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TRZYNASTOWIECZNE DOKUMENTY PREMONSTRATENSEK 
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PRZEORA KARTUSKIEGO JERZEGO SCHWENGLA 

Na marginesie: Diplomata Poloniae et Prussiae, collecta a j[ratre) Georgio 
Schwengel, -priore Cartusiae Dantisci, 1758, tomus I, pars 1—2, ab anno 1067 
od annum 1440, Analecta Cartusiana, ed. J. H o g g , Salzburg 1982. 

Historykom dziejów Pomorza przeor klasztoru kartuzów w Kartuzach 
(1735—1766) jest znany nie tylko jako znakomity zarządca pomienionego 
klasztoru, który wydźwignął z ruiny zaburzeń reformacyjnych i porefor-
macyjnych i podniósł do dawnej świetności1, lecz także, lub nawet prze-
de wszystkim, jako dziejopis swego klasztoru, szerzej zakonu kartuzów, 
a także dziejów prowincji Prus Królewskich, Książęcych i Polski. Pozo-
stawił po sobie z największą skrupulatnością zebrane i zinwentaryzowane 
archiwum klasztorne, a w nim wielotomową kolekcję najrozmaitszych 
dokumentów i opracowań w 25 foliałach oznaczoną piętnastu tytułami. 
Tylko jeden z nich: Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae apparatus 
pauper... collectus ad interim a Georgio Schwengel Cartusiae priore 1749, 
wydał Bruno Czapla, w Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
t. XVI—XIX, Toruń 1912—1915. Po kasacie klasztoru w 1823 r. zbiory 
Schwengla uległy rozproszeniu, w rezultacie część ich trafiła do Królew-
ca, a stamtąd jeszcze w czasach pruskich do Archiwum Państwowego 
w Gdańsku i do Biblioteki w Gdańsku (obecnie Biblioteka PAN), część 
do Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, część znalazła się w jednym 
z antykwariatów berlińskich, skąd wykupiło je w 1847 r. British Museum 
w Londynie. Szczegółowy spis tych kolekcji według stanu zachowania na 
początku XX w. pomieścił ks. B. Czapla w swojej wyżej cytowanej edy-
cji, natomiast ich spis według stanu zachowania z 1956 r. znajdziemy 
w monografii ks. P. Czaplewskiego, s. 7—12, 242—247. Tą częścią spu-

1 Pełniejsze dane biograficzne podał P. C z a p i e w s k i , Kartuzja kaszubska, 
Gdańsk 1966. 
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ścizny Schwengla, która dostała się do British Museum zainteresował się 
bardzo wcześnie P. Czapiewski, przygotowując się do napisania dziejów 
klasztoru w Kartuzach2. Według informacji zawartej we wstępie opra-
cowanym przez B. Czaplę (op. cit., p. XXX) w British Museum znajdują 
się dwa foliały: Diplomata Poloniae et Prussiae collecta a F. G. S. priore 
Cartusiae Dantiscanae 1758, tomus I ab anno 1067 ad an. 1440, pod sygna-
turą: B.M.Add. nr 17094, oraz: Diplomata Poloniae et Prussiae collecta 
a F.G.S. priore Cartusiae Dantiscanae 1759, tomus II ab anno 1440 ad 
an. 1526, inclusive, pod sygn. B.M.Add. nr 17095, wreszcie: Apparatus ad 
Annales S.O. Cartusiensis, collectus α F.G.S. priore do mus Dantiscanae, 
1760, pod sygn. B.M.Add. nr 17092; bardziej szczegółową ich charaktery-
stykę podał P. Czapiewski, op. cit., s. 260—262. 

Jak widać z powyższego spisu, otrzymaliśmy obecnie dzięki staraniom 
Jamesa Hogga tom pierwszy z tego zbioru, obejmujący dokumenty z lat 
1067—1440. Jest to druk fototypiczny oryginału. Własny komentarz wy-
dawcy ograniczył się do zdania, iż rękopis w wersji reprodukowanej zo-
stał wydany w dwu częściach (s. II). Niełatwo więc będzie czytelnikowi 
nie zaznajomionemu ze stanem badań nad spuścizną rękopiśmienną prze-
ora Jerzego Schwengla posługiwać się tą edycją. Być może, stosowny 
wstęp, komentarze i indeksy będą dołączone w formie posłowia po wy-
daniu dwu dalszych tomów. Badacze polscy, dysponujący wymienionymi 
wyżej opracowaniami Brunona Czapli i Pawła Czaplewskiego, takich 
trudności nie będą mieli. Przed wszystkimi innymi będą oni więc szcze-
gólnie wdzięczni za udostępnienie zawartości dzieła Schwengla nawet 
w takiej surowej postaci. 

Przyszłych użytkowników trzeba jednak od razu ostrzec, że nie mogą 
się po tej lekturze spodziewać żadnych rewelacji. Schwengel zbierał 
i przepisywał (trzeba to powiedzieć, w tak nieskazitelnej formie kaligra-
ficznej, iż teksty łacińskie, jak i niemieckie, czyta się bez trudności) do-
kumenty i relacje z perspektywy przyszłego historyka dziejów zakonu 
kartuzów. Jest to więc wybór dokumentów i przekazów do dziejów Pol-
ski i Pomorza. Większość ich pochodzi z dyplomatariuszy i kodeksów 
w połowie XVIII w. ogólnie dostępnych. A więc dla ogólnych dziejów 
Kościoła z takich publikacji, jak Acta Sanctorum, Baronius, Bzowski, Ma-
billon, Pez i in., dla dziejów polskich z dzieł i kronik Jana Długosza, Kro-
mera, Dogiela, Sommersberga, Damalewicza itp., wreszcie dla dziejów 
Prus i Pomorza z wydawnictw źródłowych: Acta Borussica, Preussische 
Sammlung, Preussische Lieferung, Lengnich, Schütz, Curicke, Zernecke, 
Dreger itd. Schwengel przy każdym dokumencie podaje dość dokładną 

2 Zob. P. C z a p i e w s k i , O rękopisach Jerzego Schwengla w British Museum 
w Londynie, Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu, 1: 1908, s. 255—266; por. też В. С z ap 1 a, 
[Wstęp do:] Ad historiom ecclesiasticam, Fontes, t. XVI, Toruń 1912, s. 7 i η. 
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informację o podstawie bibliograficznej, tak że weryfikacja przytoczo-
nych tekstów nie nastręcza żadnych trudności. Dotyczy to głównie po-
zycji z XI—XIII wieku 3. W miarę przesuwania się ku późniejszym dzie-
sięcioleciom Schwengel coraz obficiej sięga do zasobów archiwalnych 
swego własnego klasztoru, a także do archiwum sąsiedniego klasztoru 
premonstratensek w Żukowie. 

Jak wiemy, wszystkie podstawowe źródła do dziejów Prus właściwych 
i Pomorza zostały do lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIV w. opubli-
kowane we wzorowych wydawnictwach: Preussisches Urkundenbuch 
(Philippi i Wölky i in.), Pomerellisches Urkundenbuch (Perlbach) 
i Pommersches Urkundenbuch {Klempin, Prümers i in.), więc i w tym 
zakresie niniejsza edycja nie przynosi nic nowego lub dotąd pominięte-
go, natomiast staje się ona interesująca od powyższych dat granicznych 
wzwyż aż do 1440 r. Upłynie bowiem jeszcze wiele czasu, zanim kodeksy 
dyplomatyczne do dziejów Pomorza do roku 1440, a jeszcze bardziej do 
daty 1596 г., na której kończy się tom drugi niniejszego zbioru, zostaną 
wydane. Należy więc przy obecnej okazji wyrazić życzenie, aby wydawca 
tomu 1 jak najszybciej udostępnił nam tom następny. 

Jak już o tomie pierwszym powiedzieliśmy, własna kwerenda archi-
walna Schwengla nie wyszła poza krąg Gdańska, Kartuz i Żukowa. Co 
się tyczy Kartuz, to niniejszy dyplomatariusz przynosi tylko niektóre 
dokumenty, zebrane w większym komplecie w innych foliałach jego zbio-
rów, przede wszystkim zaś w dziele podstawowym: Apparatus et Annales 
Cartusiae Paradisi B.M.V. prope Dantiscum, t. I—II i IV—V, obejmują-
cym lata 1380—1760. Wspomnimy tylko marginesowo, że przyszły badacz 
znajdzie zarówno w niniejszym tomie, jak i wymienionym co dopiero 
Apparatus najważniejsze wiadomości o dziejach Gdyni, należącej od 
1382 r. do funduszu majątkowego kartuzów. Omówienie i sprawdzenie 
wszystkich tych wiadomości wymagałoby odrębnej czynności. 

Tutaj natomiast warto poświęcić nieco uwagi wpisom „żukowskim". 
Sporo dokumentów dotyczących klasztoru w Żukowie zachowało się 
w kilku kopiariuszach, a mianowicie w tzw. królewieckich (obecnie gdań-
skich), w tym jeden z 1421 г., w pelplińskim ze schyłku XVI w. oraz 
w zespole dokumentów klasztoru premonstratensów we Wrocławiu 4. Jeśli 
chodzi o spuściznę ΧΙΙΙ-wieczną, to w omawianym tu dyplomatariuszu 

8 Wszystkie podstawowe dane bibliograficzne o tych dziełach podał B. Czapla 
w swoim wydaniu wspomnianego wyżej Apparatus Sehwemgla; zob. też E. W e r m-
k ε, Bibliographie der Geschichte von Ost- u. Westpreussen, Königsberg 1931. 

4 Zob. w szczegółach A. C z a c h a r o w s k i , Uposażenie i organizacja klasztoru 
norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV wieku, Toruń 1963, s. 10; dokumen-
ty kopiariusza pelplińskiego do 1492 r. wydał tenże, Kopiariusz klasztoru norberta-
nek w Zukowie, Zap. Hist., 23: 1958, z. 4, s. 63—96. 
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Schwengel nie wyszedł poza dokumenty przytoczone w Apparatus 
z 1749 г., ale, mając teraz przed sobą ich rękopiśmienną podobiznę, wraz 
z komentarzem, łatwiej będzie odpowiedzieć na niektóre pytania o ich 
losy w wiekach późniejszych. Głównie chodzi o dokument księcia Mści-
woja, rzekomo z 1209 г., a w dalszym ciągu również o jego pierwotną 
treść. 

Jak wiadomo, dokument ten nie zachował się do naszych czasów. 
Pierwszy krytyczny jego wydawca, Max Perlbach, przytoczył go w wer-
sji przekazanej przez transumpt w dokumencie księcia Świętopełka po-
twierdzającym ogół posiadłości żukowskich z 1259 r. Natomiast Antoni 
Czacharowski, sięgnąwszy do wszystkich zachowanych kopii (dwu gdań-
skich, pelplińskiej i Schwengla), potwierdził moje, tylko na wrocławskim 
transumpcie i królewieckiej kopii oparte, przypuszczenie, że za podstawę 
mają one istniejący w 1259 r. i w XV w. oryginał. Nie wyklucza on 
możliwości, że również kopia Schwengla (1749) pośrednio na tym orygi-
nale się opierała: „mógł on [więc] zaginąć dopiero po kasacie klasztoru" 5. 

Całość tych przypuszczeń można obecnie zamienić w pewność. W ko-
mentarzu do swej kopii przywileju Mściwoja, pomieszczonym w rękopi-
sie Diplomata, Schwengel pisze tak: 

Diploma istud per copiam a Zukouiensibus presbyteris mihi communicatum 
fuit, aliud eius exemplar inuenies Torno I. Preussische Lieferung, pag. 349, cuius 
textus multum variai a superiore. Schützius in Chronica, pag. 12 initium huius 
diplomatis exhibet diuersum ab utroque allegata. Cui itaque fidendum, haereo; 
optare originale videree. 

Zdobywamy więc pewność, że jeszcze w latach 1749—1759 zakonnice 
żukowskie miały w swym archiwum, obok kilku innych, oryginał dyplo-
mu fundacyjnego księcia Mściwoja. 

Należy prawdziwie żałować, iż Schwengel mając kilkanaście kilo-

11 Zob. Pommerellisches Urkundenbuch, Danzig 1882, nr 14, s. 12—13; por. 
A. C z a c h a r o w s k i , Uposażenie..., s. 12—13. O przywileju Mściwoja i dacie jego 
wystawienia zob. G. L a b u d a , Ze studiów nad najstarszymi dokumentami Pomorza 
Gdańskiego, Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu, 18: 1953, s. 106—113; por. też K. Ja-
s i ń s k i , Kilka uwag o najstarszych dokumentach Pomorza Gdańskiego, Studia 
Źródłoznawcze, 2: 1958, s. 147 i n. 

8 G. S c h w e n g e l , Diplomata Poloniae et Prussiae, t. 1, nr 17, s. 36. Wspom-
niany tu w przyp. C. S c h ü t z , Historia rerum Prussicarum, Leipzig 1599, s. 11—12, 
podaje jedynie regest dokumentu Mściwoja, a zatem nie można się jego tekstem 
posługiwać przy odtwarzaniu oryginału. Można natomiast z dużym prawdopodobień-
stwem ustalić, kto dostarczał Schwenglowi odpisów z Żukowa. W swoim Apparatus 
pisze on: „Adiuvit me in his strenue sacerdos pius et doctus Joannes B o r k , eecle-
siastes Zukoviensis, eidem studio impense deditus, cui proinde graüas habeo" (Fon-
tes, t. XVI, s. 4); J. Gotfryd Bork był proboszczem w Zukowie od 1744 r. (Fontes, 
t. XVI, s. 143—144). 
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metrów drogi z Kartuz do Żukowa, nie zajrzał do oryginału, lecz zado-
wolił się kopią przesłaną mu przez księży żukowskich. Przesłana bowiem 
z Żukowa kopia nie jest dokładna; widoczne są opuszczenia nie tylko wy-
razów, lecz całych zwrotów, a także błędne odczyty poszczególnych słów. 
Ma jednak ta kopia niektóre lekcje, które zasługują na rozpatrzenie: 

TRANSUMPT ŚWIĘTOPEŁKA (1259) 
a) Ego Mestwinus princeps... 
b) que tam nobis quam anteris пес 

posteris, cunctis quoque militantibus 
ad... 

c) quod ego Mestwinus nunc prin-
ceps... 

d) terciam partem teloaey, quod 
datur de panno, quidquit eciam nostre 
parti vel in e q u i s sive pecunie vel 
in aliis rebus contingent. 

e) Clausuram eciam Wolsucyn 
a fluvio Warsniza usque ad termines 
castri Gdanensis... 

KOPIA SCHWENGLA (1749, 1759) 
Ego M e s t i b o g i u s princeps... 
que tam nobis, cunctisque nostris 
C h r i s t o militantibus ad... 

quod ego M e s t i b o g i u s princeps... 

tertiam partem telonei, quod datur 
a panno, quidquid etiam nostrae parti 
vel in a r g e n t o sive pecunia, vel in 
aiiis rebus contigerit. 
Clausuram i n Wolsnic in fluvio War-
sznica usque ad terminos castri G a r -
d e n s ! s... 

Każda z tych różnic zasługuje na krótki komentarz. 
Ad a) Pytanie zasadnicze brzmi, czy w dokumencie fundacyjnym dla 

Żukowa ówczesny książę gdański użył imienia Mestwin czy też Mestivo-
gius. Imię Mestwinus zostało przekazane dopiero przez transumpt doku-
mentu fundacyjnego z 1259 г., gdy powoli do praktyki kancelaryjnej 
książąt pomorskich, zwłaszcza gdy notariuszami byli skryptorzy niemieccy, 
zaczęła wchodzić właśnie ta forma tego imienia. Perlbach, przyjmując tę 
pierwszą chronologicznie formę imienia za prawdziwą, konsekwentnie 
umieszczał ją we wszystkich tych miejscach, w których występuje ono 
tylko jako sygla. Mamy jednak możność wykazania, że książę ten kon-
sekwentnie posługiwał się wersją słowiańską, a mianowicie imieniem 
Mistiuy (1212), Mistwi (1224), Mestwigi (1224), Mistwi (1235?). Także jego 
syn, Świętopełk, nazywał tak zarówno swego ojca (Mestwigius, 1252), jak 
i swego syna: Mistwi filius meis (1235), Mistuwy (1236), Mistiwio (1236), 
Mistui (1248), Mystiuii (1259) 7. Jednak w połowie XIII wieku ten stan 
rzeczy uległ zmianie pod niewątpliwym wpływem pojawiających się 
w otoczeniu Świętopełka i Sambora cudzoziemców. Forma Mestwinus 
filius meus pojawia się po raz pierwszy w piśmie legata papieskiego Ja-
kuba (1248) i Mistuinus filius noster w dokumencie zredagowanym przez 
duchownego niemieckiego (1253) 8. Sam Mściwoj II w dokumentach prze-

7 Zob. M. P e r l b a c h , Pommerellisches Vrkundenbuch, (dalej Pommereil. Ub.) 
wg indeksu. 

8 Pommerell. Ub., nr 111, s. 98 i nr 155, s. 131. 
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znaczonych dla swoich używał wersji imienia słowiańskiego Nos Mysci-
wlus (1266), lub Nos Mystiwoy. 

W konkluzji możemy więc powiedzieć, iż w dokumencie fundacyjnym 
dla Žukowa książę gdański występował tak, jak podaje w swojej kopii 
Schwengel, pod imieniem: Mestivogius, tj. Mesti-voy, czyli Mściwoj9. 

Ad b) Należy uznać za poprawną formułę : Christo militantibus10 ; 
transumpt z 1259 r. „połknął" wyraz Christo. 

Ad c) Jak wyżej ad a). 
Ad d) Ustalenie pierwotnego brzmienia dokumentu napotyka tu na 

pewne trudności. Transumpt oryginalnego dokumentu fundacyjnego zo-
stał przekazany w dokumencie księcia Świętopełka z 1259 г., zachowa-
nego w oryginale w zbiorach klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu; 
ten tekst opublikowali w swoich kodeksach Kosegarten i Perlbach n . Ten 
sam dokument został jako transumpt uwierzytelniony przez klasztor 
św. Klary we Wrocławiu w 1601 r. i ten transumpt wziął jako podstawę 
druku wydawca Preussische Lieferung w 1753 r. 12 Zarówno wydawca, 
jak i późniejsi komentatorzy stwierdzili w transumpcie tym sporo omy-
łek; nie jest więc on uwzględniany przez badaczy. Najbardziej skorumpo-
wane miejsce łatwo jednak usunąć, założywszy, iż kopista w pewnym 
miejscu przeskoczył jedną linijkę tekstu i wskutek tego zniekształcił cały 
zapis: 

TRANSUMPT Z 1602 (1753) R. 
....villam etiam decimarum Rambe-

coue et Smemiroue, undecim marcas 
annuatim. Similiter addimus clausuram 
Wolmezyn a fluvio Warino usque ad 

WERSJA POPRAWIONA 
...villam etiam decimarum Ram-

becoue et Swemirowe, et 40 marcas s u-
p e r t a b e r n i s i n G d a n s k , ter-
tiana partem telonei, quod datur do 

9 Niektórzy językoznawcy gdańscy wprowadzają obecnie do obiegu imię to 
w postaci i w znaczeniu: „Mści-wuj". Z punktu widzenia formalnego tej propozycji 
nic nie można zarzucić, natomiast znaczeniowo sprowadza ona rzecz do wewnętrznej 
sprzeczności (któż obdarza swoje dziecko mianem: mściwy wuj?); należy zostać przy 
dotychczas używanej formie: Mści-woj, wzgl. Mści-wój (wymiana: woj—wój jest 
prawidłowa). Należy raczej rozważać inne możliwości, np. powiązanie rdzenia: mści-
z tematem: mieścić, miasto; zob. M. V a s m er , Etimologičeskij slovar russkogo ja-
zika, t 2, Moskva 1867, s. 607—608. Ale w zasadzie należy pozostać przy ustale-
niach M. M a l e c , Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych, 
Wrocław 1971, s. 98; por. t e j ż e , Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion 
dwuczłonowych, Wrocław 1982, s. 71, 101—102. 

10 Określenie to ma charakter frazeologiczny, toteż należy uznać je w tym miej-
scu za pewne; por. też K. J a s i ń s k i , op. cit., s. 148 przyp. 9. 

11 Codex Pomeraniae diplomaticus, ed. К. F. W. H a s s e 1 b а с h, J. G. L. K o -
s e g a r t e n i F. v. M e d e m , Greifswald 1843, nr 90, s. 214—215 i nr 175, s. 399; 
M. Ρ e r 1 b а с h, jak wyżej w przyp. 5. 

18 Zob. Preussische Lieferung alter und neuer Urkunden..., t. 1, Leipzig 1753— 
1755, s. 348 i п.; zob. też Codex Pomeraniae..., t. 1, s. 215—216. 
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termines castri Gedanensis, et 40 mar-
cas, tertiam artem telonei, quod datur 
de panno, et 40 marcas super tabernis 
in Gdansk, et quidquid nostrae parti 
vel in equis sive pecunia, vel in aliis 
rebus contigerit jurisdictioni, claustro 
concedimus lacum Garsne et magnum 
lacum Brodno. 

panno, et quidquid nostrae parti vel 
in equis sive pecunia, vel in aliis re-
bus contigerit, similiter addimus. Clau-
suram Wolmezyn a fluvio Warino 
usque ad terminos castri Gedanensis, 
jurisdictioni claustro concedimus, la-
cum Garsne et magnum lacum Brod-
no. 

Wiadomością nową jest wzmianka, że klasztor żukowski otrzymał 
według przywileju fundacyjnego 40 grzywien srebra na karczmach 
w Gdańsku. Że nie jest to dowolnie rozszerzona przez kopistę z 1602 r. 
darowizna, wynika z potwierdzenia całości majątku klasztornego przez 
księcia Świętopełka z 1224 г., w którym podaje, że jego ojciec: 

...contulit eciam q u a r t a m partem telonei in Dancek, quod datur de pannis, 
dédit et quadraginta marcas detnariorum s u p e r t a b e r n i s i n D a n c e к, addidt 
lacum, qui vocatur Gartsno, alium magnum lacum, qui dicitur Brodno 1S. 

Jest rzeczą zastanawiającą, że w Żukowie nie zachował się oryginał 
dokumentu księcia Świętopełka z 1259 г.; Schwengel nie otrzymał bo-
wiem stamtąd jego kopii ani w 1749 г., ani w 1759 г., i dlatego musiał 
sięgnąć do tekstu przytoczonego w zbiorach Preussische Lieferungu. 
Może więc istniała z tym dodatkiem druga wersja przywileju księcia 
Świętopełka, która też znalazła się we Wrocławiu i z niej właśnie spo-
rządzono kopię z 1602 г.? Zachodzi jeszcze różnica między transumptem 
z 1259 r. a kopią Schwengla w formule: quidquid etiam nostrae parti vel 
in equis, seil, argento, sive pecunia... contigerit. Zapiska ta przynosi dwie 
łamigłówki, gdyż formuła: argento sive pecunia lepiej się tłumaczy rze-
czowo, ale trudno jej bronić formalnie, gdyż oryginał z 1259 r. ma w tym 
miejscu: equis. Następnie nie wiadomo, gdzie w ogóle owa trzecia część 
daniny w koniach i w innych świadczeniach rzeczowych ma być pobie-
rana. Z cytowanego wyżej potwierdzenia księcia Świętopełka z 1224 r. 
wynika, że omawiany tu fragment darowizny został w nim pominięty, 
natomiast pojawił się on w innym miejscu: 

Contulit [tj. Mściwoj] insuper partem suam et matris mee, que eis contigit in 
e q u i s , in iumentis, in familia in pecoribus et in aliis rebus mobilibus 1(. 

Gdybyśmy mieli przed sobą tylko nadanie w formie przekazanej przez 
dyplom fundacyjny, to można by mniemać, iż podobnie jak z sukna, tak 
i z przywożonych do Gdańska dóbr ruchomych, m.in. w koniach i bydle 
(pecunia?), pobierano stosowne cło, jednakże to samo nadanie potwier-

m Pommerell. Ub., nr 26, s. 22. 
11 Zob. wyżej przyp. 6, ł także Fontes, t. XV I I I , Toruń 1914, s. 336—337. 
15 Pommerell. Ub., nr 26, s. 22—23. 
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dzone przez Świętopełka w 1224 r. w żadnym razie nie pozwala na taką 
interpretację. Sprawa nadal pozostanie nie całkiem jasna 16. 

Ad e) Czy jest różnica między sformułowaniem eciam Wolsucyn oraz 
in Wolsnic? Otóż w pierwszym przypadku ofiarodawca oddał „także" 
jaz Olszycę poczynając od rzeki Warsznicy, aż do granic grodu gdańskie-
go, w drugim zaś dał „ jaz w Olszycy" aż do granic grodu gardzkiego (tj. 
Gar cza). Spór o to, czy w przywileju fundacyjnym mówiło się o grodzie 
gdańskim czy gardzkim, należy w zasadzie rozstrzygnąć na korzyść gro-
du gardzkiego. Spór na ten temat ma raczej charakter formalny, gdyż 
jasne jest, że nie chodziło w tym wypadku o granice grodu w ścisłym te-
go słowa znaczeniu, lecz o granice okręgu grodowego, czyli granice 
kasztelanii. A ponieważ dwa te okręgi bezpośrednio ze sobą sąsiadowa-
ły 17, wobec tego trzeba tylko ustalić, gdzie to miejsce styku się znajdo-
wało (ob. niżej). 

Trudniejsza do rozstrzygnięcia jest sprawa jazu Olszyca. Na ten temat 
toczyła się długi czas zacięta dyskusja, którą ostatecznie podsumował 
A. Czacharowski, ustalając, że wymieniona w dokumencie fundacyjnym 
Warsznica odnosi się do strumienia noszącego dziś nazwę Strzelniczka, 
wypływającego z jeziora Tuchomskiego (od wsi Tuchomie), które to je-
zioro dawniej nosiło nazwę Warzno (od wsi Warzna położonej również 
nad nim). 

Do rozstrzygnięcia pozostaje drobniejsza kwestia, czy chodziło o jaz 
w rzece Olszy cy, czy o jaz Olszyca w rzece Warsznicy. Zdaniem F. Lo-
rentza chodziło o jaz Olszyca, natomiast A. Czacharowskiego o jaz Ol-
szycy od rzeki Warsznicy aż po granice styku granicy okręgu gardzkiego 
z gdańskim. Opiera się Czacharowski na dwu późniejszych zapiskach 
źródłowych, a mianowicie, iż w 1282 r. prepozyt odstąpił polubownie 
Krzyżakom aquam, dietám Olsitze, a równocześnie książę Mściwoj I I 
stwierdził w tym samym roku, że odstąpił krzyżakom: du a s aquas, vi-

delicet Olschiza et Barsiza cum fluentibus..., a zatem „Olszyca to nazwa 
jednego z dopływów Warznicy-Strzelniczki" 1S. 

Ale co to znaczy? Jaz to jest jaz, a więc, jak w każdym słowniku moż-
na wyczytać, jest to „przegroda w poprzek rzeki dla wstrzymywania i ło-
wienia ryb" 19. Jaz zbudowano więc zapewne w miejscu, gdzie Olszyca 

18 Sprawę tę pod dyskusję postawił K. G ó r s k i , Oksywie, Rocznik Gdański, 12: 
1939, s. 13 i п.; zob. A. C z a c h a r o w s k i , Uposażenie..., s. 19; G. L a b u d a, 
Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, t. 3, Poznań 1975, s. 310 i п.; 
J. S ρ o r s, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko-Slupskiego 
od XII do początku XIV w., Słupsk 1983, s. 270 i n. 

17 Zob. К. Š1 a s к i, Podziały terytorialne Pomorza w XII—XIII wieku, Poznań 
1980, s. 185—192; J. S ρ o r s, op. cit., s. 140—141. 

18 Dane te ustalił A. C z a c h a r o w s k i , Uposażenie..., s. 20 i п. 
19 Zob. пр. В. S у с h t a, Słownik gwar kaszubskich, t. 2, Wrocław 1968, s. 87. 



Trzynastowieczne dokumenty klasztoru premonstratensek.... Ш 

łączyła się z Warznicą, i to miejsce miano na myśli w dokumencie fun-
dacyjnym, a klasztorowi wolno było łowić jesiotry w całym biegu rzeczki 
Warznicy od owego jazu aż po miejsce styku dwu okręgów grodowych, 
gardzkiego i gdańskiego, który to styk tworzyła właśnie Warznica. Warto 
odszukać oba te punkty w terenie. 

Pozostaje do wyjaśnienia kwestia, jakie ryby łowiono przy tym jazie. 
Przywilej fundacyjny podaje, iż była to clausura, ale bez wymienienia 
gatunku ryb. W przywileju Świętopełka czytamy, iż był to jaz ad rumbos 
capiendos, ale jak słusznie zauważył Czacharowski, płastugi czy flądry 
nie pojawiały się w rzekach, wobec tego należy pójść za potwierdzeniem 
posiadłości żukowskich koło 1249 г., gdzie wymieniono clausuram sturio-
num, que vocatur Olszica 20. 

Należy zauważyć, że Schwengel przytaczając potwierdzenie księcia 
Świętopełka dla Żukowa i powołując się na kopię zaczerpniętą z Żukowa, 
opuszcza w swoim tekście wyrazy: Contulit insuper partem suam [...] 
usque ad terminos Sulocinensis. Ponieważ dwa inne kopiarze żukowskie 
fragment ten podają, jest tu widoczny lapsus; nie świadczy to dobrze 
o pracy ówczesnego kopisty żukowskiego 21. 

Nie jest to procedura wyjątkowa. Podobnie, lecz rozmyślnie tym ra-
zem, skrócił on listę wsi, z których biskup włocławski Michał zrezygno-
wał w 1245 r. z dziesięcin na rzecz Żukowa. Natomiast poprawniej w tym 
samym dokumencie przepisał arengę, jak pokazuje poniższe porównanie: 

Ρ e r l b a c h , nr 91, pag. 79 

Cum tempus sit instabile, instabiles 
sunt et rerum acciones, que perhennari 
poterunt, si fulcimento littere roboran-
tur. 

S c h w e n g e l , Apparatus, 338; Diplo-
mata, nr 76, pag. 92. 
Cum tempus sít instabile, instabiles 
sunt et rerum actiones, quae perhen-
nare [!] non possunt, nisi fulcimentis 
litterarum roborentur. 

Drobne różnice obserwujemy też w innych dokumentach żukowskich 
między tekstem publikowanym przez Perlbacha na podstawie kopiariuszy 
gdańskich i kopii nadesłanych bezpośrednio z Żukowa (Perlbach nr 180, 
p. 153; Schwengel, nr 159, p. 170—171; Perlbach nr 382, p. 348; Schwen-
gel, nr 154, p. 178—179; Perlbach, nr 360, p. 326—327; Schwengel, nr 
165, p. 179—180; Perlbach, nr 530, p. 475—476; Schwengel, nr 173, 
p. 188—189). Zdarza się jednak, że niektóre lekcje u Schwengla są lepsze. 

Potwierdzenie posiadłości Żukowa przez króla Przemysła z 15 VIII 
1295 r. (Perlbach, nr 530, p. 475—476) jest ostatnie z tych, które znajdu-

20 Zob. A. C z a c h a r o w s k i , Uposażenie..., s. 29; G. S c h w e n g e l , Apparatus 
(Fontes, Ł XVIII, s. 338) podaje formę ad nimbos, co wydawca słusznie poprawia na 
rumbos. 

и Por. Pommerell. Ub., nr 26, s. 23; G. S с h w e η g e I, Apparatus (Fontes, 
t. XVIII, s. 338); także Diplomata, nr 74, s. 91. 
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jemy zarówno w Schwengla, Apparatus i w Diplomata22. W czasach 
krzyżackich klasztor nie otrzymał żadnego potwierdzenia swoich dóbr 
ani też jakiejkolwiek darowizny ze strony nowych panów. Znajduje to 
też odbicie w dyplomatariuszu Schwengla, a także w znanym nam już 
kopiariuszu pelplińskim, który przynosi znacznie więcej kopii dokumen-
tów w stosunku do kopii uwzględnionych przez Schwengla23. Kopie do-
starczone Schwenglowi nie pochodzą jednak z owego kopiariusza. 

W kopiariuszu pelplińskim znajduje się przekład polski dokumentu 
w. mistrza zakonu krzyżackiego Winrycha von Kniprode, obwieszczający 
dokonaną z klasztorem żukowskim wymianę wsi Grabowo w ziemi świec-
kiej na wsie Otomino, Lisewo i Chmielno, a także dopłatę do tej trans-
akcji 57 grzywien, za które klasztor nabył dobra Glińcz Wielki w ziemi 
gdańskiej. Tłumaczenie jest tak szkaradne, iż na pierwszy rzut oka robi 
wrażenie, jakby sporządził je zupełny ignorant24. W dyplomatariuszu 
Schwengla mamy całkowity tekst tego dyplomu, ale z objaśnieniem: 
Diploma istud ex Germanico idiomate in Latinum translatum est; niezna-
jomość języka niemieckiego wyjaśnia nieporadność autora kopiariusza 
pelplińskiego 25. Ale porównanie obu zapisów potwierdza przypuszczenie, 
że między autorami tych tłumaczeń nie było żadnej zależności. 

Schwengel przytacza dokumenty, które nie zostały wpisane do kopia-
riusza pelplińskiego. W 1383 r. prepozyt żukowski i przeorysza Monika(?) 
założyli w klasztorze szpital — infirmerię 26. W roku następnym ten sam 
proboszcz i przeorysza obwieszczają o ufundowaniu wiecznej lampki 

s i Warto tu wspomnieć o uwadze G. S c h w e n g l a , Diplomata nr 172, s. 189; 
„Diploma istud in locis aliquot defectum patitur", z czego wynika, iż kopista żukow-
ski miał przed sobą oryginał tego dokumentu, natomiast Perlbach przytacza go na 
podstawie kopiariusza gdańskiego (nr 530, s. 475). Niestety kopista ten (Bork?) trochę 
tekstu znowu opuścił, trochę słów źle odczytał. Zob. sprostowanie B. C z a p l i 
w Fontes, t. XVIII, s. 342—344. 

M Zob. wyżej przyp. 4 (A. C z a c h a r o w s k i , Kopiariusz...). 
24 Zob. A. C z a c h a r o w s k i , Kopiariusz..., s. 77—78. 
M G. S c h w e n g e l , Diplomata, nr 140, s. 276. Przy okazji warto zauważyć że 

równie horrendalne tłumaczenie znajdujemy w obwieszczeniu wójta mirachowskie-
go Henryka i sędziego ziemskiego Przybka w sprawie rozgraniczenia wsi Borzesto-
wo od wsi Korzkaw (A. C z a c h a r o w s k i , Kopiariusz..., nr 28, s. 83—84), którą 
A. C z a c h a r o w s k i , Uposażenie..., s. 97—100, słusznie identyfikuje z wsią Koszka-
nia, stanowiącą dziś część Chmielna. Nazwa jest zagadkowa. Należy ją zrekonstru-
ować w pierwotnej postaci: Kors-kan, z czego późniejsze: Koszkunia itp. Z braku 
analogii w onomastyce słowiańskiej można odpowiednika szukać w nazewnictwie 
pruskim, z rdzeniem: Kars-, tj. Karsow, + кап- zob. G. G e r u l l i s , Die altpreus-
sischen Ortsnamen, Berlin—Leipzig 1923, s. 55—57. 

M Zob. Diplomata, nr 264, s. 309. Dietrich von Gedolf i Monecka przeorysza wy-
stawiają też przywilej na młyn w Chmielnie w 1381 г.; zob. G. S c h w e n g e l , 
Apparatus (Fontes, t. XIX, s. 492, 506); zob. też A. C z a c h a r o w s k i , Uposażenie..., 
s. 82—83. 
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w sypialni zakonnic przez jedną z mniszek27. Warto tu również zwrócić 
uwagę na rozgraniczenie między wsiami: żukowskim Oksywiem i kar-
tuską Gdynią, utrwalone w dwu odrębnych dokumentach o tej samej 
treści, lecz odmiennych wystawcach, przy czym w kopiariuszu pelpliń-
skim (tj. żukowskim) zachował się dyplom wystawiony przez proboszcza 
żukowskiego Daniela i przeoryszę Walencję28. 

W sumie więc pierwszy tom dyplomatariusza, poświęconego przez Je-
rzego Schwengla dziejom Polski i Pomorza, nieco wzbogacił nasze wia-
domości o klasztorze premonstratensek w Żukowie. Z istoty rzeczy naj-
więcej nowych dokumentów dotyczy klasztoru kartuskiego. Nie będziemy 
się jednak nimi tu obszerniej zajmowali, gdyż wymagają one osobnego 
omówienia2β. 

W omówieniu tego wydawnictwa na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
książę gdański Mściwoj w swoim przywileju fundacyjnym dla klasztoru 
żukowskiego użył wersji słowiańskiej swego imienia: Mestivogius, a nie 
niemieckiej: Mestwinus; ta wersja imienia weszła w użycie dopiero 
w drugiej połowie XIII w. 

DIE URKUNDEN DES ZUCKAUER KLOSTERS DER PREMONSTRATENS 
INNEN IM DIPLOMATARIUM VON GEORG SCHWENGEL AUS DER MITTE 

DES XVIII JAHRHUNDERTS 

(Zusammenfassung) 

Das Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Salzburg veröffen-
tlichte in der Serie: Analecta Cartusiana die fototypische Reproduktion von: Diplo-
mata Poloniae et Prussiae, collecta a fratre Georgio Schwengel, priore Cartusiae 
Dantisci, 1758, tomus I. pars 1. ab anno 1067 od annum 1440, aus den handschriftli-
chen Sammlungen von British Library London, Add. MS. 17094. Der eifrige und 
gelehrte Karthäuser, Georg Schwengel, sammelte eine grosse Menge von Urkun-
den, die er teilweise von schon veröffentlichten Publikationen, teilweise aber direkt 
aus den archivalischen Beständen der Klöster der Karthäuser in Karthaus und Pre-
monstratensinnen in Zuckau in sein oben genanntes Werk übernahm. In meinem 
Artikel habe ich nur die Zuckauer Urkunden mit dem schon veröffentlichten Ma-
teriale verglichen und dabei feststellen müssen, dass die Sammlungen von Schwen-
gel für die Periode 1067—1440 nicht viel Neues mitbringen. Ihr Wert, besteht aber 

27 Diplomata, nr 267, s. 312; ten sam dokument cytuje G. S c h w e n g e l , Appa-
ratus (Fontes, t. XIX, s. 507—508). 

S8 G. S c h w e n g e l , Diplomata, nr 321, s. 384; A. C z a c h a r o w s k i , Kopia-
riusz..., nr 32, s. 86—87. Zob. też Pommerell. Ub., nr 325, s. 280—281; Fontes, t. XVI, 
s. XXIX i Fontes, t. XIX, s. 504—505; ten ostatni dokument widział G. Schwengel 
w oryginale. 

29 Cały ten materiał dyplomowy wyzyskał P. Czapiewski (zob. przyp. 1); ale do 
pełnej jego eksploatacji jest jeszcze daleko. 
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dariran, dass Georg Schwengel sich den Zugang zu den Originalurkunden des Klo-
sters Zuckau verschaffte und ihre Kopien, die ihm der Zuckauer Kaplan Johannes 
Bork verfertigte, in sein Diplomatarium eingetragen hat. 

Wie bekannt, die Gründumgsurkunde des Klosters Zuckau, angeblich von dem 
Jahr 1209 (die Urkunde trägt kein Datum), hat sich nur in dem Transsumpt des 
Herzogs Świętopełk vom Jahre 1259 aufbewahrt. Georg Schwengel hat sie aber 
direkt „ex archivo Zukoviensi" übernommen und bietet deshalb neue bessere Le-
sungen, u.a. lässt sich jetzt feststellen, dass der Name des Begründers nicht: 
Mestwinus, wie im Transsumpt vom J. 1259, sondern: Mestibogius, d.h.: Mestivogius 
lautete. 


