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o heretyckich ruchach w średniowieczu na Pomorzu oraz sąsiadującej 
z nią od południa brandenburskiej nowej Marchii (w ramach diecezji kamień-
skiej) powstały liczne już rozprawy. rozpoczął je u schyłku XiX w. wilhelm 
wattenbach, wykorzystując odkrywane właśnie akta procesowe przeciwko here-
tykom z końca XiV w., w formie rękopisów przechowywane w bibliotece kościoła 
kolegiackiego w greifswaldzie1. Potem w XX w. problematykę herezji w Bran-
denburgii podejmował gottfried Brunner2, a w odniesieniu do tzw. „kacerskich 
wsi” z okolic cedyni chojeński historyk Paul Schwartz3. wielkim kontynuato-
rem badań nad tą problematyką w XX w. stał się Dietrich Kurze, który też w ob-
szernym tomie wydał drukiem źródła do herezji na Pomorzu i Brandenburgii 

walDenSi 
z „KacerSKicH” 
oKolic cHojny 

w XiV–XV wieKu

1 w. wattenbach, Über die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern un der Mark Branden-
burg, „abhandlungen der Königl. Preussische akademie der wissenschaften zu Berlin”, jg 1886, 
s. 1–102; tenże, Über Ketzergeschichte in Pommern und die Mark Brandenburg, „Sitzungsberichte 
der Königl. Preussischen akademie der wissenschaften zu Berlin”, jg 1886, Hlbd 1, s. 47–58 (za 
lata 1391–1458); tenże, Über die Secte der Brüder vom freien Geiste. Mit Nachträgen über die Wal-
dernaser in der Mark und in Pommern, „Sitzungsberichte der Königl. Preussischen akademie der 
wissenschaft zu Berlin”, jg 1887, wyd. 1888, s. 517–544. o aktach procesowych inkwizycji szcze-
cinskiej zob. też H. lemcke, Über die Waldenser in Pommern und das Ketzertribunal in Stettin in 
Jahre 1393, „Monatsblätter” (Stettin) 2, 1888, s. 29–30.
2 g. Brunner, Ketzer und Inquisition in der Mark Brandenburg im ausgehenden Mittelalter, „jahr-
buch f. brandenburgische Kirchengeschichte”, 1, 1904, s. 2 n.
3 P Schwartz, Die Ketzerdörfer im Königsberger Kreis, „Die neumark”, 1, 1924, s. 61–77.
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z lat 1261-16184, tworząc solidny fundament pod dalsze badania bez koniecz-
ności powtarzania kwerendy archiwalnej. w polskiej nauce sięgnął po te prace 
wincenty Swoboda5. odsyłając do tych poprzedników zainteresowanego czy-
telnika, tu zajmiemy się niektórymi aspektami historii grup heretyckich właśnie 
w „kacerskich wsiach” w obszarze tzw. cedyńskiego winkla, tj. regionu, który 
w XiV-XV w. ograniczony był od zachodu i południa odrą, od północy Piaskową 
(wysoką) Puszczą, od wschodu rynną jeziora Morzycko i rzeki Słubi k. Morynia, 
od południowego wschodu Puszczą Smolnicką (potem łysogórskim lasem).

Sekta waldensów bierze miano i początek od Piotra Valdes (waldo), kup-
ca z lyonu z Xii wieku. Po studiach nad Biblią doszedł on do wniosku, że obo-
wiązkiem chrześcijanina jest życie w ubóstwie jezusa i apostołów. rozdał przeto 
majątek i począł nawoływać do wyrzeczenia się dóbr materialnych. Mając biskupi 
zakaz działalności w 1179 r. udał się do rzymu, lecz papież aleksander iii zakazu nie 
uchylił, a wobec dalszego oporu jego następca lucjusz iii w 1184 r. obłożył go 
wraz z wyznawcami ekskomuniką. Valdes ścigany przeniósł się do czech gdzie 
zapewne zmarł w 1197 roku. ośrodki jego wyznawców znajdowały się w lom-
bardii i Piemoncie. w nowej Marchii pojawili się już w czasach askańczyków. 
od przełomu Xiii/XiV w. przez odrę przenikali najpierw do ziemi chojeńskiej, 
gdzie w pierwszej ćwierci XiV w. powstało wielkie skupisko kacerzy6. Po okresie 
zamętu spowodowanego wymarciem margrabiów askańskich, już na począt-
ku panowania wittelsbachów, bo w 1327, podjęto przeciw nim w biskupstwie 
kamieńskim postępowanie inkwizycyjne. wtedy papież jan XXii powiadomił 
biskupa o powołaniu urzędu inkwizytorskiego w polskiej prowincji dominikań-
skiej dla osądzenia „wrogów krzyża” uchodzących do Polski z niemiec i czech. 
jednocześnie wzywał do udzielenia dominikanom pomocy7. Mogli to być wtedy 
waldensi lub begardzi, spotykani w księstwie szczecińskim w XiV wieku. na ślad 
tych drugich natrafiamy w mandacie papieży urbana V z 1364 r., grzegorza Xi 

4 D. Kurze, Zur Ketzergeschichte der Mark Brandenburg und Pommerns vornehmlich im 14. Jh. Lu-
ziferianer, Putzkeller und Waldenser, „jahrhuch f. die geschichte Mittel-und ostdeutschlannds”, 
16/17, 1968, s. 50–94; tenże, Märkische Waldenser und böhmische Brüder. Zur brandenburgischen 
Ketzergeschichte und ihrer Nachwirkung im 15.und 16. Jh., „Festschrift f. walter Schlesinger” 
(„Märkische Forschungen”, Bd 74) Bd ii, hrsg. H. Beumann, Köln/wien 1974, s. 456–502; tenże, 
Quellen zur Ketzergeschichte Brandenburgs und Pommerns, Berlin 1975 (protokoły z procesu s. 
71–261).
5 w. Swoboda, Waldensi na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii w świetle protokołów szczeciń-
skiej inkwizycji z lat 1392–1394, „Materiały zachodniopomorskie”, 19, 1973 (1976), s. 493–509.
6 w. wattenbach, Über Ketzergeschichte…, s. 48; D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, s. 62, w. 
Swoboda, dz. cyt., s. 500.
7 Pommersches Urkundenbuch (dalej: PuB), Stettin 1937, Bd Vii, nr 4301.
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z 1372 r. i w rocznikach odorika raynalda8. Pisał o biczownikach także thomas 
Kantzow w pomorskiej kronice w związku z „czarną śmiercią”, zarazą z połowy 
XiV wieku:

„Powstali tedy niektórzy prości ludzie, zbierali się po wsiach i mia-
stach, wiele śpiewając pieśni pokutnych, następnie zaś osobliwą świętość 
uczynili z tego i nabożeństwo, darowanie odpustu pragnąc u Pana Boga 
naszego wyprosić, i ciągnęli wielkimi gromadami od kościoła do kościoła, 
każdy zaś dzierżył chorągiew, i doszedłszy do kościoła, cmentarza lub in-
nego obszernego miejsca, suknie swoje zrzucali i chustami obwiązawszy 
biodra, biczowali się [...]. z czasem wielkie ich mrowie urosło, a niewiast 
sie tykać nie chcieli. atoli stwierdzono, że to jest łotrostwo, chwytano 
ich tedy i część z nich spalono, pozostałych zaś karano inaczej, uciszając 
w ten sposób”9.

interesujący nas tutaj kacerze nowomarchijscy to waldensi. w proto-
kołach szczecińskiego procesu z końca XiV w. o którym niżej, natrafiamy na 
przekazy o wiele lat wcześniejszej działalności wędrownych duchownych tej 
sekty – tzw. heresiarchów. Przebywali czasowo wśród współwyznawców jako apo-
stołowie, wygłaszali kazania, spowiadali, zbierali datki w pieniądzu i naturze. 
w miasteczku angermünde takowy o imieniu godekin pojawił się w 1332 r., 
inni, magister andrzej i Konrad, przybyli w tej rejon około 1342 roku. Pochodzili 
z różnych stron europy Środkowej, z Saksonii, południowych niemiec, turyn-
gii, Szwabii, austrii, także z czech i węgier. Byli też rodzimi. w aktach sądu 
inkwizycyjnego szczecińskiego z lat 1392–1394, wielokrotnie wspominanym 
heresiarchą w regionie chojeńskim, działającym długo przed 1392 (w grudniu 
tego roku był już katolickim księdzem w wiedniu) był claus de Brandenburg, 
zwany Mikołajem gotschalkiem z Brandenburga, lub clausem (także nicla-
sem) z chojny. Syn karczmarza i ławnika (iudex) gotschalka ze wsi łukowice, 
nie sekciarza. wprowadzony został do sekty w Szczecinie w 1366 r.; jako he-
resiarcha działał w Szczecinie i nowej Marchii, przebywał następnie w Pradze, 
gdzie był uczniem i przyjacielem jana z Brna (v. Brünn) z zakonu dominikanów, 
działajacego w latach 1373-137810. Mikołaj w sekcie pozostawał z matką ger-
trudą, zmarłą w 1389 r. i pochowaną na cmentarzu w chojnie oraz z urodzoną 

8 Przytacza je D. Kurze, Quellen…, s. 68–71.
9 t. Kantzow. Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. 1, oprac. t. Białecki, e. rymar, Szczecin 
2005, s. 435.
10 w. wattenbach, Über die Secte…, s. 523 n.
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w łukowicach siostrą, geze gotschalczws, „dziewką z chojny”, przesłuchaną  
23 Xii 1392 roku. ona również w 1366 r. została wprowadzona do sekty w Szcze-
cinie przez starego thomische (thomis, Domus?), w jego spichlerzu. Pozosta-
wała potem pod duchową opieką brata, przed którym odbywała dalsze spo-
wiedzi, w tym raz w kapitularzu augustianów w chojnie, raz w Moryniu, raz 
w domu rudegera (w Szczecinie), raz przed herezjarchą w kościele parafialnym 
w chojnie, ostatni raz rok przez przesłuchaniem w nowym objezierzu w domu 
(ottona) Pamillien11. Herezjarcha Mikołaj z chojny był wielokrotnie wymienio-
ny w zeznaniach przesłuchanych. 

w ciągu kilkudziesięciu lat XiV wieku w nowej Marchii i księstwie 
pomorskim działało około dwudziestu herezjarchów12. Kronika magdeburska 
(Chronicon Magdeburgense) już pod 1336 rokiem donosi o sekciarzach lucife-
rianach z angermünde, osądzanych przez inkwizytora jordana z Magdeburga 
i oficjała biskupa brandenburskiego ludwika. 14 z nich zostało wydanych wój-
towi margrabskiemu i spalonych. Stąd to do miasta przylgnęło miano miasta 
kacerskiego, Ketter-angermünde13. wśród spalonych był jan Myndeken, o czym 
zeznawała podczas szczecińskiego procesu w 1394 r. jego żona zofia ze wsi Vli-
te, pozostająca 50 lat w sekcie, córka ottona z gerswalde i Matyldy pochowanej 
w Prenzlau14. Ponieważ kacerze pochodzili z angermünde, to oczywiste, że nie 
chodziło o satanistycznych lucyferian, radykalnej sekty powstałej w Xi w. w or-
leanie, z nazwą pochodzącą od biskupa luzifera z cagliari na Sardynii (iV w.), ale 
o dobrze tam znanych później waldensów przesłuchiwanych w Szczecinie15. Przepę-
dzani z ziemi wkrzańskiej (uckermarck), zwłaszcza okolic angermünde, chronili się 
w nowej Marchii i księstwie szczecińskim gdzie długo nie byli niepokojeni.

Solidną źródłową podstawę do badań nad sekciarzami dają dopiero 
protokoły wielkiego procesu inkwizycyjnego w Szczecinie prowadzonego od 
grudnia 1392 do wiosny 1394 r. pod kierunkiem niemieckiego prowincjała za-
konu celestynów Piotra zwickera z Pragi, powołanego z konsensem papieskim 
do zwalczania herezji w diecezjach brandenburskiej, kamieńskiej i lubuskiej. 

11 D. Kurze, Quellen…, s. 99, nr 23, s. 109, nr 36.
12 D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, s. 79.
13 Gesta archiepiscoporum Magdeburgesium.., Mg SS XiV, s. 434. D. Kurze, Quellen…, s. 61.
14 D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, s. 62; tenże, Quellen…, s. 219 n.
15 co wykazał zresztą D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, s. 54 n. Mylił się też w XVi w. tomasz 
Kantzow, gdy pisał o sekcie putzkellerów ok. 1440 r. w ziemi bardzkiej, głoszącej naukę diabelską 
„iż po końcu świata diabeł przegna chrystusa z niebios, sam tam wejdzie wespół ze swymi wy-
znawcami i rządzić będzie”. Miała się ta nauka szerzyć tylko wśród szlachty. Dodaje, że kacerzy 
tych właśnie żyło wielu wokół miasta nowe angermünde zwanego dlatego do czasów mu współ-
czesnych „kacerskim angermünde”; t. Kantzow, dz. cyt., s. 535.

edward rymar 
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Protokółów było 443. Przechowywano je najpierw w klasztorze dominikanów 
w Prenzlau, zaś po reformacji miał je chorwacki humanista, luteranin Mateusz 
Vlaczic zwany Flaciusem illyricusem. w końcu XiX w. 140 z nich odkrył właśnie 
wspomniany wattenbach w bibliotece książęcej w wolfenbüttel, dalsze w in-
nym kodeksie odnalazł Kurze i łącznie z już znanymi wydal drukiem. jest ich 
obecnie 195. Możliwe są dalsze odkrycia w tejże bibliotece16.

Przesłuchania szczecińskie toczyły się wedle określonego porządku i sce-
nariusza. Po wpisaniu daty i miejsca przesłuchania stawiano pytania w sprawach: 
1) data i miejsce przesluchania, 2) imię i nazwisko, 3) miejsce zamieszkania, 
4) zawód, 5) wiek, 6) miejsce urodzenia, 7) ojciec, 8) matka, 9) inni krewni, 
9) uwodziciel (okoliczności wejścia do sekty), 11) pierwsze spowiedzi (kiedy, 
względnie w jakim wieku, gdzie, wobec kogo), 12) dalsze spowiedzi, 13) ostatnia 
spowiedź, 14) kiedy, gdzie i czyje kazania osoba wysłuchiwała, 15) kontakt z ja-
kim herezjarchą; kierownictwo w sekcie, 16) szczególne zeznania dotyczące ży-
cia i nauki wraz z przysięgą porzucenia błędów, 17) wcześniejsze przesłuchania 
(kiedy, gdzie, przez kogo, dlaczego), 18) kogo uwiodła (wprowadziła do sekty), 
19) towarzysze w sekcie i inne osoby pozostające w związku z przesłuchaniem. 
na końcu odnotowywano ewentualnie szczególne zdarzenia podczas przesłu-
chania, wyznaczenie pokuty lub przekazanie władzom świeckim dla ukarania 
oraz wymieniano osoby wchodzące w skład komisji przesłuchującej.

wysoko oceniana jest wiarogodność zeznań, bowiem brak śladów tortur 
i wydawania w ręce władz świeckich celem ukarania. w większości są to zeznania do-
browolne, rzadko odnotowano opór (jakub Hokman ze Starego objezierza w marcu 
1394), czy ucieczki obwinionych gdzieś do współwyznawców by uniknąć przesłucha-
nia. większość z nich odwołała swe błędy i wróciła na łono kościoła katolickiego17. 

Przesłuchano waldensów głównie z diecezji kamieńskiej ale też branden-
burskiej, lubuskiej, nawet części poznańskiej (np. ze złocieńca i okolic: z gudo-
wa, wierzchowa, tuczna). najstarsi sięgali dziewięćdziesięciu lat i zeznawali, że 
do sekty zostali wprowadzeni w dzieciństwie. Dla przykładu osiemdziesięcioletnia 
coppe Sybe należała do sekty od lat siedemdziesięciu, czyli wstąpiła już w latach 
20. XiV wieku. największym ośrodkiem waldyzmu była ziemia wkrzańska; kacerze 
skupiali się w około dwudziestu wsiach z ośrodkiem w Prenzlau i właśnie w Ket-
zer-angermünde. Skupiska nowomarchijskie koło miast chojna, cedynia, Moryń, 
Mieszkowice, Kostrzyn, z ośrodkiem we wsiach Stare i nowe objezierze (gross 

16 w. wattenbach, Über die Inquisition…, s. 1 n., 68 n.; D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, 67 n.; 
w. Swoboda, dz. cyt., s. 494.
17 w. wattenbach, Über die Inquisition…, s. 28 n.; D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, s. 74 n.;  
w. Swoboda, dz. cyt., s. 495.
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i Klein wubiser), ale też w Drawsku i okolicy, w Świdwinie. na Pomorzu w Szcze-
cinie, Dobrej Szczecińskiej, Kołobrzegu, okolicach Pyrzyc, reska18. 

oto nieco statystyki dla ukazania roli kacerskich ośrodków k. cedyni 
-Morynia. 

w protokołach w 149 przypadkach odnotowano miejsce urodzenia 
przesłuchanego. z tego 47 (31,5 %) przesłuchanych pochodziło z okolic cedyni 
(Stare objezierze 17, nowe objezierze 21, Żelichów, Mętno, zaginiona wieś 
Konradsdorf po 2, orzechów, łukowice po 1), dalszych 30 (20,1 %) z okolic 
Morynia-Mieszkowic (warnice, Mieszkowice, goszków po 4, Bielin 3, Klępicz, 
Moryń, młyn Krępacz po 2, Babin, Barnkowo, Sitno, Kaleńsko, Dargomyśl po 
1); z okolic Myśliborza 8 (ławy 7, trzcinna 1), k. Drawska-zlocieńca 10 (gu-
dowo 4, wierzchowo 3, złocieniec, Karwice, Drawsko po 1); z księstwa pomor-
skiego 19 (w tym lubicz k. widuchowej 4, Szczecin, lipie w ziemi bialogardz-
kiej i Kłodowo k. widuchowej po 3); z terenów wkrzańskich: okolice Prenzlau 
8, templina 22 (aż 16 ze wsi Kaakstedt), angermünde 16 (wieś wilmersdorf 
7, Kerkow 3), eberswalde 2; także z Meklemburgii 4 i Polski 1 (miasto tuczno 
w diecezji poznańskiej). 

w 178 przypadkach protokóły notują miejsce zamieszkania przesłuchi-
wanych. Podobnie na czoło wysuwa się podobnie okolica cedyni: 77 (43.2%), 
w tym nowe objezierze 40, Stare objezierze 13, Żelichów 8, orzechów 6, 
Konradsdorf 4, łukowice 2, Mętno, nawodna i golice po 1. Dalsze miejscowo-
ści „chojeńskie” k. Morynia, Mieszkowic to 41 przypadków (13 Mieszkowice,  
5 wierzchlas, 7 Moryń, 3 goszków, Kurzycko, 2 Klępicz, goszkówek). w okolicy 
Myśliborza i Drawska mieszkało 11, tyleż w księstwie pomorskim (Szczecin 6), 
w brandenburskich wtedy wkrzańskich okolicach miasta Prenzlau 10 (miasto Pren-
zlau 9), templina 18 (wieś Kaakstedt 11), angermünde 9 (wieś wilmersdorf 7). 

o roli nowego i Starego objezierza w sekcie świadczy okoliczność, że. gdy 
przybył z wezwaniem na przesłuchanie przedstawiciel sądu, odmawiano mu wej-
ścia do kościoła, a gdy pismo stosowne chciał odczytać sołtys z nowego objezie-
rza, do czego był zobowiązany, wytrącono mu je z ręki i na strzępy zadeptano.

nie ma wprawdzie w zeznaniach przekazów o zorganizowaniu waldensów 
w gminy, jednak elementem takiej organizacji może być gromadzenie datków przez 
skarbników. takim był przesłuchany 6/7 Xii 1392 r. Herman gossaw, przywódca 
sekciarzy z nowego objezierza, do czego zresztą sam się przyznawał. Dokonywał 
chrztów dzieci, zbierał składki, zawiadywał tu skarbcem sekty itd. urodzony w Bie-
linie jako syn sekciarzy cune gossaw (tj. z goszkowa?) i Heyle (Heylewyk) pocho-
wanej w Konradsdorf (opuszczona wieś k. Żelichowa). wprowadzony do sekty 

18 D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, s. 87.
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przed 30 laty, wtedy w wieku około 15 lat. Pierwszym jego herezjarchą był Hey-
ne Hofman, rolnik z Mieszkowic ok. 1378 r., potem kolejno Konrad de Döryngen 
(z turyngii, działał też w Szczecinie), claus gotschalk z chojny, Hans von Polan 
(Polon, Polonia, „z Polski”?), gofrido de ungaria (z węgier), Herman de Mustel-
gen (von Mittelgau), nicols de Plawen (z Plauen w Miśni), Konrad de gemün-
den (z gmünd w Szwabii), ulryk von Heydeck (z Hardegg), Mikołaj de Soltern  
(von Solothurn). odbywał spowiedź w Moryniu w domu Hansa cremera, w Ker-
kow (k. angermünde) w domu zachariasza, w Starym objezierzu, w nowym ob-
jezierzu najpierw w domu Heyne Swet (Sweet), u brata swego Piotra19 gossaw, 
który kierował ogniskiem sekty. on i kilku innych odpowiedników jako starszy-
zna pełnili funkcje porządkowe podczas nieobecności herezjarchów. gromadzone 
sumy szły zapewne dla herezjarchów i na potrzeby ubogich wyznawców.

Brat Hermana Piotr gossaw wielokrotnie wymieniany był w zeznaniach, 
gdyż jego dom był miejscem schadzek waldensów. wprowadzony do sekty przez 
rodziców w 12 roku życia, pierwszą spowiedź odbył w domu Hansa cremera 
w Moryniu, następne co roku przed herezjarchą, „teraz” (tj. w dniu zeznania) 
przebywającym w Pradze (czyli przed clausem gotschalkiem), ostatnią odbył 
przed rokiem w domu własnym przed tymże herezjarchą Mikołajem. Do sekty 
wprowadził żonę Mette, córkę Heyne Swet (Swed, Sweet) Starszego z nowe-
go objezierza i grety, zmarłych w sekcie przed 1392 rokiem. towarzyszyli mu 
w sekcie jego lokator claus gyrkaw, parobek Hans, syn Henryka wreyde, zmar-
li w sekcie, parobek Hans grencz z Kokstedt k. angermünde20. Możemy więc 
mówić o istnieniu gminy waldeńskiej w objezierzach. Podobną rolę w nowym 
objezierzu pełnił otton Pamillien (Pomellen, Pomill). Klaus Beyer z tegoż ob-
jezierza w legacie testamentowym przekazał przez swego brata Piotra z Miesz-
kowic na ręce herezjarchy 20 grzywien i pieniędzmi tymi rozporządzał gossaw, 
ktory przekazał niewielkie sumy wdowom przybyłym do niego na wezwanie21. 

w innych miejscowościach istniały zaś zapewne tylko grupy modlitew-
ne. wioski w cedyńskim winklu (objezierze, rudnica, orzechów, Siekierki, 
grabowo i inne) zwano już w XVi w. kacerskimi (Ketter-, potem Ketzerdörfer). 
Pamiątką była też ludowa nazwa wzgórza Ketterberg k. orzechowa, między Sta-
rym objezierzem i jeziorem Dobrym, na północny wschód od nowego objezie-
rza i południowy zachód od Dolska. jeszcze do ii wojny światowej słowa „oller 
Ketter” wobec ludzi z tego regionu uchodziły za obelżywe22.

19 D. Kurze, Zur Ketzergeschichte…, nr 87, tenże, Quellen…, s. 87
20 D. Kurze, Quellen…, nr 23, s. 99.
21 w. wattenbach, Über die Inquisition…, s. 22–24
22 P. Schwartz, Ketzerdorfer…, s. 63 n.

waldensi z „kacerskich” okolic chojny w XiV–XV wieku



14

Kilku waldensów ze Starego objezierza zeznało, że wcześniej stawali 
przed plebanem Piotrem rogaw (roghaw) i przed inkwizytorem Fikke z nowego 
objezierza. tak zeznał w marcu 1394 jakub Hokman, wymieniając też rudenbe-
ke, Sybecurę z ojcem Heyne Hokmanem, Piotra Mewsa z żoną, clausa livendala, 
Hansa grabowa, cune Melssawa, clausa gyrkena, Henninga ygena, Sybe car-
rawa (curowa). jego brat Heyne tłusty (Fette) ze stryjem Hansem Hokmanem 
i innymi byli też sądzeni i karani przed lokalnym sądem ławniczym23.

w sekcie – przy przewadze kobiet – byli mieszczanie, rzemieślnicy 
(dużo wiejskich) i drobni kupcy (kramarze, karczmarze) a nawet rycerze, naj-
więcej jednak chłopów i ich służby (parobków i dziewek). wydaje się, że to nie 
wynik kryzysu gospodarki feudalnej lecz religii katolickiej. Materializacja i po-
ziom moralny duchowieństwa spotykał się z coraz większą krytyką, sprzyjało to 
antyklerykalizmowi uboższych warstw społecznych. na to nałożyła się wrogość 
panujących w Brandenburgii wittelsbachów z papiestwem w czasach ludwika 
bawarskiego (1314-1347) i jego synów w Brandenburgii (1324-1373).

a oto dla przykladu przesłuchani 1392–1394 z tych dwóch głównych 
„kacerskich wsi”: nowego objezierza (n.o., wtedy gross wubiser) i Starego 
objezierza (S.o., wtedy lutteke, Klein Vobiser). Dla uniknięcia wielkiej liczby 
przypisów, prezentację osób poprzedza numer w publikacji D. Kurzego, po któ-
rym następuje data przesłuchania.

ze starego objezierza osądzono: 
Xiii/80 - 3 ii 1393 zofia, żona Heyne Herwart z groszkówka, 26 letnia, 

urodzona w S.o., córka Hansa reppyna zmarłego w sekcie, pochowanego w S.o. 
i żyjącej Katarzyny; wprowadzona do sekty przez rodziców przed 14 laty w wieku 
12 lat w domu Henninga werde w S.o., ostatnia spowiedź w domu Heyne Bey-
era w goszkówku; uwiodła służącego clausa Flyetmanna w S.o.

Xiii/81 – 3 ii 1393 tylss, żona Hansa lyse z Mieszkowic, urodzona w S.o., 
córka Piotra neumanna i grety, zmarłych w sekcie, uwiedziona ok. 1384 przez ortwy-
ne, wprowadzona do sekty w wieku 11 lat w 1373 r. w Żelichowie w domu Bercholta.

Xiii/83 – 7 ii 1393 Katarzyna, żona Henninga Hockmana z Kurzycka, 
córka sekciarza tyde Böldekyn, pochowanego w Kurzycku, i Mette, urodzona 
w S.o., wprowadzona do sekty przez rodziców w wieku 12 lat w 1380 roku.

Xiii/84 – 7 ii 93 jej matka Mette z Kurzycka, urodzona w S.o., córka 
Henninga norenberch i tylss, zmarłych w sekcie, uwiedziona w S.o. przez ro-
dziców, w sekcie ponad 50 lat.

 
 
23 D. Kurze, Quellen…, nr 233, 259
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  Xiii/100 – 11 ii 1393 Mette (Mechtyld), 31 letnia siostra rodzona zofii 
Herwart (zob. nr 80), żona Sybe Viltera z Mieszkowic, w sekcie od 17 lat, wpro-
wadzona do sekty przez matkę w wieku 14 lat.

Xiii/101 – 12 ii 1393 gyrdrud, 33 letnia żona cune Melsaw z S.o., uro-
dzona w S.o., córka zmarłych w sekcie Heyne Melsawa, pochowanego w gosz-
kowie i gyrdrud w n.o., uwiedziona przez thomasyne ze Szczecina w wieku  
12 lat, w sekcie 22 lata, ostatnia spowiedź przed rokiem w S.o. w domu Hennin-
ga Fischera. jej towarzysze w wierze to: parobek jej claus Flyetmann, brat Hey-
se Melsaw z goszkowka, krewny Hans Mews i inni z goszkówka, wierzchlasu, 
n.o.; Sybecura żona Petra Mews, Mette z n.o., sługa Heyne Smet Młodszego 
i tyde rudenbeke.

Xiii/103 – 12 ii 1393 greta, urodzona w Bruchhagen k. greifenberg 
(pow. angermünde), córka Henninga gossaw i Mechtyldy, zmarłych w sekcie, 
żona Heyne Hokmana ze S.o., uwiedziona przez Henninga Fischera. w sekcie 
jej siostra Mechtylda, wdowa po Henningu Hutvilter z angermünde, Sybecura 
z S.o., żona Piotra Mews. 

Xiii/104 – 1 2 ii 1393 Katarzyna, żona Henninga rutlingera ze S.o., uro-
dzona tamże, córka Petra Mews i zmarłej już Katarzyny, nie sekciarki, do sekty 
wprowadzona przez pasierbicę (Katarzyna, żona Piotra Mews), pierwsza spowiedź 
w domu Henninga Fischer, wcześniej przesłuchiwana już przez plebanów z n.o., 
Mieszkowic i Morynia. w sekcie jej bracia Piotr Mews z S.o, Hans i tyde z n.o. 

Xiii/105 – 12 ii 1393 Heyne lub Fekte Hocman ze S.o., urodzony 
w 1353 w nawodnej k. chojny, syn Henninga Hofman, zmarłego w łysogórkach 
(Liezejorken) i geze, zmarłej w Stokach, wprowadzony do sekty w 26 roku życia  
w S.o., ostatnią spowiedź odbył w domu Henninga Fischera. w sekcie też Sy-
becura, rudenbeke, jakub Hokman, stryj jego Hans Hofman, żona tylss i jego 
siostra Mette, żona Piotra Mewsa. 

Xiii/ 113 – 14 ii 1393 Heyle, córka thomasa Hokman i grety z Bielina, 
zmarłych w sekcie i pochowanych w S.o., urodzona ponad 50 lat temu w S.o.

Xiii/ 123 – 12 ii 1393 tylss, żona Hansa Hokmana ze S.o., 30-40 letnia, 
urodzona w Steglitz k. Prenzlau, córka Michaela Smed, sekciarza, i Demel, po-
chowanej w Konradsdorf, do sekty wprowadzona przez Kappe ermgarcz z n.o. 
Pierwsza spowiedź w S.o., potem u Heyne Sweta Starszego, rok temu w domu 
Henninga Fischera. 

Xiii/ 126 – 19 ii 1393 Piotr rutlyng ze S.o., ok. 14-letni, urodzony tam-
że, syn Henninga i Katarzyny, uwiedziony przez Heyne „Długiego” w domu 
Henninga Fischera, druga spowiedź w domu Piotra gossaw też z n.o.

Xiii/144 – 1 iii 1393 Beata, żona tyde ruderbeke, 45-letnia, zamieszkała 
w S.o., urodzona w Schillersdorf w ziemi wkrzańskiej, córka nie sekciarzy Heyne 
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late i Katarzyny, uwiedziona przez jakuba Hokmana, pierwsza spowiedź przed 
herezjarchą Henning Vischeryne, w sekcie 40-50 lat, druga spowiedź w domu 
Heyne Hokmana i Piotra gossaw, trzecia u Heyne Sweta przed rokiem; w sekcie 
jej siostra tylss.

Xiii/153 – 5 iii 1393 alheyt, żona Hansa Meyera z Kokstedt, córka gre-
ty, żony Piotra newman z Kokstede, pochowanej w S.o. 

Xiii/158 – 14 ii 1394 claus levendal ze S.o., urodzony w Kokstede, 
syn sekciarzy ghereke i Beaty; dalsza spowiedź w domu Piotra gossaw w S.o., 
czwarta w n.o. w domu Henninga Fischera.

Xiii/159 – 14 ii 1394 greta, zona jakuba Beyera z Bielina, urodzona  
w S.o., córka clausa Dermyczel zmarłego w sekcie i pochowanego na cmenta-
rzu w Stokach (retorp) i Mette, wprowadzony do sekty przez żonę coppe Sybe 
w Moryniu, odbyła pierwszą spowiedź u niej, następną w Bielinie w domu Hen-
ninga gralena; wysłuchiwała kazań w domu Heyne Beyera w goszkówku.

 Xiii/165 – 18 ii 1394 tilze, wdowa po jakubie goricze ze S.o., urodzo-
na w grabowie pół mili od chojny, córka sekciarzy Kune Henczela, pochowane-
go w Krzymowie i grety pochowanej w S.o., wprowadzona do sekty w Mętnie 
Małym przez jacobynne, kazania w wieku 18 lat w S.o., w domu zuveke curow, 
ostatnia spowiedź w S.o. w domu Hannes grabow. 

Xiii/169 – 19 ii 1394 tilze, zona Heyne Hokman Fette ze S.o, ur. w wi-
cinie, córka Piotra Fischera i grety, wprowadzona do sekty przez Piotra Mewe-
sche, pierwsza spowiedź w wieku 8 lat w domu grabowa w S.o., ostatnia spo-
wiedź w domu Henninga Fischera.

Xiii/170 – 2 iii 1394 recydywista jakub Hokman ze S.o., wcześniej sta-
wał przed plebanem ze S.o. i przed inkwizytorem Fikke z n.o. wraz z rudenbe-
ke, Sybecurą, z ojcem Heyne Hokmanem, Piotrem Mews z żoną, clausem li-
vendal, Hansem grabow, cune Melssaw, clausem gyrken, Henningiem ygen, 
Sybe carraw (curow). jego brat Heyne Hokman „tłusty” (Fette), też sekciarz. 
Hans Hofman, jego stryj, i inni byli też sądzeni i karani przed lokalnym sądem. 
w sekcie claus, brat ruderbeke, Heyne Smerwykel, siostra jakuba Metce, żona 
Piotra Mewsa, Henning eygener Sculte.

Xiii/186 – 20 iii 1394 ponad 60-letni Piotr oestyrricher z Mętna Małego, 
urodzony w Dargomyślu, syn clausa Dermessel, pochowanego w S.o., zeznał że 
do sekty wprowadzony przez ojca w Mieszkowicach, spowiedzi odbywał w S.o. 

Xiii/189 – 21 iii 1394 Swene, żona clausa wytterrelt z chlebowa  
k. Szczecina, spowiedź odbyła w domu Heyne Hokmana w S.o.

Xiii/195 – 25 iii 1394 Sybert curaw (Sybecuraw) ze S.o., urodzony 
w warnicach, syn zmarłych w sekcie służącego Hansa curaw i alheyt pochowa-
nej w trzcińsku, kazania w domu Henninga Fischera w n.o. przed herezjarchą 

edward rymar 
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Mikołajem i Mikołajem gotschalg. wcześniej przesluchiwany przez plebana  
ze S.o. Piotra rogaw (roghaw), plebana kolegiaty nMP w Szczecinie ambro-
siusa, wikarego w kościele św. jakuba w Szczecinie jana Frycze.

 
nowe objezierze. 

z kościołem parafialnym z Xiii w., już przed 22 V 1311 pozostającym 
pod patronatem cysterek cedyńskich24. Przesłuchano 31 z nich.

iii/15 – 6/7 Xii 1392 Herman gossaw przywódca sekciarzy, dokonywał 
chrztów dzieci, zbierał składki, zawiadywał tu skarbcem sekty itd. urodzony 
w Bielinie jako syn sekciarzy cune gossaw (tj. z goszkowa?) i Heyle (Heylewyk, 
pochowanej w conradsdorf). o jego herezjarchach wyżej byla mowa. odby-
wał spowiedź w Moryniu w domu Hansa cremera, w Kerkow (k. angermünde) 
w domu zachariasza, w S.o., w n.o. najpierw w domu Heyne Swet (Sweet), 
brata swego Piotra.

iii/22 – 10 Xii 1392 jakub (Mały?) z Mętna urodzony 1342 w n.o., syn 
jakuba i tele, sekciarzy zmarłych i pochowanych tamże, do sekty wprowadzony 
przez nich przed 28 laty w 1364 r., pierwsza spowiedź w Mieszkowicach w domu 
Heyne Hokmana, ostatnia w domu swoim wobec herezjarchy. w sekcie towa-
rzyszyli mu: żona Katarzyna, gryta żona clausa neumanna z Mętna 

iii/23 – 10 Xii 1392 Piotr gossaw z bratem Hermanem przywódca sekty, 
wymieniany w zeznaniach bo jego dom był miejscem schadzek urodzony w Bie-
linie, wprowadzony do sekty przez rodziców w 12 roku życia, pierwszą spowiedź 
odbył w domu Hansa cremera w Mieszkowicach, następne co roku przed he-
rezjarchą teraz przebywającym w Pradze (tj. clausem gotschalkiem), ostatnia 
przed rokiem w domu własnym przed tymże herezjarchą Mikołajem. Do sek-
ty wprowadził żonę Mette, córkę Heyne Swet z n.o. i grety. towarzyszyli mu 
w sekcie jego lokator claus gyrkaw, parobek Hans, syn Henryka wreyde, zmarli 
w sekcie, parobek Hans grencz z Kokstedt (k. angermünde).

iii/24 – 10 Xii 1392 Heyne Swet (Młodszy) z n.o., syn sekciarzy Heyne 
(Starszego) i gryty, sekciarz od 1372, pierwszą spowiedź odbył w domu rodzi-
ców, następne co rok, ostatnią 25 Xii 1391 w domu Piotra gossawa; do sekty 
wprowadził żonę, córkę Heyne Hukmana, swych parobków, dwóch Hansów.

iii/25 – 13 Xii 1392 claus Brant (lub ermgart), urodzony w S.o., syn 
clausa ermgarta i jego drugiej żony tele; do sekty wprowadzony przez ja-
kuba Hokmana z n.o., z herezjarchą spotykał się w domu Henryka Fische-
ra, dalsze spowiedzi odbywał w domu Henninga joresa, Piotra gossawa. 

24 z. Świechowski, Architektura granitowa Pomorza Zachodniego, Poznań 1950, s. 89; PuB, V, nr 2662.
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  iii/26 – 13 Xi 1392 andres (andrzej) ermgart, ponad 50-letni zamiesz-
kały w n.o., urodzony w S.o., syn clausa, nie sekciarza i zofii, zmarłej w sekcie 
i pochowanej w S.o., wprowadzony do sekty w 1352 przez jakuba Dermessel, 
potem 8 lat pod opieką duchową Heyne Hokmana; ostatnią spowiedź odbył pół 
roku temu w domu Piotra gossawa przed herezjarchą Mikołajem (z chojny), 
do sekty pozyskał Piotra Mews zmarłego w sekcie, żonę swą grite i syna thyde, 
lokatorkę syna zofię i parobka Hansa.

Xiii/27 – 13 Xii 1392 jakub Philippus syn Filipa Smet z Kokstede i gry-
te sekciarzy, w sekcie od 20 lat gdy już rodzice w S. o. mieszkali (ojciec ok. 1372 
ożeniony tamże ponownie z wdowa Daneel); spowiedzi odbywał w domu Piotra 
gossaw 

Xiii/33 – 21 Xii 1392 tyde ermgart z n.o. urodzony 1364 w S.o., syn 
andrzeja ermgart i gryty, wprowadzony do sekty przez rodziców, w wieku  
10 lat przed 26 laty w domu Heyne Beyera w goszkówku, ostatnią spowiedź 
odbył przed rokiem w domu Heyncze wegenera (z goszkówka) przed heresiar-
chą Mikołajem (z chojny), do sekty wprowadził żonę Katarzynę; w sekcie z nim 
sługa Hans libental, służąca zofia gerbers.

Xiii/34 – 21 Xii 1392 jego żona Katarzyna (trina), córka Piotra cre-
mera, urodzona w ławach k. Myśliborza, wprowadzona do sekty przez matkę 
gretę w goszkówku w wieku 9-10 lat, w domu Heyne Beyera, dalsze spowiedzi 
w domu Henninga wegemera tamże; ostatnią spowiedź odbyła w domu Piotra 
gossowa w n.o. przed herezjarchą Mikołajem; w sekcie towarzyszyła jej służąca 
zofia gerbers i sługa Hans libental.

Xiii/36 – 23 Xii 1392 geze gotschalczs, siostra herezjarchy Mikołaja 
z chojny, urodzona w łukowicach, zeznała, że do ostatniej spowiedzi przystąpi-
ła przed rokiem w n.o. w domu (ottona) Pamillen przed bratem Mikołajem.

Xiii/41 – 12 i 1393 Hans Steklyn z Żelichowa, urodzony w lubiczu  
(ks. pomorskie, k. widuchowej.) w 1362, syn Hansa pochowanego w warnicach 
i Heyle pochowanej na cmentarzu w „Mersekow” (opuszczona wieś k. lubicza, 
dziś w gminie widuchowa), zmarłych w sekcie, wprowadzona do sekty w 1374 
przez rodziców, odbyła pierwszą spowiedź w Mieszkowicach, ostatnią w n.o. 
w domu Heycze Starego wegenera przed herezjarchą Mikołajem. 

Xiii/46 – 26 i 1393 (grite?) 20-25- letnia żona jakuba Danell z n.o., 
tamże urodzona, córka Henninga Premslow sekciarza, do pierwszej spowiedzi 
w wieku 12 lat w domu rodziców przed uczniem herezjarchy, potem co roku, 
ostatnio przed rokiem w domu Piotra gossow przed herezjarchą Mikołajem.

Xiii/47 – 26 i 1393 Małgorzata żona Koppesybe z Morynia, urodzona 
w ławach, córka Hansa cremera zeznała, że w sekcie towarzyszył jej Piotr wre-
de i tyde ermgart z n.o. 

edward rymar 
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Xiii/54 – 27 i 1393 grete 24-letnia córka Hansa z Kerkow i grety sek-
ciarki, żona Mathie joris z wilmersdorf k. angermünde, wprowadzona do sekty 
przez ojca w wieku 10-11 lat, ostatnią spowiedź odbyła u Piotra gossow w n.o. 

Xiii/68 – 30 i 1393 zofia wdowa po Henningu Hagen z Mieszkowic, cór-
ka Henninga Smeta zeznała, ze w sekcie towarzyszem jej był brat matki Heycze 
wegener z n.o. 

Xiii/77 – 2 ii 1393 coppe Sybe (Koppesybe) z Morynia urodzony w wil-
mersdorf syn clausa by der Stege i tylss w sekcie mieszkających i pochowanych 
w n.o i S.o.

Xiii/85 – 8 ii 1393 Henning Smet (kowal?) lub welsaw z Prenzlau,  
25-letni, urodzony w Steglitz k. Prenzlau, syn Michela Smet zmarłego w Frau-
enhagen (pow. angermünde) i temmel pochowanej w conradsdorp, do sekty 
wprowadzony w n.o. w wieku 16 lat w domu gossawa; dalsze spowiedzi odby-
wał w Kerkow, w domu ojca w Prenzlau, w domu welsawa; w sekcie też jego sio-
stry tylss, żona Hansa Hokmana ze S.o., greta, żona clausa neumana z Mętna 
i temmel, zamężna w Dolsku koło Mętna (imienia męża nie ujawniono).

Xiii/86 – 8 ii 1393 Katarzyna oertwyn z domu Fredrich z goszkowa 
córka Fikke zmarłego w sekcie i pochowanego w Barnkowie i Matyldy pochowa-
nej w goszkowie, urodzona w Mieszkowicach, 26-letnia, do sekty wprowadzo-
na w n.o. w wieku 12 lat przez Vlyetmana, pierwszą spowiedź odbyła w domu 
Hansa engyl.

Xiii/91 – 10 ii 1393 Herman Herwart z n.o. urodzony tamże 1356, syn 
Hyrwarta przybyłego z westfalii i tylss zmarłych w sekcie i tamże pochowanych 
na cmentarzu, wprowadzony do sekty przez rodziców w 12 roku życia, odbył 
pierwszą spowiedź w domu dziada (ojca matki) starego Hokmana, ostatnią 
przed rokiem w domu Piotra gossaw; żona jerde urodzona w sekcie; jego towa-
rzyszami bracia jego andrzej, Küne, Heyne; Heyle Pulsam, stryjowie (kuzyni?) 
claus walther i bracia Piotr i Hennyk thomas.

Xiii/92 – 10 ii 1393 zeznał ów brat jego andrzej wprowadzony do sekty 
przez rodziców w wieku 15 lat w domu zmarłego andrzeja Hokmana; ostatnią 
spowiedź odbył w domu Piotra gossaw; jego brat Hans Swet. 

Xiii/ 93 – 10 ii 1393 claus walther 26-letni z n.o. urodzony w gross 
ziethen k. neustadt – eberswalde, syn Heyne w. i Mette zmarłych w sekcie 
i pochowanych w n.o., uwiedziony przez jakuba Hokmana i Henninga Polan 
w wieku 16 lat, pierwszą spowiedź odbył w domu Hansa engyl, dalsze u Pio-
tra gossaw; wysłuchiwał też kazań w domu Heyne Swet. Żona geze urodzona 
w sekcie, siostry Katarzyna i tyls w sekcie, kuzyni (patruos) Herwart, dwaj bracia 
claus walther z gross ziethen i Hans w neustadt, dalej tomasz z bratem Hen-
ningiem Hokman.
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Xiii/94 – 10 ii 1393 Heyncze wegener Starszy z n.o., urodzony 1335 
w goszkowie, wprowadzony do sekty przez rodziców w wieku 8-10 lat w Dar-
gomyślu, ostatnia spowiedź 1391 w swym domu przed herezjarchą clausem 
z chojny, w sekcie jego synowie Heycze, tyde, 8-letni Herman, córka greta 
i dwoje zmarłych dzieci.

Xiii/95 – 11 ii 1393 tylss żona jakuba ermgart z n.o. córka Henryka 
Stokeprense i tylss, urodzona 1353 w złocieńcu, wprowadzona do sekty w do-
mu rodziców, potem do spowiedzi co roku, ostatnio przed rokiem w domu Pio-
tra gossow w n.o., wprowadziła do sekty męża, clausa Branta.

Xiii/99 – 11 ii 1393 Heyne tramburch z Dolska lub n. o., syn Herma-
na gözke, urodzony 1333 w gudowie k. Drawska, wprowadzony do sekty przez 
cune grevendorp w Mieszkowicach przed heresiarchą w domu starego Debe-
ken w 1353; ostatnia spowiedź przed rokiem w domu Piotra gossow; w sekcie 
też jego żona zmarła w sekcie, dzieci greta i Hans, jego współmieszkaniec Ste-
gemanne.

Xiii/102 – 12 ii 1393 anna żona Hansa Mews z n.o., urodzona 1358 
w Kłodowie k. lubicza (dziś gm. widuchowa), córka Sybe Smed zmarłego 
w sekcie pochowanego w zelechowie i Katarzyny nie sekciarki, uwiedziona 
przez zofię oertwynesch w Mieszkowicach w wieku 15 lat, pierwszą spowiedź 
odbyła w domu zmarłego Henninga rörenkens, potem co roku, ostatnio przed 
rokiem w domu starego Heycze wegener; w sekcie jej kuzyn Sybelyn z Bielina. 

Xiii/103 – 12 ii 1393 grete gossaw zona Heyne Hokman z n.o., uro-
dzona w Bruchhagen pow. angermunde; w sekcie z nią tez Sybecura rudebeke 
i żona Petra Mews.

Xiii/104 – 12 ii 1393 Katarzyna żona Henninga rutlinger z n.o., tu uro-
dzona, w sekcie od dzieciństwa, jak jej brat Peter Mews, wprowadzona do niej 
w domu Henninga Fischera, córka Piotra Mews i Katarzyny, sekciarzy. Przesłu-
chującym był pleban z n.o.

Xiii/107 – 13 ii 1393 Henning Stymer z n.o. 30-letni czapnik pilśniarz 
urodzony w Melzow k. Prenzlau, syn sekciarzy Klausa i tele Vivens, przez nich 
do sekty w wieku 10 lat wprowadzony w Kokstede; ostatnia spowiedź w spi-
chlerzu domu Henninga joris w n.o.; przesłuchiwany był już przez plebanów  
w n.o., Mieszkowicach, w Moryniu. Żona Katarzyna. 

Xiii/108 – 13 ii 1393 gyrdrud (geze) wdowa po clausie Brotwyn  
z n.o. ok. 50-letnia urodzona tamże, córka cappen clode sekciarza i Mette, 
siostra Katarzyny z Drawska, wprowadzona do sekty w wieku 18 lat; ostatnią 
spowiedź odbyła w domu Hansa Mewsa. 

Xiii/109 – 13 ii 1393 Katarzyna (trina) wdowa po Hansie rytappel za-
mieszkała w n.o., urodzona w Bortwyn (Brodowin pow. angermünde), córka 
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clausa Staffelta i geze walteryne, wprowadzona do sekty w 1387 w domu Pio-
tra gossaw, potem uczestniczyła w nabożeństwach w domu Heycze wegenera, 
w 1390 przesłuchiwana była w Moryniu. 

Xiii/111 – 14 ii 1383 geze urodzona 1364 w S.o. lub n.o., urodzona 
1364 w Żelichowie lub n.o., córka sekciarza Henninga Bucholcz i grety, żona 
karczmarza Hansa rudaw z Żelichowa, do sekty wprowadzona przez mat-
kę w 1376 w domu Henninga by der Stegen, trzecią i dalsze spowiedzi odbyła 
w domu Piotra gossaw w n.o.; jej siostra Mette żona kowala z n.o., brat ze 
strony matki tyde ermgart. 

Xiii/112 – 14 ii 1393 (Henning) Fritcze z n.o. ponad 50-letni, urodzony 
w Melzow (pow. Prenzlau) syn Henninga i Heyle sekciarzy, do sekty wprowadzo-
ny w wieku 20 lat, ostatnią spowiedź odbył w domu Piotra gossaw; żona zmarła 
w sekcie; siostra tele żona cune Han; w sekcie tamże otto Pomill Starszy z żo-
ną Koene.

Xiii/114 – 14 ii 1393 Katarzyna córka ertmara currebuch z n.o.  
ok. 18-letnia, córka sekciarzy ertmara i grety z n.o., wprowadzona do sekty 
przez matkę w wieku 10-11 lat w domu Piotra gossow, ostatnią spowiedź odbyła 
w domu starego Heycze wegenera. Była już przesłuchiwana wcześniej w Mory-
niu; zmarły w sekcie syn stryja (kuzyn) Heyne Smerwykkel pochowany w n.o. 

Xiii/115 – 14 ii 1393 allheyt tele Molbuk (alheyt wdowa Hansa Swynera) 
z Bielina, urodzona w Dolsku koło Mętna, córka cune mit der Mune i Mette, nie 
będących sekciarzami, zeznała, ze uwiódł ją Henning roeryken sekciarz z n.o. 

Xiii/116 – 14 ii 1393 Hans Swet z n.o. urodzony 1363 tamże, syn Hansa 
i tylss zmarłych w sekcie i na cmentarzu tamże pochowanych, wprowadzony do 
sekty przez rodziców w wieku 15 lat w domu stryja Sweta „starego”; ostatnią 
spowiedź odbył w domu Piotra gossaw; w sekcie sługa jego andrzej Herwart.

Xiii/118 – 18 ii 1393 greta żona clausa Dame z wierzchlasu urodzona 
1349 w Barnkowie k. chojny, córka Henninga tanneberch i sekciarki Krystyny, 
wprowadzona do sekty w n.o. u Heyne Starszego Hockmana w wieku 17 lat.

Xiii/120 – 18 ii 1393 Heyne Melkaw z wierzchlasu 30-letni, ur. w n.o. 
syn Hermana i wunne lub wunechlich sekciarki, wprowadzony do sekty przez 
rodziców w wieku 10 lat w domu rodziców w Mieszkowicach; jego towarzyszami 
w sekcie Henning grabaw i Mews z n.o. 

Xiii/121 – tylss żona Heyne Smeta z wierzchlasu, urodzona w czelinie, 
córka Hansa trwtwyn uwiedziona przez swoją kumę żonę Hansa lenczyne z n.o., 
spowiedź pierwsza w domu Piotra gossaw, następne w domu Heyne Swet z n.o. 

Xiii/125 – 19 ii 1393 przesłuchiwana wcześniej w Moryniu zofia żona 
Heyne Sweta Młodszego ze n.o., ok. 25-letnia urodzona tamże, corka Heyne 
Hokmana i ymme zmarłych w sekcie (matka pochowana w Starym objezierzu), 
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wprowadzona do sekty przez rodziców w wieku 12 lat w domu Henninga joris, 
ostatnia spowiedź w domu Piotra gossow; towarzyszka w sekcie jej służąca Mette.

Xiii/127 – 19 ii 1393 parobek Heyne wegener z n.o., 21-letni, urodzo-
ny w zebys k. chorin, uwiedziony przez Heyne Beyera z goszkówka, dalsze spo-
wiedzi tamże; towarzysze w sekcie: jego chrzestny otto Pamill i pracujący z nim 
parobek Heyne wegener Młodszy.

Xiii/128 – 20 ii 1393 dziewica grete córka Heyne Polczman z n.o., słu-
żąca Heyne wegenera (wyżej), 19-letnia, urodzona w warnicach, uwiedziona 
przez Katarzynę Bercholt, pierwsza spowiedź w wieku 10 lat w domu „starego” 
jona, druga u tyde ermgard, trzecia u copesybe w Moryniu, ostatnia u Piotra 
gossaw w n.o. jej towarzyszki w sekcie to siostry Heyle (dziewica), tylss wa-
blotuni wdowa po Hans reppyn; krewny Henning i Piotr Domys (zap. thomas) 
i siostra jego Heyle.

Xioii/129 – 20 ii 1393 tylss wdowa po Hansie reppyn 25-letnia  
z n.o., urodzona w warnicach, wprowadzona do sekty w wieku 14 lat w domu 
Heyno Starego Sweta, ostatnia spowiedź rok temu w domu Piotra gossow wo-
bec herezjarchy Mikołaja; z nią w sekcie Heyne gyrdrudyne Katharinam, Her-
man Herwat.

Xiii/130 – 20 ii 1393 Katarzyna 47-letnia wdowa po Heyne gyrdrudd uro-
dzona w ławach, ostatnia spowiedź rok temu w domu Piotra gossaw w n.o.

Xiii/131 – 20 ii 1393 Kone wdowa Heyne Könekena z n.o. urodzona 
w Belicz (Bielin? Bielice pyrzyckie?), córka Hansa nölleken i Katarzyny nie sek-
ciarzy, uwiedziona przez geyreken (Henninga gerkens) z conradsdorf rok temu 
w domu Piotra gossow. 

Xiii/132 – 20 ii 1393 Katarzyna (trina) wdowa po clausie Schermer 
z n.o. urodzona w różańsku, k. Myśliborza, córka Hansa Schotera i tylss, uwie-
dziona przez Henninga Swetyn w wieku 10-11 lat w domu starego Henninga jo-
ris, potem spowiedzi odbywała przed Piotrem gossow, Heyne Swetem, Henning 
jorisem i starym wegenerem.

Xiii/133- 20 ii 1393 Matylda żona Henninga cappens z conradsdorp, 
urodzona w n. o., córka sekciarzy Henninga Hokmana i Katarzyny. 

Xiii/134 – 21 ii 1393 arn(old) engyl z n.o. urodzony tamże, syn sekcia-
rzy Hansa i geze uwiedziony przez brata Piotra, spowiedź odbył w domu Hey-
ne Sweta Młodszego, dalsze w domu Piotra gossow, trzecią i czwartą w domu 
ebyla w Żelichowie; jego towarzyszami w sekcie: żona grete urodzona w sekcie, 
Hans Styrmer z żoną, pewni bracia Hans i Piotr i dwie siostry i ich rodzice tekle 
i tylss; Hans i Heyne Smerwylker.

Xiii/135 – 21 ii 1393 anna z domu Kurekyn, urodzona w Belyn, żona 
Hansa tramburch z n.o. (rodem z Dramburga=Drawska?), uwiedziona przez 
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męża w domu Piotra gossow, potem odbywała spowiedź tamże. jej towarzy-
szami w sekcie greta żona Hansa tramburcha z Bielina, Mette służąca Heyne 
Melkaw z wierzchlasu.

Xiii/136 – 23 ii 1393 greta córka cristyn [...] i tele [...], urodzona 
w goszkowie, żona clausa Döringk z goszkowa, drugą spowiedź odbyła u Heyn-
cze wegener w goszkowie teraz mieszkającego w n.o., wprowadziła do sekty 
m. in. andrzeja ermgart i jego syna tyde z n.o. 

Xiii/139 – 26 ii 1393 Mechtylda 34-letnia urodzona w n.o., córka sek-
ciarzy Henninga Buchholt pochowanego na cmentarzu w S.o. i Małgorzaty, 
żona jakuba Philippus kowala z n.o., uwiedziona przez matkę w wieku 13 lat 
w domu Henninga Stegemana, ostatnia spowiedź w domu Heyne Spygelmana 
w Żelichowie przed herezjarchą Mikołajem. uwiodła tyde ermgarta brata po 
matce, swych patrinos Mewsa z conradsdorp, Mechtyldę żonę Hansa grabaw-
sche i swą córkę zacharię. jej towarzyszka w sekcie siostra gertruda, żona ruda-
wa karczmarza z Żelichowa. 

Xiii/142 – 27 ii 1393 Mette córka Heyne truteler i Katarzyny z n.o. 
23-letnia, urodzona w warnicach, dziewka służebna Heyne Sweta, wprowa-
dzona do sekty przez Henninga wegenera z goszkówka w dniu święta 3 maja  
(św. Krzyża), ostatnia spowiedź rok temu w domu Henninga Fischera w S.o.; 
wysłuchiwała kazań w domu Piotra gossowa. towarzyszyli jej w sekcie jakub 
truteler sługa ottona Pomiele, siostra geze, w Wowiser (którym?), Hans Mews-
sche i żona Heyne Melsaw ze S.o.

Xiii/146 – 1 iii 1393 grete córka Heyne Schumeker, pochowanego 
w rudnicy i grety, wdowa po Hermanie wegener, zamieszkała w n.o., urodzo-
na w conradsdorp, uwiedziona przez męża w wieku 19 lat w domu Heyne Smet; 
ostatnia spowiedź ok. 11 Xi 1392 w domu Piotra gossow przed herezjarchą 
clausem (tj. Mikołajem gotschalkiem). uwiodła cune woltera.

Xiii/147 – 1 iii 1393 30-letnia Katarzyna wdowa po Hansie Stegeman 
z n.o. urodzona tamże, córka jakuba clode zmarłego w sekcie i pochowanego 
w warnicach oraz Katarzyny (zob. nr 45), wprowadzona do sekty przez matkę 
w wieku 14 lat w domu Piotra rothe w Mieszkowicach; ostatnią spowiedź odby-
ła przed rokiem w n.o. w domu ottona Pomyll. w sekcie siostra geze wdowa 
po clausie Brotwin.

Xiii/151 – 4 iii 1393 Katarzyna żona jakuba Smed z Klępicza, 60-let-
nia, urodzona w Kamieniu (Pomorskim), córka germana Stylle (?) i gezy, po-
chowanych w lipiu (w ziemi bialogardzkiej), wprowadzona do sekty w lipiu, 
ostatnią spowiedź odbyła dwa lata temu w n.o. w domu Henninga jorisa. jej 
dzieci Katarzyna, jakub i greta, żona ottona nesela z Bielina, były wcześniej 
przesłuchiwane.
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Xiii/157 – 11 ii 1394 alheyd urodzona w ławach, córka sekciarzy Hannesa 
cremera i grety, żona Hincze wegenera Młodszego, zamieszkała w n.o. uwiedzio-
na w domu ojca w Moryniu, ostatnia spowiedź rok temu w n.o. w domu młyńskim 
Hincze wegenera Starszego przed herezjarchą Mikołajem (domino Nicolao).

Xiii/160 – 14 ii 1394 tilze urodzona w Kokstede i tam wprowadzona do 
sekty, wdowa po Hannes enghel z n.o. ostatnia spowiedź w S.o. w domu Her-
mana gonaw (gossow?) z n.o. Do sekty wprowadziła swe córki tilze i tele.

Xiii/161 – 17 ii 1394 tyde Mewes z n.o. urodzony w S.o. syn Piotra 
Mews sekciarza pochowanego w Żelichowie i Katarzyny, uwiedziony przez pa-
sierbicę swą Katarzynę Schowenberg, pierwsza spowiedz w S.o. w domu Stege-
mana, ostatnia spowiedź w n.o. w domu Piotra gossow; kazanie w domu Hey-
ne Hokmana z S.o.; kazania w domu Hyncze wegenera. 

Xiii/162 – 18 ii 1394 gertruda zona clausa woltera z n.o., urodzona 
tamże, córka goricz i gertrudy sekciarzy pochowanych tamże, wprowadzona do 
sekty przez ojca w wieku 14 lat; ostatnia spowiedź w domu Piotra gossow, kazania 
przed heresiarchą w domu Hincze wegenera Starszego i Piotra gossow; przesłu-
chiwana wcześniej przez plebana, uwiodła ticzeken córkę Henninga gellen.

Xiii/166 – 19 ii 13 94 grete z n.o., córka Hincze wegenera Starszego 
i Katarzyny, wprowadzona do sekty przez rodziców w wieku 10 lat; ostatnia spo-
wiedź w domu Piotra gossow w S.o.

Xiii/176 – 14 iii 1394 14-letnia geze urodzona w Kerkow k. angermünde, 
córka Hansa grecz i grety z n.o. pochowanej w welsaw, służąca Piotra gossawa.

Xiii/178 – 15 ii 1394 greta wdowa po młynarzu Henningu Smedyken 
z Morynia, urodzona w młynie Krępacz (bo zapis Trompoltesmoel należy odczy-
tać jako Crompolstesmoel i identyfikowac z Krumpholzmühle) zeznała, że zosta-
ła uwiedziona przez clausa engels z n.o. 

Xiii/179 – 16 iii 1394 Herman wegener z n.o., syn Hermana sekciarza 
pochowanego w n.o. i grety służącej w Szczecinie, parobek Henninga grabaw, 
do sekty wprowadzony przez rodziców w wieku 4 lat, ostatnia spowiedź w domu 
Piotra gossow w n.o. 

Xiii/180 – 16 iii 1394 Katarzyna z conradsdorp urodzona w n.o. córka 
sekciarzy Piotra gellen i grety, żona Heyncz Hagena, do sekty wprowadzona 
przez Mette żonę stryja Henninga gellen w n.o., pierwsza spowiedź tamże 
w domu jana Fischer zmarłego w sekcie, ostatnia dwa lata temu w Mieszkowi-
cach, kazania wysłuchiwała w domu Piotra gossaw w n.o.

Xiii/181 – 16 iii 1394 Katarzyna z conradsdorp, ur. w Dolsku, córka 
clausa (Dame) sekciarza i grety służącej w Szczecinie, żona Henninga ger-
kens, wprowadzona do sekty przez Hansa lenczyne, pierwsza spowiedź w n.o. 
w domu otto Pomellen.
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  Xiii/192 – 24 iii 1394 tele żona Hermana Hokmana z conradsdorp, 
urodzona w Dobrej nowogardzkiej, do sekty w domu Piotra gossaw w n.o. 

Xiii/193 – 24 iii 1394 Heyne Smerwylkel z n.o. 21-letnia, urodzona 
w n.o. lub S.o., córka sekciarza Heyne Smerwunkel pochowanego w Kerkow 
i Mette, do sekty wprowadzona przez rodziców w wieku 11 lat w domu Heyne 
Hokmana Długiego w n.o., ostatnia spowiedź w domu Henninga Fischera rok 
temu. w sekcie siostra Katarzyna żona andrzeja ermgard, engyl Hokman, tyde 
i claus rudenbeke, Sybe curaw. 

Xiii/194 – 24 iii 1394 Katarzyna wdowa po Piotrze Mews z golic, po-
nad 30-letnia, urodzona w n.o. córka Henninga Schowenburch i grety zmar-
łych w sekcie i pochowanych w n.o., do sekty wprowadzona przez krewnego 
Henninga bei der Stege; odbyła ostatnią spowiedź w 1393 w domu ebila Viltera 
w Żelichowie, w sekcie z nią krewna Katarzyna, żona Henninga rutlynga, brat 
Hans i córka tylss zamieszkała w golicach. 

Dla cysterek cedyńskich sekciarze nie stanowili niebezpieczeństwa w za-
kresie eksploatacji ekonomicznej. Brak śladu aktywności mniszek i ich wiejskich 
plebanów poza plebanem z nowego objezierza w trakcie procesu szczecińskie-
go. napotykamy w zakresie oskarżania jedynie aktywność plebana z Mieszkowic 
i Morynia25. waldensi byli zresztą w samej cedyni. oto przykłady: 

Xiii/140 – 26 ii 1393 Małgorzata żona Heyne ekhardusa z cedyni, uro-
dzona 1356/7 w arnhusen (dziś lipie wtedy w ziemi białogardzkiej księstwa po-
morskiego) lub w Vyrchaw (tj. wierzchowo k. złocieńca?) jako córka sekciarzy 
Filipa Smed i Małgorzaty, pochowanych w n.o., gdzie mieszka jej brat jakub 
Smet. została wprowadzona do sekty w wieku 13 lat w 1370 przez Heycze we-
generyne w Serwst (k. chorin), zmarłą w sekcie k. angermünde. ostatnią spo-
wiedź odbyła w domu Spygelmana w Żelichowie. uwiodła Heyne Screter. to-
warzyszyła jej w sekcie siostra Katarzyna, żona Henninga widemana z wierz-
chlasu i inni. 

Xiii/163 – 18 ii 1394 Katarzyna żona Henninga wideman z wierz-
chlasu, urodzona w wierzchowie (k. złocieńca), wprowadzona do sekty in vil-
la (sic!) Cedene przez siostrę gretę (wyżej), odbyła ostatnią spowiedź w n.o. 
w domu Piotra gossow. 

oto jeszcze waldensi z sąsiednich wsi orzechów i Żelichów:26

25 D. Kurze, Quellen, nr 105, 108, 109, 127, 135, 142, 147, zwłaszcza 161; c. gahlbeck, dz. cyt., s. 299.
26 waldensów z opuszczonej wsi Konradsdorf (conradsdorp, położonej w łysogórskim lesie ok. 2 
km na płd.-wsch. od Żelichowa) zaprezentowano w wydawnictwie Chojna i okolice na przestrzeni 
wieków (2), red. r. Skrycki, chojna-zielona góra 2008, s. 25 n.
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z orzechowa: 
Xiii/30 – 17 Xii 1392 jakub Smet (z orzechowa) urodzony (w Klę-

piczu?) syn jakuba z Klępicza i (Katarzyny tamme), żonaty z grise; w sekcie 
z nim jego szwagier Hans Polan.

Xiii/140 – 26 ii 1393 sekciarzem rzemieślnik otto z orzechowa.
Xiii/148 – 4 iii 1393 greta żona jakuba Smet z orzechowa urodzona 

tamże, córka Henninga tamme i Katarzyny nie sekciarzy, wprowadzona do sekty 
przez męża w 1389 w domu Hermana gossow, potem odbyła spowiedź w obje-
zierzu w domu tegoż. 

Xiii/149 – 4 iii 1393 Katarzyna 21-letnia żona Hansa Polan z orzechowa, 
urodzona w Klępiczu córka jakuba Smed i Katarzyny sekciarzy z Klępicza, i tam 
do sekty wprowadzoną w wieku 10-11 lat, odbyła ostatnią spowiedź przed rokiem 
z mężem w domu Henninga joris w n.o. przed herezjarchą Mikołajem, dalsze 
spowiedzi odbyła w orzechowie, w kuźni, ostatnią rok temu w domu Henninga 
joris w n.o.; w sekcie jej brat jakub Smet, krewna greta żona jakuba Hokmana, 
greta (Małgorzata?, żona Heyne eckhard) z cedyni, Katarzyna (żona Henninga 
widerman) i greta (c. clausa Dame) z wierzchlasu, trzej stryjowie czy kuzyni 
(patruos) Hans lencze, Hans Smet z garcz, jakub Smet z n.o.

Xiii/150 – 4 iii 1393 Hans Polan z orzechowa ok. 40-letni urodzony w gu-
dowie k. Drawska, syn sekciarzy Hermana i tele, wprowadzony do sekty przez ojca 
w wieku 11 lat, odbył ostatnią spowiedź 1392 w n.o. w domu Henninga joris.

Xiii/183 – 17 iii 1394 thyde tramburch z orzechowa córka Szymona 
t. z gudowa potem Morynia, do sekty wprowadzona przez ojca w wieku 12 lat 
w Żelichowie, pierwszą spowiedź odbyła w wieku 12 lat w Żelichowie w domu 
Heyne Bercholta a ostatnią rok temu w domu Heyn Spygelmana. w sekcie jej 
siostra geze żona Hansa grawawa z S.o.

Xiii/184 – 19 iii 1394 przesłuchany claus Vleetman (Flyetman) uro-
dzony w Fleyt k. Prenzlau syn Hansa F. i łucji nie sekciarzy.

z Żelichowa:
Xiii/49 – 26 i 1393 ebel Vilter z Żelichowa, sekciarz, brat Sybe Hutvil-

tera z Mieszkowic.
Xiii/55, 76 – 1393 przesłuchani Piotr Smed z Żelichowa, patrinus grety 

żony Mathie joris z wilmersdorf k. angermünde; greta wdowa po Mewsie, ka-
znodziei sekty w Żelichowie.

Xiii/97 – 11 ii 1393 greta żona cune Holczendorpa z Żelichowa, 17-let-
nia, urodzona w conradsdorp (k. Żelichowa) córka Heyne tramburcha i tylss 
sekciarki, wprowadzona do sekty przez matkę w wieku 11 lat w domu Piotra 
gossawa, wprowadziła do sekty swą służącą Vynkyne.
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Xiii/110 – 14 ii 1393 zeznaje Katarzyna żona Heyne Spygelman z Żeli-
chowa, córka Heyncze rosendala, urodzona w warnicach, do sekty wprowadzo-
na 1383 przez Henninga wegenera i jego żonę, ostatnią spowiedź odbyła 4 lata 
temu w domu Piotra gossow w n.o.

Xiii/141, 170 – 27 ii 1393 Hans rudaw karczmarz z Żelichowa, urodzo-
ny w warnicach, syn sekciarzy tyde i Heyle pochowanych w warnicach, działał 
w sekcie w Dysznie – tu żył jego stryj czy kuzyn (patruus) Poleman – w Mory-
niu, Mieszkowicach; do sekty wprowadził Katarzynę żonę Hansa Poczelaw, tele, 
żonę jego brata clausa Poczelow, cliss Schumakera, siostrę gretę. 

Xiii/143 – 27 ii 1393 tylss żona Hansa Steckelyna z Żelichowa, sekcia-
rza od urodzenia, urodzona w 1362 w gudowie k. Drawska, córka Heyne Spy-
gelmana pochowanego w conradsdorp (k. Żelichowa), wprowadzona do sekty 
w wieku 18 lat przez rodziców w domu Henninga wegenera, ostatnią spowiedz 
odbyła w domu brata swego Heyne Spygelmana w Żelichowie. 

Xiii/154 – 5 iii 1393 claus Posselow (Poczelow) z Żelichowa, urodzony 
w Kokstedt, syn clausa i Mette sekciarzy, wprowadzony do sekty przez Henninga 
grenczyne w jego domu, ostatnią spowiedź odbył w 1391 w Żelichowie w domu 
Spygelmana; słuchał kazań ebyla Viltera, uwiódł żonę tele, siostrę karczmarza 
rudawa; w sekcie z nim też brat Hans, siostry tylss, żona clausa jon z Żelicho-
wa, tele żona clausa Fischera z Bielina, Mews newman, Henning newman, 
Hans walter w „cherker” (Kerkow?) z synami, claus zebekaw, claus i Michel 
z Kokstede i krewni: Mette żona Heyne i geze żona Hansa lencz z conrads-
dorp.

Xiii/164 – 18 ii 1394 Mateusz Berebom z wierzchlasu urodzony w Że-
lichowie, syn Hermana Bereboma i tele nie będących w sekcie, do sekty wpro-
wadzony w Mieszkowicach.

Xiii/185 – 20 iii 1394 Katarzyna żona Hansa Mews z Żelichowa, uro-
dzona w wilmersdorf k. angermünde, córka Hansa grifenbercha i Katarzyny 
nie będących w sekcie, wprowadzona do sekty w domu ebila Hutviltera w Żeli-
chowie przez (Mette) żonę Piotra Mewsa.

*    *    *
Skrucha waldensów z cedyńskiego Kąta podczas przesłuchań szczeciń-

skich była pozorna bo sekta tam trwała.
o postępowaniu przeciw kacerzom w Szczecinie i w biskupstwie bran-

denburskim słyszymy znów w 1411 roku27. w 1402 nowa Marchia stała się 

27 D.Kurze, Quellen..., s, 267.
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częscią państwa krzyżackiego w Prusach. znów w maju 1415 w Strzelcach a we 
wrześniu w Myśliborzu działał sąd inkwizycyjny dla osądzenia winnych herezji 
i czarów28. Potem doszło do symbiozy waldensów z czeskimi husytami. impul-
sem był ich pobyt w tych okolicach w trakcie wypraw zbrojnych do Brandenburgii 
(1431) i nowej Marchii (1433 w toku wojny polsko- krzyżackiej). Kilkutysięczny 
korpus radykalnego odłamu husytów, tzw. „sierotek” pod janem czapkiem z Sa-
nu w dniach 16–19 czerwca 1433 przeprowadzał operację w rejonie Mieszkowic 
i Morynia. wojska husyckie zapewne tu oczekiwane, rozbudziły na nowo ten 
ruch religijno-spoleczny. Ślady współdziałania obrosły legendą i przeniknęły do 
kronik. Piotr Hafftitz w swej brandenbutrskiej Microcronicon Marchicum z 1599, 
powołując się na bliżej nieznany rękopis „kroniki nowomarchijskiej” jana Fry-
deryka, diakona z chojny, pod datą 1432 donosi, że husyci Prokopa wielkiego 
i wilhelma Kostki w czasie wyprawy do Marchii (która miała miejsce w 1431!) 
wdarli się też do krzyżackiej nowej Marchii i splądrowali okolice chojny wzdłuż 
odry, gdzie znajdowały się wioski z czeskimi nazwami, zwane potem Ketzerdor-
fer. Dlatego w owych wsiach długo jeszcze po wyprawie przed ukrytymi w piwni-
cach ołtarzami odprawiali swe nabożeństwa29. 

Doszło tu do połączenia przekazów o wyprawie taborytów do Branden-
burgii z 1431 z wyprawą „sierotek” do nowej Marchii w 1433 roku. współcze-
sny Hafftitzowi andreas angelus pisze, że husyci splądrowali i spalili też wsie 
k. chojny, lecz zorientowawszy się, że mieszkają w nich religijni pobratymcy, 
naprawili pomyłkę i odbudowali je. Powtarza to nadal z datą 1432 chojeński 
historyk august Kehrberg w i ćwierci XViii wieku. w określaniu powszech-
nym tych wsi jako Ketzerdörfer historyk ten upatrywał ślad sympatii dawnych 
mieszkańców do ruchu husyckiego. odnotował też przekaz o ołtarzach w kilku 
piwnicach, przed którymi odprawiano nabożeństwa od ponad stu lat i nazwę 
„Kacerskiej góry” między cedynią i orzechowem30. trudno dać wiarę temu, że 
husyci mieli czas na odbudowanie spalonych wsi w ciągu kilku dni pobytu. już 
21 czerwca po próbie zdobywania chojny pociągnęli stąd na główny front wojny 
na Pomorzu gdańskim. ale nawiązanie współpracy z czechami przez mieszkań-
ców jest pewne i owocuje w przyszłości.

28 Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. a. F. riedel, Berlin 1869, iV theil (dalej cDB D), 
s. 150; P. Haftitz, Microcronicon Marchicum, 1599, także g. Sello, Neumärkische Mirakel, „For-
schungen f. Brand. u. Preuss. gesch.” iV, 1891, s. 613–622.
29 cDB D, s. 61 autor o rok przesunął opisane zdarzenia, wyprawę czapka do nowej Marchii 
umieścił pod 1434; zob. P. Schwartz, dz. cyt., s. 65 n.; e. rymar, Polsko-czeska wyprawa zbrojna do 
Nowej Marchii w 1433 roku, „Przegląd zachodniopomorski” 1993, z. 1, s. 49 n.
30 a. angelus, Annales Marchiae Brandenburgicae, 1598, ii abtheilung, s. 13; a. Kehrberg, Histo-
risch-chronologische Abriss der Stadt Königsberg in der Neumark, 2 aufl. Berlin 1724, ii abth. s. 13.
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wielki mistrz krzyżacki Konrad von erlichshausen powiadamiał  
22 Xi 1447 swego wójta nowej Marchii o interwencji biskupa pomocniczego 
kamieńskiego wichmana (tyt. biskupa Beer Szeby) w sprawie odnawiającej się 
herezji (ketczerey) w Moryniu, Mieszkowicach i okolicy, polecił przeto bez roz-
głosu w tych parafiach z pomocą prepozyta kapituły kolegiaty św. Piotra i Pawła 
w Myśliborzu (jana czorgesa) oraz 1-2 plebanów z tych miast lub rycerzy oko-
licznych, oprócz prałatów kamieńskich, przeprowadzić dochodzenie31. niestety, 
nie wiadomo nic więcej o tej sprawie, może z powodu zamieszania w diecezji 
wobec kłopotów biskupa – elekta Henninga w latach 1446–1449. 

głośne jest znów postępowanie inkwizycyjne z 1458, a więc po przeję-
ciu nowej Marchii od Krzyżaków przez elektora brandenburskiego Fryderyka 
ii (1454). wtedy to z inicjatywy biskupa brandenburskiego Stefana Bodecke-
ra elektor polecił podjąć akcję przeciwko odnawiającej się herezji waldensów 
w regionie angermünde. nocą 21 kwietnia biskup dokonał ujęcia „na gorącym 
uczynku” w domu sołtysa jana goritza (goreßa) w Klein ziethen (k. anger-
münde) i osądzenia herezjarchy Mateusza Hagena, krawca z Żelichowa w ce-
dyńskim winklu, duchownego w nowej Marchii, ziemi wkrzańskiej i na Po-
morzu, nauczającego i odprawiającego nabożeństwa, udzielającego komunii 
pod dwiema postaciami, w Starym i nowym objezierzu oraz cedyni, w swej 
(Stefana) diecezji [sic!]. wraz z Hagenem ujęto dwóch młodych asystentów 
w jego misji religijnej: jana grentza z czelina i jerzego Bomherra z Żelichowa 
(de Selchow) z „dystryktu Fledenitz” (tak nazwę odczytał wattenbach, za nim 
Kurze, ponieważ jednak takiej wsi w „cedyńskim Kącie” nie ma, może należało 
odczytać jako Fiedenitz co pozwala na skojarzenie z Vietnitz, czyli witnicą32). 
grentz jako młody chłopiec przez ojca powierzony Hagenowi dla nauki pisa-
nia i czytania spędził z nim rok w czechach i od tej pory towarzyszył mu jako 
ministrant w trakcie nauczania i nabożeństw, podawania komunii w dwóch po-
staciach we wsiach nowej Marchii, także w czelinie, o czym dowiadujemy się 
z jego zeznań. w trakcie procesu waldensów 1392–94 nazwisko to noszą wal-
densi wkrzańscy np. w Kaakstedt, Kerkow, welsow i w nowej Marchii: Mieszko-
wicach, czelinie33.

z polecenia elektora uwięzionych dostawiono do Berlina gdzie przybył 
biskup i jego inkwizytor, profersor teologii franciszkanin jan Kannemann. Prze-

31 D. Kurze,Quellen…, s. 38 n., 287 n.
32 i tak też czynił P. Schwartz, dz. cyt., s. 71. jan może pozostaje w związku rodzinnym z Piotrem 
grentz rajcą chojny w 1375, cDB XiX, s. 262.
33 P. Schwartz, dz. cyt., s. 71–72; D. Kurze, Quellen…, s.288 n. (akta procesowe); tenże, Marki-
sche…, s. 475.
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słuchanie 23–24 kwietnia odbyło się w obecności elektora, dwóch burmistrzów 
Berlina, opata cystersów z lehnin i kilku teologów dominikańskich. ujawni-
ło ono związki gminy obsługiwanej przez Hagena z czeskimi taborytami. Ha-
gen urodzony w Żelichowie – może więc z rodziny Hagenów znanej w 1392/4 
w pobliskiej wsi conradsdorp – dłuższy czas przebywał w czechach, w mieście 
Sadska (dawniej zacz, Saaz, Satzk), wyświęcony na subdiakona przez biskupa 
Fryderyka reisera (ryss, Rycz), przywódcę radykalnej sekty husyckiej taborytów 
w Sadska i niemieckich waldensów. zwany „papieżem”, w 1446 odwiedzał zie-
mię wkrzańską i zapewne nową Marchię, w której stwierdził wiele gmin walden-
sów. Hagen prezentowany na diakona przez byłego taboryckiego „biskupa” sekty, 
czyli w istocie herezjarchy Mikołaja, otrzymał w 1456 w czechach na synodzie 
w Satzk (zacz) od biskupa sekty „braci czeskich” zlecenie głoszenia ewangelii 
w nowej Marchii. Po powrocie osiadł w rodzinnym Żelichowie – gdzie jako pod-
dany krzyżacki – uruchomił warsztat krawiecki. Działalnością objął też goszkó-
wek, golice, nowe i Stare objezierze, Klępicz, Mieszkowice, cedynię, czelin. 
nauczał i odprawiał msze w języku niemieckim i udzielał komunii pod dwiema 
postaciami.

wszyscy trzej zostali postawieni przed biskupem i przywiedzeni do wiary 
katolickiej. tylko Hagen trwał przy swoim. wyrok z powołaniem się na autorytet 
Stolicy apostolskiej i papieża wydano 27 kwietnia. Po wydaniu sądowi świec-
kiemu został spalony tego dnia na stosie na nowym rynku przed kościołem 
nMP w Berlinie po wielkiej procesji z krzyżem, chorągwiami, z udziałem bisku-
pa Kannemanna, który wygłaszał kazanie i odczytał wyrok, z udziałem licznych 
mnichów z Berlina i Kölln, duchowieństwa świeckiego, panów świeckich, wśród 
których był i Paweł de contrestorf (od 1450 ochmistrz dworski), od 1456 do 
1467 elektorski wójt nowej Marchii. Młodzi pomocnicy Hagena jako nawróce-
ni grzesznicy zostali odprowadzeni z powrotem do kościoła nosząc na szatach 
kacerski krzyż. o straceniu Hagena doniósł pewien kanonik wrocławski pisząc, 
że tego roku w Berlinie spalono kacerza co to wyświęcony zostal przez biskupa 
Fryderyka z Sadska34. następnego dnia elektor z Kannemannem udał się do an-
germünde gdzie przeprowadził akcję pacyfikacyjną, z rajcami osądził we wsiach 
Klein ziethen i Kerkow posądzanych o kacerstwo przez związki z Hagenem35. 

34 urodzony ok. 1401 w Daiting w rodzinie waldenskiej, od 1430 duchowny w czechach, biskup 
od 1433, ujęty w 1457 w Strassburgu alzackim i tam spalony 6 iii 1458; zob. l. Keller w: Allgeme-
ine Deutsche Biographie, 28, leipzig 1899, s. 121 n.; Miloslav Polivka, Friedrich Reiser, w: Biogra-
phisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 7, Herzberg 1994, szpalta 1577–1578. efektem jego 
ujęcia były zapewne aresztowania w Brandenburgii.
35 P. Schwarz, Die Ketzerdorfer s. 71 i n.; w. wattenbach, Uber die Inquisit, 1886, s. 73–87;  
D. Kurze, Quellen…, s. 7 i n., 288–301; tenże, Markische…, s. 467 i n.
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Mieszkańcy Kerkow przysięgali na wierność wieże katolickiej gdyż zeznali, że 
do sekty Hagena należeli. następnego dnia egzorcyzmom Kannemanna zostali 
poddani mieszkańcy Klein ziethen i również „nawrócili się”36.

w 1 ii 1480 i 27 Viii 1481 elektor albrecht achilles w listach do syna, 
margrabiego jana, pisał o herezji w diecezji kamieńskiej37 – a więc w cedyńskim 
winklu. Ponieważ w diecezji kamieńskiej trwała wtedy walka o stolec biskupi, 
co nawet powodowało starania elektora o oderwanie nowej Marchii lub jej po-
łudniowej chociaż części do biskupstwa lubuskiego, sprawą tlącej się tam herezji 
zajął się biskup lubuski i faworyt elektora, Fryderyk ii Sesselmanna (1455–1483). 
nie licząc się z granicami diecezji w obecności biskupa lubuskiego i weymara, 
wójta zamkowego z Kölln, osądzono w 1483 znów kacerzy z chojny i nowego 
objezierza38. Skłonieni zostali do złożenia przysięgi na wiarę katolicką kacerzy: 
14 i Bartłomiej curt, 19 iii Henning grensingk i powiązany z nim, za nich po-
ręczający towarzysz: mistrz cechu odlewnik baniek Szymon Hussler, wszyscy 
z chojny, Peter grensingk i Bartłomiej Smet z nowego objezierza39. 

Po tych kolejnych prześladowaniach waldensów następuje zupełny upa-
dek sekty w obszarze chojeńskim. około stu z nich wyemigrowało w 1486 do 
swych pobratymców w czechach i na Morawach (Fulnek/jičin, Hranice, land-
skrona)40, o czym donoszą liczni czescy pisarze tej doby, bo w XVi w. spotykane 
wśród mieszkańców były rodziny rodem z nowej Marchii. w księdze miejskiej 
Fulneku za lata 1515–1564 odnotowano zgony urodzonych w łukowicach, 
goszkówku, orzechowie41, np. sędziego jurgena (george) wu(e)ler (wyehlen, 
wuehlen, wuehler, wuler), i żonę Małgorzatę (1557), ławnika Piotra andrewe-
sa (Drebes, andreas) 1545–1563, ławników Piotra i Kirsteina Bucholów w 1545, 
ławnika Piotra Hage(n)a 1545–1564 z żoną anną Bucholtz (1557; wzięli ślub 
w kościele i mieli w goszkówku 4 synów o imionach: Merten, joachim, Paul 
i Peter); ławnika Mathisa Hagena, Simona Hagena w 1563; ucznia lniarskiego 
Benedykta Hagena 1545, ławnika Piotra Sperlinga 1545, Hansa Hagena 1544, 

36 P. Schwarz, dz. cyt., s. 76. Badacz odrzucił wcześniejszą identyfikację przez wattenbacha Ker-
kowa z Kierzkowem myśliborskim.
37 D. Kurze, Quellen…, s. 302–305, tenże, Markische…, s. 478 i n.
38 F. Priebatsch, Politische Correspondenz des Kurfürsten Akbrecht Achilles, Bd ii, leipzig 1897,  
s. 584; D. Kurze, Quellen…, s. 312
39 D. Kurze, Märkische…, s. 485 n.
40 Codex Diplomaticus Brandenburgensis continuatus. Sammlung ungedrucker Urkunden zur Bran-
denburgischen Geschichte, Bd ii, hrsg. v. g. w. v. raumer, Berlin 1831–1833, s. 77, D. Kurze, 
Quellen…, s. 313 n.
41 liczne zapisy osób urodzonych w nowej Marchii w księgach miejskich z lat 1515–1564. D. Ku-
rze, Quellen…, s. 329 n., wcześniej też druk w: „Die neumark”, jg 15, 1938, s. 50–55.
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Macza Hagena 1547, christella i annę Hagen 1545, georga Hagena 1556, elż-
bietę rutlingesa 1545, trebes Buchalde 1557, krawca andreasa Hagena 1557. 
w 1564 Hans Belick, Piotr Herbart (Herbortt) i Benedeyk Hagen zeznali przed 
radą, że jost Belick z żoną Barbarą wzięli ślub we wsi orzechów (Ffrich) i mieli 
synów tomasza i łukasza. z nowej Marchii pochodzili: Piotr Boellick (Boellyk, 
Boeldicke) 1534–1556, greger Boeldike 1556, andres Boeldike i Krystyna 1534, 
Peter obentrott 1564, bracia Valten i Hans obentrott 1545, Michel obentrott 
i Katarzyna 1545, Michel thammer 1564, bracia Hans i Marcin Herbort (Her-
bart, Herwart) 1544-1564, Macz Herwart i Katarzyna 1544, Macz z żoną anną 
z orzechowa i ich synowie rotthanns i andres 1558; Mertell Herwart 1554, 
Hans greffendorff (1544) z żoną Krystyną, Hans grefendorff 1556, 1564 i anna 
1556, Burchard grefendorf 1543, 1545, 155642 w 1534 tamże był wyświęconym 
na duchownego Michał tham(mer), a z okazji zgonu zapisano, że on „z Marec-
kego pokolenj był”. Mógł być potomkiem rodziny tamme z orzechowa osądzo-
nej 4 iii 139343.

około tego czasu działał we wsiach kolo cedyni jako apostoł waldens 
Piotr „tkacz” (weber, „tkadlec”) przybyły z czech44. 

Die waldenser aus der „Ketzergegend” um chojna
im 14. und 15. jahrhundert

Dieser artikel ist ein Beitrag zum näherbringen der geschichte der Hä-
retiker in sogenannten „Ketzendörfen“ aus der gegend um chojna /Königsberg 
und cedynia /zehden im 14. und 15. jahrhundert. insbesondere in gross und 
Klein wubiser / Stary und nowy objezierzy breiteten sich trotz zeitweiliger 
Verfolgungen die waldenser aus. Die geschicke der Sekte im 14. und 15. jahr-
hundert werden skizzenhaft dargestellt, mit Hervorhebung der 2. Hälfte des 
14.jahrhunderts und akzent auf die gegend um cedynia /zehden und chojna 
/Königsberg. gerade dort befand sich der „Herd“ der waldenser der Diözese 
Kamien /cammin.

Die Protokolle des großen inquisitionsprozesses sind eine solide grund-
lage der Quellen für die wissenschaftlichen untersuchungen der Sekte. Der Pro-
zess fand in Stettin vom Dezember 1392 bis in den Frühling 1394 unter der lei-
tung des deutschen coelestiner-ordensprovinzials Peter zwicker aus Prag statt. 

42 D. Kurze, Märkische…, s. 497.
43 D. Kurze, Quellen…, s. 330–331.
44 D. Kurze, Märkische…, s. 497, 499.
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er wurde mit päpstlichem legat zur Ketzerbekämpfung in den Diözesen Bran-
denburg, cammin und lebus durchgeführt. Bekannt sind 195 Protokolle der 
Verhöre, die Dietrich Kurze herausgegeben hat (Zur Ketzergeschichte der Mark 
Brandenburg und Pommerns vornehmlich im 14. Jh. Luziferianer, Putzkeller und 
Waldenser, „jahrbuch für die geschichte Mittel-und ostdeutschlands“ 16/17, 
1968, S. 50-94). Die Sammlung wurde jedoch nur dazu genutzt, um den Kreis 
der Ketzerfamilien vorzustellen, die in den oben genannten Dörfern und auch 
in den nachbardörfern (wrechow/orzechów, Dürrenselchow/Żelichow) sowie 
in cedynia /zehden lebten. Dietrich Kurze folgend wurde im text auch auf die 
Verbindung der waldenser zu den Husitten in Böhmen auch im 16.jahrhundert 
hingewiesen.
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