ha1·dus de Lensen, commendato1· Ragmtae perlineat necessc 
est 1•es ipsa ad a. 1374. nam hoc anno mortuus est; vel annus mortis nun 1·ecfc tra
ditus. 
Hoc rnuntiatwn ab inlerprele conjuse ex media 11a1·ralio11c exemplum esse videtur, al
que, ttt nunc {pgitur, inteltectu ca1·et. K,ilan/wn videtu1· s1°fp1iji ·m·e Gai!Janze. 
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jają w statek , rzucają oraz pociskami z kusz, przecież rąk ich 

uszli krzyżacy. 

Brat Teodoryk de Elner, komandor z Balgi w dzień wszy

stkich Swiętych z wielkiem wojskiem złączywszy się_ z innymi 

braćmi ·wchodzi w kraj ruski 20) na oblężenie zamku Beliag, 21) 

gdzie przez noc krzyzacy stali w liczbie 500. Nazajutrz bracia 

pospieszają przez wielki las, :wchodzą do żyznej krainy Kameu

tze, 22) którą zewsząd pustoszą. W ziemi żmudzkiej niech cieli 
zostać, bo wiedzieli, że mieszkańcy są pod bronią, dlatego we
szli. w Kaltenczyków 33) krainę, którą uiszczyli rabunkiem, ogniem, 
morelami męzczyzn · i kobiety i dzieci, których Jiczby policzyć nie
można, uprowadzali wraz 7, niezmiememi łupami. Poganie widząc 

to, wchodzą do lasu , w którym byt stmmień, przez który bracia 

przebiegają i przez las· pospieszają. Ale i poganie skwapliwie na 

nich rzucają pociski, kamienie i strzały z �usz, kalecząc ich, mimo. 
przyłbic i pancerzy. Dlatego bracia zsiadają z koni i bitwa się 

wszczęła najuporczywsza, w której 21 krzyżaków poległo, p1·ócz 

wielu szlachty. -Brata jeduego przywiązali poganie do drzewa i 
małemi dzidami swemi wiele mu ran zadawszy, zabili, którego 

dusza wraz z innymi uiech w Bogu spoczywa. Brata zaś Ger

harda 24) Bóg miłościwie ocalił. 
Misfrz wracając do kraju swego, powrócił do wojska w Ka

lauken, którą to wieś podpalili, zrabowali, a sami szczęśliwie 
uszli. 2 5) 

20) Kronikarz powtarza Lu, co juz wyżeJ· w r. 1373. uyl powiedział o wyprawie wojennej 
Dytrycha v. Elner. Przypada ona w r .. 1376. i tak o niej Schiitz p. 82. wspomina Y<;igt 
T. V. str. 269. 

21) Czyli Bolisken, jak ją kronikarz wyzej nazwał. Por. Yoigta T. V. str. 268. uwaga 4. 
22) Wyżej Ifamentz- zwane, dziś się Kamionka nazywa. 
23) Dzisiejsze RolLyniany nad rzeką Jura. · _ 
24) Je�eli ten Gerhard był owym <..erhardem v. Linsen, komandorem Ragnity musiało się to 

dziać \l r. 1374., Lo on \V tym roku umaił; ch-ybahy ta data jego śmierci była fałszywą, 

25) Text '". tem miejscu zdaje się być defektowym. Trudno zrozumieć myśl autora. Ral:w 
ten zdaJe się być Gailianze, o którem wvztij mowa była. 
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Eodem ll,nno Kynstut et Algart cum 3 exercitibus intrant 

terram Nadower 27) inavisatttm, vigiles suhlevantes et circumcirca 

Y nsterburg· castrum comhurunt ,omnia, viros, muliere, cum in

genti rapin<t et equos frttlrum· deduxerunt. Alius exercilus lwstili 

incursione in Nerwel,iten, ubi vastant ut suprfl�; tandem, in ter

ram Tapelaken et Nadrower vulgtiriter sufftcientem rapinam · etc. 

deferentes, 3us in terram Welowen, per quam discurrunt, villas, 

ecc/e5·ias et omnia comburentes et vastantes, occidentes et capien

tes. Similiter ter rani O{monicorum in Konigisberg, S<elow 2 8) die

tam, viros et mulieres etlucentes. Consequenter festinant contr<, 

domum episcopi Jurgenburg etc. 2 9) 

In die sancti Steplumi frater Kun, frater W ygandus 3 0) 

supra dicti cum, 600 viris intrant prope Slaose, 3 1) invadentes 
paganos non avisatos et 500 viros et mulieres captivabant, de 
quibus 205 ducti �·unt ad terram et custodoti et XL. occisi • .  

\ 

U T XIX .. 

In die nativitatis cristi jTJJ. Kal. Januarii frater TheOlle
t·icus de Elner, commendator in Balą a, cum 600 intrat Pel�tz, 1) 

27) Opot•let esse Nadrower (Nad1·auen) Lindenblatt. p. 37. refert hanc e:cpedilionem 11d. 
a. 1376. 

28) Hodie dicilur Salau, tum possessio capztuli episcopalis Sambiae. 
2�) Eadem fere, paucis tantummodo 1·ebus levioribus mutatis, legimus 1.am supra apud 

scripto1·eV1, nostrum a. 1375. efr. Yoi'gt 1'. Y. 269-270. 

30) Cuno de Hattenstein commendato1• Ragnztac et IFi'gandus de Baldersheim, praefectu1 
Jnstet•burgi. 

31) Fo!'tasse, ut iam supra di:'Vimus, Slobodka ad Njewjescham. 
ł) Jam supr• eommemorata Bielida, a sc1•iptorc etiam Beliag dicta. 
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Tegoż roku Kynsttit i Olgard z trzema wojskami wchodzą 
do ziemi Nadower 26) nieostrzeżonej, zabierając czaty i do koła 
zamku Insterburga wszystko palą, i męzc�yzn i kobiety �raz 
z niezmiernym łupem oraz konie braci uprowadŹają. Drugie wojsko 
napadło na N erwekiten, które spustoszyli tak, jak "SiQ wyżej rze
kło, �otem uprowadzili dość wielką zdobycz do ziemi zwanej po 
niemiecku Tapelaken i Nadrower. T1·zecie wojsko wkroczyło do 
ziemi W elowen, przez którą przebiegli, paląc i niszcząc wsie, 
kościoły,. i wszystko zabierając i w niewolą pojmując. Podobnież 
postąpili sobie we wsi kanoników królewieckich, nazwanej Sa
low, 27) zkąd uprowadzają męzczyzn i kobiP.ty.. Potem pospie
szają przeciw zamkowi biskupa blizko J urgenborga. 2 8) 

W dzień S. Szczepana wyżej rzeczeni, brat Kun, 2 9) brat 
\\7igand z 600 ludźmi wkraczają blizko Sloase 30) napadając po
gan nieostrzeżonych i pojmali 500 ludzi i kobiet, z których 205 
zaprowadzono do kraju, i pod strażą ich trzymano; a 40 zabito. 

R O Z D Z I A L XIX. 

W dzień Bożego narodzenia, 25. Grudnia, brat Teodoryk 
de Elner, komandor z .Balga z 600 ludźmi wchodzi do Pelitz, 1) 

26) Mylnie zamiast Nadrower (Nadrauen) Lindenblatt str. 37. pisze o tćj wyprawie pod ro
kiem 1376. 

27) Dzisiejsze Salau, które wtedy do kapituły kateclralnej
° 

samlandzkiej nalezało. 
28) Jest to ptawie to samo podanie, któreśmy w kronikarzu naszym jui w r. 1375. czytali, 

tylko z niektóremi ·dodatkami. Czytaj Yoigta T. Y. 269-270. 
29) Kuno de Hattenstein, koman<lor z Ragnity i W!gand de Baldersheim przełożony (Pfleger) 

w Insterburgu. 
30) Jak się wyżćj rzekło, pewnie Słobodka nad Niewiaią. 

1) Wyzćj wspomnion/\ Bieliza, którą kronikar1 i Beliag nazywa. 
28 
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ubi stetit 2 dieóus et noctibus. Capitaneus castri ibidem viriliter 
�·e �defendebat. In cuius con{l,ictu multi Butenorum ceciderunt, 

viri, mulieres et pueri capitim 2) ducuntur cum ma911a rapina, 

200 de captfois etc. 
Iterum frater Kun de Hattenstein cum 150 slatuit rey

sam in terrtem Ranayn, 3) in qua cttptivavit viros ,- mulieres, pue

ros et occidit multos. Simile egit in Paslo'lf'· 

JJl.ttgister Wynricus etc. scrul(lllS loct1 11ro castro edifican

do in desertis pro conservatione pa(rie; qui bus compertis, fecit 

murare Bartenburg et Demryn. 4) 

Post hec freeter Gotfridus marschalkus et frater Rotherus 

de Elner, magnu.,- commendator Merker et Alyten 5) terras va

stant, in quas maue intralumt. Quatuor eciam copie vise:sunt 

in terris, que multis occisis paganorum et captivis ductis salubri

ter revertuntur. 

Eodem mino 6) magister Wynricus validus paganorum sup

plantator, 7) ad quem cum venisset dot{linus Albertus dux Au

strie 8) cum 62 militihus et nobilibus 9) in Prussiam pro fidei am

pliftcacione, honorificeque, ut decet principes, est susceptus et trac

tatus ,10) statuitque reysam, unde omnes dicti peregrini leli se 

2) Opo1•fet essse: captivi. 

3) Opo1•fet esse: Romayn, nunc dictum Romyn ad NJewJescham. 
4) Oportet esse /Yartenburg et Rhein. CJ1·. Yoigt T. Y. 276. adn. 1. Res 1psa incidit in 

a. 1377. 
5) Ambo erant sita ad llfimelam. Alyten est quod nunc dicitur OUta, p1·ope Se1·1·ey ad 

septentrioncs. Cf1•, Yoigl' 1'. /7. �76. Merken fue1·it fórtasse quod nunc nominatm• Jlfa
zilian::,y; certc necessc est situm. fue1·it in vicinia. 

6) 1377. 

7) Sc. e1•af. 
8) Albe1·tus III. dux Ausfriae. Fenit in Borussiam vcre a. 1377. Cf1·. Foz"gł T. Y. :216, 

adnot. 4. 
9) Plm•cs nominati sunt apud Yoigt T. J/.. 216-'),11. 

10) CJ1·. quae hac de 1·e securulurn Suchenwi1't habet J'oigt l. l. 
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gdzie został d ,\'a dni i dwie nocy. Starosta zamku tai że mężnie 
się bronił; w tern spotkaniu wiele Rusinów legło. Pojmanych w nie

wolą męzczyzn oraz dz-ieci i kobiety zabierają z wielkiemi łupami. 
Jeńców było 200. 

I znowu brat Kun de Hatteustein z 150 ludini'i postanowił 
· wyprawę do krainy Ranain, 2) w której pojmał męzczyzn, kobiety, 
dzieci i wielu pozabijał. Toż samo uczynił w Pastow. 

Mistrz Winryk szukając miejsca na zbudowanie zamku 
w puszczy, dla bezpieczeństwa ojczyzny, znalazł je i kazał muro
wać Bar�enburg, Demryn. 3) 

Potem brat Gotfried marszałek i brat Rotter de .Elner, wielki 
komandor, pustoszą krainy Merken i Aliten, 4) do których zrana 
byli weszli. Widziano także w tych okolicach cztery oddzią.ly 
wojska, które zabiwszy wielu pogan i n�ewoJuików zabra,,•szy, 
bezpiecznie powróciły • 

. Tegoż roku 5) do mistrza \\7inryka, dzielnego pogan po
gromcy, przybył pan Albert, książę austryacki 6) z 62 wojskowymi 
i szlachtą do Prus na cześć wiary, i przyjęty został i podejmo
mowany zaszczytnie, jak przy stoi na książęta. 8) Postanowiono 
więc zrobić wyprawę i wszyscy przerzeczeni 11ielgrzymi, weseli 

Z) Mylnie zamiut Romayn, <lzisiejszy Romyn' nad Niewiażą. 
3) Nazwiska te są mylnie podane; czytaj Voigta T. Y. sit·. 276. uwaga 1. Sama taś rzecz 

odnosi się do r. 1377. 
ł) Obie krainy leżały nad Niemnem. Alyten jest dzisiejsza Olitta na pótnoc od Scrrey. 

Porów. Voigta 'f. Y. str. 276. Merken moze jest dzisiejsze I\1arzikanzy, musiało pn:y· 
najmniej leżeć w bliskości. 

5) Roku 1377. 

6) Rsiąłę Ąlbert Ili. austryacki. Przybył on do Prus na wiosnę r. 1377. p. Yoigt T. Y, 
276. uwaga 4. -

7) Wielu z pomiędzy nieb wymienia Voigt T. V. str. 276-211. 
8) O tem stósowoie do poda� Suchenwll'la c1.y!aj Voigta historyą Prus. 
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preparant una cum magił}·tro in arma contrti paganos, compro·
mittuntque in quendam nobilem teutonicum obedienciam, tanquarJł, 
in capitaneum, veniuntque in terram Kaltanenensem, 11) iussu 
magistri vexillum ordinis elevabatur. Similiter · dux .Austrie 
cum, suis in spiritu militari; in qua terra magister et dux 
steteruni diebus 2 et tolam i._ąni tradunt, viros, mulieres et pue
ros depulerunt nec quisquam evttsit 'lfutnus eorum. Post hec in 
terra 1Venducl,e 12) i� multip lici dampno steterunt X diebus et 
redeunt domum adducentes Butenos et paganos. 13) 

In capitulo in Marienburg anno 1377. 4o Kal. Decembr. 
in vigilia Andree freeter Winricus JJ1agi$ler generalis statuit que
<larJi festa colenda in terra, Elrriste 14) et Dorolheam se. et fe
stum ·Marie sub dup lici celebritate, ut cristianis impetret coronam 
ete1·nam. 

Deinde_ frater Gotfridus predictus marsclutlkus cum potenti 
exercitu in terram Kynstut properat prope -Tracken plus qu-am 
cum 12000; 15) divisusque est exe1\citus in 3 partes et contra 
Merkenpil, 16) ubi multam congregant rapinmn ,.Ynster.hurgensem; 
tunc cum peregrinis I accelerant contra castra, signanter contr<!' 
novam domum in terr<t Tracken, ubi fit ·vastacio et succensio ma
gna fugaque populi. JłT elaw 1 7) opidum igne consumit pre ter ter
ciam eius, quod cristiani f ecerunt pro salute. Et in sortem re-

11) Regio lfaltenensis, nunc Koltinfany ad Ju1•am. 
12) Yulgo JFeduclen vel WedukeJn, hodie Widukly1 ad orientem fluvii Schesc/tUwa, ad oc« 

casum Rossienae. 
13) Ube1•ius et copiosius desm•ibit hanc expedilionem Suchenwirt, ef. Poigt T. P. 280. seqq. 
U) Yocabulum hoc subnotaturn; procul dubio piane erat e textu eiiciendum. 
15) Expeditio haer: secundum Lindenblatt. p. 39. die purz/icat. Afariae 1377. a. suscepta. 
!6) Prope T1·oki u,•bem. Cum „ pil" idem signijicet, quod cash·um, Merkertpil videtur Ju-

isse cast1·um .p'1•imarium in 1·cgione Jl.fe1·kenst'., De Jl.fe1·ken supra diximus, quae suf
ficiunt. 

17) Opo1·tet esse ll7"iliam, i. e. l/7ilnam; Wzlnam enim incensam fuisse, compe1·irr_i.u:; ex 
1·elatione magish'i gene1•alis, r:f. Poigt T. //. ;n4. etiam Lindenblalt. p. 39. eadem 
'1'adit. 
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wraz z mistrzem zbrojno się na mą sposobią przeciwko póganom, 
i zapisują się na posłuszeństwo jakiemuś szlachcicowi niemieckiemu, 
jako wodzowi i przybywają do kraiuy Kaltanen ,9) gdzie z roz„ 
kazu mistrza rozwińięto chorągiew zakon,u, podobnież książ� au
stryacki ze swymi w duchu wojennym sobie postąpił , w której 
ziemi mistrz i książę zostali dwa ·dni i całą spalili, męzczyzn zaś, 
kobiety i dzieci zabrali i nikt nie uszedł ich rąk. Potem w ziemi 
Wenduke 10) rozliczne szkody robic!c, pozostali przez duij dziesięć 
i powracają do domu, prowadząc z sobą Rusinów i pogan. 11) 

N a kapitule w Mal borgu w r. 1377. d. 26. Listopada w wi
lią Sgo Andrzeja brat Winryk, wielki mistrz, poątanowił, aby nie
któ1·e � więta święcono w kraju, to jest: Ebriste , 12) Sw. Doroty i 
ewięto Matki Boskiej � podwójną uroczysteścią, aby chrześcianom 
uprosiła wieczną koronę. 

Potem brat G9ttfried, przerzeczony marszałek, z potężnem 
wojskiem wkracza do kraju Kynstuta pod Troki- i było więcej jak 
12000 ludzi 13) i podzielono wojsko na trzy części i przeciwko 
zamkowi Merkenpil, 14) gdzie wielką zabrano zdoby"cz z lnster
burga. Wraz z pielgrzymami więc spieszą przeciwko zamkowi, 
mianowicie przeciwko nowemu zamkowi w ziemi Trockiej, gdzie 
było pustoszenie i pożoga wielka i lud się rozbiegł. Miasto We
la w 15) spaloue zostało oprócz frzeciej jego części, co chrześciauie 

9) Kraj Rallenen, teraz Ifoltinjany nad rzeką Jura. 
19) Zwyczajnie Weduklen lub Wedukeln dzisiejsze Widukly, na wschód rzeki Szeszuwy na 

zacbócl Rossie ny. 
11) Daleko dokładniej opisuje Suchenwirt tę wyprawę, czytaj Yoigta T. V. str. 280. 
12) 'fo słowo jest czerwono podkreślone, miało zapewne z textu być wypuszczone. 
13) Wyprawa odbyła się podług Lindenblatta str.39. w dzień oczyszczenia N. Panny r. 1377. 
14) W blizkości Troków. Gdy słowo Pil w dawnym języku niemieckim znaczyło zamek, 

Merkenpil więc znaczyć się zdaje główny zamek w krainie l\[erken. O Morken jui. się 
wyżej mówiło. 

15) Oczywiście znaczy Willa, to jest Wil110; o po.żarze albowiem w Wilnie wtenczas wiemy 
z doniesienia wielkiego mislt'za; czytaj Voigta T. Y. str. 274. Liudenblatt str. 39. toż 
s1mo mówi. 



gis; Algard, qui cum huiusmodi sentiret, vocat Marsclutlkum, 

commendatorem magnum, ut in honorem eius guslarent cibum at
que potum suum. Atque cum eis Gunterus de Hoenstein, 18) de 

Katzenelhogen comes Eberhardus 19) multique alii nobiles, qui 

omnes curiam commendabant, post hec redeunt in Prussiam. 20)-

Post hec dux Albertus de Lotringen venit in Prw;siam 

cum 10 Gal eis. 2 1) Ad cuius honorem reysa ordinatur. Cum 

Marschallw equitat dux etc. in terram paganorum et devastant 

et inde revertuntur. 

Tandem frater Kun, commendator de Bagnittt. cum copia 

transit in Prevan, 22) intrans terram in die sanct� Johannis ba

ptiste, in fJUft dormientes invenit et i1utvisatos; .de Pervan pergit 

in Labunow intendens in Pedyn et in A.rwist et cum potenci(j 

exercitus vertens se in Pastewyn et in via recta conlrft Erogle11, 

et P erwaren inavisatas , 2 3) invenitque 40 onustq plaustrtt., que 

ac;epit. Quo cum venisset, ante · diliculum surrex.it et processit

vias directas, multos eciam t(l,m senes quam juv_enes fJercussit, 

neminique 71epercit. Pertransit ecimn grande nem.us in bona or

dinacióne longum 4 miliaribus et cum divina gra.tia salubriter re
versus est cum suis. 

18). Guenllierus comes de Hohenstein. 
19) Eberhardus comes de Katzenelbogen, commemoratur etiam tn Lindenblaft. l. l. 
20) Cf. Voigt T. P. 27 4. 
21) Haec expeditio belliea incidit in a. 1378. cfr. Yoigt T. r. 288. Lindenblatt. p. 42. 

22) Nomen !we ape1•te falso sc1·iptum est; mox Pervan scribitur. Haec regio sita erat ad 
Lubi�$am. 

i3) Ex his traditionibus adparef, omnes has terra s sitas fuisse inter amnes Lubirsam et 
NJcwfescham, vel _saltem prope eos. Pervan et Pervaren ft11'tasse dijferunt; Pm·varen 
vero sine dubio est Parna1'ewo p1'ope Keidany ad septemtriones, nam sctiptura nomi
nu huius mirum quantum variat. (P-oigt T. r. 161. adn. 3.) Arwisten ett, quod su
pra commemoravimus, .4risken; Pastewyn est Pastuw vel Pa,towen. 
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uczynili dla bezpieczeństwa swego 1 na szkodę króla. Olgierd 
słysząc to, wzywa marszałka wielkiego komandora, aby ·mu tę 
cześć wyrządzili 'i skosztowali jedzenia i napoju jego, a z nimi 
Gunter de Hohenstein ·16) z Katzenelbogen, ., hrabia Eberhard 17) i 
wielu innych si.lachty, którzy wszyscy dwór zaszczycili, poczena 
powrócili do Prus. 18) 

Potem .książę Albert z Lotaryngii przybył do Prus z 70 
ludźmi zbrojnymi w przylbice. 19) Na cześć jego wyprawę roz
porządzonp. Książę jechał konno z marszałkiem w k1·aj pogai1ski 
i pustoszą go i powracaj� z niego. 

Tymczasem brat Kun, komandor z Ragnity z wojskiem udał 
się do ·Prewąn, 20) wchodząc do tej krainy w dzień Sgo Jaua 
Chrzciciela, w który znaleźli mieszkańców śpiących i nieostrze
żonych. Z Perwan udał się do Labunow, dążąc do Pedyn i do 
Arvist i z glównem wojskiem zwrócił się ku Pastewin i - prostą 
drogą poszedł przeciwko Eroglen i Perwaren, 21) które nieostrze
żo�ienii były i znalazł czterdzieści w,ozów obładowanych, które 
zabrał. Tam gdy przybył przed świtem, wstał i prostemi drogami 
naprzód poszedł 1 wielu tak starców jak mlodziezy pozabijał i ni
komu nieprzebaczył. Przeszedł także przez wielki las w dobrym 
porządku, a las ten był długi na cztery mile i z Bożej łaski bez 
szwanku ze swymi powrocił. 

16) Hrabia Guotber z Hohenstein. 
17) Hrabia Eherhard z Ifatunelbogen, którego i Liodenhlatt wspomina. 
18) Czytaj Yoigta T. V. str. 274. 
19) Ta wojenna wyprawa odbyła się w r. 1378. Voigt T. Y. str. 288. Liodenl>latt stl'. 42. 
20) Nazwisko jest tu pewnie fałszywie n:.ipisaoe. Okolica ta leżeć musiała nad Lubissą. 

Zl) Pokazuje się stąd, że wszystkie te wymienione krainy leżały między rzekami Luhissa i 
Niewiaią, atho w blizkości nich. Per\·ao i Pervaren są to może dwa odmienne miejsc.a, 
lecz ostatnie jest bez wątpienia Parnarewo na północ IHejdan. Sposób pisania tego na
zwiska często się zmienia (Yoigt T. V. 161. uwaga 3.) Arwistcu jest wyżej wymie
nione Arisken; Pastewyn jest to Pastow lub Pastowen. 



Alia reysa precepto Magistri per Marsc/łtl,l/mm ordinatur 

cum fratribus , se. Goffrido de Lynda multisque peregrinis et pre

ceptoribus. Magnus quoqite commendator Budigerus de Elner 

potenter interfuit et tota poteneia terre, omnes f'estinant contrft 

paganos in Dyrsungen ,'1.4) prima nocte steterunt in Weygow, 2a 

in Simolisken,'l5) 3a prope Tracken, 4a in Rudemynne; 26) de 

rnane properant contra JVillam. Rex loquitur cum marsclialko 

in certis casibus, donec 1J1,arsclutlkus ei 'manum_ daret et statirn 

llscendit pontem , preceptores comprimunt post eum cum Teutonis 

et rex indignanter ait Marschalko: Tibi soli prebui manum et alii 

eciam cont,enienter veniunt et addidit: un.um preceptorem libenter 

viderem, se. de Hoensteyn. 2 7) Et marsckalkus: est aput tugu

rium suum. Rex vero: volo ut mecum commedat; et Marschal

kus: ordinabo hoc sub salvo conductu. Transiitque ad exerciturn 

juxta aquam vulgariter Woke, 28) ubi pernoctabant, vocatque fra-

trem de Hoenstein, qui ad votum regis venit ad castrum, ubi a 

rege lwnorifice est susceptu.s et letatur '.cum eo. 29) Nocte rediit 

ad exercitum. Orto sole erectis vexillis cum clamore castrum 

Wille obsident, visumqne fuit paganis inhoneste actum. Hora ve

sperarum rex cum Marsclwlko laudato faciunt pacem. Rex vero 
preceplores vocat ad prandium,, comitem Eber!tardum et Tlteode 

ricum de l(atzenelóogen sinyulariter. Ultra hec rex rledit pre

ceptoribus medonem cum pane sufficienter. 30) Paxque stetit per 

noctem. Petiit tamen rex, quod dimitterent medietatem civitatis, 

24) Hodie Durchsahinischky ad Mimelam. 
26) Hodie Sumeliskz', p1·ope fl/ilnam ad Africum slium. 
26) Fortas:rn quod hodie dicitm· Paradomin, prope ll"ilnam ad Af1·icum. 
27) Guentherus de Hohenstein, tum commendator Brandenburgens-is. 
28) Amn-is TPaka, Wilnam inte1• et Troki, qui haud procul a Wilna itt IPilz'am influit. 
29) Cfr. JT01gt T. Y. 273-274. Etiam secundum Lindenblatt. p. 39. haec expeditio a. 

1377. suscepta fuit. 30) Signa pacil. 
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Drogą wyprawę z rozkazu mistrza rozporządził marszałek 
r, bracią t.j. Gottfriedem de Linda i �ielu pielgrzymami i dygnitarzami. 
Wielki tąkże komandor Rydygier de Elner potężnie do tego do
pomógł z cal;i potęgą kraju. Wszyscy spieszą przeciwko poga
nom Dyrsungen. 22) Pierwszą noc przepędzili we Wajgow, drugą 
w Simolisken / 3) trzecią pod Trokami, czwartą w Rudemine; 24) 

zrana spieszą ku Wilnu. Król mówi z marszałkiem o pewnych 
okolinzhhściach, aż mp marszałek rękę dał i zaraz wchodzi na 
most, a dygnitarze tłumem idą za nim z Niemcami, a król oburzo
ny mówi do marszałka: Tobie samemu dałem rękę, a oto i1�ni kupą 
idą, a potem dodał, radbym też widział jednego - dygnitarza, 
to jest Hohensteina. 2 5) A marszałek odpowiedziai: jest w swoim 
sMłasie; a król rzeki: chcę aby jadł ze mną, a marszałek to roz
porządził z'a glejtem i poszedł do wojska. nad wodą, zwaną po 
niemiecku W oke, 26) gdzie przenocowali i wola brata Hohenst:eina, 
który na żądanie króla przybył do obozu, gdzie król go ze czcią 
przyjął i cieszyli się razem. 27) W nocy powrócił do wojska. 
O wschodzie słońca rozwinąwszy chorągwie � okrzykami, oble
gają zamek wileński, a zdało się to poganom rzeczlg być nierze
teluą. O godzinie nieszpornej król z wspomnionym marszałkiem 
!Zawierają po.kój. Król zaś dygnitarzy zaprosił na obiad, miano�i
cie hrabiego Eberharda i Teodoryka de Katzeuelbogen. Oprócz 
tego kroi dal dygnitarzom pod ostatek miodu z chlebem. 2 8) \V no
cy stanął pokój. Prosił jednak król, - aby opu;cili poło,vę miasta, . 

��) Dzisiejsze Durszyniszki nad .Niemnttń. 
23) Dzisiejsze Sumeliski, na 11oludniowy zachód od Wilna. 

25) Giinther de Hohenstein, wtedy komandor w Brandenburgu. 
26) Rzeka Waka, miętlzy Wilnem i Trokami, która oiedalt!ko Wilr.a do Wilii wpada. 
21) Czytaj Voigta T. Y. str. 273-274. Niemniej i podług Lindenblalla Str. 39. wyprawa 

ta wojenna odbyła się w r. 1377. 
28) Znak pokoju. 

29 



296 

in quo sibi complacere possent. Neglectum tamen fuit, quum me

dietatem cristia11i exurehant; unde doluit marschalkus; quum pre

dixerat eis. Pruteni enim voluntatem, suam compleverunt, et ste

terunt in terra XI diebus et convertunt caput domum. 

W ytant 31) cum 500 processit et victualia eorum rtnniclii

lat, 32) et persequitur eos usque in Tammow, in quo magna esu

rie aff licti sunt cum equis .mis; quidam enim, in 6 diebus non vi

derunt panem etc.; tam en revertuutur domurn cristiani· ab hosti
bus �·uis. 3 3) 

Inter Pascha et Penthecosten 34) Wig{tndus de Belders

heym prefectus· in Tapiaw cum multis reysam fa cit super Mim i·· 

lam , transmisitque duos, qui furantur 4 naves, quas celeriter 

transportahant. Aliud excogitat et misit fratrem Alff et prefec

tum ,le Ynsterhurg in Wyrstekaym, 35) quibus XX::X". occurrunt, 

quos occidunt et captivant, quia villa inavisat,1, erat et revertuntwr. 

Eodem tempore Gottfridi�s de Lynaa in terras circa Pa

stow pertransiens, eam usque Nergam una die vastando ad 4 

miliaria. 4ltera pergit a<l naves, in quihus victualia et arm<1 

hab eh.ant et in crastiuo pertransiens {l,umen Niwese 3 6) et paganos 

i!X utraque parte stantes oct:idit, plag at et in multis perturhat et 

reverlitur adducentes Butenos et paganos. 

31) Juvenis prineeps IPitowdus, quem scriptor supra lf/ytan nominavit. 
3'2) Rei lwius etiam memo1· est Lindenblat. p. 39. 

33) Haec narratio T/7igandi de expeditionibus ad/iuc commem()1•atzs comparatur cum aliis 
fonfibus apud f/oi'gt T. Y. :275. adn. �-

34) Anno 1378. 

35} Yicus Me non invenitur amplius. Erat 5000 passuum remotas ab urbe Itauen. Scrip
tor nominat eum inJ;•a Jrynstc&aym el silmn cum esse dicil ad Kauen. 

36) J\' awese. 
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któraby im się podobała, a niepowiedziai10, jaką połowę chr_ze
ściauie mieli palić; bolało zaś to marszałka, bo im to był przepo
wiedŻiał. Prusacy jednak. wykonali swoję wolą i 7,ostali w kraju 
jedenaście dui, a potem zwracają się do domu. 

V\7 ytand 2 9) w 500 lu�zi przode� poszedł i żywność ich 
zniszczył 30) i ścigał ich aż do Tammow, gdzie wielkiego głodu 
wraz z kor1mi swymi doznali, niejeden albowiem przez 6 dni chleba 
uie widział, powracają jednak chrześcianie do domu od nieprzyja
ciół swoich. _3 1) 

Między \Vielkauocą a Zielone.mi świątkami, 32) \iVigand de 
Beldersheim, przełożony w Tapiaw z wielu Iudzmi wyprawę uczy
nił nad Niemen-, posłał on dwóch ludzi na drugą stronę, którzy. 
ukradli cztery statki i one spiesznie przyprowadzili. - Wymyślił on 
jeszcze co innego i posłał _do Wyrstekaym 33) brata Alfa i przeło-
zouego z lusterburga; ci napotkali 30 ludzi, których zabili i w uie
woh1 wzięli, bo wieś nieostrzeżoną by Ja, potem zaś powrócili. 

Tegoż czasu Gotfried de Linda, posżedł w kraj pogański 
koło Pasto w i spustoszył go aż do rzeki N ergi w jednym dniu na 
4 mile. Drugą stroną udał się do statków, na których krzyźacy 
mieli żywuość i bro11 i na dl'ugi dzień przebyli rzekę Niweszę 34) 

a Gotfried de Linda pogan po obu brzegach mieszkających zabi-
jał, ranił i w wielu względach trapił; pownfoił prowadząc z sobą 
Rusinów i pogan. 

29) Młody książę Witowd, którego kronikarz pierwej Wy tanem nazywał. 
30) Wspomina o tern Lindenhlatt str. 39. 

31) Porównaj to podanie Wiganda z innemi źródłami u Voigta T. V. str. 275. uwagę. i. 
32) \V roku 1378. 

33) Miejsca tego znaleść nie mo:zna. Leżało o· milę od Rowoa. Itrooikarz nazywa je pó-
źniej Wynstekaym j mówi że pod Iiownem leżało. 

34) Nawese. 



C A  P U T  XX. 

Magister Lyvoniensis, 1) sencien$ Butenos in obsidione Ploc

kow ,2) cong1·egata copia properabat illuc; .Yed Buleni attediati 

tribus diebus aµle eius adventum ahcesserant, invadl}nsque Rute

nos, suos salvavit. Ruteni tandem occurrunt magistra in· <tm_icicia, 

ferentes munera preciosa et libe,:aliter ,listribuerunt eciam inter 

preceptores et fit unio inter partes, jurcmtque per crucem, quod 

de cetera Rutenos molestare non 'velint. Jurant quoque Ruteni 
per honorem, quod ordini velint adherere et placere. Magi.<;ter 
cum suis sustulit fa mem et sitim 3 die bus in stacione, transiitque 

ad opidum Ploskow, ubi Buleni a magistro petunt sibi regem da-

re; unde consilia preceptorum dedit eis Andrcam de Semine regio 

ortum in regem. Quo facto convertit se ad patriam cum prece

ptorióus suis, ad quam venerunt cum salute. 

Post hec Gottf1·idus dictus marschalkus et frater Kun de 
Hattensteyn 3) intrant terram Labune dictam vulgariter et avisa

tam non vastant eam, sed predantur r<tpina magna. Steterun( quoque 

juxta {l,umen Nergiam tlevastantes, descenderunt prope Nergam 

usque in Egullen 4) incend#s etc. pertranseunt eciam Romaynen 5) 

usque ad {l,umen Nowese, 6) ubi inventis navihus de terra pagano-

1) Guilielmus de Freimerslieim. 
2) Plos/ww, ut est inf'ra apud scriptorem. 
3) 7'um commendaio1· Ragnitac, 
4) Opo1•tet esse Erogelu, aut inielligendurn Egolle11, oppidum hodie Ziulina dictum. 
5) Oporlet esse Romaynen, Romyn. 
6) Navese, Njewjescha. 
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XX. 

Mistrz iuflantski 1) słysząc, że Rusini oblegają Ploekow, 2) 

zebrawszy wojsko pospieszył , ale Rusini zniechęceni odstąpili na 
trzy dni przęd jego przybyciem. Uderzając więc na Rusinów, oca
lił swoich. Rusini zaś życzliwie zabiegają drogę mistrzowi, nio
sąc podarki kosztowne, które hojnie ro.zdali' między dygnitarzy i 
i stanęła ugoda mi_ędzy stronami i -przysięgają na krzyż, że odtąd 
Rusinów trapić nie będą. Rusini zaś przysięgają na honor, że się 
do zakonu skłonią, aby mu się przypodobać. Mistrz ze swymi 
znosił głód i pragnienie przez trzy dni w tem stanowisku i prze
szedł do miasteczka Płosków, gdzie Rusini proszą mistrza, aby 
im dal króla, za radą więc dygnitarzy, dał im Andrzeja z rodu 
królewskiego za króla. Co uczyniwszy, zwrócił się z dygnitarza
mi swymi do ojczyzny, gdzie szc�ęśliwie powrócił. 

Potem rzeczony marszałek Gotfried i brat Kun de Hatten
stein 3) wchodzą do ziemi Labune _ zwanej, której nie pustoszą, 
ale zabierają w niej zdobycz wielką. Zatrzymali się oni nad rzeką 
Nergą, pustosząc kraj, pote·m zeszli nad Nergą aż do Egullen, 4) 

paląc kraj, potem przeszli do Romaynen:, 5) aż do rzeki N owesse 6) 

gdz · e znalazłszy statki, oddalili się od ziemi pogańskiej, jed�akże 

1). Wilhelm v. Freimersheim. 
2) Ploskow, jak nieco dalej kronikarz pisze. 
3) Jeszc7fe wtenćzas komandor w Ragnicie. 
4) Pewnie się ma Erogleo nazywać, albo tez jest Egollen, dzisiejs.zu miasteczko ZiuI1na. 
5) Mylnie, zamiast llomaynen, Romyo. 
6) Nawese, Niewies·z;a. 
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rum ie avertentes, tandem in terra Pastow incolas innumeri.� 
perturbant dampnis, educentes viros, mulieres et pueros, ve 7) et 
merore afflictos et salvi redeunt domum. 

Demum frater Gnttf ridus Sl'pedictus cum . parva pot enci a 
4ta die ante carnisprivium intrat terram paganorum ! sed tactus 
infirmitate commisit exercitum Theoderico commendatori de Balga, 
qui procedens in terram vastat et comburit, tercia die revertitu,r 
ad sua. 

Ante predict<1 in die Sclwlastice Magister Lyvoniensis in
trat te1·ras Azarene, 8) Medeniken 9) et alias sex ter ras, quas 
penitus devastavit, in quihus nec una domus man.sit intacta, 400 
equos deducens de quadam equiricia, salubiterqi{e est reversus, 
preter XXVI viros, quos perdi<lerat. 10) 

A.nie carnisprivium 11) frater Borghardus Mansvelt .com� 
mendator de Osterode collecta copia in!rat Russiam et diebus 2 
et noclihus terram Camentz 12) igne etc. devastabat piane, et pre-

\ 
' 

ter occisos, 200 Cltptivos cum totidem equis et 4 sexagenis ThrtU-
rorum domum deducens. 

Consequenter eodem anno 13) in die Pentltecastes pagani in 
magna copia castrum· Mimel {unditus destruxerunt. 

Deinde 71rima dominica post Petri et Pauli Schirgal 1·ex, 14J 
filius Alg ar dis, cum XXX fam u lis venit in Prus siam et a 1nagi
stro ltono1·ifice susceptus liberaliter <lotatu.�; proposuit deinife i,i-

1) J. e. lamentationes, eiulatus. 
8) Huius nominis regio nobis est ignota. 
9) De situ Medeniken (IYorny) ef. Yoigt T JY. 301. adn. 1. 

10) Hanc expeditionem commemorat eti.am Lindenblatt. p. 43. 
11) A. 1319. Lindenblatt. p. 43. 
12) Quae lwdie dicitur Kamionlr.a. Yoigt' 1'. Y. 288. 
13) A. 1379. Lindenblątt. p. 44. Yoigt T. Y. 292. 

14) De Skfrgalo et ceteris jiliis Olgie1·di (qui moi•tuus est a. 1377.) ef,•, F'oigt T. Y. 286. 
Haram.sin 1'. Y. 337. 
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w ziemi Pastow mieszkańców niezliczo·uemi trapi:i szkodami, upro
wadzając -męzczyzny, kobiety i dzieci, którzy wołali biada") i 
i strapieni byli, oni zaś bezpiecznie wracają do domu. 

· Potein rzeczony brat Gotfried, z matem wojskiem na cztery 
dni przed Popielcem wchodzi do ziemi pogan, ale chorobą zlożo
uy, zdał wojsko Teodorykowi, komandorowi z Balga, który idąc 
naprzód w kraj poganski, pustoszy go i pali a trzeciego dnia po._ 
\\Taca do domu� 

Pierwej jeszcze w dzień Siej Scholastyki, mistrz inflantski 
wchodzi do krainy Azai·ene 8) Miedniki 9) i innych sześciu krain, 
które ze szczętem spustoszył, w których ·aui jednego domu uie
u�ru�zonego nie zostało i uprowadzają 400 koni z jakiejsiś stadniny 
_i zaraz powrócił oprócz 26 mężów, których utracił. 10) 

Przed postem 11) brat Bernhard Mansfeld komandor z Osterody, 
zebrawszy wojsko, wc.hodzi w kraj Rusinów przez dwa dni i dw ie 
nocy, Kamentz 12) ogniem i t. d. spustoszył do szczętu, i prócz 
zabitych 200 więźniów uprowadził, tyleż koni i 4 kopy byków. 

Potem tegoż roku 1 a) w dzień Zielonych świątek, poganie 
w znacznej b�dący liczbie, zamek 'Memei do szczętu zburzyli. 

Potem w pierwszą Niedzielę po świętym Piotrze i Pawle 
król Schirgal 14) syn Olgarda ze. 30 sługami przybył do Prus i od 
mistrza z czcią prz.r.jęty został i hojnie uda1·owany. Umyślił on 

7) •W.}• w ówczesnym łacińskim języku znaczy lament, skargi. 
8) Krainy tego· nazw.iska nie znamy. 
9) O polozeniu Medeniken (Worny) czytaj u Yoigta T. IV. 301. uwaga t. 

10) O tej wyprawie wspomina Lindenblatt str. 43. 
11) W r. 1379. Lindenblatt str. 43. 
12) Jak się rzekło, dzisiejsza Kamionka. 
13) W r. 1379; Lindenblatt str. 44. Voigt T. V. str. 202. 
14) O Skirgalu i innych synach Olgierda, który 1377. umarł, czytaj Yoigta T. V. str. iso. 

Karamzyn T. V. str. 337. 



sitare regem Ungarie, tr.mdem papam Urbanum; a quo si a!Jsot• 
ver_elur a peccatis, fidem katliolict1,m susciperet etc. 

In estate proxima frater Kun commendator in Ragnita in 
die sancte Margarethe cum exercitu suCJ 4 terras igne etc. de
vastabant 

.A.utll1lmpno 15) frater Tkeodericus commendator de Balga 
f eria 4a ltnte Dominici intrat Russiam, stetit juxta P,uvium Nur 
dictum, 16) preltabita cum fratrihus consultacione, complevit pro
positum suum, Priske 17) et Camentz devastando. Misit edam 
fratrem Johannem Scltonenve lt 18) et Arnoldum de Burgen 19) 

cum 100 �n Drowitz 20) et revertuntur in Melniken 21) in pro
fectum capitanei, qui omnibi,s suis precepit, ut in bont, custodia 
vigilarent. !:'ost hec in f eria 5ta Tńeodericus de El ner pertran
siit inavisatam terram Drogewitz in magna cómitiva in obsidionem 
castri Melinken 22) pre'!"isitque duos fra�res et postea divertit se 
in terram Camentz 2 3) in Russia, que juxta "{l,umen Bug vastata 
est et revertitur prope Melinken casttum. Commendator ecfrtm 
considerans fl'l!,vii quantitatem, equos . suos transvadavit et venit 

domum. 
Deinde Theodericus de Elner terram Bilse 24) totam deva-

15) A. ·1379. Schuetz p. �2. JToi'gt T. Y. 290. Commendator hic est JJiteric·ts de Elne1•. 
16) Nur est NarP-W. 
17) B1•:usc. rf. Dlugou. p. -H. 
18) Socius magistri generalis. 
19) .111-noldus de Buergeln, postea commendator Balgac. 
20) Corrupta scriptu1•a nominis Drohit:::zyn, vel jortasse Drewik; sed Dlllgoss. p. 44. prio-

rem urbem intelligere videtur. 
21) Melnick ad Bugum. Cfr. Yoigt adn. S. T. Y. 290. 
�2-) /ta scriptum est hoc nomen in Mscr. 
n) Kamenez ad septemtriones oppidi Br�eść Litewski. 
:u) Hodie Bielsk, ad 1eptemtrionem prope BrHsc. Schuet� I. l. falso hoc oppidum dicit 

Prieuhe. 
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był odwiedzić krMa W(Jgierskiegó, po(eru papieża Urbana, który 
gdyby mu dał rozgrzeszenie, miał wiarę katolicką przyjąć i t. d. 

W następnem lecie b�at Kun, kom�ndor z Rag�ity w dzień 
Stej Mał gorzaty z wojskiem swojem spustoszył ogniem i tym po-· 
dobnemi sposobami cztery powiaty. 

W jesieni 15) brat Teodoryk komandor z Balga, w Srodę 
przed Stym Dominikiem wszedł na Ruś, stauął nad rzeką Nur 16) 

zniósłszy się pierwej z braćn1i, usku�eczuil swój zamiar, pus�.osząc 
Priske 17) i Kame-ntz. Posłał także brata Jana Schonefeld 18) i 

Arnolda de Burgen 19) w sto ludzi do Dro�itz, 20) powracają na 
l\łelniken 21) na rozkaz starosty, który wszystkim był ·zalecił, aby 
się dobrze va ostrożności mieli. Potem we Czwartek Teodoryk 
de Elner przeszedł z wielkim orszakieiu przez krainę Drogewitz 
nieostrzeżoną, na oblężenie zamku Melinken, posłał naprzód dwóch 
braci i potem udał się do ziemi Kan1e11tz 22) w Rusi, która spus-to
szoną została po nad rzeką Bugieni i powraca pod zamek Melin
ken. Komar1dor także. zważając, jak woda "'wielka byla, kouie 
swoje w bród przeprowadził i wrócił do domu. 

Potem ·Teod.oryk de Elner całą ziemię Bilse HJ spustoszył, 

15) W r. 1379· Scbuetz p. 82. Voigt T. V. str. 290. komandorenl tym był Diteryk lllner. 
16) Nur znaczy Narew. 
17) Brześć podług Długosza p. 44. 
18) Socyusz wielkiego mistrza. 
19) Arnold Biirgeln, późuiej komandor w Balga; 
20) Zepsuty sposób pisania nazwiska nrohic:iyn, albo Drewik. Dłu0osz p. 44 popiera pierw-

sze podanie. 
21) · Melnik nad Bugiem. Por. Voigta uwagę 3. T. V. str. �90. 
22) Tak nazwisk(! to w ri:kopiśmie stoi. 
23) Kamienice na północ od Brześcia litewskiego. 
21) Dzisiejszy Bielsk, Schiitz nazywa go mylnie Pdr.szke. Miejsce to lczy na północ od 

Brześcia. 

30 
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stabaf, procedens cum exercitu suo i,utgariter in Rusen - Brisik 2 5) 

castrum in 4 miliarihus vasians, vocavitque commendt1lorem de 
Osterode et peregrinos, p1�efectum premittens cum 500, Johan
nem de Lewen, qui villas circum <levastans, venit i1t obsidionern, 
inavisatis incolis. Multi tamen fugiunt !n castrum; de quihus ali

qui fuerunt occisi, alii captivali et ornnino spoliati. Insequitur 
eciam cum 100 ńominibus. Alii quoque sequuntur eum ,,reter 
110�/remam custodiarn. Et obsedil domwn Brisik commendator. 
Frater T!teodericus lmiu/)·modi cognoscens in terram non avisa
tam ordinat Prutenos, qui circum ad 4 miliaria eam vastahant 

. et in noc/ e redeunt ad cornniendatorern Brandenhurgensem non 
reversurn. Postea tarnen cotiveniunt 26) Sed frater Tlwodoricus 
/wbito consilio convertit se et terram Karten2 7) vulgariter vastat 
et succendit. Simililer alitts terr.as et trans fiumen vu{ąariter 
Nar 2 8) salubriter revertitur cum 400 c<tplivis, 11ecoribus etc. 
multis. 2 9) 

c{ 

A P u T ;xxr. 

In 1378. anno reysa indicitur contra paganos, in qua mar
schalkus Gotfridus dictus et commendator magnus, frater Roth
gerus. capitanei; dux quoque de Lothringen cum militihus et pe-

25) Brześć ldewski. 2'6) Lindenblatt. pag. 45. 
i7) Ut supra apud scriptorem nostrum erat Re:c Paterky de /(arten pro Garthen 

(Grodno), sw etiam h. l. 
28) Na1'ew. 
:.rn) Cf. de /we expedifione }'oigt 1'. Y. �90. 
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postępując z wojskiem swojem do zamku Rusen - Brisek 2 5) pusto

sząc o cztery mile w koło i powołał komandora z Osterody i 

pielgrzymów i posłał Jana de Lewcn przodem w 500 ludzi, ktdry 
wsie do koJa spustoszył i p1·zyszedł na oblężenie zamku, którego 
mieszkańcy ostrzeżeni niebyli. '\iVielu jednak ucieka do zamku, 
z których uiektórych zabito, iunych w niewolą pojmano i do szczt;tu 
złupiono, on potem w sto ludzi poszedł, inni zaś idl! za nim jako 
tylna straż i komandor obległ zamek w Brześciu. Brat Teodoryk 
dowiedziawszy się o tem, wyprawił Prosaków do ziemi n_ieostrze• 
żonej, którzy w kolo na cztery .mile ją spustoszyli, a w nocy 
powracaj� do komandora brandenburskiego, .który jeszcze niebyt 
powrócił. Potem zaś si� schodzą. 26

) Ale brat �eodoryk zebraw
szy radę odm·euił swój kierunek i ziemię Karten27) pustoszył i 
palił. Toż zrobił i w innych krainach 1 bezpiecznie powrócił za 
rzekę zwaną Nar 28) ze 400 jeńcami, z frzodami i wiel_u innemi 
rieczami. u) 

R O Z D Z I A Ł XXI. 

W roku 1378� uchwalono wyprawę przeciw poganom, w któ
rej dowódzcami byli r1.eczouy Gotfried marszałek i brat Rotgie1· 
wieJki kornaudor ,_ był takie przyto urny ksi;iżę Lotaryński z wielu 

25) Brześć litewskj. 
26) Lindenblatt str. 43. 
27) Kronika1·z jak pierwćj tak i te1·u pisze Rex Paterky de Karten, zamiast Garlhen, Groduo. 
28) Narew. 

20) Czytaj o tej wyprawie Yoig·ta T. Y. str. 200. 
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regrinis 1nultis intererant 1) et s-imul sub obedienlia Marsclutlc!ti 
ueniunt in terram Littow, in tres parcientes exercitum, premissis 
vexillis ferras invadunt et in nocfe conveniunt et procedentes 1nul
tos occidunt paganorum usq1te in crastinum et tunc intrant ,vil
lam Parlayn, 2) in qutt stelerunl 2 diebus iu bona Cll,stodia. lJli
sit eciam, M a·rschalkus commemlatorem de Osterode 3) et prefec
tum tle Girdow, fratrem Jolwnnem Franke, 4) ut victualfrt cu
stodirent, ne ab inimicis spoliarentur, velut factum est anno elapso. 
Et quia avisatus fuit or�o, rnart1clutl!f1łls consultis preceptoribus 
eciam misit commendatorem de Balga 5) ad custodiam victualium, 
que Lithu:ani vi auf erre proponebant. Hii vero custodes ex sorie 
umltos captivabant 6) et occiderunt et pauci evaserunt de paganis. 
hl arscha lkus consultacione /wbita cum duce pre dieto, postquam 
6 <liebus etc. paganos molestassent, 'retleunl salvi in Prussiam. 7) 

Frater Wygan.dus de Belderslteym prefectus in Ynster
burg cum suis intrat infra ](awen villam, W ynstekaym 8) 1 mz
liare, nec /J rof'ecit, quia a·visatus populus erat. 

Eo dem anno dux Lupo lrlus tle Attstria 9) curn multis, co
mes de Cle 10) similiter erant in Prussia. · Ad quorum vota Ma
gister indixit exercitum; i� quo personaliter ad honorem domino-

1) Etiam Lindenblatt. p. 42. adfuz"sse dicit a. 1378 . . ducem Lotha1·ingiae; i"gitu1• non est 
dubium, quin lf/igandus tempus 1•ectc defi,nive1·it. 

2) Yel Perlay, quod nunc dicitu1• Prsche-lai ad fluvium !11e1•etschanka, ad 1ne1•idiem ad 
Olittam. 

3) Burchm·dus de !lfansjeld. 
4) Chroniconnn sc1•ipto1• eum nominavit F1·anco. Sed p1·aefeclus G-erdauie11sis a. 1278· 

e1·at A1·noldus, cuius nomen gentile nobis non est amplius notam. 
5) Ditericus de Elne1•. 
6) Lindenblatt. p. 42. dicit de septinge'TJ,tis captivis. 7) f/oigl T. Y. 28�. 
8) Supra vicum- hunc sc1·i'ptor !Pyrstekaym dicit. 
9) De p1•aesentia Leopoldi ducis Austriae rfr. arln. 1. apud Yoigt T. Y. 289. 

10) Comes de Glee ve� Cleen, <;fr. Yoigt l. l. Gens hacc est ex reaione 1•henana. 
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żołnierzami i pielgrzy mami 1) i razem pod rozkazami marszałka przy
bywają do krainy Litfow, i na trzy części dzielą ·wojsko, a cho-
1·ągw ie naprzód wysławszy, nachodzą kraj, i w nocy się skupiają, 
ci zaś co naprzód wysłani byli' zabijają wielu pogan' aż do dnia 
uastępującego, a wtenczas wchodzą do wsi Parlayn, 2) w której 
pozostali dwa dui, wszelką zachowując ostrożność. Posiał także 
marszałek komandora z Osterode ·�) i brata Jana Franke 4) prze
łożonego w Girdow, dla pilnowania żywnoś�i, aby jej niep:rzy jaciel 
nie· zabrał, jak się to było stało roku ze�złego. A że zakon był 
ostrzeżony, marszałek zasiąguąwszy rady dygnitac.�y, posłał tak?Je 
komandora z Balgi 5) na straz żywności, którą Litwini zamyślali 
zdobyć. Ci zaś, którzy na straż wysiani byli, przypadkowo na
trafiwszy wielu pogan pozabijali i pobrali w niewolą 6) i mało ich 
uszło. Marszałek naradził się z przerzeczonym książęciem, a gdy 
przrz sześć dui byli pogan frapili, bezpieczni powrócili do Prus. 7) 

Brat \Vigand de Beldersheim, przełożony w lnsterburgu 
wchodzi ze swymi w kraj nieprzJjacielski, po niżej Kowna do 
wsi V\' ynstekaym, 8 J ale ledwie milę usz·edł;. bo lud był ostrzeżony. 

Tegoż roku książę Leopold austryacki 9) bardzo d w�rno 
był w Prusiech„ toż i hrabia de Klee; 10) na życzenie ich mistrz 
powołał wojsko i sam osobiście z nim poszedł dla uczczenia tych 

1) Lindenblatt także str. 42. wspomina o bytno�ci ksi�cia Alberta z Lotaryngii_ w r. 1378. 
D!lta więc Wiganda jest dokładna. 

·2) Albo Perlay, jest dzisiejszy Przelai na.el rzeką Mereczanką ua południe Oiitty. 
3) Burchard 1\fansfeld. 
4) Kronikarz nazywał go pierwćj F1·anco. Przełożonym

1 
Pfleger, był w Gerdauen r. 1378. 

pewien A:nold, którego nazwiska n-ieznamy. 
5) Dietrich Elner. 
6) Lindenblatt na str. 42. mówi o 700 je11cach. 
7) Voigt T. Y. str„ 28S. 
8) Wyżej kronikarz to miejsce Wyrstekaym nazywa. 
9) O bytności księcia Leopolda austryackiego czytaj uwagę 1. u Voigta T. Y. &Lr. 289. 

10) Hrabia mee lub Kleen p. Voigta. Familia Rlee nad Renem jest osiadła. 
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ru_m et patrie profectum intererant et veniunt in W educlen, 1 1) qui 
cum ibidem paganos percepissent, prernissis vexillis sancti f?eor
gii, deinde ducis, omnes paganos occursitantes occiderunt, com
pletis JTI noctibus :revertuntur ad Mimilam prope Gallanten 12) et 
Tromen invenientes naves redeunt in Prussiam cum paucis captfois. 

Eodem . eciam anno frater Wigandus dictus contra paga
nos se vertit, intrans deserta in die sancti Martini caus11, rapine 
et captivavit quendam, bayorem vocabulo Malden, meliorem pro
visorem re.gis Kynstud, cum 18 viris, qui proposuerant dampnfl 
inferre cristianis, quos indempnis duxit in Ynsterhurg et /we fe
cit cum 60 viris. 

_ Ceterum precepto Magistri Mflrschalkus dictus cum multis 
venit in deserta prope Stagnum vulgariter Bjp�ąe dictum, 13) ubi 
propter infirmitcetem marscltalkus revertitur, Theoderico de Elner, 
commendatore in Balga pro oapitaneo ordinato, qui convertit se 
<td paganos, victualia relinquens in flumine Anse, 14) p1·emisitque 
prefectores de Y nsterhurą. · et Ba�·tenhurg ad explorandum ca-
strum Perlam 15) quo cum venissent, · celeriter multos occidunt et 
capiunt in suburbio et in ponte , de · quo eciam quidmn frater 
caaens captiva/us est; nicńilorninus alii processerunt; Litltwani 
vero se convertunt, verberibus et incendiis cupientes ire in Saltze
niken, 16) noverunt quidem conductores errasse. Et intrant ter-

11) Hodie IJ7idukly, p1·ope Rossicnam ad occaswn. 
J2) Hodie Gaillianze. De variante scriptm·a nominu. s1tp1·a iam, quac necesaria erant, com-

memoravimus. 
13) Fo1·lasse lacus prope J!gi, ad me1·idiem Oliltae. 
14) Flumen hQc nomine dictum non invenimus lwdie. 
15) Fm·tassf] ea,J,em u1·x, quam scriplo1• villam Pm·luyn nominavit; po/est esse, quam ho

die dicimus P1•sc!telai aut Prselom ad JJ!imelam, ad septemt1·iones versus p1·ope (;1·odno. 
· 16) Regio hodie dicitur Solesohniki ad euronotum p1·ope Troki, olirn T·ralren. 
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panów na korzyść ojczyzny I przychodzą do Wed okien, 11) gdzie 
gdy spostrzegli pogan, posiali naprzód chorągiew Sgo Jerzego, 
1,otcm �horągiew księcia i pozabijali wszystkich pogan , których 
napotkali. Po uplyuieniu 6 nocy, powracają do Niemna blizko Ga
Janten 12) i 'fromen , a zualazłszy statki , ·powracają do Prus z· małą 
liczb;! więźniów. 

Tegoż roku rzeczony brat \Vigand poszedł· 11a pogan i w�zedł 
na puszcz;! w dzień Sgo Marcina dla rahuHku i pojmał pewnego 
bojara uazwiskiem Maldeu, jednego z lepszych szafarzy króla Kyu
stuta z 18 ludźmi. Byli oui sobie zamierzyli szkodzić chrze�cia
nom, i bez straty przyprowadził ich do lusterburga; zrobił to zaś- . 
ua czele 60 ludzi •. 

Zresztą z rozkazu mistrza rzeczony marszałek z wielu ludźmi 
przybył na puszczą blizko jeziora po niemiecku .Rynge 13) zwa
uego, tam dla słabości zdrowia marsżalek powrócił, mianowawszy 
wodzem Teodoryka de Eluer, komandora z Balga. Ten obrócił 
się na pogan, zostawiwszy żywność nad rzeką Anse, 14) i posłał 
uaprzód przełożonych z Iustea·burga i z Rasteuburga ua zwiady 
pod zamek Per!a. 15

) Tam gdy przybyli spieszuie, wielu pojmali 
i pobili w przedmieściu i na moście, z którego przecież brat jeden 
spadłszy, w niewolą się dostał, niemniej jednak iuui naprzód poszli. 
Litwini zaś obracają się, pragnąc mordami i pożogą iść do Sal
tzeuiken, 16

) wiedzieli ·bowiem, że przewodnicy byli zbłądzili. I webo-

11) Dzisiejs'ze Widukły na zachód Rossieny. 
1:l) Dzisiejsza Gailiaoze. WyŻP-j już się mówiło o rozmaitym sposobie pisania teg'> nazwiska. 

13) Pewnie jezioro pod Jłgą na południe od Olitty. 

14) Rzeki tego nazwiska nie znamy. 
15) Pewnie ten· sllm zamek, który kronikarz Villa Parlayn nazywa,· mógł to b-ye dzisiejszr 

Przełom nad Niemnem, na północ od Grodna. 
in)· Dzisiejsza kraina Soleszoiki, na południowy wschód ed Troków, starożytnego Traken, 
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ram Meiken 17) et in 6 diebus devastant, deinde ascendunt Mi-
milam et cum .rnlute intrant Prussiam. 

In e�·tate proa;ima Magister Wynricus cum preceptorihus 
suis circuiuit te,rram usque ad Benum, 18) navigio venit in castrum 
Johannis suscipiens victualia, descenditque usque ad fl,umen Na
re 19) et in JfTisla per Poloniam et cum preceptoribus suis ascen
dit in Thorun. 

Post penthecosten 2 0) Kym:tut finxit se infirmum in dolo : 
post breve tempus cum 500 venit prope Eckersberg et castrum 
impugn(lt non avisafurn et incendio turłavit; unde Castrum incole 
exltibebant regi; prefectus eciarn nomine Johannes Surbacli dedit 
se captivum, quem pagani diis sacriftcare voluerunt, quia ab eo 
multipliciter erant off ensi; sed rex noluit et in eo laudavit huius 
modi acta et dem_um in patriam t"evertuntur inimici cristi. 

Frater 1Jottfridus sepe�ictus obiit, anno 1879. feria 5ta 
post Jacobi. 2 1) 

In hoc eciam anno frater Kun · de 1-lattensteyn cum, ad
vocato Sambiensi, pre{ ectis de Y nsterburg, ·@ Girrlow atque de 
Tapiow conveniur�t in reysam et vastant terram vulgariter A.rwi
sten, 2 2) in qua multi sunt occlsl et igne vastati, sanique cito re
vertunlur. 

17) Hodze M,jedniki, prope Solescliniki ad seplemtrionem, 
18) Arx ordinis Rltein. 
19) Na1•ew. 

20) A. 1379. Yoigt T. Y. 291. 

21) Tem.pus !we mortis marschalci ordinis Gotlofi·edi de Lind.ert 1·ecfe es{ traditum.. O.fr. 
Yoigt T. 17. 290. adnot. 2. 

22) Intelligitu1• Samogitiae regio A1•isken, prope E1·ogeln et Rossienam. Cfr. adnotationes 
supra pralatas. 
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dzą do ziemi Najken, 17) i p1·�ez 6 duj pustoszą }! , i potem idą 
w zgórę Niqµmem i szczęśliwie wracają do Prus. 

W .nastQpującem Jecie mistrz ·Winryk z dygnita1·zami swymi 
zwiedził kraj � do Ren, 18) łodzią przybył do zamku Jana, za
bierając z sobą żywność i popłynął mistrz aż do rzeki N are 19) i 
Wisłą przez Polskę i z dygoitarzami swymi udał się do Torunia. 

Po Zielonych świątkach Kynstut 20) przez chytrość uczy
nił się ·chorym, a po krótkim czasie z 500 ludźmi p1·zybył blizko 
Ekersberga i obległ zamek nieostrzeżony i ogień tam podłożył, 
mieszkańcy więc poddali zamek królowi; przełożony nazwi
skiem Jan Surbach poddał się w niewolą,· poganie zaś Bogom go 
poświęcić cbcieli, bo im .się często był dał w znaki, ale król 
tego niech ciał i tym sposobem pochwalił takowe postępowanie, po
tem zaś nieprzyjaciele Chrystusa powracają· do tljczy"zuy. 

Cztsto �zmiankowany brat Gotfried, um&rl roku 1379go 
w Czwartek po Stym Jakóbie. 21) 

W tym także roku brat Kun �e Hatten_steiu z wójtem sam
landzkim, z przełożonymi z lnsterburga z Girdowa i z Tapiow uma
wiają się na wyprawę i p.ustoszą krainę zwaną po niemiecku Ar
wisten, 22) _ w której wielu zabito i og.ni,em spustoęzonp zdrowi 
wnet powrac,ają. 

---·-- ---------

17) Dzisiejsze Miedniki na północ od Solesznik. 
18) Zamek zakonu Rhein. 
19) Narwi. 
20) W rok.u 1379. Voigt T. V. str. 291. 
21) Data śmierci marszałka zakonu Gottfrieda v. Linden jest dokładna. Voigt T. V. str. 290. 

uwaga 2. 
22) Jest to powiat Arisken na Zmudzi w bliskości Rossieny. Czytaj o tern poprzednie Qoty. 

31 
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Interim dum esset in reys<I Kun de Hattensteyn, eligitur 
in Marsclutlkum 23) consilio Magistri Wynrici et preceptorum, 
qui novit paganos compescere. Quocl eodem anno probavit. Sus
cepto officio suo cum attinenciis in terr(l1n, Bersclen 24) non llVist1-
tam intravit, occidit, igne, rapinllque turbavit; de mane surgens 
properavit in. antiquum Kaw 25) supra Nergam, ubi stabat; et 
venit ru11iÓr, quomotlo, l(ynstut in alia parte veniret. Qui opta
vit loqui cum Marschalko et conveniunt in Ne1:ą<e, simul loqu�n
tes, donec marscńalkus trunsmiserat commendatorem de Balg<t 26) 

. 

. 

et Thomam Surwillen27J interpretem; jussu regis ponilur scham-
pnum tapetis stratum et interposuit ,�e rex predictis, trac_tans ea, 
que !tie non' sunt ·notata. 2 8J Interim. exercitus disponit se et ad. 
pt1friam venit cum salule. 2 9) 

De Prusia, venit Episcopus Errnelensis, do minus Hinricus 3 0) 

ad Cesarem Karo lum; a. quo Cesar querit, ubi sit Commendator 
Gunterus de lloensteyn? et respondit episcopus: Est commendator 
in Brandenburg. Et Cesar: hic cum es set commendator in Swe
tza; 3 1)' tot et tant a exńibuit beneftcir.t et favorei, quo i

l 

eciflm nim.:. 
quam delebuntur a 'memoria mea, ymmo paratus sum, ei exltibere 
f avorem et honorem. Et Episcopus ait: Domine Ces ter, unum 
mutius pot�ritia, ei dare, de quo multum gratularetur in vita nec 
m�lius opla.ret pro p1·esenta, scilicet de reliquiis sancte Katharine 

i3) Yoi'gt T. Y. 290. Electus est mense Augusto a. 1379. 
24) Jnjm a scri'ptore Persin dictum, ut apud Schuetz, erat procul dulJ-io situm prope La-

bunow in Samogitia efr. Yoigt T. Y. 292. 
25) Petus Rauen, /fowno. 
,6) Dite1•icus de Elner. 
27) Thoma, et Joannes Surville, eommem:orantur- Hepe in ilinerariz:r ut via-rum ducl<wes 

et interp7etes. 

28) i. e. interpres argumentum non invenit in chronicz's /Yigandi, 
!!9) Yoigt T. Y. 293. 30) Hen:ricus III. 

31) A. 1344. erat eommendafor Schwezensis, a. 1349. commendator Osterodensis. 
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Tyinczasem gdy na wyprawie był Kun de Hatteustein wy

brany został na marszałka 2 3) � rady mistrza Wforyka i dygnita
rzy, umiał albowiem wojować pogan, co tegoż roku w skutku oka
zał. Objąwszy urząd swój z przynależytościami jego, wszedł do 
krainy Be�sden 24) nieostrzeżonej , zabijał i ogniem i rabunkami ją 
trapił. Z rana. wstawszy, pospieszył do starego Kaw 25) uad Nergą, 
gdzie stanął i rozniosła się pogłoska, że Kynstut z drugiej strony 
nadciągał. Ządał on nulwić z marsza)kiem, zeszli się w N ergu 
i mówili z sobą, aż marszałek posiał komandora z Balga 2 6) 

tłomacza Tomasza Surwillen; 21) z rozkazu króla pos.tawiouo ławę 
kobiercem okrytą i król stam1ł między obu wspomuionymi Kr�yża
kami, układając z nimi to, co się tu nie wyraża. 28) Tymczasem 
wojsko stanęło w porządku i do ojczyzny bezpiecznie poszło. 29) 

Z Prus przybył biskup warmiński Hem·yk 30) do cesarza 
Karóla , kMrego się cesarz pytał, gdzieby był komando r Guute1· 
de Hohenstein i odp owiedział biskup, ie jest komandorem w Bran
denburgu,- a cesarz rzeki: kiedy był komandorem w Swieciu 31) 

to mi tyle i tak wielką okazał życzliwość i uprzejmość' że tego 
nigdy nie zapomnę, owszem gotów jestem , łaskę mu okazać, 
uczcie go. A biskup rzekł: Pa.nie cesarzu, moglibyście mu dać 
podarunek, z którego by się w tern zyciu ucieszył i lepszegoby 
nie żądał daru, to jest cząstkę relikwii S. Katarzyny. Król rzekł-: 

23) Yoigt T. V. str. :wo. Wyl,rany został w Sierpniu r. 1379. 
24) Bersd ·o, które konikarz p6źniej nazywa Persin, musiało leieć w blizkości Lab u nowa na 

Żmudzi. Voigt T. V. str. 292. 
25) Stare Knrno (Kauen). 
26) Dietrich v. Elner. 
'.17) O Tomaszu i Janie Surwille często jest mowa,_ Jako o przewodnikach i tlomaczach znkonu . 

. :!8) Niewiadomo co tu Wigand chciał powiedzieć. 
:!9) Yoigt T. V. str. 293. 
30) Henryk l!J. 
::J) By ł konurn<lo1·.!m w Swieciu w r. 13H. W roku zai I3i9. � Oslerode. 
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parliculam. Rex ait: Parti.cula est pan,a, quam hab.em us. Ep�
scopus ad hec: Cum revertemini in Prrtgam , ex merit.i.� sancte 
Kat/ierine poterit augeri. Respondit De�,r: Cr.as dabimtts re
sponsum salva vita, dabimusque vobis particulam de reliquiis san
cle Kaflterine, quam presentabitis fratri Gunt!tero de Hoensteyn 
in Prus si a cum honore; quod et factum est per dictum Hinricum 
episco7Jum anno sequenti. Quo su.scepfo frater Gunlerus ex cor
de iocundo grat"!latur de tanto dono, quod cum gratfrtr'tl!m actione 
ex gratia Karoli Cesaris sibi misso suscepit, fe.cit fieri ymaginern 
tle argento, auro supertluctam virginis l(taherine cum lapitli.hus 
vreciosis oxornatam; quam sihi elegerat in sponsanł et amicmn; 
yrnagine sic ornata circurAdato palio precioso sub pedihus iacehat 
Maxenc�us. Tfm.dtm frater Guntherus vocalwt ad diem statutam 
Episcopos, preceptores et. sacerdotes, qui in veneranda proces
sione nurnero 220 sacerdolum dictam ymaginem cum reli.quiis sic 
ornatam in honorem sancte Katherine per mlinus llpiscopi Hin
rici i1i Brandenburg est portata ; 32) inte� <fuos ecimn fuit Tńeo
dericus episcopus Sambiensis etc.; in juhilo ibidem susceptfl, mis·· 
saque ad ho1w1·em virginis Katherine per Hinricum epi�·copum 
dictum celebratr, est. et populo !lotificatura., quomodo huiult·modi 
illo i,enisset. Completa missa dictus EpisCQJJUS cum processione 
solempniter et cantu tulit ad castrum · in Capellam loco congruo 
ad hoc preparato. 3 3) 

3,2,,) S·t"c saepe scriptor hic constructwnem turbat. 
33) Lindenblatt. p. 45. cf. Yoigt histor. Marienbu1·g. pag. 171-1 n. ejusdiJm !t·Mt. RtJ1'us. 

T. Y. M7-348, 
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cząstka którą mamy, jest mała. · A biskup na to: gdy powroc1c1e 
do Pragi przy zasługach Stej Katarzyny będzie moiua pomnożyć 
dar. Odpowiedział cesarz: jutro jeżeli dożyjemy, damy odpowiedź 
i damy wam c-ząstkę relik\vii Stej Katarzyny , którą ze czcią bę
dziecie ofiarowali bratu. G-iinterowi de Hohenstein; co też rzeczony 
biskup Henryk uczynił roku następujrtcego. Olłebrawszy ten po
daruuek brat Gunter wesolem sercem , cieszył się ż tak wielkie
go daru, k,tóry wraz z podziękowanietn z łaski Ka�óla cesarza 
odębr�ł i każal zrobić srebruą wyzłacaną figurę Stej Katarzyny 
Panny, ozdobioną drogiemi kamieniami, którą to świętą był sobie 
obrał za oblubienicę i przyjaciolkę. Pod nogami obrazu tak ozdo
bionego , obłożonego płaszczem . kosztownym, . leżał Maxeociusz. 
Tymczasem brat Gunter powołał na dziei1 naznaczony biskupów, 
dygnitarzy i księży, którzy w uroczystej processyi w liczbie dwóch
set dwudz�estu kapłanów rzeczony obraz tak przystrojony z reli
kwiami zanieśl� do Brandenburga na cześć świętej �KataPZyny, za 
pośrednictwem. biskupa Henryka. Między . tymi duchownymi był 
także Teodoryk biskup samlandzki i inni. Przyjęto. tamże ten obraz 
i mszą n-a cześć Sw. Katarzyny panny przerzeczony Henryk bi
skup odprawił i podann do wia�omości ludowi, j<tk się to tam było 
dostało. · Po odprawionej mszy świętej, rzeczony biskup w pro
cessyi i z ? piewami zaniósł obraz do zamku do kaplicy na miejsce 
przyzwoite , w tym celu przysposobione. 32) 

32) Lindenblatt str. 45. porównaj Voigta histo_ryą Malborga str. 171-17',l. i tegoż autora 
):iistoryą pruską T. Y. str. 347-348. 

/ 
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A�cidit post hec in estate, quod Kynstut cum copia t'enit 
vi prope Ynsterlmrg cum baiori/Jus suis juxtll Dorodisken ,1) sta
cionem tenens, premittens quendttm Grande t'ocab..ulo comductorem 
cum LX qu.i in t�rram · Tamm.ow inttvisatarn, 2) ubi X captivavit, 
alii evaserunt. Et unus conductor, nomine Lappo, cum ei� ve
nit ad exercitum, qui interrogatus de dispositione patrie, respon
dit: nemo scit de te, · rex, aut de po pulo tuo ; et properat rex in 
Y nster_burg, ur ens et vastans, ibique frater Frische est occisus; 
presenciam tamen cito cognoverunt paganorum, unde minora dam
pna fecerunt, quam sic fecissent. Prate� Genod de Beldersheim 8) 

erat presens, ( et) quando exercitus reversus est. 
'\ 

Jussu Magistri frater Kun Marschalkus reysam p,erfecit 
anno 1380. 4) et cum eo Commendaior magnus convertit se in 
ter1·am W ygow 5) /wsiili incursu per medium noctis discurrentes 
et stantes. Postea· in Naupilten 6) veniunt, ubi preequites multos 
viros occiderutit. Subsequiturque exercitus et oppo1�unt se castro 

1) Hodie noa novimus vicum huiuJ norninz$ prupe lnste.rb111·g11111. 

2) Sc. se converlit. 
3) Nomen Genod sine dubio mutilalum; intellię;endus est ll7'iga11dus de Bald<wshe-·m, com-

111endator Rag11itae. 
4) .Quo tempo1·e reve1·a bellum hoc geslum fuerit, docet Yoigt.. T. P. 35:i. a(!n. 5. 358. 

5) Eliam dictum. TPeigow, Jrai'gewe ad ftlimelam prope Hauen ad earonolum. 
6) Naupille vel Nawenpille situm erat ad J',fimelam, jo1·tasse, quod Iw ,ie dir:ilur Nowa

panzy, rtam erat sine dubio si lum JPaigow inter et Durchscltinisc!tki. Yoigt T. f/. 
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ROZDZIAŁ xxn: 

_ Potem się ,v lecie zdarzyło, że Kynstut z· wojskiem ze 
swymi bojarami zbrojno przyszedł pod Insterburg i stanowisko za
jął niedaleko od Dorodisken. 1) Posiał or( naprzód przewodnika 
imieuie� Grande z sześciudziesiąt ludźmi, do ziemi Tammow, która 
była nieostrzeżona, tam dziesięciu ludzi w niewolą zabrał, inni 
zaś uciekli. Jeden przewodni_k nazwiskiem Lappo, przyszedł z ni
mi do wojska i zapy tany, coby się w kraju jego dzia_lo, odpowie
'1ział: o Tobie i ludu Twoim, nikt królu niewie; _król więc posu
nął się dalej do lnsterburga, wszystko niszcząc i paląc , tu brat 
Frische zabitym został. Ale się wnet Prusacy dowiedzieli o by
tnośai pogan i zt:!d mniejsze oni zrządzili 8zkody, jakby bez tego 
byli zrządzili. Był_ tam i brat Geuod 2) de Baldersheim, kiedy 
się wojsko wróciło. 

Z rozkazu mistrza, brat Kun marszałek wyprawę wojenną 
do skutku przyprowadził w r. 1380. a z nim i wielki komandor. 3) 
Obrócił się ku krainie Wygow, 4) nachodził on po nieprzyja
cielsku tę krainę przez połowę nocy i znowu potem stal w miej
scu. Potem do NaupiUen 5) przybywają, gdzie przednie straże 

1) 'feraz oieznamr Żadnego miejsca tegoż. nazwiska '{V okolicy_ Iosterburga. 
2) Nazwisko Genod jest oczvwHcie pomyłką; w roku albowiem, o którym autor mówi, Wi-

g:rnd 7 Baldersheim komandorem był w Ra1,nicie. 
3) Pra_wdziwy czas tej wyprawy wskazał Voigt T. V. str. 353. nota 5. str. 358. 
4) Czyli Weigow, Waigewe nad Niemnem na południowy wsr.hód o<l Kowna. 
5) Naupill� lub Nawenpiłle lezalo nad Niemnem; jest to pewnie dzisiejsza wieś Nowapanzy, 

Voigt T. Y. sti-. 35&. wielki mistrz nazywa to miejsce w liście Jednym Nuwenpil, LiJJ.. 
deublatt str. 47. nazywa je Nawenpille. 
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bombarden 7) advolventes, crastina die sagittis impttgnont, multi 
quo-que pagauorum perlerriti sunt, quum ante hec tempora, non 
asportabant bombardas contra 11aganos; unde suhdiderunt 6'e cum 
conjugihus et pueris, perpetuo ordini adherere promitte1,tes. In 
lJa die exercitus 11iane s·urrexit et preequestres venientes in viarrt 
Lithwanorum, ubi multi sunt occisi. Exercitus v.ero venit "d Mi
mi lam 11rope domum Dirsunen, 8) quam pagani soli 9) incinai,erant, 
"{ugientes de cttstro, totusque exercitus venit donium cum salute 
adducentes captivos 4000 bene valenf e8. 10) 

Post hec W�ąandus commendator in Ragnit<1 cum exer
citu et peregrinis intrat 8chalwen 11) prope· Pastow, terram vast(tt 
et succendit, occidunturque viri eł mulieres, preter eos, qui cap
tivi ducti sunt, et tandem repatriant., novemque ibidem faciunt 
'l!}i,lites lwnore dignos et unum Prersevant 12) nomine Bartńolomeus. 

\. 

W ygand,us frater eo i(!mpore pedester cum 2.'iO festinus 
trtmsiit ultra 6 miliaria prope Pastow et V villa� comhussit. Co�
vertuntque se cum 300 viris, qui p1rius pedestres et equesf res missi 
erant et multos cum lwspitihus paganis intulJt molestias, aliquos 

358. Magister generalis locum liunc in epistoła dicit Nuwenpil; Lindenblatt p. 47. Na_ 
wenpille. Neustadt ad Szeszuppam, quae est sententia Lz'ndenblatt. in adnol. h. l. 
non potest intelligi. 

1) Quae a Ge1'"Jlanis dicuntu1·: grobet\ �efd,luę; vocabulum !we apud scripto1·e1n lumc sae
pe legitur. H, l. intcltigendus est primus eorum usus conit'a Litlwa11os. 

8) Durschinischki· ad Mimelam. 
9) i. e. ipsi. 

10) Foigt T. Y, 358-359. 
11) Aut regio Schalauica, Schalwica, aut locus Schalwen. Situs e1·at sin._e dubio inter 

ostia Lubissae et Niewieschae, qui fluvii in Mimelam 1e ea:onerq.nt. 
U) Sine dubio eque$ jrancogalliaus e� iente Porcivaua: vel Percival, quae gen, cla1•issi

ma ma.zime hoc tempore floruit. 
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konne wielu męzczyzn pomordowały, Nadciągnęło wojsko i sta

nęło przeciw zamkowi i przyprowadziła z sobą działa. 6) Dnia 

następującego strzały �zucają, wielu także pogan trwogą się prze
raziło, gdy dawniej Krzyżacy nie prowadzili z sobą narzędzi do 

rzucania pocisków przeciwko poganom. Z tego więc powodu pod
dali się z żonami i dziećmi, .obiecując wieczne posłuszeństwo za

konowi. Dnia 3go wojsko zrana ruszyło i przednie straże kon

ne przeszły na drogę, którą szli I,itwini, gdzie wielu zabito. W oj
sko za� przybyło nad Niemen pod zamek Dirsunen, 7) któ_ry po
ganie sami spalili, uciekając z zamku i .całe wojsko powróciło bez
piecznie do domu, prowadząc z sobą 4000 zdrowych jeńców.-8) 

Potem Wigand kómandor z Ragnity z wojskiem i pielgrzy
mami wchodzi do Schalwen 9) blizko Pastow, krainę· tę pustoszy 
i pali, i giną męzczyzni i kobiety oprócz tych, k;tórycb w niewolą 

uprowadzają, oni zaś do kraju swego wracają i dziew ięciu tam 
passują rycerzy godnych tego zaszczytu i jednego z rodziny Per• 

sewant 10) imieniem Bartłomieja. 
Brat Wigand tego czasu piechotą z 250 ludzi spiesznie po

szedł dalej uiż na sześć mil ku Pastow i 5 wsi spalił. I powra
cają z trzema sty ludzi, którzy pierwej pieszo i konno wysiani 

byli, i, z pielgrzymami. Poganom wiele szkód zrzą.dzili, brat Wi-

6) Bombarda znaczy tu armatę, wyraz ten czytamy często w naszym kronikarzu. Tu jest 
mowa o pierwszem użyciu armat przeciw Litwinom, 

7) Durszyniszki nad Niemnem. 
8) Voigt T. V. str. 358-359. 
9) Miejsce _to lezeć 1�usialo międ,y ujściem Lubissy i ujściem Ni�wieszy do Niemna. 

10) · Pewnie to był rycerz francuzki z starozytn�j familii Percivaux, czyli Perciva.l. Dom teq. 
w tym czasie harJzo sł·yoął we Francyi. 

32 
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de mns, tnulierihu., et 1meris fecit occidi el cum 30 eqm� omnes 
.�afoi revertunlur. 

Deinde eodem -<,nno marschalkus cum preceptoribus maio
ribus pertrtin�·ierunt cum 11wgno exercitu terraui · Gesowen, divi
dentes se in parte.�. Commendator de Balga 13) cum suis venit 
in terram Labunen, Mt1rschalkus cum Elbingensi commendatore 
vastant Persin HJ. el ·.�telerunt ibidem 3 diebus et noctibus, inve
neruntque eos dormiente.'J eł non avisatos; 160 l·aptivabant, pre
ter occisos. 4.ltera tlie progressi tmnt ad Nergam, vttstantes et
ure_ntes et inveniunt regem Kynstut, qui cum mar.�cltalko lo
quitur super captivis, quos marscltalkus in aria tenu�t custodia 
�t servavit, descenditque marscltallms in do11ium llgollen 15) ·ve
nitque cum suis prope ftumen Nawese 16) et cum inventis ibidem 
navibus transfretarunt et f esti11ant cum ex er cit u, ,,eniunt in ter
ram Pastowensem et vulgarilf!r Manenfwrg 17) castrum exeuntque 
prope Mergenborg. 18) 

De ltinc frater l(un de Hattetisteyn, Rolitgerus de Elner 
magnus cornmend[!,IO'r cum aliis principaliorib·us intrant Litltwa
niam in die V a lentini, 19 J Le/r,enisken 2 0) intrant terram et con
sequenl er ante Nawenpil vulgariter et bombardis impugnant 
castrum; 2 1) unde pagani treugas optant et tractatum cum mar
sc!wlko, in quo se dederunt ctiptii,os sponte, relicto castro non 

13) Dwtericus de Elner. 
U) Eundem vicum, quem scriptor supra dia:il Bersden, 
15) Fo1•tasse Jeragofja; t,,m nomen ?°n msrr. Ergollen vel Erogeln esse debebat. Sed po-

lost etiam intelligi oppidum, quod hod-ie dicitur LJulina in 1wovincia IPilncnsi. 

16} N]ewiescha. 
17) Num ftf anischanzy ad N:jewfesc!tam? Fortasse nomen !we małe sc1·iptu1ii est. 
18) ld est� ut in vulgus notum est, JJfarienburg. 19) A. 1381. 
�O) F'ortasse małe sc1·i'ptum pro Laukisken, quod m itinera1'iis saepe commemoratur ad 

Mimelmn. Yoi'l5t 1'. Y. 359. 
21) Lindenblatt. p� 47! 
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gand kazał był zabić niektórych mę�czyzn, kobiety i' dzieci; wszy
scy zdrowo powracają z 30 końmi zdobyczy. 

Polem tegoz roku marszałek z '_Viększymi dygnitarzami prze
byli z wielkiem wojskiem krainę Gesowen i podzielili się na .od
działy. Komandor z Balgi 11) ze swymi poszedł do krainy Labu
uen. Marszałek z komandorem elbląskim pustoszą Persin u) i stałi 

· tam przez trzy dni i trzy nocy i zastali Litwinów śpiących i n�e
ostrzeżonych, 160 pojmali w niewolą, oprócz zabitych. Drugiego 
duia postąpili aż do N ergi, pustosząc i paląc i znajdują króla Kyn„ 
stuła , który z marsz�lkiem mówił o jeńcach, których marszałek 
pod ścisłą trzymał sfrażą w niewoli, i poszedł marszałek do zam"': 
ku Egollen 13) i przyszedł ze swymi nad rzekę Nawesę 14) i_ na 
zualezionych tam statkach przebył ją i pospieszając z wojskien, 
·przybywajr-1 do ziemi Pastow i do zamku gmi1inym wyrazem Ma
uenburg 15) zwanego. i wychodzą blizko Mergenborga. 16) 

Ztamtąd brat K1J11 de Hattenstein, Rotger de Eluer, wielki 
komandor wraz z innymi znakomitszymi Krzyżakami wkraczają do 
Litwy, w dzień Sgo "T alentego, 11) wchodzą do krainy Lekeuis
ken, 18) ą ztamtąd pod �iejsce. od gminu Nawenpil zwanego i 
szturmuj� z dział do zamku. 19) Poganie wię� rozejmu pragną i 
traktatu z marszałkiem'., którym się dobrowolnie w nitwolą pod-

11) Dietrich Elncr. ' 

12) Jestlo to samo miejsce, które kronikarz 11ierwcj Bersdcn nazywał. 
13) !\loże Jcragolia, alb9 tez i miasteczko Ljulina w gubernii wileńskiej. 
H) Niewicsza. \ 
la) l\foze Maniszkanzy nad Niewieszą, a]bo tez nazwisko w r�Jrnpiśmic mylni� jest na11isane. 
1G) To jest Maricnhurg. 
17) W r. 1381. 
18) Pc�nie to ma . być Laukisken nad Niemnem 1 o kfórem w aktach zakonu cz�sto bywa 

mowa. Vójgt T. V. str. 339. 
19) Lindcoblatt str. H. 
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pugnato, in numero 3000. 2 2) Aliqui eciam fuerunt occisi et s{e
terant in terra 6 diebus; dictum castrum succenderunt, nec fra
tres aliqµod dampnum ibidem 11erpessi sunt. 

De dieto cttstro Nawenpil fęstinantes 5 miliarihus transeunt 
comburendo _Suneepil 23) vulgariter dictum. In eadem expedicione 
Marchio de Baden, qui in terram Prussie vocatus erat, noticiam 
contraxit cmn paganis, ubi suscepit insignia militaritt et deinde 
vertehat se all sua. 24) 

Fuerunt eciam ibidem domini de Lecl,e et de Y evenburg, 2 5) 

dum vastaretur terra Laukisken, 2 6) et castrum N�wpil, de quo, 
ut premi;;·sum est, 3000 utriusque sexus atque etatis deduxerunl. 
In' dicta ecimn expeditione erat Magister W ynricus, collega 2 7) 

eius Stephanus dictus de Amen. 
Eo tempore in hyeme Kynstut de Nawenpillen 28) intra{ 

terram ordinis prope W elaw non avisatam, vastans et occidens, 
t·onsequenter in Tapiow, deinde in Won�s, 2 9) quibus magua dam
pna intulit ' ante noctem 500 homines captivos dedu:r;it. De�num 
ad ltuiusmodi clamores conftuunt frater Johannes de Lorche 3 0J 

22) Repetitio superioris narratwnis. Poigt 1'. Y. 359. adn� 3. Numerus captivorum idem 
etiam traditur apud Lindenblattium h, l. 

23) Sic vel Sunerpil nomen hoc in Mscr. stribi'tur, alias dicitur Sunnenpil. Hodie nullus 
exstat locus similis nominis. 

24) Yoigt T. Y• 359. 
25) Nomz'na haec valde corrupta esse videntur; non pottst igitur dici, quarum gentium 

viri hi fuerint. 
26) v. supra r 

27) Quis hic „ collega" magistri generalis dieatur, non liquet. ()ollega apud scriptorem 
hunc aliis locis isl, est, quod socius, lwmpan. Sed uterque socius magistri a. \379-1381. 

erant Joannes de Schoenfeld et Gerhardus Yischnisch. 
28) Significat eum ex Nawenpille profectum esse.. f/oigt T. Y. 360. De tem1101·e huius 

incursionis in Borussi'am scriptores diversa tradunt. cfr /7oigt l. I. adn. 2, Secundum 
Lindenblatt p. 48. inci'dit hoc in Janua1·. a. 1382. 

29-) Regio Tl7ohnsdorf vel Bon!ilaken p1•ope 1'apiau; Lak vel Lauk additamentum si"gnifi,cat 
camputn. 30) vel Lorich. 



dali; porzucili oni zamek bez oporu., a było ich 3000 20) ludzi. 
Niektórych także zabito, a stali Krzyżacy w tej krainie przez 6 
dni. Potem zapalono ten zamek i bracia tam ż'adnej szkody· nie 
ponieśli. 

Od rzeczonego zamku Nawenpil pospieszyli 5 mil i przybyli 
do miejsca zwanego od gminu Sunepil 21) i spalili je. W tejże 
wyprawie margrabia Badeński, - który wezwany był do Prus, po
znał co to są poganie, 1 passowany został rycerzem i potem po
wrócił do siebie. 2 2) 

Byli tam także panowie de Leke i de Jewenburg23) kiedy 
pustoszono krainę Laukisken 24) i zamek Nawpil, z którego jak 
się wyżej rzekło , zabrali 3000 ludzi obojej płci i rozmaitego wieku. 
W rzeczonej wyprawie był także mistrz "Tinryk, socyusz jego 
Szczepan, 25) którego de Amen zwano. 

Tegoż czasu w zimie Kynstut wchodzi w Nawenpillen,2 6) 

do nieostrzetonego powiatu zakonu pod \Velaw i niszczył. i mor
dował, potem poszedł do Tapiow, potem do Wones,27) czem wiele 
szkód zrządził przed nocą . i 500 ludzi w niewolą uprowadził, aż 
na pogłoskę o tym napadzie �biegają się brat Jan de Lorche ,28) 

20) Jestto powtórzenie poprzedniej relacyi. CzytaJ Voigta T. Y. str. 359. Liczba jeńców zga
dza się z podaniem Lindenblatta. 

21) Tak to nazwisko stoi w ręko;Jśmie, ale dziś takiego miejsca w tej okolicy nie znamy. 

22) Voigt T. Y. str. 359. 
23) Te nazwiska są mylnie p isane, niewiadomo więc, do jakich familii wspomnieni rycerze 

nalezt'li. 
24) Czytaj, co �ię wyżej o tern miejscu rzekło. 
25) l{to był ten socyusz wielkiego mistrza niewiadomo. Socyuszami jego w r. 1379. i 1381. 

byli Jan Schonfeld i Gerhard Vischniscli. 
26) Dziejopisowie nie zgadzają się, \v którym czasie Litwini wtenczas do Prus w11adli. Lin

denbl.att pisze, Że się to działo w Styczniu r. 1382.. Czytaj w tym przedmiocie Voigta. 

27) Autor m6wi o okolicy pod Wohnsrlorf, czyli Bonslaken pod Tapiau. Słowo Lak. lub Lauk 
jest pt zydatkówem i znaczy polt:. 

28) Czy.li Lorich. 



fldvocatus Sambiensis et frate1· Alff prefectus in Tapiow ! 9 et 
pref e�tus de Y nsterburg et sequuntur inimicos usque in villam 
Culmen, s 2) adveniente nocie, acceperunt mandatum� Mt1rsckalko 
quod non amp lius sequerentur et ita quilibet revertitur ad sua. 

Anno 1981. veniunt in Prussiam Comes Starke de ltlar
chia Comesque Clevenensis. 33) . lJlarscltalkus convocata copia cum 
preceptorihus et supradictis ducihus conveniunt citra Y nsterhorg 
. et venit rumor, :_ quomodo duo s 4) .łe divertissent de nrwibus ttd 
Litkwanos et quia tempus fuit intemperatum, revertuntur. 

Kgnstut cum suis baioribus et pttganis multis f acit pontem 
trans vi,lgariter Y nsterpisken, 3 3) · ut intraret Lauki.fken, et alia 
pars exercitus in Nadrow; 36) unus vero profugus fecit avisionem 
unde Marsckalkus cum multis ruit in m�ma pro pe Kulegn, 3 7) 

erecto vexillo, disponit se ad pugnam. Quidam cristianus venit 
de exercitu Kgnstut vocalmlo Cruse, ·qui notus fuit Prutenis et 
notificavit f acta Kynstutensia. Quo · compe�to, convertit se 3 8) cum 
exercitu suo celeriler in Ragnitam in_ die pentlieco�tes, et koc 
tempore inundatio erat /1,uviorum. Mtirsckalkus mittit f estine pre-
{ eclum de Ynsterburg cum 100 de Sambia, qui veniunt in {i,umen 
Drause, ubi inveniunt 9 paganos, quos captivant, alii quidem pe1·-

· 31) In membranis praefecti Tapz"auienses a. 1380. co1nm.emo1•antm• Bert/,oldus de Notlwft 
et Be1•tlwldus d8' Mull,owen. Ute1'-que 1uum munus li. a. commutavit. 

32) Ne cogitandum quidmn de vicis Culmen 'p1'ope Picklupolmen in regione 1'1/siiensi. 
Alius locus cognominis in Litlwat'ł.ia non invenilttr. Yidelm· situs j,,isse in .fildbus. 

33) Non Clemens, ut est JToi'gt 1'. P. 361). odn. 1. 
34) H. l. aliquid deesse videllt1•. 
35) JTicus lnsterpisken lwdie non invcnil1ff. 
36) Nadrauen. 

37) Locus huius nomilds non invcńitm· lwaie, J01·tasse latel in nomine vici Cło/men ad jla
vium htsicr. 

38). Sc. "!J[arsclta!kus. 



w�jt sau,laudfl..lii i brat AIJf przełoiouy w Tapiow 29) i p1·zełoiouy 
z Insterburga i ścigają nieprzyjaciela aż pod wieś Kuluen 3o) a 
gdy ·się zmierzchało odeb_rali rozkaz o� marszałka, aby dalej nie 
ścigali i tak kaidy do siebie powrócił. 

\i\r roku 1381. przybyli do Prus hrabia Starke z Marchii 
i hrabia Kleweneński. 31) Ma1·szałek zwoławszy wojsko z dygni
tarzami i wspomnionymi wyżej wodzami, łączy się z ·nimi pod In
sterburgiem, gdy wieść gruchnęła ••. , 32) że dwcfoh z statków 
t'rzesz.lo do Litwinów, a że pora roku niebyła sposobna, więc po
wrócili. 

Kynstut z bojarami swymi i wielu .poganami zrobił most 
przez rzekę pod lnsterpisken, 33) aby wniść do Laukisken, a inna 
część, wojska iść miała do Nadrow, s 4) o czem ostrzegł zbieg je
den. Marszałek więc w znacznej sile z rozwiniętą chorągwią 
pospieszył pod Kuleyn 3 5) i sposobi się do bitwy. P·ewny chrze
ściauin nazwiskiem Kruse przybył od wojska Kynstuta, który znany 
był Prusakom i doniósł o czynnościach Kiustuta. U wiadomiouy 
mars.zalek zwrócił się z wojskiem spiesznie do Ragnity w dzień 
zielonych świątek; tegoż czasu rzeki wezbrały. Marszałek wy
�łał ·spiesznie przełożonego z lnsterburga z stu ludźmi z Sam
landyi, którzy przybyli do rzeki Drause, gdzie napotkali trzech 

29) Rządzeą w Tapin.u w ·r. 1370., jak wspótczesne akta świadczą był Berthold Notbaft i 
Berthold v. Molhoweo. Obydwa w tym roku na inne się przenieśli urzędy. 

30) Ni�może to być wieś Kulmen przy Picklupohnen pod Tylżą, innego zaś miejsca te-
go nazwisk.a w Litwi� niema. Zdaje się, iż nad granicą leżało. 

31) A nie Clemens, jak Yoigt T. Y. str. 360. uwaga 1. polo·lył. 
32) Tn czegoś w texcie brakuje. 
33) Tego miejsca dziś nigdzie nie znamy. 
34) Nadra1Jen. 
35) Miejsca tego natwiska dziś niema, chyba to był� wieś Klohiien nad rzeką lnster. 
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transjbant, tanta quoque inundatio in desertis erat, quod cum 
f atiga 3 9) par va "fl,umi,ia cumpulsi sunt transnar�. 

Rex Jagel40) ńoc tempore per nuncios obtinet a Magistro 
W ynrico, ut ad eum dirigeret fratres ad 1,enationem in Dowidis
ken: 4 1) ńabitt1 consultacione mis si sunt Magnus commendator de 
Elbing Vricke, 42) p,dvocatus de Dyrsow 43) etc. Quo facto Ja.:. 
gel adduxit duos duces, se. Witaut44) et Ywan45) vulgariter die
los et W aydelen Baiorem 4 6) etc. Quos omnes Magnus commen
dator vocatos ad prandium in deserto regaliter tractat. Si-
militer fecit in tercia �ie; ante prandium venabantur; peracto 
prandio, tractatus mutuos ńabebant et inter regem et ordinem 
pax fa eta est 4 7) et in .ita die redeunt a stacione. · 

Hoc amio Bex A.lg art obiU4 8) et filius eius J agel erigitur 
in regem et hic opposuit se germano patris sui Kynstut, quod 
displicuit ei. 4 9) Mi�·itque legatos ad M�gistrum W ynricum, qui 
obtinuerunt a Magistro, 50) et consultacione ·preceptorum misit Ma-

. ' 

gister Commendatorem Branden_burgensem de· Hoensleyn cogno-
mine, 51) adtJocatumque de Dirsow de Luclitenberg, 52) quorurń 

39.) H. h. n o n dcesse videiur. 
40) Yoigt T. Y. 365. 369. Quod sequitur, pertinet ad a. 1380. ut membranaa comprobant • 
. U) In regione Daudiskensi; cfr. Yoigt T. Y. 355-356. adn. 2. 

42) Ulricus Fricke. 
43) Albertus de Luchtenberg. 
44) Cfr. Yoigt adn. 1. T. y. 356. 
4a) Jwanus dicitur dux de Galschan, uxor eiu� e1•at soror Witowdi. 
46) De hoc amico Jagali cfr P"oigt T. Y. 354. In membranis plerumque dicilur lf7aydclo. 
47) Cfr. de hoc pactQ convenfo, cuius exempla ad/me exstant, Voigt 1'. f/. 356. 
48) De tempore 11w1·tis Olgierdi diversa tradunt sc1·iptores, sunt qui eam zn a. 1377. inci-

disse dicant; <:fr J'oigt T Y. 285. adn. 2. 
4()) Rem copiosius enarrat 'Voigt T. r. 360. seqq. 
50) H. l. deest verbum unum in M�·er. 
51) Jam saepe commemoratus Guentherus de Holienstein. 
52) Albertu, de Luchtenberg. 
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pogan, których p<timali, inni zaś 1w1.ebrntli. Taka zaś była po

wódź w puszczy, że z niemałym trudem przepływać musieli pncz 
rzeki uawet małe. 

Król Jagiełło 36) tego czisu przez posłów uzyskał to od 
mistrza \'Viuryka, że mu braci przysłał 11a Iowy do Dowidiskeu 3 7) 
Zebrawszy radę, posiano wielkiego komandora z Elbląga Vricke 38) 

wójta z Tczewa :t 9) i iuuycb. Co uczyuiwszy Jagiełło, wziął 
z sobą dwóch książ1t, to jest \Vitolda 40) i I wana 41) i bojara 
Wajdelen 42) i innych, których wszystkich wielki komandor we
zwał · ua obiad w puszczy i po królewsku uraczył. Toż i trze-

. ciego duia uczynił. Przed obiadem polowano, po obiedzie rokowa
niem się zajęto i pokój shrn,!1 43) między królem a zakonem i pią
tego duia rozjechali się wszyscy z tego stanowiska. 

Tegoż roku Olgierd umarł 44) i syu jego Jagiełło na· kró
lestwo wyniesiony został, oka1,a_ł on się przeciwnym stryjowi swe
mu Kynstutowi, bo wu się niespodobał. 45) I wyprawił do l\łistrza 
Winryka posłów, którzy ofrzymali do Mistrza ... 46) i za radą dy
gnitarzy posłał mistrz komandora brandeburskiego, nazwiskiem de 
Hohenstein.47) i wójta z 'fczewa 48) Lucbteuberga, których tło-

36) Yoigt T. Y. s_tr. 365- 369. To co następuje działo się w roku 1380., jak dowodzi akt 
urzędowy w archiwach zakonu krzyżackiego dotąd zachowany. 

37) W krainie Daudisken, czytaj Voigta T. V. str. 355-356. w uwadze 2. 
38) Ulryk Fricke. 
39) Albrecht v. Lucbtenberg. 
40) Porównaj uwagę '1. u Voigta T. V. str. 356. 
41) Ten Iwan był książęciem litewskim i miał za sobą siost:ę WitoI<lil. 
42) Ulubieniec ten Jagiełły w aktach urzędowych zakonu znany jest pod nazwiski1·m W:1j

dyły. Czytaj Yoigta historyą Pruską. 
43) O zawarciu t go przymierza, które się dotąd w oryginale zachowało, czrtaj Voi�ta 

T. Y. str. 356. 
44) Czas śrniot·ci Olgierda r�Żnic różni podają, podług njcktórych dziejopisów wiał umrzeć 

w roku 1377. Czytaj Voigta T. V. str. 285. uwaga 2. 
- . 45) Czytaj w tym przedmiocie Voigta T. V. str. 360. 

46) Tu czegoś w r�kopiśmie nic<lostaje. 
47) Wspomniany po kilka raz� G:inther Ihhcn�tcin. 48) Albrecht yon Luchtenbcrg. 

33 
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inte1;pres fuit dominus 11/wnias Surwille, pagrmus origine el ve-
niunf_ in Lithwaniarn ad Trallen, 5 3) et a rege, ut decuit, regali
ter �·uht suscepti et amicabiliter tractati. 

Et rex ait cotnmendatori: Compater, que est causa adven
tus vestri? �t respondit: libenter ,, si fieri posset, ordinaremus, ut vos 
et patruus vester cum ordine convenirent in unum et ut crtptivi 
absolverentur et ut ex amici_tia cum . epi,jcopo � armiensi et ter
ris Osterrode, Ortelsburg et Garten pacem haberetis, similiter 
tot<i Russia in dextr<t parte s}la_et ut hec µrm.arentur. Post hec 
transeunt in Willarn, 54) ubi 1,·teterunt a diebus et a noctibus, cum 
Rege J agel secreta tractanles et revertuntur in Prus siam. 5 5) 

Rex J agel misit ad Magistrum W,ynricum, voluit confir
mare traclata, cristianus peri et de cetero ordini non nocere 
in evum. 5 6) 

Magister Lyvoniensis in copia tra'nsit in Samaitarum ter
'Ntrn' Metleniken dictam' quam vastat' occidit etc. viros, mulie
res _et pueros, in num ero 700 · eduxit, 14000 equos 5 7J sellato.'J 
similiter in 71rofectum suum. 

Pagani cum copia 1ntendunt in Prussia111, et concurrunl et 
inveniunt equos :-;ellatds alligatos rubis, quos reeeperunt sibi in 
profectum. 

Post hec eodem anno Wigandus de Beldersheym de· Ra
gnitll cum paucis transit in ter ram ·vulgariter Picke9t1,llen, 5 8 J 

53) Oportet esse Tracken; c011iVene1·unt ernm pro pe T1·oki vel' Yilnam. 
5() Ad marginem est: ,, !Pi/len vulgariler." !>5) J/oigt T. Y. 355. 
56) De hac altem pacfione cum Jagalo ej. J/olgt T. r. 356. adn. 2. Jl'idellt1• tarrh1.1:nmodo 

esse repetitio. Non dicitur i,, pactione, Jaga/am 11romisisse, se baptisma accepturuvi 
CSSB, 

57) Lindenblall p. 47. dicit tantum de 1400 equis, numerum eaptźvo1'um etiam 700 h'adil, 
58) R<'gio hocc anliquum. nomen sine dubio mutavif.. 
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maczem był pan Tomasz Surwille, z pochodzenia poganin; przy:. 

bywają do Lit.wy do Tratten 49) i od króla, jak przystało, po kró
lewsku zc,stali przyjęci i po przJjacielsk� sobie z uimi postąpiono. 

A król rzeki do komandora: jaki jest powód przybycia twe

go'? a on odpowiedziaJ: cbetuiebyśmy się ułożyli, g�yby można aby
ście i wy królu i wasz stryj z] zakonem się porozumieli i aby 
jeńców ua wolność puszczono i abyście ułożywszy się z hiskupem 
warmińskim i z powiatami Osterode, Ortelshurg i Garten, pokój 
mieli, oraz cała Ruś ua prawym brzegu Niemna polozoua, i aby 
się to zatwierdziło. Potem udali sit; do V\rilna, gtlzie sic; zatrzy
mali trzy dni i trzy noce, układając tajemne z królem siprawy i po

wrócili do Prus. 50) 

Król Jagiełło posłał do misfrza \\.,.iuryka. Cbcial on trak ... 
taty potwierdzić, e,h1·zeŚ.:}ianinem zostać, a zresztą nigdy 5 1) zako
nowi uieszkodzić. Mistrz inflantski z wojskiem wszedł do krainy 
żmudzkiej, zwanej Mieduiki, którą_ splądrował; mordował on męz
czyzny, kobiety i dzieci, zabrał ich w liczbie 700 i wziął w zdo-

. byczy 14000 koni pod- siodło. 52) 

Poganie z wojskiem zmierzają do Prus i znajdują konie osio
, dłaue, przywiązaue do dębów, które na swoję korzyść zabrali. 

Potem tegoi roku· Wigand de Beldersbeym z Raguit.y z ma
ł'ym oddziałem wszedł do krainy zwanej gminuym językiem Picke-

.ł9) Podobn i) tu czytaćhy nalezało Traken, nie Tralten, spotkanie to bowiem zdarzyło się l,liz
ko _Troków, lub po� Wilnem. 

50) Voigt T. Y. str. 355. 
51) O tern powtórnem przymierzu z Jagiełłą czytaj Voigta T. V. str. 35G. uwaga 2. O przy

rzeczcni,u przecież Jagieł y, Że się da ochrzci{-, wzmianki w tymże trak.tacie niema. 
52) l�i,�denhlatt str. -H. mówi tylko t) HOO koniuch ; jeńców miało być 700. 
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qtuwi combussit et 100 viros captivai!it 7,reler occisos, simililer 
200 equos eduxit cum caplh;is. 

C A  P U T  XXIII . . 

Deintle frater Kun de Hattensteyn Marsclwlkus cum "Re,ąe 
Kynstut de nutu utriusque diem p laciti t1·tatu_unt. 1) Interim, Rex 
misit filiurn suum W ytaudum navigio cum multis signanter ad lo
cum stacionis prope Mergenlmrg et Jurgenburg '1) vulgariter, tem
ptans, si quis d�scenderet Mimilam. Fratres eciam de Mergen
burg mittunt Cellerarium cum 6 Witigenses vulgariter tlictis; qui 
cum_ veniunt ad stationem paganorum, quorum adventum cum 
cognovissent, querunt <l Cel lerario, quo 'Qelit, et ayt: in castrum 
Beyeren; 3) consequenter querunt de castri qualitate et habitu, 
et_ respondit: veritatem fatear: pauci sunt ibidem fratres sani. 
Sex eciam missi sunt in Ragnitam pro victualibus; unde pauci 
moilo tmnt in castro fratrum. W-ytaut huiusmodi tmnunciat 
patri Kynstut, K,ynstut continenter J a9,el regi et festinant 
omnes mililes cum Karihufo 4) fratre regis in obsldionem Bay
eren m tribus partibus f'ortiter impugnantes, fo.ss(lftt imple
verunt, suburhiumque volunt comburere; sed <le castro viriliter 

1) Cfr. Yoigt 'J'. Y. 361. adn. i. 

2) Ad Dlimelam., utraque e1·at m·x ordinit. 
:l) Baie1•lmrg. 

Ą) Proprie Rarjebut, princeps Sevcriensis, Jo.gali frater. Yolgt T. P. 3G9. adn. �. 
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gallen, � 3) któl'ą to okolicę pożogą znis�czył i 100 męiów w me

wolą pojmał, prócz zabitych, podobuież 200 koui uprowadził wraz 

z je1icami. 

ROŻDZIAŁXXIII. 

Potem brat Kun de Haitensteiu marszałek z wzaiemnej z kró
lem Kynstutem chęci naznac�yli dzier'1 zjnzdu. 1) Tymczasem król 
posłał syna swego "ritolda łodzią z wielkim orszakiem szczególnie 
na stanowisko między Mergenburgiem i Jurgerburgiem,2) aby wy
·badał, czy kto Niemnem z góry nie płynie. Bracia także z Mer
genburga posyłają piwniczego z 6ciu \i\Titigeusami, jak ich gmin
nie· nazywają, którzy gdy przybyli ua stanowisko pogan, o których 
przybyciu gdy się dowiedzieli, pytają się Litwini pi\,Yoiczego, dokąd 
idzie, a on rzekł, do zamku Beiereu. 3 Y Potem wypytują się, w jakim 
stanie był zamek i �oby się w uim działo, a ou odpowiedział: Po
wiem prawde. Mało tam jest braci zdrowycb. Sześciu także wy
słano do Ragnity po żywność i dlatego mało jest teraz braci w zam
ku. _ V\Titold donosi _to ojcu Kyustutowi, Kyustut zaraz królowi 
Jagielle i pospieszaj�! wszyscy wojenni z synem Korybutem, 4) 
bratem królewskim ua oblęźenie zamku· Bei�reu i z trzech miejsc 
silnie go dobywają, zapełnili oni rowy i przedmieście chcą zapalić 

53) l\raina ta zmieniła podobno to swoje nnzwisko, podobnego albowiem dziś nieznamy. 
1) Czytaj VoiQta T., V. str. 361. uwaga 2 . 
.2) Nad Niemnem; ob:i te zamki wtenczas były własnością zakonu. 
3) Bajerburg. 

4) Właściwie Rariebut, brał Jagiełły. Yoigt T. Y. str. 36�. uwaga 2. 
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resistun_t et p_ropellunt pa,ąattos, cognoveruntque fratres, quod im
potentes essent ad def endendum suhurbium, imo soli 5) succendunt 
ipsum et flammr1, angustiabat fratres, quia secretum dam us igne 
consumptum fuit duoque fratres in terra ante in exercitum, pre
ceptores ambo, cum igne noctu dieque sagittahant et telis sine in
f ermissione. Sed cri�·tiani quantum polerant ex utraque parte se 
defendebant ab igne. Beges quoque cum tanto exercitu steterunt 
ibi a Sabbato in feriam 5tam, in qua o,lio deposito pax f acll1 
est. 6) Interim Marschalkus precessit ad diem statutmn cum 
f ratrihus, qui er ant tunc cum equis ir� Bagnita; du.os eciam, Wy
tingenses mittunt fretare sursum, qui pridem vetierant deorsum ,

qui viderunt pag(lnos equitantes et cito re_vertuntur in Bagni{am, com
mendatori .dicentes de exercitu pagflnorum grandi, unde frater Wi
gandus de Beldersheym cum Schalwensiby,s 7) venit r;ito in B�y
eren, cuius adventum pagrtni 'percipientes des,c(Jndunt sine /Jęllo� 

.Ante tempora narra'hat.ur, quomodo filius .A.lgardi esset rex 
in Ploskow. 8) Buleni vero pu_tabańt in nul/o eventu hahere regem 
paganum et vi expulerunt eum. Postea S�ńirgal 9) cum magno 
exercitu intrat Bussiam, proponens obtineri vi Ploskow; sed Bu
leni opidum defendebant, unde Schirg'!l mittit legatos Magistro Ly
voniensi ,vocans eum, 10) 71romittens 01·dini d(l,re terriculam perpe
tuo possidendam , ut eciam festin(l.ret, quia Buteni cum potentia 
resisterent ei nec curarent multitudinem suam , imo supp./icat 

5) i. e. ipsi. 6) 'f/oig't T. Y. 361-362. 

7) Cum suis Sclialwis; de /ds ,cfr. adn. supra. 
8) Andreas, Olgie1·d ·filius; jrafer non germ anus Jagali, e1·at princeps Polotskensi's. Ka

ramsin T. Y, 42. 52. 78. f/oigt 1'. Y. 475. 

9) Skirgal, Olgie1·di filius, Jagali f,·ater ge1·manus; dicitur eliam Skirgailo, 
10) Id est awcilio vocans. 
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ale z zamku mocny odpór stawiają i _odpierają pogan, lecz bracia 
poznali , że niezdolni byli bronić ,przedmieścia, owszem sami je za
palają, a płomień dokuczał braciom, bo skarbiec zamkowy ogniem 
spłonął; więc dwaj bracia Krzyżacy z tego obwodu, którzy da. 
wniej w wojsku byli służyli oba dygnitarze, pomimo ognia dniem 
i nocą strzałami i pociskami bez ustanku się odstrzeliwali. Ale 
cbrześcianie ile mogli z obu stron chronili się od ognia. Królowie 
także z tak ·wielkiem wojskiem stali tam od Soboty do Czwartku, 
w którym to dniu gniew z serca złożywszy, 5) pokój zawarli. 
Tymczasem marszałek poszedł naprzód 11a dniu wyznaczonym 
z braćmi, którz� wteuczas byli z końmi w Ragnicie, dwóch także 
Wittengerisów posyłają, aby płynęli wzgórę, którzy w w�li:!' byli 
przybyli z góry, którzy byli widzieli jazdę pogan i spiesznie po
wracają do Ragnity, opowiadając komandorowi o wielkiem wojsku 
pogan. Z tego powodu brat Wigand de Beldersheim ze Szalweń
czykami 6) przybył spiesznie do Bayeren, którego przybywającego 
gdy spo�trzegli poganie, odstępują bez bitwy. 

Przed ·pewnym czasem opowiadano, jak syn Olgierda był 
królem w Połocku, 7) Rusini zaś mniemali, że im na żaden sposób 
nie należało mieć -króla poganina i gwałtem go wypęd�ili. Potem 
Szyrgal 8) z wielkiem wojskiem wchodzi na Ruś, zamyślając do
być Połocka, ale Rusini bronili miasta; z tego powodu Szyrgal 
wyprawił posłów do mistrza inflantskiego, wzywając go 9) i obie
cując dać zakonowi mały obwód ziemi na wieczne posi�dariie, byłe 
się pokwapił, bo Rusini mocno mu się opierali i mniej sobie wa-

5) Voigt T. Y. str. 361-362. 
6) To je-st mieszka6cami Szalwów. Czytaj co się w tym przedmiocie wyż.ej r-zekło. 
7) Andrzej syn _Olgierda był książęciem Połock.im, czytaj Karamzyna T. Y. str. 42-52 i 

78. Yoigt11 T. Y. str. 475. 
8) Szirgal syn Olgierda był bratem Jagiełły, nazywają go tez Skirgajlem. 
9) To jest, wezwał go na 11omoe. 
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subsidium , a M agistro, qui cum preceptorihus suis cum uwg110 

exercitu venit in Ploskow, pugnmis contra, paganos et stetit XI. 

diebus ante Ploskow, nec voluit abcedere. 11) Sc!tirgal in conti
nenti Magistro terram promissam presentavit, in _qua 1'1agister 

edificavit domum neminem 12) advertentem. 
Interim, rumor ortus est, quomodo Kynstut perturbare vel

let cum exercitu terram- Samaytarum Meden,yk dictarn, dixitque 

hiis, quos convoca·verat, quomodo proponeret intrare · Poloniam vel 
in -terram Bartensem, 13) pertransiens quo9ue Mimilarn; decepit
que paganos, qui co'gnoverunt astucimn suam , cum non comple

visset promissa. 
Hiis die bus a sabbato in dorninicam post fes tum sancte Luce 

Castrum Osterrode novum cum antiquo plene exustum est. 14) 

Consequenter hiis temporihus 1 3) f eria 3 tł, in die sancti V a
lentini Magider cum preceptorihus suis, sp·ecialiter_ cwn Marschal
ko, fratre Kon de Hattensteyn, .ZJ:I agno commendatore Botchero 
de Etner in hoc conveniunt, ut cu1n.. duobus exercitibus terras 

vastarent, s::. Sab;eniken 16
) cum uno et Tracl,en cum lilio: Setl 

propter aure distemperanciam et f_lui,iorum inundationem proposi

tum mutaverunt. Terram tt,men unam intrant, quae eciam fuit 
a�isata, 17) ita quod iussu t·egis populus mohilia sua portahat ll(l 

castra, quam circuibant, vastabant in decimum die,� et cremahant. 

Rex' Kynstut -1nisit filiwn �·uum cum 500 in Perlam 18) 

11) Yoigt T. }', 362-363. Etiam Lindenblatt. p. 47. 1·em. commemorat. • 
12) Leclio incerta; vocabulum eni1n valde corruptum.. In universum dllo exlrema ver'ba 

ut in Mscr. leguutur, intellectu carent. Fortasse oportebat esse: nemine adverlente. 
13) Regio Bartensis. 
14) Yoigt T. Y. 367. /we faclum est a. 1382. 
15) 1382. 

16) Soleschniki. Yoigl T. Y. 367. 
17) Lindenblatt. p. 48 .. 

18) Prschelom ad ftfimclmn, prope G1•odno sepfe1�!1·iones versus. Yoigt 1'. Y. 294. adn ;;, 
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żyli jego silę, błagał on nawet usilnie o pomoc mistrza, a ten z dy
guitarzami swymi i z wielkiem wojskiem przybył .pod Połock, wal
cz:ic z poganami i przez jedenaście dni stal pod Połockiem i orlstąpić 
niechciał. 10) Szyrgal uiebawnie mistrzowi oddał obiecany obwód, 
w którym mistrz wystawił zamek bez oporu niczyjego. 

Tymczasem rozeszła się pogłoska, że Kynstut chciał naje
chać z wojskiem ziemię Żmudzką, Mi�duiki zwaną, i powiedział 
tym, których pod broń był zwołał, że miał zamiar wkroczyć do 
Polski albo do 'ziemi Barten, przebywszy pierwej Niemen; i tak 
oszukał pogan , którzy poznali jego zdradq, gdy nieui�cil obietnicy. 

Temi dniami z Soboty na Niedzielę po święcie Sgo Łuka
sza z..amek Osterode nowy wraz z starym ze szczętem pogo1·zał. 11) 

Potem temi czasami we Wtorek w dzień Sgo "r alentego 12) 

mistrz z dygnitarzami swymi, mianowicie z marszałkiem bratem Kun 
de Hattenstein, wielkim komandorem Rotherem de Elner umówili 
się, że z dwoma wojskami kraj nieprzyjacielski będą plądrować, 
to jest, z jednem wojskiem Salseniki 12) a z drugiem Troki. Ale 
dla niepogQdy i _wylewu rzek, zmienili przedsię�zięcie. Do je
dnej przecież ziemi weszli, ale ta była ostrzeżona 1 ') tak, że 
z rozkazu króla lud ruchomości swoje był uniósł do zamków, zie
mię tę do kola obeszli, pustoszyli ją przez dziesi�ć dui i palm. 

Król Kynstut posłał syna swego w 500 ludzi do Perli 15) 

10) Yoigt 'f. str. 36:l-363. Lindenblatt str. 47. c_> tern wspomiua. 

11) Voigt T. V. str. 367. To się działo w roku i382. 
1�) \V roku 13ą2. 
13) Soleszniki. Yoigt T. V. sll'. 367. 
14) Lindeoblalt str. 48. 
15) Przełom nad Niemnem aa północ od Grodna. Yoi0t T. V. str. 29:. uwaga 5. 

34 
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contra l't'istianos, et relatwm est regi, quomodo prefectus de Bar
ten et de Rastenlmrg 19) cum com;nendatore de O�·terrode20) essent 
in cmdodia; unde rex in continenti revocat {i,lium suum, prońihens 
ne procedat et iła W ytaudus rediit ad patre111, et pertransiens 

terrtls; vidit exercitum cristianorum et ce pit invadere eum; quod 
ad,vocatus episcopi 2 1) videns cum erecto vexillo irruit cum XIII 

in eos et capfivt1lur et cum eo Alexander, 2 '1) filque clamor in 
exercitu, quomotlo pagani crislianos invadant, occid_a1it. Quare 
Marscńalkus cum suis insurgit contra eos; ip�·i vero fuge pre�i
liimn quesierunt, in qua fuga multi occisi sunt et captivati; in 
brevi enim, 2 pertransiban.t miliaria nec e,qui cristianorum fatigati 

poterant sequi. Bex qu&que dedit Marsclwlko C<lptivos libere et 
orat M arsclutllms regem, ttt permitteret strucluram ilł vallo in
violatam et ita redeunt domum. 

Frllier Bubinus de Eis 23) Magister Lyvoniensis cum suis 
preceptorilms hiis temporibus 2 4) intrat terram �samaitarum, Iw
stili incursu vastans 14 diehus et preter oici�·os, 850 viros cum, 
magna equorum preda ante feslum corporis crist, deducit. De 
suis ,whilibus 116 perdidi/, multi quoque de lu,yorihus sunt occisi. 

W ygandus commendator de Bagnita predictfls vastabat in 
longum et latum terram inavisatam B0me9en 26) diclam igne, vi-
1�orum, rnu iierum et puerorum occisione 200; 50 vero captivi 

t 9) Praefectus Raslenburgensis a. 1382. erat Gottqfredus de Kuele. Praefectu, Bm·tens,:s a. 

1385. erat Joannes de Srltirsten. 

20) Huno de Licbenstein. 
21) Advocatus Episcopi Yarmiensis. 
22) Quis hic Alexander fuerit, ncscimus. 
23) llobmus do Elz. Qui eum antecesst"-t, Guilielmus de Frcbnerslwim, mortuus est a. 1384. 

24) A. 1382. }' oigt 1'. Y. 368. 
25) Cfr. Yuii'l 1'. Y. 368, 
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przeciwko cbrześcianom i doniesiono królowi, że przełożony w Bar
ten i w Rasteuburgu 16) wraz z k<.>mandorem z Osterode, 17 J mieli 
si�· na baczności; kt-ól więc niebawnie , o�wołał ·syna swego, za
kazuj:ic mu, aby dalej nieszedł- i. tak Witold wrócił óo ojca, a i
dąc przez kraj widział wojsko chrześciańskie i zaczął nacierać 
ua nie; co widzą o wójt biskupa 18) z rozwiniętą ,:horągwią i trzy
nastu ludźmi uderzył na u:ich i pojmany został i z nim Alexan
der 19) i wszczął się 1·ozruch w wojsku, że poganie na chrześcian 
nacierają i onych 1.abijają. Marszałek więc ze swymi uderzył ua 
nich, oni zaś szukali ocalenia w ucieczce,' w której ·wielu ich za-
bito i pojmano. W krótkim czasie uszli oni dwie mile, a znużone 
chrześcian konie zdążyć nieml)gfy. Król zaś oddał marszalko,\'·i 
jeńców wolnych i prosił marszałek króla, aby nie przeszkadzał 
budowie zamku w dolinie i tak powrócili do domu. 

Brat Rubiuus de Els, 20) mistrz" iuflantski ze swymi dygui
tarzami wszedł temi czasy 2 1) po nieprzyjacielsku ·do ziemi Zmu
dzinów i plądrował ją przez 14 dni, i p1·ócz zabitych zabrał 350 
mężów z wielką zdobyczą w koniach, których przed świętem Bo
żęgo Ciała uprowadził. �tracił zaś ze szlachty $WOjej 36 ludzi, 
wielu także bojal'ÓW zabitych zostało. 

Przerzeczouy \i\rigaud, komando1· z Rag·nity, pustoszył wzdłui 
i w sŻerz ogniem uieostrzeźoną krainę Romayeu; 22 J ubił ou dwieście 
mrzczyzn, kobiet i dzieci; zabrał zaś w uiewoh! 50 jeźtlzc�w z wid-

Jo) Przełożonym w ILlslenLurgu był w rok.u 1382. Gottfried von der I1.iilc. PczeloŻonym 
w Burten by.J: w roku 1385. Jan v. Schivsten. 

17) nuno V. Liebenstein. 
18) Wójt biskupa \varmillskiego. 
19) Kto był ten Alexander, 'nie wiadomo 
20) Robin v. Elz. Jego - poprzednikiem był Wilhelm Frcimersheim, któ,·y przecież J,)picro 

w r. i 384. umart. 
21) W roku 1382. Czytaj Yoigla T. Y str. 368. 
22) Yoigt T. V. str. 303. 
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cum pred{I, pecorum et equorum multa deduc/(1., Terrarn quoque 
vulgarifer Wylle multipliciter tlevastavit, 

Jllgel rex vicit Willam .castrum; quod cum Butandus 2 6) 

cognovit,·set, in vindictam cum (orli exercitu venit, sper-ans castrum 
dictum recuperare; uń,de re:c Jagel exiit ad eum et invasit et ul
tra 1000 hominum in occisione cecitlerunt et iła Butmulus fugit 
el cum scantllllo in longas processit ,,atrias. 

Hec act,, sunt eo tempore, quo Kynstut in Russil,, fuerat 
et cum scanclttlo expulsus a Butenis, qui de suis 500 occidera11t, 
veniensque · domum invenit terram suam devastaf(lm� /Jeperit quo
que castrum Ego� len 2 7) comhustum et iła Kynstut niultis dampnis 
fuit fl,agellatus et hystoria vulg<1riter opf(et ei ve et malediclio-. 
nem reproborum. 

Marscńalkus indixit reysam contra, �itltw<tnos anno 1382,, 
tempore frigoris et nivis. Cumque terre apprpximaret, turham, in 
3 divisit, ,,rima colwrs transiit in castrum Bri�·c; 'l 8) sed cito ab
b'Cesserat, 2a in lerrit Puąnow 29) visa etJ·t, 3a in .Aliten 30) erec
tis vexillis lwstilict exercebant opera undiquaque; in nocle simul 
coni,eniunt, . quiescentes in Smnenike 3 1) pro pe Stitgnum, in qua 
nocie pascuarii <e paganis affliguntur. Quorum paganorum capi.,,. 
taneus fV ytaut fuit, qui cum 300 eos invasit et aliquos oe,cidit 
�·ignanter 4 famosos; advocatus episcopi captivatur, in cuius vin� 
dictam Marsclialkus mitJ·it celeriter ve:cillum Wytingorum cum certis 

26) Butrrndu's - intelligilur Witowdus cfr. f Qigt T. Y. 369. adn. 4. 
27) Ut iam sup1·a diximus, oppidum Lfulina in provincia Wilrie72si. Yoigl 1', Y. 370. adn. 2, 

28) Brzesc. 29) Hodie Punie prope Olittam ad septen.trioncm. 
30) Olilta arl lffimelam. 
_31) Cum rectae nominum sm·iplurae apud hunc scriptorem fidem habere non possimus, 

loetts !tie Cfwtius dejinfri non po fest. F01·tasse iutelli'gitur Simno oppidum, ad Olit
tam occaswn versus, quod situm est ad lacm11, 
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ką zdobyczą w trzodach i koniach� Krainę także gminnym jeJzy
kiem \\7ille zwaną po kilkakrotnie spustoszył. 

Król Jagiełło .zdobył zamek wileński, o czem gdy si� Bu
tand dowiedział°, 23) przybył, szukając zemsty i w nadziei od
zyskania rzeczonego zamku. Król Jagiełło więc wyszedł naprze
ciwko niemu i stoczył bitwę; w tem spotkaniu więcej niż 1000 
ludzi trupem legło i tak Butand uciekł i ze wstydem w daleką 
udał się ojczyznę. 

To się działo w czasie, kiedy Kynstut w Rusi będący, 
haniebnie �ypędzouy zosta<ł od Rusinów, którzy mu 500 ludzi za
bili. Przybywszy on do domu, zna1ad kraj swój spustoszony. 
Znalazł także zamek Egollen 24) spalony, i tak Kynstut wielu nie
szczęściami dotk1iięty zosiał, a historya życzy mu nieszczęścia i 
przeklęstwa niecnotliwych. 

Marszałek nakazał wyprawę wojenną przeciwko Litwinom 
w roku.1382. w czasie zimna i śniegów. Gdy sic; do tego kraju 
zbliżono, podzielił' ou wojsko na trzy części. Pierwszy oddział 
poszedł pod zamek· Brześć, lecz wkrótce odstąpił; �rugi widziano 
w .ziemi Punnow. 25) Trzeci rozwinąws�y chorągwie w ziemi 
Aliten 26) ze wszech stron po nieprzyjacielsku sobie postępował. 
W nocy te oddziały się połączyły i spoczęły w Samenike nad je
ziorem, 2 7 w której to noJy ci, co konie paśli o� pogan nnpadnięci 
zostali. Pogan tych wodzem był 'VVitold, który w 300 ludzi na 
uich uderzył i niektórych zabił, mianowicie czterech znakomitych 

23) Butand znaczy tu Witolda. Porównaj' z Yoigtem T. V. str. 369. historyi Prus. 
24) Jak się juz wyzej rzekło, jest to d7isiejsze miasteczko Liulina w gubernii wil<!ńskiej. 

Voigt 1'. V. str. 370. nota 2. 
25) Dzisiejsze Punie na północ od Olitty. 
26) Olitta nad Niemnem. 
27) Gdy kronikarz nasz 11ie zawsze nazwiska dokładnie podaje, przeto miejsce to wskazać 

. jest trudno. Mo.ze to jest Simno na zachód od Olitty nad jeziorem poloźone. 
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,,receptorihus et 1,eregnms, qui paganos in fuga perseqt1ebantur 
el mulli occiduntur. Wytaut vero et quidam miles evaserunt; 
multos eciam equos abslulerunt ei sani in nocie ad stacionem sunt 
reversi. De mane iterum ad expeditionem procedunt , in nocie 
stanteś et frater Gotfridus prefectus 32} et frater Johannes cle 
Strose missi, inveniuntque Lit!twanos in t,illa fortiores se; unde 
vexillum Wytingorum in fugam convertitur. Johannes de Stro
se 33) vulneratur, quidam frater occidilur etc. Ad !tuiusmodi cla
morem festinant vexilla fratrum et profugos paganos persequuntur 
usque prope Tracken et post vastacionem IX dierum, antequam 
retlierent, ad locum victualium cum 600 captivis et predll, innmnert1 
veniunt in Prussiam. 

Post pasc/,a navigio per Minii/am descendit Kynstut cum 
bombardis ante Jurgenburg vulgariter. Quod conspiciens frater 
Johannes de Pfirt 84) cum tot Witingensibus, · quot due navicule 
ferre poterant, paganos p�eśentes ibidem convertit in fug am; oc
ciditque multos et 60 _ ducit in captivitatem. Commendator vero 
domus frater Johannes de;Meldinge,;,, !tuiusmodi exercitum videns, 
.Yuburbium funditus incineravit; aa die pagani impugntmt castrum, 
s�d cristiani virili resistentia convertunt eos retro. s 5) Et qui a rex 
cum marsckalko constituerat diem płacili, abcessit multis ihi<lem 
amissis. 

32) Gottofredu1 de Kuele praefectus Rastenburgi. 
33) Jam su1,ra commemoratu, eques ordinis Joanncspe Sh'ase vel Stmuss,�Yoigt 1'. Y. 232. 

34) Joannes de Pjfrt vel Pfirdt dicitur in memb1·anis socius marsc!ialci 01·di11is a. 1383. 
35) l'oigt T. Y. 36!}, 
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mężów, "7 ójt biskupa pojmany został. Aby się za niego pomścić 
marszałek wysiał spiesznie chorągiew Wityngów z pewnymi dy
gnitarzami i pielgrzymami, którzy z� poganami' w pogoń poszli i 

wielu z pomiędzy nich pozabijali. Witold zaś i żołnierz jeden 
uszli, wiele także koni im zabrano i w nocy bezpiecznie na sta
nowisko powrócili. Rano znowu na wyprawę wychodzą, w. nocy 
zaś w miejs�u stoją i wysłali brata Gotfrieda 2 8) przełożonego 
i brata Jana· de Strose, 2 9) napotkali oni we wsi Litwinów mo
cniejszych od siebie; z tego powodu chorągiew Wityngów pierz
chła. Jan de Strose raniony został, brat jeden zabity i t. d. 'I�o 
gdy się rozniosło, pospieszają chorągwie braci i w pogoń idą za 
110ganami aż pod Troki i pustoszyli kraj przez 9 dni, nim powró
cili na miejsce, gdzie żywność ich była, i przybywają do Prus 
z 600 więźniami i niezliczoną zdobyczą. 

Po \Vielkiejuocy Kynstut z narzędziami do rzucania pocis
ków przypłynął na statku Niemnem pod Jurgenburg. Co widząc 
brat Jan de Pfirt, 30) z tylu Wityngami, ile ich się na dwie łódki 
zmieścić mogło, zmusił do ucieczki przytomnych tam pogan, wielu 
pozabijał i 60 w niewol:! zabra

1

ł. Komandor za� domu brat Jau 
de Meldingen, widząc takie wojsko, spalił przedmieście ze szczę
tem. .Trzeciego dnia poganie dobywają zamku, ale cJ1rześcianie 
mężnym oporem przy muszają -ichdo odwrotu. 31) Aże król z mar
szałkiem dzień zjazdu umówili, cofnął się więc Kynstut, utraciw
szy wielu ludzi. 

28) Gottfried Ruele przełożony w Rastenburgu· 
29) Ten to jest Jan von Strnse czyli Strauss, o którym się jul wyżej mówifo. Czytaj Voigta 

T. Y. str. 232. 
30) Jan de Pfirt czyli Pfirdt był w r. 1383. socyuszem marszałka zakonu. 
31) Yoigt T. V. str. 369. 
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Rex et .MarsĆhalkus conveniunt et ,1,·ine fine recedunl; in 
liac eciam dieta erant commendt1tores de Balga, frater Bothge
rus de Brtmdenburg, Wygandus de Beldersk.eym. 36) 

Commiserat q_ifoquę marschalkus prefecto de Y n1,·lerburg, ut 
quam cito 71ax terminaretur, se diverteret ad deserta, qui acc
ceptis 60 i,iris, pre datur in Czuppa vulgariter, 3 7) venit ad Sta
gnum Saleiden, 'Ubi invtesit 18 viros, de quibus 16 captivavit, -
17 occiso, sed decimus octavus pedester currit ad rubeta; sed 
omnium equos depretavit, cum quibus se convertit domum. 

In est ate sequenti Kynstut vicit . castrum Wille et cum 
suis armavit. Jagel vero celeriter post revicit ipsum. Hoc 
modo Wyta11t veniens <td valium belli gracia; Jagel vero obtinuit 
trium11ltUm; sed ex 11h:aque parte 800 sunt occisi. Huius 
rei rumor venit ad aures marsclwlki, qui ea Magistra inti
mavit. 38) In cuius pre.�encia frater Kun_ de Hatten.Ytein st1ms 
a magistra licenciam pet�ns , ut ipse possit Begi J ageł subve

nire. Magister cum preceptorih-us suis ltabita consultacione cele
riter misit Ma,·schalkum, · commendatorem de Balga, fratrem 
Rothgermn 39) commendatorem de Brandenburg, qui fuif. dux40) et 
plures alios, qui cum vexillo Marsc/u,ld intrant terram pagano
rum in auxilium regia J age ,"' 4 1) venientes q'lloque prope Egollen, 

----------·----

36) Wigandius errat h. l. in prodendis nominibus commendatorum. Ruedigerus de Elner 
erat anno 1382. magnus commendator; sed Ditericus de Elner eommendalor Balgae, 
mortuus die l'eneris ante Mait/iaei a. 1382. Commendator Brandenburgensis usque 
ad hiemem a. 1382. eral Albertus dux Sa:conrae. IPiganditts de Balderslieim erat tum 
commendalor Ragnitae. 

37) Szeszuppe. Lacu, Saleiden non invenitur amplius. 

38) Yoigt T. J!. 369. 
39) Dietericus de Elner, 
40) Albertus dux Saxoniao. 41) Cfr. Yo,:gt 1'. r. 370. 
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Król i marszałek zjeżdżają się i potem się rozjeżdzają. N a 
tym zjeździe przytomnymi byli komandor z Balgj, brat Rotgier 
z Brandenburga, Wigand 32) de Baldersbeim. 

Zlecił był także Marszałek przełożonemu z lnsterburga, aby 
skoro tylko pok?j zawartym zostanie, on się udał na puszczą. Ten
że wziąwszy z sobą 60 ludzi, rabował w miejscu zwauem od 
gminu Czuppa 33 J i przybył do jeziora Salajden, gdzie napadł na 
18 ludzi, z których wziął w niewolą szesnastu, siedmnastego za
bił, ale ośmnasty pieszo pobiegł między krzaki; konie jednak wszy
stkie zabrał przełożony krzyżacki, z któremi sie udał do domu. 

""' następuj�cem lecie Kynstot zdobył zamek wile{1ski i 
swoim go ludem obsadził. Ale Jagiełło wkrótce potem napowrót go 
odebrał. Witold przybył pod wały dla spotkania s.ię. Jagiełło 
przecież zwycięztwo otrzymał, ale z oby�w.óch stron 300 ludzi 
zabito. Pogłoska o tern doszła do uszu marszałka, który to mi
strzowi doniosl. 34) Brat Kun de Hattenstein przytomnym tam bę
dąc, prosił mistrza o pozwolenie, aby mógł iść ua pomoc królowi 
Jagielle. Mistrz -zasiągnąwszy rady dygnitarzy swoich, spiesznie 
wysłał marszałka, komaudorn z Balgi brata Rotgicra, 3 5) ko man"'.' 
dora z Braudeuburga, który dowództwo otrzymał 3 6) i wielu innych, 
którzy z chorągwi:-1 marszałka wchodzą w ki-aj pogański, na po
moc królowi Jagielle; 37) idąc zaś blizko Egollen, Krzyżacy ude-

32) Wigand myli się tu co do nazwisk wspomnionych komandorów. Riidygicr de Elner był 
w r. 1382. wielkim komandorem w Balga, ale umarł na wiosnQ r. 1382. Następcl\ jego 
był Albrecht książę saski. \Yigand de Baldersheim był wtenczas jeszcze komandorem 
w Ragnicie. 

33) Szeszupa. Niewiadotno dzisiaj gdzie jczioto Salaiden lezuło. 
34) Voigt T. V. str. 369. 
35) Dietrich de Elner. 
36) Książę Al.brycht saski. 
37) Por6wnaj Voigta T. Y. str. 370. 

35 
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castł·um inimicorum impugn(lnt et succe11dunl, 42) et in conlinenti 
1iagani tlomum, dederwit et descenderunt. 

_ 

Continuo tranl,·eunt 4 3J ad Beg em J agel in obsidionem Trflcken 
vexillis extensis. Quihus 1,isis, rex 1·efro ahiit in planiciem, 1gnorans 
an amid vel inimici essent. Quod cum cognovisset per nun cios mar
scltalci ipsos sibi in auxilium venisse, omnes pagani injubilo l elahan
tur. Misitque Jagel 1·ex Schirgal ad marsclwlkum et amiciciaui mu
tuam solitlabtml. 44) Stali11i illar�·chalkus slacionem suam prope 
stagnum sfatuit. J agel vero in 11ristinum locum. Quare in <:a
sfro le1

rrore concussi propter 7'eulor,icorum succu,rsum sequenti 
tercia die domum dederunt et lerrmn conjacenter11,, que Jagel con
tinuo dedit ScliirJJ.:a'l, qui transiit t1d latus paganorum. 4 5) 

- Deinde 1·ex l(ynstut cum grandi exercitu venit prope Trac
ken, Rex Jagel vero occurrit ei, nec fu.ąit. Cui lJ:l.agister Ly
voniens·is 300 destinaver<1t in succursum. Kynstut .�imililer occurrit ei 
ad be llum. Qui cum cognovisset, Lyvonienses venisse in succurswn 
J agel fegi, Kyustut cum filio intrat ex·ercitum et peractis placi
tis, proposuit redire ad suum exercitum et ayt Jagel: nec hoc 
pla_cet mihi; et sic in dolo ihideni. Kynstut cum filio C_(lptiv((,fur et 
ita ambo exercitus discedunt et procedunt in JJi)Jlle vulgariter. Kyn
stut in captivitate strangulatur, _Wytaut i�inculatur; matrem aufem 
submergunt. 46) Quilnts peractis, oritur rumor merore plenus, quomo-

42) Lindenblatt. p. 50. 
43) Sc. fratres. 
44) Ordo accepit pro Iwo re assignalionem terrae ])ubissam in/er fines Borussiac; rfr. Lin�

denblatt p. 50. adn. 4. l'oigt 1'. Y. 410. 
45) Cfr. descrfptionem opud Yoigt 1'. I/. 370- 371. 
46) Scwi'ptor h. l. breviter et concise res na1·rat. Cfr. descri'piionem faelo1·rnn lto1·1un ex 

alit'1 fontibus apud Yoigt 1'. Y. 370 --:::__373. 
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rzyli na obóz nieprzyjacielski j spalili go 38) niezwłocznie poga
nie �amek poddali i oddalili się. 

Niezwłocznie potem z rozwiniętemi chorągwiami idą Krzy
żacy do króla Jagiełły na oblężenie Troków. Bo spostrzegłszy 
król, cofrn!ł się ua płaszczyznę, niewiedząc czy (o przyjaciele, 
czy nieprzyjaciele byli. A gdy się dowiedział od .gońców marszał
ka, że mu na pomoc przychddzą, ucieszyli się bardzo wszyscy 
-pogauie.. Król Jagiełło posiał także Szyrg·ala do marszałka i 
wspólną p1·zyjaźń ustalili. 39). Zaraz wi(} c marszałek stanowisko 
zajął nad jeziorem, Jagiełło zaś na dawuiejszem miejscu stanął. 
\V zamku zaś załoga przejqta trwogą z powodu posiłków Niem
f)ÓW, trzeciego dnia zamek poddała wraz z przyległą kminą, którą 
Jagiełło zaraz dał Szyrgalowi, ale on przeszedł na stronę pogan. 40) 

Potem król Kyustut z wielkiem wojskiem przybył pod Troki. 
Król Jagiełło wyszedł naprzeciwko niego i tylu nie podał, a misti·z iu
flantski postanowił posłać mu (Jagielle) 300 ludzi w posiłku. Kynstut 
także poszedł uaprzeci,\' ko uiemu dla spotkauia się, który poznawszy 
że luflautczykowie przyszli na pomoc kr<>lowi Jagielle, Kyus(ut z sy
uem udał się do wojska Jagiełły ,i po dokonanem roko�auiu, umy
ślil do swego powrócić wojska, ale Jagiełło rzekł: ,, tego ja nie
chcę '' i tak Kyusiut wraz z synem swoim podejściem tam w nie
wolą wzięci zosfali, i tak oba wojska s iq rozcbodz:-i i idą do 
Wilna. Kynstut w niewoli uduszony został. "'7itold uwięziony 

·------ -- ----

38) Lindenblalt str. 50. 
3CJ) Zakon otrzymał za to zapis na �raioę leżącą mi4rdzy rzeką Dubissą i gTanioą prnską. 

Czylttj Lin<lenblatta slr. 50. Nol� 4. Voigta T. V. slr. 410. 
40) Porównaj z tern, co w f ·111 przedmiocie pisze Yoi "'l T. • 370-�71. 
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do: optimus Magister Wynricus Knyprode esset tlefunctus 8. Kal. 

Julii in die nativit. Joltannis hap. 47) hort1 terciarum, confessus, 
contritus et optima rttcione procur<1tus et imctus, qui 31 et me

dio annis Magisterii generalis principatum in Prussia tenuit, ex 
gracia divina speciali, in optimo statu; preceptores quoque in ma
xima decencia tenuit ei ordinis fratres in sanct tt, religione, mili

tes atque clientes in ju.,·ticia per su_am prudenciam, cives et ru

sticos �audabiliter gubernando, . viduis et orpńanis co1i1paciendo, 
terras eciam Litltwan01·um in longiem et latum va6tavit, incinera

vit, diversis bellis perturhavit et eciam multa loca instauravit, ca

stra inihi edificavit, quedam innovavit in longa distancia, ut notum 

est paganis. Pauca bella in ordine tempore .mo erant. Nec or·· 

do extra vel in terra tlifamahatur, sed tranquillitas lota fuit. 
Tempore eciam suo frater Hinricus Dusmer claustrum monia lium 

in Konigsberg edificavit et redditibus dotavit, quod Magister Wyn

ricus consumavit. 48) Ex inductu eciam prohissimorum suorum 
preceptorum largissimas elemosinas statuit, jejunia, venie, ora

ciones lcecrimose et tliscipline multiplicate sunt.. tempore suo. 49) 

Quotiens indicta fuerat aliqua reysa in laude,n dei et vir

ginis Marie contr<e paganos, tociens mulliplicate sunt oracio
nes, staciones, missarum solempnia, signanler de sancta lri

nitate, de omnibus sanctis et de '/Jeata virgine in salutem 

transeuncium aą, agones et bella 50) et omnibus ecclesiis eciam 

villarum, omnesque vocati sunt ad -interes.�endum divinis cri• 

stifideles in orationis devocione ne quiJJ· lwstis or<lini nocere 

47) Convenit accurate'!,.cum aliis Jontibus. Cfr. l'oigt 1'. J/. 393. 
48) Foigt T. Y. 392. 
49) Yoigt T. Y. 389. 
_50) Hic legimus ad margi·nem Dfanttscripti: nota hic diligenler de gloriosa raci·o1ze Magi

. 6tri IYym•ici. optima eiu, ordinacione fn 1pi1•z"tualicu1 exot'ciciis et terrenist 
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matkę zaś topią. 41
) To gdy się stało, rozchodzi się wieść rialośoa, 

że najlepszy mistrz Winryk Knyprode umarł dnia 24. Czerwca 
w· dzień narodzenia Sgo Jana Chrzciciela 42) o godzinie trzecich 
pacierzy' wyspowiadawszy się skruszony, i jak najlepiej na śmierć 
przysposobiony i olejem Stym namaszczony, który 31 lat i pól 
sprawował jak najlepiej władzę monarszą wielkiego Mistrza w Pru
siecb za szczególną łaską Bożą. Obchodził on się z dygnitarzami 
z największą przystojnością i Braci zakonu w Stej religii utrzy
mywał, żołnierzy zaś i podwładnych w sprawiedliwości przez prze
zorność swoję. Mieszczanam� i wieśniakami chwalebnie rządził, 
nad wdowami i sierotami się litował, kraj także litewski wzdłuż 
i szerz pustoszył i palił; różuemi wojnami niepa·zyjaciół trapił, wie
le także osad wystawił, zamki tamże zbudował, niektóre wzno
wił w znacznej odległości, jak poganie wiedzą. Zakon niewiele 

wojen miał za jego czasów, ani zagranicą ani w kraju i źle o za

konie nie mówiono , spokojuość ow�zem była zupełna. Za czasów 

jego także Brat Henryk Duzmer zbudował klasztor Mniszek w Kró-
lewcu i dochodami go uposażył, co mistrz Wio ryk dokonał. 4 3) 

Z porady także najpobożniejszych dygnitarzy swoich wyznaczył 
hojne jałmużny; pomnożył oraz za czasów swoich 4 4) posty, odp_u
sty, "żałobne nabożeństwa i dyscypliny. Ile razy zapowiedziano 
wyprawę jaką na chwalę Pana Boga i Panny Maryi przeciwko 
poganom, tyle razy przymnożono modlitw, stacyi , mszy uroczystych, 
mianowicie do Trójcy Przenajświętszej, do wszystkich Swiętych 
i do Najświętszej Panny za dusze ginących i konających na woj-

41) Kronikarz niedostatecznie rzecz tę wyjaśnia, czytaj w tym przedmiocie Voigta T. Y. 
str. 370 - 373. 

42) Tak i inni dziejopisowie l'iszą. Czytaj Voigta T. V. str. 393. 
43) Yoigt T. V. str. 396. 
44) Yoigt T. V. str. 389. 



978 

-p1·esumat. · li"wna, eciwn nommzs sui di/fusa est per universum 
nec fanta· benemerita <lignr.1 ltmfle ab alfo J;Jfl,gistro umquam sunt 
audita. Cui opłat ńi.yforia <I deo, sancta trinitate et per invoc,1-
cio.nem omnium sanctorum, longo sermone 51) vitam et requiem sem
piternam. 

C A p U T XXIV. 

Kun de Hattensteyn Marsclialkus cum preceptoribus pri11,
cipalioribus in magno exercitu proponit Castrum Tracken superare 
pro utililate ordinis et tocius cliristi<mitatis. Deus vero rector 
omnium et origo dedit ei cor · et intellectum, et 'ivit in E,ąollen 
castrum 1); quod totum cum 40 viris est deletum. Pridem tamen 
duos captivaverat bayores rnagnos. /Je mflne pertransiit celeriter 
Sloasser 2) ·vulgariter terram, tetenditque tentoria SUll, in. plano 
terre Rumsinker 3), tandem 11rocedunt ad fiuvium Strebe 4), 3(, 
die prope magnum stagnum steterunt 2 diebus juxta Tracken. 
4dvenitque Scliirgal et 111nicabiliter loquitur cum marsch(l,lko ver-

51) [. e. iń c!tt·onicis Wigw,d,. 
1) Eg >llen hoc anno 1382. a JJfarschalko iam erat incensum. Na1·ratio igitur ft. l. e.r, 

parte modo repetita videtur. 
2) Situm B1'at sine dubio ad f/ilnam septentriones versus. 
3) HocUe Rumschi,;ky ad Mtmelam prope Kauen 01·iente1n ve1·stts. 

ł) Flttmen hodie Strawa dicitur. 
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uie; we wszystkich także kościołach wiejskich wzywano wszyst
kich wiemycb (;hrystusowych, aby byli przytomni obrządkom świę
tym w pobożnych- modlitw�ch,. aby zaś jaki niep1·zyjaciel szkody 
zakonowi nie zrządził. Sława jego imienia rozlała się po całem 
świe-cie i nigdy o żadnym mistrzu uiesłyszauo tyle dobrego i chluby 
godnego, któremu lii.storya przyJluższemi slowy 45) życzy od Boga, 
od S. Trójcy i za wstawieniem się wszystkich Swiętych życia i 

wiecznego odpoczynku. 

R O Z D Z I A Ł XXIV. 

Kun de HaHenstein marszałek z zuaczmeJszymi dygnita
rzami wniosek uczynił, aby zdobyć zamek Troki na użytęk zako
nu i całego chrześciańst wa. Bóg zaś początek i rząd zca wszyst
li iego, dał mu m�ztwo i rozum i poszedł do zamku Egolleu, 1) 
który całki zuiszczouo z 40 ludźmi. W wilią zaś tego duia poJ
mal dwóch wielkich bojarów._ Zrana p1·zebył spiesznie kraiuę zwa
uą gmiuuem nazwiskiem Sloasser 2) i ro1,bił uamioty swoje ua ró
wniuie Rumsiuker; 3) tymczasem idą naprzód do rzeki Strebe. 4) 

Trzeciego dnia stanęli uad _ malem jeziore·u1, a w dwa dni potem 
pod Trokami. Przyhyl SzJrgal i po pr�yjacielsku mówił z mar-

45) To jest w kronice Wigwda. 
1) Egollen w tymże roku 1382. już od marszałka było spalone, krnniknrz więc powtarza tu 

co już 'był powiedział. 
2) Miejsce to musiało leżeć na północ od Wilna. 
3) Dzisiejsze Hmnszyszki nad Niemnem, na wschód otl Kowna. 
4) Dzisiejsza rzeka Strawa. 
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ha, que hic 5) non ltabentur. Et rediit in Pr-ussiam cum su,s 
Marscńalkus adducens captivo.Y Butenos etc. 

Eo tempore 6) in Mllgistrum generałem eligitur frater Con
radus Czolner de Rottensteyn, 23 in ordine et concordi precep

torum voce sublirnatur, adeptaque dignitatis sue potestate, previ11 
consultatione precepit preceptorihu:1 reysam necessariam, sicut et 
celeri fecerant. Cujus tempore Vtlrii eventus ordini occurrebant. 
Signanter in Ragnita commendator 7) contra paganos necesse lta
buit sollicite vigilare et pugnare, villas planare, viros, mulier�s 
etc. delere, similiter in te'rra Prussie tempore hyemali et rigido 
disponere re!Jsas; p luviosiri vero temporibus 8) tristes domi resi
debant. 

Scltirqal 9) noti-ficavit paganis, quomodo marsckalkus pro
poneret omnino eos devaslare et quomo<lo Egollen jam destruxisset, 
incolas occidisset et igne 1,·uffocasset; unde pagani perturbati sunt 
et tractant consilio, quid sint acturi.' Schirgal suasit eis, ut da
rent cast1·um 10) J agel 1·egi, quu11i m arsc/wlkus nollet quiesc!re, 
donec eum 11) optine1·et et t'os deleret. Deliberandi quoque tem
pus eis dedit in astucia, dicens: se interim velle loqui cum mar
scltalko , ut in reditu responsum ei darent. Deinde Schirgal ac
cessit marschalkum ad frllctatum 12). Et simul cum quibusdatn 
preceptoribus veniunt ad castrum et alloquitur Capitllneum Mar-

5) In Chronicis IYigandi. 

6) Die 5. Oclobr. 1382 . .J. 
7) IYigandius de Baldersheim. 

8) Lindenblatt p. 51. 

9) Nunc dux 1'raliensis. 
10) /. c. 1rake11. Cj'1·. Yoigt T. y, 413., ubi 11a1·ratio paulum cont01·la et obscura scrijJ

toris hutus illustralm·. 
H) Pro id, se. castrum. 

1�) Yoigt T. f. 413. and. 3. 
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Bzałkiem słowa, których tu niemasz. 5) I wrócił marszałek ze 
swymi do Prus, prowadząc jeńców Rusinów i t.- d. 

Tegoż czasu 6) _brat Konrad Czolner de Rottenstein; obrany 
został wielkim mistrzem. Dwudziesty trzeci w zakonie, wynie8 
siony jest zgodoemi glosami dygnitarzy. Objąwszy on władzę urzędu 
swego za złożoną poprzednio radą, nakazał dygnitarzom potrze
bną wyprawę, tak jak i inni byli czynili. Za czasu jego rozmaite 
zakonowi' zdarzyły się wypadki. Mianowicie w Ragoicie koman
dor 7) czul potrzebę czuwania starannie ·nad poganami i walcze
nia z nimi, i niszczenia wsi i wycinania m�zczyzn i kobiet. 
Podobnież w Prusiecb sądzono być rzeczą dogodną w porze 
zimowej i mroźnej wyprawy rozporządzać, w c,zasacb zaś') dźdży-
stych kawalerowie smutni w domu pozostawali. 

Szyrgal 9) oznajmił poganom, że marszałek miał zamiar kraj 
ich niszczyć i że już był ziemię Egollen zniszczył, mieszkań
ców wybił i w ogniu podusił; czem się poganie zmieszali i obra
dują coby mieli czynić. Szyrgal radził im, aby zamek oddali, 10) 

królowi Jagielle, marszałek �!bowiem spocząć niechciał, dopókiby 
go nie zdobył 11) a was nie zniszczył. I chytrze im ·dał ,czas do 
i1amyslu, mówią�, że tym czasem chciał mówić z marszałkiem , a 
ie mu za powrotem jego mieli odpowibdzieć. Potem Szyrgal udał 
się do marszałka dla traktowania z nim. I wraz z kilku dygnita
rzami pr�ychodzą do zamku, a marszałek odezwał się do starosty" 

5) To jest w kronice Wigan da. 
6) Dnia 5. Paidziernika 1282. 
f) Wigand de Baldersheim. 
8) Lindenblatt str. 51. 
9) Był on wówczas ksiąięcielb Trockim. 

10) To jest Troki. Porównaj Voigta T. V. str. 413,, kt6ry podanie to nievo tiemn.e kroni
karza nuzegó wyjaśnia. 

11) Czytaj Yoigta T. Y. str. 413. Ul\'aga 3. 

36 
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.�clwlkus, ,,t domum daret ordini, antequam igne consumaretur 
lota. Et respondit capitaneus vice paganorum; se cum sui,s poci�s 
velle mori, qua.m domum dare. Marschalkus ad /we dixit: deli-

, beretis ad/me, an ordini vel regi Jagel eam dare velitis; adje
citque loquens amice, quod per noctem deliberarent et in crasti
num responsum darent, nequaquam enim discedere vellet, nisi 
domum ad usum ordinis optineret. Et illico accesit ad regem 
J agel et colloquuntur. J agel abiit ad exercitum suum. Tercia 
die marschalkus cum parte exercitus processit ad ::astrurn Tracken; 
Schirgal vero precessit et loquitur cum paganis volens, ut respon
derent. Qui distincte resp,onderunt, dicentes: Si daremus domum 
ordini, ·nequiret nos protegere et statim marscltalkus bene et ami
cahiliter respondit: placet et miki, ut se regi suhjiciant ob- looi 
vicinitatem, saltim si bajorj,'6us eciam placeret, Schirgalque debe
ret loqui cum germano. Super qui/Jus marscl,,alkus consiliatur „ 
coneluden� cum preceptori'!Jus, quo il, f avere vellent possessionem 
regi J agel. Tandem venit Schirga� cum fratre et cum seniorihus; 
uniti �·u1it, quum omnium voluntas erat, quod potius subici vellent 
regi, quam ordini et presentarunt ei domum etc. Ceterum Mar-
6Cltalkus venit et J agel cum eo dicuntque pagani marschalko, si 
ei placeret, potius regi, quam ordini vellent parere. Bexque ·per
misit abire incolas, domum firmans cum paganis. Hos vero, qui 
abibant, captivavit et tenuit secundum amborum dictamen. Et ita 
M arschalkus separatur a rege vocatoque exercitu '6ombardas 

' 

qtias t1dduxerat ad vir..cendas terras.. in dei laudem et virginis Ma-
rie, dedit regi, · ·nec ullam deduxit, fitque clamor in exercitu, quod 
nemo de cetero vim debeat facere paganis, sed et captivi debe
rent dari in absoluciónem et leto corde et sani revertuntur. 
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aby zamek zakonowi poddał, nimby go ze szczętem spalono. Asta
rosta odpowiedział imieniem pogan, że raczej wraz z swymi wo
lał umrzeć, niżeli zamek poddać. l\'Iarszałek na to powiedział: 

_ naradźcie się jeszcze, ·czy go zakonowi, czy królowi Jagielle pod
dać chcecie, i dodał z uprzejmością mówiąc: aby przez noc obra
dowali, a nazajutrz odpowiedzieli, bo niechcial się oddalić , dopóki
by zamku na użytek zakonu nie dostał. I ztamtąd przystąpił do 
króla Jagiełły i rozmawiają z sobą. Jagiełło oddalił się do woj
ska swego. Trzeciego dnia marszałek z częścią .wojska poszedł 
pod zamek trocki; Szyrgal zaś wszedł do zamku i mówi z poga
nami, chcąc, aby mu odpowiedź dali. A oni wyraźnie si� oświad
czyli, mówiąc: gdybyśmy poddali zamek zakonowi, tuby nas bro
nić nie mógł; · a marszałek na to zaraz odpowiedział dobrze i 
uprzejmie dodał: zgadzam sit; na to, abyście się królowi poddali 
dla blizkości miejsc, byle się to bojarom podobało; miał więc Szyr
gal mówić o tern z bratem. Obradował o tem jesz�ze marszałek 
i porozumiał się z dygnitarzami, że się na to zgodzili, aby go 
król Jagiello objął. Tymczasem przybył Szyrgal z bratem i ze 
starszyzną i zgodzili się na to, było to albo.�iem wolą· powszech
ną, aby się raczej poddać królowi niż zakonowi, i poddali mu· za
mek. Zresztą przybył marszałek, a z nim Jagiello i -mówią poga
nie do marsza łka, że gdyby mu się to podobało , oni raczej królo
wi niżeli zakonowi posłusznymi być chcieli. Król pozwolił odejść 
mieszkańcom i wraz z poganami zamek wzmocnił. Tych zaś; któ
rzy wychodzili , wziął w niewolą i trzymał ich w pojmaniu podług 
woli obydwóch. I tak marszałek rozstai się z królem, wezwa
wszy wojsko swoje, machiny zaś do rzucania pocisków, które. 
był przyprowadził dla zawojowania lu·aju ua chwałę Pana Boga i 
i Najświętszej -Panny, daro\,1ał królowi i ża�uej nie u�rowadził, i 
powstał ztąd krzyk w ,w�sku, że się nikomu niegod2.iło sił doda-
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Et rtpetit-11,. /,ie, quod obmissum erat de Kynstut. 13) 

Eo qui dem tempore 1 ') W ytaut rediit de Bu8sia, ad quam 
fugerat et cum Lubart, 15) qui a patre vocatus {uit, ad sortem 
eius. Kynstut quoque aufliens castrum 16) amissum , statim tran
siit in Garten; cognito vero, quod. non posset in terra permanere 
8ine pma ,iec in domihus suis, intrat lucos et se occultans timens
que amhos patruos suos, transiit in Samaytam. 17) Convocans tk 
Medeniken vu/gariter et Samaitas , prudenter querens consilia ab 
eis, quia doleret de da�pnis si/Ji illa�is. Qui responderunt cum 
distinctione dicentes: J agel cc,n/Uemur dorninum nostrum , a quo 
non discidemus sulJ tą, li condicione, si J age l voluent manere in 
ritu paganorum et origine sua; si vero velit cńristianus peri, non 
ohediemUl! ei. Et mittunt legatos, querente�: si vellet ritum ori
ginis retinere, in omni/Jus velint ei ohedire; sin vero cristianus fieri 
velint Kynstut in regem suum suhlimare. Et Samaite simul tran
seunt -cum Kynstut in numero 9000 virorum, proponentes _ Trac
ken vincere, nec poterant. 18) Unde huiusmodi ,-umor venit itł 
Prussiam ad aures Marschalci, qui precepit per totam Prussimn 
sub favore_ suo, quod parali essent et ad 6 septimanas victualia 
prepararent, proposuitque sulJvenire regihus 19) et paganos de ob-
6idion!J propellere et terras delere, Sed divina ordin,1cione Ma-

- - - .. -- -----------,-

13) Haee ver�a in ]Jf,cr #nea rubra sub1ignata ,unt. 
U) Quae ,equuntur igitur. pertinent ad 1uperiu1 tempu, anni 138i, 
15) Princep, Lithuaniou, iiu�art„ Kyn,tutti frater. 

-16) Ar:r: Traken, qua, eiu1 1uperiorp tempore erat pc11e1siq. 
ł 7) Poigt '/'. Y. 370. . 
ł8) 1'oigl I. I. 

tp) J. _e. Ja$al et Skir[Jal. 
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wać poganom i że jeńców dawać należało na wykup swoich , i tak 
wesolem sercem i zdrowi powracają. 

I powtarza się tu to , co się o Kynstucie było opuściło. 
Tegoż czasu 12) Witold powrócił z Rusi , do której był 

uciekł i z Lubartem, 13) którego ojciec był wezwał do jego· dziel
nicy. Kynstut zaś słysząc, że zamek 14) stracono, udał się zaraz do 
Grodna; poznawszy zaś, że mu trudno było pozostać w krajui w do
mach swoich bezkarnie, wszedł w lasy i ukrywał się, bojąc się obu 
stryjów swoich i poszedł do Żmudzi i powołał Żmudzinów 13) z po
wiatu Miedniki zwanego, ostróżnie rady ich żądając, bo mu żal 
było szkody, jaką był poniósł, a oni mu z uszanowaniem odpowie
dzieli, mówiąc: Jagiełłę uznajemy za pana naszego, od którego nie 
odstępujemy, jeżeli Jagiełło pozostać zechce przy obrządkach po
gańskich i plemieniu swojem, jeżeliby zaś chciał chrześcianinem 
zostać, wtenczas mu posłuszeństwo wypowiem·y. I posyłają posłów, 
oświ adczająć mu , że jeżeli zechce pQzostać przy obrządkach ple
mienia swego, to mu bedą we wszystkiem powolni , gdyby zaś 
.chci_ał cbrześęianinem zostać, toby oni Kynstuta na królestwo wy-

. nieśli. I Zmudzini razem z Kynstutem poszli w liczbie 9000 I udzi. 
w zamiarze zdobycia Troków, ale· napróżno. Pogłoska otem przy
szła do Prus do wiadomości marszałka, który po całych Prusiech 
pod łaską swoją dał rozkaz, aby wszyscy w pogotowiu byli i na 
sześć tygodni żywność przysposobili i zamierzył sobie przyjść kró-

12) To co teraz następuje odnosi się więc do lat dawniejszych od r. 138Z. 
13) Ksiąię. litewski Lubart, bratem był Kinstot11. 
14) To jest zamek Trocki, który do nit'go oaleiał. 
15) Voigt T. V. str. 370. 
f 6) To jest Jiigielle i Skirg�łowi. 
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gister Lgvoniensis frater Wilhelmus de Beyersheym 20) intravit 

Samaytarum terram cum potencits, muita dampna igne, occi1,·ione 

etc. f aciens convertitque se vastans contra N erg am. Rex vero 

huiusmodi intelligens, venit ad magistrum et pertranseunt Nergam 
et veniunt in terram Tracken. Marschalkus proce1,·sit prope 

Tracken et invenit Kynstut' ibidem cum potencia nec sciebant quid 

de eo. Kynstut hoc cognoscens, videns Begem cum magistro L.11-

voniensi, Kynstut et Wytaut statim occm·ru.nt Magistro, Wytaut 

querens graciam, adivit regem et animo premeditato subiciunt se 

regi, dederuntque se captivos 2 1) et petunt pro reliq'llo populo, tie 

perdatur. J agel rex movit IJ;lagistrum ad misericordiam, et sus ... 

ceperunt 5000 hominum captivos, qui omnes promittunt regi Ja

g el fidem et subjectionem perpetuam: quam tamen quidam infide
les pridem minime servabant. 2 2) Statimque Bex 2 3) libertatem de

dit cuilibet ire in sua. Verum Kynstut et W ytaut captivos tluxit 

in cwdrum Wył/a. Magister vero conduxit Begem ad locum 

dictum amicabiliter, deinde sunt divisi. '.fransiitque magister per 

Lit/mani am, nemini nocumentum inferendo. Bex quoque J (!ge l 

in arfa custodia et vinculis Kgnstut et Wgtaut servavit. 24) 

Dominus de Y senbur.ą 2 5) milicie gracia et ad honorem dei 

et virginis marie l'Um duobus militibus et uno nobili et famulis 1,e -

nit in Livoniam, sed magister iam erat in terra pfJganorum; 

20) Grtilielmus de F'reimet'sheim, (qui demum a. 1384. obiit). · 
21) Quod quo modo factum-Juerit Y>igt T. 370-371. Lindenblatt. p. 51). breviter tan· 

tummodo rem commemorat. 

,2) //oi';;t T. //'. 371. 23) Jagal. 

�i) Quae alii de captwitate li.ac tradant, eaJpo1uit Yoi'gt l. l. 
-2a) Yoigt T. P. 374. 
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łom 16) w ·pomoc i pogan od oblężenia Troków _ odeprzeć i kraj 
spustoszyć. Lecz z woli Boskiej mistrz inflantski, brat Wilhelm 
de ·Beyersheim, 17) wszedł do kraju -Zmudzinó,v z wielką potęgą 
i wiele szkód zrządził ogniem i mieczem i t. d. i zwrócił się pu
stosząc kraj ku rzece Nerdze. Król zaś widząc to, przybył do 
mistrza i przebyli Nergę i przyszli do ziemi trockiej. Marszałek 
poszedł naprzód pod Troki i znalazł tam Ky_ustuta z wielką siłą, 
� oni o nim nie wiedzieli. Kynstut widząc to, i widząc króla 
z mistrzem inflanckim, wraz z Witoldem zaraz poszedł na
przeciw mistrza. Witold żądał przebaczenia przystąpił do króla 
i z rozmyślną uwagą poddali się królowi i poszli do niego 
dobrowolnie w niewolą 18) i prosili za resztą ludu, aby go uie 
gubiono. Król Jagiello p·obudził mistrza do miłosierdzia i wzięli 
5000 ludzi w niewolą, którzy wszyscy przyrzekli królowi Jagielle 
wierność i wieczne poddai1Stwo, lubo jej niektórzy poganie pier� 
wej niebyli do chowali, 19) i król 2 0) zaraz pozwolił każdemu iść do 
domu. Kynstuta zaii i Witolda pojl)lanych zaprowadził do zamku 
wileńskiego. Mistrz zaś uprzejmie króla odprowadził na_ wspomnio
ne miejsce i potem się rozjechali. I mistrz przebył Litwę, nikomu 
szkody nieczyniąc. Król zaś Jagiełło Kynstuta i Wifolda w śc.i
słej niewoli i' więzach zatrzymał. 21) 

Pan de Iscnburg 22) w chęci wojowania i na cześć Pana 
Boga i Najświętszej Panny z dwoma wojskowymi, z jednym szla· 
cbcicem i ze sługami przybył do Inflant, ale mistrz już był w zie-

17) Wilhelm de Freimersheim, który dopiero w r. 1384. umarł. 
18) Jak się to istotnie działo opisuje Yoigt T. Y. str. 370-371. Lindeoblatt :9tr. 50. w krót_ 

ko�ci tylko rzecz przytacza. 
19) Yoigt T. V. str. 371. 
20) Jagiełło. 
21) Voigt z innych źródeł dokładniej tę rzecz opisuje. 
22) Voigt T. V. str. 374. 
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dictus vwo dominus cum mis festinat in W gllam, veniens ad de
serta, óccurrit ei magi,ter in reditu; videns quoque dictus domi
nus potenciam magistri tam parvam , •vasit ei, quod reverteretur 
cum eo, non e1lim dixit se curare mortem , et veniunt ad me
dium miliare prope Wiliam et misit dominum 26

) Dolmesch ad 
re gem pro salvo conductu, dicens: quomodo qui dam ,niles, 2 7) qui 

aff ectaret videre
i 
· eum. Bespondit Bex: stulte postulat, quia 

cAristiani dampna intulerunt milti, nolł cońducam eum; tale res
ponsum Dolmesck dedit consotlalil,us suis, qui steterunt pleni an
gustiis. in quadam stul,a veteri. Dominus vero ait: et si minatur 
nol,is mortem, parum curamus. Transi et secundo pete regem, 
forte omnia mccetle,it in bonum. Dolmescl, f estinat ad regem, 
quem invenit in l,01,0 animo et accepit responsum, ut f acer et ve
nire militem cum ,ociia 6Uis et l>oni animi esse. Quo audito alJiit 
et a re§e 1,enigne e,t susceptus et in magna veneratione in mensa 
regf a 8 dielJus lionoratus est et clenodiis ei datis et cum gracia
rum actione obtinuit conductorern et per deserta converiit se in 

Prussiam. 21) 

Interea Sc/iirgal dixit Kgnstut in captivitatem in Krewen 2 9) 

et rediit in Wiliam; post 4 dies Scńirgal revertitur, vo{ens vi
dere patruum suum in vinculis et fnvenit eum mortuum. Sed quo
modo obierit, nem o umquam cognovit. s 0) Et duxit eum in Wil
iam, ul,i in cinerem est redactus. Et miraculose in terra vorago 
visa profunda in longitudinem unius viri et medii, a'fJsorl,ens · cine

r84, quod a muUis visum est et nemo vitam de astantil,us emen-

26) Oportet e11e: dominu,, intelligitur maguter LivoTHae, vel domi1tu.r l•mburgi. 
27) u. ademt. 28) J'oigt T. Y. 37ł. 
29) Sine dubio ll.'rewy, prope O,eltmjanam ad euronnlum, ubi erat ar:r. mu111ta. 
30) Parła, 1eriptoru111 hae de re narratione, .eo/legii Yuigt T. //. 372. 
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mi pogai1skiej, rzeczony zaś pan ze swymi pospieszył ku \YiJuu. 
Gdy był w puszczy,. zaszedł mu drogę mistrz powracaj;icy. Rze
czony zaś pan, widząc silę mistrza tak małą, radził mu, aby z uim 
powrócił i p�wiedział mu� Żf: o życie nie stoi . i przybyli o pół mili 
od \Vilna i posiał ów pan 23) tłómacza do króla, żądając glejtu, 
jakoby był, któryby żądał widzieć króla. A król odpowiedział: 
nierozsądnie z proźbą się udaje , · bo mi ·chrześcianie szkody zrzą
dzili, nie dam mu wite glejtu. Taką odpowiedź przyniósł ów tlo
macz towarzyszom swoim, którzy frasobliwi znajdowali się w ja
kimsiś starym domku. A pań �w rzekł: jeżeli nam śmiercią grozi, 
mniej o to dbamy. Idź i drugi raz proś króla, moze wszystko na 
dobre się obróci. Tlomacz spieszy do króla, którego wesołego 
znalazł i odpowiedziano mu, aby przyprowadził żołnierza z towa
rzyszami jego i aby dobrej był myśli. Usłyszawzy to ods·zedl i 
od króla łaskawie przyjęty został j w wielkiem poważeniu go na 
dworze królewskim przez 8 dni czczono i dano µiu klejnoty, i z po
dziękowaniem otrzymał przewodnika i przez puszczą zwrócił się 
do Prus. 24) 

Tymczasem Szyrgal zaprowadził Kynstuta jako niewolnika 
do Kreweu 25) i powrócił do "7ilua. Po czterech dniach Szyrgal 
powrócił, pr,1g11ąc widzieć krewnego swego w okowach i znalazł 
go mezywego. Ale jak umarł, tego uikt Hi gdy nie wiedział. 2 6) 

I zawiózł go do Wilna, gdzie ciało jego spaloue zostało. I cu
downym sposobem widziano w ziemi otchłai1 na półtora człowieka, 
która pocblouęla popioły l{ynstuta, co wielu widziało, ale nikt TJ przy-

23) Tu po<lobno czytać naleŻy dominus nie dominum. Mowa zaś jest o mistrzu inflantskim, 
albo o panu z lsenburga. 

24) Voigt T. Y. str. 374. 
25) Podobuo Krewy, na polnduiowy wsehó<l od Oszmian, gdzie był zan1<:k obronny. 
26) Czytaj w tym względzie Yąigla T. V. str. 372. 

37 
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davit; equi, t'estimetita ·, arma etc. omnia fuerunt inćinerat<l; aves 
atque ctlnes venatici cum eo incinerantur. 

Wytaut caj,tivus tluctus est non longe a Willa ad Ctlstrum 
q1:1oddam. 31) Wytaut peciit, ut rex dignaretur' ei dimittere, que 
juris sui essent et ti parentihus derelictis, vellet enim ab eo oma-
9ium_ suscipere et esse vir eius. 32) Rogat eciam Magistrum, ut 
intercedat pro ef), Ut 33) ei daret ea, que heredilario jure merito 
possideret et hoc sepius fuit attemptatum. Petivit eciam pro con
juge et liheris„ qui postea venerunt ad eum, ut linigarent dolorem 
ems. Et /wbito t�onsilio cum uxore et ipsa consenciente . induit ve
stimenta viri' ipse ver� conjugis ;, antequam custotles huiusmodi 
cognoscerent, W ytaut evaserat venitque ll(l germanam suam in 
M asovia. 84) 

Eodem a,ino in die sancti Wentzeslai 35) in bona racione\ 
obiit frater Kun de Hattenstei;n, supremus marschlllkus; requie-

. \. scat in pace. 
Post spacium Xllll dierum tempore M agi.Ytri proxime dicti 

frater Conra<Jus Walroder, 36) genere nobilis,, in Mllrschalkum 
superwrem sublimatur. 

C AP V T XXV. 

"':ytaut post kec misit _legatos ad .i'Jl.agistrum ,1) Conradum 
W alroder 

J 
petens amiciciarn eius et f avorem et in Y nsterburg 

31) Etiam Kreven. 32) Pot'gt T. Y. 409. 
33) ie. Jagal. 3ł) Alio, fontes invenie, apud Yoigl 1'. Y. 409-. adlł, 2. 
35) Die· 28. Septemb: 1382. mortuu, est pellilent,a corrept111. 
36) Com·adu, de Wallenrod, 

1) lnlerpres nonnunquam mar,ehalcum ordinis dioit magistrum. 
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tomnych życia niepoprawił. Konie, suknie i oręże spalono, oraz 

ptaki i psy łowcze wraz z nim spalono. 

Witold pojmany, zaprowadzony został niedługo, z Wilna do 

jakiegoś zamku. 2 7) Witold prosił, aby król raczy ł mu wydać to 
co było jego własnością i co mu rodzice byli zostawili, chciał al

howiem hold mu złożyć i być jemu poddanym. 28) Prosił takźe 

mistrza, aby się za uim wstawił, aby mu łagiello dał to, co mti 

sit: prawem spadkowern słusznie należało i o to częściej się upo

minał. Prosił także o żonę i dzieci, które potem przy były do nie

go, aby złagodzić smutek jego, a poradziwszy się z żoną, gdy 

oua ua to przystała, wzięła na siebie odzienie męża, ou zaś odzie
nie ·zony, i uim straż to spostrzegła, Witold uszedł i przyszedł do 

siostry sw-0jej w Mazowszu. 2 9) 

Tegoż roku w dzień Sgo. Wacława'0) umarł przy zupeł

nej przytomności brat Kun de Hattenszteio, wielki marszałek; 
uiech w Bogu spoczywa. 

Po uplynionych 14 dniach za czasu mistrza, któregośmy o

statniego wspomnieli, brat Konrad Walroder szlacheckiego rodu, 

trzy mał urząd wielkiego marszałka. 

B O Z D Z I A L XXV. 

"'Hold potem wyprawił posłów do mistrza 1) Konrada \\r al

roder, pros�ąc o jego przyja�ń i laskę w Insterburgu, ()Odał r<;k<;} 

Z7) Takie do Krewów. 
28) Voigt T. Y. str. ,i09. 
:lCJ) Czyt.aj co z innych źródeł pisze Voigt T. V. str. 409. 
30) 28. Września r. 138'.?. umarł n:i morowe 1,owietl'Ze. 

1) Tłomacz używa czasem wyrazu l\Iagjster, aby oznaczyć marszałka zakonu. 
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dedit Magi.stro manum, dicens :"' si volueritis mihi adjuvare in ami

ClCUI, serviam ordini de honis meis et <labo me ordini. Et Ma

gister ait: qu<tre prius non venisti, cum hab er es castrum Wille 
etc.; tiec modo hahes homines neque terras„ Attamen magister 
suscepit eum ad graciam sub spe hona. W ytaut misit ad Samai-

„tas dicens, quonwdo fuisset in Prussia pro auxilio nec volehant 

credere. Post hec �olus 2) comparuit et univit se cum eis, ut ei 

auxiliarenlur. 3) 

lterum 4) Magister propter ordinis necessitatem convocavit 

copiam, suscepitque Samaitas in succursum, donans eis ,1,rma, 
equos et vestes et proficiscuntur de Mymila cum Marschalco con

tra paganos et veniunt lid Nergam et pertranseunt sine ve: 5) ve

xillum quoque magistri precesserat et lilia subsequuntur, et ambo 
exercitus venerunt prope Tracken lwstili incursione. Magister cum 
suis in una, Wgtaut in alia parte, bombardas adducentes et va

riis sagittis murum infringunt et in pulverem redigtmt volantem 

9uasi folium tilie, 

Cra�·iino vero assumpcionis 6) cum impetu aggrediuntur et 

primis obsistunt celeriter ubique, frater Wynter de Redingen 7) 

est inter{ ectus et plures alii sunt off ensi. Et consequenter altera 

die prehabito consilio dederunt domum ad manus magistri, salvis 
corporihus atque rebus eorum-. Consequenter Magister· ibidem de

dit castrum W ytmulo 8) et regratiatur ei concedere viros, quurn 

2) i e. ipse. 

3) Cfr. Yoię,·t T. Y. 412. Quod Dlugoss. p. 61. colloquium hoc cum magistra generali 

factum esse tra dit, id inde ercplicatur quia i'nterpres Wigandi marschalkum ordini's 

h. l. magistrum appellat. 
4) i. e. a. 1383. 
5) ge1·manice: o·�ne mef c!:Jwerbe. 
6) a. 1383. 
7) Ex antiqua helvetica gente de fleding t•cl Rlwding. 

) Yolgt T. _Y. 423. 
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mistrzowi mówiąc: jeżeli mi życzliwie zechcecie dopomodz, służyć 

będę zakonowi i w podwładność mu się oddam. A mistrz rzekł: 

czemu prędzej nie przyszedłeś, kiedyś miał zamek wileński, teraz 

zaś niemasz ani ludzi, ani ziemi. Mistrz przecież przyjął go do 

łaski swojej, dobre mu czyniąc nadzieje. Witold posiał do Zmu

dzinów mówiąc, jako był w Prusieoh dla uzyskania pomocy, ale 

oni wierzyć niechcieli. Potem sam przybył i połączył się z nimi, 
aby mu w. pomoc przyszli. 2) 

Potem mistrz dla potrzeby zakonu zwołał wojsko i p,rzyjął 

Zmudzinów w pomoc i dał im broń, konie i odzi'eż, i wyszli z Me

mla z marszałkiem przeciw ko poganom i przychodzą do rzeki N er

gi i przebywają ją bez trudności; chorągiew mistrza szla naprzód, 
a inne za nią, i oba wojska przyszły pod Troki w nieprzyjaciel

skiej wyprawie. Mistrz ze swymi szedł po jednej stronie , _ a Witold 

po drugiej i przyprowadzili narzędzia do rzu�auia pocisków i ró

.żnemi pociskami mur kruszą i w proch obracają, niby liście lipo
wego drzewa. 

Nazajutrz po Wniebowzięciu 3) szturm przypuszczają. Pier

wszym nacierającym opór stawiają wszędzie z pospiechem. Brat 

Wynter de . Redingen 4) zabity · został i wielu innych ranionych. 

Potem dnia następującego radę złożywszy, pod dali zamek w ręce 

mistrza, wymówiwszy sobie wolność życia i majątków swoich. 

W skutku tego mistrz dał zamek VVitoldowi, 5) który� podziękował 

--------'----- ---·--

2) Porównaj Voigta T. V. str. 1112 • 

.3) Roku 1383. 

4) Z d;:iwnćj familii szwnjc111·ski,;j Rcding. 

") Voigt T. Y. str. 423. 
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impolens esset, ip�-um . servare . . . . . . 9) sorie et Magister conces
sit ei .LX viros, fratrem Johannem B<twe 10) pro capita,ieo, frt,
trem · Hinricum de Clue ducem 11) pro collega; Ufłde- g<1visus est 
Wytaudus. 

Altera die exercitus festinat prope Wiliam et premi.Yit Ma!9' 

gisler 4 commendatores, 8C. de Elbingo, de Bqlga, de Brande11,
burg et Kirstburg, 12) ut civitatem rutenicam incinerarent modu 
quo possent, et pt ibidem con'flictus in po11te. Lith.wani quitlem 
multi fo�te cl,ristianos pr�pulerunt, - sed et econtra christiani pll
ganos in multis plagis et verberibus, 3a vice pllgani conforltml 
se hostiliter, christianos repellentes, im usque frater transpxus est 
telo in mortem, ttlter vulneratus, civitas exusta e�t. Dominus 
Huport de Se,:,,dendorff vexillum sancti Georgii ferebat; post ter
ciam magister cum peregrinis multis sur git et venit in N erg am di
visique sunt exercitus, christiani festinant ad naves, de quibus 
absentes erant XI diebus et simu l saluhriter c·um magistro intrant . 
Prussiam.·13) 

Anno 1384. Wytaut obtinuit prece succursum a com1nen
datore de Ragnita 14) contra Lithwanos, qui misit ei Ma,:quar
dwm Soltzbacl,, 15) vice commendatorem cum XL viris et veniunt 

9) Doest verbum. 10) Erat a. 1388. vice-commendator Chrutburgi. 
11) Nu,n intelligendu8 sit dux Hinricu8 de Cleve, non sali• constat. Aliis locis non m>m.

tnemoratur. Fortasse est eques o1'dinis ex gente Sttevica de Clee vel Rlee; sed ew· tum, 
additur „ d uc em?" Yoigt T. Y. 413. adn. 2. Infra nominat ewn 1eriplur Henric1mi 
de Cleen, commendatorem Mariae -/nsulae. 

lZ) Ulricu.1 Fricke Elbingensis, Jt/a,·quardu, de Lorl,eim Bal1en1is, Fridericus' de IYenden 
Brandenburgensis., Henricus Gan, de IYeber,telten Chrutburgensis. 

13) Yoigt T. J/. Uł. 

t 4) lf/igandius de Balder�lieim, 
15) Suhbach; a 1383. comwemoralur hic Mm•quardus de Sulzbach ut dominus ff/ithingo

t'Utn Ragnitae et Plttli'ppus de Hleberg erat vice - comm,ndator. 
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mistrzowi za honor i za dobrodziejstwo, i prosił 1Distrza, aby ra
czył mu dać ludz�, gdy niebyt w stanie zachować gu ft) ••• i mistrz 
dal mu 60 ludzi oraz brata Jana Rawe ') na· dowódzcę i braia 
Henryka de Clue książęcia , 8) za socyusza, i ucieszył si� z tego 
Witold. 

Dnia następującego wojsko spieszy pod Wilno i mistrz wy
syła naprzód czterech komandorów z ·Elbląga, z Balgi, z Brande
burga i Kirstburga 9) aby miasto Rusinów spalili, jakby mogli, i ta
kież spotkanie stało się na moście. Gdy Litwinów wielu było, 
dzielnie.więc chrześcian odparli, ale i chrześcianie nawzajem pogan 
orężem i drągami sparli. Za trzecią razą poganie wzmagają się 
silnie, odpierając chrześcian; jeden brat przeszyty został pociskiem 
na śmierć, inny ranny, a miasto spalone zostało. Pan Huport de 
Sandendorf nosił chorągiew Sw. Jerzego. Po godzinie trzeciej 
w nocy mistrz z wielu pielgrzymami wstał i przyszedł do Nergi 
i rozdŻielily się wojska. Chrześcianie spieszą na statki, od któ
rych się przez 11 dni byli oddalili i pospołu zdrowi wraz z mi
strzem wracają do Prus. 10J 

W roku 1384. Witold uprosił sobie pomoc - przeciwko Litwi
nom od komandora z Ragnity, 11) który mu posiał Markwarda Soltz
bach u) vicekom·andora z czterdziestu ludźmi, i przybywają do 

6) Tu brakuje słowa, którego odczytać niemożna w rękopiśmie. 
7) Ten Rawe był w r. f 388. komandorem zamku w Chrystburgu. 
8) Niewiadomo, czy to ma być księ Henryk z Kliwii, albo rycerz z fa�ilii szwal,ski;j Cf ee 

lub IHee, ole dla czegoż autor poleŻył tytuł d u c e m? Yoigt T. Y. str. 423. Nola 2. Pó
źuićj kronikarz wspomina tegoi Henryka' de Clee i nazywa go Komondorem w J\.widzynie. 

9) Ulryk Fryke z Elbląga, Marquard de Lorheim z Balgi, Fryderyk de Wunden w Braoden-
bur-gu, Henryk Gaus von Weberstelen w Chtistburgu. 

10) Voigt T. Y. str. 42-ł.' 
t 1) Wigand de Balders_heim. 
tZ) Sulzbacb. W r. 1383. mowa też jest o Marquardzie de Sulzbacb, jako dowódzcy w Ri-

1oicie. Filip de Kleeberg był wtenczas komandorem zamku. 
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in Mergenburg, ubi cognoverłlnl W ytaudum, qui dedit eis capita
neum, nomine vulgari Nartant cum 150 et festinant _in Litkwa
niam capiuntque quendam sibi occurrentem, c·ui dicunt, se velle 
ire in Wepperen; 16) et captivus ait: vidi regem· cum 400 in cu..
stodia et respondent: videbimus eos; in ortu solis viriliter insur
gunt in eos et occidunt 120 ex eis, capitaneum cum 8 captivant 
et cum 200 equis ttt magna preda revertuntur pag<mis invitis. 

Eadem estate cum populo W ytaut transeunt in W andeia
gel terram 1 7) non avisatam , ubi Lithwani stant ante edet1 sacra.Y 
videntque preequestres, et putant eos esse de numero eorum ; fu
giunt tamen ad edea sacr as, quas circumdederunt cum vexillib·; 
vice commendator cum familia sua de una accepit 36 viros, Mar
quardus de al;a 60 preter mulieres et pueros et post terre deso
lacionem, occisionem lwminum cum preda ingenti abierunt. Mar
quart de sorte sua 900 captivos eduxit preter eos, qui erant de 
dorte Wytaudi. 18) 

Magister cum preceploribus suis et multis peregrinis 19), e
dixit reysam magnam contra paganos 20) et iutrantes terram ere
ctis vexillis, primo sancti Georgii, deinde sequuntur peregrini, 
post liec vexillum· heate virginis, vexillum quoque ordinilł· cum aqui
la et cruce ei veniutit ad flumina magna se. Mimilam, et navigio 
intrant terram et consequenter ad 4 mi li aria ad N erg am'· in quo 

16) Aut lł'iepri' /Filiom inter. et JJ1imelam, prope Rauen, vel Wieprze, p1·ope ll'ilkomierz 
ma.gis aquilonem versu.,. 

17) Situs regionis lmzus est incertus. Nomen sine dubio mutilatum; commemorat..ze a scri
ptore a e des s a c1·ae locum sacratum significare videntur. Cum syllaba „J//ande/ 
indicare videatur vocabulum lithuanicum swenle (sae1·um), /orlasse in nomine lf/ande
iagel nomen urbis Swcnzjany latet. Est etiam in vicinia oppidum Swintg, indicans 
recionis sancitatem el prope Swenziany ad occasum est L.julina (Egollen) toties ab 
equitibus ordinis vexata. 18) Yoigt T. r. 426-427. 

19) Commemorlltur apud Poigt T. Jl. 472. 
20) Haec expedilio incidit in mens. August. a. 1385. Lindenblatt. p. 57. 
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Mergeuburga, gdzie spotkali Witolda, któ1·y im oddal dowódzcę 
zwanego gminnym językiem Nartaut z 150 ludźmi i spieszą d.o Li
t wy i chwytają człowieka jednego, którego spotkali i mówią do 
niego, że iść chcą do "r epe.ren, 13) a jeniec. mówi: Widziałem króla 
z 400 ludzf tna straży; a oni odpowiadają: zobaczymy ich. O wscho
dzie sloi1ca mężnie nacierają na nich i trupem kładą 120 ludzi, a 
starostę z óśmiu ludźmi w niewolQ bior� i z 206 ko{1mi, i� z wielką 
zdobyczą wbrew poganom powracają. 

Tegoż łata \i\Titol� z ludem przechodzi do ziemi Wande-
jagiel u) nieostrzeżonej, gdzie Litwini stali przed bożnicami swe
mi i widzą kouuych ua przodzie, i sądzą, że w równej z n·imi 
byli liczbie. Uciekają więc ,do bożnic, które Krzyżacy z chorą• 
gwiami obstępują; Vice komandor z domownikami swymi z jednej. 
str�ny zabrał 36 ludzi, Markward z drugiej sześciu dziesiąt wziął, 
prócz kobiet i dzieci i spustoszyszy krnj i ludzi zabiwszy, z nie-
zmiernemi łupami odeszli. Markward na swój udział 300 jeńców 
wyprowadził, oprócz tych, którzy się Witoldowi w udział dostali. 13) 

Mistrz z dygnitarzami swymi i wielu pielgrzymami 16) ua-
. znaczył wyprawę przeciw poganom 17) i weszli do kraju ich z roz
winiętemi chorągwiami. Pierwsza była świętego Jerzego, potem 
szli pielgrzymi, potem chorągiew Najśw. Panny, i chorągiew za
konu z orłem i krzyżem i przybyli do wielkich rzek, jako to do 
Niemna i po łodziach wchodzą do ziemi litewskiej i potem po czte-

13) Afbo t<>' są Wiepry między Wilią i Niemnem niedaleko Kowna, albo też Wieprze nie
daleko Wilkomierza. 

14) Pofozenie tej krainy jest niepewne; to nazwisko zapewne jest mylnie pisane. Wyraz 
ten aedes sacrae oznacza miejsce święte Litwinów, a że wyraz Wande ma niejakie po
dobieństwo z litewskim wyr-azem Sweot� (Święte), można więc się domyMać, że Wende_ 
jagel ma być miasteczko Swenciany. Blizko tego miejsca Idy inne zwane Swinty, zkąd 
takie wnosić mozn�, ze tu Litwini miejsce poświęcone mieli. Na zachód od Swenzjan 
lezy Liulina (Egollen) o której tak często w tern dziele jest mowa. 

15) Voigt T. Y. str. 4i6-421. 16) Wyszczególnia ich Yoigt T. V. str. 472. 
17) Ta wyprawa odbyła się w Sierpniu r. 1385. ciytaj Liodenblatta str. 57. 

38 



198 

qui,lmn fuet�unt submersi, de quibus unus famosus nobilia, sh·e-
1mus · et virtuosus fuit, comes Willielmua de Cattzenelbogen et eciam 
Jońannes de Sclt0neberge 2 1) et plure, alii , quit1, vadum erat cla
v<1lum ; Jlmo et ,,agani resistelumt. Nicltilominus crisliani inval-e:. 

scentes m,vigio transeunt etc., hostiliter eos invadunt premissis 
vexillis Magistro et in longwn vasla1?,t ferras VI, transeuntes 
quocunque tendebant et ante Medenicken 2 2) exercent milicit1m in 
honorem sancti Georgii. Steteruntque 4 septimanis invitis paga
nis de .A.s�c/,emyntie; 2 3) ad Mgmilam sunt reversi, in quo 11reter 
alios multos 4 famosi mili/es sunt submersi: unde post agones 
et confticltts et triumpkos ńa'/Jif.os. cum paganis sine eorum reni
tencia trans· fiumen cum Magistro per solitudines vastas 24) ;Il, 
Prus siam tr,msierunt. 2 5) 

JJtl agist er • consultacione. pt·eceptorum t11tno 1385. cibavit 
castrum Mergenb1!'rg, presentavitque· ips�m JVytaudo, ut mnbas 
terras vastaret. Quare Litkwtmi et Samaite confugiunt lld eum 
adientes et abeuntes. 

JJlagisler preceptoresque cum Wytaudo 26) duce conveniunt 
i11, structuram nove domus in p1·of ectum ordinis econtra Cawen in 
q11adam insula et in · continenti lateres etc. necessaria duxerunt 
de Prussia, imponentes ei vocabulum Merge1twerder. 2 7) 

Pre/wbita consultacione M,,gister mi�·it Wy9and11m · com-

-· -- ----·----

21) Poigt T. P. ł74. 
22) Mledniki, in provincta Jl�i/nensi. 
,3) Atchmynne, lwdiB 01ehmia11a, ad Jlf,iedrtilfi meridiem verw1. 
24) i. e. ge1•manice: burd} bic m3i!bni�. 
25) De /tac rxpeditime plura v. opud //01'gt 1'. 1�. -ł72-475. 
26) Secundum Lindenblatt. ,,. 53. accidil hoc iam autumno a. 1383. 

i7) Arx Afarienwirder acdiftca1·i c:,ep'ta est eirca pentecosten a. 1384. Lindonblatt p. �3. 
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rech wiłach do N ergi, gdzie się kilka ludzi utopiło,. a oaiędzy 1mau 
mąż. szlachetuy, dzielny i cnotliwy, _ hrabia de Katzenelbogen, oraz 
Jan de Schoneberg u) i ·kilku ·innych, bo bród był głęboki, a po• 
ganie też opór stawiali. Niemniej jednak chrześcianie wzmocniw
szy się, przebywają rzekę na łodzi i po nieprzyjacielsku na Li
twinów nacierają, posiawszy naprzód mistrzowi chorągwiP- i sześć
naście ziem na wzdłuż pustoszą i idą, gdzie tylko im się podoLafo 
i przed Miednikami 19) ćwiczenia wojenne odbywają na cześć Sw. 
Jerzego. I pozost-ali przez cztery tygodnie pomimo oporu pogan 
z Oszmiany i powrócili ku Niemnowi, w którym prócz wielu iu
uych czterech sławnych wojownikó,v utonęło; a tak po niespokoj
nościach i bitwach i zwycięztwach oduiesi1J11ych na poganach, bez 
oporu z ich strony za rzekę wraz z mistrzem przez obszerne pu
szcze_ do Prus powrócili. 20) 

Mistrz za radą dygnitarzy w roku 1385. opafrzył w ży
wność zamek Mergenburg i dał . go Witoldowi, 21) aby obie zie
mie pustoszył. Z tego powodu Litwini i Żmudzini zbiegali si� 
do ni<:go i przychodzili i odchodzili. 

Mistr� i dygnitarze z książęciem Witolden� zgodzili się ua 
to, 'aby wybudować uowy zamek ua koi-zyść zakonu uaprz<,ciw 
Kowua, na jakiejsiś wyspie i zaraz cegty i inne rzeczy potrzebne 
przywieźli z Prus i nazwali go Mergenwerder. 22) 

Za poprzeduiczą radą, mistrz posiał Wigauda komandora 

18) Voigt .T. V. str. 474. 
19) Miedniki w ;ubernii wileńskićj. 

20) Dokładniejszą wiadomo\':. o lej wyprawie znajdzie czytelnik w bistor)i Voigta T. \'. str. 
ł72-475. 

21) Podług Lindenblalla str. 53. dziali) się to w jesieni r. 1383. 
'.?.2) Zamek Marienwerder został zbudowany w I', t38i. Liudenblall str. �3. lironikac-z. na�1. 

dosyć dokladuic oznacza położenie jc;o. 
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mendatorem tle Bagnita 28) litm 500, cum quibus capitaneus Wy
taudi Sudemunt et v.eniun.t in Wg lkenberg 2 9) et inveniunt paga
nos inavisatos, populmn sr, Sc�irg(I,/ in ter, .. e custodia sltm.te.Y, 
de 9uihus eciam t1liis plures occiderunt .et revertuntur ad p<1iriam. 

' . 
Ve11ientihus quoque in terram Culmen 30) commendator vo-

lens ibid.em qttiescere' misi! equo� suos ad gramina et maior exer� 
citus cessit volensque mmulucare et ecce 11agani eo nescienle su
perveniunt, solum i11sum inveniunt et occidunt, simi/iter et 1,·igni
f erum, · qui iam amputatis mani bus t'eJJillum non dimisit, donec 
transftxus rueret. Comes Bene ck 3 1) ( et) M arquardus captivttn• 
tur� Reliqui cristiani cum vexillis simul stan/es proposuerunt re� 
verti et cum paganis bellare, sed cognoverunt tantam esse eorum 
potenciam et quomodo commendator etc. es�·et occisus, cuius ani
ma requiescat in pace, propo�·itum mutaverunt. Frater W ggan ... 
dus de Beldersheym .tunc diverterat se ad lJlagi:,·trum., 

\. 

28) Commemoratio kµiu, commeridaioris (.a. 1364. occi1i) etiam indicat rem p111·tine,re ad 
a. 138-i • 

. 2�) Willtee vel lł'iJkenberg orał prope Wiliam, haud procul a /fernow et Bozm·then (nunc 
Poporzi, quindecim mi.llia passµum !J Swintuppa; diligentiu1 1·em hanc tra etat Yoigt 
1·. r. ł32� 

30) .Quaenam ńaec l1J1·ra Cu/men inte/ligatur, dubium est; prope IPilzam non invenitur 
,·egio lwiui nom(nis. Fprtasse h. t. etiam nomen est eorruptttm et esss oportebat Cul
verm's. Tum intelligenda ess.et rpgio loci , qui hodie dicilur Culwa, prope Bensirolam 
ad orientem et p1•ope Jano wą ad septentrionem, ad Wiliam. CtJterum campus, ubi 
cornmerdator occi1u1 fuit, IF'ill.efJ a,dpellatu1· cfr. 17oigt l. l. 

�1) Huµ.e Comitem de /1.eineck invenimu, etiam ut equitem ordini1, testem in membranis 
anni 1391. Jnfi·a docet nos 1criptor, eum dictum fui�·:re Mq1·qua1·(lum C.omilern de Rei
rieck. C.eterum gens haec nobili1 est satis 1J,otq. 
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z Raguity 21) w 
-
pif;ćset ludzi, z którym Sudemunt starosta Witol

da, i przybywają do Wilkenberga 2 ') i znajdują pogan nieostrzeżo

uych, zastali ornz lud mianowicie Szyrgala ua obronę kraju st<uący, 

z pomiędzy których oraz i inn ych za�ijają kilku Judzi i do ojczy
zny powracają. 

A gdy przyszli do ziemi Kulmen. 25) Komandor chcąc tam 

spocząć, posłał konie swoje na zboża na paszę, a większa część 

wojska spoczęfa, _ chcąc jeśe; aliści poganie znienacka go nachodzą 

i samego znajdują i zabijają, podobnież i chorążego, któremu gdy 

już ręce byli obcięli, on chor,agwi 11iewypuścil aż zakłuty upadł. 
Hrabia Renek 2 6) i Marquard w niewolą pojmani zostali. Re

szta chrześcian z chorągwiami stojąc w kupie, postanowiła po

wrócić i spotkać się� z poganami, ale poznali, że potęga ich zbyt 

była wielka, a gdy komandor i inni byli zabici, którego dusza 

niech w Bogu _spóczywa, zmienili przedsiQwzięcie. Brat Wigaud 

de Baldersheim udał się wtenczas do mistrza. 

23) Wymienienie tego komandora, który w r. 138{. poległ, dowodzi, ie to, co tu kronikarz 
mówi, działo się w roku 1384. 

24) Wilken lub Wilkenberg !dało blizko Wilna, niedaleko Kernowa i Bozarthen (teraz Pa
porze, o trzy mile do Swins7Uppy). Porównaj, co o tern pisze Yoigt T. V. str. 43Ż. 

:i5) Trudno jest dociec, co tu autor mówi o terra Culmen. Krainy tego nazwiska niemasz nad 
Wilią, pole zaś, na którem komandor z1tbitym został, nazywa się Wilkie, czytaj Yoigta. 
Być takie może, ze to słowo mylni� jest napisane i ze nie Culmen. ale Culven czytać na
leży. W takim razie byłoby to Hulwa na północ od Janowa nad Wilią polozona. 

i,o) Ten hrabia de Reinek był rycerzem krzyżackim, znajdujemy go jako świadka w urzędo
wym akcie z r. 1391. w innem miejscu kronikarz nasz imię jego przytacza i nazywa go 
Marquardcm hrabią de Reinek. Rodzina hrabiów cle Reinek jest bardzo znakomitą. 
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C· A P  XXVI. 

Dux Wgf(l,udu., cogtłosce11s insidias su,,s completas, el nisi 

sic factu,n fuisset, ut 11oste(l ex11ertum fuit, peiores exco,ąitaverł,t 

TJttrare infitlias; 7Jroposuit equidem preceptores vocare_ ad pran

dium et tunc eos omnes in dolo captivare. 1) Rex quoque J·agel 

debuisset ibidem inter{uisse et hec fuit primc, tradicio p_er eum, 

occulte {acta. 

Domo construc/a2) Magister domum revertitur. fVytau

dus ibidem manel, tradimenta conce1,tt1, postea consumans, scrip

sitque litteras, Marscńalco significa11s, quomoclo Scńirgal trans

fretasset in prejudicium cristianorum el hoc . omnino traditorie 

fecit, ut se armaret et Yn_sterburg 3} optine,·et; veniens ad Cit

strum, fratres eum susceperunt, quu�1i licenciam a Magistro lw

buit ire quo vel let, in quo fuerunt decepti. Frater J oliannes de 

Alde11ńoff, 4) ·sm·cipiens eurn, a Sudemuntlo 5) cum bipentii in ca

put vulneratur et ń�sta fixu1 est in mo1·tem; multi eciam sagitl(l

rii sunt occisi, vioecommendator captiva tur cum X fratribus, Tńe · 

odericus de Crusle, 6) dep1·edllltl domo funditus inciner<1,ta est 

1) De !tac proditiotte J//ilowdi, quam, scriptor Me non ,atis dilucide 1td1·rat, acc ur aliu .s 
egit Y oigt T. Y 436. seq u. 

2) 1'farienwerde1·. 
3) Oportet esse .rine rlubio <.,'u1•ge11bu1·g (George11bur1;-), ut est etiam apud Lindenblatt. p. 

54. ef. Yoigt T. Y, 457. adn. 2. ubi ew alio tieterc fonte etiam Gcorgenb1,rp; non In-· 
sterbur1f commemoratur. 

ł) Jlo1•ta1se commendato1·. Yoi{rt l. l. 
5) Sudemundus e1·at levfr T//itowdi et princeps fł'esislmzsis. Lindenblall. p. 54. 
6) /7ice- commendat,r. cfr. Yoir;t {. l. 
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R O Z D Z I A L XXVI. 

Książę Witold poznał, że knowane jego podstępy były u-
- zupełnione, a gdyby się tak niebyło stało, jak później się stało, to 

on gor�ze był wymyślit zdrady. Powziął on zamiar zaprosić dy
gnitarzy na obiad, a pote·m ich wszystki.ch podstępnie pojmać w nie
wolą. 1) �ial także być i król Jagiełło, a to była pierwsza jego 
zdrada tajemnie knowana. 

Mistrz postawiwszy 2) zamek, do domu powrócił. Bawił 
tam Witold, który później dokonał knowane podstępy i .pisał listy 
i mars·zalkowi doniósł, że .Szyrgal był się przeciw chrześcianom 
skłonił i że to wcale podstępnie był uczynił, i że się uzbrajał, aby 
lnsterburga �) dostać. Gdy przybył do zamku;_ bracia go przyjęli, 
miał albowiem pozwolenie od mistrza, iść gdzieby chciał, na cze� 
źle �yszli. Brat Jan de Aldeuhof, który go przyjął, ranny został 
w głowę od Sudemunda 4) dwupiórną strzałą i włócznią na śmierć 
przeszyty; wielu także lu�zników zabito, a vicekommandor w nie
wolą wzięty - został z dziesięcią braćmi i Teodorykiem de ·Kru- · 
ste, 5) zrabowawszy zamek, do szczętu spalili go. Witold zdraj-

1) Voigt T. Y. str. 436. dokładniejsze daje wiadomości o tem podcj�ciu Witolda. 
2,) .Marienwerder. 
3) Bezwł\tpienia ma to być Gurgeoburg (Georgenburg) jak pisze Lindenblatt str. 5ł. Poró

wnaj Yoigta T. Y. str. 437. nota 2. 
•) Sudemund był szwllgrem Witolda, jak pisze Lindenblatt str. 54. 
5) Był on komandorem

· 
zamku (czytaj Voigta). 
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Celeriler Wytaut tr(l(litor cum captivis et preda in Mergenborg 

es_t reversus, ihique cristianos captivans omniaque rapiens et do

mum comburens, t,:tmsiit in Litltwanimn. Sed antequam J,uius

modi dolos perfecisset, ut ampliorem liabe·ret -inter cristicolas confi

tlenciam, baptizari se fecit in Tappiow; Magisterque Wygllndus 7) 

supra, dictus et Sc/iultecis.ya de Ta11piow eum ad fontem baptis

matis tenuerunt. 
Tradimento huiusmodi f aclo cum captivis transiit in W yl

lam, Regem quoque J agel induxit; qui cum _interrogaret eum, 
an Mergenburg posset vincere, ( et) ait: tu habens terras et po
pulum apporta bombardas etc. cito o/Jtinehimus eum 8) cum poten
cia nostra, et ait rex: forte magister invadet nos; et respondit: 
nec in uno mense vt1lebit, et interim complebimus voluntatem no
stram. Quidquid vero in et ante hanc domum factum est, sequi
tur. In ferifl 4ta in die sancti Mathei succentleru1łt eam. 9) Mi
milam armaverant, quod nemo poterat per eum transire. In 11ri
ma tamen vespera (11ctus est conftictus et ex utraque parte aliqui 
ceciderunt. Acceduntque ad castrum 10) et commendt1tor Hinri

cus de Cleen 11) ttd suos ait: quod videtur vobis de isto exercitu? 
et responderunt: plures pridem fuerunt nec obti11uerunt, ,ed quit, 
Mimilam custodia armaverunt, grave erit nobis. Crilstina die su• 
pervenit rex Scńirgal cum copia magna et duabus macńinis et mul
tis _vicibus_ iniciunt in castrum. Altera die Jagel et JJTytaudl maiorem 

7) Quis est hic Magiste1' 1//ygandus? Scribm•e sine dubio 1criptor voluit: commendalfw 
J/7ygandus supra dictus; ?°gilur Jl7itfandus de Balderslwim modo commem01•afus .. lł7-
towdu:s in baptismate ab eo acccpit nomen lf/igand. J/oigt T. Y. 242. 

8) i. e. id. (castrum Marienburg.) 
9) Lindenblatt. p. 55. Yoigt 1'. Y. 437., 

t O) Sc1·iptor h. l. intelligit arcem Marienwerde1', ut ex aliis fontibus apparet; ef. Yoig t 
T. Y. 4ł1. adn. 1. Lindenblatt. p. 55. 

11) Cjr. de eo, quod 8t1pra adnotavimus. 
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a spiesznie z Jencami i zdobyczą powrócił do Mergenburgu, gdzie 
chrześcian pojmał i wszy stko złupił i zamek spaliwszy, udał się do 
Litwy. Lecz nim te zdrady do skutku przywiódł, chcąc większe 
u chrześcian mieć zaufanie, dał się ochrzcić w Tapiow. \Vigand 
mistrz 6) wyżej wspomniony i wojtowa w Tapiow trzymali go 
do chrztu. 

Takową radę spełniwszy \Vitold, poszedł z jeńcami do 
Wilna, namówił także krc>la Jagiełłę, który gdy go się zapytał, 
czyliby mógł Mergenburg zdobyć, on rzekł: Ty mając· kraje i lu
dzi przyprowadź armaty i t. p. rzeczy, a wnet go zdobędziemy 7J 
potęgą naszą; a król rzekł: Może mistrz nas napadnie ; a on od
powiedział: ani za miesiąc niezdola, a tymczasem spełnimy wolę 
naszę. Co się zaś w tym zamku i przed zamkięm działo, to teraz 
si.J powie. We Środę w święto S. Mateusza, zapalili Litwini za
mek. 8) Niemen obsadzili tak, że go nikt przebyć niemógł. Pod 
wieczór zaraz przyszło do potyczki, w której z obu stron po kil
ku ludzi legło. Litwini przystępują pod zamek, 9) a komandor Hen
ryk de Cleen rzekł do swoich: co wam siQ zdaje o tern wojsku. 
A oni odpowiedzieli: już ich tu wielu było, a jednak go nie zdo
byli, ale że Niemen strażą obsadzili , to nalll będzie ciężko. Na
zajutrz nadszedł król Szyrgal z wielkim wojskiem z dwoma ma
chinami i gęste mi wystrzałami rzucają pociski na obóz. N a drugi 

6) Niewiadomo, kt� to był ten Magister Wygandus? Iirooikarz zapewne chciał powiedzieć 
Commendator Wygandus supradictus; był to więc \Vigand cle Baldcrsheim, o którym wła

śnie była mowa. Od tego to ojca chrzesnego podoba.o Witowd na chrzcie imi" to ode
brał. Yoigt T. V. str. 422. 

7) To jest zemek Marienburg. 
8) Lindenblatt str. 55. Yoigt T. V. str. 437. 

9) Kronikarz mówi tu o zamku Marienwerder, Jak się z innych dowodów wykazuje czyt� 
Voigta T. V. str. 441. i.ota t. Lindeablatt str. 55. 

39 
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mfl:chinam· ttdducłmn eri.gunt, pro qull, traditor equitauerat. Cele-
1�iterque trans illimil<lm {llciunt pontem cum, propugnaculis, cepe
runtq"!e fossar� contra domum, unus pro allero. jjJ.<tgister bom
bardarmn 12) de castro aptrwit magnam bomhardam, sagillans _ 
po�·t mllcl,inam maiorem t,acuo ictu, 2a vice teli!lit et pendicu
lum, eius quasi ovum est disf·racturn. Ex omni quoque parte cum 
pixibus invasennit et multos occiderun_t vaganorum. Maior eciani 
m.achintt in continf!nli instaurata est, sed frater Hernumnus ut 
pridem eam confregit. Post liec fit concm·sus pftrtium el V l Li
thwańi interempti sunt et in perniciem cristianorum -septa et fos
sala sunt desh·ucta et fuganhw 171-·essura ad castrum. Postquam 
in_ obsidione stetisse11,t lllI septimanas 13) et multa exercicia belli-
Cli _et agones explessent, Magister Hermannus ad foramen qu!)d
dam ca.,·tri statuit hombardam contra paganos, qui eciam imam 
in oppositum ordinaverant et magistrum dictum in cw;tro occide-
1�unt ictu lapidis; Sc/iirg<tl perturfJlitus alloquitur suos et 1 4) inve
nit vicecommendatorem, qui mulf.i8: ictihtts et sorie predictam mt1-
cltinarum disrupit. 

ln dominica Marscńalkus de Gotiswerder, ubi cum suis 
tJernoctabat, misit commendatorem ile Bagnita 15) ad experiendum 
quomodo se haberent in castro. 16) Qui petivit, unum aut plures 
{rlltres._ mittit, ut disceret, quod m<trschalco responderet; quotl 
in castro letati sunt, sed supervacue. JJ!l.iserunt qui dem fratrem,. 

12) Germano1•um : §B!eibenmeifter. Etiam Lindenblatt. p. 55. dicit de usu Jrequenti i•ario-
1·um tormentorum. 

13) Opugnatio durabat in totum amplius sex hebdomadas, ut est apud Lindenblatt. I. I. 
1.:1) II. l. enuntiaturn deesso videtur, aut legendum: i1wehit, pro: invenit. 
1 !) ) ff/igan<lus de Balderslteim. 

l B) Secundum Li,alenblalf. p. 55- 56. ve11it marschalcu,f, 11t domum -cibaret. 
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dziei1 Jagiełło i \'Vitold stawiają. większą machinę, kMrą byli przy 
prowadził.i i po którą zdrajca (podo bno "Titold) był jeździł. Spie
sznie rob'ą most przez Niemen z basztami i za�ęli przykopy ro
bić przeciw �amkowi, idąc z sobą o lepszą, Przełożony nad na- · 
rzędziami wojennemi 10) w z.amku urządził wielką machinę i rzu
cił pocisk przeciw większej machiuie ( oblęże11ców) i 'chybił. Za 
drug·ą razą trafił, i pion jej jakby jaje zgruchotane zostało. I ze 
wszech stron z bronią palną natarli i wielu pogan pozabija]i. \Vię
ksza machina naty chmiast naprawioną została, ale brat Herma u 
zgruchotał ją tak, jak pierwszy raz. Potem sfar.fy się obie strony 
i sześciu Litwinów zabito, i na szkodę chrześcian parka1iy i rowy 
zepsuto i w ·natłoku uciekli do zamku. Po czterotygodniowcm 
oblężeniu 11) gdy wiele wojenny ch sztuk i niespokojności· doznali 
mistrz Herman w jakimsiś otworze zamku postawił machiQę do 
pocisków prz.eci·wko poganom, którzy naprzeciwko niej podobuą 
urządzili i · rzeczonego mistrza w zamku zabili rzuconym kamic
meme Szyrgal strapiony mowę miał do swoich 12) i uderzył na 
vice - kommandora, który przerzeczog<! machinę wielu pociskami 
szczęśliwie zgruchotał. 

"V �iedzielę Marszałek z Gotisw.erder, gdzie ze swy mi 
był przenocował, posłał komandora z Ragnity, 13) aby. się dowie
dzieć, co się działo w zamku. 14) Komandor uprosił, jednego lub 
kilku braci i posłał ich, aby się dowiedzieli, coby marszałkowi 
odpowiedzieć. Cieszono się z tego w zamku, lecz nadaremnie. 

10) O którym się wyżej mówiło, którego wówczas Bleidenmeister zwano. Liudćnblatt na str. 
55. mówi takie o uiycin w tem zdarzeniu rozmaitych narz'.'.dzi wojennych to· jest b; oni 
palnćj, kusz i luków. 

11) Oblężenie trwało, jak Lindentlatt mówi, przeszło sześć tygodni. 
·12) Tu zdaje się, Że stowa jakiegoś w oryginale brakuje. 
13) Wigand de Bal<lersbeim. 
1 i) Podlng Lindenblalta str. 55- 56 przybył marszałek, aby zamek w zywno�ć opatrzJ�-
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Jollannem de Strose, qui 1'1.arschalko dixit omnem casf19i hahi
tudinem , quomodo multi fratres vulnerihus affticti invalidi essent 
ltd protectionem; marscńalcus melius sperabat fore. .Adjunxitque 
frater: Si possetis exercitum propellere de castro; et 1·espondit: 
consiliari desuper volumus. lnµrmos deposuerunt de castro et 
sanos in locum ordinaverunt cum duobus peregrinis, 17) inter quos 
Jo/wnnes Buchńoltz venit ad castrum. Interim dum marscńalkus 
star.et in loco dieto, vidit lapidem proici de mac!tina et caput com
mendatoris ai'llj!utari; frater de Lorche 18

) venit de castro Johan
nes Marsc/ialcus vero dixi!: se nolle quiescere, donec domum ab 
lmiusmodi impugnacione absolvat, quod nec factum fuit. In ab
sencia vero Mar.�cltalci pagani letantur et faciunt pontem in Mi
mila, cum duobus propugnaculis, duosque arietes, quihus sine in-· 
tervallo impugnant castrum, quod nec quidem soli pacifice pransi 
sunt, parantque insidias, mittentes quendam Lithwanum, qui vi
cecommendatorem evocaret, diceutem: 1 � se ltabere uxorem et li
beros in Bagnita, si placeret ut scriheret, quam diu domum 
servare posset et eam i lluc por tar et; litteram ttccepit r.egi.que 
presentavit; astantibus lecia est, quomodo ad 14 dies eam 
servare posseńt. Et placuit <?mnibus, circumdederunt eam im
pugnantes sagittis arietum et in die sancti Tlwrne 84 20) sagit
tis ltuiusmodi ńostiliter qu·assant inńabitantes. ln 4ta die se
quenti comportant pinum et ligna ad fossas sequentes et in domi
nica sequenti in diluculo sonitu buccinarum excitantur ad pugnam 
et lwstiliter impugnant u�que ad meridiem, unde tristes in castro; 
frater Stobus occiditur, fratri Techewitz detruncatum, est crus 

17) Lhulenblall. p. 56. eadem 11art·af_ 
18) advocatus Sambiae. 19) llefer/111· ad mu.sum LU/manum. 
�.O) lgilur d. 21. D.ecembr. 1381-. 
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Posłali zaś brata Jana de Strose, który opowiedział marszałkowi 
ws.zystkie okoliczności w zamku, jako wielu braci ranionych było 
i niezdatnych do obrony; 1\farsz.ałek rozumiał, że rzeczy lepiej stały. 
odrzekł na to brat: gdybyście mogli wojsko odpędzić od zamku, 
a on odpowiedział: obradować o t�m będziemy. Chorych wynie
siono z zamku , a zdrowych na to miejsce rozporządzono z dwo
ma pielgrzymami, między którymi Jan Buchholz 15) dostał się do 
zamku. Tymczasem, gdy marszałek stal w owem miejscu i wi
dział, jak z machiny rzucono kamień, który głowę uciął komando
rowi; brat Jan de Lorche przybył ze zamku , marszałek zaś rzekł, 
że spocząć .,,.niechcial, dopókiby zamku od tego oblężenia nie uwol
nił, co się jednak nie stało. W niebytności zaś marszałka cie
szyli się poganie i zrobili most na 'Niemnie z dwoma szańcami i 
zrobili dwa tarany, któremi bez ustanku bU::i w zamek tak , że ani 
spokojnie obiadu jeść nie mogli, i gotują fortele i wysyłają jakie
goś Litwina, a ten wezwał do siebie vicekomandora i rzekł, że 
miał żonę i dzieci w Ragnicie 16) i że gdyby się podobało, toby 
kommandor mógł napisać, długoby zamku mógł bronić, a onby 
ten list tam do Ragnity zaniósł. Wziął więc list i królowi (Li
twinów) go wręczył i przeczytany został przytomnym, jako się za
mek czternaście dni mógł br�nić i podobało się to wszystkim; oto
czyli więc dom , szturmując do niego biciem taranów i w dzień 
Sgo Tomasza roku 84. 17) tego rodzaju pociskami po niepr_zyjaciel
sku dokuczają mieszkańcom. Następującego czwartego dnia zno
szą i drzewo wzdłuż rowu, i w następując:i Niedzielę o świcie 
dźwiękiem trąb zag1·zewają się do bitwy, i wstępuym bojem wal-

15) Lindeoblatt str. 56. toż samo mówi. 
16) Ściąga się to do wysłanego Litwina. 
17) Azatem dnia 21. Grudnia 1384. 
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lapide et similiter nmlti in eo· perierunt , vicec01nmendator 1n·oje
ctus est in fossam: suburbium dcerf(nt, cristiantvero intrant tu.r
riin, propugnaculis undique disjectis' nec domum inferius defende
re ullo modo valuerunt. Consiliantur, an domum _velint dare S(ll

vis animabus. Jlicecommendator ascendit t;astrum prospiciens, de
_bilis in bracńiis et dorso, quem 1·ex videns ait: C'ommendator da 
domum vel - comburemus vos cum ea. IJ,espondit: . �·i volueritis no
bis manum i!,are safra vita, captivi tam en vestri erimus sine pe
na. Rex ait: sic. Venientibus ad valv<tm, rex dedit manum vi
cecommendatori et aliis śimiliter. Lithwani ascendunt et quendam 
fratrem latitantem invenerunt et desuper eum ejecerunt et incatl
tum quendam baiorem interemit; tempore tt1men vivus manebat in 

. tali casu, cui nomen Hinricus Swelhorn. 21) Promissa vero małe 
servata fuerunt. Rex enim person(l,m supplevit speculatoris 2 2) 

amputans caput fratri Thegart; quidam eciam misere sunt occisi 
de fratribus. Sic tradime1,ta facia sunt de domihus Beyeren et 
M erienwerder. 2 3) Commendator de Ragnita HJ suhjectus est et 
55 fratres simul trlldimentis sunt captivati de nobilibus ordinis 
fratribus. 

Jussu Magistri Marscńalcus c01wocttlo exercitu a. 1386. 2 5) 

contra Litńwanos ·venit all va dum, quoddam, premittens aliquos ad 

J 
21) Erat hic Him·icus Swelborn a. 13U6. viee commendator Regt'montii. Post ind6 ab a. 

1402. mune1•e commendatoris in urbe Mewe fung·ebatur. 
22) Speculator h. l. signifi..cat i. q. carnifex, tortor, efr. du Fresne Glossar. s. h. · v. 
23) Cf. adn. t. apud Yoigt 1'. y. 441. ubi haco 1·epugnantia . narrationis nostri eo,nme

moratur. 
24:) i. e. 1Yigandus de Baldersheim. 
25) De a. 1385. scriptor nihil trade1•e videtur. Hua autem perfinet expeditio, quam sciplo1' 

iam sttpm commemo1·avit. · Cf. Yois·t T. 1". 474 et Lindenblalt. p. 57. F'o1·tasse etiam. 
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czq ai do poluduia. Z czego smutek. w zamku. Brat Stobus za. 
bity został, bratu Te che wie kamień golenie urwał, i wielu także 
w. zamku poginęło. Vicekomandor w rów wrzucony został. Zdo
byli przedmieście, chrześcianie zaś schronili się do wieży, bo szai1• 
ce zewsząd były pozwalane i dolnej części zamku żadną miarą 
już bronić niemożna było. Obradują więc, czyliby zamek poddali, 
bezpieczeństwo sobie życia zastrzegając, wicekommandor wszedł 
na szczyt zamku, patrząc dokoła slaby na ramiona i na krzyże, 
którego król widząc, rzekł: komandorze, poddaj zamek, bo was 
spa�imy wraz z nim. A on odpowiedział: jeżeli chcecie nam �y
cie zaręczyć, bez wstrętu zostaniemy jeńcami waszymi. Król rzeki: 
Do b r z e. A gdy przyszli do wrót, król dał rękę vicekomman do
rowi oraz i innym. Litwini weszli do zamku i któregoś brata zna
leźli chorego w łóżku i z góry go na dól zrzucili, a on zabił nie
ostrożnego jakiegoś bojara, sam zaś wtenczas żywy pozostał, a 
a nazywał się Henryk Swelborn. 18) Ale obietnic nie dobrze do
trzymano. Król sam niby katem został i głowę uciął bratu Te
gartowi. Niektórzy także · z bra�i nędznie zabici zostali. Tak 
zdradzieck.o też postąpiono sobie w zamkach Bajeren i Marien
werder.19) Komand_or z Raguity 20) zwyciężony został i .55 braci 
zdrad� razem w niewolą wzięto z pomiędzy szlachty braci zakonu. 

Z rozkazu mistrza, gdy marszałek z.wołał wojsko w roku 
1386. 2 1) przeciwko Litwinom, przyszedł do brodo jednego i wy-

18) Tenze Henryk de Swelborn w r. 1306. był komandorem zamku w Królewcu. Potem od 
r. 1402. piastował urząd komandora w Gniewie. 

rn) Porównaj Voigta T. Y. str • .H-1. notę t. aby się przekonać, ie tu kronikarz sam z sobą 
się niezgadza. 

20) To jest Wigand de Baldersheim. 
:ll) Zdaje się, Źe kronikarz tu nic nie wspomina o wydarzeniach z roku 1385. Wyprawa 

przecieŻ o której pierwej \\'Spomniat, w tymze się roku odbyła. Voirt T. V. str. 474. i 
Lindenblatt str 57. Podobno i to co teraz powiedział do tego roku się ściąga, Linden-
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ad experiendum, quomodo t1micu8 ordinis se ńabeat; huiusmodi 
vero virum mortuum invenerunt occasione regis Schirgal, rever,;. 
sique in occursum Marscltalci et e:cercitus, exponunt omnit, ibi
dem gesta et actt, minus hona. In f/,umine · vero Sudena matura 
previa meditacione se cum suis retrovertit. 

Rex a�tucia inventa misit marschalko filium viri, quem oc
cideret, ut perderet eum. 26)� Quem frater Walroder perdidit in 
continenti. Rumor eciam oritur, quomodo rex mi1,·isset in omnem 
region_em suam et in Bussiam, dicens: quomodo Marscltalkus 
modo n?n ńaberet populum in terra sua, sed sepulti essent cum 
cutibus suis. Quo audito magister per totam Prussiam post re
ditum in vindictam predictorum, convocat exercitum, cum quo 
venit ad Nergttm. lnvenitque Schirgal in vallo prope antiquam Kaw 
in custodia terre cum populo suo' stetitque in vallo dom us cum innu
meris lJombardis et telis ordinatis in �xercitum Magistri, vadum cum 
constipaverat, super quo multum sperabat, invasitque exercitmn Ma
gistri cum sagittis bombar,larum; unde Magister misit fratrem Bum
penheym, 2 7) commendatorem de Bagnita, fratrem Johannem de 
Lor che, advocatum Sambiensem et fratrem Alff, qui eciam ante 
tempora in agoniis rnultis paganos molestaverat. Qui processerunt. 
Nunc concludit koc ero nica, sed dat2 8) premissus sermo confictus i 

9) 

uti in brevi intellexi; imo posfpono_ eum et reincipio subsequentem. 

quae h. l. narrantur. ad a. 1385. 1·eferenda, nam Lindenblatt. p. 5�. dicit, a. 1386. 

nullam expeditione suscepiam fuissem. At na1'1'atio eius de expeditione anni 1385. mt.t
gntlm partem cum nostro scnptore concordat. 

26) Etiam alii scriptores hanc rem copiosi1ts non explicant. 
27) Joannes de Rumpenheim, successor lrigandi de Balde1·sheim Fagnitae. 
28) vel di cit. 
29) Post c o  nfic t tt s in Jlf:;cr. 1·11b1·0 liquore 1cripto1·io e�·l i11/t:J1·posifum est; sensus sem.per 

obscuru.,. 
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siał naprzód kilku ludzi, aby się dowiedzieli,. co porabiał stronnik 

jeden zakonu, ale tego człowieka umarłego zastali z przyczyny 
króla Szyrgala. Powrócili więc naprzeciw marszałka i wojska i 
sprawiają się ź tego, co się tam było działo, a to niebardzo było 
dobre. Z po nad rzeki Sudena więc, za poprzedoiczym głębokim 
rozmysłem, cofuąl się marszałek wraz z swymi. 

Król podsh;p wymyśl�wszy, posiał marszałkowi syna czło
wieka, któregoby zabił dla zgubienia onego, 22) którego brat Wal
roder niehawuie zgubił. Pogłoska się rozniosła, jakoby król był 
porozsyłał po całym swoim kraju i do Rusi, mówiąc, jakoby mar
szałek teraz niemiał ludzi w kraju swoim, ale jakoby byli pomarli 
i pogrzebani w skórach swoich zostali. Co usłyszaw szy mistrz 
po pow rocie marszałka, powołał wojsko po całych Prusiech, ua 
pomstę wyżej rzeczonych, przybył z nim nad N ergę. Znalazł on 
Szyrgala w dolinie, blizko etarego Kowna, stojącego na straży 
kraju wraz z ludem swoilll. Stał w dolinie zamek z niezliczonemi 
narzędziami do rzucania pocisków, i strzałami wymierzonemi ku 
wojsku mistrza. Gdy w bród wstępował, na czem Szyrgal wiele 
nadziei pokładał, uderzył strzałami na wojsko mistrza, z narzędzi 
do rzucania pocisków. Mistrz zaś posłał brata Rumpenheim, 23) 

komandora z Ragnity, brata Jana de Lorche, wójta samlandzkiego, 
i bra1a Alfa, który przed czasy nieznośnie w wielu zdarzeniach 
był trapił pogan. Ci poszli naprzód; tu się kończy kronika, ale 

blatt albowiem na str. 59. mówi, Że w w roku 1386. nie przedsięwzięto żadnej wypra
wy. Przeciwnie zaś to, co rzeczony autor o wyprawie wojennej z r. 1385. pisze, zga
dza się w wielu względach z podaniem naszego kronikarza. 

22) Bliższego objaśnienia o tym wypadku nigdzie nieznajdujemy. 
i3) Jan de Rumpenheim został komandorem w Rognicic po Wigandzie de Baldersheim. 

40 
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Anno 1387. 30) per .Jlarsc!talkum convocatur reysa ma

_ąna contra paganos. Frater Conradus W alroder transiit in Li

t!twaniam castrum Meyscńegallen 31) incinerans ad fundamentum, 

13.40 cttptivos deducens de eo in Prus siam, pre ter eos, qui in 

igne perierant. 
Beyse quedam edicte in !tyeme erant, sed non consumate 

propter .aure intemperiem, que quidem propter peregrinos erant 

mandale. 32) Multa quidem ad detractionis opprobrium evitan

dum attemptantur, quae ut sic non fterent, licet non semper !t,1-

beant finem adoptatum. Quilibet enim ńabet sensum suum. Pa
gani raro bonum {llciunt post, sigillo W ytaudi f alsificato sic-ut et 

parentum suorum. 

C .A P U T XXJTJJ. 

Anno 1388. Magister et preceptor es statuunt reysam fra

ter Engelhart Bawe 1) Marschalkus, et magnus commendator 2) 

30) Secundum Lindenblatt p. 62. li. a. non est suscepta e:epcditio, etiamsi hospites bcllici 

advene1·ant. /7oigt T. Y. 489. 

31) Meiszgallen vel Maszgallen, quod n1mt1 dicitur Meschigola inter Hernów et IYilnam 
Poigt T. P. 536. 

32) Lindenblatt p. 62. 
1) Nomen hoc in Mscr. est subsignatum. 
Z) Engelhardus Rabe a. 1387. ,na1•,chalkus ordim"s et Com·adu, de Wallem•od ftfagm11 

commcndato1· creatu, e1·at. 
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to co siQ wyżej rzekło, wspomina o ·potyczce, jak po krótce wy

�yrozumiałem. Ja zaś to niżej kładę' a zaczynam znowu od na

stępnych wydarzeń. 

Roku 1387.u) marszałek rozporz�dził wielką wyprawę 

przeciwko poganom. Brat Konrad Walroder poszedł do Litwy i 

spalił ze szczQtem zamek Meyszegallen 2 5) i 1340 jeńców z niego 

uprowadził do Prus, prócz tyc�, którzy w ogniu poginęli. 

Zapowiedziano wyprawy na zimę, ale nie przyszło do nich 

dla niepogody, te zaś wyprawy dla pielgrzymów były 2 6) zapo

wiedziane. V\Tiele także przedsięwzięto, aby uniknąć zarzutu i 
obmowy; oby się to niebylo stało, bo nie zawsze był cel stóso
wny. Lecz każdy ma zdanie swoje. Poganie rzadko co dobrego 

czynią, a potem zfałszowano pieczęć Witolda i krewnych jegQ. 

R O Z D Z I A Ł XXVII. 

Roku 1388. mistrz i dygnitarze postanowili wyp1·awę. Brat 

Engelhard Rawe, 1) marszałek i wielki komandor wchodzą do Li-

:H) Podług Lindenb!atta (str. 62.) wyprawy wojennćj Żadnej w tym roku niebyło, lubo piel
grzymi z obcych krajów dla odbycia jćj byli przybyli. Voigt T. Y. str. 489. 

25) l\leissgallen lob Massgalen jest to dziiiejszn Mcszigola między Kernowem i Wilnem. Yoigt 
T. V. str. 536. 

;W) Lindenblatt slr. u2. 

1) Engelhard fiabe mianowanym został w roku 1387. marszałkiem zakonu, n I,onrod Wal� 
lenrod wielkim komandorem. 
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intrant Lilhwaniam, terram Bomanye 3) per pratum ad cat,·lrum 
Wyssewalde 4) obsidendum, in quo dux Schirgal tunc temporis 

manehat, qui cum bombarda contra cristianos ordinata multos 
occiderat; quare exercitus retrocessit ad locum, quo non poterat 

tangi. Marschalcus in primo sompno exco.ąitavit et totus exer

citus processil in castrum Wilkenherg. 5) Pllgani exercitum vi

denles, soli 6) castrum comhusserunt. Quo comperlo, Scńirgal 

venit ad Nergam, ubi ut optavit cum marschalco tractafum lta

buit et cum comrnendatore magno, demum exercitus in reditu multa 

dampna incendio et predacione fee erat. 7) W ytaudus vero visus 

est in campis et cristiani convertunt se ad naves et ad patriam. 

Post pascha Marschalcus misit consortem suum fratrem 
Alff de Czudendorff 8) ad predandum in solitudinibus, ubi 4 pi
scato,�es captivabant et revertuntur. 

Deńinc _dux Gelrensis ,9) proponens ire �ontra paganos, in 
terra Stolpensi cum suis per Eckardum de W alde captivatur et 

vinculatur in castro Valkenborg , 10) donec in vindictam /iuius 
ordo dictum Eckardum devastaret etc. 11) 

Magistri preceplo Marschalkus et commen<lator magnus 

3) Oporlet ease Romayne, nunc B.omyn. 
4) Secundum itineraria e1'0t haec arx sita prope fluvium Wiliam vel Ne1·ie_; lwdie piane 

ignoratur. F01·tasse, ut est apud Lindenblatt p. 76. intelligendum lf/iszuny ad Wiliam. 

5) Ut iam diximus, p1•ope Wiliam, haud procul a Rernow. Lindenblatt p. 64. 

6) i. e. ipsi. 
7) CJr. Yoigt T. Y. 507. ubi etiam plura de pactione, h. l. obiter tantum commemorata 

invcni'mus. Lindenbiatt. l. c. 
8) Alfus de Czudendorf a. 1387. erat Praefectus Jnste1'lJll1'Efi. 

9) Guilielmus dux de Gelde1•n. 

iO) Castrum Joannis, ftfarchionis B1•andenburgensis. 
11) Plura hac de ,·e leguntur aznul J?osgt 1'. Y. 508-514. 
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twy, aby ziemie Romanie 2) obtoczyć. przez łąkę od zamku Wys
sewalde, 5) w którym książę Szyrgal wówczas przebywał. Ksią
żę ten z machiny do miotania pocisków wymierzonej przeciw 
chl'ześciauom wielu z nich pozabijał; dlatego wojsko cofnęło się 
ua miejsce, gdzie go dosią dz niemożna było. Marszałek w pierwszym 
śnie to wymyślił i całe wojsko udało się do zamku Wilkenberk 4) 

Poganie widząc wojsko, sami zamek spalili. O czem dowiedziaw
szy się Szyrgal, przybył do N ergi, gdzie jak sobie życzył, układ 
zrobił z marszałkiem i wielkim komandorem, wojsko przecież w po
,nocie swoim wielkie szkody porobiło ogniem i łupieztwem ra
bując i paląc. 5) Witolda zaś widziano na p�lacb, a �brześcianie 
powrócili do łodzi swoich i do ojczyzny. 

Po Wielkiejnocy marszałek wysłał soc.yusza swego Alfa 
de Czudendorf 6) na rabunek na puszczę, gdzie czterech rybaków 
pojmali i powrocili. 

Potem książę Geldrski 7) chcąc iść na pogan, pojmany zo
stał w ziemi sztolpeńskiej wraz z towarzyszami swymi przez 
Ekarda de W aide · i w kajdany okuiy w zamku Walkenborg, 8) 

aż zakon mszcząc się ·za niego Ekarda zniszczył. 9) 

z; rozkazu mistrz�, marszałek i wielki komandor, wyżej 

2) Mylnie napisane Romanie zamiast Romayne, dzisiejszy Romyn. 
3) Podług wykaz6w drogowych musiał ten zamek leżeć nad Nergą czyli Wilią, ale niewiado

mo gdzie. Może to są dzisiejsze Wiszuny nad Wilią, jak pisze nota u Lindenblatta na 
stronie 76. 

4) Jak się już wspomniało blizko Wilii niedaleko Kernowa. Lindenblalt slr. 64. 

5) Porównaj Yoigta T. Y. str. 507., który przytoczył szczegóły tego zdarzenia, które t� 
kronikarz tylko napomknął, Lindenblatt. 

6) Alff de Czudendorf był r. 1387. przeloionym w Jnsterborgu. 
7) Wilhelm książę Geldryi. 
8) Zamek Jana magrnbiego brandenburskiego. 
9) Czytaj Voigta T. V. str. 508. 514. 
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predicti cum aliis preceptorihus, cum peregrinis vicerunt Valkelł
lJorg vi, ducuntque ducem sic absolutum in Prussiam. 12) 

Murus quoque in parte in Kosl!Jn depositus ordiuis prece
pto propter excessum quendam incolarum. 13) Suspectus tamen 
quihusdam !talJehatur Magister, qui a paganis et cristianis non 
modicas !tabuit impugnaciones, cum tam en pro ordine die et no· 
cle vigilaret, continenci<, laude digna, oracionihus, jejuniis, vigi
liis et ceteris operibus virtuosis Obiitque anno 1489. 14) in bona 
rflcione, sacramentis munitus, et sepultus est in Merienburg; cu
ius anima sit cum cristo. 

C.onvenerunt deinceps preceptores et elegerunt magnum 
commendatorem 15) in locum tenentem Magistri, qui a media, e
state usque ad XLmam vices Magistri supplevit. 16) 

Interim oritur odium inter fratres, quum Gotfridus de Ku-, 
len 17) pre{ ectus in Rastenburg, et J Óńannes de Strif en pre{ ee
ius itt Barten, 18) qui intrant dese1·ta co'fttra paganos. Conductor 
vero eorum in ftuvio convertit se ad paganos. Nichilominus ideui 
captivabant aliquos, a quibus audiunt, Lithwanos i11 magna co
pia transire in Prussiam, et querunt ab alio conductore, quomo
do possen_t eis approximare et duxit eos ad vestigium eorum et 
persequntur plures occidendo, sequendo die et nocte, donec ve
niunt ad stagnum, quod contiguum fuit terre Prussie, tt'hi 12 

12) Accuratam rei exposttionem invenies opud Yoigt l. c, 

13) Cfr. Yoigt T. 511. 
14) Non recte ,e habet; magister ordinu ge_neralis Con1·ad1u Zollner de !f.otenstei1t mor-

iuu, est demum a. 1390. ef. 'Yoi'gt T. 'Y, p. 550. 
U) Conradus de 1//allenrod. 
16) Cfi·. Poigt T. Y. 567. 
17) In membranis Gottofredus de Kuele. 

18) Erat secundum membranas, in quibus Joannes de Slre(tfen dicitur, a. 1389. vicecom� 
mendato,• flegimontli. 
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wspomnieni z innymi dygnitarzami i z pielgrzymami zdobyli sztur
mem Walkenborg, i książęcia tym sposobem oswobodzonego przy-
prowadzili do Prus. 10) 

Mur także w Koślinie w części zniesiony został z rozkazu 
zakonu dla przewinienia jakiegoś mieszkańców. n) Mieli tllkże 
niektórzy w podejrzeniu mistrza, na którego i poganie i chrześcia
nie nie mało nastawali; on przecież czuwał nad zakonem dniem 
i nocą godzien zalety z wstrzemięźliwości, modłów, postów, czu
wania, zachowania wilii, i inny�h pobożnych uczynków. Umarł w ro
ku 1389. 12') zupełnie przytomny, sakramentami opatrzony, pocho
wany w Malborgu , którego dusza n�ech będzie z Chrystusem. 

Zeb�ali się potem dygnitarze i obrali wielkiego komando
ra 13) zastępcą mistrza, który od polowy �ata aż do Niedzieli 
Quadragesima mistrza zastępował. 14) 

Tymcz.asem wszczęła się niechęć między braćmi z powodu 
Hotfryda de Kulen 15) przełożonego w Rastenburgu i Jana de Stri
fen, przełożonego w Barten, 16) weszli na puszczą przeciwko po
ganom. Pr·zewodnik zaś na i:zece udał siQ do pogan niemniej je
dnak pojmali oni kilku; od których się dowiedzieli, że Litwini w zna
cznej liczbie idą na Prusy i pytają się drugi ego, przewodnika , jak
by się ku nim zbliżyć m-ogli i zaprowadz_ił ich na trop Litwinów · 
i ścigali ith przez następujący dzień i noc i kilku zabili, aż przy
szli nad jezioro, które dotykało granic pruskich, gdzie 12 Litwi-

10) Więcej o tero pisze Yoigt. 
11) Yoigt T. V. str. 511. 
12) Pod'lnie to jest mylne, Wielki mistrz Konrad Zollner de Rotenstein umarł dopiero w ro-

ku 1390. (czytaj Yoigta T. Y. str. 550.) 
13) Konrad de Wallenrod. 
14) Czytaj Voigta T. V. str. 567. 
15) Oryginalne dokum·enta nazywają go Gottfried von der Kiile. 
16) Ten Strrifen w r. 1389. hył komandorem w Królewcu. lmie mu było Jan. 
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ex eis occiderunt et unus evasit; duos tamen piscatores Litvwani 

captivaverant ante ea, a quibus audiunt, cristianos in propinquo 
esse cum copia magna. Quare convertunt se ad sua et occur

runt eis cristiani, a quibus multi sunt occisi vulnerati in equis 

et pre da magna dampniflcati; captivi quoque ducti. 
Eodem tempore commendator de Bagnita, preceptores de 

Ynste1·burg 19) de Tapiow 2 0) etc. proftciscuntur cum viris de Bum

penheym 21) in Samaitarum terram, intrantes in Nyntegeten vul

gariter non avisatam c<,piuntque et occidunt in numero ultra 500, 

conveniunique in montem Krumpste Kalwe et sani revertuntur 

preter unum , qui captiva/us fuit. 2 2) 

In illo quoque tempore 23) Magister Lyvoniensis cum 4 

commetidatorihus venit in Merienburg et fil ibidem capitulum 24) 

et de communi consilia et consensu eligunt in M(J,gistrum genera

łem fratrem Conradum JV alroder divina misericordia, qui pri-

de1n · erat Marscńalcus, similiter Magnus commendator et in omni

bus semper se bene ńahuerat. In Magisterii eciam dignitate con

stitutus multas tulit impugnaciones. Matura quoque meditacione 

cogitat, quomodo paganis atque Polonis resistere possit, qui mul

tipliciter a fratribus erant dampnificati. 

In !tyeme 25) frater Marquardus commendator 26) et fra

ter Kun 2 7) advocatus Sambiensis cum suo collega et ceteris a 

19) P1•aefectu1 lnsterbU1·gi erat A {fus de CzudendorJ. 
�O) Praefectu6 1'apiauiensis erat Penz Truppurk. 
21) /. c. Joannes de Rumpenheim, commendator Ragnitae. 
�2)' Haec videtur e1se expeditio, cuius meminit Lindenblalt. p. 67. Inde ve,·isimile fit, 

te1·ram Nynlegeten et montern Hrumpste-Halwe (vel pott"us Krumstegall) silum fuisse 
prope Haltenen (Iloltinjany) ad Juram. Regio haec montuosa. 

23) Mense Martio a 1391. 
24) D. 12. Martii a. 1391. 

25) Haec expeditio pertinet sine dubio ad a. 1389. rjr. Lindenblatt p. 67. 

26) Id. est lJtlarquardus de Raschau, commendato1• u1·bil JJfimilae. 
27) Cuno de Lichten1tei1t advocatus 1J1·dinis Sambiae. 
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nów zabili, a jeden uszedł. Litwini zaś pierwej pojmali dwóch 

rybaków, ód których usłyszeli, że się cbrŻeścianie w znacznej licz• 

bie zł>liżali. Dla tego powrócili do swoicb granic i zaszli im dro

gę chrześcianie, z których wielu zabito,. poraniono, na koniach 

i wielkiej zdobyczy uszkodzono, je11ców zaś uprowadzono. 

Tegoż czasu, komandor z Ragnity, przełożeni z Insterbur

ga, 17) z Tapiow 18) i t. d. idą wraz z ludźmi z Rumpeuheim 19) 

przeciw Zmudzi, wchodzą do miejsca gminnym językiem Ninte

geten zwanego nieostrzeżonego i zabili i wzięli w niewolą więc 

cej jak 500 ludzi i zebrali się na górze Krómpstekalwe i zdrowi 

powracają prócz jednego, który się w niewolą dostał. 2 0) 

\'V tym także czasie 2 1) mistrz inflantski z czterema koman

dorami przybył do Malborga, 22) i zebrała się tam kapituła, i za 

wspólną naradą i przyzwoleniem obierają na wielkiego mistrza z mi· 

łosierdzia Boskiego brata Konrada Walroder, który dawniej byt 

marszałkiem, oraż witlkim k�mandorem, i któremu we wszystkiem 

zaws1.e dobrze się było powodziło. Wyniesiony na urząd wielkiego 

mistrza, wielu on przecież doznał przykrości; on zaś dokładnie 

rozmyśliwal głęboką rozwagą, jakby się mógł oprzeć poganom i 

Polakom, którzy licznemi podstępami na zakon nastawali, pomimo 

tego, że cz�stych od braci szkód byli doznali. 

W zimie 23) brat Markward komandor 24) i brat Kuhn 25) 

wójt · samlandzki, z socyuszem swoim i z innymi, od Niemna udali 

17) Przcłofonym w Insterburgu 1był Alf de Czudendorf. 
18) Przełożony w Tapiau nazywał się Pentz Truppurk. 

�19) To jest Jana <le Rumpenheim komandora w Ragnicie. 
20) Ta to podobno była wyprawa, o której Lindenblatt na str. 67. wspomina. 
21) W Marcu 1391. 
22) Dnia 12. Marca 1391. 
23) Ta wyprawa, jak świadczy Lindenblatt na str. 67. odbyła się w roku 1389. 
24) To jest Marquard de Raschau komandor z Memla. 

4l 
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Mymila transeunt in terram M edenil, is) non m,is<llam, quam, 
�qne et pretla devastant. Litkwani vero sequuntur eorum vesti
gia, 11eruquntuF eos usque ad quandam paludem non gelatmn. 
lJl(l,ximeque erant nives , ubi commendator de Mymi/a Nicolaus 
Cassow 2 9) captivalur. Litńwani vero juxlt1 errorem smtm pro
posuerunt, unum cristianum off erre diis, ceciditq�le sors super di
ctum cornmendatorem, impositumque equo siw creniare volueruttl, 
qui per/usus cruJJre ex v_ulneribus rubicundus llpparuit, alligant
que <ul 4 vibices · cum rnanibus et pedibus et circumposito igne 
suffocatus est. 30) Cuius anima requiescat etc. pe tit c r o  n i c a  
long o s e r m o ne . 31) et ,lliorum eciam occisorum, pula Wygandi 
.de Margborg fratris Quervert 32) etc., qui cum 60 est occisus 33) 

et ecfom ultra 70 nobile-Y; eciam 200 equos pr1gani obtinuerunt. 
Signiferum de Sambia capiunt vocabulo 1'lericus. Alii revertun
iur ut poterant ad pafriam. 

In ltyeme 34) conmmiunt prefectus de Insterhurg, frater 
Al/f de Czudendorf', . c�ltega commendatoris de Balga cum pre
fecto de Tapiow in _ copiam et pe1"lranseunt desertum usque ad 
fiumen Drause 3 5) vulgariter et pauci occurerunt eis, de qui/Jus 
captivant lliiquos , alii evaserunt, et duetu racionis revertuntur 
ad �·u<1, cum parvo p1rofectu. 

28) Regio Samogitiae IPorny, etiam, JJfjedntki. 
29) Nomen Commendato1·is falso seriptum. Lindenblaii, p. 67. habet: Marqua1•dus de 

Raschnow. Yerum nomen est: Marquardua de Raschau. Yoigt T. Y. 52.2. adnot 1. 
Jn membranis nomen eius adhuc non potuił inveniri. 

30) Sir. etiam Lindenblatt. p. 68. Yoigt T. P. 522, 
3l) Pe1'ba in Mscr. subJignata rubro liquore. 32) Comes de Querfu,·t, eques ordinis. 
33) De emendationc huius loci et recta eius infeprctatione c/r. Luc a s  traą_tatum d� c/11'0-

nicis lPigandi Marburgensis, secundum quem ita esse debebat: Cuius anima requie
scat etc. petit cronica tongo se1·mone puta Wigandi de Marborg - et aliorum el oc
cisorum fratris Qtie1•vc1·t, qui cum 60 est occisus et etiam ultra 70 nobiles ot 200 
equos pagani obtinuerunl. 34) A. 1389. 

35) Si,tus. '4uius fluminis ignotus. 
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się do. ziemi mieduickiej 26) nieostrzeżonej, którą ogniem i rabun
kiem zniszczyli, Litwini zaś poszli w trop za nimi, aż do trzęsa
wiska jakiegoś, które ni«>bylo zamarzło. Śniegi były wielki�, gdzie 
komardor z Mem!a; Mikołaj Kassof 2 7)' w niewo lą wzięty został. 
Litwini podług blęduej wiary swojej umyślili chrześciauina jedne
go Bogom ofiarować, i los padł na rzeczonego komandora, i wsa
dziwszy go na jego konia, spalić go chcieli, a on oblany k rwią 
z ran swoich, cały się czerwony wydawał, i przywiązawszy mu 
ręce i nogi do czterech Vi bi c e s, ogień do koła nałożyli i tak 
go udusili 28) Wieczny odpoczynek duszy jego, kronika o to dłu
giemi słowami prosi P. Boga, oraz i dla iunych poległych, jakoto 
\Yiganda de 1\fargborg·, brata Querverd 29) i t. d., który z sześć
dziesiąt ludźmi zabity został 30) i przeszło 70 szlachty; poganie: 
także zdoby li 200 ko ni. Chorążego także samlandkiego, nazwi
skiem Merika . poj'mali. Inni powrócili jak mogli do ojcz yzny. 

\V zimie 31) �ebrali się przełożony z Iusterburga, brat Alf 
de Czudendorf, socy usz komandora z Balga z przełożonym z Ta
piow w znacznej liczbie i przebyli puszczę aż do rzeki w gmin
n ym językti Drnuze 32) zwanej, i mało kogo spotkali z pomiędzy, 
których kilku w nie,voJą wzięli, }nni uszli, oni rozsądku si� ra
dząc, powrócili dQ domu z urnlą korzyści':-!. 

25) Kuno de Lichtensteiu w6jt zakonu w Samlandyi. 
26) l{raina Żmudzka Worny czyli Miedniki. 
21) Nazwisko tego komandora jest mylnie napisane Lindenblalt str G7. pisze l\łarguard Ras

sihnow. Prawdziwe nazwisko jest Marquard v. Raschau. Voigt T. V. str·. 522. W aktach 
urzędowych nazwisko jego dotychczas się nieznalazlo. 

28) To sam0 pisze Lindenblatt str. 68. Votgt T. V. str. 522. 
29) Hrabia z Querfurtu, kawaler zakonu Krzyżaków. 
30) 'Luc as w dyssertacyi swojeJ o kronice Wigonda rlc l\farburg miejsce Io wyju;nia. 
31) W roku 1389. 
3.2). Polozenie _tej rzeki jest niewiadome, 
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C A  P U T  XXVIII. 

Dux Schirgal misit quendam llictum vulgariter Granden 

anno 1390. cum 60 viris irweniuntque, castrum Sweygruwen 1) 

inavisatum, ad quod profecti erant, ubi suburbium incinerando, 

vim castro intulerunt, unum occiderunt et 6 captivalumt et re

grediuntur domum. Quos pre{ ectus de Y nsterburg cum 28 per 

sequitur usque in tercium diem et orto sole 4 ex eis occiderat 

duos conductores similiter, alios vero captos per ta los suspenpe

rat. Omnem quoque eorum rapinam cum XJTJ equis detulerat 
in terram. 

Frater Eghardus 2) Bawe Marscńaikus statuit reysam ve

niensque in Y nsterlJUrg propter iempori�· et aure intemperiem re-

diit domum. 

Deinde temporis· qualitate arridente Commendator de Ra

gnittt cum aliis a JJlarscltalco ei in succursum missis, se. prefe

ctis de Y nsterburg et de Girdow intrantque inavisatam -terram 

l(altanenen, 3) ubi ultra 400 occiderat atque captivaverat, aliis 

evadentibus et in reversione .Litńwani sequuntur. cristianos et ex 

eis 4 perdiderunt et cum gracia domum redierunt. 

· Eeoitem tempore divulgata est diversitas animorum inter 

Wytaud et Schirgal. W ytmul petit graciam magistri, ad quam 

post com·ultacionem factam eum. suscepit. 4) Comes de Beneke, 

1) Situs huius arcis ignotus. . 

2) Pro: Engelhardui. 

3) Jam saepe commemoratum Roltinjany. 

4) Lindenblatt. _l'· n. Yoigt T. 534. seq. 
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R O Ż D Z I A L XXVIII. 

Ksif!Żę Szyrgal wysłał człm,,1ieką gminnym językiem Gran„ 
den zwanego, w roku 1390. z 60 ludźmi, i znajdują zamek Swaj
gru wen 1) nie ostrzeżone, d o kt ó rego z m i e r z  a I i , gdzie przed 
mieście spalili i na zamek uderzyli, jednego człowieka zabili, sze
ściu pojmali i wracają do domu. Przełożony z Insterburga w 28 
ludzi poszedł za nimi w pogoń aż do trzeciego dnia, i o wscho
dzie słońca czterech z pomiędzy nich zabił, podobnież dwóch prze
wodników, innych zaś pojmanych, za nogi obwiesił; całą zaś ich· 
zdobycz wraz z t6' końmi, do kraju odprowadził. 

Brat Ekhard.2) Rawe, marszałek, postanowił wyprawę i 
przybył do lnsterburga, ale dla niewczasu i niepogody, wrócił 
do domu. 

Potem, gdy się cżas wypogodził, komandor z Ragnity z_:in
nemi, których mu marszałek w pomoc przysłał, to jest z przelo
żonemi z lusterburga i z Girdowa, wch,odzą do nieostrzeżonej 
krainy Kaltanenen, 3) gdzie wi�cej jak· 400 ludzi wybił i w nie
wolą pojmał; inni uszli, a w odwodzie Litwini ścigają cbrześcian 
i z pomiędzy nich 4 zabili, inni szczęśliwie do domu wrócili. 

Tegoż czasu objawiła się nie jed�10ść między Witoldem i 
Szyrgalem. Witold udał się do laski mistrza, do której go po od
bytej naradzie przyjęto. 4) Hrabia de Re1łek, brat Mark wart, w poj-

t) Poloienic tego zamku jest nieznajome. 
2) A raczćj E�gclhard. 
3) Wspomnione po kilka razy Koltyniany. 
4) Liądenblatt str. 12. Voigt T. V. slr. 531:. 
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frater Marquart in captivitate detinetur, 5) qui ex parte Scńirgal 
Wytaud manum dederat. Suaseruntque ei et inducunt ad cristi
anismum. �) Marquardus dictus intimavit magistro, quomodo · per 
astucfre Wille castrum p'osset vinci. Sudemunt, 7) talia senciens, 
celeriter (1,diit regem Karihol, avisans eum dicens, quomodo Wy
taud cum cristianis Willam vincere vellet; uniJe arrnato iam ca
stro , Wytaud venit et V fratres ei occurrunt, quos suscepit ve
nitque in Prussiam, a captivitate quidem eos deduxit. , 

Cumque venisset in Gartyn, misit fratrem .mum Y wanum et du
ce�n Andream cum litteris .<,igillatis ad magistrum 8) dicens: omnia, que 
dudum promisisset, -prmiter velle tenere. Magister vero remisit 
ei Arnoldum Borgeler 9) Commendatoreni de Balga, fratrem Mar
quardum Saltzbacle, 10) dominum T!wmam, Surwille, prefectum 
de Rastenburg 1 ') et veniunt in Garten per interpretem Komot 12), 

Czolner dictum, ut commissa Magistri Wytaudo 11roponant. · Et 
conveniunt prope {lumen vulgariter Licke et faciunt ibidem in
ter Witaudum et 01·dinenł perpetua.._m pacem. 13) 

Quo fa eto, M agiste1· de longinquis vocat suos ad reysarn 
contra Litkwanos; unde lJf arscltal!ms predictus precepto Magistri 
de Garten profi,ciscitur per Nergam in Litle_waniam; Witaud cum 
suis venit eis iii, succursum, transeuntes in litore Lithanico et vi-

5) De eius captivitate iam supm dixit scripto1': Kc Il. l. adparet, co milem hunc fuissc 
equitem ordinis. 

6) .Ye1·ba haec 1•eferuntu1• ad Witowdum. 
7) H7itowdi levfr et capitaneus Wilnae. In mcmbranis apud Yoigt 1'. Y. 53i. diciht·r 

fuisse familiaris principis Km·iebut. 
8) Cfr. Yoigt T. //. 535. adn. 1. 2, Frah·em TFitowdi Lindenblatius Sigismunduvi ap

pellat. Non est cum eo confundendus, qui supra commemoratur, lwanus dux Gal-
schanensis, Witowdi levit'. 9) A1•noldus de Buerę;eln. 

10) lliarquardus de Sulzbacli (a. 1394. vicecommendator Regimonlii). 
11) P1•aefectus Rastenburgi erat tum fo1·tasse Gottofredus de /{uele, nain -eliam a. 138�. 

munere hoc fungebatu1•. 12) Fo1•tasse falso sc1·iptum p1•0 : Konrad. 
13) Cfi·. testimonia apud Yoigt T. Y. 536. adn. 2. 
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mamu trzymany został, 5) który �d Szyrgala z Witoldem był się 
pojednał. Oni go uamawiali� i uakłonili do chrześciaństwa. 6) Rze
czouy Markward doniósł n1istrzowi, jakby podstępem mógł zdo
być zamek wileński. Sudemunt 7) słysząc to, spiesznie udał się 
do króla Karibola, donosząc mu i mówiąc, że V\Titold z chrześcia
uami V\7ilno chciał zdobyć. A gdy już zamek był w stanie obron
uym, Witold przyszedł i 5 braci zaszło mu drogę, których on przy-
ją przyszedł do Prus, uwolnił ich więc od niewoli. 

A gdy przybył do Gartyn (Grodna) posiał brata swego Iwa
na 1 książęcia Jędrzeja �- zapieczętowanemi listami do mistrza 8) 

mówiąc, iż wszystko, co był kiedy przyrzekł, ściśle chciał do
trzymać, mistrz zaś posiał mu na powrót Arnolda Borgeler, 9) ko
mandor.a z Balga J brata Marquarda Salcbach, 10) P. Tomasza Sur
wille, przełożonego w Rastenburgu 11) i przybywają do Grodna i 
przez tlomacza nazwiskiem Komot 12) Czelnera oznajmiają ,vitol
dowi zlecenia mistrza. I schodzą się nad rzeką Likie zwaną i 
tam zawierają wieczny pokój między zakonem a Witoldem. 13) 

To uczyniwszy mistrz, z dalekich sfron powołuje swoich 
do wyprawy przeciwko Litwinom; przerzeczony więc marszałek 
z 1·ozkazu mistrza, z Grodna przez Nergę idzie na Litwę. Wi
told ze swymi przybywa im na pomoc, idąc granicą litewską i 

5) O jego wzięciu w niewolą mówił jui dawniej kronikarz. Z tego tu miejsca widzimy, :ie 
był kawalerem zakonu. 

6) To się ściąga <lo Witolda. 
7) Szwagier Witolda dowodzący w Wilnie podług Yoigta T. V. str. 534. Był Qn powierni

kiem księcia Kariebuta. 
8) Porównaj z Voigtem T. V. str. 535. Nota 1. i 2, 
9) Arnold v. Burgeln. 

10) Marquard v. Sulzbach (1394) komandorem w Królewcu. 
11) Przełożonym w Rastenhurgu był jeszcze pewnie wten<'ZUi Gottfried de Kiile, bo nim był 

jeszcze w r. 1389. 
12,) Pewnie omyłka zamiast H.onra<l. 
13) Czytaj Voigta T. V. str. 536. mrnga 2, 
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ce1·unt Meischengallen 14) et deinde Kertio•i,, quod L�thwaui 

soli 15) succenderant et abierunt. Multi quoque ordinis et lwspi
tum sunt occisi; eciam paganorum mul/i in captivitatem ducuntur 

et convertunt se ad. Prussittm. V exillum sancti Georgii tenuit 

dominus Appil Vocńs de Flanken:, 16) Comes cle Morse 17) vulga

riter e.t domicellus de Marka vulgariter insignia militaria susce

perunt, deque paganis 2000 portarunt. 

Wytaud cum fratre Marquardo 18) venit in castrum Gar

ten et loquitur cum capitaneis, qui discordes ante a er ant, et di

cunt ei, quod si vellet eis dare Marquardum dictum in capita

neum, tunc vellent bene tenere et Wytaud loquitur cum eo. Ipse 

vero amore et lwnore ipsius sponte suscepit. Wytaud recessit. 

M arquardus vero permansit; dum vero abc es sit , domum non po

t er ant retinere, quum Marscńalkus accepit eum de castro. 19) 

In XLma fit reysa et ducunt secum- victualia in plaustrum, 

quod antea non fuit visum. Eo tempore Commendator de Balga 

fratrem Wilhelmum fecit ex11eriri, an Garten adkuc staret vel 

non, misitque cum eo XXX viros; domus vero post VI ebdoma

darum circulum, qui bus obsessa fu erat, Regi J agel fuit pre·· 

sentata. 2 0) 

14) Misc/iegola. Lindenblatt. p. 13. 
15) ipsi". 
16) Infra, ubi narrantur 1•es anni 1392. scriplór hunc Appel Fuchs F1•ancum esse dicit 

,gitU1' pro „ de Flanken „ esse debet: de F1•anken. E1·at oriundus gente f1'anconica, 
quae ex a1·ce sua Do1·nheim eti'am nomen Fuclis de Dornheim accepit. Plures ex !we 
gente nobiles gei•unt nomen Apollinm·is, quod h. l. contractum. est in Appel. ef. Span-
13·enbe1•g Adelspieg p, i. 

17) Ex gente clara comitum de Mifrs ad Rhenum. 
18) Marquardus de Sulzbach. 
19) Plura efr. apud Yoigt 1'. Y. 538. 

ZO) Lindenblatt. p. 74. l. l. 
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zdobyli�Majszengalen, 14) a potem Kemow, który Litwini sami za
palili i odeszli. "Tielu z pomiędzy. braci i z go�ci zabito, wielu 
także pogan w niewolą wzięto i zwracają się ku Prusom. Pan 
Apii Foks de Flankien 15) nosił chorągiew Sgo Jerzego. Hrabia 
de Morse 16) zwyczajnie zwany i panicz de Marka, odebrali o
znaki wojskowe i dwa tysiące pogan wzięli. 

Witold z bratem- Markwardem 17) przybył do zamku w Gro
duie 1 mówił z dowódzcami, którzy dawniej w niezgodzie z so
bą żyli i powiedzieli mu, że gdyby im �ał rzeczonego Markw�rda 
na dowódzcę, wtenczasby się dobrze trzymali i mówił z nim \'Vi
told. A on powodowany przywiązaniem i czcit1 ku niemu, zaraź 
przyjął. Witold odjechał, a Markward został, ale gdy on się od
dalił, przy zamku utrzymać się niemogli, bo go marszałek wziął 
ze zamku. 18) 

W Niedziel<: Quadragesima odprawiła się wyprawa i wzięli 
z sobą żywność na wozie, c�ego dawniej nie widziano. Tegoz 
czasu komandor z Balga bratu Wilhelmowi kazał się do,;viedzieć, 
czy Grodno jeszcze stoi ·lub nie i posłał ·z nim 30 ludzi. Lecz 
zamek, po sześciu tygodniowem oblężeniu, oddany został królowi 
Jagielle. 19) 

14) Miszegola Lindenblatt str. 73. 

15) Później nasz kronikarz mówi, ze ten Appel Fuchs był rodem z Frankonii, więc zamiast 
de Flanken czytać trzeba de Frankcn. Pochodził on z franko6skiego domu, który od 
zamku Dornheim nosi nazwisko Fuchs v. Dornheim. Wielu z tej szlacheckiej familii no
szą imię Apollinaris. l ten tutaj się w skróceniu Appel nazywa. Czytaj Spangenberg str. :l· 

16). Z znakomitej rodziny Mors nad Renem. 
17) Marquard v. Subbacll. 
18) Czytaj Yoigta T. V. str. 538. 
19) Lindenblatt str. 74. Voigt. 

42 
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Deinde 2 ':) per Marsc!talkum predictum fit reysa et cum 
in.ultis peregrinis, signanter cum filio A.nglici ducis Lankaatensis 
Comes de Ter pi 2 i) etc. W ylaudus dux interfuit et Samayte ascen
dunt cilra Mimilam. Dux vero Sc!tirgal stetit parte ex altera 
prope antiquam Kaw.en, ut proltiberet transitum cristianis, nec po
tuit, quum vadum invenerunt et pertransierunt et quam cito ter
ram · tetigerunt, pagani in fug am se dederunt, quos cristiani per
sequuntur et multos occiderunt. Tales, 2 3) quos duces ducunt 
capti·vos cum multa preda, quam ab eis abstulerunt. 

Dehinc veniunt prope Wiliam, 11rimumque Ragnitarum ve
xillum pertransivit (1,quam, -ubi quidam miles Johannes de Lu„ 
tam 24) fuit occisus; impugnantes castrum ligneum cito vicerunt, 
ubi inter multos occisos quidam rex ńomine Karigal 25J interfuit. 
Et accipiunt cristiani multa bona in castro. 

Pons fit trans N erg am et multi cum negociis veniunt ad 
exercitum de paganis et ut cristiani mutuo negociantur. Dux 
Conradus 2 6) cum tel o oceiditur; steteruntque V. septimanis in 
continuo agone, noc te dieque et pugna , et ex utraque parte multi 
sunt occisi; dumque se converterent ad pltrles, captfoati et occisi 
sunt ultra 7000 pro majo,:i parte /Jaganorum; Et Lyvoniensis 2 7) 

21) Mense Augusto a. 1390. 

22) Comes Hem·icus de Derby, ducis Joannis de Lancaster filius natu maximus, postea 
rex B1·itanniae, Hem•icus 11'. Yoigt T. r. 541. adnot. 2. 

23) In Afscr. est: Taes vel Caes. Hoc sig1tificat: quos diwes esse putabant, cum magna 
praeda abducebant. Fuisse inter eos duces, testatur Yoi'gt 1'. Y. 543. adn. 1. 

24) Nomen sine dubio corruptum. 
25) Carigal erat unus ex filiis Olgjerdi, igitur Jaga/i et Skirgalifi·ate1·. In baptismate 

acaepit nomen Casimfru.v. Yoigt T. r. 545. 5 46. adnot. 1. 
26) Non Witowdi f1•atcr Wigandus, qui· in baptismate nomen Com·adus accepe1'al, sed 

Witowdi frate1• '.ł'ol,wyl inte1• caesos fuisse dicitur. Yoigt T. V, 548. adn. 4. lgitur 
etiam huic nomen Conrada esset, necesse erat. TYigandi Witowdi fi·at1·is, meminit 
Lindenblatt p. 89. etiam a. 139i. 

27) llf agister Livoniae Robinu, de El:.. 
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Potem io) rzeczony marszałek zrobił wyprawę z wielu piel
grzymami, mianowicie ze synem angielskiego książęcia Lankaste
nu, hrabią de Terpi 21) i iunymi. Książę \Vitold był przytomny. 

' 

Byli i Zmudzini z tej strony Niemnu. Książę zaś Szyrgel siał 
z drugiej strony blizko starego Kowna, aby c1irześcianom przej
ścia zabronić; ale napróżno, bo znaleźli brcSd i przeszli, a skoro 
się ziemi dotknęli, poganie tył podali, których chrześcianie ścigali 
i wielu zabili. Tych, których za książttt mieli, wzięli w uiewoJ;i 
wraz z wielką zdobyc�ą, którą im odebrali. 

Ztamtąd przychodzą pod "rilno, chorągiew Ragnitanów 
1>ierwsza przez wodę przeszła; tam żołnierz jeden Jan de Lutan 22) 
zabitym został, dobywając zamek drewniany, prędko go zdobyli, 
gdzie między wielu zabitymi był i kt-ól jakiś nazwiskiem Kari
gal. 2 3) I wzięli chrześcianie znaczny dobytek w zamku� 

Zrobiono most przez Nergę, tam wielu pogan dla handlu 
p1·zybyło do wojska i wspólnie z chrześciauami ze sobą hrncllują. 
Książę Konrad 24) zabity został pociskiem i pozostali przez pięć ty
godni w nieu�tannej niespokojności i walce we dnie i w nocy i 
z obu stron wielu ich zabito, a gdy się każdy w swoją stronę 
obrócił, pojmano w niewolą i zabito więcej jak 71()00 ludzi, po 

20) W Sierpniu roku:1390. 
21) Hrabia Henryk Derby, starszy syn ksi�cia Jana z Lan asteru został później królem ao. 

gielskim: pod imieniem Henryka IY. Yoigt T. V. str. 5U. uwaga 2. 
\. 

22) Nazwisko to podobno nie jest właściwe. 
23) Karig·al był synem Olgierda, azatem bratem Jagiełły i Skirgala; odebrał on na chrzcie 

imie l{azimierz Voigt T. V. str. 54S- 546. uwaga 1. 
24) Między zabitymi wspomnionymi jest Tvkwyl brat Witowda, a nie Wigand ,, drugi brat 

Witolda, który na cl1rzcie był otrzymał imię Konrad. Czytaj Voigta T. Y. str. 548. 
uwaga 4. Temu więc musiało być takie na imie Ifonrad. O Wigandzie bracie Witolda 
wspomina Lindcublalt str. 86. jeszcze pod rokiem 13<J;? .• 
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qui lmiusmodi facia fecerat ad sua, Wylaud et Samayle et I'ru
teni qui libet in terram suam rediere. 2 8) 

Post hec 29) Eredericus ltlarcltio 30) cum multis Comitibus 
nobilihus etc. venit in Pri�ssiam ad pugnandum contra infideles 
et a Magistro, ut decuit, lwnorifice suscipitur et tractatur, se
cundum omne posse suum. ln estate 31) mandalur reysa. lnte
rimque fit dissencio ex parte Anglicorum et Sclwtorum. Nam 
dominus Wilhelmus de Duclos Sclwtus 32) interfectus fuif in ponte 

juxta summum, 3 3) qui cum uno pede ad formnen corruerat � t 
viriliter se defendit, ut eciam unus de familia sua cum eo. oc
cideretur. 

Post hec exercitus profici �citur omnesque sequunti,r ordinis 
vexillum. Magister vero cum eis in prima siu, Beysa et omnia 
bene er ant ordinata in victuali�us; de ordine vexillorum div er si „ 

tas fuit. YnsterlJ'llrgenses volebant precedere, deinde vexillum 
sancti Georgii, post hoc Missenensium, et intrant terram in lo
cum� ubi quondam antiquum Cawen stetit; in quo loco Magister 
mensam honoris preparari mandavit, 34) sedentque in armis man
ducatites et bibentes, et a magistro optime tractati sunt, quod 
eciam a nullo alio magistra auditum est. 3 5) Properantes in Tralr,
ken domum, quam Schirgal exussit; deinde proficiscuntur in JVil-

28) Rectam tempo1•um , quibus haec acciderint, notationem invenimus apud P oz'gl T. Y. 
549. adnotat. 1. 

29) Narrationem, que sequitur, ad a. 1391. pertinere, docet Lindenblatt. p. 81. 

30) Fride1·icut Dfa1·chio llf!ssnensis. Comites eius commem01•at f'oigt T. Y. 595. 

31) Commem01uiti hospites bellici advene1·unt circa diem a. Joannis a. 1391._ 
32) Yoigt T. Y. 596. Lindenbzatt. p. 81. 
33) Nomen legi vix potest. 
34) Lindenblatt. p. 82. 35) f'oigt 1'. Y. 597. 
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większej części pogan. Iufląntczyk 25) także po skończonej tej 
wyprawie, poszedł w swoją stronę, Witold i Żmudzini i Prusacy, 
poszli każdy do kraju swego. 26) 

Potem 2 7) Margrabia Fryderyk 2 8) z wielu hrabiami i t. d. 
przybył do Prus dla walczenia z niewiernymi, i od mistrza ze 
czcią, jak przystało, przyjęty został i podejmowany podług jego 
możności. W lecie 29) zapowiedziano wyprawę. 'I,ymczasem zaszła 
niezgoda między Anglikami i Szkotami. Gdyż pan Wilhelm de 
Duclos, Szkot, 3°) zabity został ńa_ moście, niedaleko kościoła 
tómskiego, który jedną nogą wpadł w dziurę i mężnie się bronił, 
i jeden z jego służących także z nim zabity został. 

Potem wszystko poszło naprzód. Wszyscy idą za c�orą
gwią zakonu i mis.trz z nimi w tej swojej piet·wszej wyprawie, 
i wszysiko było· dobrze rozporządzone· co do żywności. Różnica 
jednak zaszła co do porządku chorągwi. lnsterburczykowie chcieli 
iść przodem; potem chorągiew Sw. Jerzego, potem Missenczyków 
i wchodzą w kraj nieprzy jacielski na miejsce, gdzie było stare 
Kowno, w k(órem to miejscu mistrz kazał przysposobić stół hono
rowy 31) u którego siedzieli w zbrojach, jedząc i pijąc 1 od mi
strza jak najlepiej podejmowani byli, co o żadnym mistrzu dawniej 
nikt nigdy nie słyszał� 32) Udali się do zamku Srockiego, który 

25) Mistrż Inflancki Robin v. Elz. 
26) Prawdziwą chronologią tych wydarzeń podaje Yoigt T. Y. str. 549. nota 1. 

27) Następujące wypadki są z r. 1391. jak Li'ndenhlatt wskazuje. 
38) Fryderyk Margrabia Misnii Voigt wymienia rycerzy, którzy mu towarzyszyli. Yoigt T+ 

Y. str. 595. 
29) Wymienieni goście przybyli kolo Sg'> .Jana 1391. 
30) Yoigt T. V. str. 596; Lindenblata str. 81. 
31) Lindenblatt str. 82. 
3�,) Voigt T. V. str. 597. 
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kenberg, s 6) quam peregrini vicerunt et W ytaud dedi� eis paga

norum triumpltUm. Consequenter Magister etc. obtinent W yswtll

de 37) vi, quam devastant. Multi eciam ex utraque parte sunt oc
cisi et signanter frater Algt,rdus Comes de Hoenstegn. s sJ 

Bitterswerder eo dem tempore edificatur 3 9) eciam in eadem 
expedicione infra antiquttm Cawen. Magister convertit 8e ad 
Prussillm cum mulłis captivis, Butenis, paganis· diversarum lin
guarum. Tacco de Polonis, et dicunt deo laudes de trtmsitu 

tam salubri. 

C A P U T  XXIX. 

Tandem 1) dux W ytaut precatur subs�dia a Magistra con
tra Litńwanos, unde Magiste1·, cum suis prekabita con8ultacione, 
misit ei commendaforem de Bt,gnita Johannem- Bumpe1ińe9m, ad
vocatum sambiensem, conradum Licktensteyn 2) prefectum de In
sterburg 3) cum peregrinis teutonicis nobilibus _ et vi,·tuosis, quorum 

36) Cfr. supra notata. Lindenblatt. l. l. 
37) Ad TFiliam vel Ne1•iam situm. Yicus hic alibi etimn dieitur Wissewalde. Ad eum erat 

h·ansilus per Neriam; plura supra diximus. 
38) Alius in annalibu1 (Cfr. Yoigt T. y. 548. adn. 3.) hic comes de Hohenstein ad !Pil

nam a. 1390·. telo hostium occi'sus esie dicitur. De nomine Ala,·d vel .4.lgard, quod 
comes gessuse fe1•tur cfr. Foigt l. l. 

39) Lindenblatt. p. 83. Yoigt T. Y. 59_9. 
1) Quae sequitur nar1•atio, incidit in a. 1392., quod demon1t1'al Lindenblatt. p. 85. 
2) Yel Cuno de Lichtenstein. 
3) Joannes Ooipud vel Cospot, q1ti mune1·e p1•aifecti Jnsterb!trgensis eliam a. 139 L 

fungebatur. 



33:S 

Szyrgal był spalił. Potem udali się do Wilkenberga, 33) który 
pielgrzymi zdobyli i Witold dał im zwycięztwo nad poganami. Po
tem mistrz wziął szturmem \Y yswolde, 34) który zniszczyli. Wielu 
także ź obu stron· zabito, a mianowicie brata Algarda Hr. de Ho
henstein. 3 5) 

Tegoż czasu także w owej wyprawie zbudowano Ritters
werder, 36) po niżej starego Kowna. Mistrz udał się do Prus 
z wielu jeńcami Rusinami, poganami, wielorakimi językami mówią
cymi. Z Polaków był Tacco i dziękują Panu Bogu za tak szczę
śliwy pochód. 

ROZDZIAŁ XXIX. 

Tymczasem 1) książę Witol prosił mistrza o pomoc przeciw 
Litwinom. Mistrz więc za poprzednią z swymi naradą, posłał mu 
komandora z Ragnity Jana Rumpenheim ,. wójta samlandzkiego, 
Konrada 2) Lichtenstein, przełożonego _z Insterburga 3) z pielgrzy
mami Niemcami szlachetnymi i cnotliwymi, których nazwiska opu-

33) Porównaj poprzedzające wiadomości u. Lindenblatta. 
34) Nad Nerią (Wilią) lezące czyli Wissenwalde. Był tam wygodny bród przez Wilią; wię· 

cP-j już o tern miejscu wyżej się powiedziało. 
-

35) Podług innych wiadomości (Yoigt T. V. str. 548. nota 3.) ten hrabia de Hohenstein pod 
Wilnem zabity został. Co się tyczy nazwiska Aland lub Algard, które Hrabia miał no
sić. Czytaj Voigta. 

36) Lindenblatt str. 83. Yoigt T. r. str. 599. 
' 1) Co teraz następuje, nalezy do bistoryi roku 1392. jak Lindenblalt str. 85. pisze. 
2) Czyli Kuno de Lichteosteio. 
3) Jan Cospud czyli Cospot, który przełożonym był w Jostcrburgn jeszcze w roku 13U4. 
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nomina dimitto. Habebrmt quidem inter se lJellum propter vexil
lum sancti Georgii, quod ex antiquo uni teutonorum committi so
lebat, licet multi resistehant; commissumque fuit domino Ruperto 
de Sc/wckendorff. 4) Ang lici eciam extenderunt vexillum per do
minum nobilem de Perfe, 5) quod teutoni prohibere contendunt et 
fit dissencio, done sopiretur per W ytaudum et conjugem suam 
et cessavit parcialitas. Et propciscuntnr intrantes A(yten 6) cum 
vexillis capiuntque et occidunt 2000. Wytaut interfuit cum po
tencia sua. Crasti110 invadunt Karibot regem. 7) Albertus Kar. 
sow capitaneus cristi<morum invasit eos ńostiliter, omnia arm(I, 
e01·um au{ erebat cum multa pre da, occisione et captivilate. Post 

. ltec simul redeunt domum cum salute. 

Marschalkus Engel!tardus Baw cum preceptoribus anno 
1IJ91, 8) cum exercitu festinat in paganos. Wytaud similiter cum 
exercitu ascendens Mimilam premittuntque fratrem Marquar
dum 9) cum 500 in ·ob�-idionem domus; post 3am diem Marschal
kus cum multis preceptoribus et fiunt varii confiictus bombarda
rum, sagittaciones div er se; deinde dom us succensa est, unde pa gani 
terrore concussi domum, quum vocati erant, dare noluerunt. 
Tandem cum Marschalco libenter fractatum habuissent, nec vo
luit. W ytaud tamen prece obtinuit, ut ab lwminibus ignis extin
gueretur et domus maneret. Marschalcus ia"!en omnes suscepit 

4) Eques hic ignotus est. 

5) Pe1:fc vel Pe1·se est fortasse Henricus Pe1•cy, filius cornitis de Northumberland. Yoigt 

T. 17. 608. adnot. 1. 
6) Olitta. Secundum Lindenblatt. p. 85. exercitus Lydam prope Wilnam meridiem versus 

pro/ecu, est. 
7) Lindenblatt p. 85. 

8) Esse oportet 1392. 

9) Mm·quardus de Sulzbaclt. 



837 

szczam. Niezgodni oni byli między sobą względem chorągwi Sgo 
Jerzego, którą od dawności był zwyczaj powierzać jednemu z Niem

ców, chociaż się temu wielu sprzeciwiło, poruczom! więc została 
Panu Rupertowi de Szokendorf. 4) Anglicy rozwinQli także chorą
giewkę w ręku szlachcica pana de Perse, 5) co Niemcy zabronić 
chcieli i były ztąd niesnaski, dopóki ich nie uśmierzył Witold i 

jego żona i ustały rozterki, i idą naprzód i wchodzą z chorą
gwiami do Aliten 6) i biorą w niewolą i zabijają 2000 ludzi; był 
i Witold przytomny z wojskiem swojem. Nazajutrz uderzają na 
kró!a Karibota. 7) Wojciech Karsof dowódzca chrześcian', uderzył 
na nich; całą ich broń im zabrał wraz z wielką zdobyczą i wielu 
pozabijał i w niewolą pojmał; potem bez uszczerbku razem do do
mu wracają. 

Marszałek Engelhard Baw z dygnitarzami w roku 1391. 8) 

z wojskiem spieszy na pogan. Podobnież i Witold z wojskiem 
idzie nad Niemnem pod górę i wysyłają naprzód brata Markwar
da 9) w 500 ludzi na oblężenie zamku. 10) Po trzecim dniu mar
szałek przybył z wielu dygnitarzami i po kilka razy było strzela
nie z narzędzi do rzucania pocisków; strzelano różnie i strzałami, 
potem zamek zapalono, ale poganie trwogą przerażeni, niechcieli 
poddać zamku, gdy ich o to wezwano; tymczasem byliby z mar
szałkiem cl1ętnie się układali, ale on niechciał. Witold jednak u-

, prosił to, aby ludzie pozar gasili i aby dom się ostał. Marszałek 

4) O tym rycerzu nic więcej niewierny. 
5) Ten Perfe lub Perse, jest to zapewne Henryk Percij, syn Hrabiego Northumberlandu. 

Yoigt T. V. str. 608. nwoga 1. 
6) Olitta. 
7) Lindenblatt str. 85. 

8) Ma być rok 1392. 
9) Marquard de Sulzbach. 

10) O którym zamku tu mowa, niewio.domo, Pewnie to był Marienburg. Lindenblatt st:-, 8G. 

43 
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captivos, inter quos ftterunt Polom, qui fuerunt tlecollati. Qui
dam t'ero· ex eis dederunt manus JJT gtaudo, et ab eo sus
cepti sunt (l,d graciam. Alios Marschalcus duxit captivos; do
mus ecitem 11resentata fuit ad manus ordinis, qui consequenter 
eam Wytaudo presentavit et tenuit eam ad temps et revertuntur 
simul domum. 

Eodem anno 1·óJ Wytaudu's terram. Medenike 1 1) inavisatam 

invasit et frater M arquardus cum eo, stelerunlque in ea 8 no

ctihus, visa quoque sunt vexilltt teutonorum de Ritterswe1rder etc 

In estate �·eq1Jenti Magister Conradus Walroder convenit 

cum suis, ut edificarent duas domus contra 11aganos, unam per 
fratrem Wernńerum Tetinger, commendatorem de Cristburg in 
locum econtra Garten sub eodem vocttbulo. 12) Commendator de 

Balga comes de Kyborg 13) iuvit ad structuram. Brockel {actus 
est ibidem prefectus et armata fuit victualibus etc. Aliam voca·

bulo 1Jletenborg ,.1 4) frater. 'Johannes de Sclwnenvelt, commenda

tor de Brandenburg, cum subvencione M arschalci edificavit et 
ad medium annum cihat<I; prefectus ihidem fuit Johannes de Wi

scltow; 15) preceptores dicti redeunt ad sut1, structuris consumatis. 

Wytaudus misit populum in Litńwaniam et veniunt in Wel

sanen 16) constituitque JJ!.arquardum in capitaneum, dux Y wanua 

interfuit et profecti sunt de Ritterswerder; inveniunt terram non 

avisatam et vastant eam cum occisione etc. et cum multa preda 
revertuntur. 
----·-------

10) A. 139Z. Lindenblatt. p. 86. 
11) MJedniki, prope Wilnam ad euronotum. 
1Z) Nauga1·t!ten cfr. Foigt T. Y. 608. adnot. 1. ubi de eodem aedeficio sermo est. 
13) Conradus come, de Kyburg. 
H) Methenburg, nomen traxit a fluvio ftfethe, ad quem situm erat. Cfr. Poigt 1'. /7. 

GOS. adn, 1. Lndenblatt. p. 86. 

15) Joannes de Fischau. 

16) Nunc Weltzany1 prope lacum ad Koltinjany ad jfomen Scheimana vel Ze{mana. 
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jednak zabrał wszystkich jeńców, między ktorymi byli Polacy, 

którym głowy ucięto. Niektórzy z nich przecież poddali się Wi

toldowi i od niego do łaski przyjęci zostali. Innych marszałek za

prowadził w niewolą, zamek zaś oddany został zakonowi, który 

go potem dał Witoldowi. Ten go dzierzyl do czasu i razem po

wrócili do domu. 

Tegoż roku 11) \\Titold napadł na nieostrzeżoną ziemię l\lie

duicką , 12) a z nim brat Mark wart i stali tam przez ośm nocy. 

Widziano tom także chorągwie niemieckie z Ryterwerde. W na

stępującym lecie mistrz Konrad "r alroder zgodził się na to ze 

swymi, aby dwa zamki zbudować przeciwko poganom; zlmdow�l 

jeden bratu '\tVerner Tetinger, komandor z Chrystburga naprzeciwko 

Grodna pod tymże nazwiskiem ,.
13) Komandor z Balga, hrabia de 

Kiborg u) pomógł do budowy. Brokel mianowany zos.tal rządzcą 
jego i opatrzony został w żywność i t. d. Drugi. zamek Meten

borg 15) zbudował brat Jan Szoneufeld , komandor z Brandenburga 

i na pół roku g·o w. żywność opatrzył; przełożonym jego został 

Jan de Wiszof. 16) Przerzeczeni dygnitarze dokończywszy owych 

budowli, powrócili do siebie. 

\Vitold posłał ludzi na Litwę i przybywają do \Velsa

men 17) i dowodze,ą mianował Markwarda. Książę Iwan był przy

tonmy i wyszli z Ryterwerder; zastali ziemię uieostrzeżouą i spu

stoszyli ją, zabijając i t. d., i z wielką zdobyczą powrócili. 

11) 1392. Lindeoblolt str. 86. 
12) .Miedniki no południowy wseh6d od Wilna. 
13) Naugarthen. Por6wuaj Voigta T. Y. str. u08. uwag'a 1. g<lzie mowa jest o tejże budowie. 
14) Konrad hrabia de Kyburg. 
15) Zamek Methenburg odebrał swoje nazwisko od rzeki l\lcth •, nad któ1·ą lcŻat. \'oigl T. 

Y. str. 608. uwag·a 1. Lindcnblatt str. 86. 
16) Jan de Fiscbau. 
17) Dzisiejsze Wl'llzar1r nad Jeziorem pod Iiollynianami nad rzeką Schcimana lub Scimrwa. 
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Episcopus Dobrinensis, 17) frater Ducisse Mt1soviensis, ex 
una parte tendens in Lithwaniam venit 18) t1d commendatorem de 
Balga et de Cristburg, a quibus _lwnoratur multo et mitlunt eum 
in Bitterswerder ad Wytaudum 19) pretendens facere unionem 
inter Polonos et ordinem, sed tradicionem querebat, sic et Wy
taud, qui ah ordine ad paganos se convertit; stetitque tribus se
ptimanis in Ritterswerder, petens i� conJugem sororem, W ytaudi 2 0) 

et dedit eam ei, ibidem nupciis celehratis, quod ab alio episcopo 
nunquam est auditum. W ytaud veniens ad 11aganos ampliora 
pretendens tradimenta. Hortabatur quidem fratrem Marquardum 
de Saltzhach, 2 1) ut eum sequeretur, promittens ei castra etc.; 
sed recusabat, <isserens se diciorem eo. Multi eciam negociato
res erant ibi et peregrini nobiles, se. dominus Perse 22) de An
glia etc.,qui proponehant ire in Bitterswerder in ·succursum Wy
tautli, quos remisit ad sua, cum venissent ad Tzuppam, 2 3) die ens: 
se non egere auxilio eorum, quia convertisset se, et revertuntur 
in Konigsberg. 

Eo tempore dux Johannes Vinaut 24) tenuit domum vice 
Wytaudi dictam Beyeren, quam ordo cum aliis circumjacenti!JUs 
instaura·verat et misit nuncios ad eum, ut relicta domo cum con
}uqe et rebus veniret ad eum in Bitterswerder et obedivit et se-
quitur Wytaudum, a quo dolo circumventus est. 

17) llcnrirus Episcopus Plotzcensis, filius fmtris du�is JJ'/asouiensis Sernovili, frater ge1•
manus Armae, TPitowdi uxoris. Nondum emt episcopus, sed p1'aepositus ccclesiae ca
thedralis. 

18) Hoc accidit a. 1392. Lindenblatatt. p. 87. 

19) Cfr. Poigt 1'. Y. 606. adn. 1. 
!20) Lindenblatt. p. 87. hanc so1·orem 1//itowdi Rcmfgal dicit. 
21) Su Izbach. 

22) H. l. in lJlscr. est distincte Pers e. 23) Szesclwppa. 

24) De !we duce Joanne //inaut nihil cornpc1•turn. habemus. 
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Biskup Dobrzyński 18) b1·at księżny mazowieckiej, z jednej 

strony dążąc do Litwy przybył, 19) Komandora z Balgi i Chryst

burga, którzy go bardzo uczcili i posłali go do Ryt-erswerder do 

Witolda. 20) Głosił on, że chciał skojarzyć zgodę między Pola

kami i zakonem, ale szukał zdrady, tak jak i Witold, który od 

7iakonu ku poganom się skłonił. Bawił on trzy tygodni<: w Ry

te�swerder, żądając za żonę sfostrę Witolda 21) i dal mu ją i tam 

się ślub odprawił, co nigdy o żadnym biskupie nie słyszano. Wi

told przybył do pogan, o większych zamyślając zdradach, uakła

nial on brata Markwarda de Salczbach, 22) aby z nim poszedł, obie-

cując mu zamki i tym podobne rzeczy; ale on odmówił, zapewnia

jąc, że tak szczęśliwszy. Było też tam wtenczas wielu kupców 

i szlachty pielgrzymów„ jako to pan Perse 23) z Anglii, którzy za-

mierzyli sobie iść do Ryterswerder na pomoc \Vitoldowi, ale gdy 

przybyli do Tzuppy 2') odesłał ich do domu, mówiąc, że ich po

mocy niepotrzebował, gdy zmienił zamiary swoje i powrócili do 

do Królewca. 

Owego czasu książę Jao Winaut 25) dzierzył zamek Baje

ren w m1e1scu Witolda, który zakon wraz z innymi okolicznemi 

był naprawił i wyprawił do niego posłańców, aby opuściwszy za.: 

mek z żoną i ruchomościami, przybył do niego do Ryterswerder, 

a on usłuchał i poszedł do Witolda, który z nim zdradziecko so

bie postąpił. 

18) Henryk biskup płocki bratunek Ziemowita ksiąz<;cia mazowieckiego rodzony Lrat zo-

ny Witolda. Niebył on wtenczas biskupem, lecz p1·oboszczem kateclralnJ'm płockim. 
19) To się działo w roku 1392. Lindenblalt str. 87. 
20) Voigt T. V. str. 606. uwaga 1. 
21) Lindenblatt str. 87. nazywa tę sioslt·ę Witolda Remigal. 
22) Sulzbach. 
23) W rękopiśmic stoi wyraźnie nazwisko Perse. 
24) Szeszuppe. 
25) O tym księciu Janie Vinaut nic więcćj nie wiemy. 
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Rex Crllcoviensis misit nuncios Wytaudo, qui dicerent, ut 

domum relinqueret et funditus concremaret, velletque ei terram 

,lare cum castro W ylle, 2 5) et misit W ytaud die ens capitaneo, ut 

tto vam Garten 2 0) -preservaret quocunque modo posset; trans( re

tant 1l1.ymilam, domum per tradimenta vicerunt. Capitaneusque 
ait cristianis: mała damus pro bonis; nec esse tamen ltahemus do

mi1,i nos tri f avorem et graciam conservare. Burggravius tunc 

temporis erat in Litńwanit,; ut compararet n_ecessaria domus, qui 

a familia Wy tau di est dire vinculatus, reliquos in castro cum 

rebus suis miserunt domi; de antiqua Garten. sine intermissione 

cum bomhardis sagiltanftl!s, probantes eius firmitatem nec nocue, . 
runt et ita eam igne incinaverunt usque ad fundamentum' sicut 

ec1am fecerant Bitterswerder. Hec de Wytaudo sunt relata. 2 7) 

In authumpno anno 1392. 28) Marschalcąs frater Engel

hart Bawe cum multidine magna fr,etrum et peregrinorum f esti

nat in castrum sancti J oliannis, parała ibidem mensa lwnoris per 

Marsckalcum; dominus Appil Vochs de Franken,'1 9) vexillifer ve
xilli sancti Georgii, tenuit sedem digniorem, veniuntque in Schi
rttzen 30) et ad spacium stadii de domo descenderunt ad paludem 

accedunt; pagani vero Marsckalco domum presentabant, in qua 

inventus est gener Wytaudi, 31) de piane procedunt et si tar<lius 

processissent, episcopum captivassent, et rei,ertuntur. 

�5) Lindenblatt p. 86. 87. 26) Naugm·then. 
27) De hac na,·ratione, quae apud scriptorem nostrum paulo est corifusior, accm•alius agit 

Yoigt T. Y. 612-613. 
28) Conco,·dat cum Li'ndenblatt. p, 90. 
29) Jam sup1·a a sc1'iptore commemo1'atus vexillifer vexilli sancti Geo,·gii, Apo/lźnaris 

Fuchs. 
30) LindenblaU. p. 90. dicit: ,,Sarasin, das hu, in Russin," Est cas_l1'wn Suras:::- ad fltt

vium Nai·ew. Poigt 1'. Y. 6:.u. 625. adn. 1. 
31) Supra commemoralum Hcnricum Episcopum Plolzcensem. 
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Król krakowski wyprawił posłańców do Witolda, aby mu 

powiedzieli, iżby zamku odstąpił_ i do szczętu go spalił, król zaś 
chciał mu dać kraj z zamkiem wileńskim 2 6) i posiał Witold z roz

kazem ·staroście, aby wszelkimi sposobami utrzymał się przy no

wym Grodnie, 2 7) i przebywają Niemen i zamek podstępem zdo

byli. A starosta rzekł do chrześcian, odpłacamy się złym za do

bre, ale sądzimy rzeczą potrzebną zachować sobie laskę i przy

chylność Pana naszego. Burgrabia w owym czasie był w Li
twie, aby kupić rzeczy potrzebne do zamku; domownicy Witolda 

srogo go związali, innych zaś w zamku z ich rzeczami odesłali 

do domu. I z starego Grodna bez ustanku strzelali z narzędzi 

do rz'!cania pocisków, doświadczając trwałości budowli, ale jej 
nie uszkodzili i tak ją spalili do gruntu, i tak też zrobili w Rit

terswerder. To o Witoldzie mówi kronika. 2 8
) 

W jesieni roku 1392. 2 9) marszałek brat Engelhard Rawe 
z wielką liczbą braci i pielgrzymów pospieszył do zamku Sgo 

Jana, gdzie Marszałek stół honorowy przysposobił. Pan Apill 

Vochs de FrankeR 80) noszący chorągiew Sgo Jerzego, trzymał 

pierwsze miejsce i przybywają do Szirazen 31) i o staje od zamku 

zsiedli z koni do boju i przez trzęsawisko podstępują, poganie zaś 

zamek marszałkowi oddali, w którym znaleźli szwagra Witolda 32) 

Zrana idą dalej, a gdyby byli się zatrzymali, bylib,r pojmali bi

skupa i _powrócili. 

26) Lindenblatt str. 86- 87. 27) Naugarthen. 
28) Voigt T. V. str. 61Z-613., wyjafoia to podanie kronikarza naszego, które nie jest jasnem. 

29) Zgodne z Lindenblattem str. 90. 
30) Chorąży chorągwi Sgo Jerzega. Apollinaris Fuchs, o któr·ym już wyzej była mowa. 

31) Lindenblatt .str. 90. nazywa je: ,,Sarasin na Rusi," jest to zamek Sarasz nad Narwą. 

32) Wymieniony wyżej Henryk biskup płocki. 
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Beysa llyemalis ordinacione mllgistri et stlorum fit, in qua 
Marschalc'lls statuit capitaneum fratrem Wernherum Tetinger 3 2) 

et cum eo magnus commendator 3 3) et alii preceptores a.tque pe
regrmi, premissis 4 vexillis se. sancti Georgii, Gelrencium, 34) 

Hollandinorum , 4tum Francigenarum 3 5) et alia quam plur a ve
xil la stet�runt ante Garten, ad quod per deser ta 3 6) transeuntes 
venerant et impugnant cum lapidib.µs bom'!Jardarum custrum et in 
terci<, die victum est et bene aooo sunt captivati' de quibus ali
qui per invidiam sunt occisi, succensa domo, per deserta sunt 
reversi in Prus1,iam , i,i gaudio cum captivis, laudes dicentes deo, 
a quo omnia etc. 37J 

Eodetn tempore ordinacione 1nagistri cum exercitu veniunt 
et castrum Stramel fu11,ditus subvertunt. 3 8 

Post hec ad m agnam diet<tm venit magister. in terram Do
brinensem, 3 9J qutim ad ordinis prof ee tum suscepit et protectionem 
suam die ac nocte et omni !tora praevia et matura premeditacione. 

32-) JYerneru1 de Tetlingen indc a Nov br. a. 1392. iam erat marschalcus 01•dinis; videtm· 
igitur legendum esse in texlo M a rs ch a l cum, nam etiam secundum Lindtmblalf. 
P• 90. er.zt ordinis mar1chalcu1 dux summus huius expeditioni, hiemalis. Yt>i&"t 
T. Y. 637. 

33) Guilielmus de Helfenstein. 
34) Prae1ens · erat dux de Geldern ej. Yoigt 1'. //. 636. 

35) Eorum mem.init etiam Lindenblatt p. 90. 

36) i. e. per solitudinem. 
37) Cf, Yoigt T. Y. 637. adn. 3. 

38) Esse oportet: veniunt ad castrum Stramel et funditus subve,·runt. Ex Lindenblatt. p. 
90. 91. adparet, hanc expeditionem incide1•e demum in a. 1393. St1'amel e&t qwJd 
nunc dicitur StrameM p1•ope G1•os - Bo1·kenhaę;en, ad meridiem a Regenwalde et erat 
possesio Mazkonis de Bo1•k, Yoigt 1', Y. 623. 

39) Cfr. Yoigt T. Y. 618. 
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Odbyła się wyprawa zimowa z rozkazu mistrza i jego do

radzców, w której marszałek wodzem postanowił Wernera Tetin

ger; s 3) był z nim i wielki komandor 34) i inni dygnitarze i piel

grzymi; posłali naprzód cztery chorągwie, to jest: Sgo Jerzego, 

Gieldryjczyków, 35) Holendrów i czwartf! Francuzów, 36) i wiele 

innych chorągwi stanęło pod Grodnem, pod które to miejsce pod

stąpili, idąc przez puszcze s 7) i dobywają obóz i kamienie na nie

go rzucają z machin, i trzeciego dnia zdobyty został i wzięto 

w nim do 3000 ludzi, z których niektórych przez zawiść zabito. 

Spaliwszy zamek, powrócili przez puszczą do Prus weseli z jeń

cami, dzięki czyniąc Bogu, od którego wszystko i t. d. 38) 

T�goż czasu z rozkazu, mistrza z wojskiem przystępują pod 

zamek Stramel i do szczętu go burzą. 39) 

Potem mistrz przybył na wielki zjazd do ziemi Dobrzyń
skiej, 40) który był powołał na korzyść zakonu, i zajął się tem we 

dnie i w nocy i o każdej godzinie za poprzednią i głęboką rozwagą. 

33) Werner de Tetingen, był od roku 1392. marszałkiem zakonu. Podług Lindenblatta slrona 
90., mars�alek zakonu był naczelnym wodzem tej zimowej wyprawy. Voigt T. V. 
strona 637. 

34) Wilhelm de Helfenstein. 
35) Ksiąię Geldryi był na tej wyprawie. Czytaj Yoigta T. ', str. 636. 
36) Wspomina o nich i Lindenblatt str. 90. 
37) To jest przez puszczą. 
38) Por6wnaj Voigta T. V. slr. 637. notę 3. 
39) Podobno tu text jest niedokładny. Z Lindenblatta str. 90-91. się pokazuje , Że ta wy

prawa odbyła się w r. 1303. Stramel jestto dzisiejsza wieś Stramehl pod Gros-Borken-• 
bagen na południe od Regenwald� i należało do rodziny Ilork6w. Yoigl T. Y. <;Ir. 623 . 

.40) Czytaj w tym przedmiocie Voigta T. V. str. (HS. 

44 
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C A  P U T  xxx. 

Wytaud restauravit ,Garten anno 1393., unde Magister 
Marschalco f rati Wernhero Tetinger mandavit, ut cum exercitu 

illo· (estinaret, et cum navihus de Reno descendit fl.umen Pis in 
Naram, 1) tle quo ascendunt in Leber2) vulgariter et intrant St11,
gnum, per quod transfretant celerius et cum plaustris naves B 
mi liaribt1s ducunt in Mymi lam , sperabantque ibi invenire va dum, 
quod quesivit commen_d,ttor de Balga nec invenit, Comes Conra
dus de Kyborg; 3) advocatus de Samby a 4) cum commendatore 

in alio loco temptant, sequentes conductorem, ubi multi per f/,u

v.ii inundacionem sunt ahsorpti preter alios 6 fratres. Advocatus 

vero Sambyensis cum armis et structuram destruxit et incine
ravit omnino. 5) Pagani sequuntur et conveniunt; duo quoque 
peregrini interfuerunt, dominu.t Johannes Su_bener mil es, tenens 

vexillum sancti Georgii in terra inimicorum, donec alii superve

niunt et in nomine domini transnatabant, in magnis tamen peri

culis et veniunt ad Marsckalcum, qui cum exercitu venit in 
Prus siam. 

Deinde clamor venit, quomodo Magister Conradus Wal
roder obijsset Bo se. anno sue dignitatis, ordine vero 24 6) et se-

t) Flumen Pyssek in fluvimn Narew. 
2) Opo1·tet esse i n B ó br; nam e:v fluvio Narew naves in Dóbr transibanl. 
3) Is erat tum commendator in Ba/go. 
4) Conradu• de Lichtenstain. 
5) Yoigt T. Y. 644. 
6) Debet esse: ex ordine vicesimus quartus ma&istor 01·dint"s gcncralis. 
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ROZDZI.AŁ xxx. 

Witold odbudował Grodno w r. 1393. w skutku tego mistrz 

rozkazał marszałkowi bratu Wernerowi Tetiuger, aby tam pospie

szył z wojskiem i łodziami, jakoż ten od zamku Rein spuścił się 

rzeką Pis do Narwy,1) zkąd krzyżacy idą w górę rzeką Leber2) 

zwaną i wchodzą na jezioro, po którem spieszniej płyną i statki 

na wozach przez ośm mil prowadzą do Niemna i spodzie

wali się znaleść tam bród, którego szukał komandor z Balga, hra

bia Konrad de Kiborg ,3) ale go uie znalazł. Wójt samlandzki 4) 

z komandorem szukają go w innem miejscu, idąc za przewodni

kiem, w tem zdarzeniu wielu potonęło z powodu wezbrnnia rzeki, 

a między innymi sześciu braci. Wójt zaś samlandzki z wielu iuuymi 

przebył rzekę, przybył zLrojny i budowę zburzył i ze szc�tem 

spalił. Poganie poszli za nimi i starli się z sobą; było także dwóch 

pielgrzymów, pan Jan Subeuer wojskowy, noszący chorągiew Sgo 

Jerzego w kraju nieprzyjacielskim, aż inni nadeszli i w iwie Bo

skie przepłynęli przez wodę z wielkiem jednak niebezpieczeństwem, 

i przybyli do marszałka, który z wojskiem wszedł do Prus. 

Potem się pogłoska rozniosła, że inistrz Konrad W alrode1· 

umarł w 3cim roku swego dostojeństwa, w zakonie zaś 24. 5) i 

1) Rzeka Pyssek, kt6ra do Narwi wpada. 
2) Ma to być bezwątpienia Bóbr, gdy z Narwi Latki na rzekę Bóbr we zł • 
3) Był on wówczas komandorem w Balga. 
4) Konrad <le Liclttenstcin. 

5) To jcil z porządku 24. wielki mistrI. 
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pultus est in M arienburg, cui cronica 7) op tai sempiternain re
quiem in longo sermone. 

Eodem tempore 8) Marscl,alcus cum preceptor,ihus et do
mino de W yrtenberg 9) in magna exercitu, premisso vexillo san
cli Georgii, quam (!) tenuit dominus Johannes Nidecker 10) Fran
cigena et consequenter vexillo beate virginis etc. veniunt ad Grau
den 11) vulgariter planantes transitum, l'l) qui a via profunda, et 
ad Mimilam , in quo invenerunt "naves suas cum victualibus, trans
fretantes intrant silvam 11rofundam et inviam et veniunt in terram 
inavisatam Samaytarum , 13) preceduntque Wytingenses, 14) conse
quenter de Bagnita, de Ynsterhurg, deinde vexillum sancti Ge
orgii, deinde ordinis et tota die usque ad vesperam in gladio et 
igne vastantes cum paganis helligerando, de quibus plure·s occisi 
et captivati sunt, juvenes cum adultis, et prima nocie sttlluunt quie
te n sub bona custodia inter inimicos ad qu�ndam a quam; lia6e
bant tamen multos clamores in silvis. De mane surgunt in vindictam 
,,aganorum et statuunt im·idias supervenientesque Samaite ut predan
tur, et insidias tenentes insurgunt in eos, 12 ex eis occidentes, alii vero 
evaserunt; tot am diem in ocisione, incendio etc. alii deducunt us
que in noctem, in qua quieve,�unt in Bosittem 15) sub custodia in
ter inimicos. De mane pergunt ad naves in Mimila, ibique inve-

7) J. e. chronica Wigandi d8 Marburg. Yarias traditiones de mo1·te Conradi de Jllallen-
rod invenies apud Yoigt T. Y. 644. adn. 4. 8) A. 1393. 

9) Come, Eberhardus Y. de Jll'irtenberg. Lindenblatt p. 93. Yoigt JIJ. 2. 
10) Joannes de Neideck Francigena. 
11) Saltus magnu, ad Mfmelam. 
U) Netesse erat, viam sibi antea patefacerent et ,munirent, guod in intine1·a1·i'i8 saepe 

occurrit. 
13) Comperimus ex Lindenblatt. p. 93. hanc expeditionem profeclam e11e in 1•egionem Po

medien et Rol8ienae inter Juram et Lubissam. Pomedien 1aepe in itinerarii1 comme
moratur, ut locus magnao aucto1•itati1; hodie Pomitwy dicitu1', 

14) Jll'ithingi levom equitatum efficere solebant, et utebantur iis ad speculandum et voli
tandum. 
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póchowan·y jest w Malborgu, któremu kronika 6) długiemi słowy 

wiecznego życzy pokoju. 
Tegoż czasu 7) marszałek z dygnitarzami i panem de Wyr

tenberg 8) z wielkiem wojskiem wyprawiws,zy naprzód chorągiew 

Sgo Jerzego, którą nosił pan Jan Nidecher 9) frankończyk, a za 

nią wyprawiwszy chorągiew Najśw. Panny, przybywają do miej
sca zwykle Grauden 10) zwanego, torując sobie drogę 11) bo była 

głęboka i ztamtąd do Niemna, na którym znaleźli lodzie swoje 

z żywnością; przebywszy rzekę, weszli do lasu obszernego i bez
dróżnego i przybywają do ziemi nieostrzeżonej Zmudzinów. 12) Przo

dem szli Witigensowie, 13) za nimi ludzie z Ragnity i z Inster
burga, potem chorągiew Sgo Jerzego, potem chorągiew zakonu i 

przez cały dzień aż do wieczora pustoszono kraj ogniem i mie
czem i potykano się z poganami, których wiciu zabito i pojmano 

tak młodych, jak wiekiem dojrzałych i przez pierwszą noc pod 

dobrą strażą stanęli nad jakąś wodą śród nieprzyjaciół dla spo
czynku. Słyszano przecież wielki zgiełk po lasach. Z rana po
wstają, chcąc się pomścić na poganach i czynią zasadzki; nacho„ 

dzą Zmudzini dla rabunku, a stojący na zasadzkach, napadli na 

nich, dwonastu z pomiędzy nich zabili, inni zaś uszli. Krzyżacy 

całą noc strawili na pożogach i mordach i t. d. inni idą aż do no-

6) To jeat kronika Wigaoda de Marburg o śmierci Konrada de Wallenrod. Czyt1j Voigt 
T. V. str. 644. notę 4, 7) Jeszcze w roku 1393. 

8) Eberhard Y. hrabia Wirtemberaki. Lindenblatt str. 93. Yoigl T. VI. str. :l, 

9) Jan Neidek z Frankonii. 
10) Wielka puszcza w okolicy Memla. 
11) Musieli wprzody drogę sobie torować, co się. często wówczas zdarzało. 

12) Wyczyt11jemy z Lindenblatta str. 93. ie Krzyżacy wtenczu wkroczyli w okolice Pome
dien i Ro.ssieny. Pomedien nazywa siQ dzisiaj Pomitwy. 

13) Withiogowie składali zwyczajnie lekką jazdę; uiywano ich do flankierowanin i do pod 
jazdów. 
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niunt victualia et in pflce pernoctant. De mane llescenderimt per 

Mimilam in Prus�·iam cum exultacione, adducenles 400 capti

vos 16) Samaitarum bene valentes. Multos quoque tJaganorum lle 

Hucke 17) vulgariter etc. 

Anno 1394. is) frater Conradus Junginger 1whilis genere 

per Capitulum concorditer eligitur,_ in Magistrum generałem. Lo

cum vero magistri tenuerat frater .... 19) de Helfensteyn magnus 

cpmmendator et nobilis etc. 

Reysa in latum edicitur liiis temporibus 20) Wernhero Te
tinger Marschalko commissa, ad quam venerant Fra11cigene, Teu
to11,i, preceptores �t pre{ ecti, qui cum mar9rchalco in rigida hye
me veniunt prope Garten. Per Mimilam pertranseunt non ad 

pnfectum paganorum, venientes ad Nergam, vertunt se contra 

Neugarten, 2 1) vieque erant małe propter rigorem liyemis; sed 

marschalcus parum liuiu,modi curahat. Cum pagani sentirent, 

cristiano, esse in propinquo, castrum incinerant et abierunt; pro

cesserunt quoque in Lyden 2 2) vulgariter, quod similiter invene

runt incineratum, Convertentes se in Merken, 2 3) quod eciam a 

15) Non e,t intelligendum, quod hodie dicitur, Rositlen in Nehringia Cw•ottensi. Erat aut 
locu, Samogitiae, qui hodie hoc nomine non ampliu1 ex,tat, aut falso scribitur in 
Micr. pro Ro1siena; hanc certe Lindenblatt. l. l. nominat. 

16) Secundum Lindenblatt. 600 Yoigt T. YJ. 3. 3. 
17) R,gio vel locus Hucke plane ignotus. Yidetur nomen fal,o scriptum, fot·tasse pro Kroi.i. 
18) Hic annu, non 1·ecte notatus, quamquam est etiam apud Bachem Ohronolog. Magistri 

generalium p. 38. Electus est magi,ter d. 30. Novb1·. 1393. Lindenblatt. p. 9ł. 

19) Praenomen in Mscr. omis,um est. Magnus commendator nominatu,• Guilielmu, de Hel-
fenstein. 

�O) Haec expedi'tto incidil' in inilium a. U94. /l"oigt T. /!"I. 11. adnot 1. Lindenblatt p. !ł4. 
:li) Lindenblatt p. 9ł. habet: Hlein-Natigarthen (Nowogrodek). 
2i) Hodie Lyda in provinoia Grodnensi. 
:l3) De hoc loco cfr, J/oigt T. YI. 11. adn. 2, Si 1•eputamu1 nobiscu1n iler etcpeditionr:s 

secundum Lindenblatt. p. 9 4. �ferken hoo infra Lydam et Soleschniki ,itum fuisse 
crediderimu,. 
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cy, w której spoctęli w Rossitten 14) pod strażą wśród nieprzy

jaciol. Zrana prz ychodzą do statków na Niemnie i tam znajdują 
żywność i spokojnie noc przepędzają. Zrana z radością spuścili 

się Niemnem do Prus i przyprowadzili 400 je11ców 15) żmudzkich 
zdrowych. Wielu także pogan z krainy zwanej pospolicie Hucke. 16) 

W roku 1394. 17) brat Konrad Junginger z szlacheckiego 

rodu zgodnie obrany został od kapituły wielkim mistrzem. Miejsce 

zaś jego zastępował był brat •... 18) de Helfenstein, wielki ko

mandor i szlachcic. 
Obszerna wyprawa zapowiedzianą została temi czasy 19) i 

poruczona marszałkowi Wernerowi Tetingerowi, na którą przybyli 
Francuzi, dygnitarze i przełożeni, którzy z marszałkiem w ostrą 
zimę przybywają pod Grodno; po trzy razy przechodzą oni przez 
Niemen na uszczerbek pogan i przychodzą du Nergi i zwracają 

się ku Nowogrodkowi. 20) Drogi były zie dla ostrości zimy, ale 
mar.szalek mało dbał o to. A gdy poganie posłyszeli, że chrześcia

nie są blizko, spalili obóz i odeszli, i udali się chrześcianie po
tem ku Lidzie, 2 1) którą równie znaleźli spaloną. Zwrócili się po
tem ku - Merken , 2 2) które także spali�i poganie. Potem ztąd się 

H) Niemoze to być dzisiejsze Rositten nad odnogą Karyjską (Curisches Haft'), było więc al
bo miejsce na Żmudzi, dziś pod tem nazwiskiem nieznane, albo jest mylnie w texcie na• 
zwane. Tak sądzi Lindenblatt. 

15) Podług Lindenblatta było 600 jeńców. Porównaj Voigta T. YI. str. 2-3. 
16) Itraina czyli wieś Hucke jest nam nieznajomą. Ma to być zapewne osada Kroki. 
17) Ten rok,,jest fałszywie polozony. Wybór odprawił się dnia 30. Listop. roku 1393. Lin-

denblatt str. 94. 
18) Jmie to jest w rękopi�mie opuszczone. Wielki Komandor nazywał się Wilhelm v. Hc,lfenstein. 

19) Ta wyprawa odbyła się na początku roku 1394. Yoigt T. YI. str. 11. Lindenblatt str. �4. 
20) Liodenblatt str. 94. nazywa to miejsce Klajo -Neurthen (Nowogrodek). 
%1) Dzisiejsza Lida w guberoii grodzieńskiej. 
:l-2) O tem miejscu czytaj uwagę 2, u Voigta T. YI. str. 11. Zważając kierunek, jak.i wojsko 

wzięło podług Lindenblatta, zdaje się, Że to Merken leżeć mu1ialo między Lidą i Sole
sznikami. 



paganis est exustum. Deinde hinc inde equitant, vasf ant el per
turlJant nec ante umquam ab aliquo marsc/ialco tam distans rey

sa fuit atteniptat,1,, in qua reysa interfuerunt Comes de Linin
gen, 'H) Bekvort 2 5) Anglicus et ll'rancigene etc.; vexillo enim 
sancti Georgii non pepercerunt; adducunt in Prussiam captivos 

innumeros virorum, mulierum ac puerorum, 26) de quihus super-

8Unt in Prussia in hodiernum et longe post 4 ebdomadas sunt 

reversi. 27) 

Deinde Magister cum Marschalco in reysam mittunt fra

trem Ulricum Junginger advocatum Sambiensem cum precepto
ribus et peregrinis et simul pergunt in Litńwaniam, veniuntque 
in terram Rositten 2 8) vulgariter ibique annunciatum fuit eis, ut 
domum redeant, quum Wytat,t venisset contra Jurgenborg cum 

gravi exercitu per nemora multum longa. 

Interim commendator de Balga, Comes Conradus de Ki

borg, cum potencia porrexit in Droytzen 2 9) non avisatam terram 

Russie et viriliter eam vastabat igne, gladio, plures ,nterimens. 

Eduxit quoque validos Butenos captivos 300 et 4 sexagenas thau
rorum preter aliam predam magnam et cum gracia revertuntur. 

Dux M asovie s 0) volens dilatare terminos suos contra or

dinem novam, erexit domum v,ulgariter Sloterie dictam ad ripam 

.A.re. s 1) Qut1re Magister miait Comitem Rudolfum commendato-

2-i) Leiningen. 
25) Male 1c1•iptum pro Betfort, dux de Betfo1·t. 
26) Cfr. Yoigt T. n. 11. 
27) Cfr. traditiones soriptorum apud Yoigt T. YJ. 11. adn. 1. 
28) Aut e1'1·atum est pro Rossiewa, aut regio hodie ignota in Samogitia. 
29) Lindenblatt. p. 94. nominat regionem Drogeczin, in. provincia G1•odnen1i. Cum autem 

h. l. distincte de terra Jf.ussiae sermo est, fo1'ta11e illud D1'oytzen 1ignijicat oppidttm 
Drohiczyn ad flttmen Bugu.m. 

30) Joanne, dux Ma1oviae. 
i1) Oportet forta11e em1 Narew, In JJ!scr. est Nat•e, sed dcletum et post hoc vocabulum 

Are scriptum. 
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poro2.jeżdżali i pustosz� i niszczą i nigdy przedtem żaden marsza„ 

lek tak dalekiei niebył przedsięwziął wyprawy, na której przytomni 

byli hrabia de Liningen, 2 3) Bekwort H) Anglik i Francuzi, i nie

szczędzili chorągwi Sgo Jerzego; przyprowadzili do Prus niezJi

czonych jeńców, męzczyzn, kobiet i dzieci, 2 5 J z których wielu je

szcze jest w Prusiech do dziś dnia, i zabawiwszy więcej niż czte

ry tygodnie, powrócili. 2 6) 

Potem mistrz z marszałkiem wysłali na wyprawę Ulryka 
Jungingen wójta samlaodzkiego z dygnitarzami i pielgrzymami, i 

razem idą do Litwy i przybywają 'do ziemi zwanej pospolicie Ro

sitten 17) i tam im doniesiono, aby do domu powrócili, gdy Witold 

przeciw Jurborgowi z wielkiem wojskiem ciągnął przez bardzo 

długie lasy. 
Tymczasem komandor z Balgi, hrabia Konrad de Ki borg 

z wielką siłą udał si� do nieostrzeżonej ruskiej ziemi Droj

tzen 28) i mężnie spustoszył ją ogniem i mieczem i wiele ludzi po
zabijał. Wyprowadził także dzieJnych Rusinów jei1ców 300 i cztery 

kopy byków, oprócz innej wielkiej zdobyczy i szczęśliwie powrócili. 

Książę mazowiecki 2 9) chcąc rozsze1·zyć granice swoje od 

kraj6w zakonu, nowy wystawił zamek; gminnie Złotoryą z-wany 

nad rzeką Are. 30) Mistrz wiec posłał hrabiego Rudolfa, kowan-

23) Leiningeo. 
24) Mylnie pisane, zamiast Bet fort. 
25) Voigt T. YII. str. 11. 
26) Porównaj podania kronikarzy 11 Voigta T. VI. str. 11. uwaga 1. 
27) Albo tu jest omyłka i ma być Rossiena, albo fez jest mowa o nieznajomem dziś miejscu 

na Żmudzi. 
28) Lindenblatt str. 94. wspomina o krainie Drojeczyn, która się znajduje w gubernii gro

dzieńskiej, ale moze tu jest mowa o Drohiczynie na c1 Bugiem. 
29) Jan ksiązę mazowiecki. 
30) Pewnie to ma być Narew; w ręko piśmie stało Nare, ale to słowo jest podkrdlone i na

pisane Are. 
45 
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rem ile Balga, u.) fratrem Walroder 33) commendatorem de Bena 
cum populo multo, qui in furore suo Polanos expulerunt de ca
stro, usque ad fundamentum ipsum igne destruentes. 

Dux Johannes Masoviensi, genere 34) ibidem captivatur, 
9uem ducunl usque ail Nare 35) fl/umen et ńabita consultacione 
ad manum permitlunt _ et predicta structura fuit violata. Post 
hec Mllgister vocavit dictum ducem, _ ut a'/Jsque dilacione Magi-
stra se presentet et ita reversi sunt, Polonos in merare relicto S'. 3 6) 

Audivi ab antiquis, quomodo pref ectus de Y nsterburg 3 7) misit 6 
tld latrocinandum in desertis circa pentliecosten, quos Lit!twani 
forti manu persequuntur et convertunt ad P,umen Kir8e, 3 8) ubi 
manducabant, quod !tabelJant. Lithwani vero sequuntur; quos 
cum percepissent, occultabant se ad miliare in deserto et veniunt 
ad aggerem , ubi iterum eos cognoverunt et Stllice 3 JJJ eos invene
runt, qui cum evadere nequirent, coperunt se def endere unde 8 
de Lithwanis descendunt de equis et in mutuo confl,ictu duo de 
Lithwanis sunt occisi. Alii vero fugierunt, transeuntque conse
quenter ad Czuppam, 4 0) unuaque sedit in equo, qui fuerat Litl,
wanorum et superveniunt 4 Lithwani et. sedens in equo clamavit. 
Lithwani veniunt et iła fugiunt et veniunt in Y n,terlJurg et inveniunt 
fratrem Kyntzel KalslJucń,' 1) qui pagano, sepe perturbavit. 

3Z) Quu Me come, Rudo{ftu fuerit, non satu con,tat. Sed_ videtur h. l. e11_e erratum 
,n ,cribendo. Fortatse intelligit scriptor comitem Conradum de Kybur8, commendato
r.cm de Balga. 

33) Fridt,1•icu1 de 1Yallen1'od. 34) Yel legendum grave. 
35) Narew. 36) P1·0: Polom'.4 in merore relictis. 
37) Joannes Cospud. 
38) Flumen Rirse ignotum; jo1•tas1e e1t parvus fluvius, ad quem vieu, Kirsna silus est, 

p1-·ope Kalwa1'y ad Euron-otum, Hoc veri1imile fit ex 1itu locorum. 
39) Est fortasse Szau/iuki, ad orientem a Pilwtszlci prope Prenn. 
łO) A. Szauliszki venerunt occasum versus ad fluvium Szeszuppam. 
41) Hic frate1· 01·dini'1 if!;notus est· 



dora z Balgi, 81) brata Walroder S!l) komandora w Rein z wielkim 
ludem, którzy w zapalczywości swojej Polakó\T wypQdzili z zam
ku i ogniem go. zniszczyli aż do gruntu. 

Jan książę mazowiecki też tam pojmany został, którego 
prowadzą aż do rzeki N are 3 3) i za poprzedniczą naradą za rę
kojmią go puszczają, i powyższa budowa została zniszczona. Po
tem mistrz wezwał do siebie rzeczonego -książęcia, aby mu się 
bez odwłoki przedstawił i tak powrócili, zostawując Polaków 
w smutku. Słyszałem od dawna, że przełożony z Insterburga s 4) 

wysłał sześciu ludzi na rabunek w puszczy około Świątek, kto
rych Litwini zbrojno ścigali i zwracają ich do rzeki Kirse s 5) gdzie 
jedli co mieli. Litwini poszli za nimi, których gdy spostrzegli, 
skryli się o milę w puszczy i przybywają do grobli, gdzie ich 
znowu poznali, i w Salice 36) ich znaleźli, którzy gdy ujść nie 
mogli, zaczęli się więc bronić i dlatego óśmiu Litwinów zsiadło 
z koni i w spotkaniu dwóch Litwinów zabito. Inni za, uciekli i 
potem przychodzą do Czuppy ; 37) jeden z nich siedział na koniu, 
który był litewski i nadeszló czterech Litwinów, a siedzący na 
koniu zakrzyknął. Litwini nadeszli i tak uciekli i przybywają do 
Insterburga i znajdują brata Hyntzla Kalsbuch, 3 8) który często był 
pogan płoszył. 

31) Kto był ten Comes Rudolfus jest rzeczą wątpliwą. Zdaje się, ze tu pomyłka zachodzi 
w texcie. Pewnie kronikarz chciał powiedzieć: comitem Conradum de Ryburg, commenda
torem de Balga. 

32) Fryderyk de Wallenrod. 
33) Narew. 
34) Jan Cospud. 
35) Rzeka Kirse jest nieznajoma, chybaby to była mała rzeczka, nad któr,l leży nirsna na 

południowy wschód od Kalwaryi. Miejscowość odpowieclzialaby osnowie textu. 
36) Mają to być pewnie Szauliszki na wscb6d od Pilwiszków blizko Prenów. 
37) Z Sznuliszków poszli nad Szeszuppę, która na zachód od tego miejsca płynie. 
38) O tym kawalerze zakonu nic więcej uie wiemy. 
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C A P U T  XXXI. 

1U agister dictus p1·ehabita... conaultacione cum preceptorih us 

statuit rey,am anno 1394. 1) ad reedificandum de f ortissimis li

gnis Ritterswerder in locum pristinum, propone'hantque pergere 

in Wyllam, collecta grandi copia suoru11• et peregrinorum de 

Francia et Almannia etc. 2) Vocaverat etiam Magister sagitta

rios de Genewel 9) 150 , cum quilJ'lls dominus Theodoricus de Lo
gendorff 4) susceptis ibidem insigniis militarihus navigio venit in 

Prussiam, aliqui eorum nati erant de Francia, maior pars de 

Genewel, et veniunt in justa lwra tul impugnandum infideles. Ma-

gister tandem porrexit in Kon�ąsherg et post ńec in Laby o 5) cum 

preceptorJlJus. 
Supervenit Marscńalcus cum peregrinis de Labio, ma

gnu8 commendator etc. navigio transeunt in reysam cum pe

regrinis, committenles commendatori de Elhingo, 6) ut equos mit

teret post eos et veniunt in stagnum vulgariter Kuriscli - Hab et 

tempestate valida ingruente sunt turhati. Cristóurgenses amise„ 

runi ibidem arma et alii plures et cum periculo 1,eniunt in Gil

gam '.) et ascetiderunt in /we fiumine in Mymilam, tendentes in 

1) Haec expeditio ineidit irt d. Jacobi a. 1394. secundum Lindenblatt p. 97. 
Z) Yofgt T. PI. 22 •. 
3) Nomen patriae sagitlariorum Burgundicorum. 
4) Difricus de Logendorf erat eques Borussicus. Yoigt T, YI. 21 O. 
5) A1•x ordini, Labiau. 
6) Siegfi•idus TPal1,ot de BassBnlieim. 
7) Fluvius Gilge. 



R O Z D Z I A L XXXI. 

Rzeczony mistrz za poprzednią naradą z dygnitarzami roz

porządził wyprawę 1) w roku 1394. dla odbudowania na dawnem 

miejscu zamku Ritterswerder z mocnego bardzo drzewa, i umyślili 

iść aż do Wilna, .zebrawszy znaczne wojsko z swoich ludzi, oraz 

pielg1·zymów z Francyi i Niemiec. 2) Wezwał także mistrz 150 

łuczników z Genewel, z którymi wodą przybył do Prus pan Te

odoryk de Logendorf 3) rycerzem tam pasowany. Niektórzy z nich 
rodem byli z Fraocyi; większa część z Genewel i przyszli na sam 

czas dla wojowania z niewiernymi. Mistrz zaś udał się do Kró

lewca, a potem do Labiow 4) 1, dygnitarzami. 

Nadszedł marszałek z pielgrzymami z Labiow. Wielki ko

mandor wodą się u dal na wyprawę z pielgrzymami, poleciwszy 

komandorowi Elbląga, 5) aby za nimi konie przysłał i przybywają 

na jezioro gminnie zwane Kurisch - Hab, gdzie ich poturbowała 

uawalność, która powstała. Christburczykowie stracili tam broń 

swoję i kilku innych; i z niebezpieczeństwem przybyli do Gilgi 6) 

i pod wodę tą rzeką· płynęli do Niemna, dążąc do Ragnity, przy-

1) 'fa wyprawa nastą1•iła podług Lindenblatta str. 97 na Sty Jakób r. 1394. 
2) Voigt T. Yl. str. 22. 

3) Dietrich de Logendorf był kawalerom zakonu. Voigt T. Yl. str. 219. 
4) Zamek krzybcki Labiau. 
5) Siegfried Walpot de Bassenheim. 
6) Rzeka Gilg('. 
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Bagtiitam, venientes quoque ante Suppam, ubi Samayle eos co

gnoverunt et Wytaudo detulerunt. Et celeri navigio Magister 

cum suis ascendens Mimilam, descendit in Ritterswerder, stans 

in 4 diebus et audiv_it, qufJmodo W ytaud superveniret cum magno 

exercitu et venit ad terram sicut prius in dolo et cum bombar

dis suis impugnat tentoria Magistri, Marschalci, maxime tento

rium commendatoris de Balga. 8) Simi{iter magister ordinavit 

pixides in lwstes suos in pari forma. 9) Tandem Magister et Wy

taut colloquuntur, 10J sed pax expiravit, et iterum ut prius mu

tuo se invadunt; unde duo sub W ytaud sunt occisi per sagitta

rium Magistri, duo in aquis similiter quam lapides volitabant. 

Hinc et inde Lithwani f ortiłer armati, quietis impacientes cum 

lJomlJarda per quendam Genewel sunt turbltti. 11) 

Multi quoque Polonorum erant presentes cum Wytaudo 

contra cristianos lJellantes, de quo postea possent penitere aut 

sui successores propter presumpcionem et superbiam eorum. Wi

t(lud�1sque kabuit in suo exercitu 15000 equestrium armatorum. 

TurlJa magistri parva fuit; 12) preceptores cum peregrinis erant 

in lJono animo. Magister quoque confortans suos et animans, in 

numera armatorum via: ńabens 4fJO, nec desperlthant aggredi 

tantam multitudinem neque formidabant innumeras sagittas etc. 13) 

Magister bomlJarum 14) Girke se ipsum negligenter occidit, An

dreas vero dieto auxilio in insula se protexit. 15) 

8) Lindenblatt p. 98. 
9) Poigt 1'. YI. 33. 

1 O) Lindenblatt l. l. 
11) i. e. per burgundicum ,agitlarium. 
IZ) Eadt1m sunt apud Lindcnblatt p, 98. 
13) Cfr. Yoigt T. YJ. :u. adn. t. 
14) Ge1•manice; Bleidsnmai'st,t·. 
15) J"erba haec sunt obscu1'a; Jortasse hic Andreas erat alter map,i�teir uombarum. 
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byli przed Szuppę, gdzie ieh Zmudziui poznali i Witoldowi o 
nich donieśli. I na lodzi prędko płynącej mistrz z swymi płynął 
pod wodę_ Niemnem, wyszedł w Ritterswerder, został tam blizko 
cztery dni i słyszał jak Witold nadciągał z wielkiem wojskiem, 
i przybył do tego kraju jak dawniej w podstępnych zamiarach i 
z narzędziami do rzucania pocisków. Strzelał on do namiotów 
mistrza, marszałka a najwięcej do namiotu komandora z Balgi. 7) 

Podobnież mistrz rozkazał działa swoje w tenże sposób 8) wyce
fować ua niepr1.yjaciól swoie,h. Tymczasem mistrz z Witoldem 9) 

mają rozmowę, ale gdy upłynęło zawieszenie broni, znowu jak 
pierwej wzajemnie na siebie nacierają, i tak dwóch ludzi z pod 
Witolda zabił łucznik mistrza, dwóch także zabit� w wodzie, po 
której kamienie latały. Tu i owdzie Litwinom mocno uzbrojonym 
i boju ciekawym Geneweńczyk 10) jeden z kuszą dał się we znaki. 

Wielu także Polaków było przytomnych z Witoldem i wo
jowało przeciw chrześciaaom. Czego im potem mogło być żal albo 
ich następcom dla z,rozumiałości i ich pychy. Witold miał w woj
sku 15000 zbrojnej jazdy. Wojsko 11) mistrza było małe; dygni
tarze wraz z pieJgrzymami byli dobrej myśli. Mistrz także za 
ch�cając ich, i odwagi im dodając, lubo niemial zbrojnych jak le
dwo 400, przecież cbrześcianie niewahali się uderzyć na taką licz
bę, ani się niezliczonych strzał nielękali. 12) Przełożony nad na
rzędziami wojennemi u) Girke, sam się przez nieostrożność zabił, 
Andrzej zaś za taką pomocą na wyspie si� zabezpieczył. 14) 

7) Lindenblatt str. 98. 

8) Yoigt T. YI. str. 23. 
9) Lindenblatt. 

tO) To jest, burgundski łucznik. 
11) Toż pisze Lindenblatt na stronie 08. 
t2) Porównaj Voigta T. VI str. 24. uwaga t. 
13) Czyli tak nazwany Bleidenmeister. 
H) Słowa te są nie wyraźnie pisane, pewnie to był inny miS'(rz wojennych nam,dzi. 
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Deinde Magister mandavit m<1rschalco, ut celeri-ier addu

ceret exercitum et omnes ad arma valentes cum equis. Quo au

dito W gtaudus, convertit se cum exercitu suo ad Litkwtmiam, 16) 

et statim supervenit exercitus Brandenburgensis, 17) et multi alii ab 

.hostihus fuerunt interempti, multique captivati et vinculati. Exer
citus veniens · ail, insulam; et postquam Magister ibi IX stetisset 

dies, dimissa structura festinant i� antiquum Cawen 18), <1cceptis 

de navibus cilJariis imponunt plaustris, stans ibidem duobus die

bus, precepit, ut quililJet sibi provideret victum ad V septimanas, 
proposuit viam breviorem ad W 9 llam. 19) Quidam Lithwanus 

ibidem deprehemus est, a quo audiunt, Wgtaudum stare in ne

more intra septa succisorum arborum et armatum VIII vallid 
cum truncis et rohoribus conclavatis cum bombardis et telis i11.nu

meris et Samaitis cum potencia sua. QuilJus auditis Magiste1'" 

cum suis lta'/Jita consultacione attemptavit ire per aliam viam, que 

ducit ail sinistram mm.um, circuiens per deserta, qualis nunquam 

a prutenis fuit perambulat<t, dilantando viam, 2 0) inveniunt palu

des multos, per quas pontes fecerunt. U nam naci em stetit magi
ster in quadam vasta silva, in qua parum quietis habuit, in qua 

nec pabula pro equis etc. inventa sunt. Altera die invenerunt 

necessaria; quendam captivant bayorem vocah-ulo Lendenxrak de 

Stewa; 21) dimisso Wytaudo procedunt in Paparten 22) et quie

scunt juxta stagnum. Ibi Sedemunt captivatur vulgariter Me-

-----------

16) Concordat Linlenblatt. p. 98. 

17) Exercitus commendatori: Brandenburgensis, Joannis de Strei'fen, quem sc,·iptor infra 
commemorat. 

18) Yoigt T. YI. 24. adn. 2. ,,dimi:1a structura" i. e. de.,titit a munienda arce Ritlers-
werder. 

19) Lindenblatt. 
20) I. e. via iis erat patefac,-enda. 
21) Nomen tdx recte 1c1·iptum. 22) Alibi dictum Boparl<'11, 1111110 Po1;orzi, vrope 1//iliam. 
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Potem· misfrz nakazał marszałkowi, aby C7.em prędzej woj
sko przyprowadził i wszystkich do boju zdatnych z końmi. Co 
usłyszawszy ,vitold, udał się z wojskiem swojem do Litwy. 15) 

I zaraz nadeszło W(tisko z Brandeburga, 16) i wielu innych od uie
przyjaciol zostało zabitych, wielu wziętych w niewolą i powir!za
nych. \V ojsko przyszło na wyspę, a mistrz pozostał iam przez 
dziewięć dni; opuściwszy zaś budowlą, spieszą do starego Ko
wna, 17) a wziąwszy ze statków żywność, włożyli j;1 na wozy; 
a gdy tam p�zez dwa dui stali, rozkazał mistrz, aby każdy sobie przy
sposobił żywność na pięć tygodni i wskazał krótszą drogę do V\7il
ua. 18) Wzięto tam Litwina jednego, od którego us yszeli, że 
Witold stał w lesie między zasiekami w óśmiu dolinach i że był 
kazał pnie i dęby pozbijać i że miał narzędzia do rzucania poci
sków i niezliczone pociski, i że w wojsku swojem miał Zmudzi
nów. Co usłyszawszy mistrz, po mianej ze swymi naradzie, od
ważył się iść inną drogą, która prowadzi na lewą rękę, ko
łując przez puszczą, którą to drogą nigdy Prusacy niebyli chodzili, 
i drogę sobie torują i znajdują wiele trzęsawisk, przez które zro
bili mosty. Mish'z stał przez jednę noc w jakimsiś wielkim lesie, 
w którym mało miał spokojności i w którym i paszy dla koni i t. d. nie 
znaleziono. _Drugiego dnia znaleźli, co pofrzeba i wzięli w nie
wolą bojara nazwiskiem Lendenrak de Stewa. 19) Opuściwszy "Ti
tolda, idą do Paparten 20) i spoczywają nad jeziorem. Tam wzięto 

15) Lindenblatt str. 98. zgadza si·ę na to. 
1G) Hufiec wojska komandora hrandeburskiego Jana ·Y. St: ifen, o którym h·onikan pt'iźni 'j 

wspomin:t. 
1-7) Voigt T. VI. str. 2,4. 

18) Lindenblatt str. 08, 
19) Co do dokla<lno�ci nazwisk, trudno jesL spufoi � siQ na naszego kr nikarzil. 
20) Czyli Iloparlen) dzisiejsze Paporze JJlizko Wilii. 

4G 
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wen 23) et maqislro presentatur, qui eum consilio suorum propte1· 
eius tradimetita per talas suspendit, 24) quia dolosus sepius znven
tus inter ordinem et 11aganos. Sequenti die statuunt insidias et 
procedunt et gener Wytaudi cum cluobus captivatur et unus oc
cisus est. Converiunlque se ad Wyllttm, ubi invenerunt necessa
ria pro equis, et in -ordine vexillorum, ut superius patuit, sancti 
Georgii 4tmn in ordine, 2 5) tenuit do11J,inus Eberńardus de Entzen
berg, 2 6)- beate ·virginis dominus Buspetzeler 2 7J Francigena, de
i-nde sequitur Ma gis tri et (l/iorum cri�·tianorum. In sabhato cir
cumtlede1runt castrum ; quidam de Francigenis cum equis tectis 
accesserunt, quorum quidam telis transfixi sunt, sic et equi qui
<lam de nostris, percurruntque per paludem et cum crih·tianis sa
gittis mutuo se invadunt et comprimunt per longum tempus. Post 
hec exercitus pertransiit fl,uvium Wgllam 2 8) et statuit stacionem 
retro castrum, exeuntque et in loco antiqui cttstri i11, monte viri
liter invadunt cristianos, donec Magistri orditiacione sagittarii de 
Genewel 29) eos lt rnonte in forti alterna pu�ąna propellerent ad 
castrum, quihusdam interfectis, nec post presumebant descedere. 
Sagittarii tunc occupmit montem contrtt inimicos, deinde compor
taltt sunt protecticula, bomb ar de etc., quihus multipliciter domus 
impu.gnatur; varii eciam contigerunt confUctus, in quihus Litltwa-

23) Suaemundus, iam supra commemoratus-BoJa,•us, familiari, principii Karie but. Quid 
J1fewcn h. l. significct, nescimus. Lindenblatt. p. 98. Ceterum etiam levir !Pitowdi 
dir.itm· Sudemundu,, p1•incep., IFesisken,is. 

:H) f/ el ut Lindenblatt dici.t p. 98.: ,,Sudcmund wart mit den hessen ojfgehangi1i." 
2 5) Si /we ,ignificat: vexillum sanct-i Ge<wgii i·n 01•dine vexillo1•um, quartum tenuisse lo

cum - ce1•te non 1empe1· sic erat. Cft', Yoi'gt r. 165. adn. p. :280. adn.' 2. Ym·um 
in initi"o ch1·onicorum vexillum sancti Geo1·gii 1·e vera in quarto ordine commem01·atur. 

26) Cfr. Yozgt 1'. YJ. 25. adn. 4. 
21) Non constat, ,itne !we nomen recte sc1·iptum. Non legitm• sic scriplum aliis loci,. 
2-8) !Vilia. 
29) Hic sunt sagiilm·ii Burgundici, quos mercenarios lwbuit magi$fer Ol'dini1 &ct1.mdum 

l,i11dcnblait. p. 98. Quaeritur, num nomen Genewel signi/icet Genevam. 
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w niewol::& Sademunta, pospolicie �ewen 21) zwanego i przedsta

wiono go mistrzowi, który go za rł!dą swoich, za jego zdrady 

obwiesił za nogi, bo się był często podstępnym okazał w sprn

wach między zakone m i poganami. Następującego dnia stawiają za

sadzki i idą naprzód i pojmany został szwagie r V\7itolda z dwoma 

inuymi, a jeden został zabity. I zwracają się ku Wilnu, gdzie zna

leźli, co było p�trzeba dla koni, a w porządku chorągwi, jak się 

wyżej okazało, Sgo Jerzego chorągiew była czwartą. 22J Nosił 

ją pan Eberhard de Eutzenberg, 23) Najświętszej pauuy chorągiew· 

nosił pan Ruspentzeller, 24) F1·ancuz, potem szla chorągiew mistrza 

i innych chrześcian. W Sobot«; otoczyli zamek niektórzy Fran

cuzi, przystąpili z końmi okrytemi podobno w zbroje żelazne, z któ

rych niektórzy Francuzi pociskami przebici zostali, podobnież i nie

które nasze konie, kiOl"e bieg·ają p1·zez biota. Z chrześciauami zaś 

Litwini nawzajem do siebie strzałami strzelają i walczą przez dJugi 

czas. Potem �'ojsko przebyło Wilią i stanęło obozem w tyle za 

zamkiem i wychodzą i na mie jscu, gdzie był stary zamek na gó

rze, mężnie uderznją. na chrześcian, dopóki z rozkazu mistrza łu

cznicy z Urnewel 2 5) w dziełu ej z obu sfron walce nie spędzili 

ich z góry do obozu, kilku ... z nich zabiwszy i więcej już potem 

nieodważyli się schodzić. f,ucznicy wtenczas osadzaj� górę prze-

21) Sudemunrl wyżej wspomniany Bojar, powiernik księcia Korybuta. Co tu ma znaczyć sło
wo Mewen, niewiadomo. (Lindenblatt str. 98.) Zresztą szwagier Witolda nazywał się 
także Sudemund. 

2:l-) Jeżeli chorągiew Sgo Jerzego zabierała tu czwarte miejsce w szyku chorągwi, to wspo
mnieć nalezy, ie nie zawsze tak bywało. Czytaj Yoigta 'l'. V. str. 1G5. i stronuicę ;t80· 
Na początku kroniki przecież autor chorągiew Sg·o Jerzego takie w 4tym szyku stawia. 

23) Czytaj Voigta T. YI. str. 25. 
:H) Czy to nazwisko nie jest fał.szywie napisane, zapewnić nie można, nigdzie go tak nie 

czy tali Śm y. 
i5) Są to owi burgundzcy łucznicy, kt6rych pocllug Lindenblatta str. 98. wielki mistrz 

wziął na zold; rzeczą przecież jest niepewni\, c.zyli tu słowo Genewd odnosi sit dv 

miasta Genewy. 
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ni vulnerati et captivati fuerunt, uniu mansit in W ylla de cri

stianis, cuius causa polonis so ldatis impugnatur, qui sepe pastu

arios invaserunt, capiunt et occidunt; 30) unde Magister cum con

silio suorum misit vexillum marsalci cum multis; nichilominus , 

multi vilam perdiderunt, ut assolet in talis moai negociis. Sa

gittdrii lłahita consultacione transeunt de castro, ut pm,teriores 

compellant. Deinde Magister c&nsilio preceptorum, premisit ,,e

xillum episcopi sambiensis, deinde Comitem Rudolfum 31) de Ki

borg commendatorem in Balga�, rle Brandenburg, 32) et fratrem 

Marquardum de Soltzbac!t commendatorem de Reno, vicecóm·

mendatorem de J(onigsherge a 3) ad insillifmdum et invadendum 

JVytaudum, qui per suos speculatores seu vigiles avisątur, dicentes 

ei, inimicos esse in propinquo in parva potencia. lnteri1n cristiani 

7Jertransibant silvam celeriler et veniun� ad 71aludem, in quo co

gnoverunt hosies cwm, potencia in dup lici turma, in una Samayte 

cum Butenis, in alir1 Wytaud cum suis, fortiter .sihi adherentes, 

partibus in duabus. Nec de cristianis quis primus presumebat 

int1�are pa ludem, donec eligerentur meliores, consideranles inirni

corum ducem, turmam sinistrmn invadunt vi1·iliter et dei dono 

R.uteni fugiunt, quos Comes de Czolrer 34) cum parte populi lw

stiliter persequitur, hortaturque populum ad pugnam et bono ani

mo surgunt contra Wytaudum, et fit grande helium. Wytaud 

primo fugit, ut pluries fecerat et lllii consequuntur; unde occisi 

30) Cf. Lindenblatt p. 98.-9�. 
31) Etiam ft. l. esse debet: Conradum. 
32) Joannl3s de Si1'eifen. 
33) l1Ja1·quardus de Sulzbacli a. 1394. erat t•ice- commendato,· Regimontii. Commendator 

de Rlwin erat tum F1·idericus de /Yallem•od. Ye1•ba igitu1• supe1·iora sic construi de
bent: 1l!arqua1·dum de Soltzbacli vicecommendato1•em de /foenigsberge, commendato-
rem de Reno. ' 

34) Hic comes Fh'dericus de Zollern a. 1394, fungebatur mune1•e socii marscliali, ordinis usque 
.ad a. 1306. Tum advocatas inDirsclzavia factus est usque ad a. 140i; postea commen-
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ciw nieprzyjaciołom, potem przyniesiono pociski do kos�, któremi 
gęsto strzelano do zamku; różne takie zaszły spotkania, w któ
rycb Litwini rany poodnosili i w niewolą pojmani zostali. Jeden 
z chrześcian został w Wilnie·, z jego powodu walczą z żołnie
rzami polskimi, którzy często pasterzy byli napadali ,2 6) za
bierali i zabijali, z tego powodu mistrz za radą swoich posłał cho
rągiew marszałka z wielu ludźmi; niemniej jednak wielu ich życie 
straciło, jak zwykło bywać w podobnych sprawach. Lucznicy na
radziwszy się, wychodzą z zamku, aby ścigać tych, którzy byli na 
tyle. Potem mistrz za radą dygnitarzy posiał naprzód chorągiew 
biskupa samlandzkiego, potem hrabiego Rudolfa 2 7) de Kiborg ko
mandora z Balga, z Brandeburga 28) i brata Markwarda de Solz
bach, komandora z Renu, vice - komandora ź Krolewcą. 2 9) i posłał 
je na zasadz�ę, tudzież aby uderzyć na Witolda, któremu jego 
straże czyli śpiegowie donoszą, mówiąc mu, że nieprzyjaciele byli 
blizko w małej liczbie. Tymczasem chrześcianie przeszli spiesz
nie przez las i przychodzą nad bioto, w którem rozpoznali nieprzy-

- ' 

jaciela w znacznej sile w dwóch oddziałach; w jednym byli Zmu-
dzini z - Rusinami , w drugim Witold z swymi, a te dwa oddziały 
mocno sobie dopomagały. Nikt_ z chrześcian nie od ważył się wnijść 
pierwszy na błoto, dopóki Jepszych nie wybrano. Mając wzgląd 
na wodza nieprzyjacielskiego; uderzyli mężnie na lewe skrzydło i 
za łaską Bożą Rusiui pie1·zclrnęH, których ·hrabia de Czolrer 30) 

26) Porównaj Lindenblatta str. 98-99. 
27) Tu takze powinno stać Konrad _zamiast Rudolf. 
28) Jan de Streifen. 
29) Marquard de Sulzbach był w roku 1394. komandorem zamku w Ifrólewcu. Romandorem 

zamku Rhein był jeszcze Fryderyk Wallenrod. 

30) WsJlOlllniony hrabia Fridrich Zollun był socyuszom marszałka zakonu od r. 13\ł4. do 
1396. Potem został wójtem w Tczewie. W r. 1402. objął komenderyą w Ragnicie; 



366 

sunt 500 vin arma li sub vexillo W ytaudi, quod eciam vi opten

tum est; u1ius quoque captivatus dux se. Y wfmus de Bilsa 3 5) et 

multi occisi. Preceptores reduxerunt vexilla sua VII ail magi

strum prope Wgllam, presentantes dictum ducem Magistro, et 

omnes gratulantur ile ltuiusmodi paganorum multorum occisio-

ne. De nocie 400 descenderunt de castro, ut sagittarios leva

rent et pixides, 36) qui dormierunt. Sed frater Johannes de Strif

f en commendator de Brandenburg, qui excubias temptavit, ab eis 

est visus; unde sagittis /wstiliter eum in·vadunt, don ee ad cl amo

rem Balgenses commendatori subvenirent. Et sic pugnant nocte. 37) 

Post stacfonem dierum 8 et post varia bellorum exercicia Magi

ster Lyvoniensis 3 8) venit ad N erg am et posteri sui sequenti die. 

Et Magister Prussie occurrit ei, invitat et amice tractat 39) cum 

militihus suis et preceptorihus, ut decuit, in ńahundancit1, victua

lium etc. Nona die exercitus surgit et ad inferiorem civitatem 

se ponit, ubi variis ictibus, sagittis etc. cristiani a Litńwanis turban

tur non .�ine vinaicta. Lyvoniensis Magister statuit sessionem atl 

Nergam infra domum, fecitque duos pontes et singulis tliebus e

quitant sui pro 11reila, una vice 60 ex eis sunt captivafi, tres 

teutoni et unus dominorum; innumeri nickilominus Lithwanorum 

dator Ragnitae, atq,,e inde ab a. 1403. commendat01• in Oste1•ode. A. 1410. c1•eatus 
est commendator de Balga et advocatus Natangiae, itite1:fuit pugnae 1'annenbc1•gen
si et 1·etinuit munus suum usque ad a. 14ti. quo anno magnus commendator creatus 

fuit; munere !we se abdicavit a. 1416., et sus�cpto munere commendatoris in Engels
burg, mo1·tuus est ibi peste co1·reptus. 

35) Hic Dux Jwanus de Bilsa est dux Ywanu1 de Bełcz, cuius scriptor iam supra memi
nit. Lindenblatt. p. 86. dicit eum Ywan von der Belse. 

36) ,, Pixides" signi/foat Germanorum Bucchsen, et „ qui dormierunt" 1·efe1·tu1• ad sa
gittm•ios. 

37) Quae quomodo cohae1•eant, docet Yoigt T. J/1. 28. Ex sc1•iptore nostro vix colligi po
test, quae fuen·t fact01·um 1·atio et p1·ogressus. 

38) l//ennernarus de Brueggenoye efr. l'o(frt T. Yf. 3. 28. adnot. 4. Ex t·e1•bis 1criplori.r 
adparet, magistrum Livoniae dcmmn diebus octo post initium oppttgnationis a11tc 

Wilnam adi•enisse. 3V) se. eum. 



367 

z cz�ścią Jud u 'cigając, gromił i zachęcał lud do boju i dobr:1 

myślą uderzają ua Witolda i wszczęła się wielka bitwa. Witold 

pierwszy uciekł, jak t-o był częściej uczynił, a inni za nim. Za

bito ,,,ięc 500 ludzi zbrojnych z pod chorągwi \Vitolda, co wstę

pnym bojem wykonano, jednego wzięto w niewolą, to jest ksią

zęcia I wana z Bielska :, 1) i wielu zabito. Dygnitarze odprowa

dzili siedm chorągwi swoich do mistrza pod Wilno i ptzedstawili 

mistrzowi rzeczone gu książęcia, i wszyscy winszują , że tylu po

gan zabito. W nocy 400 ludzi zeszło ze zamku, aby podejść 

łuczników, którzy spali, oraz I działa. s 2) Ale spostrzegli brata 

Jana de Sztrifeu, komandora z Brandeburga, który na zwiady 

był wyszedł; więc strzałami po nieprzyjacielsku go rażą, aż na 

krzyk ludzie z Balgi przychodzą w pomoc komandorowi. I tak 

w nocy walczą. 33) Pozostawszy tam ośm dui i po róznych woj

skowych obrotach, mistrz inflautski 34) przyszedł nad Nergę, pod

władni zaś jego duia nast�pującego. Mistrz pruski poszedł naprze

ciwko niego, zapt·osił go i uprzejmie przyjął z jego rycerstwem i 

dygnitarzami, jak przystało, przy obfitej żywności i t. d. Dnia 9. 

wojsko się ruszyło i pod niższym stanęło miastem, gdzie rozmai

temi pociskami, strzałami i tym podobnemi Litwini trapią cbrze.-

w roku 140i. komenderyą w Osterode; r. 1410. Komenderyą w Balga oraz urząd wójta 
Natangii i ua tym urzędzie będąc, walczył w bi�wie poci Tanncbergiem. W r. 1412. zo
stał wielkim komandorem; złożył tę godność w r. 1516., objął komendl!ryą w Engels
burgu i tamże na powietrze umarł. 

31) O tym książęciu Iwanie, kronikarz już wyżej wspomniał. Lindenhlatt str. 86. nazywa 
go Iwan von der Belse. 

32) Pixidcs znaczy tu broń palną. 

33) Czyt;ij w tym przedmiocie Yoigta T. Vf. str. 28. Podanie naszego kronikarza jest przy
ciemne. 

31) Wennemar de Brng·geooye, porównaj Voigta T. YJ. str. 3., 28. notę 4., widać ztą<l, ze 

mistrz inflantski przybył dopiero w tydzie11 po rozpoczętem oblężeniu Wilna.· 
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sunt occisi et captivati. Magister eciam Prussie fecit erigi pro
tecticuh, et X pixides, cum qui/n,�· die noctuque sagittatur, donec cho
rea. 40) Lithwanorum, quam in_ponte liabere solebant, deponeretur. 
Clauserunt quoque ad 8 dies, depositis pontibus, portas, firma
bant cum multo labore et f atiga continua; turris castri sagittis 
dirumpitur 4 1) et in aquam ruit. Beedificant vero structuram li;. 
gnettm et similiter ut pulvis deicitur. Ex uno eciam lapidis im

pulsu multi corruerunt; unde Cast�enses liuiusmodi considerantes, 
ligneam structuram et turrim succenderunt. Deinde pixides sta
tuuntur contra murum, qui crehris lapidum impulsibus pulveri
satur. Turris eciam minor destructa pari modo; p.ostea pruteni 
f,wiunt poittem trans N erg am in perniciem Lithwanorum, per 
quem adduxerunt necessaria exercitui. Unum- quoque tugurium 
a proprio igne inflammatum est, de quo alia tugurit, multa, si
militer plures lwmines fuerunt incinerati. Flandrenses 42) vero 
et Francigene maiora dampna in victualihus etc. tulerunt. Fue
runt quidem tuguria tecta cum frondibus habilibus ad incendium. 
et difficilibus -. ad extinguendum. Post ltec ordinant bomhardam 
contra turrim inferiorem et injectione lapidum quassat11, et in pul
verem redacta est. Interim �·ingulis diebus nova fabricaverunt 
protecticula et propugnacula, que ecutm Magistra cum bombardis 
parum proficiebant. 

Volebant eciam aquam per nov� fossata deducere 4 3) et ut 
------------

41) Cho1·ea i. q. ambitus c/w1·i, qui in va1·iis capellis ]Jle1·umque consislit; lt. l. t•t'/el in 
pontem. 42) Lindenb!att p. 99. Yoigt YI. 29. 

43) Sagiit{l1'ii Bw·gundici. 
H) lfuc spectat annotalio Lindcnblattii p. 99. aqua1n in fos.w valde adcrevisse. 
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. śch�n, ale nie bez zemsty. Mistrz ioflantski zajął stanowisko-nad 
Nergą poniżej zamku i uobił dwa mosty, i co dzień W)jeźdiajtt 
jego ludzie za zdobyczr!· Jednego razu 50 z pomiędzy nich poj
manych zostało, frzech Niemców i jeden kawaler, · niezliczonych 
przecież Litwinów zabito i pojmano. Mistrz pruski kazał wznieść 
szańce i dziesięć działek' z których we dnie i' w nocy strzelał, 
aż zrzucił poręcz, s 5) którą Litwini na mostach miewać z wyk li. 
Tak się działo przez ośm dni, zrzuciwszy mosty i bramy wzma
cniali się z wie!ką pracą i nieustannym trndem. Wieża zamku po
ciskami 36) zburzoną została i w wodę upadla. Odbudowali ją 
z drzewa, ale ta podobnież jak proch się 1·ozpadła. Jeduym po
ciskiem kamienia wiciu zabito. Widząc to, zamkowi zapalili dre
wnianą budowę i wieżę. Potem działa postawili przeciw murowi, 
który w proch obrócony został od częstych pocisków - kamieni. 
Mniejsza fak�e wieża tymże sposobem zburzou,! została. Potem 
Pmsacy robią most przez Nergę, na uszczerhek LiL,,·inów, przez 
który przeprowadzili, co było potrzebne. wojsku. Jeden także sza
łas z wewnątrz się zapalił, od którego wiele innych szalaszów i 
kilku lu�zi się spaliło. Flandryiczykowie 37) zaś i Francuzi większe 
szkody w żywności ponieśli. Szałasy albowiem były pokryte ga-:
lęźmi latwemi do zapalenia, a trudnemi do ugaszenia. Potem roz
porzqdzają machiny do . pocisków przeciwko uiższej wieży i rzu
cając w nią kamienie, zburzono ją. i na proch obrócono. 'fymcza
sem co· dzień nowe robili szańce i baszty, - ale si,; oue mistrzowi 
me ua wiele przydały p1·zeciw machinom do rzucania pocisk.ów. 

Chcieli także wodę nowym rowem odp1·owadzić, 38) i ko-

35) Chorea ma tu znaczyć to, co ambitus Chori; lu jest mowa o moście. 
36) Lindepblatt str. 99. Yoigt T. YI. str. 29. fol. 363. 
37) Burgundzcy łucznicy. 
38) Do tego się odnosi uwaga Lindenbl. st. 99.,_że woda w rowie bardzo wysoko się poduosila. 

47 
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_/'miusmodi lahore fudiemli multi ,,rutenorum �nmt offensi et ideo 
rosfponunt labores tałes, relinquentea foss as, qua/es ante erant. 

Con(ringunt " 4) quoque ·in muro {or amen, per quod more 
l,yruntlinum evolant et intrant et lancei ł et g/(l(Jiis cristianos fi

.ąunt et resfau,·ant etc. lnsidias macńinantur, quibus exercilum · 
i.1icilanl; currerunt enim ad protecticula,' 5) quasi 1}olentes ea con
cremare et iam tetentlerant pixides at( sagillandum in cristianos; 
mii quippe domino ambo crura fuerunt detruncata, alter vero 
occisus est 1, paganis et itt1 <l lapidibus alque telis crislicole plu
'F.imu-m sunt turbati et off ensi, popu lum cogentes relroire. Huius
modi e;perdciis Xll diebus cenlinuatis 46) prefer 11riores 8 M<1gi
ster Lyvoniensis cttm .mis vertit se tul Lyvoniam. 4 7) Wytaud 
c01ztinuo fractat cmN Magistro Prussie, ,,ee invenitur, quid trll
cftwe1·int.' 8) 

Jtrancigene volebant curn Polonis 4 9) equitare pro flrmis 
et equis; sed magister intercepit propter melius et ,narsc!Ullcus 
JVernńerus Tetin!)er. <tit: neminem honorem, contingere, qui cum 

eis equitt1ret, cum sini fidei impugnatores. 
Proximr, dominica Magister surgi_t a tdacione, pre/wbito 

tra etatu, quod curia regis post hec non debeat cremm·i 50) et itt, 
transeunt VI miliaritt in tlie et veniunt in Tracken, ubi post 
quietern noctis in crrtstino tendunt ad silvam ma lam, Magister 
et totus exercitus, in qutt steterunt s__ub cw,·lodia audiunlque ibi

ilem· r, quodmn Lithwano captfoato, W ylaudurn dixisse quilmsdam 

,i.4) ,c. hosfes, 
4!>) li. I. i. q. tentori(l, • 
.46) Quam dm duraverU oppugnalio, cfr. Lindenblatt p 98. 
41) Cf1• quod Długosz p. HO. el Kofal,wicz JJ, 28. de proditione Colaynorum nan·ant. 
48) CJ1·. cum !tac na1•1•atione de oppuę;natione Wilnai>. J'oigl 1'. YJ. 25-30. 
-Hl) TF'ifowdum magno exerciltt ex Polonia adjutum fuisse, dicit eliam Dlusws. JJ, 140. 

iO) De his paclionibu.f aliundtJ ,iihil compertum ha bem111. 
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piąc takowy, wiele Pmsaków (auiouych zostało i d·la tego zame"" 
chałi tej pracy, zostawiając rowy, jakie dawniej były. 

Wybijają także otwór w murze, przez który jak gdyby ja
skółki wyl�tują i powracają i kopiami i mieczami chrześcian prze
bijają i znowu mur przebity naprawiaj:!. K11owają także podstępy, 
któremi ·wojsko drażnią, biegli bowiem do szałasów, jak gdyby 
je chcieli palić i już ustawili: działa do strzelania na chrześcian. Je
dnemu kawalerowi oba golenia odci�te zostały, iuny od pogan za
bity został j tak od kamieni i pocisków wiele e,hrześcianie ucier-

. pieli i wojsko do cofaieuia się przymuszone zostało. Po takich obro
_tach przez dni dwaua�foie 3 9) prócz óśmiu poprzednich mish'z in
flantski° ze swymL zwrócił się do lutlaut. 4 0) \Vitold ciągle frak
tuje z ruistr2.cm pruskim; ale uiezuajdttiemy w krouice tego, (ł 

czem traktowali. 41) 

Francuzi cbcieli z Jlolakan,i 4 2) ua ostrze góuić o zbwje 1 
konie, ale mistrz sądził być dogodniejszem zabronić tego. Mar 
szalek V\r erner Tetinger rzeki: że to nikomu uie Zl'ohi zaszczytu, 

ktoby z nimi na ostrze gonił, albowiem są to nieprzyjaciele wiary. 
Na-Niedzielę następującą mistrz l'Uszył ze stanowiska, zro

biwszy pierwej układ , że dwór królewski niemiał być odtąd pa
lonym, 41) i tak uszli w jednym duiu sześć mil i p1·zybywają do 
Troków, gdzie po nocnym spoczynku nazajufrz mistrz. i cale w<u
sko udaje się do niebezpiecznego lasu, w którym zostali , urn/1n 
się ua ostrożności i słyszą tam· od pojmanego jednego Lit wi11a, że 

30) O długości oblężeuia czylaj Li11de11blalla str. � ' • 
.łO) Porównnj co Dlus·osz (p. 1 Hl.) i Ii.oJalo\\icz o Lem ł)hlt;Żcniu mó" i1. 
41) Porównaj Yoigta T. YJ. stl'. 15-30. 
42) Że Pola1·y Witolda posiłkowali, to i Długosz 1m str. 140. pisze. 
43) O tem rokowauiu znikąrl iunyth niemnmy wiadomości. 



372 

ul fixe starent prope terre defensionem vulgariter L1mlwere, 5 1) el ipse 

post tergum persequi vellet eos , nec possent evatlere; mule anguslie 
sunt undique cristianis, donectin una parte de Samaitis 250 fuerimt 
occisi; 52) cristiani tum: seorsurn, sed et sagi/arii de Gene,,-el tJre
cesserunt hostiliter, 5 3) et �ominus Stobely11 llrancigena cum qui
hu,ulam frl,tribus insurgunt in eos et obtinent terre i!,efensio1iem 
fo1·tiorem, quam unquam visa fuit ab actore 54) ltUiw,- croni,.:fle. 
�ttulta plaustr,1, tt peregrinis et fratribus sunt dissecta et ita in ma
nu valitla sih,am pertransib,mt. Nec perceperunt W ytamli exer
citum retro; in crastino prope Stusam veniunt atl Mimilam, 5 5) 

pe1· ·quem commendator de Barten, 5 6) priino lransfretavit cum 
suis, ,.:onsequent er de Ra_gnita, 5 7J prefeclus d_e lnslerhurg 5 8) el 
captivorum innumeri, donec supervenirent pre,:eptores, qui occi
(lerant et 11redam equorum mag nam port ant. lJl agister vem°'t pro pe 
llnliquum Cawen ad naves_, equitans trans N ergar�i pro pe Sauwy
tarum terrrmi, descentlens Mimilam infra Jur!Jenburg, . donec lu· 
. ius ea::ercitus pertransisset cum om'fJ,_.ibus equis etc. Et conseqmm
ter de Sup11a 59) converltmt se all Prussiam; IJ1agister nav,gw cum 

51) J]iusmodi defensiones vel „Lantwerc" passim in jinibus tel'rae, qui faciles erant aditu 
exslructae e1·anl. Constabanl ex fossis et va/lis vel sepilms, quantum fieri poterat mu
nitis. Eiusmodi „Landweh1·e" a. 1362. magiste1· ordinis a ll'aia usque ad ll'limilam 

p1'ope .Hawm exsh'ui Jussit; Cfr. Yoigt T. Y. 152-153. Eliam Lindenblatt p. 90. 

,huiusmodi munitiones co1nmemo1·at. 
52) Cfr. 1)/ugoss. p. HO. 
!:i3) i. e. ut impetum facerent in Samogitas. 

0

Etiam Lindenblatt l. I. commcmorat vfrtu · 
em sugilt01·io1·wn Burgu'll.dicorum. 

54) Opm·tet sine dubio esse: a u et o 1· e. Yoigt 1'. FI. 3 l. 
55) Locus Slusa ad Jifimelom non invemtm· amplius; situs cral zn·ojeclu iufer Strcbam 

(Si1'awam) et /{auen. 
5ft) Johannes de Heidock; non erat autem commendalor, ·ed 111·tufecfus. 
57) Cuno de L7'cldenslei,z, 
58) Joa1111cs Cospud. 
;'i9) S::.o�::.11ppa. -
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Witold powiedział niektórym, aby mocno stali przy nadgranicznych 

okopach, czyli Landwere, 44) a on z tylu.chciał ich ścigać, tak, aby 

uiemogli im ujść. Ztąd chrześcianie w wielkiej są niespokojności, 

aż w jednem miejscu zabito 250 Zmudzinów. 45) Wtenczas chrze

ścianie osobno, a łucznicy z Gienewel naprzód szli obrÓn

nie, 46) a pan Stobelyn, Francuz, z niektórymi braćmi uderza na 

nich i utrzymali się przy nagranicznym sza11cu mocniejszym, jak 

go kiedykolwiek był widział autor tej kroniki. Pielgrzymi i bra

cia vi1iele wozów porozbierali i tak w znacznej sile przeszli przez 

las, ale ani widzieli na zadzie wojska Witolda. Nazajutrz przy

szli błizko śluzy 4 7) do Niemna, przez który pierwszy przepłynął 

komandor z Barten, 48) wraz ze swymi, potem z Ragnity, 40) p1·ze
lożony z Insterburga 50) i niezliczeni jeńcy, aż przybyli dygnitarze 

którzy byli zabijali i wielką zdobycz w koniach przypcowadz!li. 
Mistrz pod starem Kownem przybył do lodzi przepłynął na koniu 

przez N ergę, blizko. żmudzkiej ziemi popłynął z wodą Niemnem 

poniżej Jurborga; aż całe wojsko prze!zło ze wszystkiemi 9k.011mi 

1 t. d. I potem ze Suppy 51)zwracają się do Prus. Mistrz z piel-

41) Takie okopy leżały w różnych miejscach na g1•anicach. Składały się z rowu i azanca ; 
wielki mistrz kazał taki okop usypać w r. 1362. od Wilii do Niemna blizko ltowna. 
Wspomina o nim Voigt T. Y. str. 152-153. i Lin•Jenblatt str. 99. 

ł5) Porównaj Długosza p. 140 • 
.oiG) To jest, Że przednią strai składali w tej wyprawie i Lindcnblall wspomina o waleczno-

ści burgundzkich łuczników . 

.-7) Miejsca zwanego Śluza nad Niemnem wskazać. d�iś niemozna. Musiało leżeć mi.;:dzy rze-
ką Strebą (Strawą) i lfownem. 

48) Jan v. Heidek. icbyl on przecid komandorem tylko przełożonym (prefectus). 
4-9) nuno de Lichtcnstein. 
!'.iO) Jan l\ospud. 
:i'I) Szeszuppo. 
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peregrinis trans Grlluden, 6 0J dimissis post se plus quam 400, qui 
multos occiderant incredulos et itt1 exercitus revertitur domum et 
opiat salutem cronica cristianis, alii.� vero misericordiam eter nam. 6 1) 

C A P U T XXXII. 

Accitlit in absencfo Magistri, quo� vice - commentlator in 
Bar/en cum 200 intraret terraria Draweten 1) inavisalam, de
vastans 8ine resistencia aliqua, pernoctans in er, et de Rutenis in.
ter.fecit ultra, 100 et captivos Butenos XL et totidem equos, 4 
quoque sexagenas tltaurorum et sani sunt reversi. ln (lbsencia 
eciam Magistri Lyvoniensis sui instancias /,abuerunt; domus enim 
dfcta Dobelie 2) cum clamore circumdata esl, suburbium exustum, 

- et circum vastatum quidquid est inventum; domus !tec sita est in 
deserto in Lyvonia. 

. Lithwani macliinantur insidias et cum .50 armatis de Ga,·
ten villam prope JJT ysel dei,astant non · 1onge de Pentsintzen, 1) 

occisis hominibus in cinerem redacta est. Cumque de Barten dam
pna eis intulisset; in vindictam sequuntur et i,mitlnl in W esen 
avisatam et ante castrum duos captivabant, unam eciam mulierulam. 4) 

Volebant quoque 11ontem succen<lisse ante castrum, sed in defensio
ne duos occidunt et multi vulnerantur telis et l<tnceis, unde cir-

60) Silva ad .Mimelam., Grauden dicta. 
6-1 ) De fontibus, quod adlinet ad /ianc expeditio,wn. Cf. Yoi'.gt 1'. }'/. 31. adn. Z. 
1) Quaenam 1·egio „te1•1·a Draweten" intell,gatur, dijficile est dictu, <;um in regione, 

quae illa aelate ad me1•idiem a Johanbu1·g R1usia dicebatur locus huius vel 1imilis 
nominis non inveniatur. 

Z) Arx Dobeln vel JJoblen ad Bersam. 
3) LocttJ lwius nominis, liaud dubie "}lale scripli ad //islulam non int.!etzilur. Sed men

fio Yt'slulae (ff7!Jsel) h. l. zllane inepla, 
4-) Etiam h. l. geographicae notaliones lwurl 1'ecle se habent. De Fistuła (frysel) sermo 

esśe 11011 11olest. Locum rerlum 1tal11,:1 sine dubio oppidam IPesen cum arcR wa. Jloc 
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grzymami udał się statkiem aż za Grauden, 5 :1) rozpu.iciwszy za 
sobą więcej jak 400 ludzi' któ1·zy zabili wielu niewiernych' i tak 

wojsko powróciło do domu, kronika zaś życzy chrz.eścianom szczę

ścia, innym zaś wiecznego miłosierdzia. 5 3) 

R O Z D Z I A L XXXII. 

Zdarzyło się w niebytności mistrza, że wice - komandor 

w Barteu z 200 ludźmi wszedł do nieostrzeżonej ziemi Drawe
ten, 1) pustosz11c bez żadnego oporu i tam przenocował i Rusinów 
więcej niż sto zabił i jeńców ruskich 60 i tyleż koni i 4 kopy 

byków zabrał i. zdrowi powrócili. \\7 niebytności także misfrz.a 
inflantskiego podwladui jego mieli niepokoje, zamek albowiem zwa „ 

ny Debelie 2) �z krzykiem otoczono, prt.edmieście spalono i dokoła 

spustoszono wszystko, co znaleziono. Zamek ten położony jest 

na puszczy w Inflantach. 

Litwini knują podstępy i z 50 zbrojnymi z Grodna pustoszą 
wieś blizko Wissel, niedaleko Pontsiuzen, 3) a zabiwszy ludzi 

w perzynę wieś obrócili. A gdy im ludzie z Barten szkody byli 

zr!l.ądzili, chcąc się pomścić, ·idą dalej i przychodzą do ostrzeżonej 

wsi Wessen i przed zamkiem dwóch ludzi wzięli w niewolą i je

dnę kobiecinę. Chcieli także. zapalić most przed zamkiem, ale 

w obronie dwóch zabito i wielu raDiono pociskami i spisami, z te-

52,) Puszcza tego nazwiska nad Niemnem. 
53) O tej wyprawie czytaj Voigta T. YI. str. 31. uwaga z. 
1) Trudno wskazać, gdzie leżał 6w Draweten; miejsca tego nazwiska w tej okolicy, dziś 

nie znajdujemy. 
2) Zamtk Dobeln lub Doblen nad rzeką Bersą. 
3) Miejsca tego nazwiska dziś ni@ znajdujemy. Niewiadomo nawet, w jakiem tu znaczeni u 

słowo Wisła (W yssel) jest położone. 
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cumquaque igne_ et gladio V<lstant, predam mttltmn cum XL eq-uis 
deportant in Litńwauiam-. Hec <telli sunt in ahsencit, magistri, dum 

esset ante Wiliam. 
lterum commendator de Ragnita 4) misit 4 ad deserla la

frocinari, qui 4 occidunt Li wanos _hellicosos, unum juverłem ca
piunt cum 7 equis, quos domi detulerunt in salute. 

C A p U T XXXIII. 

Predicta cronica, 1) inlellige, 2) in t'ul!Ja,:i teutonico et ri
gmis 1) confecta, finita est anno 1394. in vigilia 11000 virginum 
et in medio anno consumata. Si quid Vet"o corruptum inv�ntum 
f ue'l·it, vicio scriptoris 4) annotetur. Et quicunque eam legerint 
etc. veniant ad dextram dei vivi. Amen. 

Anno vero 1464. 5) translata est in latinum rude, ut pa
tel 6) legenti, et in 22 diehus completa, primo 7J aspectu exem
plaris et imo 8) ne miretur quis, minus hene eam esie translatam 
et in latina corruptam propt er exemplaris imperfectionem, et quo„ 

'J"tmdam vocabulorum raritatem, que merit o dehent translatorem 
excusare. In/wata anno 1293. et terminala, 1394. materia, .r;c. 
historiarum. · Translata vero et tr,mssumpta anno 1464. 

non pofest esse ali ud quam TP"isna vel J//izna adfluvium Narew; nam non solum ha
bebat a1·ccm (Poigt 1'.j IY. 106. Y. 540.) sed dicebatu1• etiam antiquis tempo1•i bus 
1//iese (Poigt T. Jf. 106.) Ym·isirnillimum ir;itm· est, vicu11t commemo1·atu1n situm Ju
isse p 1· op e Wys e n  (pro JJ7yselJ. Yicus Pentsi ntzen qtti in vicinia fui sse dicitu1·, non 
invenitm· amplius. 5) Cuno de Lichtenstei n. 

1) Quae sequunt1t1• in Msc1•. rub1'o li quore sunt subsitfnata. 
i) In Mscr. hoc vocabulum pe1· notas sc1•iptum sive, ut dicunt, abbrevialum, non polest 

signiji.ca1· e „autem qWI" (ut est apud L1: as l. l.); signijicat poti us i nt e l lig e, vel 
id e st. 3) P1·0 1·i thmis vel 1·hytltmis. 

4) Possumus legere sc 1•ipto1•is et sc ript o 1·um; scriptor chronicorum per nolas scri
bit syllabas 1· i s  et 1•um eodem. modo. P1·wr lecti o magis convenire videtur. 

5) Non 1462. ut est apud Lucas l. t. 6) Non in d e ut pr o!.' t t, ut est apud Lucas I. t. 
1) Non pi o, ut Lucas l,,,,..·, •• l. 8) 1'el i d  o o. 



go powodu do koła ogniem mieczem pustoszą i zdobycz wiel
ką 'le 40 końmi uprowadzają do Litwy. To się działo w nieby

f n ości mistrza, kiedy był pod Wilnem. 
Potem komandor z Ragnity 4) posłał czterech ludzi łotrować 

po puszczy, którzy zabili czterech wojaków litewskich i pojmali 

młodego ze siedmią końmi, którego bezpiecznie do domu zaprowadzili. 

ROZDZIAŁ XXXIII. 

Przerzeczona kronika napisana w niemieckim języku i wier
f!lzami, skończona jest .roku 1394., w wilią święia HOOO panien, 

po półroczne pracy. Jeśli zaś się co znajdzie w niej niedosko
uałego, niech się to błędowi pisarza przypisze. A ktokolwiek ją 
czytać będzie, nie::eh zasiędzie na prawicy Boga iywego. Amen. 

Roku zaś 1464 1) przetłomaczona jest ·na lachiski język po 
prostu, jak się czytelnik przekona i ukońr:zona w 22 dniach, na 

pierwszy rzut oka na exemplarz oryginalny i niech się kto nie 

dziwuje, że mnićj dobrze jest tłomaczona i po łacinie zepsuta dla 

niedokładności i dla braku niektórych słów, co słusznie powinno 
wymówić tłomacza. Zacz�hł r. 1293. a s�ończona 1394. w przed

miocie hi�toryi. Przetłomaczona zaś i przełożona r. 1464. 

i) Kuno dt Liehtenstein. 
1_) Nie zaś w r. U62. jak Lueu pisze. 



t.; o 1· 1· i 5 e n tł a. 

P.ig. ver. 
4. 3. suhjugassent I. subjugassel. 
6: 8. ab ult. devidens l. deriucus. 
8. 2. an paganismum I. a,l paganis

mum. 
10. 3. ab ult. ,,Po s t  ltec' incipit a ca

pite. 
I'' ł. susceplus l. suspectns. 
16. 1. perlrasierunt l. (HWlransierunt. 

1. ab uH. Dubet'incnsem 'l. Dobrinenst:m. 
22. 7. ab uf t. quo tvi."t I. q uotl vix. 

6. ab ult. demiscrunt l. dimiscruut. 
26. 2. tt·a<limeutu l. t1·adime11to. 

6. ab· ult. Post hec cognita l. Post hec fra

2. 
8. 

tr�s coguita. 
bischardum l. Gisehardum. 
fratibas l. fratribus. 

l 1. jocondo l. jucundc,. 
32. U. ab ult. l\Iyuheyr I. Myuheym. 

2. ab ult. sustul:!1'aut l. Sl.łslultrat. 
�<'. 11. nc l. nec. 

4u. 

5,2. 

ibi<l�m l. idem. 
5. occurit l� occurriL. 
ti. nluit l. voluil. 
8. et deposita l. et sic dl'pl).sila 
8. ab ult. impugnat l. impugnant� 
6. ab ·ult. al l. et. 

· 5 L 2. ab ult. propositio l. proposito. 
8 ilL,. vu l garitcr I. ilfi qui vul

garil.c1. 
occureu Les I. occt11·,·c11 tes. 
fecerant 'l. feccrunt. 

· Pag. vcr. 
112. 3. occu1•iL 1. occut·rit. 

11. ab ull. 11restolabantar I. prcslol11baatu1• 
115. 5. occurit I. occurrit. 

10. ab ull. Litt1uavi I. Lithwaui. 
3. ab ult. feccrent I. far.crent. 
2. ab ult. huinsmcdi I. buiusmodi. 

lZu. 5. olfici I. otficii. 
1 •)') 
U4. 
126. 
'130. 
138. 
154:. 

3. absolverunt l. absolvereot. 
10. ab ull. at I. et. 
2. ab ult. protcr l. pro11ter. 
1. quid l. qui. 
5. cum vexillis I. cum 5 vcxillis. 
1. Paslovensem l. Pastoweu:sem. 
2. ei l. et. 
3. Rothoherus l. Roth.eros. 
1. ab ult. qnos l. quas. 

156. 8. ab ull. Warwicq I. Warwick. 
162. 6. ci l. et. 
16i. 8. do l. de. 

t 68. 
170. 
174. 
178. 
120. 
18i. 
188. 
192-. 
200. 

7.· ab ult. violatam l. violatum. 
1. ab ult. <liclam l. dietam„ 
8. improv isus l. improvisatus. 
7, ab ul t. Ramayne I. H.omey ne. 
8. ab ult. vento et flante l. vt!nto tlaottl . 

plaicti l. płacili. 
ł. Sambi,rnsi l. Sambiensis. 
5. ab ult.. me<licaulei l. meutlicantcs. 
1. ab ult. iutraut l iotr3t. 

llJ. ab ult. rex �l:11,ist1·0 I. re.,c misit l\la
gistl'O. 

20 5. clevaste L. dcvulate. n. 

H. 
76. 

5. ab ult. 
3. ah ull. 
-� ab ult. 
8: ab ult. 

uee l. nec. :tlO. 9. 2 I. 3. 
anne bene I. anu is in ordi nc ," 21 L 11. e:i;istimare l. existi1111ri. 

80. 7. ab ult. multavit l. mutavit. 218. 9. ab ult. l\lerk.er l. Mel'l,en. 
bene. 

1
216. 4. ab ult. custodoti l. custoditi. 

'8. 10. ab ult. ef l. et. 22· . 9. ab ult. Remine I. Semien. 
«JO. 7, mcmemoriam Compasionis l rue- 232. 5. devastabaut l. d •vaslabal. 

mori-tm Com1•acioui ·. 2i8. 1. ab ult. multos 1. multis. 
!H. 

9S. 
100. 
1oi. 

to4. 

106. 
110. 

1. in 5s I. in 5e. 261. 3. ab ult. nou l. !fon. 
8. ab ull. t'estinant l. festinat. 270. 3. equos abst,ultrunt ei sani l. !· 
2. ab ult. diet us uadi! l. dicium, u ode. eq uos ab ei:i abstuleruat et uu1 • 
ll. ab ult. lfooc I. fiune. 270. 12. ab ult. re1lierent I. redcreut. 
1. tres si mul l. tres reges si mul. 23,'. fi. ab ult. conductorem 1 conductiouem, 
8. ab ult. domum ex l. domum in terra 2" 7. ab ult. dix.it l. dux:it. 

Srhalven. D„in dictus !\fai·- 2n. 1. ab ult. regralialur ci l. regratiat�� l\la-

3. ab ult. 

fi. 
10. 

5. ab ult. 
ł. ab ult. 
5. 
1. ab ult. 

scbalcus aliam crex:it domum ex. gistro honoris et ben :fic11, pe-
circumsepirent ul aream l. dt·- tens, ut dignaretur ei. 
cumsepirent arc:i.m. 2%. 2. ab ult. ei l .  et. f et de advocato 1. et n1lvoc3to. 303. «J. frater .•. l\larschalcus l. ra-
eo1mucndator con' n ma" i t l. com- ter Johannes de Lorcbu vcnit 
menrlator jussu Magistri con- de castro. l\!Jrschalcus. 
sumavit. 312. 11. rt!dit,uu in 1. reditlłlll marscbal-
Otto Hassia L Ollo de Ha sill. 
dius l. eia.�. 
13. l. 14. 
u l. ut. 

3H. 
31 

. 3.21), 

ci in. I�. ter 2. ab ult. reysamfraterl.reysam. ·18 
8. 1489. l. 138g. . lf -'· ab ult. qul multirlicitcr 1. qui mu i-



Pdg, ,·er. 

326. 4. 

33'1. 3. 
33i. 8. 
338. 5. 
:l\2. tt. ab 

� ab 

Pag. aon. 
2i. 42. 

·30. 51. 

36. 10. 

H. 31. 
70. :u. 

9ł. to. 
08. - 30. 

102. 45. 
10.1. 48. 
J06. 1. 
108. t 7. 
110. �u. 

I Pag. \'t•r. 

plici dolo ortliocm pel'illrhllDt, I � 4. all ult. au p:i.luJem I. au pugnam et 

non obstante, quod multiplkiter. pt:r paludem. 
nstucia I. astur.ias. 3i6. 2, frali I. f1�ri 
Eredericus 1. Frederic us. �- al> ult. cum armi 1. cum multis per-
Tacco I. Taceo. transivit Yeoitque cum a1·m1s. 
tcmps I. tempus. 3:-•) 6. : quibus supcrsuut l. quibus płu-;) .., , 

ult. iacioaveruot l. incioe1·ave1·unt. res su pers u nl. 
lllt. 1n-1lti«linc I. multitudine. 

I n a 11._n o t at i o u i lt II s. 

I Pirg. anu. 
Wolframius de Nocllcnburg I. \Vol- Hn. 18. 
framus de Nclleoburg. I 112. 11. 
HP.gionis 1. tcrrae. 

1
202. 21. 

commendator Culmcnsis I. commen- 216. 27. 
datur lerrae Culmeosis. 236. ,J, 
Trnpiurius 1. Trapiarius. 

I 
'HO. 22. 

Uirgelaniensis I. Birgclaviensis. 27u. j!I, 
C·:,·mm l. Carmen. '2U4. 1·> 
Sr.�alanica 1: Sdialauica. I 310. 23; 
Scbalaneosi 1. Schalaucusi. I 31'?. 25. 
silmn l. situm. 

1

1 susciepieb:u1tur l. susdpicbHnlur. 312. 27. 
Loelzcnburg I. Loctuoburg. 35:]., . 28. 
Alpf I. Alf. 

l\uelige1·u 5 L Rnc<ligerus. 
eognomine ... I. cognominis. 
1274. l. 13i4. 
Nadrower l. Nadrowcn •. 
1'H8. l. 13i8. 
pralatas I. prolatns. 
spiritnalieus l. spiritualibus. 
\Veberstcbeu l. W cl.Jel'sleteo. 
nostri I. nostrae. 
cxpeditione susceptam fuisse I. expc• 
ditiooem susceptam fuilise. 
Tdgoitae I, Ragnit.ae. 
Rossiewa 1. Rossiena. 
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