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Friedland 1304 – zajrzyjmy do źródeł

Friedland 1304 – let’s look to the sources

Abstrakt: I wonder if a description of Morasko meteorite “rainfall” could be found in any
medieval chronicles? If Bartoshewitz’s and ‘bolid wielkopolski’ hypothesis’s are only the result of
dishonesty of chroniclers and ancient meteorite researchers? A survey of old annals is closing us to
the explanation of this catastrophic event from the turn of XIII and XIV century. However, new
thesis requires further research.
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MOTTO:
Najwiêkszym zagro¿eniem dla wiedzy
nie jest ignorancja, ale iluzja wiedzy.

Stephen Hawking

W kronikach z pocz¹tku XIV wieku pojawia siê informacja o deszczu kamieni
z nieba, która jest wymieniana niemal we wszystkich katalogach meteorytowych.
Wydarzenie to mia³o miejsce w odleg³ych czasach. Wydawaæ siê mo¿e, ¿e to ju¿
historia zamkniêta i nie warta dalszych dociekañ – powielany, suchy zapis w zesta-
wieniach – Friedland, 1304. Jednak publikacja Jacka Brzustowicza z 2001 roku
Czy cystersi z Bierzwnika widzieli meteoryt? tchnê³a w tê historiê nowe ¿ycie (Brzu-
stowicz 2001). Tytu³owe pytanie sta³o siê inspiracj¹ do wielu nowych odkryæ
i hipotez. Nazwa Friedland nabra³a nowego znaczenia. Teoria o spadku deszczu
meteorytów pod Poznaniem w nie tak zamierzch³ej przesz³oœci, oko³o 700 lat
temu2 (czyli ok. roku 1300), sta³a siê prawdopodobna i atrakcyjna. Hipoteza
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1 Wydzia³ Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; e-mail: wozniak@biol.uw.edu.pl
2 profesor £ukasz Karwowski (mineralog, geochemik, badacz meteorytów z Uniwersytetu Œl¹skiego,
WNoZ w Sosnowcu) znajdowa³ wielokrotnie podczas badañ okazów meteorytu Morasko zwêglone
fragmenty drewna g³êboko osadzone w ich zwietrzelinie. Ich u³o¿enie wskazywa³o, ¿e zosta³y one
„spalone“ w po¿arze wywo³anym spadkiem meteorytu(?). Badanie wieku zwêglonych fragmentów
metod¹ 14C da³o œredni ich wiek oko³o 700 lat (Ÿród³o: wiki.meteoritica.pl)



Rainera Bartoschewitz’a (2001) mówi¹ca o tym, ¿e meteoryty Tabarz, Prze³azy
i Morasko mog¹ pochodziæ z tego samego spadku, daj¹c najd³u¿sz¹ ze znanych
elips, zaowocowa³a z kolei hipotez¹ „Bolidu wielkopolskiego”. Byæ mo¿e w³aœnie
doniesienie „Friedland 1304” odnotowane w Roczniku Ko³backim, stanie siê jed-
nym z argumentów kwestionuj¹cych te hipotezy.

Spadek – kiedy i gdzie?

W katalogu meteorytów Grady (2000) pod dat¹ 1304 jest zarejestrowany w¹tpli-
wy (doubtful) spadek meteorytów. Przeczytamy w nim, ¿e dnia 1 paŸdziernika
1304 roku w miejscowoœci Friedland (Friedeland, Friedeburg) spad³ deszcz mete-
orytów ¿elaznych3.

Friedland
Frankfurt, Germany
Fall 1304, October 1
Stone. Doubtful
Synonym(s): Friedeburg
Several stones, black and hard as iron, are said to have fallen at a place given by the some authors as
Friedland (Branderburg, 52°7’N, 14°15’E) and by some others as Friedeburg (on the Saale, 51°37’N,
11°45’E), E.F.F. Chladni (1819)4. The evidence is not conclusive.

Relacje z tego dramatycznego wydarzenia z pocz¹tku XIV wieku, interpretowa-
nego dziœ jako opisy spadku deszczu meteorytów, znajdujemy w wielu historycz-
nych Ÿród³ach. Przebieg zjawiska by³ zapewne obserwowany z wielu miejsc, a jego
skutki mia³y du¿y zasiêg. Panuje niestety spore zamieszanie dotycz¹ce daty i miej-
sca tego zdarzenia. Najbardziej prawdopodobne jest, ¿e by³o to (patrz Za³¹cznik 1.
Źród³a):
� 1 paŸdziernika (tzn. w dniu œw. Remigiusza5); tak¹ datê znajdujemy w: Kro-

nikach Detmara – Remigius, a tak¿e u: Kranz (1574) – Remigij, Kranz (1580)
– Remigii, Simonis (1730) podaje datê – 1. Octobr. am Tage Remigii,

� lub 1 listopada – w Roczniku Ko³backim wymienia siê dzieñ uroczystoœci Œwiê-
tych Dusz, który to dzieñ Karwowski (2009) uto¿samia z dniem 1 listopada –
œwiêtem zmar³ych. Ale dalej pisze on równie¿, ¿e data 1 listopada jest w¹tpli-
wa, gdy¿ œwiêto zmar³ych wprowadzono w Anglii i Irlandii w XIV wieku
i zapewne nie by³o ono jeszcze znane na terenach Nowej Marchii.

Równie¿ rok tego wydarzenia jest ró¿ny w ró¿nych Ÿród³ach (patrz Za³¹cznik 1.
Źród³a) tak, ¿e jego ustalenie pozostaje nadal trudne do rozstrzygniêcia:
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3 w katalogu Grady (2000) jest black and hard as iron; œredniowieczni kronikarze pisz¹ „o czarnych
i twardych jak ¿elazo kamieniach” spad³ych z nieba
4 Chladni (1819), s. 78 i 200–201
5 dzieñ œwiêtego Remigiusza – 1 paŸdziernika; Œwiêty Remigiusz z Reims (437–533 r.) – biskup
w Reims. Na staroœæ oœlep³, Bóg przywróci³ mu wzrok, wkrótce jednak zmar³. Cia³o biskupa zosta³o
pochowane w koœciele w Reims. W roku 1049 papie¿ Leon IX kanonizowa³ biskupa i kaza³ relikwiê
œw. przenieœæ do opactwa Benedyktynów, które otrzyma³o nazwê œw. Remigiusza. Na pami¹tkê tego
przeniesienia uroczystoœæ œw. Remigiusza przypada na 1 paŸdziernika (Wikipedia).



� 1303 – Simonis (1730)6,
� 1304 – Spangenberg (1572), Kranz (1580), Dresser (1596), Christmann

et al. (1624), Olearius (1667), Chladni (1803, 1808, 1815, 1819, 1826),
� 1305 – Rocznik Ko³backi7, Rocznik Limousin (1685), Chladni (1819),
� 1306 – Kroniki Detmara.

Brzustowicz (2001) za pierwotne Ÿród³o doniesienia uwa¿a Rocznik Ko³backi obok
Kronik Detmara. Pozosta³e Ÿród³a prawdopodobnie opiera³y siê na tych w³asnie
zapisach i podlega³y interpretacji i modyfikacji. Prawdopodobne jest wiêc, ¿e auto-
rzy nie zawsze dochowywali starannoœci w odpisie. Sk¹pa wiedza geograficzna
i ówczesny chaos w nazwach osad, miast i regionów (ich granic), skutkowa³y
wystêpowaniem w Ÿród³ach ró¿nych lokalizacji tego samego zdarzenia.

Równie¿ miejsce zdarzenia jest ró¿nie podawane w Ÿród³ach (wg kolejnoœci ich
powstania) (patrz Za³¹cznik 1. Źród³a):
� Vredberch in patria – Rocznik Ko³backi,
� vredeberch8 (Grautoff 1829), Bredeberch (Hirzel 1884), Friedeberg im

Lande über der Oder (Kletke 1867) – Kroniki Detmara,
� Friedeburg an der Sala – Spangenberg (1572),
� Vredeland, in Marchia Brandenburgensi – Kranz (1574),
� Vredeland veteris Marchiæ, in solo Wandalico – Kranz (1580),
� Friedeburg an der Saal / Friedeburg an der Sala – Dresser (1596), Olearius

(1667),
� Vandales – Rocznik Limousin (1685).
Natomiast Chladni (1803, 1808, 1815, 1819, 1826) w oparciu o powy¿sze

Ÿród³a podawa³ jako miejsce zdarzenia: Friedburg, Friedeburg an der Saale,
Friedland, Friedland im Brandenburg (Za³¹cznik 1. Źród³a). Mo¿na zauwa¿yæ,
¿e tak jak œredniowieczni kronikarze, na swój sposób interpretowa³ miejsce zdarze-
nia, wprowadzaj¹c kolejne nazwy.

Wies³aw Czajka (Czajka 2010, 2011, 2013), ³¹cz¹c hipotezê „bolidu wielkopol-
skiego” z doniesieniem „Friedland 1304”, datuje to wydarzenie na 2–3 dni przed
Wielkanoc¹ (18 kwietnia) 1305 roku wed³ug kalendarza juliañskiego. Za doniesie-
nie opisywane przez kronikarzy jako „Friedland 1304” uznaje on kometê widzian¹
trzy dni przed i trzy dni po Wielkanocy 1305 roku (patrz rozdzia³: Hipoteza bolidu
wielkopolskiego i Za³¹cznik 2. Komety).

Współczesne ustalenia – Strzelce Krajeńskie

W artykule z 2009 roku Karwowski i Brzustowicz (Karwowski i in. 2009) wska-
zuj¹ Strzelce Krajeñskie (niem. Friedeberg) jako prawdopodobne miejsce zdarze-
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6 Czajka (2010)
7 w odczycie Arndt (1866) zdarzenie nie ma daty, jest tylko zapisane pomiêdzy rokiem 1298 a 1306
8 nazwê Vredeberch nosi³a dawniej równie¿ osada Freideburg (Saale) (wymieniona po raz pierwszy
w 1183 roku) obecnie wschodnia czêœæ miasta Gerbstedt w Saksonii-Anhalt



nia. Miasto to lokowane po 1272 roku nosi³o pocz¹tkowo nazwê Vredeberge, ale
wkrótce po utworzeniu w XIV wieku nowej prowincji brandenburskiej, zwanej
Now¹ Marchi¹, otrzyma³o now¹ formê pisemn¹ – Friedeberg (1366 r.). Na prze-
strzeni dziejów miasto wymieniano w dokumentach jako: Vredeberge – 1286 r.,
Vredebrech – 1290 r., Vredeberch – 1296 r., Ffredenbrghe – 1337 r., Vreideberg –
1361 r., Friedeberg – 1366 r., Friedebergk – 1373 r., Friedenbergk – 1381 r., Vrede-
berg – 1464 r. – ostatecznie przyjê³a siê nazwa Friedeberg (Graliñski 2005).

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w tamtym okresie, na terenie dzisiejszego kraju zwi¹zko-
wego Saksonia-Anhalt, znajdowa³a siê osada o nazwie Vredeberch dziœ – Freideburg
(Saale) – dzielnica Gerbstedt. Zapewne dlatego Spangenberg (1572, Sächsische
Chronica), dokonuj¹c interpretacji zapisów z wczeœniejszych kronik, wskaza³ na
bli¿sze mu i znane z nazwy Vredeberch („Friedeburg an der Sala”), jako miejsce zda-
rzenia. PóŸniejsi kronikarze powielali przyjet¹ przez niego lokalizacjê.

W artykule Karwowskiego i Brzustowicza z 2009 roku znajdujemy szcze-
gó³owy opis dociekañ i wniosków na temat domniemanego spadku oko³o 1300
roku. Wnikliwa analiza Ÿróde³, weryfikacja zapisów i precyzyjny wywód wskazuje
na bardzo du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e oko³o roku 1300 w Strzelcach Krajeñ-
skich dosz³o do spadku obfitego deszczu meteorytów. Œwiadkami tego zdarzenia
mogli byæ mnisi z klasztoru w Bierzwniku, filii Ko³bacza. Równie¿ skala zjawiska
musia³a byæ znaczna, jeœli wzmiankê o nim zamieœcili kronikarze obok wa¿nych
wydarzeñ spo³ecznych i politycznych. Spadek meteorytów spowodowa³ ró¿ne
szkody, a nawet po¿ary. Autorzy sugeruj¹, ¿e sam spadek móg³ mieæ miejsce
w okolicy Strzelec Krajeñskich. Wydaje siê to jednak ma³o prawdopodobne. Cie-
kawym w¹tkiem jest sugestia, ¿e mog³o to mieæ miejsce (lub byæ obserwowane)
w okolicach miasta o nazwie Frydland, dzisiejszy Miros³awiec (Kranz 1572,
15789; Pokrzywnicki 1960). Wiêcej szczegó³ów w artykule Karwowskiego (Kar-
wowski et al. 2009).

Zagadnienie to jest równie¿ badane przez Wies³awa Czajkê (Czajka 2010, 2011,
2013).

W Ÿród³ach dotycz¹cych „Friedland 1304” mo¿emy znaleŸæ opis po¿aru wy-
wo³anego przez spadek meteorytu: spad³ z nieba grad ognistych kamieni, powoduj¹c
po¿ary gospodarstw i plonów w polu. W czasach wspó³czesnych nie odnotowano
przypadku po¿aru wznieconego przez meteoryt. Ale na przyk³ad w opisach spadku
meteorytu Velikoi-Ustyug (Âåëèêèé Óñòþã)10 znajdujemy wzmiankê o wywo³a-
nym przez niego po¿arze (Svyatskii 1927).

Rozs¹dnym wydaje siê przyjêcie za³o¿enia, ¿e to nie ¿arz¹ce siê meteoryty
wznieci³y po¿ar, bo przy tej skali zjawiska (nie by³ to spadek „kraterotwórczy”11)
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9 za Kranz (1574) – Vredeland, in Marchia Brandenburgensi i Kranz (1580) – Vredeland veteris
Marchiæ, in solo Wandalico
10 meteoryt Velikoi-Ustyug spad³ oko³o 1250 roku w Rosji, jest dziœ uznawany za spadek w¹tpliwy
(doubtful meteorite)
11 wielokrotne datowanie krateropodobnych struktur w Rezerwacie Morasko wskazuj¹ na ich ufor-
mowanie siê oko³o 5000 lat temu (Stankowski 2009)



spadaj¹ce fragmenty nie by³y a¿ tak rozgrzane12. Powodem po¿arów mog³y byæ
szkody wywo³ane fal¹ uderzeniow¹ czy zniszczeniami spowodowanymi spadaj¹cy-
mi meteorytami, na przyk³ad poprzez zaprószenie ognia z palenisk.

By na podstawie dostêpnych Ÿróde³ mo¿na by³o wnioskowaæ o dacie, skali i skut-
kach wydarzenia „Friedland 1304”, nale¿y wspomnieæ o hipotezach i poszlakach
jakie pojawiaj¹ siê przy próbie wyjaœnienia tego zdarzenia.

Hipoteza Bartoschewitz’a

Rainer Bartoschewitz (Bartoschewitz 2001) porównuj¹c wyniki analiz sk³adu che-
micznego meteorytu Tabarz z danymi dla Moraska i Prze³azów wysun¹³ hipotezê,
¿e te trzy meteoryty maj¹ wspólne pochodzenie. Równie¿ miejsca ich znalezienia
(w³¹czaj¹c póŸniej meteoryt Jankowo Dolne o podobnym sk³adzie) le¿¹ niemal na
jednej linii (patrz rysunek). Hipoteza ta ma wielu zwolenników i obecnie meteo-
ryty te s¹ traktowane jako sparowane (ang. paired, co ma potwierdzenie w oficjal-
nej bazie meteorytów Meteoritical Bulletin).

Pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce okolicznoœci spadku meteorytu Tabarz
i podejrzenie, ¿e mo¿e on byæ fragmentem znalezionego wczeœniej meteorytu
Prze³azy13. Zmienia to spojrzenie na wielkoœæ elipsy, ale nie podwa¿a hipotezy
wspólnego pochodzenia tych czterech meteorytów.

Niezale¿nie w 2001 roku ukaza³a siê wspomiana ju¿ publikacja Jacka Brzusto-
wicza (Czy cystersi z Bierzwnika widzieli meteoryt?) ³¹cz¹ca katalogowe wydarzenie
„Friedland 1304” z hipotez¹, ¿e w starych kronikach opisuj¹cych to wydarzenie
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„Hipoteza Bartoschewitz’a” (Bartoschewitz 2001; zmodyfikowane)

12 spadaj¹ce meteoryty ¿elazne nosz¹ wprawdzie œlady wp³ywu wysokich temperatur, ale s¹ to zjawi-
ska przypowierzchniowe. Na skorupie okazów widaæ zastyg³e drobne strugi stopionego metalu, a tu¿
pod powierzchni¹ tylko kilku milimetrowe strefy wygrzania zmieniaj¹ce strukturê krystaliczn¹
(www.niger-meteorite-recon.de). Masa meteorytu nie ulega stopieniu, gdy¿ w jego wyniku zanik³yby
struktury Widmanstättena, a takich przypadków nie zaobserwowano.
13 portal wiki.meteoritica.pl – meteoryt Tabarz



jest mowa o bolidzie widzianym z Bierzwnika w województwie zachodniopomor-
skim, w powiecie choszczeñskim.

Z po³¹czenia tych dwóch koncepcji narodzi³a siê hipoteza, ¿e bolid Friedland
z 1304 roku by³ odpowiedzialny za wspólny spadek meteorytów Tabarz, Prze³azy,
Morasko i Jankowo Dolne (patrz Hipoteza bolidu wielkopolskiego).

Hipoteza bolidu wielkopolskiego

Zak³ada ona, ¿e w 1305 roku obserwowano olbrzymi bolid, w wyniku którego na
znacznym obszarze spad³ deszcz meteorytów ¿elaznych. W pocz¹tkowej wersji
hipoteza ³¹czy³a meteoryty Tabarz, Prze³azy, Morasko i Jankowo Dolne w jedno
wydarzenie – spadek meteorytów na obszarze o d³ugoœci ponad 500 km (Czajka
2010). W zwi¹zku z w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi spadku/znalezienia meteorytu
Tabarz i nie potwierdzon¹ lokalizacj¹ znaleziska Jankowo Dolne – obecnie hipote-
za bolidu wielkopolskiego ogranicza siê do opisu deszczu meteorytów Morasko
i Prze³azy (Czajka 2013). Za portalem astroblemy.pl (Czajka; wyró¿nienia w tek-
œcie zgodnie z orygina³em):

„Pod pojêciem bolidu wielkopolskiego nale¿y rozumieæ kolizjê
asteroidy ¿elaznej z Ziemi¹, która mia³a miejsce 2–3 dni przed Wielka-
noc¹ (18 kwietnia) 1305 roku wed³ug kalendarza juliañskiego. W za-
piskach historycznych zjawisko to opisywane jest jako ognisty
kamienny deszcz. Meteoryty z Moraska oraz Prze³azów (meteoryt
Seeläsgen) nale¿y uznaæ za pozosta³oœæ po tym zdarzeniu.”

Zjawiska astronomiczne w tamtym okresie – komety

W pierwotnych Ÿród³ach, obok tych dotycz¹cych „Friedland 1304”, pojawiaj¹ siê
opisy widocznych wówczas na niebie komet. Do czasu wyjaœnienia ich rzeczywistej
natury, pojawienie siê ich na niebie, interpretowano jako zapowiedŸ nadcho-
dz¹cych nieszczêœæ (Brzostkiewicz 1985). Jeszcze w 1910 roku, przed kolejnym
powrotem komety Halleya, œwiat ogarnê³a histeria napêdzana katastroficznymi
wizjami „skutków przejœcia Ziemi przez ogon komety”. Dziœ wiemy, ¿e komety
mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia na Ziemi, ale tylko w przypadku bezpoœredniej
kolizji – tzn. spadku j¹dra komety.

W starych kronikach niemal wszystkim opisom obserwowanych wówczas
komet towarzysz¹ komentarze przypisuj¹ce im rolê „zwiastunów” wa¿nych wyda-
rzeñ. Rzadko by³y one interpretowane jako zapowiedŸ zdarzeñ o pozytywnych sku-
tkach. Spisuj¹c dzieje królów, papie¿y i rodów szlacheckich oraz królestw i krain,
kronikarze czêsto wymieniali pojawienie siê komet w kontekœcie np. œmierci wa¿-
nych osób, przegranych bitew lub wojen, klêsk g³odu, epidemii lub katastrof natu-
ralnych, powodzi, suszy lub d³ugotrwa³ych mrozów.

Pocz¹tek XIV wieku obfitowa³ w komety. Przegl¹daj¹c stare kroniki nale¿y jed-
nak braæ poprawkê na ewentualne przek³amania i b³êdne datowania. Powsta³y one
w wyniku kompilacji informacji z dzie³ wczeœniejszych. Nierzadko autorzy ulegali
te¿ pokusie ich interpretacji „na korzyœæ” bie¿¹cych uk³adów politycznych.
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W zamieszczonych w Za³¹czniku 2 doniesieniach o obserwowanych w latach
1301–1305 kometach, dwie z nich powtarzaj¹ siê najczêœciej. S¹ to:
� kometa z 1301 roku. By³a to widoczna w paŸdzierniku 1301 roku kometa

Halleya (Brady 1982, Yeomans i in. 1981) oraz
� kometa z kwietnia 1305 roku. By³a ona widoczna trzy dni przed i trzy dni

po Wielkanocy (niem. Ostern, ³ac. Pascha). W najstarszym Ÿródle Spangen-
berg (1572) czytamy: drey Tage vor Ostern / und drey Tage darnach. W Ÿró-
d³ach póŸniejszych opisywana by³a z kolei jako kometa widoczna w czasie
Paschy (=Wielkanocy) (tempore Paschæ, in festo Paschalis, circa Pascha).

Gdzieœ miêdzy pojawieniem siê tych dwóch komet lokuje siê wydarzenie „Fried-
land 1304”.

W Za³¹czniku 2. Komety podano Ÿród³a, w których opisano obserwowane w latach
1301–1305 komety. Ich pojawienie siê ówczeœni kronikarze wymieniali m.in.
obok doniesieñ o „Friedland 1304”.

Spostrzeżenia i kolejne pytania

Analizuj¹c dostêpne Ÿród³a, w których znajduj¹ siê wzmianki o wydarzeniu „Fried-
land 1304” oraz kroniki tamtych czasów, mo¿na pokusiæ siê o kilka spostrze¿eñ
i prawdopodobnych scenariuszy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e z dzisiejszej perspektywy
czêsto trudno jednoznacznie zinterpretowaæ stare teksty. Wiele z nich spisywanych
by³o w sposób subiektywny. Zastanawiaæ siê te¿ mo¿na nad ich rzetelnoœci¹.
Zapewne te¿ niektóre Ÿróda zaginê³y lub s¹ niedostêpne.

Wnikliwy badacz, po przebrniêciu przez Ÿród³a i oswojeniu siê z nazwami: Vre-
deberch, Friedeburg, Vredeland, Friedeland..., zauwa¿y jednak pewne prawid³o-
woœci oraz zada sobie kolejne pytania.
� Niew¹tpliwie œredniowieczni kronikarze, choæ nie znali rzeczywistej natury

komet i Ÿróde³ spadku meteorytów, potrafili odró¿niaæ zjawiska krótkotrwa³e
– bolidy od zjawisk d³ugotrwa³ych – komet.

� PóŸniejsi „³owcy meteorytów” – Boguslawski, Chladni, Greg, Kesselmeyer –
w swych pracach bazowali na informacjach zaczerpniêtych ze starych kronik
i katalogów. Zapewne te¿ znali zapisy dotycz¹ce obserwowanych wówczas
komet, ale tak jak autorzy starych anna³ów, widzieli ró¿nicê miêdzy zjawi-
skami astronomicznymi, a wydarzeniami o znamionach bolidów i spadków
meteorytów (patrz Za³¹cznik 1. Źród³a). ¯aden z niech nie zamieœci³ w swo-
ich katalogach, komet z 1301 i 1305 roku, jako bolidów!

� Najstarsze i prawdopodobnie „z pierwszej rêki” Ÿród³a Rocznik Ko³backi i Kro-
niki Detmara lokuj¹ wydarznia we Vredeburch/Vredburch. Wed³ug Karwo-
skiego chodzi o Strzelce Krajeñskie (Karwowski i in. 2009). Kroniki Detmara
wskazuj¹ na rok 1306, natomiast w Roczniku Ko³backim czêœæ historyków
datuje to wydarzenie na 1305 rok (Prümers 1877) lub tylko pomiêdzy latami
1298–1306 (Arndt 1866).
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� W opisie Ÿróde³ mo¿na zauwa¿yæ silny wp³yw relacji Spangenberga (1572) na
póŸniejszych autorów. To u Spangenberga po raz pierwszy pojawia siê lokali-
zacja Friedeburg an der Sala, któr¹ zapewnie b³êdnie uto¿sami³ on z nazw¹
znanej mu, blisko le¿¹cej osady o nazwie Vredeberch. To za spraw¹ jego
b³êdnej lokalizacji zjawisko zosta³o „przeniesione” przez pó¿niejszych kroni-
karzy na teren po lewej stronie Odry i trafi³o do kronik historycznej Branden-
burgii i Saksoni (patrz Za³¹cznik 1. Źród³a).

� Angelus (1593 i 1598), w kronikach Marchii Brandenburskiej, w opisie
komety z 1305 roku, powo³uje siê na Spangenberga (1572), ale nie wspomina
o wydarzeniu w 1304 roku. Przepisa³ informacjê o komecie, ale o doniesieniu
„Friedland 1304” ju¿ nie! Byæ mo¿e wiedzia³, ¿e nie dotyczy³o ono Marchii
Brandenburskiej.

� Brzmienie relacji u Kranza (1574, 1580) mo¿e wskazywaæ, ¿e korzysta³ on
z nieznanych nam obecnie Ÿróde³. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wymieniany
przez niego Vredeland, to wspomniany przez Karwowskiego (Karwowski
et al. 2009) i Pokrzywnickiego (1960) Frydland obecny Miros³awiec (dawn.
Frydl¹d Marchijski, niem. Märkisch Friedland). Mo¿e Kranz korzysta³ z nie-
znanych nam Ÿróde³ z okolic ówczesnego Miros³awca, gdzie tamtejsi miesz-
kañcy równie¿ mogli byæ œwiadkami przelotu olbrzymiego bolidu.

Jeœli zaznaczymy na mapê interesuj¹ce nas miejsca, które pojawiaj¹ siê w najstar-
szych i najbardziej wiarygodnych realcjach to:
� Dla obserwatorów z Ko³bacza spadek meteorytów Morasko mia³ miejsce

„w kierunku na” Strzelce Krajeñskie (Vredeberch) lub inaczej „we Vredeberch”.
� Rozmieszczenie znalezionych okazów meteorytu Morasko (Muszyñski i in.

2012) mo¿e sugerowaæ, ¿e bolid z którego spad³y nadlecia³ z pó³nocnego-
-wschodu i by³ doskonale widoczny dla obserwatorów z Ko³bacza,
Miros³awca i Bierzwnika.
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(B) Bierzwnik, (F) Friedeburg an der Sala, (K) Kołbacz, (M) Mirosławiec, (S) Strzelce Krajeńskie;
[IAB] meteoryty Morasko i Przełazy (źródło: Google Maps).



� Wydarzenie „Friedland 1304” rozegra³o siê na niebie nad ziemiami po prawej
stronie Odry – w Wandalii. Za spraw¹ b³êdnej lokalizacji Spangenberga
(1572) trafi³o do kronik krain po lewej stronie rzeki. Równoczeœnie za spraw¹
nierzetelnoœci autorów anna³ów „rozpierzch³o siê” po wielu innych lokaliza-
cjach i zaczê³o ¿yæ w³asnym, ubarwianym przez nich ¿yciem. PóŸniejsi kroni-
karze interpretuj¹c Ÿród³a „przenosili” odleg³e zdarzenia „na swój teren” (na
zachód od Odry), po to by uatrakcyjniæ w³asn¹ kronikê lub schlebiaæ lokal-
nym osobistoœciom czy te¿ po prostu bezkrytycznie przepisuj¹c informacje od
swoich poprzedników.

� W¹tpliwy spadek/znalezisko Tabarz na³o¿y³o siê na enigmatyczn¹, trudn¹
w interpretacji i nie do koñca wiarygodn¹ czêœæ Ÿróde³ opisuj¹cych zdarzenia
sprzed 700 lat. Krytyczna analiza Ÿróde³ pozwala w¹tpiæ w zasadnoœæ „hipote-
zy bolidu wielkopolskiego”. Prawdopodobnie mieszkañcy rejonów na zachód
od Odry nie widzieli bolidu, z którego spad³y meteoryty Morasko. Zapis
o nim trafi³ na tamte tereny za spraw¹ kronikarzy, a nie relacji œwiadków.

� Jeœli zaœ chodzi o meteoryt Prze³azy (Seeläsgen) to poza podobieñstwem jego
sk³adu chemicznego do sk³adu meteorytu Morasko, wielu badaczy wskazuje
na jego odmienn¹ budowê makroskopow¹ (stopieñ zszokowania, charakter
inkluzji innych minera³ów). Jest prawdopodobne, ¿e dwa podobne meteoryty
mog¹ pochodziæ z ró¿nych spadków. Przecie¿ klasyfikacji meteorytów ¿elaz-
nych (podzia³u na grupy) dokonuje siê w³aœnie na bazie ich podobieñstwa
chemicznego. Dwa polskie meteoryty kamienne Pu³tusk i Grzempy nale¿¹ do
popularnego typu H5, maj¹ podobny sk³ad chemiczny, ale nikt nie twierdzi,
¿e mog¹ pochodziæ ze wspólnego spadku.

Prawdopodobnie mnisi z klasztorów, le¿¹cych na terenie dzisiejszej pó³nocno-
-zachodniej Polski, widzieli spadek deszczu meteorytów Morasko. By³o to dnia
1 paŸdziernika pomiêdzy rokiem 1304 a 1306. Niebo przeci¹³ potê¿ny bolid z kie-
runku pó³nocno-wschodniego, a w jego wyniku spad³ deszcz meteorytów ¿elaz-
nych Morasko. Œlady tego wydarznia znajdujemy dziœ w starych kronikach i naj-
nowszych badaniach naukowych.

Aktalny stan badañ zagadnienia „Friedland 1304” znajduje siê na portalu:
http://wiki.meteoritica.pl
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Załącznik 1. Źródła

Najwcześniejsze źródła

Najwczeœniejsze Ÿród³a w porz¹dku chronologicznym ich powstania/ukazania siê
(na czêœæ z nich powo³ywa³ siê Chladni).

Najwczeœniejszym Ÿród³em s¹ Kroniki Detmara (Brzustowicz 2001) odczytane
i wydane dopiero w XIX wieku, ale wg Brzustowicza to Rocznik Ko³backi jest bar-
dziej wiarygodny.

Kroniki Detmara

Kroniki Detmara (Detmar, Chronik von 1101-1395) (Ÿród³o: Karwowski i in.
2009). Odczyt fragmentu wed³ug Kletke (1867, s. 67)17:

1306. 1. Octbr. (am Tage S. Remigius).
Am 1. October d. J. fielen bei F r i e d e b e r g im Lande über der Oder „feurige Steine
(d. i. Meteorsteine) aus dem Wolken in die Erde, verbrannten, was sie berührten, und thaten
großen Schaden”.

Oraz jego t³umaczenie (wg Karwowski i in. 2009):
„(…) 1306 1 PaŸdziernik (w dniu œw. Remigiusza)

1 paŸdziernika tego¿ roku spad³y pod Strzelcami w kraju za Odr¹ „ogniste kamienie
(kamienie meteorowe) z chmur na ziemie, spali³y czego dotknê³y i uczyni³y wielkie
szkody”. W tekœcie u¿ywamy nazwy Strzelce Krajeñskie, jako odpowiednik nazwy
Friedeberg. (…)”

Kletke (1867) dokona³ jednak wspó³czesnej interpretacji tekstu, którego orygi-
nalne brzmienie (odczyt) znajduje siê w pracach Grautoff (1829) i Hirzel (1884).18

W oryginalnych odczytach wystêpuj¹ nazwy: vredeberch i Bredeberch:

Grautoff (1829) J. 1306.
In demesulven iare bi sunte remigius daghe do vellen in der marke bi
vredeberch vurighe stene ute den wolken in de erden, unde vorbrenden, wat se
beroreden unde deden groten schaden.

Hirzel 1884 In deme sulven jare bi sunte Remigius daghe do vellen in der Marke bi
Bredeberch vùrighe | stene ute den wolken in de erden, unde vorbrenden, wat
se beroreben, unde deden groten schaden.

Rocznik Kołbacki

Fragment Rocznika Ko³backiego w odczycie i drukowany w zbiorze dokumentów
do historii Pomorza Zachodniego (Prümers 1877) (Ÿród³o: KPBC). Odczyt frag-
mentu wed³ug Prümers (1877, s. 486):
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17 oryginalne brzmienie (odczyt) patrz Grautoff (1829) i Hirzel (1884)
18 niemal identyczne brzmienie znajduje siê równie¿ w odczycie Buisman (1995)



MCCCV
Anno milleno trecenteno quoque quino
Vredberch in patria sunt maxima signa preacta,
Festum sanctarum dum coluit plebs animarum.
Tunc pluit ignitas de celi culmine petras.
Urna uelud tina5) fuit harum uisa ruina.
In qua parte pluit, terra perusta fuit.
5) In den Monum.19 verlesen una und eversa. Die richtige Lesart tina und visa hat auch die
Chron. princip. Saxon. (vgl. Märkische Forschungen IX. S. 4.) In dem dort gegebenen
Abdrucke unseres Gedenkvrses steht in der ersten Zeile quinto statt quino und als zweite Zeile
folgt darauf der in unseren Annalen nicht enthaltene Bers: Virginis ex utero nato Jhesu
Nazareno. In der dritten Zeile steht Vredebur statt Vredberch. Die vierte endlich hat metrisch
richtiger: dum plebs coluit.

Próba t³umaczenia tekstu ³aciñskiego z wariantowym znaczeniem s³ów (wg Kar-
wowski i in. 2009):

„(…) W 1305 roku w parafii „patria” (okolicy, kraju) Strzelce. prze¿yte zosta³y
wielkie znaki (uczynione zosta³y potê¿ne znaki), podczas uroczystoœci Œwiêtych Dusz,
kiedy to gromadzi siê lud. Wtedy to, ze szczytu nieba (z najwy¿szego punktu nieba)
spad³ deszcz ognistych kamieni. Urny i garnki (Urny i naczynia na wino) zosta³y zni-
szczone (widoczne by³y ich zniszczenia, lub które spowodowa³y zniszczenia ew. urny
z prochami i naczynia na wino zosta³y zniszczone). W miejscu, w którym spad³ ognisty
deszcz, ziemia by³a doszczêtnie spalona (lub w miejscu, w którym upad³y ziemia by³a
doszczêtnie spalona). Nazwa Vredberch – zosta³a przyjêta jako odnosz¹ca siê do
Strzelec Krajeñskich. (…)”

Jak trudne i niejednoznaczne jest odczytywnie orygina³u Rocznika Ko³backiego
mo¿e œwiadczyæ ró¿ny sposób jego odczytów przez ró¿nych autorów20. W wydanej
wczeœniej21 w 1866 roku Monumenta Germaniae Historica w 19 tomie na stronie
716–717 mamy zapis (Arndt 1866):

Anno milleno trecenteno quoque quino
Vredberch in patria sunt maxima signa preacta,
Festum sanctarum dum coluit plebs animarum.
Tunc pluit ignitas de celi culmine petras,
Urna velud una fuit harum eversa ruina,
In qua parte pluit terra perusta fuit.

Zapis ten w odczycie Arndta (1866) nie jest datowany, umieszczony jest tylko
pomiêdzy wydarzeniami z 1298 a 1306 roku!

PóŸniejsze Ÿród³a w mniej lub bardziej wiarygodny sposób interpretuj¹ wczeœniej-
sze teksty. Kronikarze w procesie interpretacji i modyfikacji starych zapisów zape-
wne starali siê umiejscowiæ wydarzenia w oparciu o swoj¹ wiedzê geograficzn¹.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 5, 2014

Marek WOŹNIAK 169

19 Arndt (1866)
20 kopia oryginalnej strony Rocznika Ko³backiego znajduje siê w pracy Karwowski i in. (2009)
21 na Monumenta Germaniae Historica powo³uje siê Prümers (1877)



By³a ona sk¹pa, panowa³ te¿ chaos w nazewnictwie. Skutkowa³o to wystêpowa-
niem w odpisach tych samych zdarzeñ ró¿nych lokalizacji. Ryzyko b³êdów niós³
te¿ sposób okreœlania daty, nawi¹zuj¹cy czêsto do wa¿nych wydarzeñ i osób. Nie
mo¿na te¿ wykluczyæ œwiadomego „przenoszenia” odleg³ych zdarzeñ do swoich
kronik, po to by je uatrakcyjniæ albo „schlebiaæ” lokalnym w³adcom. To za ich
panowania, mia³y siê pojawiæ „znaki na niebie”, którym nadawano prorocze zna-
czenia.

Spangenberg (1572)

Spangenberg Cyriacus (1572, s. 532), Mansfeldische Chronica. Der Erste Theil.
PóŸniej wydana jako Sächsische Chronica (Ÿród³o: Google Books). Cytowany przez
Chladniego fragment (odczyt niepewny)22 (na marginesie „wyrzutka”: Anno 1304
Glùende steine.):

ANNO 1304. Fielen glùende heisse steine in einem Donderwetter vom Himel / den Friedeburg
an der Sala / und waren dieselben Steine kolschwartz / und so hart als Eysen /und wo die
hinsielen / verbrandten und versengeten sie das Grass / als ob ein Kolfewer da gewesen were.

W kronice znajduj¹ siê te¿ wpisy o widocznych w 1301 i 1305 roku kometach
(patrz Za³¹cznik 2. Komety).

To w kronice Spangenberga po raz pierwszy pojawia siê nazwa Friedeburg an
der Sala, pomimo, ¿e we wczeœniejszych Ÿród³ach (Detmar Cronik i Rocznik
Ko³backi) wymieniane s¹ nazwy vredeberch, Bredeberch, Vredberch. Równie¿ to
tu po raz pierwszy napotykamy okreœlenia: glühende – niem. „roz¿arzony”, Donner-
wetter – niem. burza, kohlschwartz – niem. „czarny jak wêgiel”, Eisen – niem. ¿ela-
zo, kohlefeuer – niem. „zwêglony”. W Ÿród³ach wczeœniejszych mamy opis spadku
kamieni, które spowodowa³y liczne zniszczenia i po¿ary, tak tu opis ma ju¿ zna-
miona „deszczu meteorytów ¿elaznych” i charakteryzuje meteoryty, które spad³y.

Kranz (1574)

Kranz Albert (1574, s. 616), Saxonia (Ÿród³o: Google Books). Oryginalne brzmie-
nie fragmentu na który powo³uje siê Chladni (1803, 1815 i 1819):

Quo tempore nonnulla sunt visa de cælo prodigia, cum in Marchia Brandenburgensi, ad
oppidum Vredeland, die Remigij ceciderint è cælo igniti in morem grandinis lapilli, @ incensis
prædijs, @ quibusque rebus in agro compræhensis, ingentia damna rusticæ plebi importârint.

T³umaczenie wed³ug Karwowski i in. (2009):
„(…) W Marchii Brandenburskiej, na miasto Vredeland. w dniu Remigiusza

(1304) spad³y z nieba ogniste kamyki (lapilli – zdrobnienie od kamienie) podobne do
gradu, i podpaliwszy grunty (posiad³oœci) i ogarn¹wszy wszystko na polu, spowodowa³y
ogromn¹ szkodê (w³asnoœci) ludu (ch³opów, wieœniaków) (lub: wyrz¹dzi³y ogromn¹
krzywdê ludowi)” – ten tekst przypomina bardzo poprzednie. „SAXONIA” –
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22 odczyt z kopii dostêpnej w Internecie (zasoby bibliotek cyfrowych); nie wszystkie znaki s¹ czytelne
a krój pisma czêsto nie pozwala na poprawn¹ identyfikacjê litery



Kranz. Istnieje te¿ dopisek odnoœnie tego samego cytatu, ¿e lokalizacja brzmia³a
„Vredeland in Vandalia”. (…)”

Kranz (1580)

Kranz Albert (1580, s. 174), Wandalia (Ÿród³o: Google Books). Oryginalne brz-
mienie fragmentu:

1304.
(…) Portenta per ea tempora memorantur. Nam ad oppidum Vredeland veteris Marchiæ, in
solo Wandalico, in die sancti Remigii cecidit grando de cœlo, in qua igniti lapilli, qui plurima
excitauerunt incçdia, vbi stramina & paleas aut aliam arsuram materiam inciderunt. Nihil fuit
innoxium quod illis contingeretur. Tecta rusticarum domorum, sœnum in horreis cû frugibus
côcrematur, ipsa in agris pecora ledebantur. Res prioribus seculis incomperta. (…)

Na marginesie znajduje siê wyrzutka: Lapidibus ignites pluit, qui bus omnia
côflagrant. Brak informacji o komecie z 1305 roku. Podobne brzmienie ma tekst
z wydania Wandalii z 1619 roku23. Brzmienie relacji u Kranza (1574, 1580) mo¿e
wskazywaæ, ¿e korzysta³ on z nieznanych nam wspó³czeœnie Ÿróde³ oraz ¿e nie
inspirowa³ siê zapisem u Spangenberga (1572).

Dresser (1596)

Dresser Matthaeus (1596, s. 311–312), Sächsisch Chronicon (Ÿród³o: DBC). Ory-
ginalne brzmienie fragmentu, na który powo³uje siê Kesselmeyer (1861) (odczyt
niepewny):

Zu dieses Ertzbischoffs24 zeiten / als anno 1304. Seind in einem Donnerwetter bey Friedeburg
an der Saal / glùendheisse Steine gefallen welche kolschwartz / unnd so heis als glùend eisen
gewesen / mohin die gefallen / da heben sie das gras / gleich als wenn Kolfewer drùber gewesen /
versenget und verbrenner.

Jest tam równie¿ o kometach widocznych w 1301 i 1305 roku (patrz Za³¹cz-
nik 2. Komety).

Tu równie¿, jak u Spangenberga (1572) pojawia siê opis czarnych, rozgrzanych,
twardych jak ¿elazo kamieni oraz lokalizacja zdarzenia w Friedeburg an der Saal.
Zapewne tekst ten zosta³ oparty na opisie Spangenberga.

Christmann i in. (1624)

Christmann i in. (1624, s. 10), Theopyroscopia Theologico-Physica (Ÿród³o: BSB).
Oryginalne brzmienie fragmentu:

Anno 1304. fiel fewer vom Himmel / und thet an den Håuseren / und anderen gebåwen grossen
schaden.
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23 Kranz Albert, (1619), Wandalia…. Nie uda³o siê odszukaæ tej informacji w wydaniu Wandalii
z 1519 roku
24 erzbischofs – niem. arcybiskup



Translacja na niemiecki: Im Jahre 1304 fiel Feuer vom Himmel / und tat an den
Häusern / und anderen Gebäuden großen Schaden. T³um: W roku 1304 spad³ ogieñ
z nieba i wyrz¹dzi³ wielkie szkody na domach i innych zabudowaniach.

Olearius (1667)

Olearius Gottfried (1667, s. 157), Halygraphiæ/Halygraphia (Ÿród³o: Google
Books). Oryginalne brzmienie fragmentu (odczyt niepewny):

Im Jahr 1304.
(…) &c.) seind in einen Donner=Wetter / ben Friedeburg an der Sala / glùende heisse Steine
herab gefallen / welche kolschwartz und so heiß als glùende Eisen gewesen / wohin die gefallen /
haben sie das Graß / gleich als wenn Kolfeuer drùber gewasen / versenget und verbrant.

Dalej jest m.in. informacja o widocznej w 1305 roku komecie (patrz Za³¹cz-
nik 2. Komety).

Z tekstu zamieszczonego u Oleariusa widaæ, ¿e silnie inspirowa³ siê opisem
zamieszczonym przez Spangenberga (1572).

Bonaventure de Saint-Amable (1685)

Bonaventure de Saint-Amable (1685, s. 607), Annales du Limousin. W Roczniku
Limousin zredagowanym przez ksiêdza Bonaventure de Saint-Amable znajdujemy
informacjê o spadku w dniu œw. Remigiusza (1 paŸdziernika) 1305 roku deszczu
kamieni w kraju Wandalów. Spowodowa³ on wiele szkód, a nawet po¿ar. Orygi-
nalne brzmienie fragmentu:

(…) & le jour de saint Remy au sol des Vandales il tomba de la grasle, dans laquelle il y avoit des
pierres embraseés de feu, qui causerent plusieurs incendies en tout ce qu’elles touchoient, ou
maisons ou animaux. (…)

Tak to wydarzenie opisuje Pierre-Marie Pelé na internetowym portalu Encyclo-
pédie des météorites françaises:

„1305, 1er octobre, Limousin. On évoque une chute de pierres mélangées à de la
grêle dans le Limousin, au sol des Vandales (?), le jour de la Saint Rémi, qui auraient
provoqué de gros dégâts et même un incendie. Source: Annales du Limousin, par le père
Bonaventure de Saint-Amable (vol. III, p. 607)”

Simonis (1730)

Simonis Enoch Friederich (1730, s. 50–51)25, Vorhandene Nachricht (Ÿród³o:
Bayerische Staats Bibliothek). Oryginalne brzmienie fragmentu (odczyt nie-
pewny):
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Denn / so viel man weiß / hat der erste Zorn / damit der HErr seine Macht unmittelbahr und
seinem Himmel bieselbst bewiesen / sich dadurch geåussert / daß A. 1303. den 1. Octobr. am
Tage Remigii, ein gewastiger Hagel / und mit dem Hagel feurige Steine / hieselbst gefallen / die
/ wenn sie Stroh / Heu / und dergleichen leicht brennende Materten / angetroffen / solche
angezùndet / auch das Gras auf dem Felde versenget haben / dadurch eine grosse Brunst
angegangen / daß nichts undersehrt geblieben; Sintemahl dadurch auch Håuser und Scheunen
angestecket / auch Leute und Biehe auf dem Felde getödtet worden.

Publikacje Chladniego

Katalog meteorytów Grady (2000) powo³uje siê na publikacjê Chladniego z 1819
roku. Ale o tym wydarzeniu pisa³ Chladni ju¿ wczeœniej wielokrotnie w swoich
artyku³ach. U³o¿one chronologicznie artyku³y Chladniego o spadku w „Friedland
1304”:

Chladni (1803) (s. 308)

Niedergefallene Massen Zait und Ort des Falles Berichterstatter

Viele Steine 1304 am Remigiustage bei Friedland im
Brandenburg

K r a n z i i Saxonia, l. 8, cap. 5726

I krótka notka (s. 313) z cytatem z Kranza:
„Von dem bei F r i e d l a n d in (oder nahe bei) der Mark Brandenburg niede-

rfallenen Steine sagt K r a n z 27: In Marchia Brandenburgensi ad oppidum Vredeland
die Remigii (1304)28 ceciderunt e coelo igniti in morem grandinis lapilli, et incensis
praediis et quibuscunque rebus in agro comprehensis, ingens damnum rusticae plebi
importarunt.*)”

Mamy tu opis kataklizmu w dniu œw. Remigiusza (1304 roku): spad³ z nieba
grad ognistych kamieni, powoduj¹c po¿ary gospodarstw i plonów w polu.

Chladni (1808) (s. 375–376)

(…) In S p a n g e n b e r g ’ s süchsischer Chronik29 finden sich folgende Nachrichten:
(…) Dass 1304 glühende Steine oder Eisenmassen vom Himmel gefallen find, ist schon
mehrmahis er wähnt. S p a n g e n b e r g sagt, es sey bei F r i e d e b u r g an der Saale, andere, es
sey zu Friedland, (in Vandalia,) geschehn; es möchte aber wohl schwer zu bestimmen seyn,
welches Friedland es ist, da in den damahls von Wenden bewohnten Gegenden sich wenigsten
4 bis 5 Orte dieses Namens befinden. (…)

T³umaczenie: W 1304 gor¹ce kamienie lub masy ¿elaza znaleziono spad³e z nie-
bios, ju¿ kilka razy wspomina³em. Spangenberg mówi, czy to w Friedeburg nad
Saal¹, a inni, ¿e mo¿e to wydarzy³o siê w Friedland (w Vandalia), ale prawdopodob-
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26 Kranz (1574), Saxonia
27 Ibid.
28 datê 1304 doda³ Chladni
29 Spangenberg (1572), Sächsische Chronica



nie jest trudne do okreœlenia, które Friedland, a to dlatego, ¿e w tamtych czasach prze-
kszta³cano (nazwy), obszarów zamieszka³ych s¹ co najmniej 4 do 5 miejsca do znale-
zienia o tej nazwie.

Chladni (1815)

1304 am Remigiustage find, nach K r a n z i i Saxonia und einigen andern, bei Friedland
(Vredeland in Vandalia), aber nach S p a n g e n b e r g ’ s Chron. Saxon. und nach O l e a r i i
Beschreibung der Stadt Halle in Sachsen S. 15730 bei Friedeburg an der Saale, glühende und
schwarze Steine gefallen, und haben viel Schaden angerichtet.

Chladni (1819)

Tu równie¿ Chladni powo³uje siê tylko na Spangenberga (1572) i Saxoniê Kranza.
Jednak cytuj¹c Kranza podaje rok 1305, a nie 1304, jak w swoich wczeœniejszych
opracowaniach (Chladni 1803, 1808, 1815).

Chladni (1826)

1300 environ. De grandes pierres en Aragon, d’après une chronique manuscrite conservée dans le Musée
national de Pesth, en Hongrie, faisant la continuation de celle de Martinus Polonus.

1304 2er octobre. Pierres à Friedland ou Friedberg. Kranz et Spangenberg.

Wiêcej o doniesieniu z 1300 roku patrz Arago i in. (1865).

Wzmianki o wydarzeniu u późniejszych autorów

Niektórzy z póŸniejszych autorów opierali siê na wczeœniejszych publikacjach
i w zasadzie nie wnosili nowych informacji, tylko interpretowali znane.

Boguslawski (1854)31 (s. 72), krótki wpis:

1304. Anno 1304 fiel Feuer vom Himmel herab (Theopyrosk.).

T³umaczenie: W roku 1304 ogieñ zst¹pi³ z nieba (Theopyrosk.)32

Buchner (1859) (s. 33)

Aus D e u t s c h l a n d wird das frühste Phänomen dieser Art aus S a c h s e n berichtet, wo im
Jahr 823 Menschen und Vieh von den niederfallenden Steinen erschlagen und 35 Dörfer vom
Feuer verzehrt worden sein sollen. – Bei M a g d e b u r g fielen 998 zwei grosse Steine aus der
Luft; ein gleiches Ereigniss fand 1304 bei F r i e d l a n d in Brandenburg statt: „es fielen feurige
Steine wie Hagel vom Himmel, zündeten Häuser und die Gegenstände auf dem Felde an und
brachten dem Landvolke ausserordentlichen Schaden”.
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30 Olearius (1667)
31 w Boguslawski (1854a) tylko data w tabeli na s. 438
32 Christmann i in. (1624), Theopyroscopia Theologico-Physica…



Kesselmeyer (1861) (s. 365, 409, 444)

6. 1304 1. October F r i e d l a n d in Brandenburg
(oder Vredeland in Vandalia);
nach Anderen: Friedeburg an
der Saale.

Preussen 52°6’N. 14°17’O. G.50.1815.234.33

240. 6 1304. 1.
Oct.

F r i e d l a n d in
der Mark
Brandenburg
(Fredtland oder
Urdeland; auch
Vredeland in
Vandalia)

Deutsch-
land

52°6’N.
14°17’O.

C. 200. Krantz34,
Sax. Bl. 190. S. 1.
*)

Viele feurige Steine, wie
Hagel, welch Häuser und
Dörfer, sammt Allem, was
sie erreichten, anzundelen.

241. – 1304 – – F r i e d e b u r g an
der Saale, NW.
von Halle und S.
von Bernburg.

Deutsch-
land

51°37’N.
11°45’O.

C. 200. Rivander
360. Spangenberg
Bl. 324. S.2. **)
Dresser 312.†)

In einem Donnerwetter
fielen glühend heisse
Steine, kohlschwarz und
hart wie Eisen, welche, wo
sie hinfielen, das Gras
versengten. ††)35

*) A l b e r t u s K r a n t z 36: Saxonia. Verteutscht durch B a s i l i u m F a b r u m S o r a n u m . Leipzig 1582.
**) M . C y r i a c u s S p a n g e n b e r g : Mansfeldische Chronica. Eisleben 1572.
†) M a t t h e u s D r e s s e r : Sächsisch Chronikon. Wittenbergk 1596.37

††) C h l a d n i hält diese beiden… � patrz Kesselmeyer (1861).

1305. – – V a n d a l s ..... Oesterreich RPG. 33.38 – Wohl nur eine Verwechselung mit Nr.
240:1304. 1. Oct. Friedland in Brandenburg, das sich auch
als Vredeland in Vandalia aufgezeichnet findet.

Buchner (1861)

F r i e d e b u r g a. d. Saale (u. And. F r i e d l a n d in Brandenburg) 1304, Oct. 1.

VMag. 7, 23339 GA. 15, 308, 313.40 18, 327.41 50, 23442 PAErgb. 4, 438.43 BdM. 51.44 CFM. 200.45 K 3, 266.46
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33 powo³anie na Chladni (1815) (wg klucza: Gilbert, Bd. 50, rok 1815, s. 234)
34 b³¹d pisowni nazwiska, powinno byæ Kranz (1574), Saxonia…
35 t³um.: W czasie burzy spad³y œwiec¹ce gor¹ce kamienie, kruczoczarne i twarde jak ¿elazo, które, gdzie
upad³y, wypali³y trawê
36 b³¹d pisowni nazwiska, powinno byæ Kranz (1574), Saxonia…
37 Dresser (1596)
38 powo³anie na: RPG. bedeutet: Greg, an Essay on Meteorites, 1855
39 Blumenbach (1804)
40 Chladni (1803)
41 Gilbert (1804)
42 Chladni (1815)
43 Boguslawski (1854a)
44 Bigot (1812)
45 Chladni (1819)
46 Kämtz (1836); krótka wzmianka: „1304 am 1sten October fielen dei Friedeburg an der Saale glu-
hende Steine.“



Greg (1861)

Year. Day of
month.

Locality. Size or
weight.

Direction. Duration;
rate; hour;

Remarks, &c.

1304.* Oct. 1 Saale,
Saxony

… … … ditto ditto [Stone-fall; many?]; Friedland or
Friedberg.

1305.? ? Vandal
towns

… … … ditto? [Stone-fall]; in Lusatia (Saxony);
probably same as October 1, 1304.

Doniesienie z 1305 roku to prawdopodobnie wydarzenie opisane w Annales du
Limousin?

Klein (1904)

1304 – Friedland in der Mark14)

1304 Oktober 1 – Friedland a. Saale bei Halle15)

14) Brand, viele Steine; Kesselmeyer47 hält beide Falle nicht für identisch, ich möchte dem beipflichten. (tlum.:
ogień, wiele kamieni…)
15) Nach Kesselmeyer: 300 Donnerkeile bei einem Gewitter gefallen.48

Równie¿ Pokrzywnicki (1960) wymienia to zdarzenie w swoim wykazie bolidów
(s. 226):

ROK 1304. Wed³ug zapisków kronikarskich mia³y spaœæ 1 paŸdziernika (die Remigli) i dokonaæ
wielu szkód meteoryty w marchii Brandenburskiej, w postaci licznych okazów ko³o miasta
Friedland. Gdzie jednak to miasto siê znajduje, trudno z pewnoœci¹ ustaliæ. Jest kilka
miejscowosci o tej nazwie np. w Prusach i na Pomorzu. Byæ mo¿e chodzi tu o Frydl¹d na
po³udnio-zachodzie od Chojnic [82]49 lub Friedeburg an der Saale [95]50.

Pokrzywnicki mia³ zapewne na myœli Miros³awiec (dawn. Frydl¹d Marchijski,
niem. Märkisch Friedland).
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47 Kesselmeyer (1861)
48 u Kleina (1904) jest prawdopodobnie b³¹d drukarski? Przypis ten zapewne odnosi siê do nastêpnej
pozycji w tabeli, do spadku na Œl¹sku w 1339 roku
49 Chladni (1803)
50 Chladni (1815)



Załącznik 2. Komety 1301–1305

Czêsto w cytowanych kronikach i katalogach komet informacji o doniesieniu
„Freidland 1304” towarzysz¹ zapiski o obserwowanych wówczas (1301–1305)
kometach. Najwa¿niejsze z nich to: kometa z 1301 roku, któr¹ dziœ identyfikujemy
jako d³ugookresow¹ kometê Halleya (Brady 1982, Yeomans i in. 1981) i druga
jasna (za Lubienieckim: horrendæ magnitudinis) widoczna trzy dni przed i trzy dni
po Wielkanocy (niem. Ostern, ³ac. Pascha) 1305 roku (w okresie Paschy).

Spangenberg (1572)

Spangenberg Cyriacus (1572, s. 532), Mansfeldische Chronica. Der Erste Theil.
PóŸniej wydana jako Sächsische Chronica (Ÿród³o: Google Books).

So hat man in diesem Jahre nach Sigfidi anzeigung kurß vor Weinachten / dieser Landart einen
sehr schrecklichen Cometen / funfftzehen Nåchte nach einander / im Zeichen des Scorpions
gesehen / (...)

Kilka akapitów dalej za informacją o wydarzeniu w 1304 roku we „Friedeburg an der Sala” znajduje się
informacja o widocznej w 1305 roku komecie:

Anno 1305. Sahe man wider einen Cometen / drey Tage vor Ostern / vnd drey Tage darnach /
darauff folgete ein schwindes Sterben / vber ganz Deutschland / vnd sind dazumal in der
Graffeschafft Manssfeld so viel Leute gestroben / das kaum der dritte theil der Menschen
vberblieben.

Komety widoczne w 1301 i 1305 roku oraz doniesienie „Friedland 1304”.

Praetorius (1578)

Praetorius Johannes (1578, s. 12), De Cometis… (Ÿród³o: BSB).

Deinde 1301. & alius 1305. tempore Paschæ apparuit, quos pestis per vniuersum orbem
comitata est.

Bünting (1590)

Bünting Heinrich (1590, s. 456), Chronologia hoc est… (Ÿród³o: BSB).

Cometa horrendæ magnitudinis visus est in festo Paschatis, & lecuta pestilentia maxima. Chron.
Saxon.51

Nonis Iunij, anno Domino 1305. electus est CLEMENS V. Papa.52 qui sedit annos 8. menses
30. dies 26. Onuph.

Angelus (1593, 1598)

W kronice Angelusa (1598) (Annales Marchiae Brandenburgicae, s. 120–121) znaj-
duje siê informacja o widocznych w 1301 i 1305 roku kometach (równie¿ w wyda-
niu z 1593 roku (Angelus 1593, Rerum Marchicarum Breviarium, s. 52–53) znaj-
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51 Spangenberg (1572), cap. 276 (s. 532)
52 5 czerwca 1305 roku Bertrand de Got zosta³ papie¿em i przyj¹³ imiê Klemens V (Wikipedia)



duj¹ siê podobnie brzmi¹ce akapity). Angelus (1598) o widocznej w 1305 roku
komecie:

Im tausend drey hundert vnd ersten Jahr / im Herbst / entstund ein Comete im Scorpion / vnd
warff seine Stralen jzund gegen Morgen / bald gegen Mittag / vnd stund einen ganzen Monat.
Palmerius, vnd Mechouius lib. 4. cap. 4.53

(…)
Im folgendem tausend drey hundert und fùnfften Jahr / in der martenwochen / erschien ein
Comet / und folgete darauff ein geschwindes Landsterben. Chron Saxoniæ.

Spisuj¹c historiê Marchii Branderburskiej Angelus w opisie komety z 1305 roku
powo³uje siê na Spangenberga (1572), ale brak jest u niego wzmianki o wydarze-
niu „Friedland 1304”. Korzystaj¹c z kroniki Spangenbrega nie uzna³ widocznie za
wa¿ne dla historii opisywanego regionu skopiowanie tej informacji. Czy¿by wie-
dzia³, ¿e zdarzenie mia³o miejsce gdzie indziej, dalej w Wandalii?

Dresser (1596)

Dresser Matthaeus (1596, s. 311–312), Sächsisch Chronicon… (Ÿród³o: DBC). Po
informacji o wydarzeniu w 1304 roku, we „Friedeburg an der Sala”, znajduje siê
informacja o widocznej w 1305 roku komecie (odczyt niepewny):

Anno 1305. stund ein Comet mit einem langen Schwantz vnnd breiten schein / drey tage vor
vnd nach Ostern. Darauff folgte eine Pestilenk vber die gantze Welt / vnnd ward geheissen die
dritte plage.

Wczeœniej jest równie¿ o komecie (Halleya) widocznej w 1301 roku. Tekst
u Dressera o „Friedland 1304” jest silnie inspirowany tekstem Spangenberga
(1572).

Riccioli (1651)

Riccioli Giovanni Battista (1651, s. 7, vol. 2), Almagestum novum astronomiam…
(Ÿród³o: Google Books).

… Deinde anno 1301. ante mortem Caroli Martelli54, & Andreæ regis Hungariæ55, alter
Cometa spectatus fuit, ex eodem Spondano. Et anno 1303. Cometa, vt columna ignea
descendens, ac mox reascendes, vt refert Kechermannus lib. 6. phys. Syst. pag. 69+. Moxque anno
1305. Paschalibus festis Cometa pestis per vniuersum orbem graffaturæ nuncius fuit, inquit
Io. Praterius56, qui addit anno 1312. Cometam per 14. dies se videndum …

Na marginesie wyrzutki: 1301, 1303, 1305, 1312.

O komecie Halleya (1301) i drugiej widocznej w okresie Paschy (1305).
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53 komet¹ obserwowan¹ w 1301 roku by³a kometa Halleya powracaj¹ca w pobli¿e S³oñca œrednio co
75,3 lat (Brady 1982, Yeomans i in. 1981)
54 Karol Martel Andegaweñski zmar³y w 1295 roku tytularny król Wêgier (Wikipedia)
55 Andrzej III panuj¹cy do œmierci w 1301 roku król Wêgier (Wikipedia)
56 Praetorius (1578, s. 12)



Bucelin (1655)

Gabriel Bucelin (1655, s. 104), Germania Topo-Chrono-Stemmato-Graphica…
o komecie z 1305 roku57.

Annus Christi 1305.

(…) Cometes circa Pascha in cælo apparuit, consequente lue pestilenti, pax Saxoniam inprimis,
atque Thuringiam, qua in provincia vix tertia pars hominum superstes fuisse memoratur. Chron.
Thur. Zach. Rivand.

Olearius (1667)

Olearius Gottfried (1667, s. 157), Halygraphiæ/Halygraphia… (Ÿród³o: Google
Books). Po informacji o wydarzeniu w 1304 roku we „Friedeburg an der Sala”
znajduje siê informacja o widocznej w 1305 roku komecie (odczyt niepewny):

Im Jahr 1305.
Hat man einen Cometen dreu Tage vor und nach Ostern gesehen / darauff ein geschwindes
Sterben in ganzen Deutschlande erfolget ist.

Lubieniecki (1668)

Lubieniecki Stanis³aw, (1668), Theatrum cometicum… (Ÿród³o: CBN Polona).
Najobszerniejszy w tamtym czasie i bardzo szczegó³owy wykaz komet obserwowa-
nych od „biblijnego potopu” do 1665 roku.

Opis komet obserwowanych w latach 1304–1305 (w przypisach podano Ÿród³a,
na które powo³uje siê Lubieniecki):

CCLXXV. Anno Christi 1304. Cometa per 3. menses durans, versus Septentrionem visus est.
Hoc anno Danubius, Reginoburgii versus Aquilonem cursum aliquamdiu direxit, lapidibus,
lignis, truncisque arborum in magnam molem congestis ad priorem alveum redire tandem hisce
coactus est. Edoardus Anglorum Rex IV. Scotiam subegit, cui postea Odomarum Valentinianum
Comitem Pembruchi præfecit. Bonifacio Pontifice VIII. mortuo huic Benedictus XI. successit,
qui Philippum Pulchrum Regem Franciæ excommunicatum à Celestio absolvit.
Rockenbachius58.
(…)

CCLXXVI. Anno Christi 1305. Cometa in septimana passionis Christi apparuit, quene
pestilentia sævissima per totum terrarum orbem secuta est. Factiones seditionum plurima in
Italia & Thuringia sunt ortæ. Marchio Theoderius Lipsiæ in templo D. Thomæ interfectus est.
Rockenbachius59 ex Funccio60, is ex Chron. Saxon61.
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57 na podstawie Czajka (2013)
58 Rockenbach (1602)
59 Rockenbach (1602)
60 Funccio Joachimo (?) (brak Ÿród³a)
61 Spangenberg (1572), cap. 276 (s. 532)



Anno Christi 1305. Cometa horrendæ magnitudinis vistus est circa ferias Paschatis. quem secuta
est pestilentia maxima. In Comitatu Mansfeldensi vix tertia pars hominum a pestilentiæ malo
fuit superstes. Eckstormius62 ex Chronol. Buntingi63, Spangenb. Chron. Saxon. c. 27664.

Anno Christi 1305. Paschalibus festis Cometa pestis per universum orbem grassaturæ nuncius
fuit. Ricciolus65 ex Prætorio66.
(…)

Tu kometa z 1305 roku (paschalna) jest wymieniona a¿ trzykrotnie! Wczeœniej
jest równie¿ informacja o komecie widocznej w 1301 roku na tle gwiazdozbioru
Skorpiona – to kometa Halleya.

Bohomolec (1770)

W wykazie komet Bohomolca (1770) znajduje siê krótki spis komet widocznych
w tamtym okresie (w czêœci Rejestr chronologiczny, s. 59). Komety pocz¹tku XIV
wieku (pisownia oryginalna):

1301
254. D¹¿¹ca ku pu³nocy. (chodzi o kometê Halleya)

1302
255. Trzêsienie ziemi w Riette.

1303
256. Nader wielka.

1304
257. Widoma przez 3 miesi¹ce.

1305
258. Zda siê byæ ta¿ sama, która œwieci³a roku 1682 y 1758-9. Powietrze.
1306 iedynaste wybuchanie Wezuwiusza.

Witte (1778)

Witte (1778, s. 385), Historia antiquæ occidentalis Saxoniæ seu nunc Westphaliæ...
o komecie widocznej w 1305 roku (na podstawie Czajka 2013) (brak informacji
o wydarzeniu z 1304 roku).

1305.

Cometa horribilis fatis, in longum comas spargens, tribus ante Pascæ festum, totidémque post
festum diebus apparuit, fequutáque est pestis, universum orbem perambulatura, quam homines
tertiam esse plagam dicebant.

Pingré (1783)

Pingré Alexandre Guy (1783–1784, s. 420–425, tom 1), Cométographie….
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62 Eckstorm (1627)
63 Bünting (1590, s. 456 (lewa))
64 Spangenberg (1572), cap. 276 (s. 532)
65 Riccioli (1651, vol. 2, s. 7)
66 Praetorius (1578, s. 12)



W swoim dziele „Kometografia, czyli teoretyczny i historyczny traktat o kometach”
opisuje Pingré m.in. wielk¹ kometê obserwowan¹ w paŸdzierniku 1301 roku (by³a
to kometa Halleya) oraz kometê widzian¹ trzy dni przed i trzy dni po Wielkanocy
1305 roku (Trois jours avant Pâques, & trois jours après…), któr¹ b³êdnie identyfi-
kowa³ jako kometê Halleya. Pod rokiem 1304 odnotowa³, za Ÿród³ami azjatyckimi
(chiñskimi i japoñskimi), obserwacjê na pocz¹tku roku komety, która by³a praw-
dopodobnie t¹ sam¹, któr¹ widziano w 1303 roku, ale po przejœciu przez peryhe-
lium pojawi³a siê w innej czêœci nieba i zosta³a potraktowana jako nowe zjawisko.
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