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Johann Christian Schöttgen
i jego artykuã o dziejach kartuzji
darãowskiej z 1721 roku
RAFAâ WITKOWSKI* (Poznaę)

Wprowadzenie
Jednym z najtrwalszych elementów w krajobrazie historyczno-kulturowym kaİdego miasta sĈ budynki zwiĈzane z kultem religijnym,
które stawaãy sič punktem odniesienia w opisie przestrzeni dla mieszkaęców. Czčsto nawet zmiana religii nie przerywaãa tego waİnego dla
procesu historycznego zjawiska. Dla mieszkaęców Darãowa, którzy na
przeãomie XVII i XVIII wieku byli w ogromnej wičkszoĤci protestantami,
katolicki klasztor, niefunkcjonujĈcy juİ od kilku pokoleę, nadal pozostawaã istotnym miejscem w mikrotopografii, a jego dzieje znajdowaãy zainteresowanie wĤród lokalnych uczonych. Choþ interpretacja niektórych
faktów opisanych poniİej byãa motywowana zaãoİeniami wyznania luteraęskiego, to jednak autor opieraã sič na waİnym Įródle historycznym,
które juİ wówczas zostaão dostrzeİone i docenione. Badania historyków,
którzy dwa wieki póĮniej odnosili sič do przeszãoĤci religijnej Pomorza,
potwierdziãy – byþ moİe intuicyjne – sĈdy protestanckiego historiografa
o naukowym znaczeniu tego rčkopisu. W ten sposób zapoczĈtkowane zostaãy naukowe i krytyczne dociekania nad przeszãoĤciĈ jedynego Ĥredniowiecznego klasztoru w dziejach Darãowa, które jeszcze nie zostaãy zakoęczone.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
* Zakãad ĭródãoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii, Wydziaã Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznaęskiego 7, 61-614 Poznaę,
e-mail: rwitkows@amu.edu.pl
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1. Johann Christian Schöttgen – wczesne lata
Podstawowe informacje o İyciu i dziaãalnoĤci Johanna Christiana
Schöttgena przynoszĈ niemieckie sãowniki biograficzne (Francke 1760;
Haymann 1809: 6, 12, 13; Meusel 1811: 381–392; Döring 1833: 883–892;
Müller 1891; Vierhaus 2006: 165; Eigenwill 2005; 2009: 5) oraz artykuãy
naukowe (Gautsch 1878; Eigenwill 1987; Breuer 1961; Riemer 2005).
Urodziã sič on 14 marca 1687 roku w miejscowoĤci Wurzen w Saksonii,
w rodzinie szewca. W 1692 roku rozpoczĈã naukč w szkole miejskiej, zdobywszy uprzednio umiejčtnoĤþ czytania i pisania opartĈ na luteraęskim
Maãym Katechizmie. W 1702 roku przeniósã sič do szkoãy w dawnym
klasztorze cysterskim w miejscowoĤci Pforta, gdzie przebywaã przez pičþ
lat. Jego ulubionymi przedmiotami niezmiennie pozostawaãy historia
i filozofia. W pamičci swoich nauczycieli zapisaã sič jako niezwykle pilny,
ambitny i utalentowany uczeę.
Dzički stypendium ufundowanym przez jego rodzinne miasto, w 1707
roku Schöttgen rozpoczĈã naukč na uniwersytecie w Lipsku, gdzie przede
wszystkim poĤwičcaã sič studiowaniu teologii. Zamieszkiwaã wówczas
w domu lipskiego profesora teologii Johanna Cypriana (1642–1723), który pozwoliã mu korzystaþ ze swoich zbiorów bibliotecznych (Grimm 1983:
103; Kirn 1909: 2, 32, 75, 138, 140, 141, 144, 153). Oprócz poznawania
jčzyków orientalnych interesowaã sič egzegezĈ biblijnĈ. Pod wpãywem
pastora Johanna Jakoba Vogla z Panitzsch podjĈã sič opisania historii
swojego rodzinnego miasta. Lipski ksičgarz Thomas Fritsch, któremu
zostaã polecony, przekazaã mu do przepisania rčkopis „Eponymologicum”
pozostawiony przez uczonego lipskiego lekarza i radcč dworu Thomasa
Reinesiusa (1587–1667). Rčkopis ten zawieraã spis nazw wãasnych wystčpujĈcych w staroİytnej literaturze. Schöttgen skopiowaã go i sam kontynuowaã zbieranie informacji, choþ pracy tej nigdy nie dokoęczyã. Z tego
rčkopisu korzystali jednak póĮniejsi uczeni. W tym samym czasie rozpoczĈã prace nad przygotowaniem poprawionej wersji dzieã „Scriptores rei
rusticae”1.
Schöttgen utrzymywaã równieİ kontakty z ksičgarzem Johannem
Friedrichem Gleditschem oraz z jego teĤciem Johannem Burkhardem
Mencke, redaktorem „Acta Eruditorum”. Byão to pierwsze czasopismo
naukowe na ziemiach niemieckich ukazujĈce sič na przestrzeni stulecia
(1682–1782), zaãoİone przez Ottona Mencke, a po jego Ĥmierci kierowane
przez Johanna Burkharda Mencke. Publikowaão teksty naukowe oraz
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Scriptores rei rusticate veteres Latini cum notis virorum clariss. curante, Io. Matthia
Gesnero, Lipsiae 1735; por. Müller 1747: 101–102.
1
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recenzje po ãacinie gãównie w dziedzinie nauk humanistycznych. Dla tegoİ czasopisma Schöttgen przygotowaã kilka tekstów, w których rozwijaã
propagowanĈ przez Menckego metodč badaę opartĈ na krytycznej analizie Įródeã (Treitschke 1842: 59). Wspóãpracowaã takİe przy wydawaniu
podobnej serii „Deutsche Acta Eruditorum”2, która w zaãoİeniach miaãa
nawiĈzywaþ do ãacięskiej serii, ale ukazywaãa sič w jčzyku niemieckim.
W lipskiej drukarni Johanna Friedricha Gleditscha mičdzy rokiem 1712
i 1739 wydano dwadzieĤcia tomów tej serii. âĈcznie na ãamach „Deutsche
Acta Eruditorum” zamieszczono ponad 1500 recenzji prac naukowych.

2. DziaãalnoĤþ naukowa i edukacyjna
W 1709 roku uzyskaã tytuã doktora i kontynuowaã karierč uniwersyteckĈ w Lipsku. Tuİ przed przedãoİeniem swojej rozprawy habilitacyjnej opracowaã mičdzy innymi traktat „De inscriptionibus Hebraeorum”3.
W 1716 roku porzuciã akademickie zaszczyty i udaã sič do Frankfurtu
nad OdrĈ, gdzie zostaã rektorem tamtejszego gimnazjum miejskiego.
Czekaãa go tam intensywna praca, albowiem w mieĤcie dziaãaão od 1694
roku konkurencyjne gimnazjum zaãoİone przez francuskich hugenotów.
Wykorzystaã jednak przypadajĈcĈ w 1717 roku rocznicč wybuchu Reformacji do propagowania nauki w odnowionej szkole. Dla jej uczniów
Schöttgen przygotowaã nowe podrčczniki oraz lektury. W Lipsku w 1717
roku ukazaãa sič jego pierwsza wičksza praca naukowa zatytuãowana
„Historie der Chur-Sächsischen Stiffts-Stadt Wurtzen“, w której zebraã
liczne fakty dotyczĈce rodzinnego miasta. Wówczas zawarã takİe maãİeęstwo z DorotheĈ CharlottĈ Knobloch, córkĈ profesora medycyny i póĮniejszego osobistego lekarza królewskiego.
Po trzech latach trudnej pracy przyjĈã zaproszenie ze Stargardu, by
objĈþ stanowisko profesora w tamtejszym Collegium Groeningianum
(Hofmann, Siuts 1981). Ta znamienita szkoãa, otwarta 28 wrzeĤnia 1633
roku dzički funduszom zapisanym w testamencie przez burmistrza StarBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2 Peãen tytuã brzmiaã: Deutsche Acta Eruditorum oder Geschichte der Gelehrten, welche
den gegenwärtigen Zustand der Litteratur in Europa begreiffen.
3 Dissertatio II De inscriptionibus Hebraeorum quam in Academia Lipsiensi, consentiente amplissimo Philosophorum Collegio, D. XI Jan. MDCXVI exhibent praeses M. Christianus Schoettgenius scholae Francofurtensis ad Oderam rector adjunctus, et respondens
Andreas Büttigius, Sporbitzensis, Phil. Et Theol. Studiosus, Lipsiae, litteris Immanuelis
Titii [1716].
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gardu Petera Gröninga (zmarãy w 1631 roku) (Schmidt 1886; 1895; Wehrmann 1931)4, miaãa ksztaãciþ zdolne, ale ubogie dzieci. W drugiej poãowie
XVII wieku przeİywaãa kryzys, który rozpoczĈã sič po zakoęczeniu wojny
trzydziestoletniej (1618–1648) na skutek kryzysu gospodarczego i demograficznego. Po reformie szkoãy w 1714 roku przeksztaãcono jĈ w Collegium
Groeningianum z prawem nadawania stopni naukowych. Zajčcia prowadzono z prawa, filozofii, matematyki, teologii, medycyny, a dodatkowo

Ryc. 1. Strona tytuãowa czasopisma „Altes und neues Pommerland oder gesammelte
Nachrichten von verschiedenen zur pommerschen Historie gehörigen Stücken“ (tomu wydanego w 1721 roku)
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
4

Oraz jako osobny tekst, Stettin 1931.
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nauczano jčzyka francuskiego5. W Collegium przeİywajĈcym okres drugiej ĤwietnoĤci Schöttgen zaangaİowaã sič intensywnie w dziaãalnoĤþ
dydaktycznĈ, a takİe zainteresowaã historiĈ miasta (Schöttgen 1724)
i Pomorza, choþ wičkszoĤþ prac opublikowaã dopiero w póĮniejszych latach. Podczas pobytu w Stargardzie Schöttgen w latach 1721–1722 (1727)
wydawaã pierwsze w jčzyku niemieckim czasopismo poĤwičcone historii
regionalnej (Landesgeschichte), zatytuãowane „Altes und neues Pommerland oder gesammelte Nachrichten von verschiedenen zur pommerschen
Historie gehörigen Stücken“ (Schöttgen 1721–1722) (Ryc. 1). Jego jeszcze
przedoĤwieceniowe rozumienie historiografii skupiaão sič przede wszystkim na kwestiach prawnoustrojowych i tym zagadnieniom poĤwičciã najwičcej uwagi.
W uznaniu osiĈgničþ naukowych 30 wrzeĤnia 1723 roku zostaã czãonkiem zagranicznym Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Naukowego
(Königlich Preußische Sozietät der Wissenschaften; póĮniej Königlich
Preußische Akademie der Wissenschaften), co wiĈzaão sič z utrzymywaniem obszernej korespondencji z licznym gronem uczonych skupionych
wokóã tego towarzystwa naukowego (Heubach 1990; Stroux 2008).
Najbardziej twórczy okres w İyciu Schöttgena zwiĈzany jest z pobytem w DreĮnie. Po Ĥmierci Jonasa Geleniusa, rektora gimnazjum Krzyİa
ģwičtego w DreĮnie, jesieniĈ 1727 roku, przy wsparciu przyjacióã i po
oficjalnym wyborze przez radč miejskĈ, Schöttgen zostaã jej rektorem
w styczniu 1728 roku. Z Dreznem zwiĈzaã sič na nastčpne blisko dwie dekady, prowadzĈc szeroko zakreĤlonĈ dziaãalnoĤþ dydaktycznĈ i naukowĈ.
Interesowaã sič nie tylko funkcjonowaniem chóru absolwentów i biblioteki
szkolnej, ale takİe organizowaã zajčcia dla uczniów, którzy chcieli poĤwičciþ sič kupiectwu, dziaãalnoĤci artystycznej i rzemieĤlniczej. W 1743 roku
ucierpiaã z powodu udaru mózgu, a po powrocie ze szpitala musiaã tãumaczyþ sič przed radĈ miejskĈ z powodu oskarİeę o niegospodarnoĤþ. W 1745
roku musiaã sprzedaþ czčĤþ swojej biblioteki, obejmujĈcej blisko 3500 dzieã,
gãównie o tematyce historycznej. Zmarã 15 grudnia 1751 roku po dãugiej
chorobie, do koęca swoich dni nauczajĈc w szkole. Po Ĥmierci pozostaãa
czčĤþ jego ksičgozbioru zostaãa sprzedana na aukcji.
Lata pobytu w DreĮnie przyniosãy nie tylko zaangaİowanie w dziaãalnoĤþ edukacyjnĈ, ale nade wszystko w naukowe poznanie historii Saksonii. Wraz z bibliografem i historykiem Georgiem Christophem Kreysigiem zbieraã informacje o historii regionalnej Saksonii, przede wszystkim
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
5 Po raz kolejny szkoãč zreformowano w 1812 roku, a w 1820 roku otrzymaãa ona nowĈ
siedzibč w budynku wzniesionym na gruntach dawnego klasztoru augustianów; por. Majewski, ģliwięska 2000.
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w drezdeęskim archiwum elektorskim (Geheim-Kurfürstliches Archiv).
Skutkiem tej pracy jest dwunastotomowe dzieão „Diplomatische und curieuse Nachlese der Historie von Ober-Sachsen und angräntzenden Ländern“ (Schöttgen, Kreysig 1730–1731), wydawane w latach 1730–1733
i zawierajĈce liczne edycje Įródãowe oraz opracowania dotyczĈce dziejów
Saksonii. Wykorzystywaã oryginalne dokumenty, jak i kopie, Įródãa drukowane i wczeĤniejsze opracowania, tworzĈc kompilacje albo wãasne krytyczne studia. Szczególne znaczenie nadal ma „Inventarium Diplomaticum
Historiae Saxoniae superioris”, wydane w Halle w 1747 roku (Schöttgen
1747). Zbiór ten zawiera okoão 12 000 regestów dokumentów o historii
Saksonii od roku 500 do 1741. Zanim w 1864 roku zaczčto wydawaþ „Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae”6, dzieão Schöttgena pozostawaão podstawowym tego rodzaju opracowaniem dla badaczy dziejów Saksonii.
Jeszcze wičksze znaczenie miaã przygotowany wraz z Kreysigiem
w trzech tomach zbiór Įródeã pt. „Diplomataria et scriptores historiae
Germaniae medii aevi”, wydawany w latach 1753–1760 (Schöttgen, Kreysig
1753–1760). Uwzglčdniaã on bardzo obszerne zestawienie Ĥredniowiecznych Įródeã dotyczĈcych dziejów Saksonii i Turyngii.
Pomniejsze dzieãa, w tym biografie margrabiego Konrada, hrabiego
Wipprechta von Groitzscha (Schöttgen 1749), ksičcia Konrada Wettyna
(Schöttgen 1745), liczne programy dotyczĈce historii lokalnej, szkolnej
i Reformacji zostaãy zebrane i wydane poĤmiertnie w Lipsku w 1767 roku
w zbiorze „Opuscula” (Schoettgen 1767). Niektóre jego dzieãa (w tym „Geschichte der Meißner Bischöfe“ oraz „Pragmatische Geschichte Sachsens“) pozostajĈ nadal w rčkopisie i sĈ przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w DreĮnie (Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden). Jego wieloletnim zamiarem pozostawaão opracowanie edycji
Kroniki Thietmara z Merseburga na podstawie rčkopisu przechowywanego wówczas w Bibliotece Elektorskiej, ale niestety zamierzenia tego nie
udaão mu sič dokoęczyþ.
Drugim obszarem jego zainteresowaę pozostawaãy niezmiennie zagadnienia teologiczne, wyniesione juİ w czasie studiów uniwersyteckich.
PoczĈtkowo skupiaãy sič one wokóã zagadnieę jčzykowych, czego przykãadem byãy prace o jčzyku greckim oraz wydanie poprawionego dzieãa
„Lexikon zum Neuen Testamente” Pasora (póĮniej wielokrotnie wznawiane). W 1746 roku w Lipsku opublikowaã takİe „Novum Lexicon Graeco-Latinum in Novum Testamentum” (wydanie w Lipsku w 1790 roku
opracowaã Gottlieb Leberecht Spohn)7. Przygotowaã nowe wydanie Nowego
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

O znaczeniu tego wielkiego przedsičwzičcia naukowego – por. Matthias 2005.
Novum Lexicon Graeco-Latinum in Novum Testamentum congessit et annotationibus
philologicis in usum scholarum illustravit Christianus Schoettgenius, nunc post Io. Tobiam
6
7
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Ryc. 2. Pierwsza strona artykuãu J.C. Schöttgena na temat darãowskiego klasztoru kartuzów

Testamentu, które ukazaão sič w Lipsku w 1744 roku. Schöttgen odwoãaã
sič w nim do edycji tekstu opracowanego przez Gleditscha w Lipsku
w 1735 roku, ale dodaã wãasny podziaã na rozdziaãy i objaĤnienia8. RepuBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Krebsium recensuit auxit et variis observationibus philologicis et criticis locupletavit M. Gottlieb
Leberecht Spohn, prof. philosophiae et prorector archigymnasii Tremoniensis, Lipsiae: impressis Io. Gottlob Immanuel Breitkopf, 1790.
8 Por. Novum Testamentum Graecum. In sections divisit, interpunctiones accuratae posuit, et dispositionem logicam adjecit Christianus Schoettgenius, Lipsiae 1744 (drugie wy-
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tacjč przyniosãy mu przede wszystkim dwa tomy dzieãa „Horae hebraïcae
et talmudicae” (1733–1742), w których wykorzystaã wczeĤniejsze opracowanie Johna Lightfoota (1602–1675) oraz wielu innych autorów zajmujĈcych sič archeologiĈ biblijnĈ i literaturĈ İydowskĈ. Traktat ten powstaã
we wspóãpracy z przedstawicielami gminy İydowskiej we Frankfurcie
nad Menem, którzy zapewnili mu dostčp do literatury hebrajskiej.
W opinii wspóãczesnych jego rozlegãa wiedza i niestrudzona pracowitoĤþ
przyniosãa mu sãawč znamienitego znawcy chrzeĤcijaęskiej interpretacji
Starego Testamentu („der eigentliche Mutterschoß, aus dem unsere gesammte neuere Wissenschaft des Alten Testaments geboren ist“).
W obrčbie jego zainteresowaę regionalnych znalazãy sič dzieje kartuzji w Darãowie. Podczas pobytu w Stargradzie Schöttgen przygotowaã
i opublikowaã krótki artykuã zatytuãowany “Historie des CartheuserKlosters Marien-Cron vor Rügenwalde“, który ukazaã sič w 1721 roku
w pierwszym tomie wspomnianego czasopisma (Schöttgen 1721) (Ryc. 2).
Caãy tom zostaã wydrukowany w szczecięskiej oficynie Johanna Gottfrieda Conradi. Artykuã Schöttgena moİe byþ traktowany jako pierwsza próba opisania przeszãoĤci kartuzji darãowskiej, choþ jeszcze wyraĮnie w duchu przedoĤwieceniowej („przed-krytycznej”) historiografii. Schöttgen jako
podstawč ĮródãowĈ wykorzystaã rčkopis zawierajĈcy Liber beneficiorum,
odwoãujĈc sič takİe do kilku publikacji wczesnonowoİytnych.

3. Liber beneficiorum
„Ksičga uposaİeę…”, znana takİe pod ãacięskim tytuãem Liber
benefaciorum…, stanowi jedno z podstawowych Įródeã do odtworzenia
rozwoju pozycji materialnej i ekonomicznej klasztoru. Zwyczajowo jeden
z zakonników prowadziã zapiski dokumentujĈce i porzĈdkujĈce nadania
na rzecz klasztoru, które obejmowaãy nadania ziemskie, dary w postaci
İywnoĤci lub innych wartoĤciowych przedmiotów, a nade wszystko ofiary
pieničİne. Tego rodzaju zapiski pozwalajĈ opisaþ krĈg oddziaãywania
klasztoru, pochodzenie spoãeczne i geograficzne ofiarodawców, wartoĤþ
dóbr przekazywanych wspólnocie zakonnej, a przede wszystkim poziom
zamoİnoĤci wspólnoty klasztornej. W przypadku pomorskich klasztorów
czynnych w dobie Ĥredniowiecza tego rodzaju Įródão historyczne nadal
pozostaje tekstem wyjĈtkowym. JeĤli byãy one prowadzone przez inne
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

danie w 1749; Wratislaviae 1765); ukazaã sič teİ reprint wydania Schoettgena – Novum
Testamentum Graece. Ad finem recensionis Schoettgenianae, addita ex Griesbachii apparatu lectionis varietate praecipuae, Upsalae 1820, zawierajĈcy uwagi Johanna Jacoba Grisbacha; por. Horne 1828: 17, 24; Johnston 2004: 9–11.
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wspólnoty klasztorne, to zostaãy zagubione lub zniszczone. Darãowska
„Ksičga uposaİeę…” jest równieİ wyjĈtkowym Įródãem dla innych klasztorów kartuskich w Europie ģrodkowej.

4. Historia darãowskich kartuzów
wedãug J.C. Schöttgena
Tãumaczenie artykuãu zachowuje strukturč tekstu w niemieckim
oryginale, by dokãadnie oddaþ myĤl i intencje autora. Mimo İe samo opracowanie dziejów klasztoru oparte zostaão na jednym Įródle historycznym,
to pokazuje wielowĈtkowoĤþ faktów opisanych w ksičdze dotyczĈcej z pozoru tylko spraw ekonomicznych. Dzički wydaniu caãej „Ksičgi uposaİeę…”
w poczĈtkach XX wieku przez niemieckich mediewistów moİliwe jest
porównanie Ĥredniowiecznych zapisków oraz wczesnooĤwieceniowego
opracowania.
[25]9 Historie des Cartheuser-Klosters Marien-Cron vor Rügenwalde (Ryc. 2)
Von diesem Kloster findet man bei denen Pommerischen Scribenten nur ein paar mahl beiläufige
Meldung, dannenhero ich denen Liebhabern der
alten Geschichte einen Dienst zu [26] thun verhoffe,
wenn ich dasselbe etwas umständlicher beschreibe. Ich habe aber die Nachricht genommen aus
einem alten libro donariorum10 desselben Klosters,
welches gleich mit dem Anfange desselben angehet,
und bis 1528 von Zeit zu Zeit continuiret worden.
Es ist dieses Kloster Cartheuser-Ordens schon
lange zuvor zu Lantzk11 unweit davon gewesen,
und wird dasselbe schon zu Anfange des 15den
Jahrhunderts antiqua domus genennet. Um besagte Zeit aber ist es zertheilet, und gleichsam eine
neue Kolonie von Lanzk zwischen Schlage12 und
Rügenwalde verleget worden. Die Stifterin dieses
neuen Wercks war Frau Adelheid, Herzog Bogislai
des V. in Pommern Gemahlin13. Die Zeit der ersten
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

[25]9 Historia klasztoru kartuzów Korony Marii koão Darãowa (Ryc. 2)
O tym klasztorze odnajdujemy tylko kilka przypadkowych przekazów zapisanych przez pomorskich
uczonych, dlatego teİ mam nadziejč przysãuİyþ sič
miãoĤnikom dawnych dziejów [26], jeĤli opiszč jego
historič trochč bardziej szczegóãowo. Wszystkie
wiadomoĤci zaczerpnĈãem ze starej „Ksičgi uposaİeę”10 tegoİ klasztoru, która zaczyna sič od samego
jego poczĈtku i byãa stale spisywana do 1528 roku.
Tenİe klasztor kartuzów byã zaãoİony znacznie
wczeĤniej niedaleko od wsi âĈcko11. Juİ w poczĈtkach XV wieku byã nazywany domus antiqua.
W tym czasie zostaã on jednak zniszczony, a nowĈ
kolonič âĈcka zaãoİono mičdzy Sãawnem12 a Darãowem. Zaãoİycielem tego nowego klasztoru byãa
ksičİna Adelajda, İona Bogusãawa V, ksičcia Pomorza13. Pierwsze nadanie dla kartuzów miaão
miejsce w 1406 r. w dniu Ĥwičta Znalezienia Krzy-

Liczba w nawiasie, np. [25], oznacza stronč tãumaczonego tekstu Schöttgena.
Libro donariorum/Ksičga uposaİeę; por. Lemcke 1919.
11 Obecnie wieĤ âĈcko.
12 Schlage/Sãawno.
13 Adelheid, Herzog Bogislai des V. in Pommern Gemahlin/Adelajda, córka ksičcia Ernesta z Braunschweig-Grubenagen, İona ksičcia Bogusãawa V od 1362 roku, zmarãa
3 maja 1406 roku.
9

10
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Verlegung war a[nno] 1406 und zwar am Tage
Kreuz-Erfindung14, da man es nahe bei Schlage
angelegt hat. Es ist aber daselbst nicht lange verblieben, sondern man hat es bald hernach wieder
abgerissen, und das Jahr drauf 1407 auf dem
Berge nahe an Rügenwalde zu bauen angefangen.

İa ģwičtego14, czyli w dniu, w którym klasztor
zostaã zaãoİony w pobliİu Sãawna. Ale nie pozostaã
tam dãugo, gdyİ wkrótce po tym, jak zostaã ponownie zburzony, to w nastčpnym roku 1407 zaczčto
budowaþ nowy klasztor na wzgórzu koão Darãowa.

Im Anfange haben sich die Brüder nach ihrer
gewöhnlichen Art mit Betteln beholfen, und zu
ihren neuen Hause, wie sie es nannten, unsäglich
viel zusammen [27] gebracht. Sie haben sich auch,
ehe sie ihr Gebäude zum Stande gebracht, bei
denen Leuten zu Rügenwalde und Schlage eingequartiret, und eine ziemliche Zeit mit ihnen um
Gottes Willen gegessen. Sonderlich wird Vincentius Holck Bürgermeister in Colberg15 und sein
Sohn gleiches Namens, gerühmet, dass, wosern
solche nicht Hand angelegt, und ihnen mit Rat
und Tat an die Hand gegangen, sie ihr neues Kloster nicht haben würden zu Stande bringen. Eben
dergleichen wird einem Bürgermeister zu Schlage,
Namens Sterneberg, nachgerühmet. Über dieses
Kloster war allezeit ein Prior gesetzt, und ist hierbei anzumerken, dass die ersten drei derselben
mehrentheils Rectores genennt werden. Die Nahmen derer Priorum sind folgende:

Na poczĈtku bracia pomagali sobie nawzajem,
proszĈc o jaãmuİnč w zwykãy sposób. Zgromadzili
dla swojego nowego domu, jak go nazwali, ogromne
sumy [27]. Zamieszkiwali teİ przed zakoęczeniem
budowy klasztoru u ludzi w Darãowie i Sãawnie,
a takİe przez dãuİszy czas przebywali z nimi
z powodu Boİej ãaski. Szczególnie Wincenty Holck,
burmistrz Koãobrzegu15, i jego syn o tym samym
imieniu, jest chwalony za to, İe gdyby tacy ludzie
nie podali im pomocnej rčki i nie udzielili rady
oraz wsparcia, kartuzi nie byliby w stanie zbudowaþ nowego klasztoru. Tak samo chwalony jest
burmistrz Sãawna o imieniu Sterneberg. W takim
klasztorze zawsze byã ustanawiany przeor. Naleİy
zauwaİyþ, İe pierwszych trzech przeãoİonych nazywano Rectores. Nazwiska tychİe przeorów sĈ
nastčpujĈce:

I. Johannes de Hoya war erstlich Prior zu Arnsbe- I. Jan de Hoya byã najpierw przeorem w kartuzji
cke unweit Lübeck, kam hierher a[nno] 1406 um Arnsbeck niedaleko Lubeki. Przybyã tutaj w 1406
Oculi, und starb 1410, 16. October.
roku w okolicach niedzieli zwanej Oculi, a zmarã
16 paĮdziernika 1410 roku.
Zu seiner Zeit starb Johann Floss, ein Presbyter
Za jego czasów zmarã Johann Floss, prezbiter
und Münch allhier, und war der erste, welcher auf i mnich tutejszy, jako pierwszy zostaã pochowany
dem Kirchhoff zu liegen kam [28].
na cmentarzu [28].
II. Hartungus 1410 †bald den 5. Martii 1411.

II. Hartung od 1410 roku, zmarã wkrótce po 5 marca
1411 roku.

III. Henricus

III. Henryk

IV. Hinricus Plone alias Plaue de Prussia ward IV. Henryk Plone alias Plaue z Prus zostaã przePrior 1421, †19. Juli 1429.
orem w 1421 roku, zmarã 19 lipca 1429 roku.
Zu dieses Prioris Zeiten ist die Kirche zu Stande
W czasie tego przeora zostaã wzniesiony i poĤwičgekommen und den Tag nach Maria-Heimsuchung16 cony koĤcióã w dzieę po Ĥwičcie Nawiedzenia NMP16.
eingeweihet worden. Dass sie ihr Bettler-Hand- Kartuzi pilnie kontynuowali starania o jaãmuİnč,
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Tzn. w dniu Znalezienia Krzyİa ģwičtego w 1406, czyli 3 maja 1406.
Dieser hat auch zu Colberg a[nno] 1414 eine absonderliche Capelle gebauet, welche
man die Holckens-Capelle genennet (Cramer 1602: 2, 35, 87 – taki zapis oznacza wydanie
z 1602 roku, ksičga 2, rozdziaã 35, strona 87 i w wersji skróconej pojawia sič dalej).
16 Tzn. w dzieę po Ĥwičcie Nawiedzanie NajĤwičtszej Marii Panny, czyli 10 lipca.
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werck fleissig fortgetrieben, ist daher zu ersehen, co jest widoczne, poniewaİ za czasów tego przeora
weil sie unter diesem Priore innerhald 8. Jahren w ciĈgu oĤmiu lat tylko z jedynego miasta Gdaęska
von der einzigen Stadt Danzig allein 1600 Marck otrzymali 1600 grzywien.
erpresset haben.
V. Paulus 1429

V. Paweã 1429

Dieser ist unter allen seinen Vorfahren und
Nachfolgern der beste Prior gewesen, welcher auch
die Kunst und die Kloster-Gütter zu vermehren
trefflich wohl verstanden. Er hat über alles so ein
akkurat Verzeichnis gehalten, dass man draus
allerhand gute Nachrichten haben kann.

SpoĤród wszystkich swoich poprzedników i nastčpców byã uznawany za najlepszego przeora,
który równie dobrze rozumiaã sztukč [jak i potrzebč] powičkszania posiadãoĤci klasztornych. Prowadziã tak dokãadny wykaz wszystkiego, İe moİna na
jego podstawie mieþ dobre wyobraİenie o jego
czynach.

Anno 1430 Donnerstages nach Östern17 kam ein
Feuer aus, und brandte etliche Gebäude ab, worunter auch die alte Kirche mit war. An Korn,
Weißen Hafer und Gersten ist ein großer Schaden,
geschehen. Und also hatten die lieben Brüder
abermahl Gelegenheit auf ihre guten [29] Gönner
eine Kontribution nach der andern zu legen. Sie
waren auch in Eintreibung derselben so glücklich,
dass sie noch in selben Jahre ein Gebäude wieder
in die Höhe gebracht.

W roku 1430 w czwartek po Wielkiej Nocy17 wybuchã poİar i strawiã kilka budynków, w tym stary
koĤcióã. Wielkie zniszczenia dotknčãy [spichlerze z]
ziarnem, biaãym owsem i jčczmieniem. W ten sposób drodzy bracia kartuzi mieli sposobnoĤþ, aby
jeden po drugim prosiþ o wsparcie [29] swoich
patronów. Byli teİ tak skuteczni w swoich proĤbach, İe w tym samym roku wznieĤli jeden budynek od nowa.

Ein andere Unglück trug sich im folgenden Jahre, da sie ein Brüder Namens Egghardum, nach
Danzig18 ausgeschikt, welcher aber so ehrenvest
war, dass er mit einem Rheinischen Gold Gülden
und 3 Marck Preussischen davon ging.

Kolejne nieszczčĤcie miaão miejsce w nastčpnym
roku, kiedy to wysãali do Gdaęska18 brata o imieniu Egghard, który byã tak sowicie zaopatrzony, İe
wyjechaã z trzema zãotymi guldenami reęskimi
i trzema pruskimi grzywnami.

Anno 1432 haben Dietrich Wend, Bürger in
Stop19, und sein Sohn gleiches Namens dem Kloster das Gut Küssow20 gegeben, wovon es jährlich
30. Marck Einkommen gehabt, doch haben sie sich
besagte Einkommen auf ihre Lebens-Zeit vorbehalten. Die Kloster-Brüder haben ihnen davor
Messen zu halten versprochen.

W 1432 roku Dietrich Wend, mieszczanin
w Sãupsku19, i jego syn o tym samym imieniu,
przekazali klasztorowi dobra Kosierzewo20, z których co roku osiĈgaã on dochód w wysokoĤci
30 grzywien, ale ten dochód zarezerwowali sobie
oni doİywotnio. Bracia zakonni obiecali im odprawiaþ msze zanim to nastĈpi.

Bei dem Jahre 1434 finde ich folgendes angemerkt: Obierunt quidam famulus et famula in
Dantzk habentes participationem domus, quorum
nomina ignorantur a nobis, sed sint scripta in libro
vitae, ratione quorum percepimus 2 marcas prutenicales exiles.

W 1434 roku znajdujč nastčpujĈcĈ uwagč: Zmarli pewna sãuİĈcy i sãuİĈca w Gdaęsku, którzy mieli
udziaã w modlitwach domu, których imiona sĈ
nam nieznane, lecz aby ich imiona byãy zapisane
w ksičdze İycia, dzički którym otrzymujemy dwie
grzywny pruskie exiles.
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Tzn. w czwartek po Wielkiej Nocy 1430 roku, czyli 21 kwietnia.
Danzig/Gdaęsk.
19 Stolp/Sãupsk.
20 Küssew, wãaĤciwie Kusserow, obecnie wieĤ Kosierzewo.
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Ponadto: Pewna Katarzyna dziewica kulejĈca
Ferner: Katherina quaedam virgo claudicans
dedit 1 marcarum, quae licet mendicans tamen daãa jednĈ grzywnč, która czčsto dawaãa, proszč
takİe, abyĤmy modlili sič za niĈ [30].
frequenter dedit, ut oremus pro ea [30].
W tym samym roku kupili kartuzi czčĤþ majĈtku
In eben dem Jahre haben sie ein Teils des Guts
Penckow21 nebst dem daran gelegenen Walde Pieękowo21 z poãoİonym tam lasem.
gekauft.
Zu dieses Prioris Zeiten werden 3 Altäre gemelZa rzĈdów tego przeora odnotowano trzy oãtarze,
det, die in der dasigen Kirchen gestanden, als które staãy w tym koĤciele, a mianowicie oãtarz
nemlich der hohe Altar, der Alter derer Aposteln gãówny, oãtarz Ĥwičtych Apostoãów i oãtarz Ĥw. Gerund S. Gertrudis.
trudy.
Endlich ist dieser Paulus a[nno] 1438 nach Allerheiligen von hier weggekommen und zum Priore
Domus Templi in Arnsboken prope Lubec22,
woselbst er zuvor monachus professus et procurator gewesen, erwehlet worden.

W koęcu Paweã opuĤciã ten klasztor w 1438 roku
po Ĥwičcie Wszystkich ģwičtych i zostaã wybrany
przeorem kartuzji Domus Templi w Arnsbock koão
Lubeki22, gdzie wczeĤniej zãoİyã profesjč zakonnĈ
i byã prokuratorem.

VI. Gherardus Stulmaker, 1438 am Tage Barba- VI. Gerard Stulmaker, od dnia Ĥw. Barbary 1438
roku23, zmarã 5 czerwca 1442 roku.
rae23, †5 Junii 1442.
Zu dieses Prioris Zeiten hatte das Kloster einen
guten Patron an König Erichen von Schweden,
Dännemarck und Norwegen, welcher eingebohrner
Hertzog in Pommern war24. Dieser danckte wegen
vieler Schwierigkeiten die besagten drei Königreiche ab, und kam a[nno] 1439 mit einem großen
Schatz nach Rügenwalde, woselbst er bis an sein
Ende 20. Jahr in der Stille gelebet25. Er hat das
Kloster besser aufgebauet, selbst oft darinn gesungen und gebetet auch dasselbe oftmahls mit
Lachsen und andern Esswahren beschencket [31].

W czasach tego przeora klasztor miaã dobrego
patrona w osobie króla Eryka, wãadcy Szwecji,
Danii i Norwegii, który byã ksičciem urodzonym na
Pomorzu24. Z powodu wielu trudnoĤci zrezygnowaã
z trzech królestw i przybyã do Darãowa w 1439
roku z wielkim skarbem, gdzie İyã w milczeniu
przez 20 lat25. Rozbudowaã klasztor, czčsto sam
w nim Ĥpiewaã i modliã sič, poİywiajĈc takim samym posiãkiem [jak zakonnicy] z ãososiem i innymi
potrawami [31].

VII. Philippus, 1442 um Bartholomaei26, †26. VII. Filip od okoão dnia Ĥw. Bartãomieja 144226,
Nov[embris] 1442.
zmarã 26 listopada 1442.
VIII. Theodoricus, 1443 am Tage des Heil. Augus- VIII. Teodoryk, od dnia Ĥw. Augustyna 1443 roku27, zmarã 16 sierpnia 1449 roku.
tini27, †16. Aug[usti] 1449.
Anno 1444 ist ein Stück Wald zum Kloster anW 1444 roku zakupiono kawaãek lasu dla klaszgekauft worden.
toru.
In eben diesem Jahre hat sich im Kloster folgenW tym samym roku w klasztorze wydarzyão sič
de Begebenheit zugetragen. Ein Bruder, Namens nastčpujĈce zdarzenie. Brat o imieniu Jakub zaBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Penckow, wãaĤciwie Pennekow, obecnie wieĤ Pieękowo.
Kartuzja Domus Templi w Arnsbock koão Lubeki.
23 Tzn. od dnia Ĥw. Barbary 1438 roku, czyli 4 grudnia.
24 König Erichen von Schweden, Dännemarck und Norwegen/król Eryk, wãadca
Szwecji, Danii i Norwegii.
25 Cramer 1602: 2, 41, 105.
26 Tzn. w dniu Ĥw. Bartãomieja, czyli 24 sierpnia.
27 Tzn. w dniu Ĥw. Augustyna, czyli 29 sierpnia.
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Jacob, hatte vor seinen Eintritt ins Kloster auf die
12 Leichts Preuss. Marck an Schulden gehabt, und
solche zu zahlen vergessen. Nachdem ihm aber das
Gewissen aufgewacht, und er sich doch gleichwohl
nicht helfen können, hat er die Sache denen damaligen Visitatoribus, Henrico Priori Domus Legis
Mariae prope Rostock28, et Paulo Priori Domus
Templi Mariae prope Lubeck, entdecket, welche
beschlossen, dass das Kloster solche 12 Marck zu
zahlen verbunden sey. Allein es hat sich gedachter
Jacobus hernach eine Reise nach Bresslau29 vorgenommen und unterwegens so viel zusammen
gefochten, dass er seine Schuld-Leute selbst befriedigen können.

27

nim wstĈpiã do klasztoru miaã dãug w wysokoĤci
12 lekkich grzywien pruskich i zapomniaã je spãaciþ. Jednak, kiedy wzbudziãy sič w nim wyrzuty
sumienia i wciĈİ nie mogĈc sobie pomóc, wyjawiã
caãĈ sprawč ówczesnym wizytatorom, Henrykowi,
przeorowi Domus Legis Mariae koão Rostocku28,
i Pawãowi, przeorowi Domus Templi Mariae koão
Lubeki, którzy zdecydowali, İe klasztor bčdzie
zobowiĈzany zapãaciþ te 12 grzywien. Sam zaĤ
wspomniany Jakob udaã sič w podróİ do Wrocãawia29 i po wielu trudach dotarã do ludzi, którym byã
dãuİny i sam mógã ich spãaciþ.

IX. Johannes Zeleghe, 1450 in der Pfingstwoche30, IX. Jan Zeleghe, od 1450 roku w tygodniu Zielo† 5 Juli 1452.
nych ģwiĈtek30, zmarã 5 lipca 1452 roku.
W tym czasie w klasztorze byão 18 ojców [32].
Zu dieser Zeit sind 18 Patres im Kloster gewesen. [32] Anno 1451 hat dem Kloster Heinrich W 1451 roku Henryk Zanse przekazaã w testamenZanse die Helffte des Guts Pennekow davon sie cie poãowč dóbr w Pieękowie na rzecz klasztoru31.
schon etwas besesen, im Testament vermacht31.
X. Gregorius, †den 3 Marti 1453.

X. Grzegorz, zmarã 3 marca 1453 roku.

XI. Severinus Wegghun, 1453 am Tage Maria XI. Seweryn Wegghun, od dnia Ĥwičta Ĥw. Marii
Magdaleny 1453 roku32, zmarã 15 sierpnia 1456 roku.
Magdalena32, †15 Augusti 1456.
XII. Conradus Swaken 1456, †14 Oct[obri] 1457.

XII. Konrad Swaken od 1456 roku, zmarã 14 paĮdziernika 1457.

XIII. Petrus 1458, um Trinitatis33.

XIII. Piotr od okolic ģwičtej Trójcy 1458 roku33.

XIV. Georg 1460, am Tage Annae34.

XIV. Jerzy od dnia Ĥw. Anny 1460 roku34.

XV. Johannes Westual 1463, †12. Dec[embris] XV. Jan Westual od 1463 roku, zmarã 12 grudnia
1469.
1469 roku.
XVI. Johannes Graue 1470, †21 Dec[embris] 1473.

XVI. Jan Graue od 1470 roku, zmarã 21 grudnia
1473 roku.

XVII. Kerstianus Collyn, 1474 am Tage Mat- XVII. Krystian Collyn, od dnia Ĥw. Mateusza 1474
roku35, zmarã 6 grudnia 1482 roku.
thaei35, †6 Dec[embris] 1482.
Zur selben Zeit wird von 2 Armen folgendes geW tym samym czasie zapisano zapiskč o dwóch
funden: Obiit hic apud S. Spiritum quidam biednych ludziach: Zmarã tutaj w szpitalu ģwičtego
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Kartuzja Domus Legis Mariae niedaleko Rostocku.
Breslau/Wrocãaw.
30 Tzn. w Wielkim Tygodniu 1450 roku, czyli 31 maja.
31 Cramer 1602: 2, 41, 105.
32 Tzn. od dnia Ĥwičta Ĥw. Marii Magdaleny 1453 roku, czyli 22 lipca.
33 Tzn. 28 maja 1458.
34 Tzn. w dniu Ĥw. Anny 1460 roku, czyli 26 lipca.
35 Tzn. w dniu Ĥw. Mateusza, czyli 21 wrzeĤnia.
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praebendarius senex et pauper valde, Hans Syuert, Ducha pewien prebendarz starzec bardzo ubogi,
qui dedit in extremis suis 1 solidum prutenicalem Hans Syuert, który daã [nam] w godzinie swojej
Ĥmierci jednego nowego solida pruskiego.
novum.
Potem takİe zmarãa jego İona w wielkim ubóItem postea obiit uxor ejusdem in extrema paupertate, et dedit 3 solidos vinconenses, quia nihil stwie i daãa trzy solidy vinconenses, którzy zupeãnie
nic wičcej nie mieli.
omnino amplius habuerunt.
Anno 1478 haben sie sich ein Haus in Stolp geW 1478 roku wybudowali kartuzi dom w Sãupbauet [33].
sku [33].
XVIII. Bartholomaeus Presic, 1482 in octava Jo- XVIII. Bartãomiej Presic, od oktawy Ĥwičta Ĥw. Jana
Ewangelisty 1482 roku36, zmarã 18 marca 1487
hannis Evangelistae36, †1487, 19 Martii.
roku.
Damahls starb einer zu Rügenwalde, Nahmen
Gericke, den sie Famulum nennen, welcher dem
Kloster ein Stück vom Garten der Kirche S. Jürgen gegen über gelegen37, vermachet. Allein der
Rat wollte dieses nicht zugeben, sondern der Garten ward zum Hospital bei gedachter Kirche geschlagen.

Wówczas zmarã jeden czãowiek w Darãowie, zwany Gericke, którego nazywajĈ famulum, który
przekazaã klasztorowi kawaãek ogrodu znajdujĈcego sič naprzeciwko koĤcioãa Ĥw. Jerzego37. Poniewaİ rada miejska nie chciaãa sič na to zgodziþ,
ogród ten zostaã przekazany na potrzeby szpitala
przy wspomnianym koĤciele.

XIX. Johannes Schumaker, 1487 in vigilia B. Au- XIX. Jan Schumaker, od wigilii Ĥwičta Ĥw. Augustyna 1487 roku38, zmarã 21 grudnia 1504 roku.
gustini38, †21. Dec[embris] 1504.
W 1493 roku klasztor byã wizytowany, przebyAnno 1493 ist das Kloster visitiret worden, und
sind 13 Patres drinn gewesen. Im folgenden Jahre waão w nim wówczas 13 ojców. W nastčpnym roku
sind 12 Patres und 18 Fratres, zusammen 30 Per- w klasztorze przebywaão 12 ojców oraz 18 braci,
razem 30 osób.
sonen im Kloster gewesen.
W 1496 roku w morzu w okolicy Ustki39 znaleAnno 1496 fand man am Meere bey Stolpenmünde39 einen todten Mann, und neben demselben ziono martwego czãowieka, a obok niego jeden zãoty
1. Rheinischen Gold-Gülden liegen, welchen das gulden reęski. Klasztor zabraã tego nieboszczyka
Kloster zu sich genommen und davor Messe gelesen. do siebie i odczytaã za niego mszč ĤwičtĈ.
XX. Henricus de Colonia, 1505 circa octavas XX. Henryk z Kolonii, od okoão oktawy Ĥwičta
Epifanii 1505 roku40.
Epiphaniae40.
WczeĤniej byã prokuratorem kartuzji Domus
Dieser war zuvor Procurator Domus Gratiae Dei
prope Stetyn gewesen. Um diese Zeit findet man, Gratiae Dei koão Szczecina. Mniej wičcej w tym
dass das Dorf Nazmershagen41 zum Kloster gehö- czasie stwierdza sič, İe wieĤ Naþmierz41 naleİaãa
ret habe [34].
do klasztoru [34].
XXI. Johannes Zasse 1505, vigilia Luciae virgi- XXI. Jan Zasse, od wigilii Ĥwičta Ĥw. âucji Dziewicy 1505 roku42.
nis42.
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Tzn. w oktawie Ĥwičta Ĥw. Jana Ewangelisty 1482 roku, czyli 3 stycznia.
Kirche S. Jürgen/koĤcióã pw. Ĥw. Jerzego.
38 Tzn. w wigilič Ĥw. Augustyna, czyli 27 sierpnia.
39 Stolpenmünde/Ustka.
40 Tzn. w okresie oktawy Epifanii w 1505 roku, czyli 13 stycznia.
41 Nazmershagen, obecnie wieĤ Naþmierz.
42 Tzn. w wigilič Ĥwičta Ĥw. âucji 1505 roku, czyli 12 grudnia.
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XXII. Petrus Gosschalk, 1511 in die SS. Abdon et XXII. Piotr Gotschalk od dnia Ĥw. Abdona i Sennena 1511 roku43.
Sennen43.
XXIII. Petrus Schultetus, 1518, 14. Calendae Junii XXIII. Piotr Schultetus, od 14 kalend czerwca, to
jest od Ĥrody przed Ĥwičtami Wielkiej Nocy 1518
ipsa feria IV ante festum Pentecostes44.
roku44.
Dieser meldet, er habe das Kloster in großen
[ObejmujĈc urzĈd] zgãosiã [wãadzom zakonnym],
Schulden gefunden.
İe znalazã klasztor w wielkim zadãuİeniu.
Jest jeszcze jeden przeor o imieniu Hartwicus,
Es findet sich noch ein Prior Nahmens Hartwicus, wo ich ihn aber hinbringen soll, finde ich ale nie znalazãem İadnej informacji, gdzie powinienem go umieĤciþ.
keine Nachricht.
Anno 1528 wird des Klosters in obbesagten libro
W 1528 roku po raz ostatni odnotowano zapiskč
donariorum zum letztem mahl gedacht.
w klasztornej „Ksičdze uposaİeę”.
Heutiges Tages ist von demselbem mehr nicht
Dzisiaj nie zachowaãy sič İadne budynki poals einige rudera zu sehen.
klasztorne, a zobaczyþ moİna tylko kilka ruin.
***************
Dieser Zehrbienen nun, welche dem Lande so gut
als etliche Regimenter feindliche Einquartirung
gewesen, haben innerhalb 122 Jahren von dem
Lande einen grossen Reichtum erpresset, welchen
wir von Stück zu Stück specificiren wollen. Wobei
noch dieses zu erinnern, daß in unserem Buche
noch lange nicht alles aufgeschrieben, wie denn
zum wenigsten in die 20. Jahre fehlen [35].

Ci zakonnicy, którzy byli tak dobrzy dla kraju, jak
kilka wrogich puãków, wyãudzili w ciĈgu 122 lat
ogromne bogactwo z naszego kraju, które chcemy
teraz wyszczególniþ kawaãek po kawaãku. Pamičtajmy przy tym, İe w naszej ksičdze nie wszystko
jest zapisywane, a brakuje wiadomoĤci dla minimum 20 lat [35].

An Gold und Silber

Zãoto i srebro

43 silberne Kelche
7 goldene, 3 silberne Ringe
3 Arm-Bänder
3 silberne Schüsseln
2 Loth Gold
1 golden Käftlein
3 Pacificalia argentea, oder silberne Pacem, welche
kostbar ausgearbeitet
1 cupa argentea Valoris 76 marcarum vinconensium
1 Greiffs-Klaune stark mit Silber beschlagen
1 Haar-Schnur von Perlen
2 silberne Büchsgen
2 kleine silberne Rauchfässer
5 Unzien Silber
2 Schnuren Corallen
1 silbern Hertz mit Reliquien
1 Pater noster von Silber und 1 von Corallen

43 srebrne kielichy
7 zãotych, 3 srebrne pierĤcienie
3 opaski na ramič
3 srebrne miski
2 ãuty zãota
1 zãoty wičzieę
3 Pacificalia srebrne, czyli srebrny Pacem, który
zostaã wczeĤniej opracowany
1 cupa argentea o wartoĤci 76 grzywien vinconensium
1 podkowa gryfowa (?), silnie posrebrzona
1 wãosowy ciĈg pereã
2 srebrne geny ksiĈİkowe
2 maãe srebrne baryãki dymu
5 uncji srebra
2 sznury koralowe
1 srebrne serce z reliktami
1 Pater noster ze srebra i 1 z korali

BBBBBBBBBBBBBBBBBB
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44

Tzn. w dniu Ĥwičta Ĥwičtych Abdona i Sennena, czyli 30 lipca.
Tzn. w dniu 19 maja 1518 roku.
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14 silberne Schnallen
5 silberne Creutzen
6 silberne Löffel
4 Clenodia argentea
99 Loth Silber
1 goldene Tafel 200 Mark Vinckenogen wert
2 silberne und vergoldte Kronen auf Marien-Bilder
[36]
2 silberne Flaschen
4 silberne Gürtel
12 Ellen kleine Perlen
An Geld
Florenos oder Gülden 796
196 Ducaten oder Ungarische Gülden
709 Rheinische Gülden
27 Florenos Lubecenses45
49 florenos leves
2 Florenos Danos
28 Florenos Trajectenses episcopi Friderici
5 Florenos Prutenicales
1 Florenum Luneburgensium
1 Florenum Reynaldi
2 Florenos scutatos
132 Florenos arnamenses vel arnemenses
38 Florenos postulatos vel postulati
16 Florenos canis, caniculi vel caniculares
12 Florenos cornutos aureos
2 Florenos Kopman
1 Florenum Frisonem
1 Florenum Gelricum
152 Nobulos anglicos
9806 Mark
6 Francos oder Cronen
2928 Marck Vinckenogen
953 Marck Preussisch [37]
668 Marck Sundisch
437 Marck Lübisch
30 Marcas denariorum
1 Ort
2 Schreckenberger
218 Fertones prutenicales
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14 srebrnych klamer
5 srebrny krzyİyków
6 srebrnych ãyİek
4 klejnoty srebrne
99 ãutów srebra
1 zãota tabliczka warta 200 grzywien Vinckenogen
2 srebrne i pozãacane korony na obrazy Maryjne
[36]
2 srebrne butelki
4 srebrne pasy
12 ãokci maãych koralików
PieniĈdze
796 florenów albo guldenów
196 dukatów albo guldenów wčgierskich
709 guldenów reęskich
27 florenów lubeckich45
49 florenów lİejszych
2 florenów duęskich
28 florenów biskupa Fryderyka z Utrechtu
5 florenów pruskich
1 gulden lineburski
1 gulden Reynaldi
2 guldeny scutatos
132 guldeny z Arnhem
38 guldenów postulat
16 hundeguldenów
12 hornguldenów zãotych
2 guldeny kupieckie
1 gulden fryzyjski
1 gulden Gelricum
152 boble angielskie
9806 grzywien
6 franki lub korony
2928 grzywien Vinckenogen
953 grzywien pruskich [37]
668 grzywien sundzkich
437 grzywien lubeckich
30 grzywien denarów
1 ort (moneta srebrna)
2 Schreckenberger (moneta groszowa)
218 wiardunków pruskich

45 Diese Müntzen setze ich itzund so her wie ich sie im Lateinischen gefunden, behalte
mit aber vor in einer absonderlich Dissertation das alte Pommersche Müntz-Wesen weitläuffig zu untersuchen. Przypis oryginalny: Przedstawiam te monety tak, jak je znalazãem
w jčzyku ãacięskim, ale zastrzegam sobie prawo do szczegóãowego zbadania starego systemu monet pomorskich w specjalnej rozprawie.
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1 Talentum denariorum
4 Denarios
4 Schock und 18 Groschen
1 Schock und 46 Böhmische Groschen
1266 Solidos
8 Solidos exiles
56 Solidos Lubecenses
12 Solidos denariorum Lubecensium
759 Solidos Sundenses
70 Solidos Vinkonenses
136 Solidos prutenicales
147 Solidos novos prutenicales
24 Albos
10 Albos duplices Sundenses
56 Scot. s[ive] prutenicales
Hiernechst 216 Marck und 8 Nobel jährlicher Zinse.
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1 talent denarów
4 denarów
4 kopy i 18 groszy
1 kopa i 46 groszy czeskich
1266 solidów
8 solidów mniejszych
56 solidów lubeckich
12 solidów monety lubeckich
759 solidów sundzkich
70 solidów Vinkonenses
136 solidów pruskich
147 solidów nowych pruskich
24 witteny
10 witteny duplikaty sundzkie
56 skojcy pruskich
To 216 grzywien i 8 nobli rocznych odsetek.

An Kirchen-Ornat

Ornaty koĤcielne

Verschiedene gantze Ornatus
23 Albas
10 Humeralia
25 Casulas
28 Corporalia
8 Fotra corporalium
1 Cappam
3 Stolas
1 Mantellum
2 Superhumeralia f. amittas
1 Cingulum sacerdotale
1 Vasitergium
21 Steine und 225 Pfund Wachs
144 Wachs-Lichter, darunter manches über 6 Pfund
gewogen [38]
11 Pfund Weirauch
12 Altar-Tücher
3 gemahlte Tafeln mit Reliquien
13 Vorhänge vor Altäre
1 Glocke
1 höltzern Kreutz

róİne caãe ornaty
23 alby
10 humeraãów
25 ornatów
28 korporacje
8 podszewek zewnčtrznych
1 kappa
3 stuãy
1 mantelum
2 duİe humeraãy
1 cingulum kapãaęskie
1 vasitergium
21 kamieni i 225 funtów wosku
144 lampy woskowe, w tym niektóre waİĈce ponad
6 funtów [38]
11 funtów kadzidãa
12 obrusów oãtarzowych
3 pomalowane pãyty z reliktami
13 zasãon przed oãtarzami
1 dzwonek
1 drewniany krzyİ

An Kleidern

Odzieİ

2 seidene Tücher
23 ½ Stücke Tuch
166 Ellen Tuch
2 Stücke 9 Ellen Leinwand
24 Schlaff-Mützen,
4 Paar-Handschuhe
4 Mäntel

2 jedwabne Ĥciereczki
23 ½ kawaãki materiaãu
166 ãokci tkaniny
2 sztuki 9 ãokci pãótna
24 czapki
4 pary rčkawic
4 pãaszcze
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2 doppelte Mäntel
16 Röcke
3 Paar Hosen
12 Paar Schuhe
10 Paar Socken
24 Tisch-Tücher
9 kleine Tisch-Tücher
1 Deck-Bette
4 Haupt-Pfühle
10 Küssen
2 Bären und 7 andere Häute
5. Pfund Argentum vivum contra pediculos
An Hausraht
1 Uhr
1 Wecker
1 Pulpet
2 höltzerne Leuchter
46 Zinnerne Kannen
29 Zinnerne Schlüsseln
1 Handfass
7 Leuchter
9 Lampen
14 Kupferne Töpfe
1 Mörser
11 Kessel
4 Becken
1 Dreyfuss
1 Spind
4 Schermesser
2 Armbrüste
1 Schloss
1 Senf-Mühle
1 Schock Löffel
34 Trink-Gläser
3 Aerte
1 Säge [39]
5 Spaten
1 Krippe
4 Zäume
2 Sporen
4 Wägen
1 Brille
2 Riess Pappier
2 Becher Pergamen
An Bau und anderen Materialien
4 eiserne Formen zum Ösen
40 Fuder Kalk

2 podwójne pãaszcze
16 spódnic
3 pary spodni
12 par butów
10 par skarpetek
24 obrusy stoãowe
9 maãych obrusów stoãowych
1 nakrycie ãóİka
4 czujnik gãówny
10 poduszek
2 skóry niedĮwiedzie i 7 innych skór
5 funtów rtčci
Przedmioty domowe
1 zegar
1 budzik
1 pulpit
2 Ĥwieczniki drewniane
46 puszki po cynie
29 kluczy cynowych
1 bčbenek rčczny
7 Ĥwieczników
9 lamp
14 miedzianych garnków
1 zaprawa murarska
11 kocioã
4 umywalki
1 tribrach
1 szafka
4 ostrza tnĈce
2 kusze
1 zamek
1 mãyn musztardowy
1 ãyİka do wstrzĈsów
34 szklanki do picia
3 formy (do pieczenia (?))
1 piãa [39]
5 ãopata
1 ãóİeczko dziecičce
4 uzdy
2 zarodniki
4 wagi
1 para okularów
2 ryzy papieru
2 pojemniki pergaminu
Materiaãy budowlane i inne
4 İelazne formy do robienia oczek
40 wozów wapna
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4 Fuder Kohlen
5000 Ziegelsteine
1 Centner 9 Pfund Bley
1 Stein Seife
1 Pfund Zinnober
4 ¼ Fass-Trahn
2 Fass und 40 Pfund Oel
5 Centner [und] 8 Steine-Glass
2 Schock Glass-Scheiben
1 Centner [und] 2 Fass Osemund
1 Schock Bretter
1 Fuder und 1 Schock Holtz
1 Fuder Heu
53 Scheffel-Hafer
17 Scheffel Lein-Saamen
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4 wozy wčgla
5000 cegieã
1 centnar i 9 funtów oãowiu
1 kamieę mydãa
1 funt cynobru
4 ¼ beczki tranu
2 beczki i 40 funtów oleju.
5 centnarów [i] 8 kamieni szkãa
2 kopy szklanych szyb
1 centnar [i] 2 beczki İeliwne
1 tablice amortyzacyjne
1 wóz i 1 kopa drewna
1 wóz siana
53 korce owsa
17 korcy nasion lnu

An Ess-Wahren

Artykuãy spoİywcze

1 Drömte
21 Scheffel Korn
27 Scheffel Weisen
10 Scheffel Mang-Korn
14 ¼ Tonnen und 93 Stübchen (Stopas) Wein
239 Tonnen Bier
3 Tonnen schwach Trincken
1 Tonne Fleisch
10 ½ Tonne Butter
260 Stück Käse darunter viele grosse Englische
und Holländische gewesen
1 Last, 22 Tonnen und 32 Pfund Salz
22 Tonnen Heringe [40]
2 Centner, 295 Stück Berger oder Stock-Fisch
1 ¼ Tonne, 4 Schock und 4 Stück Aal
31 Stück truckene Hechte
100 Stück Schollen, 2 Viertel, 24 Stück truckene,
4 Stück grünnen Lachs.
4 Tonnen Dorsch
2 Stück Cabeliaw
61 ¼ Pfund Pfeffer
5 ¼ Pfund 3 Loth Ingwer
2 ½ Pfund Safran
2 ½ Stein 10 Pfund Mandeln
38 Körbe
2 ¼ Stein 20 Pfund Feigen
118 Stück Muscaten Nüsse
10 Körbe
½ Stein 53 Pfund Rosinen
1 Tonne 41 Pfund Rümmel
4 Stein ½ Tonne 50 Pfund Reiss

1 beczka
21 korcy zboİa
27 korcy pszenicy
10 korcy ziaren manganu
14 ¼ beczek i 93 dzbanki (stübchen) wina
239 beczek piwa
3 beczki sãabego napoju
1 beczka mičsa
10 ½ beczki masãa
260 sztuk sera, w tym byão wiele duİych angielskich i holenderskich
1 ãaszt, 22 beczki i 32 funty soli
22 beczki Ĥledzia [40]
2 centnary, 295 sztuk troci lub sztokfiszka
1 ¼ beczek, 4 kopy i 4 sztuk wčgorza
31 sztuk suszonego szczupaka
100 gãadzicy, 2 wiertele, 24 sztuki suszonego,
4 zielonego ãososa
4 beczki dorsza
2 sztuki Kabeliaw
61 ¼ funt pieprzu
5 ¼ funt 3 ãuty imbiru
2 ½ funt szafranu
2 ½ kamienia i 10 funtów migdaãów
38 koszy
2 ¼ kamienia, 20 funtów fig
118 sztuk orzechów muskatowych
10 koszy
½ kamienia 53 funty rodzynków
1 beczka 41 funtów marchwi
4 kamienie ½ beczki 50 funtów ryİu
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1 Tonne 2 ¼ Scheffel Erbsen
1 Pfund Hirse
¼ Pfund Mohn
1 Scheffel
8 Tonnen Nüsse
54 Stück-Pfeffer Kuchen, lat. torta piperata
1 Torte
1 Kuchen
3 ½ Tonne
1 Stüdchen Meth
1 Fass-Essig
3 Fass
1 Stübgen-Malvasier
3 Tonnen Honig
¼ Fass, 3 Pfund Oliven-Oel

1 tona 2 ¼ korcy groszku
1 funt prosa
¼ funta Poppy
1 korzec
8 beczek orzechów
54 kawaãki ciasta pieprzowego
1 tort
1 tort
3,5 tony
1 dzban miodu
1 ocet w beczkach
3 bčben
1 dzban maãmazji
3 beczki miodu
¼ beczki, 3 funty oliwy z oliwek

An Vieh

Bydão

30 Pferde
1 Kuh

30 koni
1 krowa
An liegenden Gründen

Z powodów, na które nie mamy wpãywu

1 Haus 1000 Marck wert [41]
2 Hufen (mansos) und 1 Acker Feld
1 Reep agri, was dieses sei, verstehe ich nicht

1 dom o wartoĤci 1000 grzywien [41]
2 ãany (mansos) i 1 pole uprawne
1 sznur pola, co to jest, nie rozumiem

**************
Hieraus ist nun zu ersehen, wie vorteilhaft die
Katholischen Klöster einem Staat sein, indem sie
anders nichts tun, als dass sie das Land aussangen46, und dessen Güter an sich ziehen. Da nun
Pommerland vor diesen über 40 dergleichen Klöster zahlen konnte, so ist leicht zu erachten, dass
diese faulen Brüder dem Lande sehr hoch zu stehen gekommen. Es hat Herr M. Joh[ann] Christoph Wendler47, damals Adjunctus der Philosophischen Fakultät zu Jena anno 1715 eine gelehrte
und curieuse Dissertation herausgegeben de divitiis[s] amplissimis, quas Clerus Romanensis in ditionibus Austriacis possidet. In derselben hat er aus
dem Lamormaino48, Czerwenka49, Caraffa50, Valvasor51, und viel andern Scribenten mehr gewie-

Z tego wynika, jak korzystne sĈ klasztory katolickie dla paęstwa, które nie robiĈ nic innego, jak
tylko wyãudzajĈ46 ziemič i przyciĈgajĈ do siebie jej
dobra. Wtedy, gdy liczba takich klasztorów na Pomorzu sičgaãa 40, ãatwo uwierzyþ, İe ci leniwi
bracia osiĈgali wysokĈ pozycjč w kraju. Magister
Johan Christoph Wendler47, wówczas Adjunctus
Wydziaãu Filozoficznego w Jenie, opublikowaã
w 1715 roku rozprawč naukowĈ i ciekawĈ pt. De
diversiis amplissimis, quas Clerus Romanensis in
ditionibus Austriacis possidet. W tymİe dziele wykazaã, odwoãujĈc sič do prac Lamormaino48, Czerwonki49, Caraffy50, Valvasora51 i wielu innych uczonych, jak bardzo mnisi zagnieĮdzili sič w kraju
i przyciĈgali do siebie wielkie dochody. ZadziwiajĈ-
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W tekĤcie niemieckim uİyty czasownik aussangen, który oznacza dosãownie „wyĤpiewaþ”.
47 Johan Christoph Wendler (1687–1757), niemiecki duchowny, historyk i pisarz.
48 Guglielmo Lamornaini (1570–1648), jezuita i teolog; por. Ernst 1992; Bireley 1982.
49 Wenceslaus Adalbert Czerwenka (1636–1694), czeski duchowny i pisarz.
50 Vincenzo Caraffa (1585–1649), wãoski jezuita i pisarz.
51 Johann Weichard Valvasor (1641–1693), sãoweęski polihistor i przyrodnik.
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sen, wie sehr sich die Mönche ins Lande eingenistelt, und das vor große Einkünfte sie an sich gezogen. Zu verwundern ist, dass da hohe Häupter
solches wohl sehen und wissen, sie dennoch durch
die Finger sehen. Die Pfaffen hingegen befinden
sich wohl dabei, und wissen sich auf derer Deutschen Sünden recht lustig zu machen.
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ce jest to, İe elity widzĈ takie rzeczy i wiedzĈ
o nich, a jednak patrzĈ przez palce. Natomiast
duchowni prawdopodobnie tam sĈ i wiedzĈ, jak sič
naĤmiewaþ ze swoich niemieckich grzechów.

Podsumowanie
Johann Christian Schöttgen byã przykãadem uczonego, który
tkwiã jeszcze w swoim myĤleniu caãkowicie w sporach religijnych mičdzy
protestantami i katolikami. Jego komentarze i narracja nie sĈ wolne od
zãoĤliwych uwag, choþ bez wĈtpienia godne pochwaãy byão zwrócenie
uwagi na rčkopis, niezwykle cenny dla badaę nad İyciem religijnym na
Pomorzu w wiekach Ĥrednich. Wydaje sič, İe w obecnych czasach udostčpnienie polskiego przekãadu caãej „Ksičgi uposaİeę kartuzji darãowskiej” jest zadaniem ze wszech miar priorytetowym. Pozwoli to szerokiemu gronu miãoĤników historii miasta i regionu lepiej zrozumieþ znaczenie
kartuzji darãowskiej w tworzeniu i rozwijaniu kultury materialnej i duchowej.
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Johann Christian Schöttgen und sein Aufsatz über
die Geschichte der Karthause in Rügenwalde von 1721

Zusammenfassung
Das Stiftungsbuch, im Lateinischen auch „Liber benefaciorum…“ genannt, ist eine der grundlegenden Quellen, um die Entwicklung der materiellen
und wirtschaftlichen Lage des Klosters zu rekonstruieren. Es ist üblich, dass
einer der Mönche Aufzeichnungen führt, die die Schenkungen an das Kloster
dokumentieren und organisieren, zu denen Landzuwendungen, Gaben von Lebensmitteln oder anderen wertvollen Gegenständen und vor allem Geldspenden
gehören. Aufzeichnungen dieser Art erlauben es, den Wirkungskreis des Klosters, die soziale und geografische Herkunft der Spender, den Wert der der Klostergemeinschaft geschenkten Güter und vor allem das Niveau des Wohlstands
der Klostergemeinschaft zu beschreiben. Im Falle der im Mittelalter aktiven
pommerschen Klöster ist diese Art von historischen Quellen immer noch eine
Ausnahme. Wenn sie von anderen klösterlichen Gemeinschaften gepflegt wurden, gingen sie verloren oder wurden zerstört. Das Rügenwalder Stiftungsbuch
ist auch eine außergewöhnliche Quelle für andere Kartäuserklöster in Mitteleuropa.
Tãumaczenie Rafaã Witkowski



***

ISBN: 978-83-957115-2-7

9 788395 711527

Tom XIV DARŁOWO

Fundacja „Dziedzictwo”
ul. Mielczarskiego 7/5, 76-100 Sławno
www.archeo.edu.pl/dziedzictwo

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

Fundacja „Dziedzictwo” powstała w 1991 roku w Sławnie. Jej celem
jest szeroko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych ziemi
sławieńskiej, a także ochrona krajobrazu kulturowego, którego częścią
jest dziedzictwo archeologiczne. Działalność Fundacji polega na finansowaniu i organizacyjnym wspieraniu badań naukowych, publikowaniu i upowszechnianiu wyników tych badań, wspomaganiu
działalności konserwatorskiej, współpracy z władzami lokalnymi
w aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego i włączaniu go w życie
społeczne mieszkańców, prowadzeniu działalności popularyzującej
zabytki i krajobraz kulturowy oraz uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na kształtowanie
świadomości historycznej i szacunku dla świadectw przeszłości.
Od 2002 roku Fundacja wydaje serię pn. „Historia i kultura ziemi
sławieńskiej” podejmującą problematykę procesów historycznych,
kulturowych i przyrodniczych kształtujących przeszłe i współczesne
oblicze ziemi sławieńskiej. Wszystkie publikacje Fundacji Dziedzictwo
dostępne są na stronie: www.archeo.edu.pl/dziedzictwo

