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Kolejny, 8 numer Rocznika ukazuje siê w roku jubileuszu 35 lecia Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie.

Numer otwiera interesuj¹cy artyku³ Ignacego Skrzypka, poœwiêcony
dziejom muzeum bytowskiego, od chwili narodzin idei jego utworzenia w
latach 20. XX wieku, po powo³anie Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w
1972 roku.

Historii Ziemi Bytowskiej poœwiêcone s¹ artyku³y: Barbary Hapke, o
koœciele œw. Jerzego w Bytowie, Jerzego Kaisera, o materialnych podsta-
wach funkcjonowania parafii ugoskiej w XVIIII – XIX wieku, i Tomasza
Rembalskiego, poœwiêcony omówieniu spisów katolickich mieszkañców
parafii niezabyszewskiej z lat 1842 – 1846.

Szerzej problematyki pomorskiej dotykaj¹ artyku³y: Kamila Kajkowskie-
go, Andrzeja Kuczkowskiego, Ignacego Skrzypka, traktujace o dawnych
mieszkañcach tej ziemi, ich zwyczajach, obrzêdach, wierzeniach i ¿yciu co-
dziennym.

O postrzeganiu siê przez pryzmat stereotypów, funkcjonujacych w
œwiadomoœci róznych grup etnicznych, zamieszkuj¹cych Pomorze, pisze
Tomasz Siemiñski. Architektura Pomorza Zachodniego w okresie miê-
dzywojennym, na przyk³adzie budownictwa mieszkaniowego na terenie
rejencji koszaliñskiej, sta³a siê tematem interesuj¹cych rozwa¿añ Kacpra
Pencarskiego i Krzysztofa Skrzypca,

Rocznik zamykaj¹ wspomnienia Jana Prondziñskiego, który w okresie II
wojny œwiatowej walczy³ na froncie wschodnim w mundurze ¿o³nierza
Wehrmachtu. Wspomnienia Jana Prondziñskiego, urodzonego w 1923 roku
w Rekowie ko³o Bytowa, uczestnika bitwy pod Stalingradem, spisa³
Grzegorz Aubracht.

Janusz Kopyd³owski
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ARTYKU£Y

„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Ignacy Skrzypek

Dzieje muzeum w Bytowie

Miasto Bytów po³o¿one jest u zbiegu dwóch w¹skich dolin: rzeki Byto-
wej i wpadaj¹cego do niej potoku Boruja. To okolica krajobrazowo nie-
zwykle atrakcyjna z góruj¹cym nad miastem pokrzy¿ackim zamkiem. W
przesz³oœci pe³ni³ on wiele funkcji: od stra¿nicy granicznej, poprzez siedzibê
administracji zakonnej, rezydencjê ksi¹¿êc¹ Gryfitów, do mniej chlubnych
magazynów zbo¿owych, stajni, chlewów, s³odowni, urzêdu podatkowego,
s¹du powiatowego i wiêzienia1.

Pocz¹tki muzeum

O funkcjonowaniu przedwojennego Heimatmuseum w Bytowie istniej¹
skromne i zró¿nicowane wiadomoœci. Wed³ug dr Otto Kunkla – dyrektora
Prowincjonalnego Muzeum Pomorskich Staro¿ytnoœci w Szczecinie (Pro-

vinzialmuseum Pommerscher Altertümer in Stettin), który w 1933 roku
opracowa³ krótki artyku³ o pomorskich muzeach, zamieszczony w „Pomm-
ersche Heimatpflege”, dowiadujemy siê, ¿e zosta³o ono zorganizowane w

1
T. Garczyñski, Bytów i okolice (przewodnik). Poznañ, 1977, s. 6-29; tak¿e J. Kopyd³owski,

Bytów (folder). Bytów, 1990.



1930 roku i obejmowa³o powiat bytowski2. Z tych wiadomoœci jednak nie
wynika, przez kogo i w jakich okolicznoœciach powo³ane by³o do ¿ycia oraz
gdzie w Bytowie taka placówka mia³a siê mieœciæ. Nie znajdujemy te¿
wzmianek o placówce w Bytowie w lakonicznych notatkach o muzeach na
Vorpommern i Hinterpommern, opracowanych w 1933 roku przez Hel-
mutha Bethe, muzealnika – kustosza Muzeum Prowincjonalnego w Szcze-
cinie3. Nie znalaz³y siê te¿ informacje o tym muzeum w powojennym
artykule O. Kunkla z 1972 roku, dotycz¹cym losów muzealnictwa pomor-
skiego po zawierusze wojennej, opublikowanym w roczniku „Baltische Stu-
dien”4. Moje poszukiwania w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie,
Koszalinie i w S³upsku czy te¿ w archiwach muzealnych kilku obecnych
muzeów na Pomorzu Œrodkowym (S³upsk, Koszalin, Bytów) nie wnios³y
niczego nowego. Równie¿ sprawdzenie popularnych kalendarzy niemiec-
kich, m.in. „Bütower Schloss-Kalender” za lata 1927, 1936 i 1930-1939 lub
„Heimatkalender für Ostpommern” za lata 1929-1941 i gazet „Ostpommer-
sche Heimat” i wielu innych nie przynios³y spodziewanych wiadomoœci.

Jedyn¹ informacjê, chocia¿ wielce lakoniczn¹, uzyska³em w „Unser
Pommerland” z 1925 roku, w ca³oœci poœwiêconym historii, kulturze i dzie-
jom Bytowa, gdzie autorka jednego z rozdzia³ów, w trybie przypuszcza-
j¹cym, sugeruje, aby takie muzeum regionalne, je¿eli powstanie, by³o
umieszczone w zamku w Wie¿y M³yñskiej (Mühlen Turm)5. Daje ona nawet
pewne propozycje rozmieszczenia zabytków na trzech kondygnacjach
wie¿y. Pierwsze piêtro mia³yby zajmowaæ zbiory geologiczne i ró¿norodne
skamieliny z powiatu bytowskiego (koralowce, amonity, rozgwiazdy) od-
ciœniête w ska³ach, na drugim proponuje umieœciæ znaleziska prehis-
toryczne, g³ównie urny gliniane oraz kamienne toporki i inne narzêdzia
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2
O. Kunkel, Pommersche Museen. „Pommersche Heimatpflege”, Stettin, 1933, 4 Jg., H. 3,

s. 95, mapa.
3

H. Bethe, Die pommersche Heimatmuseen. „Pommersche Heimatpflege”, Stettin, 1933, 4
Jg., H. 4, s. 110-111; H. 5/6, s. 153-156.
4

O. Kunkel, Aus der Geschichte des Pommerschen Museumswesens. „Baltische Studien”,
NF, Hamburg, 1972, Band 58, s. 77-113.
5

E. Lipp, Stadtbummel durch Bütow. „Unser Pommerland”, Stettin, 1925, 10 Jg., H. 10/11,
s. 411.



kamienne, natomiast trzecie piêtro nale¿y przeznaczyæ ogólnie na zbiory
etnograficzne, m.in. na sztukê ludow¹, sprzêt domowy, a¿ do „futrzanych
czapek kaszubskich”, jak autorka pisze w artykule. Tekst zakoñczony jest
nawet intencj¹, aby w muzeum zbiory wystawiane by³y „starszym na pa-
mi¹tkê, m³odym dla nauki”. Tak wiêc by³a to pierwsza wiarygodna infor-
macja, z której wynika³o, ¿e na zamku ju¿ od jakiegoœ czasu gromadzone s¹
zabytki z myœl¹ o urz¹dzeniu w Bytowie muzeum6.

Dopiero jednak spenetrowanie archiwum naukowego dzia³u archeolo-
gicznego w Muzeum Narodowym w Szczecinie spowodowa³o, ¿e natrafi-
³em w teczce archeologicznej miejscowoœci „Bytów” na ró¿norodn¹
korespondencjê z lat 1929-1942, chocia¿ niestety szcz¹tkow¹, prowadzon¹
pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Bytowie i Powiatowym Kuratorem
M³odzie¿y (Kreisjugendpfleger) Walterem Kellerem a Muzeum Prowincjo-
nalnym w Szczecinie, którego adresatem by³ najczêœciej dyrektor dr Otto
Kunkel lub kustosze: dr Franz Balke i dr Helmuth Bethe7. Znalaz³a siê w
tych materia³ach równie¿ ankieta muzealna Heimatmuseum Bütow, która
by³a odpowiedzi¹ na zawarte w niej pytania, opracowane dla wszystkich
muzeów regionalnych na Pomorzu w 1932 roku na spotkaniu zespo³u robo-
czego przedstawicieli pomorskich muzeów w Œwinoujœciu. Ankiety takie
mia³y na celu inwentaryzacjê dotychczasowego stanu muzealnictwa
pomorskiego na potrzeby placówki nadrzêdnej, jak¹ by³o Provinzialmuse-

um Pommerscher Altertümer in Stettin
8.

Z wype³nionej i podpisanej 28 listopada 1933 roku przez W. Kellera
ankiety dowiadujemy siê, ¿e muzeum w Bytowie zosta³o za³o¿one w 1929
roku na Zamku M³odzie¿y (Jugendburg), którym okreœlano wówczas zamek
pokrzy¿acki z racji przeznaczenia go na Schronisko M³odzie¿owe i do
u¿ytku innych organizacji m³odzie¿owych, i ¿e zajmuje ono parter skrzyd³a
krajoznawczego (Heimatflügel) zbudowanego w 1623 roku. Z tego wiêc

Dzieje muzeum w Bytowie
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6
Tam¿e.

7
Muzeum Narodowe w Szczecinie (dalej: MNS), dzia³ archeologiczny, teczka nr 1830.

8
Bestandsaufnahme der pommerschen Heimatmuseen. Tgb. 1929/1930. Nr 1509. Bütow,

MNS, teczka nr 1830.



wniosek, ¿e na miejsce lokalizacji muzeum przeznaczono tzw. Dom Wdów
pobudowany przez Bogus³awa XIV dla ksiê¿nej Zofii Saskiej, wdowy po
ksiêciu Franciszku, wzniesiony przy gotyckim skrzydle krzy¿ackim z
wejœciem bocznym od bramy wjazdowej (ryc. 1.). Od po³owy XIX wieku w
tym skrzydle, jak i w czêœci dobudowanej do skrzyd³a ksi¹¿êcego (po-
³udniowego), znajdowa³y siê mieszkania dla administracji i wiêzienie9.
Zamek jednak za czasów pruskich coraz bardziej popada³ w ruinê i by³y
nawet propozycje jego wyburzenia10. Dopiero na pocz¹tku XX wieku
zaczêto zabezpieczaæ dachami istniej¹ce ruiny budynków i przyst¹piono
powoli do ich odbudowy. Dalsze prace budowlano-rekonstrukcyjne na
zamku rozpoczê³y siê w latach trzydziestych i trwa³y do 1938 roku, jednak
nie zosta³y zakoñczone, bo przerwa³a je II wojna œwiatowa11. Dom Wdów
by³ jednak na tyle dobrze zachowany i mo¿liwy do przystosowania na
muzeum, ¿e rozpoczêto prace adaptacyjne w tym kierunku. Czêœæ

Ignacy Skrzypek
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Ryc. 1. Zamek pokrzy¿acki w Bytowie, lata 30. XX w., widok od pó³nocnego
wschodu; wg Der Kreis Bütow, 1938, s. 33

9
H. W. Janocha, F. J. Lachowicz, Zamki Pomorza Œrodkowego. Koszalin, 1990, s. 29-36.

10
Z. Radacki, Zamki województwa koszaliñskiego i problemy ich konserwacji. Szczecin,

1959, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie, mps, teczka nr 461, s. 13-15.
11

Tam¿e.



pomieszczeñ zajmowa³a jeszcze pralnia i przedszkole, które mia³y byæ
stamt¹d z czasem usuniête.

Z tych informacji wynika, ¿e gromadzone ju¿ od jakiegoœ czasu zabytki
w Wie¿y M³yñskiej, kiedy ta ze skrzyd³em gotyckim (pó³nocnym) zaczê³a
byæ remontowana, zosta³y przeniesione do Domu Wdów i tam od co najm-
niej 1929 roku wystawiane. Muzeum nie by³o jeszcze statutowo powo³ane i
administrowane tak, jak powinno, ale dzia³a³o i to g³ównie dziêki spo-
³ecznikowskiemu zaanga¿owaniu Powiatowego Kuratora M³odzie¿y Walte-
ra Kellera z Bytowa, który by³ jednoczeœnie kierownikiem muzeum.
Prawnym administratorem muzeum by³o Miasto i Powiat Bytów, natomiast
finansowo wspiera³ tê instytucjê Wydzia³ Powiatowy w Bytowie (Kreis-

ausschuss). Nie by³y to wielkie kwoty, bo wynosz¹ce rocznie tylko 100 RM
(tak przynajmniej podaje ankieta) i to przyznawane niezbyt systematycznie,
o czym œwiadczy suma 175 RM przyznana na potrzeby administracyjne i
ogrzewanie w latach 1929-1933. Walter Keller dop³aca³ z w³asnych œrod-
ków na organizacjê i utrzymanie muzeum i dopiero pod koniec 1933 roku
Starostwo wyrówna³o mu wydane dotychczas pieni¹dze12. Muzeum zajmo-
wa³o pomieszczenia na parterze tzw. skrzyd³a krajoznawczego w zamku,
którego w³aœcicielem by³ Zwi¹zek Niemieckich Schronisk M³odzie¿owych
Oddzia³ Pomorze (Gau Pommern). Warunkiem korzystania z tych po-
mieszczeñ by³o przejêcie kosztów utrzymania plus 10 % dochodu z biletów
wstêpu. Kierownik muzeum pracowa³ samodzielnie i jednoosobowo. Nie
by³ uzale¿niony od nadrzêdnych gremiów w formie np. Stowarzyszenia czy
te¿ jakiegoœ Kolegium.

Celem tego muzeum, wed³ug ankiety z 1933 roku, mia³o byæ zbieranie i
opieka nad prehistorycznymi znaleziskami i eksponatami z terenu powiatu
bytowskiego. Wynika wiêc, ¿e zabytki archeologiczne by³y priorytetowe w
dzia³alnoœci placówki, ale to chyba z racji tego, ¿e tych zabytków by³o
najwiêcej w zbiorach i ¿e teren powiatu bytowskiego le¿a³ w s¹siedztwie
granicy z Polsk¹. Panowa³a wtedy tendencja dokumentowania germañskich

Dzieje muzeum w Bytowie
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12
Ankieta muzeum w Bytowie z 28.11.1933., archiwum MNS, teczka nr 1830.



ziem przygranicznych, któremu w³aœnie s³u¿y³y obiekty archeologiczne,
jak¿e czêsto tendencyjnie interpretowane.

Muzeum w budynku Domu Wdów zajmowa³o w tym okresie piêæ po-
mieszczeñ o powierzchni 120 m², z których jednak tylko dwa (o powierzchni

30 m²) byùy wykorzystywane. Widzimy zatem, ýe nie byùa to zbyt wielka

ekspozycja, ale tylko dlatego, ýe jeszcze nie wszystkie pomieszczenia

oddano do dyspozycji muzeum. Zbiory nie eksponowane, czyli badawcze,
jak to ankieterzy odnotowali, przechowywano w szafach i skrzyniach maga-
zynowych.

Urzêdowa nazwa tej placówki brzmia³a Kreisheimatmuseum für den

Kreis Bütow (Powiatowe Muzeum Regionalne dla powiatu Bytów)13.
Muzeum czynne by³o od wtorku do czwartku w godzinach 15-17; za wstêp
doroœli p³acili 20, a dzieci 10 fenigów. Poza godzinami otwarcia mo¿na by³o
zwiedzaæ muzeum po uprzednim zg³oszeniu siê u Powiatowego Kuratora
M³odzie¿y Kellera, który po jakimœ czasie dostawa³ od starosty niewielki
dodatek pieniê¿ny za sprawowanie tej funkcji. By³ on nie tylko orga-
nizatorem tej placówki i jej kierownikiem do 1936 roku, ale tak¿e pe³ni³
funkcjê, najpewniej spo³ecznie, zastêpcy Pañstwowego Opiekuna Zabyt-
ków Archeologicznych (Bodenaltertümer) w powiecie bytowskim. Ponad to
by³ tak¿e kierownikiem biblioteki objazdowej i powiatowym fotografem14.

Muzeum mia³o charakter regionalny ze wszystkimi mo¿liwymi do
przedstawienia zjawiskami z zakresu przyrody, kultury i historii. Zbiory w
tym czasie nie by³y podzielone na dzia³y, poniewa¿ nie wszystkie pomie-
szczenia sta³y do dyspozycji muzeum. Oczekiwano jeszcze na wykupienie
dwóch pokoi, które zajmowa³a Powiatowa Kasa Nadleœnictwa. Je¿eli w
przysz³oœci okaza³oby siê, ¿e na dzia³alnoœæ muzeum bêd¹ potrzebne
nastêpne pomieszczenia, to zostan¹ w³¹czone jeszcze trzy pokoje, które
zajmowa³o wówczas przedszkole miejskie.

W chwili wype³niania ankiety zbiory sk³ada³y siê z zabytków arche-
ologicznych, wœród których przewa¿a³y popielnice z grobów skrzynkowych
kultury pomorskiej z Niezabyszewa, Mas³owiczek, Udorpia, Krosnowa,

Ignacy Skrzypek
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13
Tam¿e, s. 5.

14
Tam¿e, s. 8.



Piaszna, Pó³czna, Trzebiatkowej oraz urny i przystawki z grobów kultury
³u¿yckiej, m.in. z cmentarzyska kurhanowego w Z¹binowicach, czy te¿ z
grobów cia³opalnych odkrytych w miejscowoœci Chomice (Rosenfelde), a
tak¿e z miejsca przy Wie¿y Ciœnieñ w Bytowie (inaczej Wie¿a Wodna ) i
Sowiej Góry (Eulenberg)15. Ponadto wystawiono ozdoby z br¹zu (T¹gowie,

Dzieje muzeum w Bytowie

13

Ryc. 2. Rysunki zabytków archeologicznych z powiatu bytowskiego;
wg Der Kreis Bütow, 1938, s. 9

15
H. J. Eggers, Übersicht über die vorgeschichtlichen Funde. W: G. Bronisch, W. Ohle, H.

Teichmüller, Der Kreis Bütow. Stettin, 1938, s. 19-24; 109, 178, 195, 196, 199, 211-275.



Modrzejewo, Pó³czno), siekierki br¹zowe (Struszewo, Modrzejewo) oraz
bardzo cenny miecz br¹zowy z Gostkowa o d³ugoœci 39 cm, ze sztabk¹ do
rêkojeœci, z III okresu epoki br¹zu16 (ryc. 2.16). Z m³odszej epoki kamienia
prezentowano toporki kamienne z Tuchomka, Grzmi¹cej, T¹gowia, ¯ukówka,
Gostkowa i Struszewa oraz niezwyk³e motyki z jeleniego rogu z Ugoszczy i
Sierzna, a tak¿e narzêdzie d³utowate z Niezabyszewa, które obecnie znajduje
siê w Muzeum Historycznym w Stralsundzie (ryc. 2.1)17. Eksponowano
równie¿ zespó³ zabytków z okresu wp³ywów rzymskich, m.in. z Gostkowa,
Modrzejewa, Pomyska Ma³ego i Struszewa, w tym wiele ozdób br¹zowych i
paciorki szklane. Wystawiono równie¿ czaszkê ludzk¹ osobnika p³ci mêskiej z
cmentarzyska ludnoœci kultury wielbarskiej w Struszewie z II wieku n.e., która
zosta³a znaleziona podczas orki w 1897 roku18.

Na terenie Bytowa by³y jeszcze prehistoryczne zbiory prywatne, jedne w
posiadaniu w³aœciciela browaru Johanna Herra (Vorgeschichtliche Samm-

lung von Brauereibesitzer) i drugie, bêd¹ce w³asnoœci¹ radcy medycznego
dr Hülsmeyera (Vorgeschichtliche Sammlung von Medizinalrat). Pierwsze
z nich liczy³y 173 pozycje, g³ównie z powiatu bytowskiego, ale by³y tak¿e
zabytki archeologiczne z ówczesnego s¹siedniego powiatu miasteckiego
(np. Kramarzyny, Przyborze, Wa³dowo), s³upskiego (Zalesie S³upskie,
Czarna D¹brówka), nieliczne z cz³uchowskiego, chojnickiego, s³awieñskie-
go, grudzi¹dzkiego czy te¿ kartuskiego. O te pierwsze zabiega³ jeszcze w
1923 roku organizator Muzeum Regionalnego w S³upsku Johann Werner,
równoczeœnie dyrektor RzeŸni Miejskiej, jednak te pertraktacje nie przy-
nios³y skutku. Z tego czasu znamy ich wykaz, który J. Herr przes³a³ w maju
1923 roku dyrektorowi Wernerowi do S³upska19. O prywatnych zbiorach
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archeologicznych dr Hülsmeyera wiemy tylko tyle, ¿e przed 1929 rokiem
podobno zosta³y pozyskane do zbiorów bytowskiego muzeum20.

Z zabytków etnograficznych eksponowano urz¹dzenia i wyroby tkackie,
a tak¿e ró¿ne drobne prace rêczne z w³osia, ³yka i drewna. By³ te¿ k¹cik
mieszczañski w stylu biedermeierowskim, uzupe³niony ró¿nymi pami¹tka-
mi z podró¿y zagranicznych (np. chiñski bo¿ek domowy). Prezentowano
tak¿e zabytki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ i histori¹ zamku, „wszelk¹ broñ ze
starszych i m³odych czasów” z panowania krzy¿ackiego, jak i z okresu, kie-
dy ten obiekt pe³ni³ funkcjê wiêzienia, m.in. „kajdany z wiêzienia s¹do-
wego”. Z historycznych pami¹tek wystawiono te¿ kolekcjê bytowskich
notgeldów z czasów inflacji21.

Oprócz archeologii i etnografii, muzeum posiada³o te¿ zbiory rzemios³a i
sztuki sakralnej. Czêœæ z nich wymieniona jest w ankiecie muzealnej, inne
zawiera inwentarz powiatu bytowskiego sporz¹dzony w 1935 roku przez
Konserwatora Prowincjonalnego w Szczecinie, w którym zapisane obiekty
mog³y znajdowaæ siê w muzeum w Bytowie.

W ankiecie z 1933 roku wymienia siê rzeŸbê o wysokoœci 85 cm z
drewna lipowego œw. Anny Samostrzeæ z koœcio³a w Pomysku Wielkim,
datowan¹ na 1430 rok (ryc. 3.), misê chrzcieln¹ z mosiê¿nej blachy kutej
o œrednicy 43 cm, z wizerunkiem w lustrze sceny grzechu pierwo-
rodnego, z koœcio³a œw. Jerzego w Bytowie (Bergkirche), która posiada
muzealny nr inw. 374 (ryc. 4.), figurê Chrystusa o wysokoœci 70 cm z
przydro¿nego krzy¿a z Czarnej D¹browy, o nr. inw. 342, drewnian¹ p³ytê
nagrobn¹ (Grabdenkmal) m³ynarzowej Krause z Ugoszczy (1776- 1846)
o wysokoœci 1,70 m i szerokoœci 60 cm, z koœcio³a œw. Jerzego, która od
1935 roku znajdowa³a siê w muzeum z adnotacj¹ „czasowo”, statek
wotywny z XVIII wieku (po³amany) równie¿ z tego koœcio³a, „dro-
gocenne pisma cechów z XVII i XVIII wieku z du¿ymi pieczêciami i
wszelkie przedmioty cynowe cechów rzemieœlniczych” oraz zbiory
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Ryc. 3. Bytów – Heimatmuseum, rzeŸba œw. Anny Samotrzeæ z Pomyska
Wielkiego; fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ryc. 4. Bytów – Heimatmuseum, misa chrzcielna z koœcio³a œw. Jerzego
(Bergkirche); fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie



ornitologiczne, m.in. wypchany kormoran i sowa22. W ankiecie umiesz-
czono zapewne te najwa¿niejsze.

Zbiory muzealne zarejestrowane by³y w ogólnym katalogu ksi¹¿kowym, a
poszczególne zabytki mia³y za³o¿one karty inwentarzowe wed³ug wytycznych
Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie. Aktualne zabytki muzealne i inne
informacje z dzia³alnoœci muzeum publikowano w „Bütower Anzeiger”.

W ankiecie z 1933 roku zaznaczone jest, ¿e muzeum organizuje równie¿
wystawy czasowe. Dotychczas prezentowano wystawê o rzemios³ach i ce-
chach bytowskich oraz wystawê o pograniczu pomorskim z racji s¹siedztwa
powiatu bytowskiego z Polsk¹. Akcent tzw. ziemi granicznej jako bardzo
wa¿ny dla tego muzeum bêdzie siê przewija³ i póŸniej, w trakcie przygoto-
wywania do organizacji nowej, powiêkszonej wystawy w budynku Domu
Wdów na zamku krzy¿ackim. Nie tylko zreszt¹ w muzeum bytowskim ten
polityczny temat Grenzlandu bêdzie aktualnym tematem sta³ych ekspozycji
muzealnych w powiatach granicznych. Tak by³o np. w muzeum w S³upsku23,
w Lêborku24, a tak¿e w Bytomiu na Górnym Œl¹sku25.

Liczba zwiedzaj¹cych w okresie sprawozdawczym za 1932 rok wynios³a
493 osoby, w tym indywidualnych 89, a pozosta³¹ frekwencje uzupe³ni³o 6
klas szkolnych z Bytowa z liczb¹ 253 uczniów i 5 klas ze szkó³ powiatowych
z obecnoœci¹ 151 uczniów26. Wniosek z tego, ¿e spo³eczne zapotrzebowanie
na muzeum w Bytowie by³o, pomimo ¿e dzia³a³o ono w skromnych
warunkach i nie by³o jeszcze wyposa¿one w dostateczn¹ iloœæ zabytków.
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Organizacja „Kreisheimatmuseum”

Powstania muzeum w Bytowie od w³adz Starostwa domaga³ siê tak¿e
Powiatowy Opiekun Zabytków Archeologicznych nauczyciel Püggel
(Kreispfleger für Bodenaltertümer), który uzasadni³ celowoœæ takiej decyzji
przygranicznym po³o¿eniem Bytowa. Pisa³, ¿e „[…] mieszkañcy miasta i
powiatu musz¹ dok³adnie poznaæ swoj¹ historiê i kulturê, aby z ca³¹ œwia-
domoœci¹ wype³niaæ pos³annictwo, jakie winny mieæ spo³ecznoœci terenów
przygranicznych”27. Ju¿ w koñcu 1929 roku pisa³ te¿, ¿e gdyby Bytów posia-
da³ dostateczn¹ iloœæ zabytków i odpowiednie pomieszczenia, to mo¿na by-
³oby ju¿ teraz otworzyæ muzeum, poniewa¿ jest wielkie zapotrzebowanie na
tak¹ instytucjê28. Na lokalizacjê wskaza³ oczywiœcie zamek krzy¿acki, „któ-
ry jest prawdziwym œwiadkiem historii”. Tê koncepcjê popiera³ tak¿e prze
ca³y czas dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie O. Kunkel,
który pisa³ w tej sprawie nawet do prezydenta Rejencji w Koszalinie (1937)
wskazuj¹c na zamek zakonny, ¿e „ka¿dy mieszkaniec pogranicza musi znaæ
to niemieckie »przedmurze« i jego historiê”.

W celu pozyskania ró¿norodnych zbiorów czyniono ju¿ od 1929 roku
zabiegi, skierowane do Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie. Starostwo
w Bytowie i Powiatowy Kurator M³odzie¿y skierowali pismo do dyrektora
tego¿ muzeum dr Otto Kunkla z zapytaniem, na jakich warunkach mogliby
otrzymaæ z powrotem zbiory z powiatu bytowskiego, które od koñca XIX
wieku by³y kierowane w wiêkszoœci do Muzeum w Szczecinie. OdpowiedŸ
Muzeum Prowincjonalnego nie by³a pocieszaj¹ca. Wymawiano siê od odda-
nia zabytków, uzasadniaj¹c tym, ¿e wiêkszoœæ jest na wystawach i zabie-
ranie ich stamt¹d stanowi³oby „bolesn¹ stratê dla wystawiennictwa
szczeciñskiego”!29

W zamian Muzeum Prowincjonalne oferowa³o pomoc merytoryczn¹ w
organizacji muzeum bytowskiego, m.in. w sporz¹dzeniu projektu ekspo-
zycji i gablot, rozmieszczenia zabytków we wnêtrzach zamku, fachowy opis
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zabytków, dobranie map, wykresów i innych rozwi¹zañ graficznych. Do
tych zadañ poproszony zosta³ kustosz Muzeum Prowincjonalnego w Szcze-
cinie Franz Balke, który doradza³ w sprawie nie tylko merytorycznego roz-
mieszczenia poszczególnych zabytków, ale tak¿e oœwietlenia, malowania
œcian i gablot. Zajmowa³ siê tymi zadaniami tylko do czasu, kiedy zosta³
awansowany w listopadzie 1931 roku na Prowincjonalnego Konserwatora
Zabytków30. PóŸniej zast¹pi³ go w tych pracach inny kustosz Muzeum Pro-
wincjonalnego w Szczecinie dr Helmuth Bethe, który odwiedzi³ nawet By-
tów i uzgadnia³ z Powiatowym Opiekunem M³odzie¿y Kellerem kosztorysy
robót budowlanych, a nawet palety farb, które mia³y byæ u¿yte do ma-
lowania pomieszczeñ i gablot31.

Przebudowê pomieszczeñ Domu Wdów na Muzeum Powiatowe w By-
towie finansowa³a firma pn. Niemieckie Schroniska M³odzie¿owe, Oddzia³
Pomorze, która mia³a na ten cel niewielkie pieni¹dze, bo wynosz¹ce za-
ledwie 600 MK. Powiat te¿ nie kwapi³ siê na wydatkowanie wiêkszej kwoty.
Oferowa³ na gabloty 200 MK, chocia¿ Keller liczy³, ¿e na urz¹dzenia
pomieszczeñ miasto i powiat przeznacz¹ wspólnie 500 MK. Szczup³e œrodki
ogranicza³y wyposa¿enie wnêtrz do najprostszych rozwi¹zañ w zakresie
mebli, gablot wystawienniczych czy te¿ malowania œcian. Wed³ug koszto-
rysu sporz¹dzonego przez dr H. Pethego, suma mia³a dok³adnie wynieœæ
231,04 MK. W 1930 roku Walter Keller sporz¹dzi³ generalny plan remontu i
organizacji muzeum na sumê 3.000 MK, ale tych pieniêdzy nie uda³o siê
zebraæ i musia³ zadowoliæ siê tymi niewielkimi kwotami i skromn¹ aran¿a-
cj¹ wnêtrz muzealnych. Rozbudow¹ zamku w Bytowie zajmowa³a siê firma
architektoniczna Fritza Ebharda z Berlina.

Z korespondencji, jak¹ znamy z lat 1929-1938 i sporadycznej z roku
1942, wynika, ¿e przy realizacji remontu zamku na cele muzealne napoty-
kano na ci¹g³e trudnoœci. Wynika³o to z braku na miejscu w Bytowie osób
kompetentnych do przygotowania ekspozycji muzealnej, a tak¿e z rozwi-
niêtej pruskiej biurokracji. Ka¿dy projekt wyposa¿enia pomieszczeñ w
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meble, gabloty oraz w zabytki, a tak¿e kolorystykê œcian i oœwietlenie uz-
gadniano wielokrotnie z Muzeum Prowincjonalnym w Szczecinie i oso-
biœcie z Pañstwowym Kuratorem Muzeum Prowincji Pomorze, którym by³
Otto Kunkel, jednoczeœnie dyrektor placówki muzealnej w Szczecinie. Ten
z kolei musia³ przekonywaæ Nadprezydenta Prowincji Pomorze w Szcze-
cinie i Prezydenta Rejencji w Koszalinie o merytorycznej potrzebie
powo³ania muzeum w Bytowie i jego profilu, nakierowanym szczególnie na
propagowanie „wschodnioniemieckiej ziemi granicznej”32. Kurator Mu-
zeum Prowincji (O. Kunkel) zastrzega³ wrêcz, ¿e typowego muzeum
regionalnego nie popiera, a wystawy regionalne nale¿y ograniczyæ do
minimum. Akceptowa³ w pe³ni projekt nowego kierownika muzeum w
Bytowie od 1936 roku, nauczyciela Lietzau, który przedstawi³ naj-
istotniejsze punkty profilu muzeum. By³y to:

1) graniczno- polityczne znaczenie powiatu;
2) w³aœciwoœci zamku jako jednego z najbardziej czcigodnych

pomników historii wschodnich Niemiec;
3) prehistoria powiatu ukazuj¹ca jasno, ¿e ziemia ta jest germañ-

ska;
4) etnografia powiatu przedstawiaj¹ca sk³ad ludnoœciowy powiatu,

pomniki kultury i przyrody.
Muzeum mia³o byæ tak¿e wykorzystywane jako placówka edukacyjna

s³u¿¹ca ró¿norodnym imprezom wspó³czesnym.
W trakcie remontu i przygotowania wszystkich pomieszczeñ muzeal-

nych przewidywano równie¿ pokój na bibliotekê, pracowniê naukow¹ i ma-
gazyn zbiorów. Wystawy mia³y byæ udostêpniane etapami. W pierwszej
czêœci planowano wyeksponowaæ zabytki z czasów zakonu krzy¿ackiego i
Fryderyka Wielkiego, które usilnie starano siê zakupiæ lub wypo¿yczyæ,
poniewa¿ w zbiorach nie by³o ich zbyt wiele. Monety z czasów Zakonu pla-
nowano kupowaæ u antykwariuszy w Berlinie. Na wszystko jednak po-
trzebne by³y pieni¹dze, których brakowa³o, bowiem miasto nie bardzo
kwapi³o siê, aby wspólnie z powiatem utrzymaæ tak¹ placówkê, chocia¿
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za³o¿enia na wstêpie by³y takie, ¿e miasto pokrywaæ mia³o 1/3 rocznych
kosztów utrzymania muzeum33.

Zamek w Bytowie od 1935 roku poddany zosta³ generalnym pracom re-
konstrukcyjno-restauratorskim, maj¹cym na celu wydobycie walorów krzy¿ac-
kiego zamku. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora G. Bronischa do
1938 roku, jednak nie wszystkie pomieszczenia wyremontowano34. Po za-
koñczeniu prac budowlanych w skrzydle zakonnym 17 grudnia 1938 roku o
godzinie 14 odby³a siê uroczystoœæ zawieszenia wiechy na tym skrzydle.
Obecny by³ m.in. Nadprezydent Prowincji Pomorze, dyrektor Muzeum
Prowincjonalnego w Szczecinie dr Otto Kunkel i kustosz dr Helmuth Bethe.

W lipcu 1937 roku prowadzono prace przy badaniu fundamentów wie¿y
czworok¹tnej (Vierecksturm) w skrzydle zakonnym, okreœlanej tak¿e jako
krzy¿acki Bergfried, wysadzonej przez Szwedów przed opuszczeniem
zamku w 1657 roku. Powiatowy Opiekun Zabytków Archeologicznych,
którym teraz by³ nauczyciel Lietzau, dosta³ polecenie nadzorowania prac
ziemnych. W ich wyniku uzyskano wiele ciekawych naczyñ: mis, dzbanów,
talerzy XVII-wiecznych i kafli miskowych z XV-XVII wieku, które
znalaz³y siê w zbiorach muzealnych i z racji niezwyk³ej ornamentyki
kolorowej by³y publikowane w „Baltische Studien”35 (ryc. 5.).

Na czas remontu zasoby Muzeum Powiatowego w Bytowie zosta³y spa-
kowane i przeniesione na strych szko³y im. Hindenburga (obecnie Gim-
nazjum przy ul. Mieros³awskiego)36, chocia¿ wed³ug innych informacji
mia³a to byæ zabytkowa kamienica przy Lauenburgstrasse (dzisiaj ul. Sikor-
skiego)37. Chyba jednak ta pierwsza lokalizacja jest prawdziwa, poniewa¿
mowa o niej w korespondencji Urzêdu Doradztwa Archiwalnego Prowincji
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Pomorze do dyrektora Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie z 19 paŸ-
dziernika 1942 roku38.

Od 1935 roku rozpoczêto katalogowanie zbiorów muzeum bytowskiego
z myœl¹ o opracowaniu inwentarza zabytków powiatu bytowskiego spo-
rz¹dzanego przez Konserwatora Prowincjonalnego. Inwentarz wymienia
niektóre zabytki zwi¹zane z cechami i czêœciowo ze sztuk¹ koœcieln¹, z
których czêœæ mog³a byæ w muzeum39. Zdjêcia zabytków do inwentarza
wykonywano na dziedziñcu zamku bytowskiego na tle odbudowuj¹cego siê
skrzyd³a zakonnego (pó³nocnego).

Z zabytków wpisanych do inwentarza wymieniæ nale¿y: drewniane
(dêbowe) lady cechowe, a wœród nich ladê cechu piekarzy z 1913 roku,
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rzeŸników z XIX wieku, kowali i krawców z XVIII wieku, garncarzy z 1767
roku i szewców z napisem Anno 1810; dziewiêæ pieczêci cechowych z
inskrypcjami Bütow, w tym miedziana piekarzy z XVIII wieku, dwie
szewców, z których jedna pochodzi³a z 1791 roku, druga natomiast z
pierwszej po³owy XIX wieku, dwie mosiê¿ne cechu krawców z 1738 i 1739
roku, jedna ¿elazna z 1746 roku, dwie tego¿ cechu z XVIII wieku, w tym
jedna z herbem oraz owalna krawców z herbem z 1854 roku i okr¹g³a
równie¿ krawców z tego samego roku40.

Bardzo popularne w zbiorach wszystkich muzeów regionalnych by³y
zabytki cynowe, w tym szczególnie ozdobne wilkomy, dzbany i kufle
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ rzemios³a. Do inwentarza muzeum w Bytowie
wpisany by³ pod nr. 412 cynowy wilkom cechu garncarzy o wysokoœci 48
cm z 1767 roku, ozdobiony przywieszkami w kszta³cie lwich g³ówek i figur¹
wojownika na pokrywie (ryc. 6.), wilkom cechu piekarzy z 1789 roku
wpisany pod nr. 372 (ryc. 7.) i cynowy dzbanek o wysokoœci 15 cm cechu
garncarzy z XVIII, figuruj¹cy pod nr. 413. Te zabytki by³y z pewnoœci¹
eksponowane w Muzeum Regionalnym w Bytowie, natomiast inne naczynia
cechowe i dokumenty, oprócz dokumentów cechu rzeŸników, które
przechowywano w muzeum, znajdowa³y siê prawdopodobnie do 1938 roku
pod opiek¹ Nadburmistrza41. Ich losy powojenne nie s¹ znane. Byæ mo¿e
ca³oœæ tych zbiorów, pod koniec wojny, równie¿ znalaz³a siê dla
bezpieczeñstwa w tym samym budynku, w którym by³y przechowywane
zbiory muzealne. Byæ mo¿e sugestia, ¿e zosta³y wywiezione przez
Niemców, jest prawdziwa42. Niektóre wilkomy, znajduj¹ce siê pod opiek¹
Ratusza, s¹ rozpoznawane. Takim jest np. wilkom cynowy cechu rzeŸników
z 1728 roku, cechu szewców z przywieszonymi plakietkami 1647 roku (ryc.
8.), cechu kowali z 1712 roku, cechu krawców z 1689 roku, oraz wilkom i
dzban cechu stolarzy z 1746 roku43.
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Ryc. 6. Bytów – Heimatmuseum, wilkom cechu garncarzy z 1767 r.;
fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ryc. 7. Bytów – Heimatmuseum, wilkom cechu piekarzy z 1789 r.;
fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie



Prawdopodobnie równie¿ w muzeum bytowskim mia³y byæ przecho-
wywane czasowo dwa nagrobki drewniane wypo¿yczone z muzeum w
Dar³owie, pochodz¹ce z jakiegoœ cmentarza ze wsi S³owiñców44. Z za-
bytków historycznych by³y tam równie¿ widoki Bytowa, w tym chyba
najwiêcej obrazów zamku krzy¿ackiego oraz widok starej kuŸni. By³a te¿
stara mapa powiatu i mapy granic gruntów wsi Gostkowo, jedna z roku
1831, druga z 177545.

Wœród zaginionych zabytków bytowskich by³ tak¿e olejny obraz widoku
Bytowa z 1705 roku, który w roku 1935 znajdowa³ siê w posiadaniu Ratusza.
Ogólny widok Bytowa i okolicy wykonany przez Friderika Augusta na zlecenie
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Ryc. 8. Bytów – Heimatmuseum; wilkom cechu szewców 1647 r.;
fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie
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radnych, mia³ rozpowszechniaæ zalety miasta, a tak¿e stanowiæ swego rodzaju
wotum przeb³agalne, w intencji uchowania miasta w przysz³oœci od takiego losu,
jakim by³ wielki po¿ar w 1700 roku. Panorama ta przynosi³a wiele danych o
zabudowie i zagospodarowaniu podmiejskich i dalszych okolic Bytowa46. Nie jest
jednak pewne, czy kiedykolwiek stanowi³ w³asnoœæ muzeum47.

Jak z tego krótkiego przegl¹du wynika, nie by³y to zbiory bez znaczenia
dla œredniowiecznej i nowo¿ytnej sztuki oraz rzemios³a pomorskiego. Nie
mamy przecie¿ wszystkich danych i wymieniliœmy tylko te zabytki, co do
których s¹ jakieœ wiadomoœci.

W czasie trwania remontu pomieszczeñ zamkowych postarano siê, aby
Muzeum Prowincjonalne w Szczecinie przekaza³o wszelkie wskazówki do-
tycz¹ce opisu zabytków i ich inwentaryzacji w ksiêdze przychodów, wed³ug
rubryk, jakie obowi¹zuj¹ w muzeum nadrzêdnym. Miejscowe spo³eczeñ-
stwo, po og³oszeniu pomys³u utworzenia muzeum, sk³ada³o wiele ekspona-
tów i by³a potrzeba ich w³aœciwego zapisania.

Przeci¹gaj¹cy siê remont przysz³ych pomieszczeñ muzealnych powodowa³,
¿e przechowywane na ten czas zabytki znajdowa³y siê w zbyt prowizorycznych
i nieodpowiednich warunkach. To z kolei przysparza³o kierownikowi muzeum
z³ej opinii.

Znalazcy zabytków archeologicznych nie chcieli przekazywaæ znajdo-
wanych naczyñ do muzeum, które nie dzia³a³o. Pewna skarga leœniczego z
Nadleœnictwa Nowy Kraków na kierownika muzeum w Bytowie spowo-
dowa³a, ¿e 19 wrzeœnia 1937 roku subwencja na muzeum od burmistrza
miasta Bytów zosta³a wstrzymana, z uwagi na z³e zarz¹dzanie placówk¹.
Dopiero interwencja dyrektora O. Kunkla u Prezydenta Rejencji w Kosza-
linie spowodowa³a, ¿e w grudniu 1937 roku Starostwo wziê³o odpowie-
dzialnoœæ za finansowanie Muzeum w Bytowie i zapewni³o, ¿e miasto
równie¿ bêdzie ponosiæ pewne koszty utrzymania tego muzeum48.
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Z chwil¹ wybuchu wojny wszelkie prace w muzealnych pomieszcze-
niach na zamku zosta³y wstrzymane. Spo³ecznie pracuj¹cy kierownik
Lietzau zosta³ powo³any do wojska i nie wiadomo, kto sprawami muzeum
siê zajmowa³. Urzêdowo i oficjalnie Powiatowe Muzeum w Bytowie
jeszcze nie zosta³o powo³ane, a sprawa z³ego przechowywania zbiorów
znowu od¿y³a w 1942 roku. Urz¹d Doradztwa Archiwalnego w Szczecinie
zobowi¹za³ dyrektora Muzeum Pañstwowego (Landesmuseum) w Szcze-
cinie do zajêcia siê zbiorami bytowskimi. 1 grudnia 1942 roku dr O. Kunkel
przyjecha³ do Bytowa i rozpocz¹³ prace przy wydzieleniu ze zbiorów mu-
zealnych zabytków metalowych. Wydaje siê, ¿e z jednej strony by³a to
troska o los tych zabytków, przechowywanych w z³ych warunkach, ale
równie¿ segregacja co cenniejszych zbiorów i przygotowywanie ich do
wywiezienia w g³¹b Rzeszy, ze wzglêdu na rozwój dzia³añ wojennych.
Urz¹d Doradztwa Archiwalnego prosi³ te¿ dyrektora Kunkla, aby ten
poczyni³ starania i dowiedzia³ siê czegoœ o zaginionych dokumentach ce-
chowych. Po powrocie z Bytowa O. Kunkel odpowiedzia³ Urzêdowi, ¿e
obecnie nie mo¿na stworzyæ lepszych warunków przechowywania zbiorów,
poniewa¿ w najbli¿szym czasie niemo¿liwe jest urz¹dzenie muzeum
powiatowego. Z ró¿nych wzglêdów niemo¿liwa jest tak¿e likwidacja tych
zbiorów. Co do dokumentów cechowych w owych zbiorach, to nikt z
odpowiedzialnych w tym czasie osób w Bytowie nie móg³ nic powiedzieæ o
owych zabytkach49.

Wiadomoœci dotycz¹ce bytowskiego Heimatmuseum koñcz¹ siê na 1942
roku, przynajmniej w tych materia³ach, do których uda³o nam siê dotrzeæ.
Jedno jest pewne: mia³a to byæ ca³kiem znaczna placówka, jak na owe czasy,
mieszcz¹ca siê w piêciu pomieszczeniach wschodniego skrzyd³a zamku
(Dom Wdów). Sporz¹dzone by³y dok³adne plany przysz³ej ekspozycji w
salach zamkowych, które zachowa³y siê w teczce archiwalnej, w dziale
archeologicznym Muzeum Narodowego w Szczecinie50.
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Powojenne losy zbiorów

Zabytki, które przed wojn¹ zosta³y zgromadzone w muzeum i przez jakiœ
czas eksponowane w zamkowych pomieszczeniach, by³y doœæ znaczne.
Œwiadczy o tym ogólny wykaz zabytków po dawnym Heimatmuseum,
sporz¹dzony w 1946 roku dla potrzeb Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie
(szczegó³owy spis nie zachowa³ siê). Aby zabezpieczyæ zbiory przed pa-
nuj¹cym szabrem, przechowywano je czasowo w gmachu Starostwa, w
Referacie Kultury i Sztuki. W zestawie zabytków figurowa³y 1142 obiekty,
g³ównie eksponaty archeologiczne i etnograficzne51. W tej liczbie wymienia
siê 48 urn, nastêpnie misy, dzbany i garnki w iloœci 24 sztuki, 12 zabytków z
br¹zu, 13 z ¿elaza, 11 z drewna, 3 monety, 1 taca ozdobna z 1482 roku
(prawdopodobnie misa chrzcielna), ale najwiêcej by³o zabytków krze-
miennych i kamiennych w iloœci 363 eksponaty (wydaje siê, ¿e policzono
masowo materia³ krzemienny w postaci wiórów, od³upków, ³uszczni, rdzeni
itp.). By³o jeszcze oko³o 30 pude³ek z przepalonymi koœæmi z popielnic oraz
koœci szkieletów, byæ mo¿e z jakiœ cmentarzy przykoœcielnych (mo¿e spod
koœcio³a œw. Katarzyny lub koœcio³a œw. Jerzego). Pozosta³e okazy, które
znalaz³y siê w bytowskim starostwie, to prawdopodobnie zabytki etno-
graficzne, miejskie i sakralne52.

Ze sprawozdania z dzia³alnoœci Referatu Kultury i Sztuki powiatu
bytowskiego za okres od 20 maja 1945 do 15 kwietnia 1946 roku, spo-
rz¹dzonego przez kierownika tego urzêdu Tadeusza Szewczyka, a pod-
pisanego przez wicestarostê I. O³tarzewskiego, wynika, ¿e przechowywane
zabytki pochodzi³y z by³ego muzeum prywatnego w Bytowie (?), natomiast
Muzeum Pañstwowe, jakie znajdowa³o siê w zamku w Bytowie, zosta³o
przez Niemców wywiezione (?). Czy¿by by³y to zabytki, g³ównie archeolo-
giczne, nale¿¹ce do browarnika Johanna Herra, a sugestia prof. D. Kaczma-
rzyka, zajmuj¹cego siê stratami wojennymi Polski, ¿e niektóre zabytki
sakralne z Bytowa zosta³y przez Niemców wywiezione w 1944 roku, mo¿e
byæ prawdziwa? Trudno jest na to daæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ. A mo¿e
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powojenni urzêdnicy uznali za zbiory prywatne zabytki muzealne
przechowywane w szkole im. Hindenburga, przeniesione tam na czas
remontu?

Ze zgromadzonych w Starostwie przedwojennych zabytków projekto-
wano w styczniu 1946 roku urz¹dziæ muzeum w zamku pokrzy¿ackim, po
uprzednim jego remoncie i zaadoptowaniu sal. Jednak potrzeb wtedy by³o
tak wiele, zw³aszcza organizacja szkolnictwa w pierwszym rzêdzie, ¿e
obiekty kultury musia³y zejœæ na plan dalszy. Od 1946 roku rozpoczêto za-
bezpieczanie zamku przed pl¹drowaniem i przed jego niszczeniem powo-
dowanym warunkami atmosferycznymi. Musimy bowiem pamiêtaæ, ¿e
przed wojn¹ nie dokoñczono ca³kowitego remontu zamku i taki stan rzeczy
trwa³ od co najmniej 1939 roku.

W maju 1946 roku przeprowadzono rejestracjê zabytków malarstwa i
rzeŸby znajduj¹cych siê w Starostwie, na zamku pokrzy¿ackim i w koœcio-
³ach bytowskich. Zarejestrowano 11 obiektów nieruchomych oraz 63 sztuki
zabytków ruchomych. W zamku zabezpieczono organy i rzeŸby pochodz¹ce
z koœcio³a Bo¿ego Cia³a w Gdañsku. Ju¿ w sierpniu podsekretarz Starostwa
J. K³odnicki napisa³ do Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie z proœb¹,
„[…] aby zarz¹dziæ przekazanie do któregokolwiek muzeum eksponatów
muzealnych zgromadzonych w tutejszym Referacie Kultury i Sztuki, gdy¿
zabytki przechowywane s¹ w jednym pomieszczeniu, które jest bardzo
potrzebne na biuro […]”53.

Urz¹d Wojewódzki podj¹³ decyzjê i nakaza³ Staroœcie bytowskiemu
spakowanie zbiorów i dostarczenie ich do Szczecina. Zabytki mia³o przyj¹æ
ówczesne Muzeum Miejskie w Szczecinie. Starosta prosi³ na tê okolicznoœæ
o zapewnienie kwoty 2.600 z³ potrzebnej na transport samochodowy do
Szczecina. Wobec tego, ¿e s¹ to g³ównie urny i garnki gliniane, nie mo¿na
ich by³o wieŸæ kolej¹. Wykonuj¹c polecenie Urzêdu Wojewódzkiego w
Szczecinie, Referat Kultury i Sztuki informowa³, ¿e zgromadzone zabytki
zapakowano do 5 skrzyñ o wadze oko³o 500 kg i ju¿ od 12 paŸdziernika
1946 roku czeka³y na decyzjê co do warunków ich przewiezienia. 13
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wrzeœnia do sk³adnicy muzealnej w Szczecinie przekazano dwa zabytki
archeologiczne: ¿elazny grot oszczepu ze œredniowiecza i neolityczny topór
kamienny54.

W kolejnym sprawozdaniu z dzia³alnoœci Referatu Kultury i Sztuki w
Bytowie, z 31 grudnia 1946 roku, podsekretarz Starostwa pisa³, ¿e zabytki s¹
spakowane i znajduj¹ siê pod opiek¹ jego urzêdu, czekaj¹c nadal na decyzjê
Urzêdu Wojewódzkiego o warunkach ich przekazania. W tym samym
sprawozdaniu pisze: „prawdopodobnie zabytki te by³y na zamku w Bytowie,
w muzeum” (?)55. W kolejnych comiesiêcznych sprawozdaniach, przez
prawie ca³y 1947 rok, powtarzaj¹ siê informacje o „czekaj¹cych” zabytkach.
W koñcu zabytki zosta³y zabrane przez kierownika dzia³u archeologicznego
(mgr Tadeusz Wieczorowski) Muzeum Miejskiego w Szczecinie (dzisiaj
Muzeum Narodowe) 18 paŸdziernika 1947 roku, gdzie znajduj¹ siê do tej
pory56.

Na remont zamku nie by³o po wojnie pieniêdzy. Zabezpieczono tylko
prowizorycznie dach budynku, aby uchroniæ wnêtrza od zalania. Z braku
odpowiedniej ochrony budowla by³a penetrowana przez przypadkowe oso-
by. W kwietniu 1948 roku w jednej z wie¿ zamkowych (prawdopodobnie
M³yñskiej) znaleziono 50 szt. karabinów – samopa³ów jeszcze z czasów
krzy¿ackich (?), o których dalszych losach brak wiadomoœci57. Do dzisiaj
brak tak¿e informacji na temat zbiorów etnograficznych z by³ego muzeum
niemieckiego, które na pewno by³y, zwa¿ywszy na silne regionalne tradycje
ludowe.

W kierunku Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego

1 stycznia 2007 roku minê³o 35 lat od oficjalnego otwarcia w Bytowie
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego, najm³odszego z grona muzeów regio-
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nalnych na Pomorzu, które po drugiej wojnie œwiatowej udostêpni³y
spo³eczeñstwu swoje wystawy sta³e. Jak jednak wykaza³a pierwsza czêœæ
mojego artyku³u, idea muzealnictwa w Bytowie i proces organizacyjny,
przerwany przez wojnê, siêga co najmniej 1929 roku. Mimo ¿e z przedwo-
jennych muzealiów bytowskich, które czêœciowo ocala³y i znajduj¹ siê w
zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, nie eksponuje siê obecnie
¿adnych zabytków, to jednak trzeba uszanowaæ pocz¹tki zbieractwa re-
gionalnego, które równie¿ mia³o zaowocowaæ przed wojn¹ utworzeniem na
zamku pokrzy¿ackim muzeum powiatowego. Szanujmy dorobek wszyst-
kich pokoleñ58.

Pomys³ odtworzenia muzeum regionalnego w Bytowie pojawi³ siê w
grudniu 1956 roku w krêgu miejscowej inteligencji i dzia³aczy spo³ecznych
powstaj¹cego w³aœnie Zrzeszenia Kaszubskiego w Bytowie. W 1957 roku
miejscowy oddzia³ Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich popar³ Zrze-
szenie w dzia³aniach zmierzaj¹cych do urzeczywistnienia tego projektu. W
lutym 1957 roku na zjeŸdzie organizacyjnym Zrzeszenia jednym z postu-
latów – zg³oszonym przez Wac³awa Gelgera, ówczesnego przewodni-
cz¹cego Powiatowej Rady Narodowej – by³o rozpoczêcia dzia³añ na rzecz
powo³ania muzeum w bytowskim zamku59. Utworzona w tym samym roku
komisja do spraw odbudowy i renowacji zamku wysunê³a koncepcjê
zagospodarowania tej zabytkowej budowli przez placówki kulturalno-oœ-
wiatowe, w tym i muzeum regionalne (ryc. 9.).

Cz³onkowie Zrzeszenia Kaszubskiego, jak i Towarzystwa Rozwoju
Ziem Zachodnich w swoich dzia³aniach starali siê nawi¹zywaæ do bogatej
przesz³oœci Ziemi Bytowskiej w czasach historycznych. Organizowali
spotkania, odczyty i pogadanki popularyzuj¹ce wiedzê o regionie, a tak¿e
gromadzili zabytki. Dopiero jednak badania etnograficzne dr. Ryszarda
Kukiera, adiunkta Katedry Etnografii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w
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Toruniu (póŸniej profesora tej uczelni), rozpoczête w 1962 roku, i po-
zyskiwane t¹ drog¹ du¿e iloœci zabytków, sk³oni³y miejscowe w³adze i
organizacje spo³eczne do zainteresowania siê mo¿liwoœci¹ sta³ego ekspo-
nowania tego dorobku60. Inspiracj¹ by³a tak¿e opinia muzealnika mgr.
Mariana Sikory, ówczesnego dyrektora Muzeum w Koszalinie, który popar³
pomys³ badañ naukowych dr. Kukiera, wskazuj¹c jednoznacznie na zamek
jako miejsce przysz³ej siedziby muzeum. Od roku 1962 rozpoczêto te¿
renowacjê bytowskiego zamku krzy¿ackiego i cenne by³y wszelkie kon-
cepcje jego wykorzystania.

Wkrótce potem, 22 listopada 1962 roku, odby³o siê w Bytowie spotkanie
znacz¹cych w œrodowisku osób, przedstawicieli w³adz wojewódzkich z
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Koszalina i cz³onków Zrzeszenia Kaszubskiego na temat przysz³ego mu-
zeum w Bytowie. Zebranie otwiera³ mgr Marian Sikora z Muzeum w Ko-
szalinie, a referat o potrzebie powo³ania muzeum wyg³osi³ dr Ryszard
Kukier61. Zebranie zakoñczy³o siê powo³aniem Spo³ecznego Komitetu
Organizacyjnego Muzeum, na którego czele stan¹³ Jan Mazurek – prze-
wodnicz¹cy Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie, a cz³onkami zostali:
Stanis³aw Kawecki – kierownik Wydzia³u Kultury Powiatowej Rady Na-
rodowej w Bytowie, inicjator i gor¹cy zwolennik powstania tego muzeum,
tak¿e Hubert Kreft – prezes Powiatowego Komitetu Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego, Leon Wysiecki – nauczyciel z Ugoszczy, Stanis³aw
Szreder – nauczyciel z K³¹czna, Kazimiera Styp-Rekowska z P³otowa i
wielu innych62. Patronat nad dzia³alnoœci¹ Komitetu powierzono Ryszar-
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Ryc. 10. Zamek pokrzy¿acki w Bytowie, siedziba Muzeum Zachod-
nio-Kaszubskiego; fot. z archiwum autora
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dowi Kukierowi. Spotkanie to by³o jednoczeœnie pierwszym zebraniem
organizacyjnym Spo³ecznego Komitetu, na którym ustalono, ¿e siedzib¹
muzeum bêd¹ pomieszczenia w jednym ze skrzyde³ zamku oraz ¿e bêdzie
nosi³o nazwê Muzeum Zachodnio-Kaszubskie (ryc. 10.).

Dzia³alnoœæ Spo³ecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum skupi³a
siê g³ównie na gromadzeniu zbytków etnograficznych i historycznych.
Drog¹ badañ, zakupów, darów i przekazów Komitet zgromadzi³ w latach
1963-1971 oko³o 1640 zabytków, które przechowywano w zaadaptowanej
wie¿y pokoœcielnej nieistniej¹cego koœcio³a œw. Katarzyny w Bytowie, w
gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie oraz w Szkole
Podstawowej w K³¹cznie. Rozpropagowaniu idei utworzenia muzeum mia³a
s³u¿yæ zorganizowana w 1969 roku wystawa w Powiatowym Domu Kultury
pt. „Kultura ludowa Kaszubów bytowskich”. Wsparciem finansowym zaku-
pu muzealiów by³y dotacje przeznaczone przez Wydzia³ Kultury Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie i Wydzia³ Kultury Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Koszalinie. Na przyspieszenie prac zwi¹zanych z powo-
³aniem bytowskiego muzeum mia³o wp³yw osobiste zaanga¿owanie Jana
Tyborczyka, kierownika Wydzia³u Kultury Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Bytowie (od po³owy listopada 1970 roku do koñca maja 1975
roku), który zabiega³, aby ci¹gle powiêkszaj¹ca siê kolekcja zabytków by³a
jak najszybciej inwentaryzowana i naukowo opracowywana63. O trudnej i
wieloletniej drodze dochodzenia do otwarcia Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skiego w Bytowie pisa³em ju¿ w 1971 roku i nastêpnie w roku 1997 (por.
przypis 24 i 58).

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie powo³ano z dniem 1 stycz-
nia 1972 roku uchwa³¹ nr 62/218/71 Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Bytowie z 8 czerwca 197164.

Na siedzibê wybrano najstarsz¹ budowlê zamku krzy¿ackiego, tzw. Dom
Zakonny. Pocz¹tkowo warunki lokalowe by³y bardziej ni¿ skromne i ogra-
nicza³y siê do jednego pomieszczenia o powierzchni 45 m², na ostatnim
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piætrze wieýy kwadratowej zamku. W 1975 roku przekazano do u¿ytku
muzeum prowizoryczny magazyn zbiorów zlokalizowany na poddaszu Do-

mu Zakonnego o powierzchni 367 m², natomiast w roku 1983 wykonawca

remontu przekazaù na potrzeby muzeum zaadaptowane pomieszczenia Ba-

szty Prochowej o powierzchni okoùo 480 m². Pod koniec 1991 roku za-

koñczony zostaù remont Baszty Mùyñskiej i Domu Zakonnego, które wesz³y
w sk³ad dotychczas ju¿ u¿ytkowanych pomieszczeñ zespo³u zamkowego. W

wyremontowanych pomieszczeniach zamkowych do dyspozycji muzeum

oddano 15 sal wystawowych o ùàcznej powierzchni ok. 900 m². Inauguracja
dzia³alnoœci Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, w nowej
siedzibie, w tzw. Domu Zakonnym, mia³a miejsce 10 kwietnia 1992 roku, w
dwudziestolecie powo³ania placówki. Szczegó³owe funkcjonowanie by-
towskiego muzeum omówione zosta³o ju¿ dwukrotnie przez dyrektora tej
placówki65.

Tegoroczny Jubileusz 35-lecia Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w
Bytowie jest od roku 1992 trzeci¹ rocznic¹ w powojennej historii muzeum,
któr¹ pracownicy tej placówki pragn¹ w szczególny sposób uhonorowaæ.
Piêcioosobowa obsada merytoryczna i personel pomocniczy wspólnoty mu-
zealnej (oraz ich poprzednicy) powinien byæ dumny z dotychczasowych
osi¹gniêæ w zakresie dzia³alnoœci naukowej, wystawienniczej i popula-
ryzatorskiej.

Dzieje muzeum w Bytowie
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Tomasz Rembalski

Dwa spisy katolickich mieszkañców parafii niezabyszewskiej

z lat 1842–1846
1

Rejestry mieszkañców pomorskich wiosek nale¿¹ do stosunkowo popu-
larnych i dobrze zachowanych Ÿróde³ historycznych, jednak¿e s¹ to najczêœciej
spisy tzw. „g³ów rodzin”, op³acaj¹cych pog³ówne, czynsz, dziesiêcinê lub inny
rodzaj podatku. Rzadkoœci¹ s¹ pe³ne rejestry rodzin (wymieniaj¹ce jej
wszystkich przedstawicieli), jak równie¿ spisy ogó³u mieszkañców poszcze-
gólnych miejscowoœci, obejmuj¹cych nie tylko posesjonatów (gospodarzy), ale
i najbardziej mobiln¹, a przez to najtrudniejsz¹ do uchwycenia, czêœæ spo-
³eczeñstwa – robotników.

Spisy, które zaliczono do pierwszej grupy s¹ znane i czêœciowo opu-
blikowane równie¿ dla ziemi bytowskiej. Przyk³adowo mo¿na tu wymieniæ
niemieck¹ publikacjê Kreis Bütow, z zamieszczonymi spisami „g³ów ro-
dzin” z XVI–XVIII wieku2 oraz polskie wydawnictwa, takie jak Inwentarze

1
Publikacja artyku³u w du¿ej mierze by³a mo¿liwa dziêki finansowemu wsparciu pana

Josefa von Rymon-Lipinskiego z Bad Honnef – by³ego mieszkañca Niezabyszewa oraz
mecenasa badañ archiwalnych dotycz¹cych dziejów tej wsi. Za to w tym miejscu sk³adam
Jemu gor¹ce podziêkowania, maj¹c nadziejê, i¿ w niedalekiej przysz³oœci bêdzie mo¿liwa
publikacja historycznej monografii Niezabyszewa.
2

Die Kunst- und Kulturdenkmäler der Provinz Pommern. Kreis Bütow. Im Auftrage des

Provinzialkonservators, bearb. von G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller. Stettin, 1939 (wg
reprintu „Schulzrepro”, dalej cyt.: Kreis Btow), s. 284–297.



starostwa bytowskiego i lêborskiego z

XVII i XVIII w. (tu zw³aszcza tzw.
tabele m³yñskie z 1747/48)3, a tak¿e
rejestr panków (drobnych rycerzy) z
drugiej po³owy XVI wieku4.

Dwa spisy bêd¹ce przedmiotem
niniejszej publikacji, mimo swych
pewnych niedoskona³oœci, nale¿y
zaliczyæ do jednych z bardziej ce-
nnych dla poznania przesz³oœci de-
mograficznej ziemi bytowskiej. Maj¹
one równie¿ niebagatelne znaczenie
dla genealogów, badaj¹cych rodziny
z tej czêœci Kaszub, stanowi¹c jedyne
tego typu znane autorowi XIX-wiecz-
ne Ÿród³o dla parafii niezabyszew-
skiej5. Ich wagê historyczn¹ pomna¿a
fakt, i¿ w 2007 roku przypada 150
rocznica konsekracji niezabyszew-
skiego koœcio³a6, którego „budow-

niczowie” to niemal wszystkie osoby z obu rejestrów.
Z pobie¿nej analizy najbardziej kompletnego wykazu z 1842 roku wy-

nika, i¿ wiêkszoœæ parafian (61,6 %) stanowili robotnicy i ich rodziny (tzw.
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Pierwsza strona wykazu parafian nieza-
byszewskich, spisanego przez ks.
Franciszka Prabuckiego w 1842 roku.
Foto: AP Koszalin.
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1959 (=Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, nr 46).
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B. Wachowiak, Pankowie w wizytacjach domeny bytowskiej z drugiej po³owy XVI wieku.
W: „Acta Cassubiana”, t. 8, 2006, s. 24–42.
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W archiwum parafii œw. Katarzyny w Bytowie (obecnie nieopracowane materia³y w
Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie – dalej cyt. AD Pelplin) zachowa³ siê poszyt
zatytu³owany Verzeichiß der Seelenzahl der Katholische Pfarrgemeinde zu Damsdorf zum

Behufe der Feststelung Communicanten Liste pro 1903, zawieraj¹cy spis komunikuj¹cych siê
parafian niezabyszewskich z 1903 r. Jego opracowanie w przysz³oœci mog³oby stanowiæ
doskona³y materia³ porównawczy dla obecnie publikowanych rejestrów z lat 40. XIX wieku.
6

Poœwiêcenie koœcio³a odby³o siê 13 wrzeœnia 1857 roku. Zob. R. Kammer, Der Neubau und

die Einweihung der kathol[ische] Pfarrkirche zu Damsdorf in Hinterpommern. W:
„Katholisches Wochenblatt“, nr 42 z 17.10.1857 r., s. 346.



mieszkañcy, komornicy, pasterze oraz czeladŸ i s³u¿ba). W³aœciciele ró¿nej
wielkoœci gospodarstw rolnych (zapewne od kilku do kilkuset morgów) i ich
rodziny (so³tys, posiadacze szlacheckich dóbr cz¹stkowych, gbur, koloniœci,
cha³upnicy i budnicy oraz „starzy” gospodarze na do¿ywociu), których
doliczono siê 50, stanowili zaledwie 31,6 % ogó³u parafian. Nieco inaczej
struktura ta przek³ada siê na poszczególne wioski, gdzie jak mo¿na
zauwa¿yæ Sier¿no by³o zamieszkane niemal wy³¹cznie przez katolick¹
ludnoœæ robotnicz¹. Przewa¿ali oni równie¿ w Niezabyszewie, gdzie jedynie
trzy gospodarstwa znajdowa³y siê w rêkach katolików. Szczegó³owo
ilustruje to poni¿sza tabela.

Dwa spisy katolickich mieszkañców parafii niezabyszewskiej...
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Jedna ze stron wykazu katolickich mieszkañców P³otowa Ma³ego, sporz¹dzonego przez
so³tysa Franciszka Styp Rekowskiego w 1846 roku. Foto: AP Koszalin.



Tabela: Struktura spo³eczno-zawodowa katolików z parafii niezabyszewskiej w 1842 roku

Objaœnienia: 1 – „g³owa rodziny”, 2 – cz³onkowie rodzin, M – mê¿czyzna, K – kobieta

�ród³o: opracowanie w³asne
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liczba katolików w poszczególnych miejscowoœciach
status spo³eczny

Rekowo P³otowo Du¿e P³otowo Ma³e Sier¿no Niezabyszewo razem

1 - - 1 - - 1wolny so³tys
(Freischulz) 2 - - 3 - - 3

M 17 - - - - 17
1

K 1 - - - - 1

posiadacz szlacheckich dóbr
cz¹stkowych

(Gutsanteilbesitzer) 2 27 - - - - 27

1 - - - - 1 1gbur
(Bauer) 2 - - - - 1 1

1 - 5 5 - 1 11Kolonista
(Kolonist) 2 - 11 12 - 4 27

M 4 1 1 1 1 8
1

K 5 1 2 1 - 9

„na do¿ywociu”
(Altsitzer, Altsitzerin)

2 2 1 - - 2 5

M - - 1 - - 1
1

K 1 - - - - 1
„posiadacz zastawny” (?)

(Pfandbesitzer)
2 4 - 1 - - 5

M - - - - - -
1

K - - - - 1 1
cha³upnik
(Coßäth)

2 - - - - 1 1

M 9 - - - - 9
1

K 1 - - - - 1
budnik

(Büdner)
2 22 - - - - 22

1 5 - 1 - - 6dzier¿awca
(Pächter) 2 11 - - - - 11

M 18 10 12 8 10 58
1

K 3 1 1 2 1 8
mieszkaniec
(Einwohner)

2 28 13 20 8 16 85

M 9 1 2 - - 12
1

K 21 1 3 - 3 28
komornik
(Einlieger)

2 7 - - - 1 8

M 8 3 7 14 14 46czeladŸ, s³u¿ba
(Knecht, Dienstjunge,

Magd, Mädchen) K 11 3 6 5 17 42

ober¿ystka
(Wirthin)

K - - - - 1 1

ochmistrz, zarz¹dca
(Hofmeister)

M - - - - 1 1

1 - - - - 1 1organista
(Organist) 2 - - - - 2 2

1 1 - 1 - - 2nauczyciel
(Schullehrer) 2 2 - 2 - - 4

proboszcz, wikary
(Probst, Vikarius)

M - - - - 2 2

1 - - 1 - - 1czeladnik ciesielski
(Zimmergeselle) 2 - - 1 - - 1

1 - 1 1 - - 2pastuch
(Hirt) 2 - 2 1 - - 3

1 - 1 - - - 1owczarz
(Schäfer) 2 - 1 - - - 1

nieokreœleni K - - - - 2 2

razem 217 56 85 39 83 480



Bezpoœredni¹ przyczyn¹ powstania omawianych spisów by³y, zapo-
cz¹tkowane oko³o 1842 roku, wieloletnie starania o wybudowanie nowego
koœcio³a w Niezabyszewie, zakoñczone sukcesem dopiero w latach
1855–1857. Poprzednia, przypuszczalnie XVI-wieczna, szachulcowa
œwi¹tynia wskutek z³ego stanu technicznego, decyzj¹ bytowskiego landrata
(odpowiednik starosty) i dozoru koœcielnego, zosta³a rozebrana w 1854
roku7. Poniewa¿ parafia niezabyszewska znajdowa³a siê pod patronatem
rz¹dowym (królewskim), wszystkie sprawy zwi¹zane z budow¹ i utrzy-
maniem budynków koœcielnych nale¿a³o uzgadniaæ z w³adzami rejen-
cyjnymi (nadrzêdnymi wzglêdem powiatowych), które w du¿ej czêœci
równie¿ partycypowa³y we wszelkich tego typu kosztach. Z zachowanych
akt wynika, i¿ rejencja koszaliñska wstêpnie, zarz¹dzeniem z 13 lipca 1842
roku, wyrazi³a zgodê na wybudowanie nowego koœcio³a, ale zdaniem
miejscowego proboszcza jego kubatura by³a zbyt ma³a, aby pomieœciæ
wszystkich parafian. W swym piœmie z 20 sierpnia tego roku do „Wydzia³u
Spraw Wewnêtrznych Przeœwietnej Rejencji Królewskiej w Koszalinie”
(Königliche Hochlöbliche Regierung. Abtheilung die Innern zu Coeslin),
ówczesny proboszcz ks. Franciszek Prabucki8 prosi³, ¿eby nowy koœció³
posiada³ takie wymiary, aby móg³ pomieœciæ co najmniej 500 wiernych. Dla
poparcia swych argumentów do³¹czy³ imienn¹ listê swych parafian
maj¹cych powy¿ej 14 lat, a wiêc tzw. komunikuj¹cych, sporz¹dzon¹ w
Niezabyszewie 12 sierpnia 1842 roku. Wynika z niej, i¿ na ten czas w ca³ej
parafii niezabyszewskiej takich osób by³o w sumie 480, w tym w Rekowie
217, P³otowie Du¿ym (obecnie P³ótowa) 56, P³otowie Ma³ym (obecnie
P³ótówka) 85, Sier¿nie 39 i Niezabyszewie 83. W trakcie sporz¹dzania listy
19 osób wyprowadzi³o siê lub zmar³o, a w niektórych przypadkach
zweryfikowano wiek poszczególnych osób, które nie mieœci³y siê w
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Franciszek Prabucki (ok. 1784–1843), pochodzi³ z powiatu starogardzkiego, prepozyt
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Archiwum Parafialne w Niezabyszewie, Sterbe Register, poz. 12/1843, H. Mross, S³ownik

biograficzny kap³anów Diecezji Che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1821–1920. Pelplin,
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wymaganym przedziale wiekowym (mia³y poni¿ej 14 lat), wobec czego
ostatecznie liczbê parafian oszacowano na 461 „dusz” powy¿ej 14 roku
¿ycia. Proboszcz nadmieni³ równie¿, i¿ nie wliczono tu dzieci szkolnych,
których tylko w samym Rekowie i P³otowie by³o wówczas 106, a ponadto
zwróci³ uwagê na fakt corocznego przyrostu naturalnego, który dodajmy w
owym czasie by³ znacz¹cy9.

Pruskie w³adze rejencyjne nie by³y zainteresowane finansowaniem
du¿ego koœcio³a katolickiego, wiêc zleci³y ponowne policzenie parafian
niezabyszewskich (tym razem powy¿ej 10 roku ¿ycia) podleg³ym sobie
w³adzom domenalnym10, a te z kolei nakaza³y so³tysom konkretnych wsi
sporz¹dzenie imiennych wykazów. Listê katolickich mieszkañców Nieza-
byszewa sporz¹dzi³ tamtejszy so³tys Pahnten 12 sierpnia 1846 roku11,
P³otowa Ma³ego so³tys Franciszek Styp Rekowski (Franz v. Stÿp

Reckowskÿ)12 13 sierpnia13 oraz 14 i 16 sierpnia nieznani z nazwiska so³tysi
P³otowa Du¿ego i Sier¿na14. 28 sierpnia 1846 roku bytowski rentmistrz
domenalny (Domeinen Rentmeister) przes³a³ do Koszalina sporz¹dzone
przez so³tysów wykazy z pismem przewodnim, w którym wyjaœnia³, i¿
³¹cznie parafiê niezabyszewsk¹ zamieszkiwa³o wówczas 381 osób powy¿ej
10 roku ¿ycia, w tym w Niezabyszewie 96, Rekowie 76 (?!), P³otowie
Du¿ym 75, P³otowie Ma³ym 87, Sier¿nie „Królewskim” 39 i Sier¿nie
„Szlacheckim” 815. Podana w wykazie rentmistrza liczba katolików w
Rekowie by³a uderzaj¹co niska, gdzie 4 lata wczeœniej proboszcz doliczy³
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Archiwum Pañstwowe w Koszalinie (dalej cyt. AP Koszalin), Rejencja Koszaliñska, nr

7532, s. 41–42.
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Urzêdy domenalno-rentowe zajmowa³y siê administracj¹ dóbr królewskich, a do takich
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32 i n.
13

AP Koszalin, nr 7532, s. 143–147.
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Tam¿e, s. 140–142, 148–149.
15

Tam¿e, s. 135.



siê a¿ 217 swoich wiernych powy¿ej 14 roku ¿ycia. Co zastanawiaj¹ce,
w³adze domenalne nie do³¹czy³y wykazu imiennego z tej wsi. Czy dosz³o tu
do jawnego zatajenia prawdy, czy mo¿e fa³szerstwa, niewiadomo. Nie ma
bowiem w¹tpliwoœci, i¿ Rekowo przez d³ugie lata by³o najwiêkszym
skupiskiem katolików w parafii, o czym œwiadczy spis urzêdowy jej
mieszkañców, wedle którego w 1855 roku spoœród 582 mieszkañców a¿ 425
stanowili w³aœnie katolicy, co stanowi³o 48 % wszystkich ówczesnych
parafian niezabyszewskich16. Z pewnoœci¹ ta zani¿ona liczba katolików w
parafii pozwoli³a w³adzom rejencyjnym na przeforsowanie swojego
projektu architektonicznego nowego koœcio³a w Niezabyszewie, który nie
odpowiada³ potrzebom duszpasterskim, wyra¿onym w piœmie proboszcza z
1842 roku. Dodajmy, i¿ rozbudowê niezabyszewskiej œwi¹tyni na miarê
potrzeb uda³o siê przeprowadziæ dopiero w 1933 roku17.

Jak zaznaczono na wstêpie, publikowane spisy posiadaj¹ pewne
mankamenty, jak choæby brak rejestru rekowian, czy pominiêcie „stanu i
zawodu” przy mieszkañcach Sier¿na w 1846 roku. Zastrze¿enia mo¿e
budziæ równie¿ pisownia polskich (kaszubskich) nazwisk w obu rejestrach.
Jednak ze wzglêdu na wyj¹tkowoœæ tych Ÿróde³ zdecydowano siê na ich
publikacjê in extenso, bez dokonywania korekty nazwisk, które dla badaczy
(zw³aszcza genealogów) s¹ i tak na tyle czytelne, aby dokonaæ w³aœciwej
identyfikacji poszczególnych osób.

Przy publikacji zdecydowano siê na po³¹czenie obu spisów w jedn¹
tabelê, aby u³atwiæ ich porównywanie. W wersji rêkopiœmiennej wystêpuj¹
one osobno, przy czym ka¿dy z nich, w zale¿noœci od tego kto je sporz¹dza³,
ró¿ni siê nieco od siebie. Za najbardziej jednolity nale¿y uznaæ spis parafian
z 1842 roku, sporz¹dzony przez ks. F. Prabuckiego. Zawiera on rejestr
mieszkañców pocz¹wszy od Rekowa, poprzez P³otowo Du¿e, P³otowo
Ma³e, Sier¿no z wybudowaniami, a skoñczywszy na Niezabyszewie.
Mieszkañcy poszczególnych wsi zostali spisani kolejno rodzinami, przy
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17

Kreis Bütow, s. 193.



czym na pierwszym miejscu wymieniona by³a zawsze „g³owa rodziny”
(najczêœciej ojciec/m¹¿ lub wdowa), nastêpnie zapisywano wspó³ma³¿onkê
oraz dzieci od najstarszego do najm³odszego lub pozostaj¹ce w stanie
wolnym rodzeñstwo gospodarza. Ludzie starsi, o ile posiadali do¿ywocie,
czêsto ujmowali byli osobno, ale najczêœciej jako wdowcy lub wdowy
poprzedzali lub koñczyli spis rodziny gospodarza. Na samym koñcu
wymieniano s³u¿bê domow¹ (parobków i dziewki). W przypadku spisu z
1842 roku, wszystkich wyliczonych tu zale¿noœci rodzinnych trzeba siê
niejako domyœlaæ na podstawie „stanu” (statusu spo³ecznego), zapisanego
obok poszczególnych osób. Za najdok³adniejsze spisy nale¿y uznaæ rejestry
sporz¹dzone przez so³tysów Du¿ego i Ma³ego P³otowa w 1846 roku, gdy¿
obok numeracji ci¹g³ej, posiadaj¹ one dodatkow¹ numeracjê „rodzinn¹”,
dziêki której ³atwo odró¿niæ od siebie poszczególne domostwa i
zamieszkuj¹ce w nich osoby, gdzie czeladŸ zosta³a zaliczona do rodzin
swych gospodarzy. Ponadto zawieraj¹ one rubrykê z podanym wiekiem
poszczególnych osób. W spisie Du¿ego P³otowa s¹ przypadki, w których
podano równie¿ nazwisko rodowe wspó³ma³¿onek. Niekiedy zwraca uwagê
brak mê¿a lub ¿ony, ale wówczas najczêœciej znajduje siê przy takiej osobie
adnotacja, i¿ wspó³ma³¿onek jest ewangelikiem18.

***
Spisy katolików zamieszkuj¹cych parafiê niezabyszewsk¹ w latach

1842–1846.

Org.: Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, Rejencja Koszaliñska, nr 7532, s. 43–58,

137–138, 140–149.

Objaœnienia znaków:

a[b]c – uzupe³nione litery w wyrazie

[ ] lub [ ] – nawiasy wydawcy

[...] – miejsce nieczytelne

[?] – w¹tpliwoœæ

[s] – potwierdzenie wyrazu w podstawie wydania

// – koniec strony w podstawie wydania

Tomasz Rembalski
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18
Przyk³adowo zob. poz. 43 przy P³otowie Ma³ym.
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Imienny wykaz komunikuj¹cych parafian (powy¿ej 14
roku ¿ycia), sporz¹dzony przez ks. Franciszka
Prabuckiego 12 sierpnia 1842 roku

Imienny wykaz katolickich mieszkañców (powy¿ej 10
roku ¿ycia) wsi wchodz¹cych w sk³ad parafii,
sporz¹dzony przez miejscowych so³tysów w sierpniu
1846 roku

nr nazwisko stan nr imiê i nazwisko stan i zawód wiek

Nr. Namen Stand Nr. Zu und Vor Namen
Stand und
Gewerbe

Alter
Jahr

1 Rekow1 [Rekowo – nie wystêpuje]

1 Ignaz Ciszewski Büdner

2 Catharina Ciszewska deßen Frau

3 Marianna Ciszewska deßen Tochter

4 Magdalena Ciszewska deßen Tochter

5 Mathäus Ciszewski deßen Sohn

6 Thomas v. Stip Rekowski G.A.B2

7 Antonia v. Stip Rekowska deßen Frau

8 Marianna Lipinska Magd

9 Albr[echt] v. Jutrzenka Einwohner

10 Catharina v. Jutrzenka deßen Frau

11 Albr[echt] v. Jutrzenka Knecht

12 Monika Mettel3 Magd

13 Joh[ann] v. Wantoch Rekowski G.A.B

14 Marianna v. Wantoch Rekowska deßen Frau

15 Martin Glischinski Knecht

16 Lorenz Tandezki Einlieger

17 Marianna Tandezki deßen Frau

18 Jac[ob] v. Trzebiatowski Büdner

19 Anna v. Trzebiatowska deßen Frau

20 Friederike Kowalewska Einliegerin

21 Joh[ann] v. Jutrzenka G.A.B.

22 Apollonia v. Jutrzenka deßen Frau

23 Catharina Stoltmann Magd

24 Johann v. Stip Rekowski G.A.B.

25 Magdalena v. Stip Rekowska deßen Frau

26 Joseph v. Stip Rekowski deßen Bruder

27 Mathäus v. Stip Rekowski4 deßen Bruder

28 Mich[ael] v. Wricz Rekowski Einlieger

29 Joseph Holz Einwohner

30 Martin Holz deßen Sohn

31 Victoria Holz deßen Tochter

32 // Mariana Rinwelska Einliegerin

33 Johann Rinwelski5 deßen Sohn

34 Martin v. Stip Rekowski Pächter

35 Magdalena v. Stip Rekowska deßen Frau

36 Mariana v. Stip Rekowska deßen Tochter

37 Magdalena v. Stip Rekowska deßen Tochter

38 Catharina v. Stip Rekowska6 deßen Tochter

39 Paul Ziervogel Einwohner

40 Catharina Ziervogel deßen Frau

41 Mathias Lillwitz Einlieger

42 Mariana Lillwitz deßen Frau

1 Rekowo.
2 „Gutsanteilbesitzer” (posiadacz szlacheckich dóbr cz¹stkowych).
3 Pozycje 9–12 wykreœlone i dopisek: „im Studnitz”.
4 Wykreœlony z dopiskiem „... erst 13 Jahre alt”.
5 Pozycje 32–33 wykreœlone z adnotacj¹: „in Prondzonna”.
6 Pozycja 38 wykreœlona z adnotacj¹: „13. Jahre alt”.
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43 Joseph v. Storzinski G.A.B.

44 Catharina v. Storzinska deßen Frau

45 Josephina v. Storzinska1 deßen Tochter

46 Lorenz Ceminski Einwohner

47 Catharina Ceminska deßen Frau

48 Johann v. Modrzewski G.A.B.

49 Victoria v. Modrzewska deßen Frau

50 Wittwe Ewa v. Prondzinska Pfandbesitzer

51 Eva v. Prondzinska deren Tochter

52 Anna v. Prondzinska deren Tochter

53 Joseph v. Prondzinski deren Sohn

54 Albrecht v. Prondzinski deren Sohn

55 Nicolaus Trzebiatowski Knecht

56 Anton Rekowski Knecht

57 Simon Rudnik G.A.B.

58 Barbara Rudnik deßen Frau

59 Anna Rudnik deßen Tochter

60 Johann Rudnik deßen Sohn

61 Magdalena Rudnik deßen Tochter

62 // Constantia v. Wnuck Einwohnerin

63 Martin v. Wnuck deren Sohn

64 Magdalena v. Wnuck deren Tochter

65 Anna Goll Einliegerin

66 Johann v. Gliszinski G.A.B.

67 Eva v. Gliszinska deßen Frau

68 Jacob v. Wricz Altsitzer

69 Albrecht Rudnik Knecht

70 Mariana Holz Magd

71 Albrecht Holz Einwohner

72 Anna Holz deßen Frau

73 Michael Holz deßen Sohn

74 Andreas Mischnick deßen Sohn

75 Magdalena Ingrocki Einliegerin

76 Jacob Kolberg Büdner

77 Victoria Kolberg deßen Frau

78 Martin Marotz Einwohner

79 Anna Marotz deßen Frau

80 Mariana Ceminska Einliegerin

81 Joseph v. Trzebiatowski Einwohner

82 Mariana v. Trzebiatowska deßen Frau

83 Mariana Rekowska Einliegerin

84 Johann v. Malotki Büdner

85 Eva v. Malotki deßen Frau

86 Theresia Trzebiatowska G.A.B.

87 Johann Trzebiatowski deren Sohn

88 Anna Trzebiatowska deren Tochter

89 Catharina Trzebiatowska deren Tochter

90 Catharina Zewizki2 Magd

91 // Barbara v. Trzebiatowski Altsitzerin

92 Albrecht v. Trzebiatowski Büdner

93 Mariana v. Trzebiatowska deßen Frau

94 Michael v. Trzebiatowski deßen Sohn

95 Joseph v. Trzebiatowski deßen Sohn

96 Albrecht v. Trzebiatowski deßen Sohn

97 Martin v. Trzebiatowski deßen Sohn

98 Johann v. Trzebiatowski deßen Sohn

99 Michael Kolberg Büdner

100 Catharina Kolberg deßen Sohn

101 Joseph v. Borziskowski G.A.B.

1 Pozycja 45 wykreœlona z adnotacj¹: „13. Jahre alt”.
2 Pozycja 90 wykreœlona z adnotacj¹: „in Studnitz”.
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102 Catharina v. Borziskowska deßen Frau

103 Joseph v. Borziskowski1 deßen Sohn

104 Catharina Wnuck Magd

105 Jacob v. Ceminski G.A.B.

106 Mariana v. Ceminska deßen Frau

107 Mariana Rudka Einliegerin

108 Thomas Sabolowski Einwohner

109 Ewa Sabolowska deßen Frau

110 Barbara Topka Einliegerin

111 Jacob Piekut Büdner

112 Mariana Piekut deßen Frau

113 Catharina Piekut deßen Tochter

114 Johann Piekut deßen Sohn

115 Martin Mischke Büdner

116 Mariana Mischke deßen Frau

117 Anna Morecka Einliegerin

118 Thomas v. Polzinski G.A.B.

119 Anna v. Polzinski deßen Frau

120 Mariana Ciszewska Magd

121 // Johann Ciszewski Einwohner

122 Catharina Ciszewska deßen Frau

123 Ignaz Ciszewski2 deßen Sohn

124 Jacob Traband Einwohner

125 Eva Traband deßen Frau

126 Eva Traband deßen Tochter

127 Catharina Traband deßen Tochter

128 Mariana Polzinski Einliegerin

129 Albrecht v. Piechowski Büdner

130 Mariana v. Piechowska deßen Frau

131 Johann v. Piechowski deßen Sohn

132 Anton v. Piechowski deßen Sohn

133 Eva v. Stip Rekowska Einliegerin

134 Anna Klawiter Büdnerfrau

135 Carolina Klawiter deren Tochter

136 Joseph v. Jutrzenka G.A.B.

137 Catharina v. Jutrzenka deßen Frau

138 Victoria Brzezinska3 Magd

139 Carl Rudki Knecht

140 Johann Holz Einwohner

141 Catharina Holz deßen Frau

142 Johann Holz deßen Sohn

143 Johann Topke Einwohner

144 Barbara Topke deßen Frau

145 Martin Topki Einlieger

146 Anna Topki deßen Frau

147 Catharina Vencka Einliegerin

148 Joseph v. Lipinski G.A.B.

149 Friederika v. Lipinska deßen Frau

150 Constantia v. Lipinska Altsitzerin

151 // Joseph Senger Pächter

152 Magdalena Senger deßen Frau

153 Franz Senger deßen Sohn

154 Albrecht Senger4 deßen Sohn

155 Veronica Senger5 deßen Tochter

156 Martin v. Trzebiatowski Altsitzer

157 Mariana v. Trzebiatowska deßen Frau

158 Mathias Skiba Einlieger

159 Mariana Skiba deßen Frau

1 Pozycja 103 wykreœlona z adnotacj¹: „13. Jahre alt”.
2 Pozycja 123 wykreœlona z adnotacj¹: „13. Jahre alt”.
3 Pozycja 138 wykreœlona.
4 Pozycja 154 wykreœlona z adnotacj¹: „in Damerkow”.
5 Pozycja 155 wykreœlona z adnotacj¹: „13. Jahre alt”.
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160 Mathias v. Wantoch Einwohner

161 Albrecht v. Wantoch Einwohner

162 Carolina v. Wantoch deßen Frau

163 Eva Zastrow Einliegerin

164 Mariana Gliszinska Einliegerin

165 Maria Gliszinska Einliegerin

166 Lorenz Holz Einwohner

167 Friederika Holz deßen Frau

168 Catharina Chochlinska Einliegerin

169 Johann v. Wantoch Rekowski G.A.B.

170 Magdalena v. Wantoch Rekowska deßen Frau

171 Joseph v. Wantoch Rekowski deßen Sohn

172 Veronica Piechowska Magd

173 Dorothea Gliszinska Einliegerin

174 Michael v. Piechowski Einwohner

175 Magdalena v. Piechowska deßen Frau

176 Franz v. Malotki G.A.B.

177 Mariana v. Malotki deßen Frau

178 Magdalena Inograzka Magd

179 Jacob v. Lipinski Altsitzer

180 Mariana Holz Magd

181 Catharina Mondri1 Einliegerin

182 // Michael Morenka [?] Einwohner

183 Antonia Morenka [?] deßen Frau

184 Mariana Wittwe v.Trzebiatowska Einwohnerin

185 Michael v. Trzebiatowski2 deren Sohn

186 Johann v. Trzebiatowski deren Sohn

187 Johann Mettel Einlieger

188 Catharina Mettel deßen Frau

189 Simon Mettel Einlieger

190 Heinrich v. Stip Rekowski G.A.B.

191 Johann v. Trzebiatowski Pächter

192 Mariana v. Trzebiatowska deßen Frau

193 Martin Holz Einwohner

194 Mariana Holz deßen Frau

195 Mariana Holz Einliegerin

196 Apollonia Stoltman Einliegerin

197 Mathias v. Wricz Pächter

198 Mariana v. Wricz deßen Frau

199 Anton v. Wricz Pächter

200 Elisabeth v. Wricz deßen Frau

201 Anna v. Wricz Einliegerin

202 Joseph v. Wricz Einlieger

203 Mathias v. Stip Altsitzer

204 Mariana v. Stip deßen Frau

205 Mariana v. Stip deßen Tochter

206 Victoria v. Stip3 deßen Tochter

207 Johann Paschke Einlieger

208 Elisabeth Paschke deßen Frau

209 Magdalena Dzorn Einwohnerin

210 Mariana Dzorn deren Tochter

211 Joseph Topke dienstjunge

212 // Catharina v. Wantoch Altsitzerin

213 Joseph Gawin dienstjunge

214 Johann Albrecht Schullehrer

215 Justina Albrecht deßen Frau

216 Johann Albrecht deßen Sohn

217 Anton v. Trzebiatowski Einwohner

1 Pozycja 181 wykreœlona z adnotacj¹: „todt”.
2 Pozycje 184-185 wykreœlone z adnotacj¹: „in Studnitz”.
3 Pozycja 206 wykreœlona z adnotacj¹: „13. Jahre alt”.
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2 Gr. Platenheim1 Groß Platenheim

1 Johann v. Trzebiatowski Colonist 1 1.Martin Holz Knecht 26

2 Elisabeth v. Trzebiatowska deßen Frau 2 Dorothea Ceminske2 Mädchen 15

3 Paul v. Trzebiatowski deßen Bruder 3 2. Johann Trzebiatowsky Kolonist 40

4 Marianne v. Wnuck Magd 4 Elisabeth Rogalske Frau 26

5 Martin Paschke Colonist 5 Paul Trzebiatowsky Bruder 36

6 Catharina Paschke deßen Frau 6 Joseph Trzebiatowsky Sohn 14

7 Catharina Durawa Magd 7 Josephine Schepylske Magd 15

8 Johann Prondzinski Knecht 8 3. Anna Stobben Einlieger 40

9 Johann Stoltmann Colonist 9 Johann Schepylske Sohn 16

10 Victoria Stoltmann deßen Frau 10 4. Paschke Kolonist 40

11 Joseph Stoltmann deßen Sohn 11 Catarina Broese Frau 30

12 Thomas Stoltmann deßen Sohn 12 Werone Paschke Tochter 15

13 Josephine Stoltmann deßen Tochter 13 Joseph Paschke Sohn 14

14 Martin Rinwelski Einwohner 14 5. Albrecht Stiep Einlieger 32

15 Eva Rinwelska deßen Frau 15 Ewa Lange Frau 31

16 Veronica Rinwelska d. Schwester 16 Josep Skibba Pflege Sohn 18

17 Mariana Rinwelska Einliegerin 17 6. Johann Stoltmann Altsitzer 60

18 Mariana v. Stip Rekowska Einwohnerin 18 Wiegtusch Frau 50

19 Albrecht v. Stip Rekowski deren Sohn 19 Josephina Stoltmann Tochter 18

20 Catharina v. Stip Rekowska deren Tochter 20 Johann Stoltmann Sohn 16

21 Joseph v. Kiedrowski Colonist 21 Marina Stoltmann Tochter 15

22 Wilhelmine v. Kiedrowska deßen Frau 22 Augustina Stoltmann Tochter 12

23 Joseph v. Kiedrowski deßen Sohn 23 7. Joseph Stoltmann Kolonist 27

24 Catharina v. Kiedrowska deßen Tochter 24 Catrina Poehl Frau 20

25 // Albrecht v. Wnuck Altsitzer 25 Carl Schamier Knecht 18

26 Michael Trzinski Einwohner 26 8. Albrecht Stoltmann Einlieger 25

27 Anna Trzinska deßen Frau 27 9. Jochann Schamier Einlieger 30

28 Jacob v. Wnuck Einwohner 28 Charlotte Rudnick Frau 40

29 Justina v. Wnuck deßen Frau 29 Johann Stoltmann Pflege Sohn 13

30 Johann Skiba Knecht 30 10. Joseph Kedrowski Kolonist 56

31 Johann Skiba Einwohner 31 Wilhelmine Roeschke Frau 35

32 Barbara Skiba deßen Frau 32 Johann Kedrowski Sohn 15

33 Michael Skiba Einwohner 33 Müchael Kedrowski Sohn 11

34 Johanne Skiba deßen Frau 34 Nikolaus Wnuck Knecht 23

35 Eva Skiba deßen Tochter 35 11. Johann Skibba Einwohner 42

36 Paul Poschelke Einlieger 36 Carpinski Frau 32

37 Carl Poschelke Schäfer 37 Werona Skibba Tochter 15

38 Eva Poschelke deßen Frau 38 // 12. Müchael Skibba Einwohner 60

39 Mathias Poschelke Hirt 39 Anna Skibba Frau 60

40 Mariana Poschelke deßen Frau 40 Ewa Skibba Tochter 24

41 Friederike Poschelke deßen Tochter 41 13. Milkowske Einwohner 50

42 Jacob Stoltmann Einwohner 42 Anna Wnuck Frau 49

43 Mariana Stoltmann deßen Frau 43 Ewa Milkowske Tochter 15

44 Joseph Ruz Einwohner 44 Albrecht Milkowske Sohn 11

45 Johanne Ruz deßen Frau 45 14. Jacob Stoltman Einwohner 40

46 Jahann v. Chamier Einwohner 46 Anna Stoltman Frau 41

47 Charlotte v. Chamier deßen Frau 47 Martin Stoltman Sohn 12

48 Andreas Schok Colonist 48 15. Johan Spiczok Einwohner 45

49 Mariana Schok deßen Frau 49 Magdalena Spiczok Frau 35

50 Anna Schok Altsitzerin 50 Müchael Spiczok Sohn 15

51 Anna Schok deren Tochter 51 Anna Spiczok Tochter 13

52 Johann Rinwelski Knecht 52 Josepfina Spiczok Tochter 11

53 Eva Kreft Magd 53 16. Martin Rinwelske Einwohner 35

54 Johann Bakhaus Einwohner 54 Ewa Rinwelske Frau 38

55 // Johann v. Spiczak Einwohner 55 17. Mathias Paschelke Einwohner 40

56 Magdalena v. Spiczak deßen Frau 56 Anna3 Marina Paschelke Frau 39

57 Friedrika Paschelke Tochter 16

58 Carlina Paschelke Tochter 14

59 18. Joseph Mondre Einwohner 40

1 P³ótowa (P³otowo Du¿e).
2 Przy pozycji 1-2 adnotacja: „beim Schulze”.
3 Wykreœlono „Anna”.
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60 Ewa Mondre Frau 38

61 Joseph Mondre Sohn ?1

62 19. Johan Bakhaus Einwohner 60

63 die Frau2 - -

64 20. Andreas Schock Kolonist 45

65 Marie Schock Frau 35

66 Franz Schock Sohn 15

67 Marina Schock Tochter 12

68 Werona Schock Tochter 11

69 Marina Schock Magd 16

70 21. Anna Schock Altsitzer 62

71 Anna Schock Tochter 35

72 Matheas Schock Sohn 25

73 22. Johann Skibba Knecht 28

74 Anna Weiss3 Magd 18

75 23. Wnuck Wittwe 46

76 Joseph Wnuck Sohn 13

3 Kl. Platenheim4 Klein Platenheim

1 Franz v. Stip Rekowski Freischulz 1 1 Franz v. Styp Reckowsky Schulz 49

2 Victoria v. Stip Rekowska deßen Frau 2 2 Victoria v. Styp Reckowska Ehe Frau 34

3 Caroline v. Stip Rekowska deßen Tochter 3 3 Caroline v. Styp Reckowska Tochter 22

4 Franz v. Stip Rekowski deßen Sohn 4 4 Franz v. Styp Reckowsky Sohn 20

5 Wilhelm v. Stip Rekowski Knecht 5 5 Anna v. Styp Reckowska Tochter 17

6 Jacob Loll Colonist 6 6 Johann v. Styp Reckowsky Sohn 10

7 Mariana Loll deßen Frau 7 7 Wilhelm v. Styp Reckowsky Bruder 42

8 Mariana Loll deßen Tochter 8 1 Jacob Loll Kolonist 57

9 Joseph Loll deßen Sohn 9 2 Marianne Loll deßen Ehefrau 48

10 Martin Kuik Knecht 10 3 Marianne Loll deßen Tochter 22

11 Mariana Ruz Magd 11 4 Joseph Loll Sohn 20

12 Mathias Ruz Einwohner 12 5 Johann Loll Sohn 17

13 Mariana Ruz deßen Frau 13 6 Anna Loll Tochter 15

14 Mariana Ruz deßen Tochter 14 7 Marianne Rutz Magd 47

15 Magdalena Ruz deßen Tochter 15 1 Simon Klonczinsky Einwohner 37

16 Simon v. Wantoch Rekowski Einwohner 16 2 Ewa Klonczinska deßen Ehefrau 29

17 Mariana v. Wantoch Rekowski deßen Frau 17 3 Johann Kuyk Einlieger 27

18 Simon Skiba Einlieger 18 1 Simonn Wantoch Einwohner 36

19 Michael v. Ceminski Einwohner 19 2 Marianna Wantoch deßen Ehefrau 30

20 Caroline v. Ceminska deßen Frau 20 3 Magdalena Durawa Wittwe 58

21 Jacob Homernick Einwohner 21 4 Marianne Durawa5 deßen Tochter 30

22 Julianna Homernick deßen Frau 22 // 1 Joseph Kuyk Einwohner 30

23 Josephine Homernick deßen Tochter 23 2 Julihanne Kuyk deßen Ehefrau 28

24 Johann Homernick deßen Sohn 24 3 Martin Kuyk deßen Bruder 29

25 Michael Milkowski Hirt 25 1 Mathias Rutz Einwohner 47

26 Mariana Milkowska deßen Frau 26 2 Catrina Rutz deßen Ehefrau 24

27 Mariana Kreft Einliegerin 27 1 Michael Czieminsky Einwohner 34

28 Carl Dorawa Einwohner 28 2 Rosalia Czieminska deßen Frau 30

29 Catharina Dorawa deßen Frau 29 1 George Biastock Einwohner 54

30 // Albrecht Biastok Einwohner 30 2 Marianne Biastock deßen Ehefrau 50

31 Mariana Biastok deßen Frau 31 3 Joseph Biastock deßen Sohn 30

32 Joseph Biastok deßen Sohn 32 4 Martin Biastock Sohn 26

33 Josephine Biastok deßen Tochter 33 5 Josephine Biastock deßen Tochter 17

34 Eva Klonczinska Einliegerin 34 1 Martin Sabisch Eigenthümer 36

35 Martin Sobisch Pfandbesitzer 35 2 Magdalena Sabisch deßen Ehefrau 37

36 Magdalena Sobisch deßen Frau 36 3 Caroline Sabisch deßen Tochter 12

37 Catharine Albrecht Magd 37 4 Catarina Albrecht Pflegetochter 18

38 Johann Wenda Knecht 38 1 Jacob Hommernick Einwohner 65

39 Anna v. Malschitzka Altsitzerin 39 2 Victoria Hommernick deßen Ehefrau 40

1 Wpis zamazany.
2 Pozycja wykreœlona.
3 Przy pozycji 73-74 zanotowano: „beim Forster in Borre”.
4 P³ótówka (P³otowo Ma³e).
5 Na marginesie dopisano: „Kruppel”.
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40 Anna Scharnowska Einwohnerin 40 3 Josephine Hommernick1 deßen Tochter 20

41 Wilhelm Scharnowski deren Sohn 41 4 Martin Hommernick Sohn 15

42 Thomas Homernik Einlieger 42 5 Albrecht Durawa Schwiegersohn 28

43 Paul v. Schmuda Einwohner 43 // 1 Anna Scharnowska2 Einliger 46

44 Eva v. Schmuda deßen Frau 44 1 Paul Schmuda Einwohner 40

45 Anna v. Schmuda deßen Tochter 45 2 Ewa Schmuda deßen Ehefrau 36

46 Jacob Durawa Einwohner 46 3 Johann Schmuda deßen Sohn 12

47 Mariana Durawa deßen Frau 47 4 Anna Schmuda deßen Tochter 18

48 Mariana Meier Einliegerin 48 5 Thomas Hommernick Schwiegervater 79

49 Johann v. Wnuk Lipinski Einwohner 49 1 Johann Mayke Einwohner 34

50 Victoria v. Wnuk Lipinska deßen Frau 50 2 Victoria Mayke deßen Ehefrau 28

51 Mathias Wroblewski Zimmergesell 51 1 Johann Wnuck Einwohner 47

52 Mariana Wroblewska deßen Frau 52 2 Victoria Wnuck deßen Ehefrau 28

53 Magdalena Garnicka Magd 53 3 Marianne Wnuck Tochter 14

54 Johan Durawa Colonist 54 1 Matthias Wroblewsky Einwohner 37

55 Victoria Durawa deßen Frau 55 2 Marianne Wroblewska deßen Ehefrau 30

56 Magdalena Durawa deßen Tochter 56 1 Johann Durawa Kolonist 60

57 Barbara Durawa deßen Tochter 57 2 Victoria Durawa deßen Ehefrau 50

58 Victoria Durawa deßen Tochter 58 3 Magdalena Durawa deßen Tochter 24

59 Joseph v. Kuik Einwohner 59 4 Victorya Durawa Tochter 19

60 Julianna v. Kuik deßen Frau 60 5 Johann Durawa dessen Sohn 16

61 Michel Durawa Pächter 61 6 Elisabeth Durawa Tochter 12

62 // Joseph v. Wnuck Lipinski Colonist 62 1 Carl Durawa Einwohner 37

63 Magdalena v. Wnuck Lipinska deßen Frau 63 2 Magdalena Durawa deßen Tochter 12

64 Martin v. Wnuck Lipinski Altsitzer 64 1 Michäl Durawa3 Pächter 32

65 Mariana v. Wnuck Lipinska deßen Frau 65 // 1 Joseph Wnuck Kolonist 34

66 Mariana Rimon Magd 66 2 Magdalena Wnuck deßen Frau 30

67 Franz Gawin Knecht 67 3 Marianne Wnuck dienst Magd 18

68 Martin Paschelke Einwohner 68 1 Joseph Rutz Einwohner 49

69 Catharina Paschelke deßen Frau 69 2 Julyhanna Rutz deßen Ehefrau 50

70 Carl Paschelke deßen Sohn 70 3 Marianna Rutz Tochter 14

71 Johann Sabisch Colonist 71 1 Johann Sabisch Kolonist 47

72 Victoria Sabisch deßen Frau 72 2 Victoria Sabisch deßen Ehefrau 31

73 Ignaz Lietz Knecht 73 3 Wilhelm Scharnowsky dienstjunge 16

74 Mathäus Durawa Knecht 74 4 Magdalena Darsinska dienst Magd 17

75 Johann Dr¹zkowski Dienstjunge 75 1 Johann Wantoch Kolonist 47

76 Victoria Gawin Magd 76 2 Magdalena Wantoch deßen Ehefrau 40

77 Mathäus Konkel Einwohner 77 3 Michäl Wantoch Sohn 20

78 Johann v. Wantoch Rekowski Colonist 78 4 Marianne Wantoch Tochter 17

79 Magdalena v. Wantoch Rekowska deßen Frau 79 5 Franz Wantoch Sohn 12

80 Michael v. Wantoch Rekowski deßen Sohn 80 1 Marianna Styp Wittwe 62

81 Mariana v. Wantoch Rekowska deßen Tochter 81 2 Catarina Styp deßen Tochter 20

82 Johann Weiss Schullehrer 82 1 Johann Weiss Lehrer 39

83 Mariana Weiss deßen Frau 83 2 Marianna Weiss Ehefrau 29

84 Mariana Weiss deßen Tochter 84 3 Josephina Weiss deßen Tochter 16

85 Mariana NN4 Magd 85 4 Catarina Weiss Tochter 14

86 5 Johann Weiss deßen Sohn 10

87 1 Catharina Durawa Ehefrau der
Durawa ad ?62.

30

4 Zerrin mit Abbauten5 Zerrin

1 Mathias Posanski Einwohner 1 Mathias Posanske 59

2 Casimir Nossinski Einwohner 2 Johann Witzke 58

3 Anna Nossinska deßen Frau 3 Carl Witzke 25

4 Johann Nossinski deßen Sohn 4 August Witzke 16

5 Anton Chirkowski Einwohner 5 Jacob Witzke 11

6 Juliana Chirkowska deßen Frau 6 Mathias Kunkel 38

7 // Johann Soik Knecht 7 Michael v. Czrerbiatowski 29

1 Na marginesie wpis: „dieselbe ist verehelicht mit dem Albrecht Durawa”.
2 Na marginesie wpis: „der Ehemann ist evangelisch”.
3 Na marginesie wpis: „deren Ehefrau ist evangelisch”.
4 Brak nazwiska w spisie.
5 Sier¿no z wybudowaniami.
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8 Ignaz Biastok Knecht 8 Ewa Wirkus 61

9 Johann Mriz Knecht 9 Michael Wernicke 16

10 Martin Mriz Knecht 10 Jacob Kunkel 55

11 Bartholomäus Holz Knecht 11 Ewa Kunkel 22

12 Josephina Loll Magd 12 Christine Kunkel 14

13 Joseph Libinski Einwohner 13 Carl Schulz 32

14 Anna Libinska deßen Frau 14 Anna Tadder 40

15 Albrecht Skiba Einwohner 15 Maria Sckip 50

16 Martin Holz Knecht 16 Catarina Mroseck 20

17 Victoria Peplinski Magd 17 Nicolai v. Zcrerbiatowski 27

18 Johann Wicke Einwohner 18 Joseph v. Zcrerbiatowski 30

19 Franz Wicke Sohn 19 Johann v. Czrerbiatowski 23

20 Martin Wicke Sohn 20 Anna Sänger 15

21 Anna Radaz Einwohnerfrau 21 Maria Lüdke 31

22 Michael Mrowka Altsitzer 22 Mathias Cezewsky 20

23 Eva Mrowka deßen Frau 23 Joseph Pichowsky 19

24 Albr[echt] Stoltmann Knecht 24 Martin Kretschmer 25

25 Peter Michalke Knecht 25 Anna Biastock 19

26 Paul Ceminski Einwohner 26 Martin v. Czrerbiatowski 22

27 Marianna Ceminska deßen Frau 27 Michael Holz 20

28 Joseph Tadra Knecht 28 Franz Gowin 23

29 Martin Rekowski Knecht 29 Paul Gries 13

30 Jacob Rekowski Knecht 30 George Stubbe 63

31 Anna Tadra Magd 31 Martin Droschkowsky 26

32 Maria Tadra Magd 32 Marie v. Czrerbiatowskiy 18

33 Maria Rinwelski Magd 33 Caroline Pichowsky 18

34 Anton v. Sikorski Einwohner 34 Maria Rick 50

35 Mariana v. Sikorski deßen Frau 35 Maria Ringwelska 26

36 Andreas Wricz Knecht 36 Mathias v. Stipp 17

37 Paul Tadra Knecht 37 Anna Czeszewsky 23

38 Mariana Ryk Einwohnerfrau 38 Johann Rettke 14

39 Martin Holz Knecht 39 Johanna Rutz 19

Adlige Zerrin1

1 Tader Mathias Tagelöh[ner] 28

2 Maria Frau Tagelöh[nerin] 28

3 ....2 Anna Dienstmädchen 16

4 ....3 Mathias Knecht 28

5 Trzebatowski Joseph Knecht 23

6 Lange [?] Johann Knecht 16

7 Kowalewski ...4 Knecht 13

8 Stieb Magdalena Dienstmädchen 20

5 Damsdorf5 Damsdorf

1 Wittwe Röschke Coßäth 1 Kammer Robert6 Pfarerr 35

2 Johann Röschke deren Sohn 2 Wnuck Johann Knecht 25

3 Jacob Gliszinski Knecht 3 Krause [...]7 Mädchen 43

4 Anna Stip Magd 4 Wnuck Maria Mädchen 20

5 // Albrecht Schutz Einwohner 5 Drosczkowski Xaver8 Organist 51

6 Magdalena Schutz deßen Frau 6 Drosczkowska Marianna Frau 40

7 Anna Schutz deßen Tochter 7 Drosczkowska Marianna Tochter 18

8 Magdalena Derzyn Magd 8 Drosczkowska Ludo[vica] Tochter 15

1 Sier¿no „Szlacheckie”, maj¹tek ziemski bêd¹cy wówczas w³asnoœci¹ radcy handlowego Gribla. Por. H. Gribel,
Statistik..., dz. cyt., s. 121.

2 Nazwisko nieczytelne.
3 Nazwisko nieczytelne.
4 Imiê nieczytelne.
5 Niezabyszewo.
6 Pozycja nr 1 wykreœlona.
7 Imiê nieczytelne.
8 Pozycja nr 5 wykreœlona.



Dwa spisy katolickich mieszkañców parafii niezabyszewskiej...

53

9 Johann Lozinski Einwohner 9 Drosczkowski Ignatz Sohn 14

10 Barbara Lozinska deßen Frau 10 Drosczkowska Werona [?]1 Tochter 10

11 Mariana Pallas - 11 Mielkowski Michael Knecht 25

12 Carolina Pallas - 12 Klonczinska Franziska Mädchen 20

13 Josephina Mesek Einwohnerfrau 13 Sckibba Joseph Knecht 27

14 Anna Rinwelska Magd 14 Styp Jacob Knecht 22

15 Martin Gora Knecht 15 Pieckowska Maria Mädchen 26

16 Paul Lange Colonist 16 Tuschinski Henriette Mädchen 20

17 Mariana Lange deßen Mutter 17 Roeschke Wittwe Koßäth 78

18 Magdalena Lange deren Tochter 18 Roeschke Johann Koßäth 40

19 Eva Lange deren Tochter 19 Roeschke Pagel [s] Bruder 25

20 Monika Lange deren Tochter 20 Schutz Anna Mädchen 16

21 Adam Wozinski Einwohner 21 Zeminski Jakob Einwohner 50

22 Anna Wozinska deßen Frau 22 Zeminska Ewa Tochter 20

23 Joseph Wozinski deßen Sohn 23 Zeminski Pagel [s] Sohn 14

24 Domatyla [?] Wozinska deßen Tochter 24 Zeminski George Sohn 11

25 Michael Wozinski deßen Sohn 25 Sagoretzki Anna Mädchen 16

26 Albrecht Gora Knecht 26 Lange Wittwe Altsitzerin 65

27 Mariana Wricz Magd 27 Lange Paul Kolonist 40

28 Anna Biastok Magd 28 Lange Magdalena Schwester 32

29 Johann Lipinski Einwohner 29 Lange Maria Schwester 30

30 Anna Wnuck Magd 30 Lange Wilhelmine Schwester 24

31 Anna Wricz Magd 31 Lange Franz Pflegesohn 10

32 Eva Zagrocka Magd 32 Gorra Martin Knecht 26

33 Martin Biastok Knecht 33 Ringwelski Joseph Knecht 21

34 Thomas Guzinski Bauer 34 Woschinski Adam Einwohner 65

35 Catharina Guzinska deßen Frau 35 Woschinski Joseph Sohn 27

36 Johann Durawa Altsitzer 36 Woschinski Michael Sohn 23

37 Mariana Durawa deßen Tochter 37 Rogalitzki Anna Mädchen 16

38 Joseph Durawa deßen Sohn 38 Stolpmann Catharina Mädchen 19

39 Jacob v. Ceminski Einwohner 39 Guschinski Thomas Bauer 36

40 Anna v. Ceminska deßen Tochter 40 Durawa Catharina Frau 33

41 Albrecht Mriz Einwohner 41 Durawa Marianne Schwester 38

42 Mariana Mriz deßen Frau 42 Durawa Joseph Knecht 27

43 Barbara Piekut Mädchen 43 Durawa Johann Knecht 18

44 Simon v. Chamier Einwohner 44 Durawa Johann Altsitzer 68

45 Mariana v. Chamier deßen Frau 45 Writsch Maria Frau 32

46 Anna Skiba Einliegerin 46 Writsch Catharina Schwester 20

47 Joseph Mondri Einwohner 47 Jutriczenka Wittwe Einliegerin 99

48 Anna Mondri deßen Frau 48 Jutriczenka Lena Tochter 31

49 // Marianna Klatt Einliegerin 49 Jacubowski Martin Einwohner 65

50 Mariana Klatt deren Tochter 50 Karnowski Maria Frau 56

51 Jacob Jacubowski Einwohner 51 Jacubowski Lena Tochter 23

52 Magdalena Jacubowska deßen Frau 52 Lipinski Johann Einwohner 40

53 Catharina Jacubowska deßen Tochter 53 Rutz Lena Mädchen 16

54 Magdalena Jacubowska deßen Tochter 54 Lange Carolina Einwohnerin 26

55 Albrecht Lutz Knecht 55 Quick Magdalena Mädchen 32

56 Martin Kedrowski Knecht 56 Zeminska Anna Mädchen 17

57 Johann Wnuck Knecht 57 Malottki Joseph Knecht 30

58 Barbara Wnuck Mädchen 58 Prondzinski Michael Einwohner 52

59 Mariana Topka Mädchen 59 Prondzinska Maria Frau 51

60 Anna Inogracka Mädchen 60 Prondzinski Karl Sohn 17

61 Victoria Rudka Mädchen 61 Nossinski Karl Einwohner 30

62 Johann Zünter Knecht 62 Goppke Anna Frau 45

63 Xaver Dr¹zkowski Organist 63 Nossinski Joseph Sohn 20

64 Mariana Dr¹zkowska deßen Frau 64 Nossinski Franz Sohn 15

65 Mariana Dr¹zkowska deßen Tochter 65 Nossinski Anna Tochter 13

66 Franz v. Prabucki Probst 66 Scibba Franz Einwohner 40

67 Robert Kammer Vikarius 67 Scibba Maria Frau 36

68 Johann Maika Hofmaister 68 Trzebiatowski Simon Einwohner 23

69 Jacob Trzebiatowski Knecht 69 Wnuck Maria Frau 22

70 Stephan Zeminski Knecht 70 Zeminski Wittwe Einliegerin 66

1 Lekcja imienia niepewna.
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71 Mathias Schok Knecht 71 Zeminski Anna Tochter 23

72 Brigitta Diwan Wirthin 72 Scibba Michael Einwohner 33

73 Mariana Gostomczik Magd 73 Schutz Cätharina Frau 45

74 Mariana Schok Magd 74 Schutz Albrecht Einwohner 43

75 Michal Prondzinski Einwohner 75 Roeschke Lena Frau 38

76 Anna Prondzinska deßen Frau 76 Schutz Josephina Tochter 15

77 Carl Prondzinski deßen Sohn 77 Schutz Maria Tochter 13

78 Mathias Rarzinski [?]1 Knecht 78 Leschinski Johann Einwohner 53

79 Mariana Trzebiatowska Magd 79 Wohler Lena Frau 36

80 Mariana Skiba Magd 80 Leschinski Michael Sohn 11

81 Johann Schok Knecht 81 Dorl Franz Einwohner 33

82 Nicolaus Wnuck Knecht 82 Roeschke Maria Frau 33

83 Mariana Durawa Einliegerin 83 Kornatzki Friedr[ich] Einwohner 25

84 Jacubowski Catharina Frau 30

Recapitulation: 85 Karnofski Mart[in] Einwohner 49

1. Rekow 217 86 Jutriczenka Catharina Frau 48

2. Gr. Platenheim 56 87 Karnofsk[a] Henriette Tochter 13

3. Kl. Platenheim 85 88 Reckowski Catharina Mädchen 20

4. Zerrin 39 89 Schmudde Albrecht Junge 15

5. Damsdorf 83 90 Writsch Rekowski Jos[eph] Junge 15

480 91 Nossinski Karl Junge 11

Damsdorf, den 12ten August 1842 92 Wnuck Andreas Junge 16

Prabucki Probst 93 Wandtoch Maria Mädchen 14

94 Holz Anton Junge 14

95 Homanick Johann Junge 14

96 Nossinski Dorothea Mädchen 19

97 Zeminski Johann Junge 14

98 Sagoratzki Anna Mädchen 19

1 Lekcja nazwiska niepewna.
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Jerzy Kaiser

Z dziejów Ziemi Bytowskiej. Materialne warunki funkcjonowania

parafii ugoskiej w XVIII-XIX wieku
1

Procesy rekatolizacji na Ziemi Bytowskiej

Na prze³omie XVI i XVII wieku wszystkie koœcio³y ziemi bytowskiej
znajdowa³y siê w rêkach ewangelików. Po bezpotomnej œmierci ostatniego
ksiêcia zachodniopomorskiego Bogus³awa XIV (10 marca 1637 roku) zie-
mie lêborska i bytowska przypad³y Polsce, co zapocz¹tkowa³o proces reka-
tolizacji tych obszarów. Przejmowanie koœcio³ów przez katolików w domenie
bytowskiej przebiega³ powoli, gdy¿ brakowa³o ksiê¿y. Ostatecznie odebrano w
ziemi bytowskiej osiem œwi¹tyñ, tj. wszystkie patronatu królewskiego. W
okresie krótkich rz¹dów polskich 1637-1657 na sta³e rezydowa³o tylko
dwóch proboszczów w Borzytuchomiu i w Niezabyszewie2.

1
Artyku³ jest kontynuacj¹ referatu przedstawionego przez autora na II Konferencji naukowej

pt. ¯ycie dawnych Pomorzan. Por. J. Kaiser, Katolicka parafia w Ugoszczy w XVII-XVIII

wieku. W: ¯ycie dawnych Pomorzan. Materia³y z konferencji, Bytów 17-18 paŸdziernika
2002, pod red. Wojciecha £ysiaka, Bytów-S³upsk 2003, s. 53-65; w powy¿szym referacie
przedstawiono bardzo obszernie procesy rekatolizacji na ziemi bytowskiej, stosunki
etniczno-wyznaniowe oraz historyczny rozwój parafii ugoskiej od po³. XVII do pocz¹tków
XX wieku.
2

J. Kaiser, Katolicka parafia w Ugoszczy w XVII - XVIII wieku. W: ¯ycie dawnych

Pomorzan. Materia³y z konferencji, Bytów 17-18 paŸdziernika 2002, pod red. Wojciecha
£ysiaka, Bytów-S³upsk 2003, s. 55.



Efektywny okres rekatolizacji by³ znacznie krótszy pocz¹wszy od dru-
giej po³owy 1640 do jesieni 1655 roku, tj. do rozpoczêcia okupacji lute-
rañskich wojsk szwedzkich. W tak krótkim czasie co najwy¿ej oko³o 30 %
ludnoœci ziemi bytowskiej przesz³o na katolicyzm, przy czym nierówno-
mierny by³ jej rozk³ad terytorialny i spo³eczny3. Niew¹tpliwie racjê ma
R. Cramer twierdz¹c, ¿e wiêksza czêœæ tylko kaszubskiego obszaru jêzy-
kowego powróci³a do rzymskiego Koœcio³a. S¹ to terytoria le¿¹ce w
po³udniowo-wschodniej czêœci ziemi bytowskiej, a wiêc w obrêbie pa-
rafii Ugoszcz z fili¹ w Studzienicach. Na pozosta³ych obszarach, gene-
ralnie w ca³ej ziemi bytowskiej, protestanci pozostali w wiêkszoœci4.

Objêcie ziemi lêborskiej i bytowskiej przez elektora brandenburskiego
na mocy traktatu welawsko-bydgoskiego z 1657 roku zatrzyma³o proces
rekatolizacji tych ziem. W pierwszych latach rz¹dów brandenburskich na
³ono Koœcio³a luterañskiego powróci³o wielu katolików, zw³aszcza w (kato-
lickich) parafiach filialnych, w których w nied³ugim czasie uda³o siê
przywróciæ parafie ewangelickie (Tuchomie, Borzytuchom)5. W œwietle
póŸniejszych Ÿróde³ koœcielnych (wizytacji koœcielnych, schematyzmów) w
XVIII i XIX wieku procentowy udzia³ katolików w ca³ej ziemi bytowskiej
by³ bardzo stabilny, oscyluj¹c w granicach oko³o 20-23 %6.

Historyczny rozwój parafii ugoskiej

Parafia Ugoszcz wraz z fili¹ w Studzienicach o ³¹cznej powierzchni 165
km2 pocz¹wszy od XVIII wieku do lat 80-tych XIX wieku by³a jedn¹ z
dwóch katolickich parafii na bytowszczyŸnie. Granice parafii by³y wyj¹tko-
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3
Tam¿e, s. 56-57; nie mo¿na zgodziæ siê z tymi historykami, którzy uwa¿aj¹, ze wiêkszoœæ

spo³eczeñstwa ziemi bytowskiej nawróci³a siê. Por. Z. Szultka, Jêzyk polski w koœciele

ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wroc³aw 1991, s.
102.
4

R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bûtow, Kõnigsberg 1858, t.I, s. 278-279;
J. Kaiser, Katolicka parafia wUgoszczy ..., dz. cyt., s. 56-57.
5

Z. Szultka, Jêzyk polski ..., dz. cyt., s. 279-280, 295.
6

J. Kaiser, Katolicka parafia w Ugoszczy..., dz. cyt., s. 56.



wo trwa³e. Dochodzi³y jedynie kolejne osady, które powsta³y w wyniku
kolonizacji. W jej sk³ad, obok bêd¹cej siedzib¹ proboszcza miejscowoœci
Ugoszcz wchodzi³y od pocz¹tku wsie: Czarna D¹browa, K³¹czno, Os³awa
D¹browa, Pó³czno, Pr¹dzonka, Przewóz, Sominy, Studzienice a od ok. 1700
roku równie¿ osady Róg i Zelewe. Ponadto w póŸniejszym okresie, w latach
1751-1754 i nastêpnych, dosz³y Rabacino, Lubienc-£¹kie, a tak¿e liczne
przysió³ki7. Na prze³omie XVII i XVIII wieku do³¹czono z parafii nieza-
byszewskiej Borzytuchom z koœcio³em pomocniczym w Chodkowie i pod-
leg³ymi miejscowoœciami Jutrzenka, Krosnowo, Struszewo.

W tym momencie podlegaæ jej bêdzie ponad 1/3 ogólnej powierzchni
ziemi bytowskiej zamieszka³ej przez ponad 50 % wszystkich katolików.
Stan taki utrzyma siê do koñca I wojny œwiatowej8.

Materialne warunki funkcjonowania parafii ugoskiej

Traktat welawsko-bydgoski z 1657 roku przekazuj¹cy ziemiê lêbor-
sko-bytowsk¹ elektorowi brandenburskiemu gwarantowa³ Koœcio³owi katolic-
kiemu status quo w jego maj¹tkowym stanie posiadania. Zachowa³ on miedzy
innymi koœcio³y, przynale¿ny do nich maj¹tek i dochody, w tym dziesiêciny9.

Dochody i rozchody parafii i duchowieñstwa
„...Koœció³ katolicki dysponuje oddzielnym maj¹tkiem koœcielnym (bona

ecclesiastica) i beneficjalnym (bona mensae)...”
10

. W pierwszym przypadku
uzyskiwane z niego dochody przeznaczone by³y przede wszystkim na cele
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7
Tam¿e, s. 57-58.

8
Tam¿e, s. 59. Dopiero na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych dziewiêtnastego

wieku udzia³ parafii Ugoszcz w ogólnej liczbie katolików w ziemi bytowskiej spadnie poni¿ej 50 %.
9

Z. Szultka, Jêzyk polski..., dz. cyt., s. 278-279. W 1844 roku spo³eczeñstwo ziemi bytowskiej
¿ali³o siê bezskutecznie, i¿ ewangeliccy wyznawcy podwójnie na katolickie i ewangelickie
duchowieñstwo p³aciæ musz¹. Por. R. Cramer, Geschichte der Lande ..., dz. cyt. Bd. I, s. 319. Por.
tabela 2
10

L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim 1871-1945, Koszalin
1997, s. 84.



kultu i utrzymanie miejscowego koœcio³a, tworz¹c tzw. fundusz koœcielny11.
Zarz¹d nad jego wp³ywami i rozchodami sprawowa³ dozór koœcielny12. Na-
tomiast beneficjum mia³o zapewniæ pe³ni¹cemu, w tym przypadku urz¹d
proboszcza godziwe utrzymanie tworz¹c rejestrowany przez niego tzw. fun-
dusz parafialny13. W przypadku, gdy wp³ywy pochodzi³y z tych samych Ÿró-
de³, by³y one odpowiednio rozdzielane.

W wizytacji koœcielnej z 1711 r. odnotowano: „... od zmar³ych za z³o¿enie na

cmentarzu [bêd¹cego przecie¿ czêœci¹ maj¹tku koœcielnego] otrzymuje koœció³

œrednio od doros³ego 1 florena, a proboszcz drugiego ...Za bicie dzwonu p³aci siê 6

gr koœcio³owi, z których 3 gr, jak to bywa w zwyczaju, otrzymuje ten, co dzwoni”
14
.

W sk³ad uposa¿enia beneficjalnego wchodz¹ przede wszystkim: maj¹tki
ziemskie, nale¿ne koœcio³owi œwiadczenia - meszne, ofiary wiernych, op³aty za
pos³ugi kap³añskie tzw. iura stolae, darowizny, a w póŸniejszym okresie
równie¿ papiery wartoœciowe (od lat 70-tych XIX w.) i dotacje pañstwa15.

W dekanacie bytowskim, a od 1819 r. lêborskim, znacz¹cym Ÿród³em
dochodów by³a ziemia (beneficjalna)16. Uzyskiwane jednak z niej przycho-
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11
Tam¿e, s. 57-59.

12
„Zostali te¿ ustanowieni zarz¹dzaj¹cy kas¹ koœcieln¹ i zbieraj¹cy pieni¹dze w czasie

kazania i z okazji uroczystoœci pogrzebowych. Oprócz tego na potrzeby koœcio³a maj¹

ja³mu¿nê...”. Por.: Archidiaconatus Pomeraniae sub Auspicilis Illrim Excellmi et Rndissimi

D: Domini D: Constantini Feliciani de Szaniawy Szaniawski Episcopi Vladislaviensis et

Pomeraniae per Joannem Casimirum Jugowski Archidiaconum Pomeraniae Visitatus Anno

Dni 1710 et Ao Dni 1711, sygn. G-26, s. 47 (321). [dalej cyt. Wizytacja 1710/1711, ADP,
sygn. G-26]. Por. równie¿: Visitatio Generalis Decanatuum Pucensis, Leoburgensis,

Mirachoviensis et Bûtthoviensis in Diaecesi Pomerana consistentium per me Basilium Zlocki

Archidiaconum Pomeraniae Praepositum Skarszeviensem, Visitatorem Generalem expedita

Anno [....] 1766 to, sygn. G-63a, s. 202-203. [dalej cyt. Wizytacja 1766, ADP, sygn. G-63].
13

L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim..., dz. cyt. s. 84; „Ksiêgi

przychodów koœcio³ów s¹ prowadzone przez zarz¹dzaj¹cych kas¹ koœcieln¹. Ksiêgi

przychodów parafii s¹ prowadzone przez proboszcza (..) dochody s¹ odnotowane osobno z

poszczególnych wsi”; por. Wizytacja 1710/1711, ADP sygn. G-26, s.48 (322).
14

Tam¿e. s. 47 (321).
15

L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim ..., dz. cyt. s. 84.
16

L. Boñcza-Bystrzycki twierdzi na ³amach powy¿szej pracy, i¿ w dekanacie lêborskim w
badanym przez niego okresie 1871-1945 najpowa¿niejszym Ÿród³em dochodów parafialnych
by³a ziemia beneficjalna; Tan¿e, s. 84.



dy zale¿ne by³y od jej iloœci, jakoœci gleb, nie daj¹cych siê czêsto przewi-
dzieæ warunków atmosferycznych, a w przypadku jej wydzier¿awienia od
wysokoœci ustalonych op³at17.

Probostwu w Ugoszczy nadana zosta³a ziemia ju¿ w 1358 roku, natomiast w
Borzytuchomiu w 1445. W obu przypadkach ich powierzchnia, jak to by³o w
owym czasie zwyczajowo przyjête, obejmowa³a cztery wolne w³óki gruntów
ornych. Do tego dochodzi³a pewna iloœæ ³¹k, a tak¿e inne przywileje, jak prawo
po³owu ryb dla w³asnych potrzeb w okolicznych jeziorach lub stawach18.

W okresie krótkich bezpoœrednich rz¹dów polskich w pierwszej po³owie XVII
wieku, po w³¹czeniu ziemi bytowskiej do diecezji w³oc³awskiej, przywrócone
Koœcio³owi katolickiemu parafie odzyska³y równie¿ swoje maj¹tki ziemskie. W
przypadku ugoskiej potwierdza to sprawozdanie powizytacyjne z 1686 roku19.

Bardziej przejrzyœcie i obszernie beneficjum proboszczowskie w Ugosz-
czy ujmuje wizytacja z 1766 r.: „... Na uposa¿enie koœcio³a ugoskiego sk³a-

daj¹ siê 4 ³any z przynale¿nymi doñ ³¹kami, z których mo¿na zebraæ 12

wozów siana. Pi¹ty zaœ ³an jest przedmiotem sporu. Lasu w³asnego nie ma

¿adnego. Posiada jednak prawo do wolnego opa³u na domowy u¿ytek

Proboszcz posiada dwie w³asne sadzawki (stawy) oraz prawo wolnego

po³owu w innych stawach na obszarze parafii...”
20

.
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17
Ten¿e, s. 84.

18
R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bûtow, Bd II, s. 201; G. Bronisch, W.

Ohle, H. Teichmûller, Kreis Bûtow, Stettin 1938, s. 180, 185 („... wird dem Pfarrer Land

zugewiesen”).
19

Documenta, quae extant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et

Leoburgensi saeculo XVII restitu. Ed. Panske. Fontes TNT t. 15: 1911, Toruñ 1912, s. 840,
[dalej cyt. P. Panske, Documenta ...„]; Visitatis Archidiaconatus Pomeraniae sub felic.

auspicilis ... Bonaventure de Niedzielsko Madaliñski episcopi Vladisl. et Pomerania a PARD

Andrea Albinowski Archidiakonato Pomeraniae ... A.D. 1686 et 1687 peracta, sygn.
G-20b/IV, s. 28-29; [dalej cyt. Wizytacja 1686, ADP‚ sygn. G-20b]. Jeszcze bardziej
wyraŸnie potwierdzaj¹ to nastêpne wizytacje, zw³aszcza z 1766 r.
20

Wizytacja 1766, ADP, sygn. G-63, s. 205-206; Visitatio Generalis Ecclesiarum Decanatum

Buttoviensis, Leoburgensis et Mirachoviensis Ex Mandato Illustrissimi Excellmi et Rssimi

Dni Domini Josephi Rybiñski Eppi Loci Ordinarii Vladislayiensis et Pomeraniae per

Perillrem Adm Rdum JJ Grêca CC Decqnum Praepositum Pucensem [...] Expedita Anno

1780, sygn.G-69: Visitatio Generalis Ecclesiarum Decanatum Buttoviensis, Leoburgensis et

Mirachoviensis Ex Mandato Illustrissimi Excellmi et Rssimi Dni Domini Josephi Rybiñski



Formalnie w³aœcicielem pi¹tego ³anu Koœció³ katolicki sta³ siê na skutek
zapisu wieczystego bractwu ró¿añcowemu w Studzienicach przez tamtejszego
szlachcica Macieja Rekowskiego, z którego dzier¿awa mia³a przynosiæ rocznie
24 floreny zysku. Z powy¿szej kwoty 10 florenów fundator przeznaczy³
proboszczowi za odprawianie mszy dla bractwa, organiœcie 4 floreny, a po-
zosta³e 10 na wspomo¿enie chorych jego cz³onków. W praktyce nie uda³o siê
wype³niæ woli Macieja Rekowskiego, a tak¿e wczeœniejszego zapisu jego ojca
(mniejszego powierzchniowo obszaru na skutek sprzeciwu spadkobierców)21.
Z podobnych przyczyn koœcio³owi ugoskiemu nie uda³o siê przej¹æ zapisanych
w 1762 roku 400 florenów przez szlachcica z Czarnej D¹browy - Andrzeja
Paszk, czy znacznie ni¿szej kwoty 50 florenów od szlachcica - Franciszka
Kukowskiego z Pó³czna22.

W wizytacji z 1766 roku odnotowano, i¿ na wyposa¿eniu koœcio³a w
Borzytuchomiu (od wielu ju¿ lat bêd¹cego fili¹ parafii ugoskiej) znajduje siê
6 ³anów z nale¿¹cymi do nich ³¹kami, ogrodami i sadami. Ziemie te
uprawiane by³y przez trzech dzier¿awców, z których ka¿dy p³aci³ probo-
szczowi roczny czynsz w wysokoœci 36 florenów. Jednym z nich by³
Szymon Wróblewski, od kilkunastu lat pe³ni¹cy obowi¹zki organisty,
kantora i zarz¹dcy kas¹ miejscowego koœcio³a (witryka)23.

W okresie administracji ksiêdza proboszcza Jana Postela - w œwietle
wizytacji z 1780 r. - iloœæ siana zbieranego z ³¹k przynale¿nych do parafii
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Eppi Loci Ordinarii Vladislayiensis et Pomeraniae per Perillrem Adm Rdum JJ Grêca CC

Decqnum Praepositum Pucensem [...] Expedita Anno 1780, sygn.G-69, s. 26, 36. [dalej cyt.
Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69]. W œwietle Wizytacji z 1780 proboszcz ugoski z po³owu
ryb uzyskiwa³ rocznie 18 florenów. Deputat drewna do u¿ytku w³asnego obejmowa³ 170
szczap. Ksi¹dz proboszcz Robert Reymann w latach 70-tych XIX wieku wymienia 32
szczapy. Por. R. Reymann, Designation der Kirche und Pfarre zu Bernsdorf, rkps, APMM w
Ugoszczy, sygn. brak, s. 13 [dalej R. Reymann, Designation ...]
21

Wizytacja 1766, ADP, sygn. G-63, s. 208; Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69, s. 28; H.
Gribel, Statistik des Bûtower Kreises, Bûtow 1858, s. 102 wymienia rodzinê Rekowskich z
Czarnej D¹browy w³aœcicieli dóbr szlacheckich na prawach rycerskich oznaczonych w
rejestrach liter¹ A jako bêd¹cych stron¹ w sporze o ziemiê z proboszczem „ze Studzienic „.
22

Wizytacja 1780, s. 26, 36 ad 314.
23

Ziemiê parafialn¹ w Borzytuchomiu dzier¿awi³ równie¿ szlachcic Jakub Wrycza
(Rekowski); Wizytacja 1766, ADP. sygn. G-63, s. 210.



ugoskiej wzros³a z 16 do 18 wozów24. Rektor koœcio³a uprawia³ przy po-
mocy w³asnej s³u¿by tylko dwa ³any ziemi ornej. Pozosta³e dwa wydzier-
¿awi³ na krótkoterminowe 3-letnie umowy. W filialnym Borzytuchomiu
czynsz zosta³ podniesiony z 36 do 39 florenów od pojedynczego gospo-
darstwa, a w jednym przypadku nawet do 4525.

Maj¹tek ziemski parafii Ugoszcz i podleg³ej jej filii w Borzytuchomiu w
œwietle relacji ks. proboszcza Roberta Reymanna na pocz¹tku lat 70-tych
XIX wieku przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

� ziemia koœcielna - 23 morgi 142 prêty pruskie (czyli 6,1 ha);

� ziemia parafialna - 324 morgi 33 prêty pruskie (82,76 ha);

� powierzchnia trzech folwarków koœcielnych znajduj¹cych siê w
filialnym Borzytuchomiu - 472 morgi 23 prêty (tj. 120,53 ha);

� ponadto w Chotkowie - 20 mórg 111 prêtów (5,26 ha)26.
Ogólna powierzchnia ziemi parafialnej i koœcielnej podlegaj¹cej pro-

boszczowi w Ugoszczy w tym okresie przekracza³a 214 ha27. W zde-
cydowanej wiêkszoœci ziemie te by³y wydzier¿awiane28.

Dwa folwarki koœcielne w Borzytuchomiu dzier¿awione by³y na wa-
runkach ustalonych przez najwy¿szy trybuna³ (Obertribunals) 1 X 1849
roku o ograniczonych prawach w³asnoœci, po rozpatrzeniu przez Królewsk¹
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24
Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69, s. 26; Wizytuj¹cy w 1774 r. parafiê Ugoszcz dziekan

bytowski napisa³ w swoim sprawozdaniu: „Wielebny zarz¹dca ma 4 w³óki ziemi, ³¹k 7 bez

podania wymiarów. Z nie wszystkich co roku jest wstanie zebraæ siano. Je¿eli jest taka

mo¿liwoœæ, mo¿e mieæ 20 wozów [siana]”; Por. Liber decanalis Bytoviensis 1711-1804,
ADP, sygn. G-30b, s. 17.
25

Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69, s. 26, 29, 36 ad 316.
26

R. Reymann, Designation ..., dz. cyt. APMM w Ugoszczy, rkps., s. 1-2; Powierzchniê
podano wy³¹cznie w morgach i prêtach pruskich (autor niniejszego artyku³u dokona³
przeliczenia na hektary).
27

Niew¹tpliwie w tym okresie Ugoszcz wraz z podleg³ymi filiami nale¿a³a do najlepiej
wyposa¿onych w ziemiê parafii w ca³ym ówczesnym dekanacie lêborskim, zapewniaj¹c tym
samym du¿e profity z jej dzier¿awy.
28

R. Reymann, Designation..., dz. Cyt, s. 1-2. Wydzier¿awianie ziemi parafialnej by³o w
dekanacie lêborskim powszechnym zjawiskiem, gdy¿ proboszczowie przy nadmiarze
obowi¹zków duszpasterskich nie byli w stanie uprawiaæ ca³ej posiadanej ziemi; Por.: L.
Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim..., dz. cyt., s. 85.



Generaln¹ Komisjê dla Pomorza (Kõniglichen General-Komission für

Pommern)
29. W powy¿szych przypadkach od ka¿dego za dzier¿awê parafia

otrzymywa³a: 13 talarów i 2 gêsi po r¿ysku (po ¿niwach), prawie 7 talarów
na Wielkanoc oraz 6 talarów i 2 gêsi na œw. Micha³a Archanio³a (29 IX)30.

Oba folwarki parafialne (Pfarrkolonistenhof) mia³y zbli¿on¹ powierz-
chniê: nale¿¹cy do von Rekowskiego - 155 morgów i 98 prêtów pruskich
(39,71 ha) oraz do Müllera a wczeœniej do Jonackiego (Jonatzkischen) - 153
morgi i 30 prêtów (39,1 ha).

Trzecie gospodarstwo dzier¿awione przez Ottona Kaufmanna, syna
wczeœniejszego jego u¿ytkownika Wilhelma, na mocy umowy notarialnej z
dnia 24 maja na 12-letni okres od Marianny (2.VI) 1865 roku do tej¿e 1877,
z przewidywan¹ op³at¹ roczn¹ 127 talarów31.

Z kolei 20 mórg i 111 prêtów (5,26 ha) w Chotkowie uprawia³ tamtejszy
wolny so³tys Reinhold Knede za op³at¹ roczn¹ 16 talarów równie¿ na okres
12 lat od Marianny 1859 do 1871 roku.

Wspomnian¹ wczeœniej ziemiê koœcieln¹ w Ugoszczy (6,1 ha) w dwóch
parcelach, z przyleg³ymi do nich ³¹kami wynajmowali: w³aœciciel ziemski
von Versen i organista parafialny Teofil Lubowski od œw. Micha³a 1869 r.
do 1881, w zamian za roczny czynsz w wysokoœci odpowiednio 42 i 25

talarów32.
W 1873 roku wp³ywy z w³asnoœci ziemskiej wynosi³y 576 talarów, co

stanowi³o a¿ 49,7% uposa¿enia pe³ni¹cego od 1872 r. obowi¹zki proboszcza
w tutejszej parafii - ks. Teofila Gierszewskiego33. Za kadencji tego
proboszcza, i w niedalekiej przysz³oœci równie¿ dziekana lêborskiego, od
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29
R.Reymann, Designation..., dz. cyt., s. 1-2; H. Gribel, Statistik... 1855, Antang. w

miejscowoœci Borzytuchom wymienia 3 koœcielne gospodarstwa (Pfarrbauerhöfe).
30

By³y to zwyczajowe terminy realizacji umów kontraktowych; Por.: I. Ignatowicz,
Vademecum do badañ nad histori¹ XIX i XX wieku, PWN. Warszawa 1970. t. I. s. 13.
31

R.Reymann, Designation ...,dz. cyt., s. 1
32

Tam¿e. s. 1-2; Po Teofilu Lubowskim ziemiê dzier¿awiæ bêdzie kolejny organista August
Zimny; Por.: Protokol über die canonische Kirchenvisitation i der Pfarrkirche zu Bernsdorf

im Dekanate Lauenburg. Verhandelt im Pfarrhause zu Berndorf den 2. October 1889, s. 4,
APMM w Ugoszczy, sygn. brak.
33

L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki na Pomorzu Zachodnim 1871-1945, Koszalin
1995, s. 114.



parafii ugoskiej odpad³y wymienione wy¿ej folwarki koœcielne w Bo-
rzytuchomiu. Kiedy to nast¹pi³o i w jakich okolicznoœciach - autorowi nie
uda³o siê do koñca ustaliæ34. Mimo to obszar ziemi nale¿¹cej do parafii
Ugoszcz (ponad 87 ha wraz z ziemi¹ koœcieln¹ 6,1 ha) by³ ci¹gle znacz¹cy,
przynosz¹c powa¿ne profity35.

W 1779 roku dochody z gruntów (246 florenów) stanowi³y zaledwie
25,8 % ogólnej sumy wszystkich przychodów. Natomiast po³owê, a nawet
nieco powy¿ej 482 floreny, tj. 50,6 % proboszcz ugoski uzyskiwa³ z
mesznego36. By³y to zobowi¹zania parafian z tytu³u wype³niania przez niego
podstawowych powinnoœci duszpasterskich, w znakomitej wiêkszoœci
przekazywane w naturze - zw³aszcza w zbo¿u, co wynika³o z pierwotnej jej

postaci: „co dziesi¹ty snop ¿niwa”
37. Dotyczy³y one w ró¿nym stopniu i

zakresie ca³ej ludnoœci mieszkaj¹cej na obszarze parafii niezale¿nie od
wyznania38.

Skala obci¹¿eñ wobec miejscowego proboszcza, organisty, czy pe³ni¹cego
obowi¹zki nauczyciela uzale¿niona by³a z regu³y od area³u posiadanego
gospodarstwa. [Patrz: Tabela 1 i 2].

W przypadku parafii ugoskiej podstawowym Ÿród³em informacji o
ró¿norodnoœci zobowi¹zañ ludnoœci i jej zakresie s¹ przede wszystkim
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34
Byæ mo¿e data ich usamodzielnienia siê ustalona zosta³a przez Obertribunds 1.X.1849 r.;

Por.: R. Reymann. Designation ...„ s. 1.
35

Szacuje dochód z ziemi w parafii ugoskiej w 1906 r. na 1800 marek; L. Boñcza-Bystrzycki.
Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim..., s. 86, 90.
36

W tym samym czasie w s¹siedniej parafii bytowsko-niezabyszewskiej z filiami w
D¹brówce Bytowskiej i w Tuchomiu (w ziemi bytowskiej by³y tylko dwie parafie wiod¹ce)
dochody z mesznego w przeliczeniu procentowym by³y bardzo zbli¿one – 51,75 % (589
florenów). Natomiast ró¿ni³y siê przychody z gruntów - 32,78 % (373 floreny); Por.:
Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69, s. 8, 26.
37

Lipusz i Dziemiany, monografia pod red. J. Borzyszkowskiego, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, Gdañsk 1994, s. 109.
38

By³o to charakterystyczne dla obszarów zró¿nicowanych wyznaniowo, a zarazem Ÿród³em
napiêæ w stosunkach z miejscowym proboszczem, co potwierdzaj¹ wizytacje koœcielne, np. z
1780 roku (s. 35 ad 246).



wizytacje koœcielne dokonywane na zlecenie biskupów, tzw. generalne oraz
dekanalne39.

W wizytacji biskupiej z 1702 roku odnotowano m.in.: „Posiad³oœæ

ziemska w Ugoszczy daje dwanaœcie korców ¿yta, wieœniaków jest 7, ka¿dy

daje po korcu i trzy czwarte ¿yta, so³tysów dwóch, daj¹ po trzy korce ¿yta.

Wieœ Czarn¹ D¹browê zamieszkuje 4 szlachciców, z których ka¿dy daje po

korcu ¿yta i tyle¿ owsa...”
40

.

Z kolei w wizytacji dekanalnej z 1774 roku kontroluj¹cy parafiê Ugoszcz
ówczesny dziekan bytowski Franciszek Wêsierski41 w czêœci dotycz¹cej
zobowi¹zañ ludnoœci wobec proboszcza napisa³: „...od wszystkich i ka¿dego

z osobna na kolêdê otrzymuje 1 chleb (panis) i 1 kie³basê (farcimen) tak od

szlachcica, kmiecia (smetonibus) i zagrodnika. Na Wielkanoc od so³tysa,

szlachcica, lemana (lemoni) jak równie¿ m³ynarza (molitores), karczmarza

(tabernatores) po jajek 16 z wyj¹tkiem Somin, gdzie daj¹ po 12. Karczmarz

ugoski i m³ynarz po 12, zagrodnicy po 6. Chleby po ¿niwach nowych wszyscy

zarówno szlachta jak i kmiecie daj¹...”
42.

Najpe³niejszy obraz dotycz¹cy materialnych zobowi¹zañ ludnoœci wo-
bec proboszcza ugoskiego, a tak¿e organisty, uwzglêdniaj¹cych przy tym
parafiê filialn¹ Borzytuchom przedstawiaj¹ materia³y z lat 1780 oraz 1804
(zamieszczone poni¿ej w formie tabeli 33 i 34)43.
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39
Wizytacje biskupie by³y bardziej sformalizowane i obejmowa³y informacje podstawowe,

natomiast dekanalne czêsto bardziej szczegó³owe, co zapewne zale¿a³o w du¿ym stopniu od
inwencji w³asnej przeprowadzaj¹cych je dziekanów.
40

Visitatio Perilluistris et Reverendissimi Christophori Antonii Szembek Archidiaconi

Pomeraniae 1701/1702, ADP, sygn. G-25, s. 615; [dalej cyt. Wizytacja 1701/1702, ADP,
sygn. G-25]. Pe³norolni ch³opi (Bauern) posiadali zapewne wówczas po 2 ³any ziemi ornej;
Por.: Kreis Bütow..., s. 178.
41

Urodzony w 1715 r. w miejscowoœci Wêsiory Franciszek Wêsierski, od 1756 proboszcz
bytowski, w roku 1774 obj¹³ obowi¹zki dziekana bytowskiego i lêborskiego z r¹k Antoniego
Lipiñskiego - kanonika katedry w³oc³awskiej i oficja³a pomorskiego; Wizytacja 1780, ADP,
sygn. G-69, s. 7.
42

Liber decanalis Bytoviensis 1711-1804, ADP, sygn. G-30b, s. 17.
43

Inne wizytacje koœcielne pocz¹wszy od 1701 dotyczy³y wy³¹cznie dziesiêcin, tj.
zobowi¹zañ ludnoœci uiszczanych w formie zbo¿a, przy czym nie uwzglêdnia³y parafii
filialnej Borzytuchom.



Dla ich wiêkszej przejrzystoœci warto nadmieniæ, ¿e w 1780 r. wartoœæ
rynkowa jednego korca zbó¿ wynosi³a w przypadku44:

� syligini (¿yto) - 2 floreny,

� hordei (jêczmieñ) - 1 floren i 15 groszy,

� ocyni (gryka inaczej tatarka) - 1 floren,

� avenae (owies) - 1 floren i 15 groszy.
W tym samym czasie wartoœæ rynkow¹ zwierz¹t hodowlanych wyce-

niano odpowiednio45:

� para wo³ów - 50 florenów,

� koñ - 36 florenów,

� krowa - 19 florenów i 15 groszy.
Meszne z parafii Ugoszcz z fili¹ w Studzienicach z 1780 roku [Tabela

1] uwzglêdnia ju¿ zobowi¹zania mieszkañców wsi i przysió³ków
powsta³ych w wyniku kolonizacji fryderycjañskiej. Jak z tego wynika,
koloniœci uwolnieni zostali od obowi¹zku sk³adania dziesiêciny z owsa.
Dotyczy to równie¿ osadników z miejscowoœci K³¹czno, gdzie od 1769 r.
iloœæ sk³adanego ¿yta uleg³a podwojeniu z 4 do 8 korców46. Dla
ponownie za³o¿onej wioski Róg wyznaczono daninê zbo¿ow¹ w formie
gryki (tatarki). W przypadku organisty ugoskiego w tym okresie, przy
dochodach 110 florenów kolêda stanowi³a a¿ 40 % tej kwoty, a danina w
zbo¿u 58%47.

W parafii Borzytuchom tamtejszy organista Szymon Wróblewski otrzy-
muje od jej mieszkañców nie tylko 42 bochenki chleba, jak wynika to z
tabeli, ale równie¿ 120 jajek na Wielkanoc. Ponadto partycypuje w kolêdzie
w Chotkowie na sumê 2 florenów i 12 groszy. Dostaje równie¿ wg sta-
rodawnego zwyczaju, jako kantor koœcio³a z m³ynów w Chotkowie i
Jutrzence po 1 korcu ¿yta, a w Krosnowie korzec gryki oraz trzy czwarte
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44
Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69, s. 26.

45
Tam¿e.

46
Liber decanalis Bytoviensis, ADP, sygn. G-30b, s. 17.

47
Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69, s. 36 ad 335.



korca ¿yta; od karczmarza w Chotkowie jeszcze po³owê korca ¿yta. Ogó³em
jego dochody siêgaj¹ 50 f1orenów48.

Tabela 1

Meszne z parafii Ugoszcz z fili¹ w Studzienicach w 1780 i 1804 r.

* - 4 korce gryki (ocyni)

�ród³o: Liber decanali Bytoviensis 1711-1804, ADP sygn. G-30b; Visitatio Generalis

Ecclesiarum Decanatum Bytoviensis Leoburgensis et Mirachoviensis expedita 1780, ADP,

sygn. G-69, s. 36 ad 310.

Zobowi¹zania poszczególnych miejscowoœci wobec proboszcza ugos-
kiego w przypadku daniny zbo¿owej by³y wyj¹tkowo stabilne. Na prze-
strzeni ponad stu lat (od 1701/1702 do 1804) nie ulega³y wiêkszym
wahaniom49. W kilku miejscowoœciach, jak wynika to z wizytacji koœciel-
nych, w ogóle siê nie zmieni³y (Os³awa D¹browa, Przywóz, K³¹czno czy
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Dla proboszcza Dla organisty
korców kolêda kolêda

Wsie
i przysió³ki (p)

¿yta owsa florenów groszy
jajka chleb

korców
¿yta florenów groszy

jajka chleb

Czarna D¹browa 5 5 4 12 150 5 1,25 4 12 50 5
K³¹czno 8 4 5 - 120 8 2,5 5 - 40 8
Lubienc 2 - 2 21 20 2 0,5 - 21 10 2
Ma³e (p) 1 - - 7,5 15 1 0,5 - 7,5 5 1
Os³awa D¹browa 8 8 6 - 165 11 4 6 - 35 11

Pó³czno 9,5 9,5 7 - 135 9
2 i

6/16
7 - 45 9

Pr¹dzonka 4 4 - 21 90 6 1 - 21 30 6
Przewóz 4 4 2 21 60 4 2 2 21 30 6
Rabacino 10 - 3 24 - - 2,5 3 24 - -
Róg * - 3 - 140 8 3 - 1 15 1
M³yn Skoszewski
(p)

1 1 - 1 15 1 0,25 - 1 15 1

Sominy 11,5 11,5 12 - 130 12
6 i

2/16
- 12 55 12

Studzienice 12 12 8 15 180 12 4,5 8 15 60 12
Ugoszcz 34 - 5 18 100 20 1 4 18 30 20
Zb³êk (p) - - - 4,5 - 1 - - 4,5 - 1
Zelewe 1 1 - 15 20 2 0,5 - 15 10 2

OGÓ£EM 111 60 62 10 1340 102 32 44 9 450 102

48
Wizytacja 1766, ADP, sygn. G-63, s. 205, 210; Wizytacja 1780, ADP, sygn. G-69, s.29, 39

ad 332.
49

Globalnie w ca³ej parafii ugoskiej a¿ do kolonizacji fryderycjañskiej, kiedy to pojawi³y siê
nowe osady, wahania w wymiarze daniny zbo¿owej nie przekracza³y 15% (uwzglêdniaj¹c
równie¿ okres wojny pó³nocnej).



Pr¹dzonka)50. Jedynie w przypadku wioski Ugoszcz w okresie wojny
pó³nocnej spad³y do 23 korców ¿yta, co mia³o zwi¹zek ze zniszczeniem w
tym okresie tamtejszego folwarku i owczarni przez wojska stron
walcz¹cych51. Z tych samych powodów dotknê³o to zapewne miejscowoœæ
Róg, odbudowanej od podstaw na pocz¹tku 2-giej po³owy XVIII wieku52.
Zwiêkszy³ siê natomiast globalny wymiar daniny na skutek powstania
nowych osad i przysió³ków53.

Tabela 2

Meszne z parafii filialnej Borzytuchom w 1780 i 1804 r.

�ród³o: Liber decanali Bytoviensis 1711-1804, ADP, sygn. G-30b.

*Visitatio Generalis Ecclesiarum Decanatum Bütoviensis Leoburgensis et Mirachoiensis

expedita 1780, ADP, sygn. G-69, s. 39 ad 310.
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Dla proboszcza *W 1780 roku

zbo¿e w
korcach

kolêdaNazwy wsi

¿yto owies florenów groszy

jajka chleb

Chleb
dla

organisty
ewan-

gelików
katolików

Borzytuchom 14 14 3 15 156 14 11 201 21

Chotkowo 10 10 2 7,5 84 9 - 101 4

Jutrzenka 12 12 3 - 120 12 11 90 1

Krosnowo 9,5 10,5 2 22,5 131 11 10 86 1

Struszewo 11 11 2 22,5 131 11 10 159 3

OGÓ£EM 56,5 57,5 14 7,5 622 57 42 637 30

50
Wynika to z wizytacji koœcielnych z lat: 1701/1702; 1710/1711; 1728. 1766; 1774 a tak¿e

1780 i 1804.
51

Wizytacja 1710/1711, ADP, sygn. G-26, s. 82; Wizytacja 1728, ADP, sygn. G-40, s. 192; R.
Cramer, Geschichte der Lande..., dz. cyt. Bd I, Beilage, s. 26.
52

Tam¿e.
53

Danina przypadaj¹ca proboszczowi w ¿ycie zwiêkszy³a siê z 80 korców w 1766 do 94,5 w
1774, by w 1780 roku ustabilizowaæ siê osi¹gaj¹c 111 korców; Por.; Wizytacja 1776, ADP,
sygn. G-63, s. 203-204; Liber decanalis Bytoviensis 1711-1804,ADP, sygn. G-30b, s. 17.



W wyniku kolonizacji fryderycjañskiej na obszarze parafii ugoskiej i
zwi¹zanym z tym wzrostem area³u ziem uprawnych, zobowi¹zania ludnoœci
wobec miejscowego proboszcza w przypadku ¿yta powiêkszy³y siê pod
koniec lat siedemdziesi¹tych XVIII wieku o ponad 17 % z 94 korców (1774
r.)54 do 111. Natomiast iloœæ dostarczanego owsa nie zmieni³a siê. Z kolei w
parafii Borzytuchom przez ca³y ten okres dziesiêciny by³y bardzo stabilne,
utrzymuj¹c siê na tym samym mniej wiêcej poziomie. tj. 35 korców ¿yta i
tyle¿ jêczmienia. W ostatecznym rozrachunku - nie uwzglêdniaj¹c sytuacji
losowych - pleban ugoski otrzymywa³ oko³o 166 korców ¿yta, 60 owsa, 55
jêczmienia i 4 korce gryki o ³¹cznej wartoœci rynkowej 482 florenów55.

Zarz¹dzaj¹cy parafi¹ ugosk¹ od pocz¹tku lat piêædziesi¹tych XIX stu-
lecia ks. Robert Reymann w swojej relacji Designation opisuje miêdzy inny-
mi sposób gromadzenia dziesiêciny w parafii Borzytuchom: „...So³tysi z
podleg³ych miejscowoœci, jak równie¿ ch³op, u którego by³a ona groma-
dzona (ka¿dego roku u kogoœ innego), nie dawali dziesiêciny, lecz w zamian
zabezpieczali posi³ek dla koœcielnych ch³opów, którzy zwozili j¹ do Borzy-
tuchomia. Ponadto wed³ug starego zwyczaju czêstowali wódk¹ i piwem,
zarówno woŸniców jak i dostawców...” 56.

Na mocy wydanego przez pañstwo 27 kwietnia 1872 roku rozpo-
rz¹dzenia-ustawy zapocz¹tkowano wkrótce likwidacjê dziesiêciny, a tak¿e
innych powinnoœci wobec ksiêdza i organisty57. W ugoskim archiwum pa-
rafialnym zachowa³y siê liczne umowy - recesy - dotycz¹ce uwolnienia po-
szczególnych gospodarstw, ca³ych lub czêœci wsi od opisanych wy¿ej
zobowi¹zañ. Przystêpuj¹c do likwidacji danin w naturze, obliczono ich
wartoœæ w gotówce w skali roku 22 i 2/9 lat oraz 25 lat. Zwolnienie na-
stêpowa³o za poœrednictwem Banku Rentowego w Królewcu z gwarancjami

Jerzy Kaiser
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54
90,5 korców ¿yta (siligini) 60 korców owsa (avenae); Por.: Liber decanalis Bytoviensis,

ADP, sygn. G-30b, s. 17.
55

Na podstawie wizytacji z roku 1780, ADP, sygn. G-69, s. 26, 36 ad 310, s. 39 ad 310.
56

R. Reymann, Designation ..., dz. cyt. s. 11-12 (w t³umaczeniu w³asnym z jêzyka
niemieckiego).
57

Rezes über die Ablösung der von den Grundbesitzern zu Bernsdrf. Kreis Bütow an diee
geistlichen und Schul Institute zu entrichtenden Realabgaben, 14 Juni1875, APMM w
Ugoszczy, Acta specialia, b. sygn.



pañstwa, który wydawa³ Koœcio³owi papiery wartoœciowe w postaci listów
rentowych na 4,5 %, a ca³oœæ nale¿noœci œci¹ga³ póŸniej latami w postaci
zwiêkszonych podatków gruntowych op³acanych przez w³aœcicieli ziemi58.
Zachowane w archiwum ugoskiej parafii recesy (z lat 1874-1881) -
aczkolwiek liczne - s¹ niekompletne, bowiem dotycz¹ tylko niektórych
wsi59.

W przypadku miejscowoœci Ugoszcz umowa z roku 1875 dotycz¹ca
wszystkich jej mieszkañców, zarówno bêd¹cych w wiêkszoœci protestantów
jak i katolików, obejmuje zakresem swego dzia³ania pastorów bytowskich,
ewangelickiego nauczyciela tutejszej szko³y ludowej oraz katolickiego
proboszcza i organisty. Wartoœæ likwidowanej dziesiêciny ustalona zosta³a
na 8600 marek. Kwota z rocznego oprocentowania przeznaczona do po-
dzia³u wynosi³a 387 marek. A¿ 59,7 % tej sumy, to jest 231 marek przy-
pada³o katolickiemu proboszczowi. Z kolei 49,50 marek otrzymywa³
pe³ni¹cy od 1.X.1872 roku obowi¹zki pierwszego pastora (die erste ewan-
gelische Prediger) w ewangelickim koœciele filialnym (pomocniczym) w
Ugoszczy wikary60 (Pfarrvikar) Pawe³ Teodor Fryderyk Wilm, który for-
malnie podlega³ jednak pastorowi w Bytowie61. Natomiast 59 marek (15,2%
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58
Dzieje Brus i okolicy, Praca zbiorowa, pod red. J.Borzyszkowskiego. Chojnice – Gdañsk,

1984, s. 137-138; Lipusz i Dziemiany... pod red. J.Borzyskowskiego, s. 105-111.
59

Recesy dotycz¹ miejscowoœci (podajê w kolejnoœci alfabetycznej z uwzglêdnieniem w
nawiasie dat ich zawarcia): Pr¹dzonka (1880), Przywóz (1881), Rabacino (1881), Sominy
(1881), Sier¿no (1874 dwukrotnie), Chotkowo (dwukrotnie: 1878 i 1880), Lubienc (1880),
Ugoszcz (1875).
60

W 1865 roku w Ugoszczy nale¿¹cej do ewangelickiej parafii w Bytowie powo³ano koœció³
pomocniczy (Hilfspredigerstelle). Nadzór nad nim sprawowa³ wikary o szerokich, stale
zwiêkszaj¹cych siê uprawnieniach. Mia³o to zwi¹zek z budow¹ miejscowego zboru
protestanckiego, w którym pierwsz¹ mszê odprawiono podczas Adwentu 1874 r. W dalszej
perspektywie planowano powo³aæ tutaj samodzieln¹ parafiê, co sta³o siê ostatecznie 21
czerwca 1878 roku; Por.: E. Mûller, Die evangelische Geistlichen Pommerns ...„ Bd II, s.
63-64.
61

Paul Theodor Friedrich Wilm urodzi³ siê 16.11.1842 roku w miejscowoœci Rowy nad
jeziorem Gardno w rodzinie pastora. Od 1857 uczêszcza³ pocz¹tkowo do gimnazjum w
S³upsku, a nastêpnie w Chojnicach. Studiowa³ w Berlinie, Halle i Greifswaldzie. Podczas
wojny francusko-pruskiej w 1870 r. by³ ni¿szym kapelanem wojskowym (Felddiakon).
Obowi¹zki wikarego w Ugoszczy pe³ni³ przez piêæ lat od I.X.1872 do 1.12.1877 nadzoruj¹c



tej sumy) przejmowa³a ewangelicka szko³a. Dla ewangelickiego koœcielnego
(zakrystiana) przeznaczono 26,68 marek (die ewangelische Küâterei)

62.
W procesie dopracowywania siê i zawierania umów bra³ udzia³ oprócz

stron bezpoœrednio zainteresowanych równie¿ katolicki dozór koœcielny
(Kirchenvirsteher). Dokumenty posiada³y aprobatê biskupa Marwicza z
Pelplina. W przypadku omawianego powy¿ej recesu dotycz¹cego miejsco-
woœci Ugoszcz podpis z³o¿y³ tak¿e sêdzia powiatowy (Kreisrichter) dr
Bischoff. Recesy koñczy³y siê wielk¹ pieczêci¹ króla pruskiego, pod któr¹
podpisywa³ siê nieczytelnie szef Królewskiej Komisji Generalnej dla
prowincji pomorskiej i poznañskiej (Kõnigliche General Commision fûr die
Prowinzen Pommern und Posen)63.

W podobny sposób przeliczano powinnoœci lasów pañstwowych, zobo-
wi¹zanych do dostarczania Koœcio³owi deputatu drewna opa³owego64. W
przypadku parafii Ugoszcz, jak pisze ks. Reymann, nast¹pi³o to po kilku
latach sporów i przetargów — ostatecznie 4.IX.1864 roku65. Wartoœæ
kapita³u za drewno opa³owe ustalona zosta³a na kwotê 768 talarów (2304
marki). W marcu 1867 r. sfinalizowano jeszcze jedn¹ umowê z lasami
pañstwowymi na kwotê 150 talarów (450 marek) w zamian za rezygnacjê z
prawa pastwiskowego na gruntach leœnych. Tym samym kapita³ w papierach
wartoœciowych z tego Ÿród³a wzrós³ do kwoty 918 talarów (tj. 2754 marek)
z³o¿onych w banku na 4 %66,

Jerzy Kaiser
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budowê miejscowego koœcio³a ewangelickiego. W tym okresie sprawowa³ równie¿
obowi¹zki lokalnego inspektora szkolnego nad tutejsz¹ szko³¹ wyznaniow¹ Por.: E. MûlIer,
Die ewangelische..., dz. cyt. Bd II, s. 63-64.
62

Drugi pastor z Bytowa Christoph Johannes Benno Mûller (w latach 1859-1884 pe³ni³
obowi¹zki diakona w Bytowie) otrzymywa³ z tej kwot tylko 7,57 marek. a katolicki organista
- niespe³na 6 marek; Por. przypis 48.
63

Wizytacja 1766, dz. cyt. 29-39, 39-332 , 205-210.
64

Lipusz i Dziemiany..., monografia pod red. J. Borzyszkowskiego, s. 110.
65

W 1862 r. za nale¿ne koœcio³owi katolickiemu w Ugoszczy drewno opa³owe lasy
pañstwowe za¿¹da³y op³aty; Por. R. Reimann, Designation..., dz. cyt., s. 13, APMM w
Ugoszczy, rkps., sygn. brak.
66

Tam¿e, s. 12



Listy rentowe (Rentenbriefe) funkcjonowa³y w bud¿etach parafialnych
do lat dwudziestych XX wieku, bêd¹c znacz¹cym Ÿród³em dochodów.
PóŸniej na wskutek dewaluacji straci³y na wartoœci67.

W œwietle zachowanej dokumentacji parafialnej wynika, ¿e jeszcze w
XX wieku w niektórych pomniejszych miejscowoœciach czy przysió³kach
zobowi¹zania ludnoœci w naturze wobec proboszcza i organisty zachowa³y
siê w dalszym ci¹gu, wzglêdnie zosta³y w miêdzyczasie w tej formie
czêœciowo lub ca³kowicie przywrócone68.

W dziejach koœcio³a katolickiego, w jego podstawowych komórkach
organizacyjnych jakimi s¹ parafie, bardzo czêsto wystêpowa³y konflikty o
tzw. iura stolae tj. op³aty za pos³ugi kap³añskie. By³y one przeznaczane

zarówno na utrzymanie kleru, jak i na konserwacjê obiektów koœcielnych69.
W obawie o nadu¿ycia ze strony kap³anów, biskupi ustalali wysokoœæ taksy
za czynione pos³ugi, dostosowuj¹c j¹ do mo¿liwoœci ludnoœci i zajmowanej
pozycji spo³ecznej70. Przy pogrzebach, w uzasadnionych sytuacjach zale-
cano nawet darmowy pochówek71.

W przypadku parafii Ugoszcz najstarsze, czêsto zdawkowe informacje
dotycz¹ce stawek iura stolae znaleŸæ mo¿emy w wizytacjach koœcielnych z
ró¿nych okresów XVIII wieku72. Wynika z nich, ¿e taksy za pos³ugi
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67
Lipusz i Dziemiany.., monografia pod red. J. Borzyszkowskiego, s. 110.

68
O tego typu przypadkach w innych parafiach pisze J. Borzyszkowski. W: Lipusz i

Dziemiany monografia..., dz. cyt., s. 111.
69

J. Wysocki, Józef Ignacy Rybiñski, biskup w³oc³awski i pomorski 1777-1806. Zarys
biograficzny na tle rzadów diecezj¹. Instytut Studiów Koœcielnych, Rzym, s. 95.
70

W bytowskiej ksiêdze dekanalnej z lat 1711-1804 znajduje siê wykaz stawek za pos³ugi
kap³añskie opracowany za rz¹dów biskupa H. Rozra¿ewskiego obowi¹zuj¹cy w diecezji
w³oclawskiej od 1595 r.; Liber dekanalis Bytoviensis 1711-1804, ADP. sygn. G-30b. s. 101.
71

W okresie rz¹dów diecezj¹ w³oclawsko-pomorsk¹ biskupa Józefa Rybiñskiego
(1777-1806) ustalono obowi¹zuj¹ce jura stolae zastrzegaj¹c przy tym: jeœli wierni nie bêd¹
mogli uiœciæ cen w taksie umieszczonych, kap³ani winni okazaæ jak najdalej id¹ce
mi³osierdzie [..] ubogich zaœ by darmo chowali, nie przydaj¹c ¿alu do ¿alu, trosk do trosk...”;
por. J. Wysocki, Józef Ignacy Rybiñski ..., s. 95-98.
72

W parafii ugoskicj podobnie jak w innych (parafiach) w XVIII w. pobierano op³aty równie¿
od kartki do spowiedzi wielkanocnej w wysokoœci 3 gr: „...proboszczowi 2 grosze, organiœcie
1 grosz. Biedni s¹ zwolnieni od tej op³aty”, Wizytacja 1780, ADP. sygn. G-69. s. 33 ad. J 70;



kap³añskie, podobnie wysokoœæ sk³adanych dziesiêcin w tym okresie, jak
równie¿ w XIX wieku by³y bardzo stabilne73. Dla przyk³adu: za z³o¿enie na
cmentarzu osoby doros³ej ¿¹dano najczêœciej w 1711 roku 2 floreny, a w
po³owie lat piêædziesi¹tych XIX stulecia 2 talary74.

W 1779 r. op³aty uzyskane z iura stolae w parafii ugoskiej osi¹gnê³y
kwotê 177 florenów i 15 groszy, tj. 18,6 % wszystkich uzyskanych wówczas
dochodów75. Natomiast w 1873 r. wp³ywy tylko ze œwiadczeñ chrztów i
œlubów wynios³y 163,15 talarów (489,45 marek) stanowi¹c a¿ 14,3%
uposa¿enia tutejszego proboszcza76.

W niektórych parafiach pomorskich w trosce o zbawienie dusz swoich
n¹jbli¿szych krewnych sk³adano w ich intencji tzw. fundacje mszalne77.
Ksi¹dz Robert Reymann w swoich wspomnieniach z lat 70-dziesi¹tych XIX
w. odnotowa³ trzy takie obligacje przy koœciele filialnym w Studzienicach:

„1) Wojciecha von Wantoch Rekowskiego na kwotê 100 talarów za
odprawianie dwóch mszy œpiewanych w koœciele w Studzientcach. Kapita³
zapisany zosta³ na grunty ziemskie nr S w Studztentcach [szlacheckich] z
obligacj¹ Micha³a Krefty z 1 XI 1842 r. wraz z aneksem wa¿na od
24.III.1849 r. z³o¿ona na 5 procent wyp³acanych 1 grudnia.

2) Józefa von Rekowskiego o pierwotnej wysokoœci 400 florenów,
zamiennie 133 talarów na odprawianie 2 mszy œwiêtych. Kapita³ zapisany

Jerzy Kaiser
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Za rz¹dów biskupa Rybiñskiego zosta³o to zabronione; J. Wysocki, Józef Ignacy Rybiñski ...„
dz. cyt., s. 92.
73

W latach 70-tych XIX stulecia ks. Robert Reymann odnotowa³: „W dalszym ci¹gu
obowi¹zuj¹ w tutejszej parafi przez apostolskiego wikarego /.../ w Gdañsku 21.XJ.1829 r.
og³oszone i przez biskupa che³miñskiego dr Sedlag 28.X.1849 r. zatwierdzone op³aty
koœcielne (Stoltgebûhren), z niskimi ledwie wartymi wzmianki w stosunku do obecnych
czasów ró¿nicami”. Por.: R. Reymann, Designation ...„ APMM w Ugoszczy, rkps. s. 14.
74

Wizytacja 1710/1711, ADP. sygn. G-26. s. 47(321); Ksiêga przychodów i rozchodów (od
1852 r.) parafii katolickiej w Ugoszczy, APMM w Ugoszczy, sygn. brak.
75

Dla porównania w parafii bytowsko-niezabyszewskiej w tym okresie za us³ugi kap³añskie
uzyskano 176 florenów, co stanowi³o 15,5 % ogólnej sumy uzyskanych dochodów. Por.
Wizytacja 1780, ADP. sygn. G-69. s. 8. 26.
76

Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki na Pomorzu Zachodnim, dz. cyt., s 114 Ten¿e:
Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim ...„ dz. cyt., s. 116.
77

Ten¿e, dz. cyt., s. 102



na dobro ziemskie - H w Os³awie D¹browie, z obligacj¹ Wojciecha von
Cyrson z 25 stycznia 1859 r. z zapisem kapita³owym na 5 procent p³atnym
6.II.

3) Józefiny Lellwitz (Lillwitz) fundacja w wysokoœci 100 talarów na
odprawianie 2 mszy Œwiêtych. Kapita³ jest zapisany na Jana Lellwitz, dobra
ziemskie – D nr 12 na 5 procent, p³atne 11 marca”78.

Do 1875 roku iloœæ fundacji mszalnych przy koœciele w Studzienicach
wzros³a do siedmiu, na ogóln¹ kwotê 2800 marek79.

Jeszcze w XIX stuleciu w r. 1897 zarejestrowano nastêpn¹ obligacjê
(równie¿ przy koœciele w Studzienicach) w wysokoœci 300 marek. Tym
samym ogólna kwota fundacji mszalnych wzros³a do 3100 marek5 a
uzyskiwane odsetki roczne do 155 marek80. W pierwszych latach XX wieku,
w okresie 1903-1906 powsta³a dziewi¹ta fundacja w wysokoœci 600 marek.
Mimo to uzyskiwane z nich prowizje na skutek obni¿enia stopy procentowej
(w kilku przypadkach) spad³y do 153 marek81.

O wiele skromniej prezentowa³y siê fundacje mszalne przy koœciele
parafialnym w Ugoszczy. Oko³o 1887 r. zdeponowano tam 300 marek. W
1903 r. koœció³ ten dysponowa³ dwiema fundacjami (1800 marek), z których
uzyskiwano rocznie 60 marek czynszu82. Ogó³em w parafii ugoskiej
fundacje mszalne 1907 roku osi¹gnê³y wartoœæ 5500 marek, z których
prowizje roczne przynosi³y 213 marek zysku83. [Patrz: Tabela 4]
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R. Reymann, Designation..., dz. cyt., APMM w Ugoszczy, rkps, s. 10

79
Uzyskane z nich dochody roczne w wysokoœci 140 marek (5% z kwoty 2800 marek)

przekazywano wg rozdzielnika, proboszczowi za odprawiane nabo¿eñstwa 89,25 marek,
organiœcie 27,50 marek, miejscowej kasie koœcielnej 19,75 marek, koœcielnemu 3 marki i
tutejszemu bractwu ró¿añcowemu tylko 0,5 marki. Obliczenia w³asne; Por.; Rechnung ûber
die Verwoltung des bei der katholischen filial Kirche zu Stûdnitz im Decanate Lauenburg.
Vorhandenen Stiftungs Vermõgens fûr das Jahr 1887, APMM w Ugoszczy, Acta specialia, s.
1 i n.
80

Tam¿e, ... fûr das Jahr 1903, s. 1 i n.
81

Pfarr Kapitalien-Berndorf 7 October 1907, APMM w Ugoszczy, Acta specialia, rkps, s.1-2
82

Tam¿e: L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim..., dz. cyt., s. 97
83

Por. przypis 80



Tabela 3

Depozyty i kapita³y parafii katolickiej œw. Marii Magdaleny w Ugoszczy za 1887 r.

A. DEPOZYTY

B. KAPITA£Y

�ród³o: APMM w Ugoszczy. Promokoll ûber canonische Kirchenvisitation in der

Pfarrkirche zu Bernsdorf im Dekanate Lauenburg. Verhandelt im Pfarrhause zu Bernsdorf

den 2. Oktober 1889, s 6-7. sygn. Brak.

Odsetki pobierane z kapita³ów zdeponowanych w papierach wartoœcio-
wych, ksi¹¿eczkach oszczêdnoœciowych, hipotekach, fundacjach czy legatach
w koñcowych latach XIX w. stanowi³y powa¿ne Ÿród³o dochodów w
przypadku wiêkszoœci „starych” parafii katolickich w dekanacie lêborskim84.

W protokole powizytacyjnym z 2 X 1889 r. w czêœci dotycz¹cej
przychodów w parafii ugoskiej za 1887 r. odnotowane zosta³y trzy rodzaje
depozytów [Patrz: Tabela 3], z których najpowa¿niejsze znaczenie mia³y
kapita³y parafialne (91,8 % wszystkich czynszów)85.
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Wyszczególnienie Wartoœæ w markach

W papierach wartoœciowych (in Werthpapieren)
W ksi¹¿eczkach oszczêdnoœciowych (in Sparkassenbûchern)
W hipotekach (in Hypoteken)

22 575,00
241,05

35 779,78

RAZEM 58 595,83

Maj¹tki z poszczególnych kas
(Vermõgen der einzelnen Kassen)

Wartoœæ w markach

Parafialne darowizny (Pfarrdotation vermõgens)
Organistowskie darowizny (Organistendotation vermõgens)
Fundacje (Stiftungsvermõgens)
Kaucje - (Cautionen)

53 777,23
4 428,60

300,00
90,00

RAZEM 58 595,83

84
L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim..., dz. cyt. s. 91 i n.

85
Protokoll ûber die canonische Kirchenvisitation ... zu Bernsdorf – 2 October 1889, s. 7



Z kolei w sprawozdaniu z l5 VI 1907 r. dotycz¹cym bud¿etu omawianej
parafii za 1905 rok odnotowano 10 kapita³ów parafialnych na ³¹czn¹ kwotê
59220,93 marek oraz piêæ kapita³ów organistowskich na kwotê 4493,33 ma-
rek86. Zbli¿one wyniki zarejestrowano w protokole z 7 paŸdziernika 1907 r.
[Patrz: Tabela 4] Wynika z niego, ¿e tutejszy proboszcz, z czynszu ka-
pita³owego odbiera³ rocznie 2584,56 marek, a organista 160,3 marek87.

Tabela 4

Depozyty i kapita³y parafii katolickiej œw. Marii Magdaleny w Ugoszczy wg stanu z 1907 r.

A. DEPOZYTY

B. KAPITA£Y

�ród³o: APMM w Ugoszczy. Acta specialia, protokó³ z 7 X 1907 r. Obliczenia w³asne.
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Wyszczególnienie Wartoœæ w
markach

Dochody z
oprocentowania

W papierach wartoœciowych
W ksi¹¿eczkach oszczêdnoœciowych
Hipoteki

32 840,44
29 269,59
11 079,78

1 165,60
1 080,70

498,60

Razem 73 189,81 2 744,90

Wyszczególnienie Wartoœæ w markach Dochody z
oprocentowania

Parafialne
Organistowskie
Fundacje
Kaucje

59 274,37
4 493,33
5 500,00
3 922,11

2 250,80
160,20
213,00
120,90

Razem 73 189,81 2 744,90

86
Rechnung ûber die Vermõgens-Verwaltung der katholischen Pfarr Kirche zu Berndorf im

Dekanate Lauenhurg fûr das Jahr 1905, APMM w Ugoszczy, Acta specialia, s. 1 i n.
87

Por. przypis 80.



W œwietle dotychczasowych badañ i dostêpnych autorowi Ÿróde³ wynika,
¿e od strony materialnej parafia ugoska nale¿a³a do najzamo¿niejszych w
ca³ym ówczesnym dekanacie lêborskim, a wczeœniej bytowskim88. Decydo-
wa³o o tym wiele czynników. Przede wszystkim jednak du¿a powierzchnia
ziemi beneficjalnej przynosz¹cej powa¿ne profity. Nie bez znaczenia by³a
równie¿ liczebnoœæ katolików w tej czêœci Pomorza, maj¹ca œcis³y zwi¹zek z
istniej¹c¹ na tym obszarze struktur¹ etniczn¹.

W 1728 r. ogólna suma dochodów w ca³ej parafii ugoskiej wraz z przy-
nale¿nymi filiami wynios³a 833 floreny89. Z kolei w 1766, jak wynika to z
ówczesnej wizytacji koœcielnej, by³y one znacznie ni¿sze, bo zaledwie oko³o
700 florenów90. Zapewne na jej obni¿enie istotny wp³yw mia³a tocz¹ca siê do
niedawna wojna siedmioletnia (1756-1763). W nastêpnej wizytacji z 1780 r.
odnotowano ju¿ 952 floreny, wymieniaj¹c zarazem Ÿród³a ich pochodzenia:

Jak wynika z powy¿szego zestawienia w tym okresie rozleglejsza parafia
bytowsko-niezabyszewska dysponuje wy¿szymi dochodami. Mimo to plan
rozchodów w obu parafiach by³ wyj¹tkowo zbie¿ny: obaj proboszczowie dla
siebie przeznaczyli po 300 florenów ka¿dy, dla wikarych po 20091. Na
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Parafia Ugoszcz (Wizytacja

1780, ADP, sygn. G-69, s. 26.)

Parafia Bytów
(Wizytacja 1780, ADP,

sygn. G-69, s. 8.)
/dla porównania/

Ziemia

Bytowska

Grunty parafialne i

koœcielne

246 323 569

Meszne 482 589 1071

Pos³ugi kap³añskie 177 176 353

Kolêdy 53 50 103

Ogó³em 958 1138 2096

88
L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim ...„ dz. cyt., s. 111.

89
Wizytacja 1728, ADP, sygn. G-40, s. 191; Por.: Aneks 3.

90
Wizytacja 1766, ADP, sygn. G-63, s. 206.

91
W innym miejscu tej samej wizytacji odnotowano: „Wikariusz nie ma oddzielnego gruntu

ani ogrodu, oprócz honorarium 100 florenów i drobnych dochodów z iura stolae. Jego

dochód dochodzi do l60 florenów”; Tam¿e, s. 36 ad. 335.



wyp³aty i utrzymanie tzw. rodziny po 300 florenów92. Natomiast na remonty
budynków oraz na utrzymanie gruntów w nale¿ytej kulturze dwa razy po 60
w przypadku parafii ugoskiej i po 100 w bytowskiej93.

W kontekœcie kilkunastu przyk³adów wysokoœci podanych dochodów
(przez autora biografii biskupa Rybiñskiego) uzyskiwanych w tym czasie
przez poszczególne parafie w ró¿nych czêœciach diecezji w³oc³awsko-po-
morskiej wynika, ¿e zarówno bytowska jak i ugoska wraz z przynale¿nymi
im filiami mia³y stosunkowo wysokie przychody. Równie¿ wynagrodzenie
ksiê¿y wikarych w innych czêœciach rozleg³ej diecezji by³y zbli¿one, a
najczêœciej ni¿sze od uzyskiwanych w obu zaprezentowanych powy¿ej
parafiach94.

W 1873 r. ówczesny proboszcz parafii ugoskiej ks. T. Gierszewski za-
rabia³ rocznie 1142 talary (3226 marek). Obok proboszcza z Niezabyszewa,
którego wynagrodzenie by³o zbli¿one - 1165 talarów (3497 marek), s¹ to
najwy¿sze honoraria na tym szczeblu katolickiej hierarchii koœcielnej w
ca³ej ówczesnej prowincji pomorskiej. Minimalne uposa¿enie duchownego
katolickiego w tym okresie wg ministerstwa wyznañ religijnych wynosi³o
400 talarów (1200 marek), a ewangelickiego 500 talarów (1500 marek)95.

Podczas wakansu parafii bytowskiej po œmierci ksiêdza Kammera (11 V 1882 -
1 IV 1884) duszpasterzowali w niej na przemian wikariusz z Niezabyszewa i w
mniejszym zakresie ks. T. Gierszewski, który z tego tytu³u zarobi³ ogó³em
1528 marek (z tego 800 marek w r. 1883)96.
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92
Z dalszej czêœci wizytacji koœcielnej z 1780 r. w przypadku parafii Ugoszcz wynika, ¿e tzw.

rodzina sk³ada³a siê z: gosposi, s³u¿¹cej (ancilla), s³ugi (operario) i parobka (puer). Ka¿dy z
nich oprócz utrzymania otrzymywa³ dodatkowo po 24 floreny honorarium; Por.: Tam¿e, s. 36
ad. 319.
93

Tam¿e, s. 8, 26-27.
94

Por.: J. Wysocki, Józef Ignacy Rybiñski, dz. cyt., s. 115-118.
95

Dla porównania w 1875 r. minimalna roczna pensja nauczyciela (bez uwzglêdnienia
bezp³atnego mieszkania i opa³u) wynosi³a 250 talarów (750 marek), a przeciêtna roczna p³aca
netto w przemyœle przetwórczym i rzemioœle w Niemczech tylko 669 marek (w 1881 r. 583
marki); L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ katolicki na Pomorzu Zachodnim...„ s. 112-117;
Ten¿e, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim „ s. 114-116.
96

Ten¿e, Koœció³ katolicki w dekanacie lêborskim, dz. cyt., s. 117-118.



Proboszcz ugoski pe³ni³ równie¿ obowi¹zki (od 11 V 1882) dziekana
lêborskiego i zarazem szkolnego inspektora powiatowego. Z tego ostatniego
tytu³u odbiera³ dodatkowo od w³adz pañstwowych specjalne wynagrodzenie97.

W 1896 r. uposa¿enie dziekana T. Gierszewskiego, zarazem proboszcza
ugoskiego, wynios³o netto 4131 marek. Natomiast za ca³y rok 1905 prze-
kroczy³o 5550 marek98.

* * *

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e parafia ugoska od strony materialnej -
zw³aszcza po w³¹czeniu filialnej Borzytuchom (na pocz¹tku XVIII wieku)
przez ca³y badany okres stanowi³a dosyæ atrakcyjne beneficjum. Uposa¿enie
tutejszych proboszczów (w ró¿nych formach) nale¿a³o do najwy¿szych nie
tylko w ca³ym dekanacie lêborskim.
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97
Tam¿e, s. 118 (przyk³adowo w roku obrachunkowym 1885/1886 - 150 marek).

98
Za 1905 rok - a¿ 1935 marek z dzier¿awy ziemi, 2500 marek przynios³y ró¿nego typu

czynsze kapita³owe, 700 marek akcydensy (us³ugi kap³añskie, kolêdy); Zob. L. Boñcza-
Bystrzycki, Koœció³ katolicki..., dz. cyt., s 121; Pala: Tam¿e, s. 121; Tabela 62; Równie¿:
Pfarr kapitalien. Bernsdorf 7 October 1907, APMM w Ugoszczy. Acta specialia, rkps. s. 1-2.
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Barbara Hapke

Za³o¿enie i rozwój koœcio³a œwiêtego Jerzego w Bytowie

Wspó³czeœnie biegn¹ca przy rynku ulica Wojska Polskiego w Bytowie
prowadzi do placu Szymona Krofeya, na którym znajduje siê pomnik
poœwiêcony ludnoœci kaszubskiej, która dzielnie walczy³a o zachowanie
polskoœci ziemi bytowskiej. Nieco dalej, na wzgórzu znajduje siê koœció³
œwiêtego Jerzego.

Swój charakterystyczny wygl¹d zawdziêcza osadzonej na dachu ma³ej
wie¿yczce nakrytej barokowym he³mem oraz prostok¹tnym, wysokim
oknom. Od ty³u przywiera do koœcio³a zwalista przybudówka z gankiem. Ta
stara œwi¹tynia, w której g³osi³ kazania zas³u¿ony dla utrzymania polskoœci
na ziemi bytowskiej – pastor Szymon Krofey, jest milcz¹cym œwiadkiem
ciekawej przesz³oœci tej ziemi. Dziœ pe³ni rolê cerkwi dla nap³ywowej
ludnoœci obrz¹dku bizantyjsko – ukraiñskiego, która przyby³a tu w 1947
roku w ramach akcji WIS£A.

Mapa Lubinusa z 1618 roku dostarcza nam informacji dotycz¹cych
zewnêtrznego wygl¹du œwi¹tyni.

Na obrze¿u mapy wœród innych pomorskich miast znajduje siê te¿
wizerunek Bytowa. Nad ówczesnym miastem górowa³ zamek oraz wie¿a
koœcio³a œwiêtej Katarzyny. W pewnym oddaleniu od miasta widoczny by³
te¿ koœció³ œwiêtego Jerzego1.

1
H. Lemcke, Die Bau – und Kumstdenkmäler des Regierungsbezirks Köslin. Bd. II H.2. die

Kreise Lauenburg und Bütow, Stettin 1911, s. 134.



Wed³ug G. Bronischa, jednego z autorów monografii Kreis Bütow, oko³o
1470 r. zbudowano na wzgórzu poza miastem kaplicê pod wezwaniem œwiê-
tego Jerzego2.

Historyk sztuki, Czes³awa Betlejewska w katalogu zabytków architektu-
ry i budownictwa bytowskiego dodaje, ¿e kaplicê wzniesiono w miejscu
domniemanego, negatywnie przez archeologów zweryfikowanego gro-
dziska3.

Z dnia 15 paŸdziernika 1590 roku istnieje poœwiadczenie fundacji
Gertrudy, wdowy po Miko³aju Blome, dla kaplicy ekstra muros opidi butow

( poza murami miasta ), a w 1493 r. dowiadujemy siê o wikarym przy tej
kaplicy. Wzmiankê o tym mo¿na znaleŸæ w pracy R. Klempina zatytu³o-
wanej Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommern wydanej w Berlinie
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Fragment mapy Lubinusa z 1618 roku

2
G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, Stettin 1938, s. 123.

3
Cz. Betlejewska, Dokumentacja historyczno – urbanistyczna miasta Bytowa, T. I, Gdañsk

1986 – 1987, s. 152; J. Olczak, K. Siuchniñski, �ród³a archeologiczne do studiów nad

wczesnoœredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa s³upskiego, T. II,
Poznañ 1989, s. 122.



w 1859 r. Wed³ug niedatowanego sprawozdania Rady Miejskiej (odpis z
XVII w.) kaplica zosta³a zbudowana przez Miko³aja Blome i jego ¿onê
Gertrudê. Reinhold Gramer, autor dwutomowej historii ziemi lêborsko –
bytowskiej, potwierdza i¿ Miko³aj Blome w 1445 i 1472 r. by³ w Bytowie
burmistrzem4.

Ten bytowski koœció³ okreœlany by³ jako: kaschubische Kirche – Ka-
szubski Koœció³, Kaplica cmentarna – Bergräbniskapelle, Bergkirche
(Koœció³ na Górze), St. Georgii – œw. Jerzego, czy te¿ Georgskappelle –
Kaplica Jerzego.

Powy¿sze nazwy wynikaj¹ z usytuowania œwi¹tyni, b¹dŸ te¿ pe³nionych
w swoim czasie funkcji oraz zwi¹zane s¹ z patronem – œw. Jerzym5.
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Koœció³ œwiêtego Jerzego. Wygl¹d obecny

4
G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, dz. cyt., s. 123; R. Cramer, Geschichte

der Lande Lauenburg und Bütow. Bd. II. Königsberg 1858, s. 201, 203.
5

G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, dz. cyt., s. 122.



W schematyzmie diecezji che³miñskiej z 1904 r. znajduje siê wzmianka,
¿e w XVI w. koœció³ ten zosta³ zamieniony na stodo³ê, a w roku 1629
podczas wojny ze Szwedami spalony, póŸniej zaœ na nowo wzniesiony z
drewna6.

Do roku 1637 u¿ywano go jako kaplicê cmentarn¹. Wed³ug relacji w
1641 r. drewniany koœció³ek, bez wyposa¿enia, by³ w bardzo z³ym stanie.
Potwierdza to G. Bronisch w Kreis Bütow

7.
Stan techniczny budowli uleg³ dalszemu pogorszeniu, bo jak dowia-

dujemy siê dalej ze Schematyzmu, w 1673 r. koœció³ zosta³ przez huragan
powtórnie zniszczony8. Z tego te¿ powodu zbudowano go na nowo w latach
1675 – 1685 i „zamieniono na dosyæ obszerny koœció³ na dwóch kazno-
dziejów odprawiaj¹cych na zmianê nabo¿eñstwa niedzielne. Jest powszech-
nie zwany kaplic¹ cmentarn¹, ma krypty dla kilku rodzin” – wspomina Kurt
Meyer w Geschichte der evangelischen KirchengemeindeBütow. Przed
1670 r. s³u¿y³ jako koœció³ miejski, prawdopodobnie do czasu zbudowania
oratorium w ratuszu. Przejœciowo po po¿arze miasta w 1700 r. pe³ni³
równie¿ funkcjê koœcio³a miejskiego, podobnie w I po³owie XIX w. w latach
1843 – 1854 w trakcie budowy ewangelickiego koœcio³a œw. El¿biety9.

W XVI w. duszpastersk¹ pos³ugê w Koœciele na Górze sprawowa³ s³ynny
pastor Szymon Krofey, autor pierwszego polsko-kaszubskiego kancjona³u
Marcina Lutra. Ten niewielki koœció³ek spe³nia³ rolê koœcio³a polsko –

ewangelickiego dla kaszubskich mieszkañców Bytowa i okolic, którzy
ulegli sprotestantyzowaniu10.
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6
Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904. Pelplin 1904, s.

203.
7

G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, dz. cyt., s., 123.
8

Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904. Pelplin 1904, s.
203.
9

L. Boñcza-Bystrzycki, Patrafia katolicka œwiêtej Katarzyny w Bytowie (1871-1945).

Koszalin 2000 r., s. 187; K. Meyer, Gesichte der evangelischen Kirchengemeinde Bütow seit

Einführung der Reformation bis zur Gegen – wart. Bütow 1929, s. 85.
10

Z. Szultka, Jêzyk polski w Koœciele ewangielicko – augsburskim na Pomorzu Zachodnim

od XVI do XIX w., Wroc³aw 1991, s. 167, 329, 330.



W roku 1843 koœció³ przeszed³ gruntowny remont nazywany przez G.
Bronischa odbudow¹ po prawie trzydziestoletnim okresie nieu¿ytkowania.
Wówczas te¿ zasypano i zamurowano krypty grobowe.

Koœció³ wymurowano z kamieni i cegie³. By³ on budowl¹ jednonawow¹,
za³o¿on¹ na planie wyd³u¿onego prostok¹ta. Wnêtrze œwi¹tyni zosta³o
nakryte stropem wspartym na fazowanych belkach. Œciana za o³tarzem
posiada³a dwie niedu¿e nisze zamkniête pó³koliœcie. Posadzka by³a cera-
miczna. Wysoko umieszczone okna by³y prostok¹tne. Wyjœcie od zachodu
by³o zamkniête ³ukiem, zaœ od po³udnia prostok¹tne z drzwiami i zamkiem
przypuszczalnie pochodz¹cym z XVIII wieku. Ca³a budowla zosta³a
zamkniêta czterospadowym dachem i nie posiada³a zakrystii. Przed wojn¹
na dachu istnia³a niewielka oœmioboczna sygnaturka zwieñczona cebu-
lastym he³mem pokrytym gontem, z dat¹ 1843 r. i krzy¿em. Wystrój
œwi¹tyni, który powsta³ miêdzy po³ow¹ XVII w., a pocz¹tkiem wieku XVIII
by³ bardzo bogaty. To w³aœnie dziêki najlepszym gdañskim rzemieœlnikom
wnêtrze koœcio³a mia³o tak du¿¹ artystyczn¹ wartoœæ. Boczne œciany
koœcio³a obiega³y empory wsparte na s³upkach. Mia³y one p³ycinowe,
bardzo dekoracyjne przedpiersia, które ozdobiono akantem. Powsta³y one w
latach 1675 – 182511. Przedwojenny opis koœcio³a autorów monografii Kreis

Bütow z 1938 r. jest bardzo rzeczowy i konkretny. Albert Rentz – ewan-
gelicki pastor, który prowadzi³ przez 9 lat dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w tym
bytowskim koœciele tak¿e wymienia to, co wchodzi³o w sk³ad wyposa¿enia
œwi¹tyni i co stanowi³o jej wystrój. W 1925 r., w specjalnym wydaniu
miesiêcznika Unser Pommerland, ukaza³ siê artyku³ jego autorstwa
zatytu³owany Die Bergkirche in Bütow. Pastor wspomina w nim pocz¹tki
swej dzia³alnoœci w Bytowie przypadaj¹cej na wrzesieñ 1919 roku. Ten
nostalgiczny opis powoduje, ¿e wkraczamy w inn¹ rzeczywistoœæ, pe³n¹
tajemnic i interesuj¹cych wydarzeñ. Ju¿ na samym wstêpie autor przyznaje,
¿e „zauwa¿a siê na pierwszy rzut oka, ¿e ten koœció³ek ma swoj¹ historiê.
Przetrwa³ wojnê trzydziestoletni¹, przemarsze wojsk szwedzkich i napo-
leoñskich, zarazê, d¿umê i g³ód w Bytowie, a mimo to osta³ siê i wytrwale
jako niemy œwiadek dziejów trwa nadal”. Na zakoñczenie swego
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L. Boñcza – Bystrzycki, Parafia katolicka..., dz. cyt., s. 231.



trzystronicowego artyku³u podaje, ¿e „od d³u¿szego ju¿ czasu nie odpra-
wiano w nim mszy œwiêtej, tylko w nieliczne œwiêta koœcielne. Zmieni³o siê
to jednak. Poniewa¿ obecnie w okresie letnim celebruje siê niedzielne msze
œw. o godzinie ósmej i co wprowadzono niedawno: w ka¿d¹ œrodê wie-
czorem o godzinie dwudziestej”12.

W 1929 r. Kurt Meyer, rektor szko³y w Bytowie, nak³adem Bütower

Anzeiger (bytowskiej lokalnej gazety), wydaje z okazji 75 – lecia jubileuszu
ewangelickiego koœcio³a œw. El¿biety, publikacjê zatytu³owan¹: Geschichte

der evangelischen Kirchengemeinde Bütow seit Einführung der Reforma-

tion bis zur Gegenwart. Autor podj¹³ siê opisania dziejów gminy pro-
testanckiej w Bytowie na przestrzeni 400 lat. Du¿o uwagi poœwiêca te¿
opisowi sztuki sakralnej w koœciele œw. Jerzego oraz cmentarzowi po-
³o¿onemu w s¹siedztwie Koœcio³a na Górce, a tak¿e znamienitym, wa¿nym
osobom spoczywaj¹cym na nim13.

Znana jest tak¿e kronika z koœcio³a œw. Jerzego, autorstwa B. Hohberga,
pozostaj¹ca w rêkach prywatnych jednego z mieszkañców Bytowa. Ten
rêkopis w jêzyku niemieckim napisany zosta³ prawdopodobnie miêdzy
rokiem 1925 a 1938. Niestety, kim by³ autor tego opracowania – B. Hohberg
– nie wiemy. W rêkopisie zatytu³owanym Die evangelische Bergkirche St.

Georgii, brak przypuszczalnie 17 stron, w tym strony tytu³owej. Manuskrypt
zawiera rysunki tuszem, akwarelki, zdjêcia czarno-bia³e. Autor, korzystaj¹c
z publikacji R. Cramera, H. Lemcke, artyku³u A. Rentza oraz legend W.
Kellera opisuj¹cych równie¿ ten koœció³ek, zostawia potomnym rzetelne,
wyczerpuj¹ce na ówczesne czasy opracowanie. Malownicze opisy, urze-
kaj¹ce swym poetyckim stylem sprawiaj¹, ¿e autor jawi siê nam jako wielki
patriota swej ma³ej bytowskiej ojczyzny14.

W archiwalnych zbiorach parafialnych koœcio³a œw. Katarzyny znajduje
siê protokó³ spisany 8 marca 1946 r. podczas oglêdzin bytowskiego koœcio³a
œw. Jerzego. Podaje on, ¿e komisja, w sk³ad której weszli: burmistrz A. Ka-
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zimierczak, proboszcz koœcio³a rzymsko-katolickiego A. Mêcikowski oraz
T. Kaiser, Andryk i Senger, stwierdzi³a po otwarciu koœcio³a, ¿e jest on „w
stanie nieuszkodzonym, z wyj¹tkiem organów pozbawionych piszcza³ek
metalowych. Uznano, ¿e Koœció³ zbudowany prymitywnie i zêbem czasu
mocno nadszarpniêty, nie wykazuje wiêkszej wartoœci artystycznej wy-
j¹wszy pami¹tki dawne trzy obrazy religijne, zwisaj¹ca kula – niegdyœ
mo¿e lampa wieczna lub kandelabr”. Pieczê nad tym koœcio³em i przyle-
gaj¹cym doñ cmentarzem powierzono ksiêdzu proboszczowi A. Mêci-
kowskiemu. Tak wiêc po wielu latach œwi¹tynia trafi³a w rêce polskie.

W miesi¹cu sierpniu 1947 r. katolicki ksi¹dz W. Nater w kronice pa-
rafialnej zanotowa³: „Otrzymaliœmy klucze od poprotestanckiego koœció³ka
w Bytowie, tzw. Bergkirche. Ale ten zabytkowy zbór nie nadawa³ siê do
celów duszpasterskich bez gruntownej, kosztownej restauracji. Trzeba wiêc
by³o zrezygnowaæ z niego, tym bardziej, ¿e grupka protestantów, która
pozosta³a w Bytowie lub przyjecha³a z ró¿nych stron kraju, mia³a do niego
wiêksze, moralne prawo i potrzebowa³a jakiegoœ „lokum” do swoich na-
bo¿eñstw. Ale i protestanci rych³o siê stamt¹d wycofali”.

Parafialna kronika prowadzona przez ksiêdza W. Natera maj¹ca cha-
rakter reporterski i pamiêtnikarski co zaznacza sam jej autor, stanowi cenny
materia³ dla dzisiejszego czytelnika. Znajdujemy w niej bowiem wiele
cennych wiadomoœci z powojennego Bytowa, miêdzy innymi fragmenty
zajmuj¹ce siê spraw¹ metodystów powi¹zanych z koœcio³em œw. Jerzego.
Jak relacjonuje kronikarz, w miesi¹cu listopadzie i grudniu 1948 r. –
„Element protestancki […] raczy³ w drugiej po³owie owego roku dawaæ
znaæ o sobie. Na podstawie jakiejœ ekumenicznej umowy miêdzy
protestantami ró¿nych od³amów, w poszczególnych oœrodkach mogli tê
pieczê sprawowaæ predykanci poszczególnych wyznañ. Otó¿ w Bytowie
powsta³ oœrodek metodystyczny. Nie by³o to z winy naszej, tylko po prostu
grupka istniej¹cych w mieœcie protestantów otrzyma³a swego pastora albo
raczej pastora, gdy¿ nie by³ nim ewangelik lecz metodysta. Iloœæ zrze-
szonych wyznawców by³a niewielka. Nie przekracza³a 80 osób. Nie
przedstawia³a te¿ niebezpieczeñstwa dla katolicyzmu. Albowiem jako
epigoni protestantyzmu niemieckiego (choæby siê tam nie przyznawali do
narodowoœci niemieckiej) nie byli atrakcyjni. Próbowali ulokowaæ siê w
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protestanckim, starym, zabytkowym lecz mocno wyszabrowanym zborze,
niedaleko dworca, w tzw. »Bergkirche«, pod wezwaniem œw. Jerzego, ale
koœció³ek by³ mocno zniszczony. Wobec tego zamieszkali i zbierali siê w
jednym z domów przy ul. Dworcowej15”.

Ten poewangelicki koœció³ œw. Jerzego przy ówczesnej ulicy Cmentarnej
nr 5 razem z otoczeniem, dawnym cmentarzem oraz elementami wystroju
wnêtrz, w 1960 r. uznano za zabytek klasy III i wpisano do rejestru zabytków
województwa koszaliñskiego. Orzeczenie to skierowano 19 marca do Rady
Parafii Koœcio³a Metodystycznego w Bytowie przy ulicy Dworcowej nr 5,
przypuszczalnie na podstawie tej decyzji bytowska wspólnota metodystów
postanowi³a zagospodarowaæ koœció³ek i tam siê wprowadziæ16.

Nale¿y w tym miejscy wyjaœniæ czym jest metodyzm, kiedy powsta³,
jakie ma za³o¿enia doktrynalne, jak wygl¹da jego organizacja. Otó¿ me-
todyzm to doktryna spo³eczno-religijna, która powsta³a w XVIII wieku w
Anglii. Jej twórcami byli bracia Jan i Karol Wesleyowie oraz wybitny
kaznodzieja Jerzy Whitefield. Nie chcieli oni zak³adaæ odrêbnego Koœcio³a,
ich zamiarem by³o dzia³aæ w ramach anglikanizmu, postêpuj¹c i kszta³c¹c w
duchu religijnym, ale wed³ug okreœlonych zasad i metod. Polega³o to
g³ównie na rozwijaniu osobistej pobo¿noœci wœród studentów Oxfordu i
osobistym uœwiêceniu. Centrum nowej doktryny stanowi³a wiara, a nie
rozum, prze¿yta i doœwiadczona w zachwyceniu. Wyodrêbnienie siê
metodyzmu z anglikanizmu w sensie organizacyjnym okaza³o siê spraw¹
nieuniknion¹. Ostateczny roz³am nast¹pi³ w 1784 r. Pod koniec XIX wieku
prekursorzy metodyzmu pojawili siê w Gdañsku i Grudzi¹dzu i zaczêli
upowszechniaæ idee tego nurtu g³ównie wœród Niemców. Prawne uznanie,
Koœció³ Metodystyczny w Polsce Ludowej, uzyska³ na podstawie dekretu z

Barbara Hapke

86

15
Kronika parafialna Parafii œw. Katarzyny w Bytowie prowadzona przez ks. W. Natera, cz.

I, s. 116.
16

Orzeczenie z 19 III 1960 r. podpisane przez Woj. Konserwatora Zabytków – F.
Ptaszyñskiego i T. Kaczmarka – Zastêpcê Przewodnicz¹cego Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej uznaj¹ce koœció³ poewangelicki p.w. œw. Jerzego w Bytowie za zabytek i
wpisanie do rejestru zabytków Woj. Koszaliñskiego pod Nr 252; Zabytki architektury i
budownictwa w Polsce – woj. koszaliñskie, Zeszyt 6. Seria A, Tom. VII. Warszawa 1971, s.
6.



Za³o¿enie i rozwój koœcio³a œwiêtego Jerzego w Bytowie

87

Grupa metodystów skupionych przy koœciele œw. Jerzego w Bytowie – lata 50. XX wieku

Grupa metodystów skupionych przy koœciele œw. Jerzego w Bytowie – lata 50. XX wieku



1945 r. Dekret ten zapewnia³ cz³onkom tego Koœcio³a prawo do wyko-
nywania kultu religijnego.

Najwy¿sz¹ w³adz¹ by³ Synod. Dzieli³ siê on na piêæ okrêgów, na czele
których sta³ superintendent. Na czele gminy religijnej sta³ pastor (kazno-
dzieja). Najni¿sz¹ jednostk¹ by³ zbór, który dzieli³ siê na klasy maj¹ce po
dwunastu wyznawców. W latach szeœædziesi¹tych koœció³ ten by³ w Polsce
podzielony pod wzglêdem administracyjnym na piêæ okrêgów: okrêg
centralny z siedzib¹ w Krakowie, okrêg mazurski z siedzib¹ w D¹brównie,
okrêg pomorsko-wielkopolski z siedzib¹ w Poznaniu, okrêg œl¹ski ( siedziba
w Katowicach ) oraz okrêg po³udniowy ( siedziba w Tarnowie ). Szacowano
w 1969 r., ¿e iloœæ wiernych tego Koœcio³a wynosi 6000 osób, które roz-
mieszczone s¹ w 74 parafiach, a liczba duchownych wynosi 40 osób.

Metodyzm przyj¹³ doktrynê teologiczn¹ Koœcio³a anglikañskiego, k³a-
d¹c g³ówny nacisk na rygoryzm moralny wiernych i metodyczn¹ (st¹d
nazwa) pobo¿noœæ (koniecznoœæ osobistego prze¿ycia ³aski danej od Boga
jako warunku rozgrzeszenia). Nie przywi¹zuje natomiast wagi do zewnêt-
rznych form i obrz¹dków. Wiêkszoœæ metodystów nie przywi¹zuje te¿
wiêkszego znaczenia do kontrowersji zwi¹zanych z dogmatami. Nie s¹ oni
zwolennikami kalwiñskiej doktryny o predestynacji, stosuj¹ zaœ chrzest
niemowl¹t i obrz¹dek Eucharystii na sposób kalwiñski. W ich nazewnictwie
nie s¹ to sakramenty, a po prostu obrzêdy. Podczas nabo¿eñstwa nie-
dzielnego wierni œpiewaj¹ pieœni religijne i s³uchaj¹ kazañ pastora.

Po drugiej wojnie œwiatowej nast¹pi³ gwa³towny rozwój Koœcio³a Meto-
dystycznego, przede wszystkim na terenach Ziem Pó³nocnych, tam bowiem
uda³o siê pozyskaæ wiele osób wyznania ewangelickiego.

Co by³o tym magnesem przyci¹gaj¹cym ewangelików? Z ca³¹ pewnoœci¹
podobieñstwo doktrynalne ewangelicyzmu, z którego przecie¿ wywodzi siê
doktryna metodyzmu17. W zbiorach bytowskiego Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskiego znajduj¹ siê ksiêgi meldunkowe z lat 1945-1948. Dostarczaj¹
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one wielu interesuj¹cych informacji o osadnikach, którzy po II wojnie
œwiatowej przybyli do Bytowa, a którzy póŸniej zasilili szeregi Koœcio³a
Metodystycznego. Pierwszych zapisów dokonano 30 maja 1945 r.18. W tym
dniu zameldowano 26 osób. Byli to g³ównie urzêdnicy wraz z rodzinami,
którzy na ziemie bytowsk¹ przybyli z Warszawy, £odzi, Lublina i Wilna. W
pierwszych trzech miesi¹cach od zakoñczenia wojny najwiêcej osadników
przyby³o z Warszawy lub najbli¿szych okolic. Wœród nich mo¿na wymieniæ
takie nazwiska jak Kliese, Wolf, Jede, Graf, Almert, Matuszyñscy. Czêœæ
melduj¹cych siê osób podawa³a siê za warszawiaków. Przypuszczalnie
chcia³y w ten sposób zalegalizowaæ swój pobyt jako ofiary wojny, które nie
posiadaj¹ ¿adnych dokumentów to¿samoœci. Szacuje siê, ze liczba ludnoœci
pochodz¹cej z warszawskiego na dzieñ 1 czerwca 1945 r. wynios³a 165
osób19.

Wielu ciekawych informacji na temat rodzin niemieckich by³ych ewan-
gelików przyby³ych do Bytowa po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, do-
starczy³ mi pan Waldemar Marks urodzony w 1942 r. w podwarszawskiej
wsi Dziekanów Niemiecki, po wojnie przemianowanej na Dziekanów
Leœny.

Pan W. Marks jest synem Olgi Marks z domu Weimert, która po
przybyciu do Bytowa w 1945 r. poda³a w biurze meldunkowym, ¿e przyby³a
z Warszawy. Wiadomo jednak z relacji jej syna, ¿e zamieszkiwali przed II
wojn¹ œwiatow¹ i w czasie wojny w Dziekanowie Niemieckim.

Z informacji p. Marksa wynika, ¿e w 1945 r. na terenie bytowszczyzny
trafi³y rodziny pochodzenia niemieckiego takie jak: Weimert, Kainert,
Wingert, Klotz, Fiedler, Wolf, Schmidt czy Hildebrand oraz pochodzenia
holenderskiego: Koroch, Kliese, Kernke, Kerner. Przyby³e rodziny z cen-
tralnej Polski zosta³y po wojnie uznane przez w³adze Polski Ludowej za
zdrajców narodu polskiego i pozbawione w³asnoœci prywatnej, b¹dŸ te¿
skazane na karê wiêzienia. W wiêkszoœci nale¿eli oni do Koœcio³a ewan-
gelicko-augsburskiego.
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Tak wiêc nowi przybysze z warszawskiego wyroœli z pnia Koœcio³a
ewangelickiego, nie maj¹c jednak mo¿liwoœci sprawowania kultu w
bytowskim, protestanckim koœciele œw. El¿biety, który w 1945 r. oddano
ludnoœci wyznania rzymsko-katolickiego, zwi¹zali siê z Koœcio³em Meto-
dystycznym, który na terenie woj. gdañskiego, do którego nale¿a³ tu¿ po
wojnie Bytów, dzia³a³ aktywnie, by pozyskaæ jak najwiêksz¹ liczbê
wiernych. W latach piêædziesi¹tych w sk³ad bytowskiego zboru meto-
dystycznego, oprócz rodzin niemieckich, wchodzi³y te¿ rodziny pocho-
dzenia holenderskiego. Dosz³y do nich póŸniej rodziny z Pomorza, m.in.
rodzina Riedel, ¯ywiec z Pe³ku, rodzina z Litwy (zosta³a ona póŸniej
zmuszona do ponownego powrotu na Litwê). Pierwsze zebrania meto-
dystów odbywa³y siê na ulicy Dworcowej nr 5, póŸniej otrzymali koœció³
œw. Jerzego na sw¹ siedzibê. Tej grupie licz¹cej przypuszczalnie oko³o 100
osób przewodniczy³ pastor Elgenberg, wówczas ju¿ staruszek i pastor
Milewski, który wyjecha³ póŸniej do Grudzi¹dza.

Ówczesny pastor zwróci³ siê do przewodnicz¹cego Powiatowej Rady
Narodowej w Bytowie z proœb¹ o pomoc, gdy¿ notorycznie wybijano w
koœciele szyby. Z chwil¹ uznania zboru za zabytek (w 1960 r.), mo¿na go
by³o ubezpieczyæ, a wandali poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci karnej.
Zapewne te¿ w 1964 lub 1965 r. przeprowadzono w nim remont. Œwiadczy o
tym wypowiedŸ bytowianki, pani Ingi Mach, której ojciec, Leon Richter z
M¹drzechowa, murarz, cieœla i stolarz zrzeszony w Spó³dzielni Rze-
mieœlniczej otrzyma³ zlecenie na remont œwi¹tyni.

Poza pastorem Elgenbergiem i Milewskim pos³ugê duszpastersk¹ spra-
wowali te¿ pastor Sergiusz Winniczek, pastor Wincenty Winniczek,
nastêpnie pastor Redzel oraz ostatni pastor Mieczys³aw Ostrowski, do-
je¿d¿aj¹cy ze S³upska ( tam te¿ zmar³ przypuszczalnie w 1982 r.)20.

W wyniku kilku fal wyjazdów do Niemiec ludnoœci pochodzenia
niemieckiego, nale¿¹cych do zboru metodystycznego w Bytowie, pozosta³a
niewielka grupa wiernych. W 1972 r. liczbê tê oceniano na 10 osób w ca³ym
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powiecie. Z polecenia pastora Ostrowskiego koœcio³em opiekowa³a siê pani
Olga Marks. W tym czasie postêpowa³a jego dalsza dewastacja. Wykra-
dziono wszystkie rzeŸby, wy³amano drzwi, niszczono wszystkie drewniane
elementy wyposa¿enia. W takim stanie rzeczy, pan Piotr Cielecki, ówczesny
dyrektor bytowskiego muzeum, zwróci³ siê do pastora Ostrowskiego z
proœb¹ o interwencjê. Wobec braku mo¿liwoœci zapewnienia skutecznej
ochrony zabytku, uzyska³ zgodê na zabranie kilku obiektów ruchomych jako
depozyt do muzeum, m.in. ³awê kolatorsk¹ z wizerunkami trzech
Ewangelistów, chrzcielnicê z XVII w. epitafium nagrobne z 1685 r. i z 1728
r., elementy przesuwanego okna z po³owy XVIII w. oraz kilka drobnych
elementów wyposa¿enia (wszystkie mocno uszkodzone)21.

W ci¹gu nastêpnych lat kolejni ludzie wyjechali z bytowskiego do RFN
(m.in. rodzina Kliese, rodzina pani Olgi Marks wyjecha³a w grudniu 1980
r.), a proces dewastacji koœcio³a bardzo siê posun¹³ i sam obiekt grozi³
zawaleniem. W zwi¹zku z tym spora grupa ludnoœci nap³ywowej wyznania
grekokatolickiego wyst¹pi³a o przyznanie jej œwi¹tyni. W tym czasie ca³e
wyposa¿enie zosta³o zniszczone, tak ¿e w³aœciwie w momencie przy-
st¹pienia do remontu i adaptacji, pozosta³y w³aœciwie tylko mury. De-
wastacji uleg³ te¿ po³o¿ony w pobli¿u cmentarz22.

Dnia 25 listopada 1982 r. do Naczelnika Miasta i Gminy w Bytowie
wys³ano pismo podpisane przez mgr Edwarda Waberskiego z Woje-
wódzkiego Wydzia³u w S³upsku do Spraw Wyznañ informuj¹ce, ¿e dnia 18
paŸdziernika 1982 r. w Pañstwowym Biurze Notarialnym w Koszalinie
zawarto, miêdzy ks. M. Ostrowskim administratorem parafii Polskiego
Koœcio³a Metodystycznego w Bytowie i Kuri¹ Biskupi¹ w Koszalinie,
umowê kupna-sprzeda¿y zabytkowej kaplicy p.w. œw. Jerzego23.
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Wojewódzki Konserwator mgr in¿. arch. Zdzis³aw Daczkowski 17
marca 1984 r. oceni³ stan techniczny budynku koœcio³a na awaryjny. Œciany
konstrukcyjne by³y spêkane, w pokryciu dachowym by³y znaczne ubytki, a
wiêŸba dachowa przemaka³a24.

Kolejne pismo z dnia 4 paŸdziernika podaje, ¿e obiekt bêdzie adapto-
wany do celów sakralnych. Przewidywany jest wiêc w zwi¹zku z tym ka-
pitalny remont budowli. Niestety prace remontowe by³y prowadzone w
sposób nieodpowiedni i obiekt ten zosta³ w powa¿nej mierze zdewastowany.
Niekompetencja ekipy budowlanej ( pozostawienie obiektu niezabezpieczo-
nego na okres jesienno-zimowy ) doprowadzi³a do jego zniszczenia25.

Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych obiekt przejê³a spo³ecznoœæ ukraiñska.
Dziêki ofiarnej pracy wiernych, przy u¿yciu w³asnych finansów i czêœcio-
wym wsparciu Kongregacji Koœcio³ów Wschodnich, obiekt zosta³ wyre-
montowany.

Tak wiêc mniejszoœæ ukraiñska na ziemi bytowskiej ma swoj¹ cerkiew
pod wezwaniem œw. Jerzego, postanowiono bowiem pozostaæ przy do-
tychczasowym patronie i kontynuowaæ go dalej. W œwi¹tyni odbywaj¹ siê
nabo¿eñstwa, katechizuje siê dzieci. Szacuje siê, ¿e bytowska parafia z fili¹
w Miastku liczy oko³o 360 rodzin. Podobnie jak wszystkie w Polsce podlega
pod Ordynat w Przemyœlu.

W Koœciele grekokatolickim obowi¹zuje obrz¹dek wschodni, jêzykiem
liturgicznym jest staro-cerkiewno-s³owiañski, wystrój œwi¹tyni jest przy-
stosowany do wymogów liturgii wschodniej, a kalendarz juliañski opóŸnio-
ny jest o dwa tygodnie.

Bytowsk¹ cerkiew w 1989 r. poœwiêci³ biskup Jan Martyniak. Obecnym
proboszczem parafii grekokatolickiej œw. Jerzego jest ksi¹dz Roman
Malinowski, który pe³ni tê funkcjê od 1989 r.

Ukraiñska diaspora uczestniczy w wielu ró¿nych dzia³aniach, które
pozwalaj¹ jej podkreœliæ sw¹ odrêbnoœæ. Najbardziej wymownym przyk³a-
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Pismo Woj. Konserwatora Zabytków z dnia 17 III 1984 r. skierowane do Pracowni

Konserwacji Zabytków w Gdañsku.
25

Opinia wydana na piœmie Kurii Biskupiej Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej z dn. 4 X 1984 r.,
skierowana do Wojewody S³upskiego; Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Bytowie z dnia 25 I
1986 r. z proœb¹ o interwencjê w remontu koœcio³a œw. Józefa.



dem otwartoœci i dobrych wzajemnych relacji by³a uroczystoœæ zwi¹zana z
upamiêtnieniem Szymona Krofeya, bytowskiego ewangelickiego pastora.
W czerwcu 1992 r. na poprotestanckim koœciele pod wezwaniem œw.
Jerzego, gdzie Krofey by³ duszpasterzem, odbudowanym przez grekokato-
lików, ods³oniêto pami¹tkow¹ tablice poœwiêcon¹ wybitnemu pastorowi.

Bytowska œwi¹tynia wyraŸnie zaznaczy³a swoj¹ dzia³alnoœci¹ œlad w
twórczym procesie kszta³towania obrazu religijnego ziemi bytowskiej26.

Koœció³ œw. Jerzego to miejsce spotkañ ludzi wielu kultur, narodowoœci
wyznañ. Uznaje siê go tak¿e za symbol kaszubskiego trwania na tych
ziemiach. Dziœ pe³ni funkcje cerkwi i ma wa¿n¹ rolê do spe³nienia na drodze
ekumenicznego pojednania i wzajemnego zbli¿enia. Mimo zawieruchy
dziejowej , wojen, które przetrwa³, wci¹¿ s³u¿y wiernym.

Za³o¿enie i rozwój koœcio³a œwiêtego Jerzego w Bytowie
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„Bytów, Miesiêcznik informacyjno-kulturalny”, czerwiec nr 2/99, s. 18.
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Przejawy magii i kultu akwatycznego na wczesnoœredniowiecznym

Pomorzu

Wszelkie zbiorniki wodne, strumienie i rzeki to elementy przyrody, które
od zawsze œciœle zwi¹zane by³y i oddzia³ywa³y na ¿ycie ludzkie, znajduj¹c
dziêki temu trwa³¹ pozycjê w orbicie myœlenia i ¿ycia religijnego. Wydaje
siê, ¿e przynajmniej czêœæ wierzeñ przedchrzeœcijañskich wi¹za³a wodê z
miejscem epifanii, a w praktycznej formie kultu, zwi¹zanej z szeroko pojêt¹
dzia³alnoœci¹ obrzêdow¹, ³¹czy³a z funkcj¹ oczyszczaj¹c¹ i uzdrawiaj¹c¹
oraz symbolik¹ i magi¹. W pogañskich wierzeniach S³owian nie nale¿y
jednak dopatrywaæ siê antropomorfizacji czy wrêcz deifikacji wody1.

Zbiorniki czy cieki p³yn¹ce mog³y byæ postrzegane jako miejsca obja-
wienia czy przebywania bóstwa lub innych istot nadprzyrodzonych, strefa
ich wp³ywów i dzia³alnoœci. Tym w³aœnie si³om mia³y s³u¿yæ ró¿nego
rodzaju dary sk³adane w obrêbie ich domeny2 w celu zdobycia ich przy-
chylnoœci i zjednania sobie ¿ywio³u wody. W takim kontekœcie mo¿na te¿
zapewne wi¹zaæ funkcjonuj¹cy jeszcze do niedawna zwyczaj nieudzielania
pomocy ton¹cemu cz³owiekowi. Wedle wierzeñ ludowych, by³a to ofiara, o

1
A. Gieysztor, Mitologia S³owian. Warszawa, 1982, s. 225.

2
Por. J. S. Bystroñ, Czynniki magiczno-religijne w osadnictwie. W: tego¿, Tematy, które mi

odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, opr. L. Stomma. Warszawa, 1980, s. 223-224.



któr¹ woda – a konkretnie objawiaj¹ca siê w niej istota nadprzyrodzona –
sama siê dopomina³a, zaœ wszelkie próby ratowania ton¹cego mog³y przy-
nieœæ niepo¿¹dane i zgubne w skutkach konsekwencje3. S³owianom znany
by³ zwyczaj karmienia ¿ywio³u akwatycznego wi¹¿¹cy siê w³aœnie ze sk³a-
daniem ró¿nego rodzaju darów, de facto ofiar, w postaci p³odów rolnych,
po¿ywienia czy inwentarza – miêdzy innymi ¿ywych kur czy kogutów lub
jagni¹t. Czyniono tak najpewniej podczas suszy, wezbrania rzeki, bez-
piecznie odbytej lub maj¹cej mieæ miejsce podró¿y wod¹, w trakcie budowy
grobli b¹dŸ mostu4. W wielu regionach S³owiañszczyzny, w wierzeniach
ludowych, przetrwa³y zwyczaje mog¹ce byæ dalekim echem takich praktyk.

Dochowa³y siê tak¿e do dzisiaj, zapewne przeinaczone up³ywem czasu,
okreœlenia i nazwy istot powi¹zanych ze œwiatem wodnym, sprowadzone
pod wp³ywem chrzeœcijañstwa do postaci demonicznych. Na Bia³orusi zna-
ne s¹ wiêc ondyny i stychije, na Ukrainie – wodnyje rusa³ki lub wodnicy

5, na
terenie Rosji – wodjany i wodjanichy, na Dolnym Œl¹sku – nykusy, serb-
sko-chorwackie wi³y wodne lub brodawice

6. Na Kaszubach do dnia dzisiej-
szego kr¹¿¹ legendy i podania wi¹¿¹ce siê ze œpi¹cymi na dnie jezior
wojskami, zatopionymi miastami7, duchami zwodz¹cymi ludzi – utopiony-
mi dziewczêtami zwanymi jezórnicami lub redunicami, których morskim
odpowiednikiem s¹ mórzëce, a na bagnach b³otniczi wyobra¿ani jako ubrani
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3
A. Gieysztor, Mitologia S³owian…, dz. cyt., s. 225; K. Moszyñski, Kultura ludowa

S³owian, t. 2, cz.. 1: Kultura duchowa. Kraków, 1932, s. 509; W. Dzieduszycki Wiara w œwiat

demonów. Potencjalne mo¿liwoœci jej oddzia³ywania na zwyczaje funeralne w przesz³oœci.
W: Czarownice, „Funeralia Lednickie”, t. 2, red. J. Wrzesiñski. Sobótka-Wroc³aw, 2000, s.
12.
4

A. Gieysztor, Mitologia S³owian…, dz. cyt., s. 224-225.
5

Jeszcze do niedawna ¿eglarze starali siê ich pozyskiwaæ, sk³adaj¹c w ofierze czarnego
koguta lub koz³a, por. H. £ozko, Rodzima wiara ukraiñska. Wroc³aw, 1997, s. 44. Kolor
zwierz¹t nosi tu wyraŸnie ujemn¹ waloryzacjê.
6

L. Pe³ka, Polska demonologia ludowa. Warszawa, 1987, s. 22.
7

Najs³ynniejsz¹ znan¹ legend¹ tego typu zdaje siê byæ podanie o Winecie, mitycznym
mieœcie zatopionym w Ba³tyku. Opowieœæ ta sta³a siê jedn¹ z najpopularniejszych na
wczesnoœredniowiecznym Pomorzu, por. R. Kiersnowski, Legenda Winety. Studium

historyczne. Kraków, 1950.



na czarno8 mê¿czyŸni z latarni¹ w rêku9. Z obszaru dzisiejszej Polski
zachowa³y siê jeszcze nazwy wodnic, utopców i topielic lub topielców.

Postacie te mia³y byæ duchami utopionych ludzi b¹dŸ dzieci przeklêtych
prze matkê. Znane s¹ jeszcze boginki, wieszczyce, mamuny, siubiele,
odmienice i lamie

10, wzglêdnie ³amije
11.

Wydaje siê, ¿e choæ mocno przekszta³cone, wszystkie te wierzenia mog¹
w jakiœ, trudny ju¿ dziœ do uchwycenia sposób nawi¹zywaæ do dawnej mi-
tologicznej wizji œwiata pogañskich S³owian. Jakkolwiek przy próbie retro-
gresywnej komparatystyki nale¿y kierowaæ siê du¿¹ doz¹ ostro¿noœci. Nie
jest bowiem powiedziane, ¿e legendy ludowe czy postacie demoniczne
musz¹ byæ reminiscencj¹ przedchrzeœcijañskich wierzeñ i byæ interpreto-
wane w ten sposób a priori.

Woda jako substancja elementarna stanowi tworzywo dla dzia³añ
kreacyjnych. Jest to pramateria, bêd¹ca fundamentem powstania œwiata
takiego, jaki znamy12, z ludŸmi w³¹cznie13. Jest podstawowym elementem
mitu kosmogonicznego charakterystycznego dla wszystkich chyba ludów
œwiata, w tym tak¿e S³owian. W folklorze pomorskim zachowa³o siê
przekonanie, ¿e ziemia powsta³a w rezultacie aktu kreacyjnego dokonanego
wspólnie przez Boga i Diab³a14, zatem istoty uto¿samianej z niebem wraz z
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8
Por. przyp. 5.

9
J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia, jêzyk i piœmiennictwo

Kaszubów. Gdañsk, 1999, s. 182; por. te¿. B. Baranowski, W krêgu upiorów i wilko³aków.
£ódŸ, 1981, s. 81 nn.
10

Nazwa sugeruje jakieœ wp³ywy kultury œródziemnomorskiej.
11

A. Gieysztor, Mitologia S³owian..., dz. cyt. s. 225.
12

Por. M. Eliade, Obrazy i symbole. Warszawa, 1998, s. 177; U. Majer-Baranowska, Dualizm

religijny w ludowych wierzeniach o pochodzeniu wody. W: Folklor - sacrum - religia, red. J.
Bartmiñski, M. Jasiñska-Wojtkowska. Lublin, 1995, s. 117.
13

M. Eliade, Obrazy i symbole…, dz. cyt., s. 178; U. Majer-Baranowska, Dualizm religijny…,
dz. cyt., s. 117; tej¿e, Woda. W: S³ownik stereotypów i symboli ludowych, t. I: Kosmos, red. J.
Bartmiñski, M. Jasiñska-Wojtkowska. Lublin, 1999, s. 177.
14

A. Gieysztor, Mitologia S³owian…, dz. cyt., s. 77-78; U. Majer-Baranowska, Dualizm

religijny..., dz. cyt., s. 116; tej¿e, Woda, dz. cyt., s. 154.



istot¹ akwatyczno-chtoniczn¹15. Cykl tworzenia œwiata koñczy siê walk¹, w
wyniku której Diabe³ zostaje str¹cony czy te¿ zes³any w sferê wodn¹, której
staje siê w³adc¹. Mo¿na zak³adaæ, ¿e ten znany w wierzeniach ludowych
przekaz t³umacz¹cy powstanie œwiata nawi¹zuje czy te¿ jest bezpoœredni¹
reminiscencj¹ znanych wielu ludom pogañskim wierzeñ religijnych
wi¹¿¹cych siê z ambiwalentnym postrzeganiem ¿ywio³u wody. Z jednej
strony woda by³a niezbêdna do ¿ycia, z drugiej zaœ mog³a je znacznie
utrudniæ lub nawet go pozbawiæ.

Na terenie wczesnoœredniowiecznej S³owiañszczyzny ekwiwalentem
Diab³a w wierzeniach pogañskich i w póŸniejszym folklorze ludowym móg³
byæ na przyk³ad w¹¿, ¿mija lub smok16. Wœród ludów nadba³tyckich, w
wierzeniach natury mitologicznej odnaleŸæ mo¿na motyw walki bóstwa
uranicznego z istot¹ akwatyczno-chtoniczn¹, która ostatecznie uciekaj¹c,
chroni siê w zbiorniku wodnym œcigana piorunem – orê¿em swojego
antagonisty17. Uwidacznia siê tutaj symboliczne przeciwstawianie sobie
wody i ognia – broni gromow³adcy. �ród³a etnograficzne poœwiadczaj¹
funkcjonuj¹cy w folklorze zwyczaj zakazu, a nawet niemo¿liwoœci ugasze-
nia ognia wod¹18. Mo¿na to by³o zrobiæ jedynie przysypuj¹c ziemi¹, zaœ w
przypadku po¿aru powsta³ego wskutek uderzenia pioruna – kwaœnym
mlekiem19. Ten swoisty dualizm w postrzeganiu ¿ywio³u wodnego uwidacz-
nia siê równie¿ w wierzeniach zwi¹zanych z ruchem s³oñca – mia³o ono
wschodziæ z toni morskiej, a wieczorem ponownie siê w niej zanurzaæ20.
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15
Por. J. i R. Tomiccy, Drzewo ¿ycia. Ludowa wizja œwiata i cz³owieka. Warszawa, 1975, s.

28.
16

Na Rusi tak¹ istotê symbolizowaæ mog³a jaszczurka, por. B. A. Rybakow, Makrokosmos w

mikrokosmosie sztuki ludowej. „Polska Sztuka Ludowa”, 1986, nr 3-4, s. 169.
17

Por. F. Conte, Kilka uwag na temat wody w tradycyjnych kulturach œwiata s³owiañskiego.
W: S³owianie. Zainteresowania badawcze wspó³czesnych etnografów, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagielloñskiego”, MLI, „Prace Etnograficzne”, z. 30, red. M. Maj, Kraków,
1992, s. 78.
18

U. Majer-Baranowska, Woda, dz. cyt., s. 219.
19

Tam¿e, s. 158.
20

Por. F. Conte, Kilka uwag…, dz. cyt, s. 76; A. Kowalik Kosmologia dawnych S³owian.

Prolegomena do teologii politycznej dawnych S³owian. Kraków, 2004, s. 23.



Wydaje siê, ¿e S³owianie dzielili wodê na trzy podstawowe rodzaje:
spadaj¹c¹ z nieba, p³yn¹c¹ po powierzchni ziemi oraz pochodz¹c¹ z jej
wnêtrza21. W pierwszym przypadku mówiæ mo¿na wy³¹cznie o wodzie
pochodz¹cej z opadów atmosferycznych. Jako spadaj¹ca z nieba uwa¿ana
by³¹ najpewniej za przejaw dzia³alnoœci nadprzyrodzonej zwi¹zanej ze sfer¹
uraniczn¹, byæ mo¿e jako nasienie bóstwa zap³adniaj¹ce ziemiê22. Nie jest
jednak wykluczone, ¿e deszcz wi¹zano równie¿ ze œwiatem chtonicznym.
Wnikliwa obserwacja natury pozwoli³a ludziom zauwa¿yæ, ¿e opady po-
wi¹zane by³y czêsto ze zmian¹ faz ksiê¿yca. Ludy nadmorskie zaœ najpraw-
dopodobniej temu naturalnemu satelicie ziemi przypisywa³y w³adzê nad
wodami, obserwuj¹c jego wp³yw na ruchy morza23. Wydaje siê zatem, ¿e
poza zwi¹zkiem opadów atmosferycznych z istotami uranicznymi, deszcz
mo¿na te¿ wi¹zaæ w jakimœ stopniu z wierzeniami lunarnymi24.

Podczas gdy w kontekœcie solarnym deszcz posiada³ najpewniej zna-
czenie g³ównie symboliczne, tak pozosta³e skupiska wodne, oprócz ma-
gicznej pe³niæ mog³y w znacznie wiêkszym stopniu rolê u¿ytkow¹ zwi¹zan¹
z praktycznymi przejawami kultu. Tak¹ funkcjê pe³ni³y prawdopodobnie
Ÿród³a, ale mo¿na zak³adaæ, ¿e równie¿ jeziora i niektóre cieki wodne
znajduj¹ce siê lub biegn¹ce w obrêbie miejsc kultu pogañskiego. Dla okresu
wczesnego œredniowiecza na pó³nocnym obszarze S³owiañszczyzny obiekty
takie poœwiadczone s¹ przez Ÿród³a pisane i badania archeologiczne.
Historiografia zaœwiadcza funkcjonowanie œwiêtych Ÿróde³ w sanktuariach
po³abskich G³omaczów i pomorskich Szczecinian. Przy okazji wyprawy
cesarza Henryka I na tych pierwszych Thietmar wspomina, ¿e Glomuzi est

fons, non plus ab Albi quam duo militaria positus, qui unam de se paludem

generans, mira, ut incolae pro vero asserunt oculisque approbatum est a
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F. Conte, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 72.

22
Tam¿e.

23
Por. A. Szyjewski, Etnologia religii. Kraków, 2001, s. 448.

24
Por. E. Perczak, Kalendarz lunarny S³owian na tle porównawczym. „Lud”, 1976, t. 60, s.

101-125; J. Tyszkiewicz, O ksiê¿ycu na niebie. W: Ludzie, koœció³, wierzenia. Studia z

dziejów kultury i spo³eczeñstwa Europy Œrodkowej (œredniowiecze – wczesna epoka

nowo¿ytna), red. J. Banaszkiewicz i in. Warszawa, 2001, s. 295-302.



multis, sepe operatur. Cum bona pax est indigenis profutura, suumque haec

terra non mentitur, idem tritico et avena ac glandine refertus, laetos

vicinorum ad se crebro confluentium efficit animos. Quando autem seva

belli tempestas ingruerit, sanguine et cinere certum futuri exitus indicium

premonstrat. Hunc omnis incola plus quam aecclesias, spe quamvis

dubia,veneratur et timet
25. Z kolei Herbord, opisuj¹c pobyt i przebieg misji

Ottona z Bambergu w Szczecinie, wspomina, i¿ Erat praetera ibi quercus

ingens et frodosa, et fons subter eam amoenissimus, quam plebs simplex

numinis alicuius inhabitatione sacram aestimans, magna veneratione

colebat
26.

Podczas gdy problem obecnoœci istot nadprzyrodzonych w zbiornikach
wodnych zosta³ ju¿ poruszony w toku niniejszych rozwa¿añ, tak na chwilê
uwagi zas³uguje tu jeszcze przekaz Thietmara. Okazuje siê bowiem, ¿e
oprócz funkcji mediacyjnej czy donacyjnej, œrodowisko wodne, w naszym
przypadku Ÿród³o, mo¿e wykazywaæ cechy wieszcz¹ce i ³¹czyæ siê z
wró¿bami. �ród³o G³omacz posiada³o w³aœciwoœæ oznajmiania czasu do-
brobytu b¹dŸ nadchodz¹cej wojny. Do tego, w czasie „spokoju ziemia nie
odmawia […] swych plonów, [a] trzêsawisko […] pokrywa siê”27 jej plo-
nami. Sugeruje to wyraŸny zwi¹zek Ÿród³a z przejawami magii urodzaju i
p³odnoœci, które zapewne celebrowane by³y miêdzy innymi poprzez
sk³adanie darów z dobrodziejstw natury bezpoœrednio do wody28.

W nowo¿ytnej medycynie ludowej, woda z niektórych Ÿróde³ mia³a
zaradzaæ bezp³odnoœci29. Wydaje siê, ¿e w warunkach zabudowy grodowej
analogiczne funkcje pe³ni³y studnie. W kilku przebadanych archeologicznie
obiektów tego typu odnaleziono czaszki koñskie, ca³e naczynia i ceramikê
wczesnoœredniowieczn¹, jak równie¿ przedmioty z rogu lub ¿elaza,
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Kronika Thietmara, opr. M. Z. Jedlicki. Poznañ, 1953, I, 3, s. 7 i 9 (dalej: Thietmar); por. S.

Urbañczyk, Dawni S³owianie. Wiara i kult. Wroc³aw, 1991, s. 78-79, 115-116.
26

Herbordi vita Ottonis episcopi babenbergensis. W: Monumenta Poloniae Historica.

Pomniki dziejowe Polski, t. 2, wyd. A. Bielowski. Lwów, 1872, II, 32, s. 94 (dalej: Herbord).
27

Thietmar I, 3, s. 9.
28

Por. L. P. S³upecki, Slavonic pagan sanctuaries. Warsaw, 1993, s. 165.
29

U. Majer-Baranowska, Woda, dz. cyt., s. 163.



spe³niaj¹ce zapewne rolê darów wotywnych30. Byæ mo¿e S³owianie znali
tak¿e zwyczaj rytualnego obmywania wod¹ przedstawieñ bóstw lub jakichœ
zwi¹zanych z nimi elementów (atrybutów) w celu symbolicznej regeneracji
ich si³ witalnych. Praktyki takie by³y charakterystyczne dla niektórych
ludów nadmorskich i potwierdzone zosta³y zarówno dla spo³ecznoœci
antycznych31, jak i znacznie bli¿szej terytorialnie i chronologicznie wczesno-
œredniowiecznej Skandynawii32. Mo¿liwe, ¿e jedn¹ z funkcji Ÿróde³ loko-
wanych na miejscach kultu pogañskiego by³o umo¿liwienie symbolicznej
ablucji (na przyk³ad kap³ana) przed przyst¹pieniem do celebracji obrzêdów
religijnych33. Pewnych analogii w tym zakresie mo¿na by dopatrywaæ siê w
staro¿ytnej Grecji, gdzie doskonale poœwiadczony jest zwyczaj lokowania w
najbli¿szym s¹siedztwie œwi¹tyni zbiornika wodnego, w którym doko-
nywano rytualnego obmycia przed wst¹pieniem do sanktuarium34. Zanu-
rzenie w wodzie oznacza³o symboliczn¹ œmieræ, nastêpnie oczyszczenie i
powtórne narodziny35.

�róde³ znajduj¹cych siê na obszarach objêtych badaniami archeologicz-
nymi, które mo¿na ³¹czyæ z domniemanymi miejscami kultu przed-
chrzeœcijañskiego, na Pomorzu jest niewiele. Znane s¹ miêdzy innymi z
Góry Che³mskiej i Trzebiatowa. W Trzebiatowie na tak zwanej Górze Da-
wida odkryto dwa owalne za³o¿enia przestrzenne obwiedzione rowami.
Liczne œlady palenia ognia, do³y pos³upowe interpretowane jako negatywy
idoli, a tak¿e materia³ zabytkowy znaleziony w obrêbie opisywanego
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Choæ nale¿y równie¿ rozwa¿yæ mo¿liwoœæ dostania siê ich do studni w drodze przypadku.

Przypisywanie wodzie zwi¹zków z kultem p³odnoœci mo¿e poœwiadczaæ znalezisko
dokonane w studni grodu ³êczyckiego – dwa drewniane fallusy, por. Z. Rajewski, Œwiêta

woda u S³owian – Ÿród³a, rzeki, jeziora. „Slavia Antiqua”, 1974, t. 21, s. 11-17 – które jednak
nie wpisuje siê w ramy terytorialne niniejszego szkicu.
31

M. Eliade, Traktat o historii religii. Warszawa, 2000, s. 214.
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L. P. S³upecki, Mitologia skandynawska w epoce Wikingów. Kraków, 2003, s. 161.
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Por. K. Moszyñski, Kultura ludowa…, dz. cyt., s. 506.
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Por. B. Gierlach, Sanktuaria s³owiañskie. Warszawa, 1980, s. 187.
35

P. Kowalski, Woda ¿ywa. Opowieœæ o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce. Wroc³aw,
2002, por. te¿ J. WoŸny, Symbolika wody w pradziejach Polski. Bydgoszcz, 1966, s. 32.



za³o¿enia da³y asumpt do uznania go za stanowisko zwi¹zane w przesz³oœci
ze sfer¹ religijno-obrzêdow¹36. �ród³o z wod¹ nie znajdowa³o siê wewn¹trz
delimitowanych rowami za³o¿eñ, lecz w pewnej odleg³oœci od nich, jak-
kolwiek zak³ada siê, i¿ by³o integraln¹ czêœci¹ opisywanego sanktuarium37.
Na Górze Che³mskiej zlokalizowano liczne, tworz¹ce kolisty uk³ad pa-
leniska oraz relikty budynku interpretowanego przez odkrywców jako
k¹cina38, która mia³a tu funkcjonowaæ w dobie wczesnego œredniowiecza39.
Na stokach wzgórza mog³y znajdowaæ siê w omawianym okresie jakieœ
cieki lub zbiorniki wodne. XVIII-wieczna kronika J. Wendlanda wspomina
o znajduj¹cych siê na Górze Che³mskiej nigdy niezamarzaj¹cych Ÿród³ach
wody40. Byæ mo¿e jakichœ praktyk kultowych mo¿na dopatrywaæ siê te¿ w
obrêbie obiektu zlokalizowanego w miejscowoœci Borzestowo na Poje-
zierzu Kaszubskim. Obok niewielkiego Ÿróde³ka odkryto tu bowiem jamê
zawieraj¹c¹ ceramikê wczesnoœredniowieczn¹ oraz liczne wêgle drzewne41.
Niestety brak badañ archeologicznych na tym stanowisku nie pozwala na
wysuniêcie bardziej konkretnych wniosków.

W tradycji ludowej zachowa³a siê pamiêæ, a gdzieniegdzie praktykowane
s¹ jeszcze zwyczaje ³¹cz¹ce siê z wykorzystywaniem w³aœciwoœci Ÿróde³
funkcjonuj¹cych w folklorze jako œwiête. Wed³ug legend, wytryskiwa³y one
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W. Filipowiak, S³owiañskie miejsca kultowe z Trzebiatowa, pow. Gryfice. „Materia³y

Zachodniopomorskie”, 1957, t. 3, s. 75-95.
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Ten¿e, S³owiañskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w œwietle badañ

archeologiczno-toponomastycznych. „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 1967, t. 5, s. 10; tego¿,
�ród³a archeologiczne, archeozoologiczne i onomastyczne w problematyce kultowej

Pomorza Zachodniego. W: Myœl przez pryzmat rzeczy. Mo¿liwoœci poznania kultury

duchowej poprzez jej materialne przejawy, „Scripta Archaeologica” III, red. Z. Kobyliñski,
B. Lichy i P. Urbañczyk. Warszawa, 1988, s. 92.
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H. Janocha, F. Lachowicz, Góra Che³mska. Miejsce dawnych kultów i sanktuarium

maryjne. Koszalin, 1991, s. 11.
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Tam¿e.
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A. Kuczkowski, Magiczno-symboliczna organizacja przestrzeni masywu Góry Che³mskiej

ko³o Koszalina w œredniowieczu i czasach nowo¿ytnych, w druku.
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J. L. £uka, Wierzenia pogañskie na Pomorzu Wschodnim w staro¿ytnoœci i we wczesnym

œredniowieczu. Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk, 1973, s. 41.



na miejscu zapad³ego koœcio³a lub kaplicy i vice versa – koœcio³y i kaplice, w
mniejszej zaœ skali œwiête figury lub krzy¿e lokowano w bezpoœrednim
s¹siedztwie Ÿróde³42. Ostro¿nie mo¿na chyba zak³adaæ, ¿e zwyczaje te
wynika³y z przyzwyczajeñ bêd¹cych jakimœ echem dawnych wierzeñ reli-
gijnych. Takie zbiorniki wodne znajduj¹ siê miêdzy innymi w Gdañ-
sku-Wrzeszczu, gdzie Ÿród³o zlokalizowane jest na zboczu niewielkiego
wzgórza, zwanego obecnie Sobótk¹43. Inne znane jest z Binowa na Pomorzu
Zachodnim, gdzie pod koniec œredniowiecza po jednej stronie Ÿród³a sta³
koœció³, po przeciwnej zaœ kaplica zawieraj¹ca cudowny obraz Matki
Boskiej. Obraz ten mia³ powodowaæ, ¿e woda ze Ÿród³a posiada³a w³aœ-
ciwoœci uzdrawiaj¹ce44.

W œwietle przytoczonych faktów wydaje siê wiêc, ¿e „Ÿród³o i studnia
stanowi¹ […] miejsce, które pozwala wp³ywaæ na œwiat niebiañski. Tworz¹
ujœcie dla ¿ycia podziemnego na powierzchniê ziemi, która ucieleœnia
magiczn¹ granicê”45 w wertykalnym uk³adzie kosmicznego ³adu „wi¹¿¹c¹
strefê mocy chtonicznych ze sfer¹ niebiañsk¹. Bardziej ni¿ granicê tworzy
miejsce kontaktu i neutralizacji miêdzy tymi dwiema strefami”46. Temat ten
zostanie jeszcze rozwiniêty.

Jak siê wydaje, analogiczne funkcje mo¿na przypisywaæ jeziorom.
Jednak tego typu zbiorniki musia³y byæ znacznie czêœciej wykorzystywane
jako miejsca mediacji z si³ami akwatycznymi. Dowodz¹ tego Ÿród³a
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A. Kowalik, Kosmologia…, dz. cyt., s. 263.
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E. Choiñska-Bochdan, W poszukiwaniu g³ównego oœrodka kultu przedchrzeœcijañskiego

na Pomorzu Gdañskim. W: Z Otch³ani Wieków Pomorza Gdañskiego. Zeszyt okazjonalny dla

upamiêtnienia tysi¹clecia Gdañska, red. E. Choiñska-Bochdan i in. Gdañsk, 1997/1998, s.
152. Ciekawa jest XIX-wieczna nazwa Sobótki – Wzgórze œw. Jana – o zwi¹zku sobótki i
Wigilii œw. Jana z tradycyjnym kultem akwatycznym bêdzie jeszcze mowa.
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N. Buske, Zwei hinterpommersche Wallfahrtsorte. „Baltische Studien“, NF, 1972, t. 52, s.
28. Przyk³adów takich Ÿróde³, szczególnie zwi¹zanych z medycyn¹ ludow¹ jest oczywiœcie
znacznie wiêcej, jakkolwiek w niniejszym szkicu nie roœcimy sobie prawa do ich
skatalogowania.
45

F. Conte, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 74.
46

Tam¿e.



archeologiczne, z których jakaœ czêœæ mog³a pierwotnie posiadaæ znaczenie
wotywne. Dla S³owian nadba³tyckich dysponujemy w zasadzie jednym
przekazem pisanym, który poœwiadcza sakralne – zwi¹zane z wró¿bami
znaczenie jeziora w wierzeniach przedchrzeœcijañskich. Thietmar, opisuj¹c
sedes idolatriae w Radogoszczy, stwierdza, ¿e „ilekroæ gro¿¹ im [Obodrzy-
com – przyp. K. K.] srogie przykroœci d³ugiej wojny, wychodzi z […] jeziora
potê¿ny odyniec z pian¹ po³yskuj¹c¹ na bia³ych k³ach i na oczach
wszystkich tarza siê z upodobaniem wœród straszliwych wstrz¹sów”47. Mia³o
wiêc owe jezioro zapowiadaæ nadci¹gaj¹ce klêski i zawieruchê wojenn¹.

Jak ju¿ jednak by³a mowa, badania archeologiczne dowodz¹, ¿e toñ jeziorna
mog³a byæ miejscem sk³adania vota maiora. Odbywa³o siê to najpewniej w
trakcie jakichœ nieokreœlonych i nieuchwytnych ju¿ dla nas obrzêdów
zwi¹zanych z celebracj¹ konkretnych œwi¹t czy z powodu jakiejœ nag³ej po-
trzeby jednostki lub wspólnoty wykorzystuj¹cej w dzia³aniach magicznych
zbiornik wodny. Reminiscencj¹ takich zwyczajów zwi¹zanych z magi¹ i
kultem akwatycznym, które przetrwa³y w œwiadomoœci ludowej, wydaj¹ siê
byæ niektóre z obchodzonych œwi¹t, w tym przede wszystkim Wielkanocy i
wigilii œw. Jana48. W Wielkanoc jeszcze do niedawna w niektórych wsiach o
œwicie w pobli¿u jezior, ale tak¿e potoków i rzek spotykali siê ludzie, by
dokonywaæ symbolicznych ablucji w celu rozgrzeszenia. Ci, którzy cierpieli na
dolegliwoœci skóry, zanurzali siê w nich trzykrotnie, wypowiadaj¹c przy tym
proœbê o uzdrowienie, sformu³owan¹ w postaci prostej modlitwy49.

Obchodzon¹ 23/24 czerwca wigiliê œw. Jana wi¹zaæ nale¿y ze œwiêtem
przesilenia letniego i obrzêdami ludycznymi na czeœæ jakiegoœ bóstwa, byæ
mo¿e Kupa³y50, za którego ekwiwalent uwa¿a siê postaæ biskupa Jana51.
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Thietmar, VI, 24, s. 131.
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Por. L. Pe³ka, Polski rok obrzêdowy. Warszawa, 1980, s. 47, 57-58.
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K. Moszyñski, Kultura ludowa…, dz. cyt., s. 507.
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Jedna z propozycji etymologicznego wyjaœnienia znaczenia imienia czy nazwy Kupa³a

mówi, ¿e mo¿e ona pochodziæ od czasownika kupat’ ‘k¹paæ’, por. F. Conte Kilka uwag…, dz.
cyt., s. 70.
51

Por. T. Margul, Jak umiera³y religie. Szkice z tanatologii religii. Warszawa, 1983, s. 293;
A. Kowalik Kosmogonia…, dz. cyt., s. 135.



Obchody œwiêta wi¹za³y siê przede wszystkim z pierwsz¹ k¹piel¹ w roku
oraz obrzêdami ku czci s³oñca, co w relacji z miejscem celebracji doskonale
koresponduje ze wspominanym ju¿ ambiwalentnym charakterem wody jako
¿ywio³u. W folklorze ludowym obrzêdy i symbolika œwiêtojañska s¹ ana-
logiczne i zbli¿one w formie obchodów na terenie ca³ej S³owiañszczyzny52.

Na Kaszubach woda w przeddzieñ i w noc œwiêtojañsk¹ mia³a posiadaæ
okreœlone w³aœciwoœci magiczne zwi¹zane z wró¿bami czy mo¿liwoœciami
uzdrawiaj¹cymi53. Do zbiorników wrzucano te¿ ró¿norodne przedmioty w
celach wró¿ebnych lub donacyjnych. Zwyczaj ten zdaje siê byæ usankcjo-
nowany wielowiekow¹ tradycj¹. Na terenie Pomorza w trakcie badañ
archeologicznych zlokalizowano szereg stanowisk, które zdaj¹ siê to przy-
puszczenie potwierdzaæ. W Jeziorze ¯arnowieckim niedaleko Sobieñczyc
odnaleziono skarb ozdób br¹zowych. Co ciekawe, zbiornik ten znajduje siê
w niedalekiej odleg³oœci od Góry Zamkowej, uznanej na podstawie wy-
ników badañ wykopaliskowych za miejsce kultu pogañskiego54. Przy brzegu
Jeziora Charzykowskiego na Kaszubach zarejestrowano wystêpowanie
fragmentów ceramiki datowanej na XI-XII wiek. Interesuj¹ce jest, ¿e w
jezioro wchodzi konstrukcja w formie quasi pomostu, z którego byæ mo¿e
sk³adano wota. Poœwiadczaæ to mog¹ zlokalizowane na dnie zbiornika
dziesi¹tki rozbitych naczyñ ceramicznych z okresu wczesnego œrednio-
wiecza55.
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O przebiegu i zwyczajach ludowe zwi¹zanych z wigili¹ œw. Jana por. D.

Kalinowska-K³osewicz, Obrzêd sobótkowy. Taniec w aspekcie symboliki ruchu obrotowego.
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Por. W. Keller, Volkssagen aus Stadt und Kreis Bütow in Pommern. Bütow, 1920, s. 9; J.
Torliñski, Przes¹dy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich. Poznañ, 1938, s.
8; R. Kukier, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej. Gdynia, 1968, s. 251.
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W. Szafrañski, Wznowienie wykopalisk na grodzisku ¿arnowieckim w Sobieñczycach pod

Puckiem. „Pomorania Antiqua”, 1982, t. 11, s. 187-203; E. Choiñska-Bochdan, W

poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 157.
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Informacje podane przez prof. Z. Bukowskiego w trakcie dyskusji dotycz¹cej referatów
wyg³oszonych na XV Sesji Pomorzoznawczej, Elbl¹g, 2005.



Mo¿liwoœæ sk³adania ofiar z pomostów poœwiadczona jest dla wielu
obiektów tego okresu56. Nie wszystkie jednak znaleziska tego typu musia³y
³¹czyæ siê z praktykami donacyjnymi. Etnografia poœwiadcza zwyczaj
wrzucania do zbiorników wodnych ca³ych b¹dŸ pot³uczonych garnków oraz
cegie³. Wi¹zaæ to mo¿na zapewne z dualizmem w symbolicznym postrze-
ganiu wody w folklorze i wierzeniami, wedle których rzeczy wytworzone w
¿ywiole ognia posiada³y moc ograniczania lub wrêcz powstrzymywania
deszczu. Wrzucanie takich przedmiotów do œrodowiska akwatycznego mia-
³o za zadanie symboliczne „ugaszenie” opadów57.

Wydaje siê, ¿e pewn¹ form¹ sk³adania ofiar w celebracjach obrzêdów
zwi¹zanych ze œrodowiskiem wodnym mog¹ byæ zachowane w folklorze
podania i legendy o jeziorach, które „¿¹daj¹” takich darów – szczególnie
¿ywych. Jezioro Drawsko w powiecie szczecineckim ka¿dego roku mia³o
domagaæ siê od jednej do trzech ofiar58, podobnie jezioro w Trzesiece59. Dla
uspokojenia duchów – istot demonicznych wystarcza³y jakieœ przedmioty
u¿ytkowe lub na przyk³ad sierœæ okreœlonego zwierzêcia60. Analogiczne
wierzenia funkcjonowa³y równie¿ w folklorze wschodnios³owiañskim61. Na
Pomorzu ponadto zachowa³y siê podania mówi¹ce bezpoœrednio o znaj-
duj¹cych siê przy brzegach jezior miejscach kultu lub œwi¹tyniach
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Por. np. W. Chudziak, Z badañ nad funkcj¹ spo³eczn¹ sierpów i pó³kosków na ziemiach
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H. Rogge, Der Sagenkranz von Neustettin. „Heimatkalender für das Neustettiner Land“,
1927, s. 210.
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Tam¿e.
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J. Kolczyñski, Trójno¿na koza. Uwagi o symbolice trójno¿noœci. „Etnografia Polski”,
1996, t. 40, z. 1-2, s. 83.
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Por. B. A. Uspienski, Kult œw. Miko³aja na Rusi. Lublin, 1985, s. 128.



przedchrzeœcijañskich62. Wydaje siê jednak, ¿e niektóre jeziora zlokali-
zowane w s¹siedztwie lub bezpoœrednio przy domniemanych sanktuariach
pogañskich mog³y posiadaæ jeszcze inny charakter i stanowiæ magiczn¹
barierê wydzielaj¹c¹ œwiat sacrum od œwiata profanum. Zbiornikami takimi
mog³y byæ miêdzy innymi jeziora znajduj¹ce siê u podnó¿y wzgórz, na
których lokuje siê pogañskie miejsca kultu – na przyk³ad na Górze Zamko-
wej w Sobieñczycach czy Rowokole ko³o Smo³dzina.

Ciekawie w tym kontekœcie rysuje siê problem topienia przedchrze-
œcijañskich idoli. Znalezienie pogañskich rzeŸb w obrêbie zbiorników
wodnych mo¿e staæ siê poœredni¹ przes³ank¹ do uznania ich za integraln¹
czêœæ wielomianu kultowego (góra – woda – kamieñ – drzewo) i byæ po-
mocn¹ w lokalizacji okreœlonego sanktuarium. Do wniosków takich sk³a-
niaj¹ relacje kronikarskie znane dla obszarów nie tylko pomorskich, ale
ogólnie zachodnio- i wschodnios³owiañskich. O topieniu wizerunków
bóstw mówi miêdzy innymi Ebo63, Jan D³ugosz64 czy Nestor65. Otó¿ „mo-
¿liwe, ¿e w zabiegach topienia pos¹gów […] zawarta by³a wiara w ich byt
rzeczywisty, zaœ woda mia³a staæ siê miejscem wiecznego dla nich spo-
czynku”66. Zniszczenie czy zatopienie pos¹gu nie by³o wiêc aktem ostatecz-
nego zabicia przejawiaj¹cego siê przez niego bóstwa67. Nawet misjonarze
chrzeœcijañscy, mimo przekonywania nawracanych pogan o braku jakiej-
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Np. przy Jeziorze Do³gie, por. O. Knoop, Volkssagen, Erzählungen und Schwänke aus dem

Kreise Dramburg. Köslin, 1926, s. 36-37.
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Ebbonis vita Ottonis episcopi babenbergensis. W: Monumenta Poloniae Historica.
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Por. A. Kowalik, Kosmogonia…, dz. cyt., s. 61-62.
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Powieœæ minionych lat, wyd. F. Sielicki. Wroc³aw-Warszawa-Kraków, 1968.
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A. Kowalik, Kosmogonia…, dz. cyt., s. 149, por. te¿ J. G¹ssowski, Miêdzy pogañstwem a

chrzeœcijañstwem. W: Wierzenia przedchrzeœcijañskie na ziemiach polskich, red. M.
Kwapiñski, H. Paner. Gdañsk, 1993, s. 13; ten¿e, Schy³kowe pogañstwo na ziemiach polskich

w œwietle odkryæ archeologicznych. „Œwiatowit”, 1995, t. XL, s. 47.
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Por. J. Banaszkiewicz, Zabiæ boga! Saxo Gramatyk o niszczeniu przez Duñczyków w 1168

roku rugijskich œwi¹tyñ Arkony i GardŸca. Povest’ vremennych let i historia zag³ady Peruna

za panowania W³odzimierza Wielkiego. W: Dawne elity. S³owo i gest, red. J. Axer, J. Olko.
Warszawa, 2005, s. 65. Inaczej: T. Margul Jak umiera³y…, dz. cyt., s. 270, 279.



kolwiek manifestacji boskiej w drewnianych czy kamiennych idolach,
liczyli siê z mo¿liwoœci¹ istnienia w nich si³ diabelskich68. Wydaje siê wiêc,
¿e wrzucanie idoli do zbiorników wodnych nie by³o jedynie aktem usuwania
ich poza obrêb ekumeny69, a ³¹czy³o siê raczej z bojaŸliwoœci¹ i przeœwiad-
czeniem, ¿e nadal, choæ poni¿ona, jest tu si³a boska inherentnie zwi¹zana ze
swoim wyobra¿eniem70.

Z terenów Pomorza domniemane idole pogañskie zatopione w zbiorni-
kach wodnych odnaleziono miêdzy innymi w Rakowie, pow. szczecinecki71,
Nowym Wiecu, pow. koœcierski72, Niestronnie, pow. mogileñski73. Nie wszyst-
kie jednak wyobra¿enia antropomorficzne, szczególnie kamienne, uwa¿aæ
nale¿y za pogañskie i datowaæ ad hoc na czasy chrystianizacji. Ze Ÿróde³
etnograficznych znane s¹ zabiegi polegaj¹ce na formowaniu s³upów
nadbrze¿nych bram na kszta³t g³ów ludzkich. Mia³y one stanowiæ magiczn¹
barierê ochraniaj¹c¹ gospodarstwo przed wp³ywem demonicznych si³ wod-
nych74.

Jak wspomniano powy¿ej, jeziora – oprócz opisanych wczeœniej w³aœci-
woœci – posiada³y tak¿e najprawdopodobniej charakter bariery oddziela-
j¹cej œwiat sacrum od œwiata chaosu. Analogiczne w³aœciwoœci przypisywaæ
mo¿na wodom p³yn¹cym. Mog³y one nie tylko delimitowaæ sakralny orbis

interior, ale byæ granic¹ pomiêdzy œwiatem ¿ywych a domen¹ umar³ych. Ju¿
w najstarszych schematach kosmogonicznych, znanych z terenów œród-
ziemnomorskich, woda by³a barier¹ oddzielaj¹c¹ te dwa œwiaty75. W mi-
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J. L. £uka, Wierzenia pogañskie…, dz. cyt., s. 74-75.
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Por. A. Szyfer, Zwyczaje i obrzêdy Mazurów i Warmiaków. Olsztyn, 1975, s. 116.
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A. Kowalik, Kosmologia…, dz. cyt., s. 21.



tologii germañskiej rzeka Gjoll mia³a podobne znaczenie76, natomiast krainê
poleg³ych wojowników – Valhallê okr¹¿a³a rzeka Thund

77
. Wi¹zaæ siê to

mog³o równie¿ z symbolik¹ rzeki – woda p³yn¹ca mia³a byæ bowiem
odzwierciedleniem przemijania78. Wed³ug niektórych wierzeñ by³a te¿
drog¹ wiod¹c¹ bezpoœrednio do œwiata chtonicznego79. Przekraczaj¹c tê
granicê, cz³owiek dociera³ do zaœwiatów, miejsca obcego, rz¹dz¹cego siê
zupe³nie innymi prawami80.

Wierzenia tego typu musia³y byæ znane we wczesnym œredniowieczu nie
tylko na Pomorzu. Badania archeologiczne ujawni³y bowiem, ¿e relatywnie
du¿a iloœæ cmentarzysk z tego okresu usytuowana by³a doœæ blisko cieków i
naturalnych zbiorników wodnych81. Tak¹ funkcjê rzek i wody w folklorze
poœwiadczaj¹ Ÿród³a etnograficzne. Dla duszy zmar³ego – w celu u³atwienia
jej przejœcia do œwiata chtonicznego – nad ciekami przerzucano drewniane
k³adki82. Z kolei, aby uniemo¿liwiæ nieboszczykowi powrót do œwiata
¿ywych, po wprowadzeniu go na miejsce pochówku, rozlewano za nim
wodê83. By³a ona zatem zarówno ³¹cznikiem, jak i granic¹ w relacjach z
zaœwiatami.

Wydaje siê, ¿e w okresie wczesnego œredniowiecza u Pomorzan funkcjonowaæ
musia³ mit zwi¹zany z wiar¹ w p³yn¹cy w œwiecie zmar³ych odpowiednik
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greckiego Styksu, rzeki, któr¹ duchy przodków musia³y przebyæ pieszo – po
k³adkach lub przep³yn¹æ ³odzi¹. To ostatnie potwierdzaæ mo¿e spotykany we
wczesnoœredniowiecznych pochówkach tak zwany obol zmar³ych – symboliczna
zap³ata dla jakiegoœ nieokreœlonego dla wierzeñ s³owiañskich psychopomposa

(przewodnika dusz) za umo¿liwienie przejœcia do sfery chtonicznej84. Ze Ÿróde³
etnograficznych znane jest przekonanie, i¿ dusze zmar³ych zamieszkuj¹ zbiorniki
wodne85. Niemniej jednak monety czêsto odkrywane s¹ bezpoœrednio w jeziorach
czy rzekach, zw³aszcza przy przeprawach86. Niekiedy interpretuje siê je jako œlad
jakichœ zabiegów magicznych zwi¹zanych z aktami donacyjnymi. Ju¿ Prokop z
Cezarei87 odnotowa³ zwyczaj sk³adania przez S³owian ofiar „rzekom, nimfom i
innym jakimœ duchom”88. W tym kontekœcie nale¿y wspomnieæ, ¿e podobnie jak w
przypadku jezior, tak dla cieków na Pomorzu wystêpuj¹ charakterystyczne podania
o rzekach domagaj¹cych siê ofiar. Zanotowano je na przyk³ad dla Regi89 i Radwi90.

Niemniej jednak woda nie tylko wi¹za³a siê z zaœwiatami czy posiada³a
w³aœciwoœci ³¹cznika w mediacji z si³ami nadprzyrodzonymi. Mo¿na za-
k³adaæ, ¿e wed³ug wierzeñ pogañskich, woda mog³a mieæ moc uzdrawiaj¹c¹
– w szczególnoœci zaœ Ÿród³a, posiadaj¹ce niezwyk³e cechy i w³aœciwoœci
fizyczne. Wierzenia zwi¹zane z leczniczym dzia³aniem wód zdo³a³y bardzo
g³êboko zakorzeniæ siê w tradycji i œwiadomoœci ludowej, znajduj¹c przez
d³ugi czas niezachwiana pozycjê w medycynie naturalnej. Mimo licznych
prób Koœcio³a, nie uda³o siê ich usun¹æ z folkloru i ostatecznie ducho-
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Prokop z Cezarei VII, 14, § 24. W: Greckie i ³aciñskie Ÿród³a do najstarszych dziejów

S³owian, czêœæ I (do VIII wieku), opr. M. Plezia. Warszawa, 1952, s. 69.
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wieñstwo zmuszone by³o je tolerowaæ, adaptuj¹c wielokrotnie Ÿród³a o ta-
kich w³aœciwoœciach na potrzeby liturgii chrzeœcijañskiej.

Wydaje siê, ¿e miejscami szczególnie pretendowanymi do roli sanktu-
ariów by³y wyspy. Odosobniony, oblany wod¹, czêsto gêsto zaroœniêty frag-
ment l¹du móg³ byæ miejscem epifanii o szczególnie silnych walorach
numinotycznych. U wielu ludów, w mitach kosmogonicznych wyspa jest
„najdoskonalszym obrazem dzie³a stworzenia”91. �ród³a archeologiczne do-
wodz¹, ¿e wyspy relatywnie czêsto odwiedzane by³y, miêdzy innymi rów-
nie¿ w celach kultowych, przez grupy ludzkie we wczesnym œredniowieczu.
Najs³ynniejszymi sanktuariami tego typu poœwiadczonymi przez historio-
grafiê by³y niew¹tpliwie Radogoszcz, Wolin czy Wo³ogoszcz. Na Pomorzu,
poza niew¹tpliwym Wolinem, domniemane miejsca kultu przedchrzeœcijañ-
skiego lokuje siê na przyk³ad w Mielnie ko³o Koszalina92, ¯ydowie, pow.
koszaliñski93, ¯ó³tym, gm. Drawsko Pomorskie94, Parsêcku, gm. Drawsko
Pomorskie95, byæ mo¿e Nêtnie, gm. Drawsko Pomorskie96 oraz znane z le-
gend – miêdzy innymi wyspa na jeziorze Stubnica (Wisala) ko³o Iñska 97 czy
w Gryficach98.
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A. Haas, Greifenhagener Sagen. „Blätter für pommersche Volkskunde“, 1901, t. X, nr 1, s.
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W poruszanej tematyce stosunkowo najmniej powiedzieæ mo¿na o
wierzeniach zwi¹zanych z ¿ywio³em morskim. Informuje o nim poœrednio w
zasadzie jedno tylko Ÿród³o pisane – kronika Thietmara. Autor, w kontekœcie
utworzenia w 1000 roku w Ko³obrzegu biskupstwa, donosi, ¿e biskup
Reinbern w trakcie akcji misyjnej nakaza³ niszczenie œwi¹tyñ pogañskich
(byæ mo¿e taka by³a i w Ko³obrzegu), po czym przyst¹pi³ do egzorcyzmo-
wania Ba³tyku od panowania „z³ych duchów”, wrzucaj¹c doñ cztery kamienie
namaszczone œwiêtymi olejami i skropione œwiêcon¹ wod¹99. Wydaje siê, ¿e
takie czynnoœci o okreœlonej symbolice desakralizacyjnej mog³y zostaæ
podyktowane silnie rozwiniêtymi wierzeniami ukierunkowanymi na ¿ywio³
morski i mocnej jego pozycji w tradycji przedchrzeœcijañskiej. Trudno sobie
wyobraziæ, aby w dobie funkcjonowania religii pogañskiej, w której takie
wierzenia wi¹za³y siê ze znacznie mniejszymi zbiornikami wodnymi, Ba³tyk
nie wywiera³ silnego wra¿enia numinotycznego i nie by³ postrzegany jako
miejsce epifanii bóstwa lub obecnoœci jakiegoœ pomniejszego morskiego
genius loci

100.
Nie znamy z imienia bóstwa, którego domen¹ w³adzy mog³a byæ toñ

morska. Byæ mo¿e – id¹c za myœl¹ Stanis³awa Rosika101 – za takie bóstwo
mo¿na by uznaæ arkoñskiego Œwiêtowita? Rugianie byli ludem typowo
morskim. Kronikarz duñski Saxo Gramatyk102 podaje, ¿e nie podejmowali
siê ¿adnej wyprawy morskiej, dopóki nie rozstrzygnê³a o tym wró¿ba – i to
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wiecznym, red. A. Pieni¹dz-Skrzypczak, J. Pysiak. Warszawa, 2005, s. 118.
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Saxo, XIV, 39, za: L. P. S³upecki, Wró¿biarstwo pogañskich S³owian. W: S³owianie i ich
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trzykrotnie z rzêdu!103. Ten¿e Saxo relacjonuje te¿ przebieg obrzêdu, w
którym kap³an pogañski obiecywa³ nagrodê za zwyciêstwo tak w bitwie
l¹dowej, jak i morskiej104. Uwidacznia siê tu zatem chyba jedna z kompe-
tencji Œwiêtowita, jak¹ by³a opieka nad ¿eglarzami i wojn¹ morsk¹. Co
ciekawe, szcz¹tkowo zachowany jeden z bardzo nielicznych mitów s³o-
wiañskich mówi o nocnych podró¿ach arkoñskiego bóstwa i nocnych po-
tyczkach z adwersarzem.

Byæ mo¿e mamy tu do czynienia z opowieœci¹ znan¹ miêdzy innymi
przez wiele ludów nadmorskich, nawi¹zuj¹c¹ do walki bóstwa uranicznego
z istot¹ chtoniczn¹ – smokiem czy wê¿em, próbuj¹c¹ zaw³adn¹æ ¿ywio³em
wody. Taki mit znany jest doœæ dok³adnie z przekazów germañskich, gdzie
gromow³adny Thor poluje na wê¿a œwiata Midgardsorma105. Warto te¿
wspomnieæ, ¿e wikingowie czcili bóstwo, którego domen¹ by³a woda mor-
ska (Njörd)106.

W kontekœcie omawianych zagadnieñ na uwagê zas³uguj¹ szcz¹tki
ichtiologiczne, które zlokalizowano w trakcie badañ archeologicznych w
Arkonie. Stwierdzono je wy³¹cznie w warstwach datowanych na IX-X wiek,
³¹cz¹c ze wspominanymi przez Saxona Gramatyka ofiarami ze zwierz¹t i
ostro¿nie przypisuj¹c praktykom zwi¹zanym z kultem wodnym107. Kusi za-
tem, aby uznaæ Œwiêtowita za boga posiadaj¹cego pierwotnie (od IX stu-
lecia) zwi¹zek z ¿ywio³em morskim, który póŸniej w wyniku narastaj¹cych
antagonizmów pogañsko-chrzeœcijañskich nabra³ cech bóstwa o kompe-
tencjach przede wszystkim militarnych. Pozostaæ to musi jednak wy³¹cznie
w sferze domys³ów.
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Ciekawie rysuje siê równie¿ inna wzmianka Saxona, który pod rokiem 1160,
opisuj¹c przebieg pertraktacji pokojowych Rugian z Duñczykami, wspomina, ¿e
S³owianie – wrzuciwszy w toñ wody kamieñ – zaklinali siê na ¿ywio³ morski: „Kto
naruszy pokój, niech jak ten kamieñ zginie w otch³ani morskiej”108.

Jak siê wydaje, Œwiêtowit by³ bóstwem, które mog³o byæ czczone tak¿e na
Pomorzu. Wskazuje na to miêdzy innymi, wzmiankowana przez wspomnianego
kronikarza, karna wyprawa Ranów na Szczecin, którego mieszkañcy w wyniku
akcji misyjnej zaprzestali op³acaæ siê œwi¹tyni w Arkonie, jak równie¿ datowana
znacznie wczeœniej (na IX wiek) znaleziona w Wolinie drewniana figurka, która
mog³a mieæ zwi¹zek z kultem tego boga. Fakt, i¿ kult Œwiêtowita stwierdzony jest
w zasadzie jedynie dla S³owian nadba³tyckich109, sugeruje, ¿e jakieœ kompetencje
tego bóstwa (przynajmniej od IX stulecia) mog³y byæ zwi¹zane z Ba³tykiem.

Wolina dotyczy ponadto przekaz innego kronikarza – Adama Bremeñskiego,
mówi¹cy o „pogañskim bogu morza w swej potrójnej postaci”110. Wydaje siê
jednak, ¿e wynika on z b³êdnej interpretacji funkcji najprawdopodobniej Tryg³awa,
co nie oznacza, ¿e bóstwo to nie posiada³o jakiegoœ zwi¹zku z wierzeniami natury
akwatycznej. Na Pomorzu kult tego boga poœwiadczaj¹ Ÿród³a pisane dla
Szczecina i Wolina, choæ niewykluczone, ¿e móg³ siê rozwijaæ na terenie
S³owiañszczyzny Zachodniej w ogóle111. Mnich z Prüfeningen112 mówi o wró¿bach,
jakie mia³y miejsce w k¹cinie szczeciñskiej. Kronikarz wyraŸnie podkreœla, ¿e
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wynik mia³ decydowaæ o przebiegu wypraw zarówno l¹dowych, jak i morskich, co
mog³o mieæ jakiœ zwi¹zek ze sferami wp³ywów tego bóstwa, choæ nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e mog³o te¿ wyp³ywaæ z postrzegania go jako bóstwa o szerokich
kompetencjach wojennych.

Wiemy tak¿e, ¿e w podziêkowaniu za pozytywny przebieg walk Try-
g³awowi ofiarowywano dziesi¹t¹ czêœæ zdobyczy wziêtej w trakcie bitew
l¹dowych i morskich113. Temu samemu bogu za ocalenie od œmierci na mo-
rzu poprzez z³o¿enie ofiary dziêkowa³ kupiec Herman114. Atrybutem Tryg³a-
wa mog³a byæ tak¿e wspominana przez ¿ywotopisarzy Ottona z Bambergu
„w³ócznia Juliusza Cezara”115. Wiemy sk¹din¹d, ¿e taki orê¿ by³ w³asnoœci¹
germañskiego bóstwa morskiego – w poemacie Sonatorrek z X wieku mowa
jest wprost o bogu morza jako „panu w³óczni”116, co poœrednio mo¿e
wskazywaæ Tryg³awa na istotê w jakimœ stopniu akwatyczn¹.

W rozpatrywanym kontekœcie jakichœ cech prawdopodobieñstwa nabiera opis i
ocena kompetencji tego bóstwa przedstawiona przez Herborda. Kronikarz notuje,
¿e wed³ug kap³anów pogañskich bóg dlatego mia³ trzy g³owy, gdy¿ tria procuraret

regna, id est coeli, terrae et inferni
117. By³by wiêc Tryg³aw zwi¹zany z werty-

kalnym uk³adem kosmicznego ³adu i zarz¹dza³ zarówno sfer¹ graniczn¹, jak i
telluryczno-chtoniczn¹. Nie jest wykluczone, ¿e bóstwo to awansowa³o w wyniku
jakichœ przemian religijno-spo³ecznych na nadrzêdnego boga Pomorzan z
mniejszej kompetencjami istoty pierwotnie chtonicznej118.
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Warto wspomnieæ, ¿e takie kompetencje przypisuje siê wschodnio-
s³owiañskiemu Welesowi, który dodatkowo zwi¹zany by³ ze sfer¹ akwa-
tyczn¹119. Co ciekawe, Weles w licznych podaniach przedstawiany jest jako
skarbnik, król jeziora, król utopców czy ¿mij. Odpowiednikiem takiej istoty
jest na Kaszubach Gosk lub mieszkaj¹cy na dnie morza morski purtk
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Znane s¹ równie¿ w tutejszym folklorze wspominane ju¿ wczeœniej
mórzëce, istoty demoniczne topi¹ce w morzu ludzi121.

Przytoczone fakty znane z przekazów historiograficznych i wierzeñ
ludowych wskazuj¹ poœrednio na mo¿liwoœæ istnienia w religii pogañskich
Pomorzan jeœli nie boga morza explicite, to przynajmniej bóstwa, które z
tym ¿ywio³em mog³o byæ w jakiœ sposób powi¹zane122. ¯adne jednak z tych
Ÿróde³ nie informuje w sposób wyrazisty i bezpoœredni o istocie nadprzyro-
dzonej wy¿szego rzêdu, któr¹ mo¿na by wi¹zaæ z Ba³tykiem czy zaintereso-
waniem wojn¹ morsk¹ tak czêsto przecie¿ prowadzon¹ przez S³owian
nadmorskich123. Ponadto ani okrêt, ani ¿adna jego czêœæ nie by³y elementem
znanego z opisów kronikarskich i badañ archeologicznych wyposa¿enia
œwi¹tynnego, nie wchodzi³y te¿ w sk³ad atrybutów ¿adnego ze znanych
bóstw s³owiañskich.

W wertykalnym uk³adzie œwiata, kosmicznym porz¹dku wczesnoœrednio-
wiecznych Pomorzan i S³owian w ogóle najwa¿niejszymi elementami by³y
sfery uraniczna i chtoniczna. Przenikanie siê ich wp³ywów doprowadzi³o do
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kreacji œwiata, powstania ziemi i ludzi. Zbiorniki wodne umo¿liwia³y
mediacjê miêdzy tymi œwiatami i kontakt z zarz¹dzaj¹cymi nimi istotami
nadprzyrodzonymi. Dodatkowo woda posiada³a zapewne funkcjê bariery
magicznej, granicy delimituj¹cej œwiat sacrum, oddzielaj¹cej go od sfery
profanum; rozdzielaj¹cej domeny ¿ywych i umar³ych. Du¿e znaczenie wody
i wysok¹ pozycjê sfery chtoniczno-akwatycznej w religii przedchrzeœcijañ-
skich Pomorzan poœwiadczaj¹ Ÿród³a pisane, archeologiczne oraz materia³
etnograficzny, w którego treœci symboliczne wpisuj¹ siê zwyczaje opisy-
wane przez kronikarzy i stwierdzone w trakcie badañ wykopaliskowych, co
starano siê wykazaæ w niniejszych rozwa¿aniach.

Przejawy magii i kultu akwatycznego na wczesnoœredniowiecznym Pomorzu
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Dwa wydarzenia z czasów panowania Bogus³awa X

Wstêp

Bogus³aw X to jeden z najbardziej znamienitych w³adców pomorskich z
rodu Gryfitów. Urodzi³ siê w 1454 r. zapewne na zamku w S³upsku lub, co
mniej prawdopodobne, na zamku w Dar³owie. Data dzienna urodzin najstar-
szego syna ksiêcia Eryka II i Zofii nie jest znana1. Niewiele wiadomo o m³o-
doœci i edukacji ksiêcia, co zaowocowa³o wieloma legendami o tym okresie
jego ¿ycia. WyobraŸnia ludowa bowiem d¹¿y zawsze do odpowiedzi na py-
tanie o pocz¹tek uzupe³niaj¹c luki w danych historycznych zdarzeniami na
ogó³ fantastycznymi2.

W 1474 roku Bogus³aw przej¹³ w³adzê na Pomorzu po zmar³ym ojcu.
Ówczesna sytuacja polityczna nie sprzyja³a m³odemu w³adcy. Pañstwo by³o
os³abione walkami z Brandenburgi¹ oraz plag¹ rozbojów na szlakach han-
dlowych. Obok kwestii wewnêtrznych, istnia³y wówczas tak¿e niekorzystne
naciski zewnêtrzne. Po traktacie w Prenzlau z 1472 roku elektorowie bran-

1
Wœród historyków panuj¹ rozbie¿noœci w tej kwestii. Wymienia siê daty 29 maja oraz 3

czerwca (por. E. Rymar, Rodowód ksi¹¿¹t pomorskich, t. II, Szczecin, 1995, s. 103; Z. Boras,
Ksi¹¿êta Pomorza Zachodniego, Poznañ, 1996, s. 161).
2

W. £ysiak, Ludowa wizja przesz³oœci. Historyzm folkloru Wielkopolski, Poznañ, 1992 s.
120.



denburscy uwa¿aj¹c siê za pe³noprawnych w³adców ksiêstwa szczeciñskie-
go zaczêli siê domagaæ od Bogus³awa z³o¿enia im ho³du lennego z tej
prowincji. W³adca uzyskawszy poparcie mo¿nych pomorskich gra³ na zw³o-
kê. Doprowadzi³o to do wojny z Brandenburgi¹ ju¿ w rok po objêciu przez
niego tronu pomorskiego. Znaczne si³y brandenburskie obleg³y najpierw
Gryfino, a potem Pyrzyce, w których to ksi¹¿ê zamkn¹³ siê z niewielkimi si-
³ami. Po ucieczce z oblê¿onego miasta i zebraniu wiêkszych si³ w³adca po-
morski ruszy³ do kontrnatarcia. Wkrótce dosz³o do rozmów pokojowych,
podczas których elektorzy potwierdzili dziedziczne prawo Bogus³awa X do
ksiêstwa szczeciñskiego. Ustalono tak¿e, i¿ Gryfita poœlubi Ma³gorzatê
Hohenzollerównê. Rozmowy te na krótko poprawi³y stosunki pomorsko –
brandenburskie3.

W niniejszym artykule postaramy siê przedstawiæ dwa wa¿ne wydarze-
nia, które mia³y miejsce za panowania tego w³adcy. Oba maj¹ce charakter
rytua³u, czyli „gestów, s³ów, rekwizytów, które nadaj¹ czynnoœci czy zacho-
waniu sens symbolu czy znaku, komunikuj¹cego wa¿noœæ i powagê sytua-
cji”4. Oba te¿ odegra³y niezwykle istot¹ rolê w ¿yciu politycznym Pomorza
póŸnoœredniowiecznego g³ównie w kwestii wzajemnych relacji miêdzy
dworem ksi¹¿êcym a organizmami miejskimi.

W czêœci pierwszej tekstu przedstawiona zostanie analiza rytualnego
wjazdu ksiêcia Bogus³awa X do Koszalina , w drugiej zaœ pogrzeb rycerza
von Winterfelda, który odby³ siê w S³awnie 10 lat póŸniej. Pierwsza z uro-
czystoœci stanowi³a kluczow¹ czêœæ ugody podpisanej na zamku bia³ogardz-
kim miêdzy przedstawicielami miasta a ksiêciem. Jak do tej pory jednak
badacze ograniczali siê do opisu faktograficznego tego wydarzenia. W
niniejszym tekœcie przedstawione zostan¹ natomiast treœci ideologiczno –
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symboliczne wjazdu Bogus³awa X do Koszalina i jego póŸniejsze znacze-
nie. Informacje na ten temat znane s¹ z trzech Ÿróde³: z dwóch dokumentów
nosz¹cych datê 22 maja 1480 r. – jeden wystawiony przez Koszalin, drugi
zaœ przez ksiêcia. Trzecie Ÿród³o to póŸniejsza kronika Tomasza Kantzowa
spisana w latach 1536 – 15385. Równie¿ drugie wydarzenie nie znalaz³o
szerszego miejsca w literaturze przedmiotu6. Dziêki temu, ¿e dane dotycz¹ce
obu wydarzeñ zaczerpniête s¹ z dyplomów kancelarii ksi¹¿êcej mamy
pewnoœæ, ¿e odznaczaj¹ siê one wysok¹ wiarygodnoœci¹. Tego typu doku-
menty bowiem potwierdzaj¹ dwie niezale¿ne strony. Jednoczeœnie jednak
ten typ Ÿróde³ odznacza siê daleko id¹c¹ lakonicznoœci¹, która spowo-
dowa³a, ¿e czêœæ ustaleñ zawartych w tym tekœcie ma charakter hipotetyczny
i w znacznej mierze opiera siê na materiale porównawczym.

1. Rytua³ wjazdu do Koszalina w 1475 roku

W 1475 roku dosz³o do wydarzenia, które odbi³o siê g³oœnym echem na
ca³ym Pomorzu. Wiosn¹ tego roku ksi¹¿ê Bogus³aw X z liczn¹ œwit¹ za-
trzyma³ siê u swego doradcy w zamku w Sianowie. Podczas tej wizyty jeden
z dworzan ksi¹¿êcych napad³ na kupców wioz¹cych towar z Gdañska do
Koszalina. Napastnicy uciekli z ³upem do zamku sianowskiego. Tymczasem
napadniêci udali siê do Koszalina, gdzie powiadomili o zajœciu mieszczan.
Rych³o wzburzony t³um uda³ siê do Sianowa ¿¹daj¹c od w³adcy wydania
przestêpcy. Pomimo ksi¹¿êcej obietnicy zadoœæuczynienia pokrzywdzonym
koszalinianie szturmem zdobyli zamek. Podczas walki Bogus³aw o ma³o nie
zosta³ zabity. Zwi¹zanego ksiêcia umieszczono na wozie z gnojem i za-
wieziono do Koszalina7. Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê na dwie
istotne kwestie. Cz³owiek podnosz¹cy rêkê na monarchê to „zbrodniarz
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absolutny” bowiem nie dokonuje on zamachu na jak¹œ decyzjê czy insty-
tucjê w³adzy, ale fizycznie zagra¿a jej najwa¿niejszemu przedstawicielowi –
monarsze8. Ka¿de spo³eczeñstwo posiada jak¹œ formê w³adzy i jak¹œ formê
hierarchii. Oba elementy – w³adza i hierarchia – s¹ wznios³e, nienaruszalne.
Wszelki wystêpek skierowany przeciw nim traktowany jest przez resztê
spo³eczeñstwa jako œwiêtokradztwo9. Z tego te¿ powodu rytualny akt, który
ma za zadanie zniwelowanie negatywnych skutków wykroczenia równie¿
musi posiadaæ charakter religijny. Po drugie bardzo wymowny jest sposób w
jaki w³adca trafi³ do miasta. Wozy do zbierania nieczystoœci, abstrahuj¹c ju¿
od ich odpychaj¹cej funkcji utylitarnej, s³u¿y³y bowiem czasem do transpor-
tu skazañców na miejsce kaŸni10.

W Koszalinie natychmiast w³adze miejskie dowiedziawszy siê o zajœciu
wyrwa³y Bogus³awa t³umowi. Na specjalnej naradzie poproszono ksiêcia o
wybaczenie. Bogus³aw postawi³ bardzo ciê¿kie warunki, które miasto mu-
sia³o przyj¹æ. Najwa¿niejszym elementem umowy miêdzy obu stronami
mia³ byæ uroczysty wjazd – adventio regis. Uroczystoœæ tê mo¿na podzieliæ
na trzy wyraŸnie wyodrêbniaj¹ce siê akty. Pierwszy to powitanie ksiêcia
przed bram¹ miasta. Drugi, nieco mniej czytelny Ÿród³owo, to droga sprzed
bramy na plac miejski. I ostatni, trzeci akt – to wydarzenia maj¹ce miejsce na
placu przed ratuszem.

Akt pierwszy – brama

Wedle ugody bia³ogardzkiej nadje¿d¿aj¹cego Bogus³awa z orszakiem
mieli powitaæ wszyscy mieszczanie wraz z duchowieñstwem, nios¹c cho-
r¹gwie i krzy¿e. Zatrzymajmy siê nad pierwszym w¹tkiem tego aktu.
Mieszkañcy oraz duchowieñstwo musieli wyjœæ p r z e d bramê, tê sam¹
zreszt¹, przez któr¹ ksi¹¿ê by³ do miasta wprowadzany jako wiêzieñ. I tam
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n a k o l a n a c h prosiæ Bogus³awa o przebaczenie. Ju¿ samo wyjœcie przed
bramê niesie ze sob¹ silny ³adunek semantyczny. Takie zachowanie podda-
nych w stosunku do przybywaj¹cego w³adcy lub pretendenta do objêcia
w³adzy znamy doœæ szeroko ze Ÿróde³ wczesnoœredniowiecznych pocho-
dz¹cych z ca³ego terenu S³owiañszczyzny Zachodniej11. Akt ten wyra¿a
przede wszystkim szacunek oraz jest oznak¹ postawy b³agalnej, co dosko-
nale zilustrowaæ mo¿na s³owami biskupa Arles Cezarego (503 – 542):
„Chcia³bym jednak wiedzieæ o tych, co nie klêkaj¹ i nie chc¹ schylaæ g³owy,
czy prosz¹c króla, sêdziego lub inn¹ potê¿n¹ osobê o coœ i na czym im za-
le¿y, b³agaliby niedbale i oziêble, wyprostowani i z podniesion¹ g³ow¹”12.
Mury miejskie to bez w¹tpienia bardzo czytelna granica rozdzielaj¹ca dwie
ró¿ne przestrzenie. W przypadku zaœ organizmu miejskiego by³ to jego znak
identyfikacyjny13. Wyjœcie na zewn¹trz, opuszczenie swojego terytorium za-
bezpieczonego murami czy œcianami œwiadczy o tym, i¿ ca³kowicie podda-
jemy siê w³adzy nadje¿d¿aj¹cego. Œwiadczy te¿, ¿e darzymy go zaufaniem –
opuszczaj¹c bowiem bezpieczne schronienie pozbawiamy siê tym samym
naszej najlepszej obrony przed atakiem. Brak materia³u porównawczego
powoduje, i¿ analiza tych wydarzeñ w kontekœcie Pomorza póŸnoœrednio-
wiecznego jest nieco utrudniona, co zmusza do uciekania siê czêsto do doœæ
odleg³ych chronologicznie i terytorialnie analogii.

Ka¿dy rytua³ wjazdu mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze etapy: wyjœcie
mieszczan poza bramê w celu pozdrowienia w³adcy, spotkanie obu stron
po³¹czony z gestem b³ogos³awieñstwa zebranych przez monarchê oraz
wspólny powrót do miasta14. Z regu³y te¿ ca³a uroczystoœæ wieñczona by³a
uczt¹ w³adcy z w³adzami municypalnymi oraz duchowieñstwem15.
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Powszechnym w ca³ej Europie Zachodniej zwyczajem by³o to, i¿
monarcha wkraczaj¹cy do pokonanego zbuntowanego miasta ubrany by³ w
zbrojê16. W póŸnym œredniowieczu oprócz dworu wa¿nym elementem kultu-
ry, czy szerzej tu pojmowanego ¿ycia dworskiego, by³y tak¿e podró¿e w³ad-
ców, a szczególnie ryty spotkañ w³adców ze sob¹, jak te¿ w³adców z
poddanymi17. Podkreœliæ nale¿y, ¿e europejskie rytua³y póŸnoœredniowiecz-
ne mia³y na celu teatralne zrytualizowanie mocy monarszej jak te¿
sakralnej18. Tak by³o np. ze œw. Jackiem, który przybywa³ czêsto na specjal-
ne zaproszenia do domów pobo¿nych niewiast. Pewna wdowa pos³a³a po
niego nawet swego syna wraz z giermkiem aby okazaæ mu szczególny
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szacunek19. Tak samo na rozkaz królewski ponad dwa tysi¹ce mieszczan
paryskich oraz dostojników wysz³o na drogê z Saint – Denis do Pary¿a, aby
powitaæ cesarza Karola IV w styczniu 1378 r.20 W³adca zmuszony do licze-
nia siê w znacznym stopniu z miastami koniecznie musia³ okazaæ sw¹ jak
najlepsz¹ stronê w kontaktach z nimi. Wyjœcie z chor¹gwiami i krzy¿ami
mia³o g³ównie na celu teatralizacjê opisywanych wydarzeñ. Takie bowiem
w³aœnie elementy jak niecodzienne rekwizyty oraz stroje uczestników de-
cyduj¹ g³ównie o spektakularnoœci ca³ego wydarzenia21.

Obok wyjœcia przed bramê miejsk¹, drugim g³ównym elementem I fazy
rytua³u by³o klêczenie przed ksiêciem. �ród³a nie wspominaj¹ o tym czy
klêczano na jednym czy na obu kolanach. Na pierwszy rzut oka wydawa³oby
siê, ¿e miêdzy obu gestami nie ma wiêkszej ró¿nicy. Jednak¿e przyklêk-
niêcie na jednym kolanie to gest o wiele mniejszym ³adunku uczuciowym
ni¿ pe³ne klêczenie (na obu kolanach). To pierwsze bowiem przy jedno-
czesnej manifestacji uleg³oœci i podporz¹dkowania pozwala klêcz¹cemu na
zachowanie du¿ej dozy w³asnej godnoœci, mo¿na by rzec, ¿e nawet hardoœci
ducha. Pe³ne zaœ klêczenie to rezygnacja z w³asnego presti¿u, ca³kowite
ugiêcie siê pod brzemieniem sytuacji a tak¿e gest poddania siê karze22. W
kulturze œwieckiej klêczenie szczególnie mocno znalaz³o siê w dworskich
normach zachowania w œredniowieczu jako wyraz szacunku, mi³oœci i
uwielbienia23. Gest ten wykonywany w rytuale œwieckim porównaæ mo¿na
do klêczenia religijnego, które wyra¿a g³ównie przyznanie siê do grzechu24.
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Poza tym konno w³adcê móg³ witaæ tylko inny w³adca równorzêdny lub inny
monarcha (wówczas to ró¿nice w dostojeñstwie podkreœlano m. in. maœci¹
konia)25.

Zdjêcie wrót bramy z zawiasów to jedyny akt o cechach magicznych.
Brama stanowi¹c najs³absze ogniwo miejskiego ³añcucha umocnieñ wy-
maga³a szczególnych zabiegów magicznych celem jej wzmocnienia26. Ju¿
jej samo po³o¿enie miêdzy dwoma œwiatami: miasta (przestrzeñ oswojona) a
otoczeniem (œwiat nieoswojony) nacechowuje ten obiekt silnym ³adunkiem
magicznoœci. Z regu³y zachowania magiczne odbywaj¹ siê w innej
przestrzeni jak religia – poza lub na granicy osady, noc¹27. Jej zdjêcie z
zawiasów mo¿na odczytaæ jako chêæ zniweczenia poni¿enia jakiego dozna³
ksi¹¿ê wje¿d¿aj¹c przez ni¹ na wozie z gnojem. A tak¿e efektem tego dzia-
³anie by³o pozbawianie przejazdu bramnego jego podstawowej cechy
obronnej.

Akt drugi – ulica miejska

W œwietle dostêpnych Ÿróde³ ten etap omawianych tu wydarzeñ rysuje
siê nam najmniej czytelnie. Nie wiemy nic o uczestnikach ani o ich zacho-
waniu. Jedynie ze stwierdzenia, ¿e koszalinianie mieli o c z e k i w a æ
ksiêcia Bogus³awa na rynku wynika, i¿ to w³aœnie oni jako pierwsi musieli
pokonaæ dystans dziel¹cy bramê miejsk¹ i rynek. Nie wiemy jednak czy
wszyscy poruszali siê t¹ sam¹ drog¹. Tak¿e nie da siê stwierdziæ czy ksi¹¿ê
uda³ siê prost¹ drog¹ do kolejnego miejsca rozgrywania dramatu. Mo¿na po-
stawiæ tu ostro¿nie hipotezê, i¿ skoro to w³adca pierwszy przekroczy³ bramê,
a na rynku ju¿ czekali na niego mieszczanie, mo¿na wnioskowaæ, i¿
koszalinianie dotarli najkrótsz¹ drog¹ na plac miejski, gdy tymczasem
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Bogus³aw móg³ dokonaæ niespiesznego objazdu miasta (przynajmniej po
jego reprezentacyjnych ulicach). Objazd miasta przez w³adcê zapewnia³ mu
rolê sakralnego obroñcy mieszczan oraz przywraca³ nale¿ne mu miejsce w
hierarchii. Pod pojêciem „wszyscy” mieszczanie mamy tu na myœli rzecz
jasna tylko pe³noprawnych, czy najwa¿niejszych obywateli miasta. Nie
wydaje siê bowiem prawdopodobne aby Bogus³aw zmierza³ na plac miejski
wzd³u¿ kompletnie wyludnionych ulic.

Akt trzeci – plac przed ratuszem

Plac w mieœcie œredniowiecznym definiowany jest przez Z. Moraw-
skiego jako „miejsce, które daje mo¿liwoœæ gromadnego zaspokajania
pewnych potrzeb – bez wzglêdu na to, czy owe gromadne zaspokajanie jest
koniecznoœci¹”28. W tym przypadku natomiast widzimy, i¿ zgromadzenie
jak najwiêkszej liczby mieszczan le¿a³o w interesie Bogus³awa. W póŸnym
œredniowieczu ta czêœæ przestrzeni charakteryzowa³a siê swoist¹ „ekstery-
torialnoœci¹” w stosunku do reszty terenu miasta. Plac by³ aren¹, na której
mia³y miejsce wszystkie wiêksze zgromadzenia ludzi, tak o charakterze
oficjalnym jak i nieoficjalnym. Wszystko to powodowa³o wytworzenie siê
w tej czêœci przestrzeni miejskiej bliskich relacji interpersonalnych miêdzy
osobami uczestnicz¹cymi w takich zgromadzeniach29 Nale¿y zwróciæ uwa-
gê na fakt, ¿e w przekazach po³o¿enie tego placu zosta³o okreœlone wzglê-
dem ratusza, a nie koœcio³a. Œwiadczy to o nadrzêdnoœci w³adz œwieckich w
mieœcie, ale i o tym, i¿ to one by³y g³ównym aktorem opisywanych tu
zdarzeñ. Podobnie jak mia³o to miejsce przed bram¹ miejsk¹ tak¿e i tu
mieszczanie mieli oczekiwaæ Bogus³awa w pozycji k l ê c z ¹ c e j.
Znaczenie tego gestu wyjaœniono ju¿ wczeœniej. Tu mo¿na podkreœliæ
jedynie, ¿e ten sam gest otwiera³ i zamyka³ ca³y rytua³.
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Obci¹¿enia finansowe

Poza g³ównym nurtem opisywanych tutaj wydarzeñ pozostaj¹ zobo-
wi¹zania finansowe na³o¿one na miasto podczas ugody bia³ogardzkiej.
Praktycznie poza darowaniem ma³¿once ksiêcia klejnotów znacznej
wartoœci, nie mo¿na dopatrzyæ siê w nich jakichœ istotniejszych treœci
symbolicznych. Ten element ca³ego wydarzenia jest bardzo wymowny.
Wobec napiêtych stosunków pomorsko – brandenburskich niew¹tpliwie
w³adcy zale¿a³o na poprawnych kontaktach z ma³¿onk¹ pochodz¹c¹ z
brandenburskiego rodu panuj¹cego. Gest ksiêcia nabiera g³êbszego
znaczenia je¿eli rozpatrzymy go na szerszym tle sytuacji prawno – eko-
nomicznej kobiety w póŸnym œredniowieczu. W okresie tym widoczna
jest tendencja do bardzo mocnego ograniczenia samodzielnoœci finan-
sowej kobiet. Nie mog³y one nawet dysponowaæ maj¹tkiem wnoszonym
przez nie do maj¹tku mê¿a po œlubie30. Widaæ wiêc wyraŸnie, i¿
uwzglêdnienie równie¿ kosztownego daru dla ksiê¿nej mia³o na celu
pozytywny wp³yw na ¿ycie osobiste Bogus³awa, a co za tym idzie jego
dobre kontakty z zachodnim s¹siadem. Pe³ni³y one jedynie rolê do-
pe³niaj¹c¹ ca³oœci rytua³u. Obci¹¿enia te mia³y podkreœliæ zale¿noœæ
miasta od w³adcy oraz podreperowaæ jego kasê. Koszalin zobowi¹za³ siê
wyp³aciæ 3000 guldenów reñskich, co jak na tamte czasy by³o sum¹
niebagateln¹. Dla porównania mo¿na w tym miejscu nadmieniæ, i¿
posiad³oœci ksi¹¿êce rocznie w ksiêstwie szczeciñskim przynosi³y 125
guldenów, ksiêstwie wo³ogoskim 334, a w okrêgu Barda i Rugii 100 gul-
denów31. Ponadto w okreœlonym terminie miasto mia³o przyj¹æ przez
kilka dni, na swój koszt, ca³y dwór panuj¹cego, co przy ostentacyjnej
konsumpcji charakteryzuj¹cej praktycznie wszystkie rodzaje w³adzy
tak¿e musia³o stanowiæ spore obci¹¿enie.
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2. Pogrzeb Borcharda von Winterfelda z Grabna w 1485 roku

W 1485 roku przed s¹dem w S³awnie stan¹³ z niewiadomego obecnie
powodu rycerz Borchard von Winterfeld. Zosta³ on skazany na œmieræ,
poczym stracony przed Bram¹ S³upsk¹. S¹d ksi¹¿êcy uzna³ dzia³anie
mieszczan s³awieñskich za bezprawne. Ponadto monarcha nakaza³ uro-
czyste pochowanie swego lennika. Na miasto na³o¿ono karê finansow¹: 250
guldenów otrzyma³ ksi¹¿ê, a 600 grzywien rodzina zmar³ego. Na za-
koñczenie mieszczanie mieli ugoœciæ u sobie opata bia³obockiego wraz z
jego 30 towarzyszami. Tak¿e i w tym przypadku pogrzeb rycerza sta³ siê
okazj¹ do przeprowadzenia uroczystoœci o bardzo rozbudowanej stronie
symbolicznej. Równie¿ i w tym przypadku mamy do czynienia z trzema
wyraŸnymi czêœciami opisywanych zdarzeñ32

Akt pierwszy – brama

Równie¿ jak mia³o to miejsce dziesiêæ lat wczeœniej, tak¿e i w S³awnie
ca³a uroczystoœæ rozpoczê³a siê przed bram¹ miejsk¹. Tam, poza granicami
ekumeny ludzkiej, znajdowa³o siê miejsce straceñ. By³ to charakterystyczny
element tradycyjnego modelu u¿ytkowania przestrzeni. Cz³owieka uznane-
go za przeklêtego nie tracono w obrêbie w³asnego obszaru w obawie, ¿e jego
zmaza przejdzie na pozosta³ych cz³onków spo³ecznoœci33. Dlatego uznaæ
mo¿na, i¿ von Winterfeld zosta³ oskar¿ony prawdopodobnie o przestêpstwo
o sakralnej konotacji. Z tego wzglêdu karê wymierzono mu poza murami
miejskimi. St¹d w³aœnie wyruszy³ kondukt pogrzebowy. Trumnê nios³o
czterech radnych od miejsca kaŸni Borcharda do koœcio³a, za ni¹ pod¹¿a³o
12 mieszkañców miasta. Na trumnie le¿a³o 50 par butów, a przed kon-
duktem kroczy³ wspaniale uzbrojony rumak bojowy. Po zakoñczeniu uro-
czystoœci buty i konia otrzyma³ opat klasztoru premonstratensów w
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Bia³obokach, który by³ krewnym zabitego. S³awno zobowi¹za³o siê tak¿e
wystawiæ na miejscu kaŸni rycerza kamienny krzy¿ pokutny. Nale¿y nieco
zatrzymaæ siê nad tym ostatnim elementem. Kamienne krzy¿e pokutne to
bardzo charakterystyczny element œredniowiecznej kultury prawnej. Wzno-
szono je wówczas gdy strona poszkodowana odstêpowa³a od postêpowania
s¹dowego zadowalaj¹c siê otrzymaniem g³ówszczyzny za zabitego, odbycia
publicznej pokuty wraz z proœb¹ o przebaczenie. Wiadomo, ¿e mieszczanie
zobowi¹zali siê do wystawienia „wysokiego na 18 stóp krzy¿a z wizerun-
kiem ukrzy¿owanego Chrystusa tam przed bram¹, gdzie Borchard na œmieræ
skazanym zosta³”34 Obecnie na Pomorzu zachowanych jest oko³o 30 takich
krzy¿y. Dawniej, co poœwiadczaj¹ wzmianki pisane, by³o ich znacznie wiê-
cej, zdarza³y siê ponadto nierzadko równie¿ krzy¿e drewniane.

Akt drugi – ulica miejska

Ta czêœæ omawianej tu uroczystoœci jest o wiele lepiej naœwietlona
Ÿród³owo, a poprzez to wydaje siê znacznie bardziej rozbudowana jak
analogiczna czêœæ rytua³u koszaliñskiego (por. wy¿ej). Trumnê nios³o czte-
rech radnych, a za nimi pod¹¿a³o 12 mieszczan. Niew¹tpliwie byli to
przedstawiciele najzamo¿niejszych oraz najbardziej wp³ywowych rodzin
s³awieñskich. Nie jest wykluczone tak¿e, ¿e by³o to np. 12 przedstawicieli
ró¿nych rzemios³ i us³ug. W tym drugim przypadku chodzi³oby o podkreœle-
nie odpowiedzialnoœci zbiorowej ca³ego miasta za œmieræ rycerza. Jednak
wobec lakonicznoœci Ÿróde³ w tej kwestii rozwa¿ania na ten lemat nale¿y
uznaæ za niesprawdzalne hipotezy.

Motyw du¿ej liczby butów na trumnie zmar³ego nie znajduje analogii w
dostêpnym materiale porównawczym. Mo¿na tu jednak wysun¹æ hipotezê,
i¿ ich ciê¿ar mia³ symbolicznie odpowiadaæ ciê¿arowi wystêpku po-
pe³nionemu przeciw w³adzy ksi¹¿êcej. Rumak bojowy id¹cy w pe³nym
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rynsztunku przed trumn¹ mia³, jak mia³o to miejsce czêsto w okresach
póŸniejszych, za zadanie nieœæ duszê zmar³ego.

Akt trzeci – koœció³

Ta czêœæ uroczystoœci s³awieñskiej jest najs³abiej oœwietlona materia³em
Ÿród³owym. W zasadzie wiemy tylko tyle, ¿e kondukt mia³ dotrzeæ do
koœcio³a. Co natomiast dzia³o siê ju¿ wewn¹trz oraz kto uczestniczy³ w
uroczystoœciach maj¹cych miejsce w jego wnêtrzu nie wiemy nic.

Pozosta³e obci¹¿enia

Najwa¿niejszym, ze wzglêdu na najwiêkszy wydŸwiêk symboliczny,
spoœród obci¹¿eñ by³ nakaz wystawienia na miejscu kaŸni rycerza krzy¿a
pokutnego. Jednak najwa¿niejszymi, z punktu widzenia panuj¹cego by³y
obci¹¿enia finansowe na³o¿one na miasto. Bogus³aw X, staraj¹cy siê ogra-
niczyæ autonomiê miejsk¹, skwapliwie wykorzysta³ ca³e zajœcie. Zakaza³ on
mieszczanom s¹dzenia na terenie miasta. Prawa te nada³ mianowanemu
przez siebie wójtowi s¹dowemu, który obok ksiêcia pobiera³ 1/3 wp³ywów z
op³at. Stan taki trwa³ a¿ do 1577, gdy ksi¹¿ê Jan Fryderyk zrzek³ siê tego
prawa35.

3. Podsumowanie

Ze wzglêdu na fizyczny udzia³ Bogus³awa X w rytualne koszaliñskim to
w³aœnie to wydarzenie zdaje siê wa¿niejsze od zdarzeñ maj¹cych póŸniej
miejsce w S³awnie. Niestety ze wzglêdu na brak bardziej szczegó³owych
opisów czy Ÿróde³ ikonograficznych mog¹cych zilustrowaæ omawiane tu
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rytua³y nie jesteœmy w stanie odtworzyæ tak wa¿nych dla tego rodzaju
badañ36 gestów g³ównych aktorów wydarzeñ, ich ubiorów, co równie¿
odgrywa³o wa¿n¹ rolê czy sposobów poruszania siê w³adcy w zurbanizo-
wanej przestrzeni miasta.

Miasto, jak ka¿d¹ przestrzeñ zorganizowan¹ przez cz³owieka mo¿na
podzieliæ na trzy wyraŸne czêœci sk³adowe: centrum, peryferie i obszar
³¹cz¹cy œrodek z krañcami. Widaæ wiêc, ¿e wybór miejsc gdzie rozgrywaæ
siê mia³y kluczowe momenty rytua³u nie by³ przypadkowy. Spina³y one,
jakby to mo¿na okreœliæ, symboliczn¹ klamr¹ przestrzeñ miejsk¹. Tym
samym Bogus³aw osi¹gn¹³ doskona³y efekt przestrukturyzowania obszaru
miejskiego.

Ksi¹¿ê móg³ skazaæ na œmieræ prowodyrów ca³ego zajœcia, ale wybra³
polubown¹ ugodê, na której o wiele bardziej korzysta³ w wymiarze pro-
pagandowym, a tak¿e materialnym. Budowa³ tym samym œredniowieczny
idea³ w³adcy idealnego. Tak rozbudowane zachowania rytualne s¹ szczególnie
charakterystyczne dla okresów powa¿nych kryzysów, gdy upada wiara w
oczywistoœæ œwiata37. A takim okresem by³a niew¹tpliwie w dziejach Pomorza
druga polowa XV w. – czas emancypacji miast oraz szczególnie silnego naporu
brandenburskiego. Dowodem na to, ¿e opisywane tu zdarzenia spe³ni³y swoje
zadanie jest fakt, ¿e ¿adne inne wydarzenie nie znalaz³o tak szerokiego odbicia
w przekazach ludowych. Dosz³o tu do swoistej budowy nowego mitu. Trzy,
wy¿ej omówione akty wjazdu Bogus³awa X do Koszalina uznaæ mo¿na za
sekwencyjny uk³ad ³añcucha dzia³añ38. Jak ka¿dy ³añcuch dzia³añ opisywane tu
wydarzenie mia³o swój pocz¹tek (wyjœcie koszalinian przed bramê), punkt
kulminacyjny o najbardziej rozbudowanej strukturze symbolicznej (przejazd
w³adcy przez bramê) oraz zakoñczenie (plac przed ratuszem) ze stadiami
poœrednimi o ró¿nej czytelnoœci w dostêpnych Ÿród³ach (dotarcie ksiêcia do
bramy miejskiej, przejœcie ulicami Koszalina). Po³¹czenie zachowañ œwieckich
z religijnymi w tym rytuale mia³o zapewne przywrócenie chocia¿ w niewiel-
kim stopniu religijnego splendoru w³adzy ksi¹¿êcej. Bowiem w œredniowieczu
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jednym z gestów charakterystycznych dla w³adcy by³o powolne, uroczyste
kroczenie39.

Uznaæ mo¿na, ¿e najwa¿niejszymi powodami urz¹dzenia tak rozbudo-
wanego rytua³u by³y g³ównie: chêæ podreperowania autorytetu ksi¹¿êcego
oraz kasy pañstwa. W ka¿dej wy¿szej cywilizacji zaobserwowaæ mo¿na
trzy g³ówne elementy ¿ycia spo³ecznego – œwi¹tyniê, pa³ac i miasto.
Pomimo tego, ¿e ³¹cz¹ siê one z ró¿nymi kluczami symbolicznymi tworz¹c
wspóln¹ cywilizacjê wspó³uczestnicz¹ w jednym polu symbolicznym40.
Tymczasem dzia³ania obu miast – Koszalina i S³awna – godzi³y bardzo
mocno we wzajemne relacje na osi pa³ac – miasto w pañstwie pomorskim.
Kary na³o¿one na nie s³u¿y³y g³ównie przywróceniu odpowiednich relacji
hierarchicznych miêdzy tymi dwoma sk³adnikami uniwersum póŸno-
œredniowiecznego. Ka¿dy tego typu rytua³ nazwaæ mo¿na „spo³ecznym
dramatem”. By³ on swego rodzaju „dialogiem” w³adcy ze spo³eczeñstwem.
Poprzez niego monarcha rozbudowywa³ i ugruntowywa³ symboliczne
podwaliny swojego autorytetu41.

Pozostaje zadaæ pytanie kto móg³ byæ re¿yserem opisywanych tu
spektakli. Widaæ bowiem wyraŸnie, i¿ zosta³y on wczeœniej starannie zapla-
nowane. Nic nie odbywa³o siê tu przypadkiem i choæ w wielu elementach
nawi¹zywa³y do szerszej tradycji czy symboliki wywodz¹cej siê jeszcze z
wczeœniejszych okresów œredniowiecza to starannoœæ zaplanowania i du¿a
liczba ró¿norakich detali wskazuje na istotn¹ rolê osoby „re¿ysera”.

W obu rytua³ach widaæ wyraŸnie cechy wspólne – rozpoczêcie uroczys-
toœci przed bram¹ miejsk¹ i zakoñczenie w centralnym punkcie miasta: pla-
cu (Koszalin) lub koœciele (S³awno). Dziêki temu uzyskano spiêcie
przestrzeni miasta symboliczn¹ „klamr¹” powoduj¹c przewartoœciowanie
tej przestrzeni. Nale¿y siê zgodziæ z J. Rossiaud’em, i¿ rytua³y miejskie
tworzy³y specyficzn¹ religiê, której liturgia rozgrywa³a siê wzd³u¿ g³ów-
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nych ulic a wydarzenia kulminacyjne mia³y miejsce na rynku lub w ra-
tuszu42.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Ignacy Skrzypek

Osadnictwo pradziejowe i wczesnoœredniowieczne

gminy Rzeczenica, woj. pomorskie

Wstêp

W po³udniowo-zachodniej czêœci woj. pomorskiego, w powiecie cz³u-
chowskim, na obszarze zajmowanym obecnie w 3/4 przez kompleksy lasów
mieszanych, po³o¿ona jest gmina Rzeczenica, której granice na wschodzie
tworz¹ najwiêksze jeziora tej krainy: Olszanowskie, Orzechowo, Krêpsko i
Szczytno, a na zachodzie Bielsko. Wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce walory krajobra-
zowo-przyrodnicze i osadnicze, przynajmniej w czêœci wschodniej tego te-
renu, wykorzystywa³y ju¿ bardzo wczeœnie ró¿norodne gromady ludzkie,
zak³adaj¹c mniej lub bardzie trwa³e osady, którym zawsze towarzyszy³y
cmentarzyska, oraz pozostawiaj¹c w ziemi ró¿norodne przedmioty swojej
egzystencji, buduj¹c nastêpnie okaza³e grody, bior¹c w posiadanie ziemiê,
przekszta³caj¹c j¹ i podporz¹dkowuj¹c sobie przyrodê.

Poznawanie dziejów kultury najdawniejszych spo³eczeñstw naszych
ziem nale¿y do podstawowych zadañ badawczych archeologa. Pozyskiwane
Ÿród³a materialne s¹ milcz¹cym œwiadectwem minionych wydarzeñ, czyn-
noœci gospodarczych, obrzêdowych i kultowych. Zabytków archeologicz-
nych dawni twórcy nie pozostawili nam œwiadomie. Pozosta³oœci te maj¹
bardzo czêsto charakter przypadkowy, stanowi¹ tylko relikt zwyk³ej co-



dziennej aktywnoœci ówczesnego cz³owieka, czêsto te¿ niszczony przez
dzia³anie czasu i przyrody.

Nasza wiedza na temat osadnictwa gminy Rzeczenica pochodzi czê-
œciowo z niezbyt licznych stacjonarnych badañ wykopaliskowych oraz
odkryæ przypadkowych w XIX i XX wieku, maj¹cych zreszt¹ mniejsz¹
wartoœæ poznawcz¹, a tak¿e z badañ powierzchniowych w ramach tzw.
Archeologicznego Zdjêcia Polski (AZP), prowadzonych w latach 80. i 90.
XX wieku. Przy rekonstrukcji pradziejów koniecznoœci¹ bêdzie równie¿
siêgniêcie do analogicznych znalezisk lub faktów osadniczych z s¹siednich
rejonów, reprezentuj¹cych kulturowo i chronologicznie podobny nurt roz-
wojowy. Informacje archeologiczne czerpaæ bêdziemy z opracowañ ogól-
nych dotycz¹cych pradziejów powiatu cz³uchowskiego1, wydawnictw
regionalnych o szerzej zaprezentowanej faktografii2, a tak¿e specjalis-
tycznych publikacji dotycz¹cych Pomorza Zachodniego3, oraz publikacji
niemieckich – szczegó³owych i ogólnopomorskich4. G³ównym jednak Ÿró-
d³em wiadomoœci s¹ archiwalia archeologiczne Muzeum w Koszalinie,
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M. Sikora, Z pradziejów powiatu cz³uchowskiego. W: Z dziejów Ziemi Cz³uchowskiej, red.

K. Œlaski. Poznañ-S³upsk, 1967, s. 10-27; G. Wilke, Pradzieje i wczesne œredniowiecze w

œwietle Ÿróde³ archeologicznych. W: Dzieje Ziemi Cz³uchowskiej, red. H. Rybicki i E. Z.
Zdrojewski. Poznañ, 1975, s. 30-57; I. Skrzypek, Zarys pradziejów. W: Cz³uchów – zarys

dziejów, red. T. Gasztold i W. Zybaj³o. Cz³uchów, 1998, s. 7-28.
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Pradzieje Pomorza Œrodkowego, red. M. Sikora. Warszawa-Koszalin, 1964; Pradzieje

Pomorza Œrodkowego, red. M. Sikora. Poznañ-S³upsk, 1975; F. J. Lachowicz, Dorobek

archeologii koszaliñskiej w latach 1945-1970. Koszalin, 1973; ten¿e, Badania

archeologiczne w województwie koszaliñskim w latach 1945-1973. W: „Studia
Archaeologica Pomeranica”, Koszalin, 1974, s. 279-365.
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K. Siuchniñski, Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu

Zachodnim, cz. I. Szczecin, 1969; T. Wiœlañski, Kultura Amfor Kulistych w Polsce

pó³nocno-zachodniej. Wroc³aw i in., 1966; W. R¹czkowski, Kultury neolityczne na

Pojezierzu Krajeñskim. Poznañ, 1987; T. R. Kiersnowscy, Skarby srebrne z Pomorza.
Wroc³aw i in., 1959; W. Blajer, Skarby przedmiotów metalowych z epoki br¹zu i wczesnej

epoki ¿elaza na ziemiach polskich. Kraków, 2001; J. Fogel, „Import” nordyjski na ziemiach

polskich u schy³ku epoki br¹zu. Poznañ, 1988.
4

„Heimat- und Kreiskalender des Kreises Schlochau“, 1930; Amtlicher Bericht über die

Verwaltung der naturgeschichtlichen und volkskundlichen Sammlungen des

Westpreussichen Provinzial-Museums. Danzig, 1880-1905.



Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Archeologicznego w Pozna-
niu i w Gdañsku.

Trzeba jednak od razu zastrzec, ¿e baza Ÿród³owa dotycz¹ca poszcze-
gólnych okresów rozwojowych kultury ludzkiej w pradziejach przedstawia
siê ró¿nie, a zw³aszcza dla okresów starszych – raczej skromnie. Starsze
materia³y zabytkowe, jakimi dysponujemy, pochodz¹ g³ównie z odkryæ
amatorsko-kolekcjonerskich z koñca XIX i pocz¹tków XX wieku. Poniewa¿
region cz³uchowski od najdawniejszych czasów stanowi³ czêœæ Pomorza
Gdañskiego, to tak¿e ziemie te znajdowa³y siê w zasiêgu uczonych z Gdañ-
ska. Równie¿ wszelkie zabytki znajdowane przypadkowo trafia³y g³ównie
do ówczesnego Muzeum Prowincjonalnego w Gdañsku (Westpreussisches

Provinzial-Museum in Danzig), sporadycznie tak¿e do zbiorów Towarzys-
twa Historycznego w Kwidzyniu (Sammlung des historischen Vereins in

Marienwerder), a póŸniej równie¿ do Muzeum Prowincji Pogranicza w Pile
(Landesmuseums der Provintz Grenzmarck – Posen-Westpreussen). Z chwi-
l¹ powstania w 1927 roku Muzeum Regionalnego w Cz³uchowie (Heimat-

museum in Schlochau) zg³aszane i znajdowane zabytki trafia³y ju¿
bezpoœrednio do jego zbiorów5. Organizuj¹ce siê od 1964 roku powojenne
Muzeum Miejskie w Cz³uchowie, którego oficjalne powo³anie nast¹pi³o w
1976 roku, posiada w swoich zbiorach kilkadziesi¹t eksponatów archeolo-
gicznych, w tym spor¹ liczbê neolitycznych narzêdzi z nieznanych miejsco-
woœci, niektóre z nich mog¹ wiêc pochodziæ z gminy Rzeczenica. Kilka
zabytków z omawianego regionu znajduje siê w zbiorach Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu i w Gdañsku6.

Trzeba stwierdziæ, ¿e brak pe³nych Ÿróde³ archeologicznych do poszcze-
gólnych okresów pradziejów jest wypadkow¹ braku odpowiednich badañ na
obszarze gminy Rzeczenica. W okresie powojennym jedynie kilka stano-
wisk z okresu halsztackiego i wczesnoœredniowiecznego zosta³o przebada-
nych metodami wykopaliskowymi.
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Archiwum dzia³u archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 78 i 79/Cz.



Dotychczasowy stan badañ

Jednym z XIX-wiecznych pionierów penetracji archeologicznych w tej
czêœci powiatu cz³uchowskiego by³ mjr Fryderyk Wilhelm Kasiski, urodzo-
ny w 1805 roku w Cz³uchowie, zmar³y w 1881 roku w Szczecinku, autor
pierwszej w dziejach ksi¹¿ki o tajnym piœmie i sztuce jego odczytywania, a
tak¿e organizator w Szczecinku w 1866 roku pierwszej na Pomorzu wysta-
wy archeologicznej7. Jako cz³onek Naukowego Towarzystwa Przyrodnicze-
go w Gdañsku (Naturforschende Gesellschaft) spenetrowa³ pod k¹tem
archeologicznym w latach 60. i 70. XIX wieku tereny dawnego powiatu
szczecineckiego i cz³uchowskiego. Wyniki swoich badañ publikowa³ g³ów-
nie w latach 1872-1877 w pismach Towarzystwa („Schriften der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Danzig”) oraz w „Baltische Studien” (Alte Folge).
Podsumowanie jego osi¹gniêæ zawiera praca wydana w 1881 roku, ju¿ po
jego œmierci8.

F. W. Kasiski w latach 1869-1870 dokona³ w rejonie Krêpska, Olszano-
wa, Garska i Zalesia pierwszych badañ powierzchniowych, a na niektórych
obiektach równie¿ badañ sonda¿owych. Na grodziskach wczesnoœrednio-
wiecznych, czyli na tzw. Szañcu Szwedzkim (Krêpsk, stan. 1) i Szañcu
Polskim (Krêpsk, stan. 3), za³o¿y³ wykopy sonda¿owe, z których uzyska³
materia³ zabytkowy (ceramika) niezbêdny do okreœlenia chronologii, oraz
sporz¹dzi³ opis zaobserwowanych elementów obronnych. W rejonie Olsza-
nowa i Zalesia zarejestrowa³ groby skrzynkowe w obudowie kamiennej i
kurhany kamienno-ziemne9.

Oprócz mjr. F. W. Kasiskiego tereny by³ego powiatu cz³uchowskiego, w
tym i gminy Rzeczenica penetrowa³ dr Hugo Conwentz i Abraham Lissauer,
cz³onkowie komisji do spraw historii naturalnej i archeologii Towarzystwa
Przyrodniczego w Gdañsku. W wydawnictwach b. Muzeum Prowincjo-
nalnego w Gdañsku („Amtlicher Bericht”), a tak¿e w dwóch zasadniczych
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pracach A. Lissauera zamieszczone zosta³y informacje o odkryciach z oma-
wianego obszaru10. Wiadomoœci o grodziskach w rynnie jeziora Krêpsko i
Szczytno zawiera równie¿ praca Konstantego Koœciñskiego11 i W³adys³awa
£êgi12. Badania wykopaliskowe w rejonie jeziora Krêpsko na stanowisku
krêgów kamiennych przeprowadzi³ w 1928 roku Friedrich Holter, kierow-
nik ówczesnego Muzeum Prowincji Pogranicza w Pile13, zainspirowany
wiadomoœciami, jakie pozostawi³ F. W. Kasiski, który uzna³ te obiekty za
kurhany14.

W okresie powojennym tereny te d³ugo nie mog³y doczekaæ siê nauko-
wych badañ archeologicznych. Dopiero w 1965 roku ówczesna Katedra
Archeologii Polski Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podczas
badañ weryfikacyjno-sonda¿owych osiedli obronnych na terenie powiatu
cz³uchowskiego, przeprowadzi³a m.in. prace sonda¿owe na grodziskach w
Krêpsku (stan. 1 i 3), w GwieŸdzinie i Pieniê¿nicy. Równoczeœnie prowa-
dzono liczne penetracje powierzchniowe na zapleczu tych obiektów, w wy-
niku których zlokalizowano 16 osad otwartych15.

W latach 1969-1971 systematyczne badania wykopaliskowe na grodzis-
ku w GwieŸdzinie przeprowadzi³a Pomorska Ekspedycja Wykopaliskowa
Katedry Archeologii Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem dr. Gerarda Wilke16. Podobne prace przeprowadzi³ ten sam ba-
dacz w 1972 roku na grodzisku w Krêpsku (stan. 1), kontynuuj¹c je w 1974
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roku17. Podjêcie ich na tym obiekcie by³o kolejnym etapem realizacji
d³ugofalowego planu badawczego skoncentrowanego od 1969 roku na
mikroregionalnym studium osadnictwa wczesnoœredniowiecznego w rejo-
nie rynny jezior Krêpsko i Szczytno. W rezultacie tych badañ zweryfi-
kowano i odkryto kilkanaœcie nowych osad wczesnoœredniowiecznych,
m.in. w Garsku, GwieŸdzinie, Krêpsku, Rzewnicy, Koprzywnicy i po
wschodniej stronie jeziora Szczytno, w miejscowoœci Kleœnik i Szczytno.
Prace archeologiczne w rejonie wymienionych jezior stanowi³y jedno-
czeœnie wycinek szerszego problemu badawczego zwi¹zanego z odtwo-
rzeniem sieci osadniczej w pó³nocnej czêœci Pojezierza Krajeñskiego w
okresie od VII do X wieku18. Natomiast badania wykopaliskowe na sta-
nowiskach okresu halsztackiego (wczesna epoka ¿elaza) na terenie gminy
Rzeczenica, prowadzi³ autor artyku³u w latach 1987-1988, 1990 i 1996,
m.in. na cmentarzyskach cia³opalnych w Olszanowie-Biernatce (stan. 1-3),
zlokalizowanych na granicy z gmin¹ Czarne oraz na cmentarzyskach w
GwieŸdzinie (stan. 9, 52, 53)19.

Wa¿nymi Ÿród³ami archeologicznymi dope³niaj¹cymi proces odtwo-
rzenia pradziejów gminy Rzeczenica s¹ rezultaty badañ powierzchniowych
prowadzonych w latach 1985-1986 i w roku 1995 przez archeologów z
Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu w ramach AZP20. Takie badania
informuj¹ g³ównie o rozmieszczeniu i datowaniu œladów osadnictwa,
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udostêpnienie dokumentacji z tych badañ.



natomiast niewiele mówi¹ o charakterze tych osiedli i innych aspektach
dzia³alnoœci cz³owieka. Na te pytania mog¹ daæ odpowiedŸ tylko badania
wykopaliskowe.

Rezultatem tych wszystkich penetracji jest mapa gminy z naniesionymi
punktami obecnie rozpoznanych stanowisk archeologicznych, podzielo-

Osadnictwo pradziejowe i wczesnoœredniowieczne...

141

Ryc. 1. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych na terenie gm. Rzeczenica.
Legenda:

1 – kultura pucharów lejkowatych; 2 – kultura amfor kulistych (neolit); 3 – schy³ek
neolitu i wczesny okres epoki br¹zu; 4 – osady kultury ³u¿yckiej i pomorskiej; 5 –
cmentarzyska kultury pomorskiej; 6 – skarby br¹zowe kultury ³u¿yckiej; 7 – okres rzymski;
8 – grodziska WS; 9 – osady WS; 10 – skarby WS; 11 – cmentarzyska WS; 12 – stanowiska
œredniowieczne i nowo¿ytne; 13 – cmentarzyska kurhanowe (K£¯, R, WS). Opr. I.
Skrzypek. Rys. B. Kammer.



nych na kategorie odpowiadaj¹ce ich zró¿nicowaniu chronologicznemu
(Ryc. 1.). Z mapy widaæ wyraŸnie, ¿e wzd³u¿ subglacjalnej rynny gwieŸ-
dziñskiej (jeziora Szczytno, Krêpsko, Orzechowo i Olszanowskie), na jej
dnie skoncentrowana jest wiêkszoœæ stanowisk archeologicznych, zw³asz-
cza wczesnoœredniowiecznych, pozosta³e natomiast na zapleczu moren
czo³owych (wzgórz gwieŸdziñskich), w obrêbie wspó³czesnych wsi, nie-
wielkich cieków wodnych, wokó³ zabagnionych ³¹k i „oczek” zastoisko-
wych.

Jak widaæ z tego przegl¹du stanu badañ archeologicznych i materia³ów
zabytkowych, którymi dysponujemy przy opracowywaniu tematu, wiele
okresów i kultur archeologicznych nie ma poparcia w zabytkach z inte-
resuj¹cego nas obszaru. Przy rekonstrukcji pradziejów nale¿y wiêc nie-
jednokrotnie siêgn¹æ do analogii z s¹siednich terenów o podobnych
warunkach fizjograficznych.

Pocz¹tki osadnictwa

Obecnoœæ cz³owieka w najstarszych okresach rozwoju kultury ludzkiej w
tym regionie, jak i na ca³ym Pomorzu Wschodnim, jest doœæ ubogo poœwiad-
czona w materia³ach archeologicznych. Wp³yw na to mia³ niew¹tpliwie
charakter ¿ycia ówczesnych mieszkañców determinowany cyklicznymi
wêdrówkami za stadami zwierzyny ³ownej, w zwi¹zku z czym brak jest te¿
trwalszych œladów tych krótkotrwa³ych obozowisk. Przyjmuje siê pow-
szechnie, ¿e pod wp³ywem ocieplania siê klimatu po³udniowa krawêdŸ
l¹dolodu osi¹gnê³a w okresie 11.000-10.300 lat p.n.e. wybrze¿e Ba³tyku
(Pomorze), stwarzaj¹c po raz pierwszy ówczesnemu cz³owiekowi u schy³ku
starszej epoki kamienia – w paleolicie – warunki bytowania. Nieliczne
gromady ludzkie zajmowa³y siê ³owiectwem i zbieractwem, zasiedlaj¹c
doliny rzek i okolice jezior, tworz¹c niewielkie obozowiska sk³adaj¹ce siê z
sza³asów lokowanych na lekkich, piaszczystych wzniesieniach. Brak jest
jednak znalezisk póŸnopaleolitycznych z naszego terenu.

Najstarsze œlady osadnictwa, udokumentowane systematycznymi ba-
daniami, odkryto w niedalekim s¹siedztwie gminy Rzeczenica, nad rzek¹
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Brd¹, w S¹pólnie Cz³uchowskim i Swornegaciach w pow. chojnickim.
Badania ujawni³y bogate zespo³y stanowisk archeologicznych z prze³omu
okresu borealnego (7.900-6.000 p.n.e.) i atlantyckiego (6.000-3.300 p.n.e.).
S¹ to obozowiska ludnoœci mezolitycznej pos³uguj¹cej siê drobnymi na-
rzêdziami krzemiennymi niezbêdnymi do zapewnienia bytu opartego prze-
de wszystkim na ³owiectwie uzupe³nianym rybo³ówstwem i zbieractwem21.
Kilka stanowisk na naszej mapie (Ryc. 1.), datowanych ogólnie na epokê
kamienia, zlokalizowanych w okolicach Olszanowa, Rzeczenicy czy miej-
scowoœci Dzików, które zosta³y odkryte w wyniku badañ AZP, mog¹ byæ
pozosta³oœci¹ po mezolitycznych mieszkañcach.

Zdecydowane ocieplenie klimatu ok. V tysi¹clecia p.n.e. spowodowa³o
stopniowe przechodzenie miejscowych spo³ecznoœci ³owiecko-zbierackich
do neolitycznej gospodarki wytwórczej, opartej na uprawie roœlin i chowie
zwierz¹t. Nowe pr¹dy kulturowe sz³y powoli z po³udnia ku pó³nocy Europy,
upowszechniaj¹c szereg innowacji technicznych, w postaci umiejêtnoœci
lepienia naczyñ z gliny, szlifowania i g³adzenia kamienia i krzemienia, wier-
cenia otworów w kamieniu.

Przemiany spo³eczno-gospodarcze zachodz¹ce w neolicie22 mia³y fun-
damentalne znaczenie dla dalszego rozwoju spo³ecznego nie tylko w tej
epoce, ale i we wszystkich nastêpnych. Wprowadzenie nowych zdobyczy
cywilizacyjnych i upowszechnienie gospodarki opartej na produkcji ¿ywno-
œci przypad³o na naszym terenie g³ównie ludnoœci tzw. kultury pucharów
lejkowatych, która wykrystalizowa³a siê w koñcu IV i na pocz¹tku III ty-
si¹clecia p.n.e. Jedn¹ z najistotniejszych cech jej gospodarki by³o upow-
szechnienie sprzê¿ajnej uprawy roli. Kij-kopaczkê zast¹pi³o rad³o ci¹gnione
przez zwierzêta (wo³y). Stosowanie gospodarki wypaleniskowej umo¿li-
wia³a rozwiniêta produkcja doskona³ych ostrych siekier z krzemienia i
kamiennych toporów. Siekiera taka odkryta zosta³a w Olszanowie, topór
(tzw. czekan bojowy z guzikowatym obuchem) znany jest z Garska. Œlady
osadnictwa tej kultury nie s¹ zbyt liczne na omawianym obszarze.
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Ograniczaj¹ siê do kilku punktów osadniczych w rejonie Rzeczenicy,
Pieniê¿nicy, GwieŸdzina i Olszanowa (Ryc. 1.). Jedyna znana z literatury
osada z okolic Rzeczenicy, nie ma niestety œcis³ej lokalizacji. Znana jest z
niej ceramika zdobiona ornamentem pionowych s³upków i zygzaków23.

Ludnoœæ kultury pucharów lejkowatych grzeba³a swoich zmar³ych g³ów-
nie w obrz¹dku szkieletowym, czêsto w potê¿nych grobowcach kamien-
no-ziemnych, okreœlanych w archeologii jako groby megalityczne, znanych
z ca³ego Pomorza i Kujaw. Najbli¿sze skupisko takich grobów znajduje siê
poza Kujawami na Pomorzu Œrodkowym w œrodkowym biegu rzeki
£upawy24.

W póŸnym neolicie podstaw¹ gospodarki staje siê hodowla zwierz¹t
systemem pó³wêdrownym (tzw. kultura amfor kulistych) lub nawet paster-
skim (tzw. kultura ceramiki sznurowej), co znów zwiêkszy³o mobilnoœæ
osadnicz¹, manifestuj¹c siê dla archeologa brakiem sta³ych osad, przy
obecnoœci œladów obozowisk (punktów postojowych, etapowych) oraz
obecnoœci¹ pojedynczych grobów lub ma³ych cmentarzysk. Osadnictwo
kultury amfor kulistych potwierdzone jest w gminie Rzeczenica kilkoma
stanowiskami rozpoznanymi w trakcie badañ powierzchniowych, m.in. w
Brzeziu i GwieŸdzinie (Ryc. 1.). Z Dzików i Rzeczenicy znane s¹ natomiast
dwa stanowiska datowane na schy³ek neolitu i pocz¹tki epoki br¹zu, które s¹
œladem pobytu tu ludnoœci kultury ceramiki sznurowej (odkrycia w ramach
AZP).

Plemiona epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza

Oko³o 1.800-1.700 roku p.n.e. w œrodkowej Europie dochodzi do znacz-
nych przeobra¿eñ kulturowych zwi¹zanych z pojawieniem siê metalurgii
br¹zu. Upowszechnienie br¹zu nast¹pi³o ok. 1300 lat p.n.e. wraz z po-
jawieniem siê nowego zjawiska, jakim by³y kultury pól popielnicowych, a
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K. Ja¿d¿ewski, Kultura pucharów lejkowatych w Polsce Zachodniej i Œrodkowej. Poznañ,

1936, s. 452.
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D. Jankowska, Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Œrodkowym, grupa ³upawska.
Poznañ, 1980.



szczególnie kultura ³u¿ycka, która na naszych terenach trwa³a prawie tysi¹c
lat. W gospodarce zarysowa³a siê zdecydowana stabilizacja osadnicza,
zwi¹zana z intensyfikacj¹ rolnictwa i hodowli, rozwojem metalurgii br¹zu,
manifestuj¹cych siê w archeologii obecnoœci¹ du¿ych, trwa³ych osad oraz
du¿ych cmentarzysk, co przy cia³opalnym obrz¹dku pogrzebowym spowo-
dowa³o powstawanie w³aœnie charakterystycznych „pól popielnicowych”,
rozleg³ych cmentarzysk cia³opalnych. Spalone szcz¹tki zmar³ego sk³adano
do naczynia-popielnicy, któr¹ umieszczano w jamie grobowej, czêsto
zabezpieczonej obwarowaniem kamiennym. Do naczyñ wk³adano dary
grobowe (narzêdzia, ozdoby). Czêsto nad grobami usypywano kurhany.

Na œlady osad tej kultury, zasygnalizowane na powierzchni licznymi
znaleziskami ceramiki, natrafiono w kilkudziesiêciu przypadkach, g³ównie

na terasach wy¿szych rynny
jeziornej od Olszanowa po-
przez GwieŸdzin a¿ do Kop-
rzywnicy, a tak¿e na polach w
pobli¿u Rzeczenicy, Brzezia i
Pieniê¿nicy (Ryc. 1.). Na
mapie oznakowaliœmy wspól-
nymi punktami stanowiska
kultury ³u¿yckiej i nastê-
puj¹cej po niej kultury po-
morskiej, jako ¿e materia³
ceramiczny z powierzchni nie
jest ³atwy do jednoznacznego
okreœlenia. W sumie w 32

przypadkach odnotowano œlady osadnictwa tych kultur (Ryc. 1.).
O rolniczo-hodowlanej gospodarce kultury ³u¿yckiej niech œwiadcz¹

nieckowate ¿arna kamienne znalezione w 1965 roku w Olszanowie (Ryc.
2.), a które dzisiaj znajduj¹ siê w Muzeum w Cz³uchowie.

Jak dot¹d nie przebadano wykopaliskowo ¿adnej osady ³u¿yckiej na
terenie gminy, nie zlokalizowano te¿ ¿adnego cmentarzyska ³u¿yckiego.

Z plemionami kultury ³u¿yckiej wi¹¿e siê szereg ciekawych odkryæ tzw.
skarbów, czyli depozytów gromadnych przedmiotów z br¹zu, sk³adanych

Osadnictwo pradziejowe i wczesnoœredniowieczne...

145

Ryc. 2. Olszanowo. ¯arna kamienne, nieckowate, z
osady kultury ³u¿yckiej. Fot. F. J. Lachowicz.



do ziemi w celach kultowych lub „ekonomicznych”. Wiele z nich nie zosta³o
podjêtych w okreœlonym czasie i zazwyczaj przypadek sprawia, ¿e zostaj¹
odkryte wspó³czeœnie. S¹ to zazwyczaj ozdoby cia³a i odzie¿y oraz na-
rzêdzia. Obejmuj¹ one zarówno „importy” ze strefy nordyjskiej, jak i
miejscowe naœladownictwa oparte na obcych wzorach. Efektowne „skarby”
³u¿yckie znane s¹ z Rzeczenicy i s¹siedniego Krêpska (Ryc. 1.).

Przypadek sprawi³, ¿e w 1889 roku podczas orki na polu po³o¿onym
na wschód od Rzeczenicy, przy szosie do Cz³uchowa, na pagórkowatym
wyniesieniu w ¿wirowym piasku natrafiono na zespó³ ozdób br¹zowych,
które po odkryciu przekazano do ówczesnego Muzeum Prowincjonaln-
ego w Gdañsku (Westpreussischen Provinzial-Museums Danzig)25. W
sk³ad depozytu wchodzi³o 18 przedmiotów, w tym: 6 naszyjników
skrêcanych przeciwstawnie z koñcami rozklepanymi i zwiniêtymi w
uszka, 1 zapinka p³ytkowa z g³adkimi tarczkami, 1 zapinka rombowata z
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Ryc. 3. GwieŸdzin. Popielnica kultury pomorskiej, fazy wielkowiejskiej.
Fot. archiwum Muzeum w Koszalinie.

25
W. Wirth, Aus der Geschichte des Dorfes Stegers. „Heimat- und Kreiskalender des Kreises

Schlochau“, Schlochau, 1930, s. 74-75.



kab³¹kiem po³¹czona tarczkami spiralnymi, 2 bransolety cylindryczne
okreœlane równie¿ jako naramienniki, po³owa napierœnika z³o¿onego z
piêciu kutych p³ytek sierpowatych, 2 otwarte bransolety na rêce, 1
napierœnik z grubej taœmy br¹zowej w formie ko³nierza, 2 spirale
binoklowate i 2 p³asko-wypuk³e tarczki ozdobne do uprzê¿y koñskiej
(Ryc. 4. a, b, e, f). Ten okaza³y zestaw ozdób zosta³ ju¿ w 1891 roku
wprowadzony do literatury przez Abrahama Lissauera26 z Gdañska, a
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Ryc. 4. Skarby br¹zowe kultury ³u¿yckiej; a – zapinka z tarczkami spiralnymi (Rzeczenica);
b – zapinka p³ytowa (Rzeczenica); c – bransoleta o powrotnym zwoju (Krêpsk); d –
naszyjnik jednostronnie skrêcany (Krêpsk); e – bransoleta poprzecznie ¿ebrowana
(Rzeczenica); f – napierœnik z p³ytek sierpowatych (Rzeczenica). Rys. B. Kammer.

26
A. Lissauer, Alterthümer..., dz. cyt., s. 12-13.



póŸniej wielokrotnie publikowany przez niemieckich i polskich
badaczy27.

Eksponowane miejsce w skarbie zajmuje zdobiona zapinka ze spiral-
nymi tarczkami, zapinka p³ytowa i napierœniki, pomimo ¿e jeden z nich jest
czêœciowo uszkodzony (Ryc. 4. a, b, f). S¹ to elitarne ozdoby w skarbach
³u¿yckich, a trzy ostatnie okazy stanowi¹ u schy³ku epoki br¹zu „importy”
nordyjskie na ziemiach polskich.

Nieco skromniejszy „skarb” ³u¿ycki znaleziony zosta³ „nieopodal gro-
dziska” w Krêpsku (stan. 1) w koñcu XIX wieku. W zestawie by³ 1 naszyjnik

jednostronnie skrêcany z koñ-
cami zawiniêtymi w uszka –
powszechnie stosowana ozdo-
ba ludnoœci kultury ³u¿yckiej,
1 bransoleta o powrotnym
zwoju odmiany nadwiœlañskiej
(Ryc. 4. c) oraz 3 bransolety
nerkowate, w tym 1 odmiany
nadodrzañskiej, nieco mniej-
sza i 2 odmiany nadwiœlañskiej
z balonowatym korpusem zdo-
biona poprzecznymi wstêgami
i s³upkami koncentrycznych
kó³ek (Ryc. 5.)28. Znalezisko
po odkryciu równie¿ trafi³o do

Muzeum Prowincjonalnego w Gdañsku, którego zbiory w du¿ej mierze
przepad³y w czasie ostatniej wojny29. Te cenne ozdoby znamionowa³y
zapewne istnienie ró¿nic spo³ecznych u ludnoœci kultury ³u¿yckiej. Analiza
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Ryc. 5. Krêpsk. Bransoleta nerkowata odmiany
nadwiœlañskiej, wg Heimat=und Kreiskalender

Schlochau, 1932, s. 94.
Repr. I. £ukjaniuk.

27
E. Sprockoff, Jungbronzezeitliche Hortfunde. Mainz, 1956, s. 62-63; W. La Baume,

Vorgeschichtliche von Westpreussen. Danzig, 1920, s. 36, tabl. 49; J. Fogel, „Import”

nordyjski..., dz. cyt., s. 191; G. Kossina, Die goldenen „Eidringe” und die jüngere Bronzezeit

on Ostdeutschland. „Mannus“, Würzburg, 1916, t. VIII, s. 20, 35, 58, 79, 80, 103.
28

A. Tyniec, Bransolety nerkowate z m³odszej epoki br¹zu. „Materia³y
Zachodniopomorskie”, Szczecin, 1987 (1990), t. XXXIII, tam wczeœniejsza literatura.
29

M. Kwapiñski, Kolekcja kanop pomorskich w dawnych zbiorach gdañskich. Warszawa,
1995.



ich znalezisk umo¿liwia odtworzenie kierunków przep³ywu inspiracji
kulturowych i wymiany handlowej. Wniosek z tego, ¿e ziemie naszej gminy
by³y w tym czasie terenem, przez który prowadzi³y drogi handlu z
obszarami pó³nocno-zachodniej Europy.

Najwiêkszy rozkwit kultury ³u¿yckiej przypada na nastêpn¹ epokê w
dziejach ziem polskich – epokê ¿elaza, której pocz¹tek datuje siê na ok. 700
lat p.n.e. Upowszechnienie siê nowego surowca, podobnie jak wczeœniej
br¹zu, nastêpowa³o powoli i z pewnym opóŸnieniem w stosunku do po-
³udniowej Europy.

Po szczytowym okresie rozwoju osadnictwa ³u¿yckiego, ok. V wieku
p.n.e., nast¹pi³o niespodziewane za³amanie. Przyczyn upatruje siê w och³o-
dzeniu klimatu i wzroœcie wilgotnoœci, a tak¿e w pojawieniu siê nowych
ludów, m.in. niszcz¹cych najazdów koczowniczych Scytów ze stepów
nadczarnomorskich, jak i ekspansji z pó³nocy nowego pr¹du kulturowego,
którego reprezentantem by³a kultura pomorska (wschodniopomorska).
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Ryc. 6. GwieŸdzin – grodzisko WS. Moneta – denar Ottona III i Adelajdy
(991-1002).
Fot. I. £ukjaniuk.



Kultura ta z Pomorza Gdañskiego w VI wieku p.n.e. rozprzestrzeni³a siê na
ca³e Pomorze Œrodkowe, Kujawy, Wielkopolskê.

Gospodarka tej kultury w wiêkszym stopniu bazowa³a na hodowli
zwierz¹t ani¿eli na uprawie roli, a to z kolei umo¿liwia³o czêstsze zmiany
miejsca pobytu, st¹d te¿ du¿a iloœæ ma³ych osad i cmentarzysk. Cechami,
które decydowa³y o odmiennym obliczu kultury pomorskiej, by³y spe-
cyficzne formy obrz¹dku pogrzebowego. Wielkim kultem otaczano zmar-
³ych, których szcz¹tki po spaleniu na stosie sk³adano w piêknie wykonanych
naczyniach – urnach, a te z kolei umieszczano w kamiennych grobach w
formie prostok¹tnej, kwadratowej, rzadziej wielobocznej skrzyni kamiennej
(tzw. groby skrzynkowe). Szczególnymi naczyniami sepulkralnymi by³y
urny twarzowe, czyli gruszkowate naczynia zdobione na baniastych
brzuœcach wyobra¿eniami twarzy ludzkiej, przykryte pokrywami przypo-
minaj¹cymi nakrycia g³owy. Obecnoœæ urn twarzowych w grobach ³¹czona
jest z wp³ywami z krêgu kultury etruskiej ze œrodkowej Italii, gdzie w ci¹gu
VIII-VI wieku p.n.e. grzebano zmar³ych w podobnych naczyniach, zwanych
kanopami30.

Pobyt ludów kultury pomorskiej na terenie gminy Rzeczenica zama-
nifestowany zosta³ obecnoœci¹ kilku odkrytych cmentarzysk z grobami
skrzynkowymi i kilkudziesiêcioma osadami zlokalizowanymi w wyniku
badañ powierzchniowych.

Penetracjê cmentarzysk tej kultury na terenie powiatu cz³uchowskiego
szczególnie upodoba³ sobie amator prahistorii mjr Fryderyk Wilhelm
Kasiski w po³owie XIX wieku, kiedy to rozkopa³ wiele grobów zawie-
raj¹cych okaza³e popielnice, które trafi³y na organizowan¹ przez niego
wystawê archeologiczn¹ w Szczecinku31.

Najczêœciej szczêœliwy przypadek sprawia, ¿e natrafia siê na groby
skrzynkowe kultury pomorskiej; g³ównie podczas prac polowych, leœnych,
budowie dróg czy te¿ wybieraniu ¿wiru budowlanego z ró¿nych pagórków,
cmentarze bowiem ludnoœæ tej kultury zak³ada³a najczêœciej na nas³o-
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necznionych, po³udniowych, stokach niewielkich wyniesieñ, w pobli¿u
jezior i rzek.

Rejonem wystêpowania cmentarzysk na terenie gminy Rzeczenica s¹
okolice GwieŸdzina, Garska, Olszanowa, Zalesia, Gockowa (Ryc. 1.). Jest
to wysoczyzna moreny dennej zaliczana do Pojezierza Krajeñskiego. W
obrêbie tej formy wystêpuje kilka pasm nieregularnych pagórków moreny
czo³owej. Na piaszczystych garbach rozmieszczone s¹ archeologiczne
stanowiska z ró¿nych okresów chronologicznych, w tym tak¿e cmen-
tarzyska i osady kultury pomorskiej. Tereny te, zw³aszcza lasy, nale¿¹ce
obecnie administracyjnie do gminy Rzeczenica i Czarne, rozci¹gaj¹ce siê od
jeziora Orzechowo do jeziora Trzcinno Ma³e, dostarczy³y pod koniec XIX i
w pocz¹tkach XX wieku niepowtarzalnych znalezisk. Takimi spekta-
kularnymi wykopaliskami tej kultury, szeroko cytowanymi w pracach
archeologów niemieckich i polskich, s¹ popielnice twarzowe z Olszanowa i
Garska. Odkrycia te zweryfikowa³ i uzupe³ni³ swoimi badaniami autor
niniejszego artyku³u w latach 80. i 90. XX wieku32. Najbardziej znane s¹ w
literaturze dwie popielnice; jedna z ornamentem wozu czteroko³owego z
okolic Garska i druga, czarna, zdobiona motywem tzw. sceny myœliwskiej,
wydobyta w lesie olszanowskim.

Na posiedzeniu Towarzystwa Antropologicznego, Etnologicznego i
Prahistorycznego w Berlinie w 1878 roku, etnolog A. Voss przedstawi³
rysunek urny glinianej kszta³tu gruszkowatego, bogato zdobionej,
podkreœlaj¹c jej oryginalnoœæ. Urnê twarzow¹ otrzyma³o Królewskie Mu-
zeum w Berlinie od dr. Krügera z Debrzna, który by³ na miejscu odkrycia i
zabezpieczy³ od zniszczenia to jedno, najciekawsze naczynie. Wed³ug jego
relacji, urna zosta³a odkryta w 1877 roku w grobie, razem z szeœcioma
innymi popielnicami, podczas karczowania lasu na Görzbergu (Garsku) w
miejscu po³o¿onym na pó³nocny-wschód od Olszanowa, na zachód od
jeziora Orzechowo i 15 minut drogi od Krêpskiego M³yna. Na czar-
no-brunatnej powierzchni urny o wysokoœci 36 cm zachowa³y siê rysunki
wykonane lini¹ ci¹g³a i czêœciowo punktowaniem, niektóre zapuszczone
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bia³¹ mas¹ wapienn¹. Na szyjce przedstawione by³y dwie szpile i ornament
imituj¹cy naszyjnik, natomiast na brzuœcu dwie figury trójdzielne, rysunek
wozu czteroko³owego z zaprzêgiem zwierzêcym oraz figura romboidalna z
krêgami w naro¿nikach. Najwiêksz¹ wydêtoœæ brzuœca podkreœla³ „orna-
ment naszyjnika”. Popielnica przykryta by³a pokryw¹ czapkowat¹ zdobion¹
koncentrycznymi krêgami do³ków i dwiema figurami romboidalnymi, po-
dobnie jak na brzuœcu. W miejscu, gdzie najprawdopodobniej wyst¹pi³
modelowany wizerunek twarzy, naczynie by³o zniszczone (il. 7.)33.
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Ryc. 7. Popielnica twarzowa z Garska z rozrysowanymi elementami ozdób, wg
Vossa (ZfE, Verh. 1878, s. 330-333, Taf. XX). Rys. B. Kammer.

33
A. Voss, Urne von Elsenau (Kreis Schlochau). „Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Antropologie, Etnologie und Urgeschichte“, 1878, t. 10, s. 330-333.



Druga s³ynna popielnica, która niegdyœ znajdowa³a siê w zbiorach
ówczesnego Muzeum Prowincjonalnego w Gdañsku, pochodzi³a z cmen-
tarzyska zlokalizowanego w lesie olszanowskim, na pagórkowatym wy-
niesieniu morenowym po³o¿onym miêdzy jeziorem Olszanowskim i Trzcinno
Ma³e, gdzie w latach 1987, 1988, 1989 i 1996 autor prowadzi³ penetracje
terenowe i badania wykopaliskowe. To tutaj dokonano ok. 1910-1911 roku, a
byæ mo¿e dopiero po I wojnie œwiatowej, odkrycia grobu trzykomorowego, w
którym znajdowaæ siê mia³a wysmuk³a, czarna popielnica z pokryw¹, zdobiona
pasmami jode³kowymi i wyobra¿eniami figuralnymi w postaci zwierz¹t
czworono¿nych (jeleñ?), jeŸdŸca na koniu i postaci pieszych z oszczepami,
okreœlana przez badaczy jako tzw. scena myœliwska (Ryc. 8.)34.
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Ryc. 8. Olszanowo. Popielnica zdobiona tzw. scen¹ myœliwsk¹, wg Heimat=und

Kreiskalender Schlochau, 1932, s. 95. Repr. I. £ukjaniuk.

34
W. La Baume, Die Pommerellischen Gesichtsurnen. Mainz, 1963, s. 57, tabl. 5.
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Ryc. 9. GwieŸdzin, stan. 9. Popielnice z grobu skrzynkowego nr 13 kultury pomorskiej.
Fot. I. £ukjaniuk.

Ryc. 10a, 10b. GwieŸdzin, stan. 9. Groby skrzynkowe kultury pomorskiej,
wielopochówkowy (nr 10) i jednopopielnicowy (nr 12). Fot. I. Skrzypek.



Moje badania na tym terenie doprowadzi³y do ods³oniêcia kilku-
dziesiêciu nowych grobów skrzynkowych kultury pomorskiej i pozyskania
kilku popielnic twarzowych zdobionych motywami jode³kowymi i figu-
ralnymi wyobra¿eniami r¹k (?) lub ozdób br¹zowych.

Kilka stanowisk z grobami skrzynkowymi na terenie naszej gminy
zlokalizowa³ mjr F. W. Kasiski w latach 60. i 70. XIX wieku. Penetruj¹c
grodzisko pomiêdzy jeziorami Krêpsko i Orzechowo, zwane potocznie
Polackenschantze (Krêpsko, stan. 3), wykona³ wykopy, w których natrafi³
na 3 groby skrzynkowe z popielnicami35. Do niedawna jednak œcis³a
lokalizacja jego znalezisk nie by³a taka oczywista. Dopiero w 1965 roku, w
trakcie badañ weryfikacyjno-sonda¿owych grodzisk wczesnoœredniowiecz-
nych prowadzonych przez KAP UAM w Poznaniu, w jednym z sonda¿y na
majdanie grodziska w Krêpsku (stan. 3) natrafiono na grób skrzynkowy,
jednopopielnicowy, mocno zniszczony póŸniejszym u¿ytkowaniem grodu
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Ryc. 11. Krêpsk, stan. 3. Grodzisko wczesnoœredniowieczne, tzw. „Polackenschanze” w
czasie badañ weryfikacyjnych 1965 r. Fot. F. J. Lachowicz.

35
F. W. Kasiski, Beschriebung..., dz. cyt., s. 93.



(Ryc. 12.)36. Wniosek z tego, ¿e to tutaj F. W. Kasiski przed 100 laty musia³
odkryæ swoje groby skrzynkowe, o których informacje zamieœci³ w pracy
wydanej w 1881 roku. Wymienia tam równie¿ groby odkryte podczas orki
na polu pomiêdzy miejscowoœciami Zalesie i Grodzisko. Niestety nie podaje
ich œcis³ej lokalizacji. Po nim informacjê o tych odkryciach zamieszcza A.
Lissauer w swojej pracy. Na groby skrzynkowe natrafiono prawdopodobnie
na polu miêdzy szos¹ z Czarnego do Rzeczenicy, a drog¹ prowadz¹c¹ do
Gockowa. Tak przynajmniej wynika z informacji zawartej w „Heimat-
kalender des Kreises Schlochau” za 1930 rok.

W obecnych zbiorach archeologicznych Muzeum Regionalnego w
Cz³uchowie znajduje siê popielnica z pokryw¹ i przepalonymi koœæmi
kultury pomorskiej znaleziona w okolicach Pieniê¿nicy. Brak jednak
danych co do okolicznoœci jej pozyskania. Wydaje mi siê, ¿e mog³a byæ
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Ryc. 12. Krêpsk, stan. 3. Grób skrzynkowy, jednostkowy, ods³oniêty na majdanie
grodziska w 1965 r. Fot. F. J. Lachowicz.
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J. Olczak, K. Siuchniñski, Badania weryfikacyjne..., dz. cyt.



odkryta podczas penetracji tych terenów w latach 60. i 70. XX wieku przez
mgr Edmunda Kloskowskiego, by³ego kierownika Muzeum w Cz³uchowie.

Z okolic GwieŸdzina znane s¹ trzy popielnice dwusto¿kowate kultury
pomorskiej, z tzw. fazy wielkowiejskiej, datowane na wczesny okres epoki
¿elaza, czyli Hallstatt C (650-500 p.n.e.). Cmentarzyska tej fazy ³¹cz¹ w
sobie cechy schy³kowo³u¿yckie i wczesnopomorskie z przewag¹ tych
ostatnich. Naczynia z GwieŸdzina pochodz¹ ze zniszczonego prawdopo-
dobnie jeszcze w tatach 30. XX wieku cmentarzyska cia³opalnego, co do
którego brak jednak œcis³ej lokalizacji. Czêœæ naczyñ z tego stanowiska
trafi³a do Heimatmuseum w Cz³uchowie, natomiast inne do niemieckiego
Muzeum Prowincji Pogranicza w Pile. Te popielnice, które by³y w muzeum
w Cz³uchowie, a po wojnie znalaz³y swoje czasowe miejsce, razem z innymi
zbiorami, w Zasadniczej Szkole Dokszta³caj¹cej w Cz³uchowie, w roku
1952 jako dar szko³y zosta³y przekazane do Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu, sk¹d w 1953 roku przejê³o je Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku (Ryc. 3.). Natomiast w Muzeum w Poznaniu pozosta³a jeszcze
jedna popielnica, najprawdopodobniej (s¹dz¹c po opisie) z tego samego
stanowiska, która trafi³a tam w 1953 roku, przejêta z dawnego niemieckiego
muzeum w Pile37.

Warto by³oby, aby te i jeszcze inne zabytki z dawnego powiatu
cz³uchowskiego, które obecnie znajduj¹ siê w muzeach archeologicznych w
Gdañsku i Poznaniu powróci³y na swoje „dawne miejsce”, zw³aszcza ¿e jest
w Cz³uchowie Muzeum Regionalne, które mog³oby je eksponowaæ.

Najlepiej rozpoznanym cmentarzyskiem cia³opalnym ludnoœci kultury
pomorskiej na terenie gminy Rzeczenica jest cmentarzysko w GwieŸdzinie
(stan. 9), odkryte przez rolnika Wincentego Jaworskiego na jego polu.
Odkrywane podczas orki p³yty kamienne grobów spowodowa³y podjêcie
badañ wykopaliskowych, które przeprowadzi³ autor artyku³u w 1988 i 1990
roku. W ich wyniku ods³oniêto 15 grobów skrzynkowych, palenisko
obrzêdowe i 4 skupiska kamieni przygotowanych jako budulec grobowy
(Ryc. 10.). Jednolit¹ form¹ pochówków by³y groby skrzynkowe, w
wiêkszoœci jednostkowe, z solidnymi obwarowaniami kamiennymi,
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rozbudowanymi od strony po³udniowej, co potwierdza hipotezê o wk³a-
daniu kolejnych naczyñ do grobu od strony po³udniowej i zabezpieczaniu
ich kolejnymi obwarowaniami kamiennymi (Ryc. 9.). Ogó³em wydobyto 22
popielnice z pokrywami, zdobione ornamentami dendromorficznymi, w
tym równie¿ jedn¹ popielnicê twarzow¹. W niektórych znaleziono ozdoby z
br¹zu, m.in. szpile br¹zowe z ³abêdzi¹ szyjk¹. Wœród pochowanych
szcz¹tków 23 osobników wyró¿niono 16 doros³ych w wieku 30-40 lat i 7
dzieci w wieku od 0 do 14 lat. W trzech przypadkach kobiety pochowano
razem z dzieæmi. Czas u¿ytkowania cmentarzyska gwieŸdziñskiego przy-
pada na schy³ek okresu halsztackiego i pocz¹tek okresy lateñskiego
(650-400 lat p.n.e.)38.

Wzd³u¿ ci¹gu jezior od Olszanowa do GwieŸdzina zarejestrowanych jest
co najmniej 7 cmentarzysk kultury pomorskiej i oko³o 10 osad (Ryc. 1.).
Czekaj¹ one jednak dopiero na badania wykopaliskowe. WyraŸnie widaæ
jednak, jak gêste by³o osadnictwo w schy³kowym okresie wczesnej epoki
¿elaza na tym terenie.

W czasie badañ 1990 roku w GwieŸdzinie dowiedzia³em siê o
rabunkowych wykopach na terenie garbu morenowego po³o¿onego ok. 600
m na po³udniowy-wschód od wsi Garsk, wcinaj¹cego siê lekko miêdzy
jeziora Krêpsko i Orzechowo. To w tym miejscu prawdopodobnie odkryty
zosta³ w 1877 roku grób skrzynkowy ze s³ynn¹ popielnic¹ twarzow¹ z
rysunkiem wozu czteroko³owego, któr¹ opisa³em wy¿ej. Moja interwencja
w 1990 roku doprowadzi³a do uratowania grobu, czêœciowo ju¿ znisz-
czonego, zawieraj¹cego popielnicê baniast¹ kultury pomorskiej39.

Spo³eczeñstwa schy³ku staro¿ytnoœci

Ludnoœæ kultury pomorskiej zamieszkiwa³a te ziemie jeszcze w starszym
okresie przedrzymskim, a¿ do II wieku p.n.e. W m³odszym okresie
przedrzymskim (II-I wiek p.n.e.) w miejsce wielkiego cyklu kulturowego
³u¿ycko-pomorskiego, docieraj¹ na teren Pomorza wp³ywy wysoko
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rozwiniêtej kultury celtyckiej z Europy po³udniowo-zachodniej. Okres ten
nie dostarczy³ na razie znalezisk z ziemi cz³uchowskiej, dopiero we wczes-
nym okresie wp³ywów rzymskich (20-210 rok n.e.) obserwujemy stopniowy
rozwój osadnictwa na omawianym terenie. Szczególnie intensywnie rozwija
siê ono od po³owy II do po³owy III wieku n.e., w szczytowym okresie
rozwoju tzw. kultury wielbarskiej. Œrodkowe i zachodnie tereny gminy
Rzeczenica znajdowa³y siê wówczas na uboczu zachodz¹cych procesów
kulturowych, ale w rejonie Rzeczenicy, GwieŸdzina, Garska i Zalesia
zarejestrowane s¹ stanowiska z okresu wp³ywów rzymskich, odkryte m.in.
w wyniku badañ powierzchniowych AZP. Równie¿ penetracje F. W.
Kasiskiego w XIX wieku, które doprowadzi³y do odkrycia kilku skupisk
kurhanów w okolicach Zalesia, Grodziska, Garska, Olszanowa czy te¿
GwieŸdzina, zawieraj¹ pewn¹ iloœæ wiadomoœci wskazuj¹cych, ¿e niektóre
obiekty mog¹ mieæ chronologiê wielokulturow¹. Takim przyk³adem jest 12
kurhanów, na które Kasiski natrafi³ pomiêdzy Rzeczenic¹ a GwieŸdzinem.
W 1886 roku Hugo Conwentz z Muzeum Prowincjonalnego w Gdañsku
rozpozna³ i przebada³ to stanowisko, odkrywaj¹c 12 grobów z obstaw¹
kamienn¹40. W jednym z nich zmar³y wyposa¿ony by³ w koliê szklanych
paciorków cylindrycznych i kanelurowanych o zabarwieniu niebieskim,
które to ozdoby stanowi¹ importy z terenów cesarstwa rzymskiego,
datowane na ok. 250 rok n.e.41. Inne szkielety pochodzi³y z okresu
wczesnoœredniowiecznego. Wszystkie zabytki z tego cmentarzyska trafi³y
wówczas do Muzeum Prowincjonalnego w Gdañsku.

Na p³askie cmentarzysko szkieletowe kultury wielbarskiej natrafiono
przypadkowo na garbie morenowym w pobli¿u Garska, tam, gdzie w 1990
roku natrafi³em na groby skrzynkowe kultury pomorskiej. W grobach
oprócz zniszczonych szkieletów mia³y znajdowaæ siê no¿yki i paciorki
szklane. Stanowisko figuruje pod miejscowoœci¹ Krêpsko, ale niewiele jest
o nim informacji, oprócz ju¿ przytoczonych42.
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Obok miejscowej ludnoœci (Rugiów, Wenedów) Pomorze, we wczesnym
okresie wp³ywów rzymskich, zamieszkuj¹ czasowo plemiona germañskich
osadników ze Skandynawii, g³ównie Gotów. Charakterystycznymi obiekta-
mi z tego okresu s¹ cmentarzyska z krêgami kamiennymi (rozpoznane na
Pomorzu m.in. w Odrach, Wêsiorach, Leœnie, Grzybnicy). Na uwagê
zas³uguj¹ w tej kwestii informacje F. Holtera z Muzeum Prowincjonalnego
w Pile, który – pod¹¿aj¹c œladami F. W. Kasiskiego – stwierdzi³ w pobli¿u
Krêpska 8 krêgów kamiennych o œrednicy ponad 28 m, zbudowanych z
du¿ych polnych g³azów granitowych. W 1928 roku przebada³ niektóre z
nich i stwierdzi³, ¿e w centrum tych krêgów znajdowa³y siê cylindryczne
obwarowania kamienne i 10-centymetrowa warstwa popio³u43. Badania nie
wykaza³y materia³u datuj¹cego, brak jest te¿ œcis³ej lokalizacji. Jednak w
opracowaniu prof. A. Kokowskiego z UMCS w Lublinie, dotycz¹cego
zagadnienia krêgów kamiennych w strefie Pojezierza Pomorskiego,
widniej¹ na mapie równie¿ krêgi z Krêpska44.

W tym czasie szczególn¹ rolê kulturotwórcz¹ odgrywa³ s³ynny szlak
bursztynowy, którym „ba³tyckie z³oto” wêdrowa³o do cesarstwa rzym-
skiego, a w odwrotn¹ stronê sprzedawano bi¿uteriê i luksusowe przedmioty
codziennego u¿ytku. Zapewne ci¹g jezior krêpsko-szczytnieñskich móg³
znajdowaæ siê w orbicie zainteresowañ podró¿ników-handlarzy.

Osadnictwo okresu wczesnoœredniowiecznego

Koniec kultury o tradycjach wp³ywów rzymskich zbiega siê na ziemiach
polskich z g³êbokimi przemianami kulturowymi i gospodarczymi
zwi¹zanymi niew¹tpliwie w V-VI wieku n.e. z wydarzeniami politycznymi i
wêdrówkami ludów (m.in. Hunów), a tak¿e przemianami spo³ecz-
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no-gospodarczymi po upadku cywilizacji antycznej. Ci¹g³oœæ osadnicza
musia³a jednak istnieæ, skoro ju¿ w VII, a szczególnie VIII wieku obser-
wujemy pojawienie siê osad, a tak¿e pierwszych grodów wskazuj¹cych na
wyraŸn¹ stabilizacjê osadnicz¹. Na terenie pó³nocnej czêœci Pojezierza
Krajeñskiego obserwujemy kszta³towanie siê kilku skupisk osadniczych
usytuowanych w obrêbie dolin rzecznych czy te¿ jezior rynnowych, gdzie
warowne grody i towarzysz¹ce im osady otwarte stanowi¹ sprzê¿one
kompleksy wspólnot terytorialnych. W rejonie szeroko zakrojonej rynny
jezior Krêpsko i Szczytno, wyraŸne skupisko osadnicze istnia³o w pobli¿u
Krêpska, gdzie na d³ugim cyplowatym pó³wyspie wcinaj¹cym siê w jezioro
usytuowane jest wczesnoœredniowieczne grodzisko wy¿ynne (stan. 1),
otoczone pierœcieniowatym wa³em i odciête od terenu wysoczyznowego
lekko zag³êbion¹ fos¹. Pierwsze amatorskie wykopy na grodzisku,
okreœlanym w miejscowej tradycji jako Szwedzki Szaniec, wykona³ w
latach 1869-1870 mjr F. W. Kasiski. Wydoby³ u³amki naczyñ glinianych
zdobionych pasmami falistymi, okreœlaj¹c chronologiê obiektu na okres
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Ryc. 13. GwieŸdzin, stan. 1. Grodzisko wczesnoœredniowieczne w trakcie badañ
weryfikacyjnych w 1965 r. Fot. F. J. Lachowicz.



s³owiañski. Kolejne prace archeologiczne, urzêdowe, o charakterze weryfi-
kacyjno-sonda¿owym, przeprowadzi³a KAP UAM w Poznaniu w 1965 roku
(Ryc. 14.). W ich wyniku zebrano ok. 100 u³amków ceramiki i okreœlono
chronologiê obiektu na VIII-IX wiek45. W 1972 i 1974 roku systematyczne
badania na grodzisku prowadzi³a Ekspedycja Wykopaliskowa UMK w
Toruniu pod kierunkiem dr. Gerarda Wilkego.

Na grodzisku wyró¿niono 2 fazy osadnictwa, czytelnego przede
wszystkim w konstrukcji wa³u obronnego. Wa³ o szerokoœci 14-16 m i
wysokoœci ok. 4 m zbudowany zosta³ z piaszczystego j¹dra oblicowanego w
górnej partii konstrukcjami drewnianymi wzmocnionymi zewnêtrznym
p³aszczem kamiennym. W drugiej fazie wa³ jeszcze podwy¿szono. Przy
wewnêtrznej stopie wa³u, na majdanie odkryto relikty domostw
mieszkalnych z kamiennymi paleniskami oraz du¿e iloœci ceramiki,
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Ryc. 14. Krêpsk, stan. 1. Grodzisko wy¿ynne w trakcie badañ weryfikacyjnych 1965 r.
Fot. F. J. Lachowicz.
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wyrobów z poro¿a i ¿elaza. Zabytki znajduj¹ siê w Muzeum w Cz³uchowie.
Analiza materia³u zabytkowego pozwoli³a ustaliæ czas funkcjonowania
grodu na drug¹ po³owê VIII do po³owy, a mo¿e nawet koñca IX wieku46.

U nasady pó³wyspu krêpskiego, pomiêdzy jeziorami Krêpsko i
Orzechowo, na niewielkim wzniesieniu ulokowane jest drugie grodzisko
wczesnoœredniowieczne – nizinne, znane w literaturze jako Krêpsk, stan. 3,
a potocznie zwane Polskim Szañcem (Ryc. 11.). Obiekt ten jak gdyby
ryglowa³ dostêp do grodziska wy¿ynnego. W XIX wieku grodzisko
penetrowa³ F. W. Kasiski, który oprócz ceramiki s³owiañskiej odkry³ w
wykopach groby skrzynkowe kultury pomorskiej, co zreszt¹ szczêœliwie
potwierdzili archeolodzy z KAP UAM z Poznania, którzy tak¿e dokonali na
majdanie odkrycia grobu skrzynkowego (Ryc. 12.). Z egzystencj¹ obu
grodzisk ³¹czyæ mo¿na kilka osad otwartych w rynnie rozleg³ego akwenu
tych dwóch jezior, które razem z grodziskami stanowi¹ wydzielon¹
jednostkê osadnicz¹ z wczesnych faz okresu wczesnoœredniowiecznego
(Ryc. 1.).

W drugiej po³owie IX wieku obserwujemy powa¿ne zmiany w obrazie
zasiedlenia rynny jezior Szczytno i Krêpsko. W jej centralnej czêœci wyrasta
nowy, silnie ufortyfikowany gród w GwieŸdzinie. Zosta³ on usytuowany na
przewê¿eniu oraz najwiêkszym obni¿eniu stoków rynny, w miejscu, gdzie
istnia³ jedyny bród umo¿liwiaj¹cy przejœcie tej naturalnej przeszkody
komunikacyjnej ze wschodu na zachód (il. 13.). Powstanie wygodnego
szlaku dro¿nego, u¿ywanego zreszt¹ do dzisiaj (szosa Cz³uchów-Bia³y Bór)
zadecydowa³o niew¹tpliwie o upadku grodów krêpskich. Stwierdzony w
nawarstwieniach grodu w Krêpsku (stan. 1) gwa³towny po¿ar, przyœpieszy³
byæ mo¿e decyzjê budowy nowego grodu w GwieŸdzinie i przeniesienie
zajmuj¹cej go ludnoœci na nowe miejsce47.

Gród w GwieŸdzinie prezentuje szczególnie imponuj¹ce umocnienia
obronne. Wa³ o szerokoœci ok. 15 m sk³ada³ siê z kilku stosów biegn¹cych
równolegle do siebie, zbudowanych w konstrukcji przek³adkowej. W
niektórych partiach wa³u odkryto 17-20 warstewek zbutwia³ego drewna,
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Ryc. 15a. GwieŸdzin, stan. 1. Grodzisko – widok ogólny oblicowania kamiennego wa³u
obronnego. Fot. G. Wilke (1969).

Ryc. 15b. GwieŸdzin, stan. 1. Grodzisko – profil zachodni pó³ziemianki II, obiekt 10 –
wype³nisko wnêtrza pó³ziemianki, obiekt 12 – palenisko. Fot. G. Wilke (1969).



przewarstwionych ziemi¹ i glin¹. Lico zewnêtrzne wa³u umocnione by³o
kamieniami (Ryc. 15a.). Przed wa³em odkryto fosê wkopan¹ w naturalny
stok wzgórza na g³êbokoœæ 3-3,20 m od poziomu posadowienia dolnych
partii wa³u obronnego. Badania na majdanie udokumentowa³y dwie fazy
osadnicze badanego obiektu oraz zwi¹zane z nimi funkcjonalnie 42 sta³e
obiekty kulturowe (ziemianki, pó³ziemianki, paleniska, domostwa naziem-
ne, jamy zasobowe czy te¿ piwniczki) o œcianach wylepianych glin¹ (Ryc.
15b.). Odkryto 131 zabytków metalowych, rogowych, koœcianych, ka-
miennych i glinianych, a tak¿e du¿e iloœci ceramiki naczyniowej. Z najcie-
kawszych zabytków wymieniæ nale¿y przedmioty importu dalekosiê¿nego,
m.in. z krajów arabskich dwa drobne u³amki dirhemów (monet), ma³y
odwa¿nik i czêœæ ramienia sk³adanej wagi do wa¿enia kruszców z br¹zu.
Znaleziska te dowodz¹, ¿e w transakcjach handlowych na naszych ziemiach
nie obowi¹zywa³ wtedy jeszcze system monetarny, p³acono wa¿onym
pieni¹dzem kruszcowym. Importem z Rusi Kijowskiej jest bogato zdobiona
pisanka, polewana barwn¹ polew¹ szkliwion¹ i ¿elazna k³ódka zdobiona, a z
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Ryc. 16a. GwieŸdzin, stan. 1. Grodzisko – a/ przêœlik z ³upku wo³yñskiego, b/ pisanka
gliniana, import z Rusi Kijowskiej, wg G. Wilke (Dzieje Ziemi Cz³uchowskiej, 1975).



Wo³ynia przêœlik z ró¿owego ³upku (Ryc. 16a.). Z Bizancjum, za poœ-
rednictwem kupców ruskich, dociera³y te¿ zapewne na Pomorze Wschodnie
paciorki szklane, posrebrzane (po³owa IX wieku), którego jeden egzemplarz
znaleziony zosta³ na terenie gwieŸdziñskiego osiedla. Równie¿ na IX wiek
datowaæ mo¿na fragment bransolety br¹zowej odkrytej w jednym z domo-
stw, byæ mo¿e pochodzenia skandynawskiego48. Wszystkie zabytki znajduj¹
siê w cz³uchowskim Muzeum Regionalnym.

Z terenu dzisiejszych Niemiec, w ramach wymiany handlowej, g³ównie w
latach 970-1150, dociera³ pieni¹dz kruszcowy, czego dowodem jest znalezienie
przypadkowo w 1994 roku na grodzisku w GwieŸdzinie saksoñskiego denarka
Ottona III i Adelajdy z lat 991-1002. Monetê znalaz³ i przekaza³ do zbiorów
Muzeum w Cz³uchowie Waldemar Faryno, rzeŸbiarz z Cz³uchowa (Ryc. 6.)49.
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Ryc. 16b. GwieŸdzin, stan. 1. Grodzisko – wybór naczyñ wczesnoœredniowiecznych, wg
G. Wilke (Dzieje Ziemi Cz³uchowskiej, 1975).
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studiów nad struktur¹ i rozwojem zasiedlenia). Toruñ, 1978 (maszynopis pracy doktorskiej).
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Archiwum dzia³u archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 83/Cz., por.
„Merkuriusz Cz³uchowski”, 1994, nr 2, s. 11.



Najliczniejsz¹ grupê materia³u zabytkowego tworzy ceramika naczynio-
wa, na podstawie której chronologiê grodu gwieŸdziñskiego okreœliæ mo¿na
na IX-XII wiek (Ryc. 16a).

Poza grodem w GwieŸdzinie, w rejonie rynny powstaj¹ te¿ osiedla
otwarte w pobliskiej Koprzywnicy, a tak¿e na przeciwleg³ym brzegu jeziora
w Kleœniku. Generalnie obserwujemy wiêc zintegrowanie osadnicze obrze-
¿y ca³ej rynny. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e obszar bezpoœredniej
eksploatacji gospodarczej gwieŸdziñskiej jednostki osadniczej móg³ wy-
nosiæ do 35-40 km2 50.

Obrazem ci¹g³oœci osadnictwa wczesnoœredniowiecznego rynny gwieŸ-
dziñskiej, zapocz¹tkowanego przez dwa grody w Krêpsku, bêdzie stale
wzrastaj¹ca rola grodu w GwieŸdzinie. W organizacji terytorialnej Pomorza
gród ten bowiem wyrós³ najpierw na centralny oœrodek plemienny, a póŸniej
wczesnopiastowski pó³nocnej czêœci pojezierza Krajeñskiego. Przejêcie z
XII wieku jego funkcji przez pobliski gród w Szczytnie doprowadzi³o do
utworzenia oddzielnej krainy grodowej, stanowi¹cej czêœæ sk³adow¹ kasz-
telanii szczycieñskiej51. Ziemie obecnego powiatu cz³uchowskiego, w tym i
naszej gminy w XIII wieku obejmowa³y tereny nale¿¹ce do kasztelanii
szczycieñskiej granicz¹cej na wschodzie z kasztelani¹ raci¹sk¹. Obydwie
kasztelanie po³o¿one by³y w granicach ksiêstwa œwieckiego52.

Gród w Szczytnie, okreœlany jako Schlosswerder, po³o¿ony jest na
wyspie jeziora Szczytno, w odleg³oœci ok. 2,5 km na po³udniowy zachód od
zabudowañ wsi Szczytno. Wed³ug badañ weryfikacyjno-sonda¿owych
grodzisk powiatu cz³uchowskiego w 1965 roku, stwierdzono jego silne
zniwelowanie. Wyodrêbniæ na nim mo¿na dwa cz³ony oddzielone od siebie
kotlinowatym zag³êbieniem. Wczeœniejsze badania sonda¿owe na obiekcie
przeprowadzi³ H. Conwentz z Gdañska w 1898 roku, a powierzchniowe w
1900 w³aœciciel maj¹tku w Szczytnie. Istniej¹ce tu pierwotnie grodzisko
zosta³o silnie zniwelowane zapewne w trakcie wznoszenia murowanej
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budowli œredniowiecznej, siedziby kasztelanów. Materia³ ceramiczny uzys-
kany z odkryæ w XIX wieku, jak równie¿ w 1965 roku wskazuje na czas
funkcjonowania w granicach XI-XIV wieku53.

Mimo ¿e gród w Szczytnie le¿y poza omawianym obszarem gminy
Rzeczenica, wspominam o nim, poniewa¿ le¿y w s¹siedztwie jeziora
Szczytno i wchodzi³ w obrêb systemu osadniczego rynny gwieŸdziñskiej.

W obrêbie gminy Rzeczenica znajduje siê jeszcze jedno grodzisko,
okreœlone jako domniemane z racji s³abo czytelnych elementów wa³u
obronnego. Jest to grodzisko nizinne zlokalizowane ok. 1 km na po-
³udniowy zachód od Pieniê¿nicy, nad rzek¹ Czernic¹ (niem. nazwa
lokalna Burgwall). Pomimo powa¿nego zniwelowania i zniszczenia
nowo¿ytnymi wkopami, w terenie rysuje siê jako nieregularne
wyniesienie o wysokoœci ok. 8 m od poziomu wody w rzece. Z uwagi na
nieliczny i ma³o charakterystyczny materia³ ceramiczny jego chro-
nologiê okreœlono ogólnie na okres wczesnoœredniowieczny54. Dopiero
ewentualne przysz³e badania wykopaliskowe mog¹ uœciœliæ datowanie i
ustaliæ pozycjê tego grodu w organizacji terytorialnej zachodniej strefy
osadnictwa wczesnoœredniowiecznego gminy Rzeczenica, zwi¹zane
zapewne z rynn¹ jeziora Bielsko i centrum osadniczym w rejonie Bia³ego
Boru (Ryc. 1.).

Nierozerwalnie z osadnictwem wczesnoœredniowiecznym zwi¹zane
s¹ cmentarzyska, miejsca kultu i obrz¹dku pogrzebowego. Pocz¹tkowo
przewa¿aj¹ pochówki cia³opalne, natomiast w póŸniejszych fazach
panuj¹cym staje siê obrz¹dek szkieletowy. Zmar³ych chowano w gro-
bach p³askich i kurhanach okr¹g³ych lub prostok¹tnych, obstawianych
niejednokrotnie wielkimi g³azami i maj¹cych czêsto charakter rodzinny.
Cmentarzyska wczesnoœredniowieczne maj¹ jeszcze wiele cech po-
gañskich – mieszcz¹ siê z daleka od osad, na uroczyskach zwanych
¿alnikami, a zmarli bywaj¹ czêsto wyposa¿eni w dary grobowe –
ozdoby, broñ, narzêdzia i naczynia.

Rozpoznania cmentarzysk kurhanowych na terenie gminy dokona³ F. W.
Kasiski w drugiej po³owie XIX wieku. Niektóre z nich kilkanaœcie lat
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póŸniej rozkopywa³ Hugo Conwentz. O rezultatach badañ informowa³ w
swojej pracy A. Lissauer w 1887 roku55, a nastêpnie w 1930 ks. W. £êga56.

W obrêbie grodzisk w Krêpsku, ok. 1,25 km na wschód od wsi
Olszanowo, przy dawnej drodze do Biskupnicy i ok. 250 m na po³udniowy
zachód od Krêpskiego M³yna, F. W. Kasiski zlokalizowa³ 8 kurhanów z
p³aszczem kamiennym, czêœciowo naruszonych „dzikimi” wkopami. Moja
weryfikacja w 1987 roku potwierdzi³a odkrycia Kasiskiego. W Jaworach,
nale¿¹cych kiedyœ do gminy Rzeczenica, ok. 6 km na po³udniowy wschód
od Bia³ego Boru, znajdowa³o siê kilka kurhanów kolistych o œrednicy ok. 5
m, z których trzy zosta³y zniszczone w wyniku wybierania kamieni. Podczas
rozkopywania jednego obiektu, na g³êbokoœci 1,30 m poni¿ej sto¿ka,
Kasiski odkry³ szkielet ludzki w pozycji le¿¹cej z g³ow¹ skierowan¹ na
wschód, wyposa¿ony w ¿elazny nó¿ o d³ugoœci 15 cm w pochwie z bia³ej
skóry, z resztkami okucia br¹zowego.

W Zalesiu, na po³udnie od drogi do miejscowoœci Grodzisko, obecnie w
lesie bukowym (dawniej „przy lesie bukowym”) znajduje siê 7 kurhanów
kamiennych, czworobocznych, z których dwa zosta³y rozkopane przez F.
W. Kasiskiego. W jednym znajdowa³a siê komora kamienna podzielona na
trzy czêœci zawieraj¹ca szcz¹tki szkieletu z g³ow¹ skierowan¹ na wschód.
Przy szkielecie znaleziono br¹zow¹ obr¹czkê (kab³¹czek skroniowy?). Moja
weryfikacja terenowa w 1987 roku potwierdzi³a istnienie kurhanów, mocno
jednak ju¿ zdeformowanych przez minione 140 lat.

Równie¿ w pobli¿u GwieŸdzina, przy polnej drodze do Rzeczenicy,
Kasiski zlokalizowa³ 12 kurhanów, które rozkopa³ H. Conwentz w 1886
roku. Szkielety zachowa³y siê s³abo, przy jednym znaleziono br¹zowe
okucie no¿a ¿elaznego, zdobione ornamentem punktowym. Znajdowa³y siê
tam równie¿ pochówki z okresu wp³ywów rzymskich, o których pisa³em
wy¿ej. Po drugiej stronie jeziora Szczytno, w Kleœniku i w okolicach
miejscowoœci Szczytno, Kasiski odkry³ tak¿e wczesnoœredniowieczne
grobu szkieletowe wyposa¿one w ¿elazne no¿e.
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Ludnoœæ zamieszkuj¹ca omawiany teren we wczesnym œredniowieczu
bra³a równie¿ udzia³ w wymianie lokalnej i dalekosiê¿nej rozwijaj¹cej siê od
IX wieku na szerok¹ skalê w strefie nadba³tyckiej. W pierwszym rzêdzie
o¿ywienie kontaktów handlowych czytelne jest w odkrywanych skarbach
monet i ozdób srebrnych lub w pojedynczych znaleziskach monet arabskich,
a póŸniej niemieckich, angielskich, czeskich i ozdób skandynawskich.

Monety arabskie (dirhemy), a tak¿e fragmenty ozdób srebrnych odkryto
w 1929 roku na terenie Garska. Skarb ten trafi³ wówczas do Muzeum
Pogranicza w Pile57. Wiêcej znalezisk dostarczy³ drugi skarb z Garska
odnaleziony przypadkowo w 1983 roku w obrêbie gospodarstwa Natalii Paœ.
Akcja ratownicza s³u¿by konserwatorskiej w S³upsku doprowadzi³a do
uratowania wówczas ³¹cznie 336 monet ca³ych i u³amków, a tak¿e 14
fragmentów ozdób srebrnych i z³omu srebrnego. W sk³ad skarbu wchodzi³y
monety arabskie (21), bizantyjskie (1), saskie (236), bawarskie (19), czeskie
(33), anglosaskie (2) oraz 25 s³abo zachowanych, bli¿ej nierozpoznanych.
Wœród ozdób srebrnych pozyskano kab³¹czek skroniowy, fragment
bransolety z ornamentem romboidalnym, fragment naszyjnika oraz
fragment drutu srebrnego. Najliczniejsze monety saskie reprezentowane s¹
g³ównie przez denary krzy¿owe Ottona I i Ottona III z mennicy w Kolonii i
w Dortmundzie, datowane na koniec X i pierwsz¹ po³owê XI wieku58.

Ci¹g dalszy losów skarbu z Garska, jak to zwykle bywa, dopisa³o ¿ycie.
Otó¿, prowadz¹c badania wykopaliskowe w 1987 roku w Olszanowie,
odwiedzi³em Garsk i zebra³em trochê wiadomoœci na temat pozyskania
skarbu w 1983 roku, Wœród okolicznych mieszkañców, zw³aszcza m³odych,
ci¹gle ¿ywa by³a sensacja sprzed kilku lat. Okaza³o siê, ¿e zanim wiadomoœæ
o odkryciu dotar³a do s³u¿by konserwatorskiej, ju¿ wiele monet kr¹¿y³o
wœród kolekcjonerów. Przez wiele jeszcze lat po odkryciu skarbu na miejsce
jego odkrycia przyje¿d¿ali zbieracze z ró¿nych stron kraju i przesiewali
ziemiê sitami w poszukiwaniu dalszych monet. W trakcie tych badañ uda³o
mi siê pozyskaæ kilkanaœcie fragmentów ozdób srebrnych z tego skarbu,
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które przekazane zosta³y do urzêdu konserwatorskiego w S³upsku (Ryc.
17.). Zdoby³em te¿ zdjêcia wielu monet ze skarbu, które ju¿ wczeœniej
rozesz³y siê wœród kolekcjonerów. Przeprowadzi³em wówczas równie¿
badania powierzchniowe na œwie¿o zaoranym kawa³ku pola, które doprowa-
dzi³y do odkrycia fragmentów ceramiki z X-XI wieku59.

Skarb znaleziony zosta³ w obrêbie osady, która zosta³a w koñcu XIX
wieku przeciêta wiejsk¹ drog¹ w momencie zasiedlania i organizacji wsi
przez osadników niemieckich z terenów nadwo³¿añskich. Skarb z 1929 roku
pochodziæ musia³ z tego miejsca i by³ zapewne tylko czêœci¹ du¿ego
depozytu odkrytego ostatecznie w 1983 roku.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania o spo³eczeñstwach zamieszkuj¹cych w pra-
dziejach i we wczesnym œredniowieczu obszar dzisiejszej gminy Rze-
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Ryc. 17. Garsk – skarb wczesnoœredniowieczny z 1983 r. Wybór ozdób.
Fot. I. £ukjaniuk.
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Archiwum dzia³u archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1601/Cz.



czenica, zauwa¿a siê penetracjê tych terenów siêgaj¹c¹ m³odszej epoki
kamienia. W ró¿nym stopniu tereny te by³y wykorzystywane osadniczo.
Zmianie ulega³y miejsca w sposób szczególnie intensywny zasiedlane.
Najczêœciej by³y one skupione wokó³ niecki jezior Krêpsko i Szczytno, a
tak¿e w okolicy Rzeczenicy i Olszanowa. W wielu wypadkach nie uda³o siê
niestety uchwyciæ pe³nej ci¹g³oœci osadniczej, co jest zapewne wynikiem
stanu badañ archeologicznych. To teren niew¹tpliwie bardzo atrakcyjny
osadniczo i tylko za spraw¹ badañ wykopaliskowych mo¿na te luki
wype³niæ.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Kacper Pencarski, Krzysztof Skrzypiec

Podmiejskie budownictwo mieszkaniowe (Kleinsiedlung)

w Koszalinie i S³upsku w latach 1919-1925

Dzieje architektury, w tym architektury mieszkaniowej i przemys³owej
Pomorza Zachodniego w dwudziestoleciu miêdzywojennym do dziœ po-
zostaj¹ nie zbadane. Problem w takim samym stopniu dotyczy historycznej
stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina, jak i pozosta³ych obszarów
dawnej prowincji pomorskiej. W ostatnich latach poczyniono wprawdzie
istotny krok w tej dziedzinie, czego konsekwencj¹ sta³o siê ukazanie w 2001
roku publikacji R. Dawidowskiego, R. D³ugopolskiego i A. Szymskiego,
poœwiêconej zagadnieniom architektury modernistycznej w latach
1928-19401. Wydana dot¹d pierwsza czêœæ niniejszego opracowania trochê
rozczarowuje, gdy¿ poœwiêcona jest przede wszystkim technicznej stronie
prezentowanych przyk³adów budownictwa mieszkaniowego. Nie brakuje tu
oczywiœcie rzutów technicznych i wybranych planów osiedli mieszka-
niowych, jednak¿e zignorowano opis ca³ego procesu historycznego, to-
warzysz¹cego powstawaniu jednostek osadniczych czy pojedynczych,
charakterystycznych obiektów. Praca ta w sposób niezrozumia³y pomija te
tereny historycznego Pomorza Zachodniego, które obecnie stanowi¹ czêœæ

1
R. Dawidowski, R. D³ugopolski, A. Szymski, Architektura modernistyczna lat 1928-1940

na obszarze Pomorza Zachodniego. Szczecin, 2001.



województwa pomorskiego, tj. powiatów: bytowskiego (wraz z czêœci¹
miasteck¹), lêborskiego i s³upskiego.

Praca nad niniejszym artyku³em wymaga³a wiêc przebadania ca³oœci
dostêpnego materia³u archiwalnego, który – pomimo zniszczeñ w czasie
ostatniej wojny – nadal jest doœæ obszerny, choæ silnie rozproszony.
Wykorzystano przede wszystkim materia³y przechowywane w archiwach
pañstwowych w Szczecinie, Koszalinie i S³upsku, w szczególnoœci akta
budowlane w zachowanych zespo³ach akt miejskich, a tak¿e lokalne i
ogólnopañstwowe dzienniki ustaw. O ile osadnictwo podmiejskie w Ko-
szalinie czy S³upsku jest mo¿liwe do doœæ precyzyjnego przeœledzenia, o
tyle zagadnienie to w œwietle zachowanych materia³ów w odniesieniu do
trzeciego wówczas pod wzglêdem liczby ludnoœci miasta rejencji ko-
szaliñskiej – Ko³obrzegu2 – jest znikomo reprezentowane na skutek nik³ego
zachowania materia³ów archiwalnych z lat 1918-1939 w zespole akt
miejskich3. Z identycznym problemem spotkaæ mo¿na siê w odniesieniu do
Drawska4. Doskona³¹ natomiast baz¹ informacji s¹ akta rejencji ko-
szaliñskiej i szcz¹tki zespo³ów urzêdów budowlanych, gdzie znajdziemy
rozporz¹dzenia, komunikaty, tabele cenowe materia³ów budowlanych itp.5.
Co siê zaœ tyczy literatury, to dostêpne monografie miast interesuj¹cego nas
obszaru zarówno sprzed 1945 roku, jak i publikacje powojenne bardzo
czêsto nie poruszaj¹ interesuj¹cego nas zagadnienia w ogóle, gdyby nie
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Budowlana w Stargardzie, 42 j.a.); APSz, M. Stelmach, Inwentarz zespo³u: Grupa zespo³ów
urzêdów budowlanych (Kreisbauämter) z lat 1853-1940. Szczecin, 1972, s. 2.



liczyæ og³oszonej w 1969 roku pracy doktorskiej Józefa Stanielewicza6.
Jednak¿e w tej pracy zagadnienie „ma³ego osadnictwa” w miastach równie¿
nie zosta³o dostatecznie dobrze ujête, co wynikaæ mo¿e z rezygnacji przez
autora przebadania akt magistrackich, zdeponowanych wówczas w Woje-
wódzkim Archiwum Pañstwowym w Szczecinie7.

Podmiejskie budownictwo mieszkaniowe w okresie dwudziestolecia
miêdzywojennego kszta³towane by³o przez ró¿ne formy ustawodawstwa
ogólnopañstwowego i lokalnego. W interesuj¹cym nas przedziale czaso-
wym lat 1919-1925 ta forma budownictwa mieszkaniowego odgrywa³a
specyficzn¹ rolê i mia³a za zadanie w jak najwiêkszym stopniu z³agodziæ nie
tylko ujemne skutki niekorzystnych dla ca³ego Pomorza Zachodniego
przeobra¿eñ ogólnopañstwowych i gospodarczych, ale i zaspokoiæ silne
zapotrzebowanie ludnoœci nie tylko miejskiej na w³asne mieszkania8. St¹d
te¿ idea umownie przez nas nazwanego „ma³ego osadnictwa” (Klein-

siedlung) dotyczy³a nie tylko zak³adania osiedli w miastach, lecz tak¿e
budowy podobnych w swojej funkcji jednostek osadniczych na wsi.
Budowa takich osiedli mieszkaniowych przebiega³a w praktyce do lat
czterdziestych XX wieku, z tym zastrze¿eniem, ¿e od 1925 roku bu-
downictwo to zaczê³o funkcjonowaæ w innych uwarunkowaniach finan-
sowych, a nawet i propagandowych. Podobnie rzecz mia³a miejsce w
okresie rz¹dów nazistowskich, gdzie od 1936 roku zaprzestano budowaæ nie
inaczej, jak z wykorzystaniem architektury ch³opsko-rêkodzielniczej, two-
rz¹c osiedla, w których w minimalnym stopniu wykorzystywano postêp
techniczny i cywilizacyjny9. Tak wiêc do 1925 roku wyniki ca³oœciowej
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2005, s. 187.



akcji osiedleñczej okaza³y siê niedostateczne10; w tym te¿ roku zaobser-
wowaæ mo¿na pocz¹tek masowej ucieczki z Pomorza Zachodniego, po-
³¹czonej z kryzysem rolnym11.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu I wojny œwiatowej przed miastami, jak i
przed administracj¹ poszczególnych landratur prowincji pomorskiej stanê³o
niemo¿liwe w praktyce do wykonania zadanie przyjêcia optantów z terenów
przyznanych Polsce (Wielkopolski, Pomorza Nadwiœlañskiego bez obszaru
póŸniejszego Wolnego Miasta Gdañska). Kwestie zwi¹zane z budow¹ no-
wych mieszkañ i przystosowaniem innych pomieszczeñ na cele mieszkalne
jedynie spotêgowa³y i tak wystêpuj¹ce od 1918 roku trudnoœci zw³aszcza we
wschodnich powiatach rejencji koszaliñskiej12. Ta grupa ludnoœci utrudni³a
pracê landratur i magistratów, szczególnie w Lêborku, gdzie w latach
1919-1925 osiedli³o siê 1.575 imigrantów, w S³upsku (1.478 osób) i Ko-
szalinie (915 osób)13. Znaczny wzrost liczby ludnoœci zwi¹zany z imigran-
tami da³ siê zauwa¿yæ tak¿e w powiecie bytowskim i drawskim14. Pamiêtaæ
te¿ tak¿e nale¿y o tym, i¿ istniej¹ca dot¹d substancja mieszkaniowa tak¿e
wymaga³a natychmiastowych nak³adów finansowych na remonty czy te¿
podniesienie standardów mieszkaniowych. Przesuniêcia graniczne z 1919
roku spotêgowa³y ponadto zjawisko opuszczania Pomorza Zachodniego
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Gierszewski. Poznañ, 1981, s. 346.
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kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, red. B.
Wachowiak. Poznañ-Gdañsk, 2006, t. IV, s. 111.
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D. Szudra, Ludnoœæ pruskiej…, dz. cyt., s. 102; T. Katafiasz, Dzieje miasta od XVI wieku do

1945 roku. W: Drawsko Pomorskie 1297-1997. Studia z dziejów miasta, red. B. Polak.
Koszalin-Drawsko Pomorskie, 1997, s. 132.



oraz póŸniejszej Marchii Granicznej przez ludnoœæ wiejsk¹, ale i te¿ w
znacznym stopniu przez inteligencjê, g³ównie z przyczyn socjalnych15.

Rozwi¹zanie tych¿e problemów nie mog³o wiêc odbyæ siê bez pomocy
pañstwa (by³a ona szczególnie istotna w latach 1919-1932, czyli w czasie
braku ustabilizowanej sytuacji finansowej jednostek samorz¹du tere-
nowego)16, tote¿ 11 sierpnia 1919 roku parlament niemiecki uchwali³ ustawê
„O kolonizacji wewnêtrznej” wraz z instrumentami prawnymi pozwa-
laj¹cymi na wykup ziemi przez pañstwo17. Zgodnie z t¹ ustaw¹ planowano
rozparcelowaæ jedn¹ trzeci¹ wielkiej w³asnoœci ziemskiej, natomiast na
Pomorzu Zachodnim doprowadziæ do powstania oko³o stu tysiêcy nowych
gospodarstw. Ponadto za³o¿ono, ¿e zwiêkszona zostanie liczba ludnoœci
rzemieœlniczej w miastach18.

Ta doœæ ogólna w swoim kszta³cie ustawa zosta³a uzupe³niona dwoma
innymi, wspartymi w realizacji przez pañstwo, umo¿liwiaj¹cymi dokonanie
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Bolert (br. imienia), Die Landeskulturgesetzgebung der Nachkriegszeit. W: Die deutsche

ländliche Siedlung. Formen, Aufgaben, Ziele, hrsg. im Preußischen Ministerium für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten, red. Steiger (br. imienia). Berlin, 1931, s. 1; J.
Stanielewicz, Kolonizacja..., dz. cyt., s. 18; ten¿e, Sytuacja…, dz. cyt., s. 273; J. Lindmajer,
Okres miêdzywojenny i druga wojna œwiatowa (1918-1945). W: Dzieje S³awna, red. J.
Lindmajer. S³upsk, 1994, s. 257-258; A. Czarnik, Z dziennika hitlerowskiego propagandysty.

Zapiski Wernera Kocha z Cz³uchowa z lat 1936-1941. S³upsk, 1998, s. 14; D. Szudra,
Ludnoœæ pruskiej…, dz. cyt., s. 94-95; E. W³odarczyk, Pomorze Zachodnie..., dz. cyt., s. 49.
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Oberbürgermeisters vom 4.4.1943. „Baltische Studien“, Neue Folge, 1974, Band 60, s. 134.
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Pommerns Geschichte. Halle (Saale), 1934, s. 155; Bolert, Die Landeskulturgesetzgebung…,
dz. cyt., s. 3-4; H. Fenske, Die Verwaltung…, dz. cyt., s. 122; Der Kreis Rummelsburg, hrsg.
vom Kreisausschuß. Stettin, 1938, s. 241; E. W³odarczyk, Czas kryzysu…, dz. cyt., s. 296; J.
Krasuski, Historia Niemiec. Wroc³aw-Warszawa-Kraków, 2004, s. 388. Pe³ny tekst ustawy
wraz z komentarzem, wyk³adnia przepisów przejœciowych i projekt realizacji programu
budownictwa socjalnego znajduje siê w broszurze Reichs- und Preußische Staatskomisar für

das Wohnungswesen. Durchschrift Nr. 2: Ersatzbauweisen, (br. autora). Berlin, 1919,
inserowanej w Archiwum Pañstwowym w Koszalinie (dalej: APK), Akta Rejencji
Koszaliñskiej (dalej: ARK), sygn. 4613.
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B. Dopiera³a, Konfrontacje i przypomnienia. Szkice z dziejów upadku niemczyzny na

Pomorzu Zachodnim. Poznañ, 1962, s. 154.



zmian w dziedzinie mo¿liwoœci udzielenia pomocy finansowej realizo-
wanych budów oraz w kwestii bardziej elastycznego u¿ytkowania terenu, a
mianowicie „Ustaw¹ osiedlow¹” z 1920 roku19 i „Ustaw¹ o planach zabudo-
wy” z 1923 roku20. Ustawy te mia³y pierwszeñstwo przed statutami budowla-
nymi poszczególnych miast (Ortstatute), niejednokrotnie blokuj¹cymi
podmiejskie budownictwo21. Doprowadzi³o to do zdezaktualizowania statu-
tów, jednak¿e nowe ich teksty zak³ada³y mo¿liwoœæ wprowadzenia do
danego miasta zabudowy podmiejskiej22. Jednoczeœnie z t¹ ostatni¹ ustaw¹
og³oszono program uruchomienia na szerok¹ skalê robót publicznych23 i
dzia³añ lokalnych urzêdów kultury rolnej (Kulturamt) koordynowanych
przez prezydentów rejencji24.

Jednoczeœnie z 1 kwietnia 1920 roku administracjê budowlan¹ na
wszystkich szczeblach podporz¹dkowano Ministerstwu Finansów, w
którym utworzono Wydzia³ Budownictwa Nadziemnego (Hochabteilung)25.
W terenie nadzór nad budownictwem ogólnopañstwowym sprawowali
nadal prezydenci rejencji (ju¿ od 1817 roku)26, zaœ nad budownictwem
lokalnym – powiatowe urzêdy budowlane (Kreisbauamt)27. Przyjêcie
ustawy z 11 sierpnia 1919 roku jedynie prawnie usankcjonowa³o do-
tychczasowe stosunki gospodarcze na wsi i mieœcie, gdzie nap³yw ludnoœci
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jedynie przyspieszy³ proces zacierania siê ró¿nic miêdzy miastem a wsi¹
(chocia¿by poprzez szybsze uprzemys³owienie rolnictwa, specjalizacjê
produkcji, uruchomienie „ma³ego osadnictwa” na wsi itp.)28. Stawiano
przede wszystkim na osiedla zamkniête, sk³adaj¹ce siê z zagród, w których
mo¿na by³oby utrzymaæ inwentarz ¿ywy oraz obni¿yæ koszty utrzymania29.

Dodatkowo, ze wzglêdów propagandowych, do powiatów le¿¹cych w
bezpoœrednim s¹siedztwie z Rzeczpospolit¹, kierowano dodatkowe œrodki
na polepszenie infrastruktury drogowej i rozwój miejscowego zaplecza
kulturalnego (budowa bibliotek, szkó³ wiejskich, koœcio³ów)30. W praktyce,
na przyk³ad w Bytowie, œrodki na budowê obiektów mieszkalnych
pozwoli³y wprawdzie na oddanie do u¿ytku 140 mieszkañ w latach
1919-1923, jednak¿e w stosunku do istniej¹cego wówczas zapotrzebo-
wania, liczba ta nie by³a zadowalaj¹ca. Niemniej mo¿na mówiæ o pewnym
o¿ywieniu lokalnego budownictwa miejskiego, choæ wzrost a¿ o dwie
trzecie oddawanych mieszkañ w Bytowie nast¹pi³ dopiero w latach
1924-192731.

Przesuniêcie w czasie realizacji osiedli podmiejskich nast¹pi³o tak¿e i w
Bia³ogardzie, gdzie liczba oczekuj¹cych na mieszkanie by³a najwiêksza na
pocz¹tku 1929 roku – 3.783 osoby, co wskazywa³o na brak jakiejkolwiek
mo¿liwoœci nad¹¿enia za potrzebami na rynku mieszkaniowym w
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poprzednich latach32. Wówczas to, w 1924 roku rz¹d niemiecki przyj¹³ do
realizacji program budownictwa socjalnego, dopiero teraz opartego na
rzeczowej analizie rynku mieszkaniowego i budowlanego33, uruchamiaj¹c
przy tym niewielkie w stosunku do potrzeb œrodki finansowe. Mniejsze
miasta, które nie mog³y pozwoliæ sobie na zaanga¿owanie du¿ych pieniêdzy
z w³asnych bud¿etów, zaci¹ga³y kredyty, a tak¿e finansowa³y prace pu-
bliczne na swoim terenie najczêœciej przy budowie takich w³aœnie
podmiejskich osiedli mieszkaniowych. Tak post¹pi³ magistrat Drawska,
bior¹c po¿yczkê na ten cel w wysokoœci 300.000 marek na 2 lata przy
oprocentowaniu 2 %34.

Jak s³abe by³o zaanga¿owanie w³adz samorz¹dowych i pañstwowych w
rozwój „ma³ego osadnictwa” w pierwszych trzech powojennych latach,
nawet z wykorzystaniem gliny jako najtañszego surowca budowlanego,
przedstawiono w tabeli nr 1. Jedn¹ z przyczyn by³a rosn¹ca inflacja, która na
przestrzeni ca³ego 1922 roku doprowadzi³a do zachwiania cen na wy-
korzystywane w rejencji najtañsze artyku³y budowlane35.

Ustawy o „ma³ym osadnictwie” pozwala³y tak¿e na budowê osiedli
przyzak³adowych. Ide¹ takiego podejœcia by³o zasygnalizowanie rzekomo
humanitarnego podejœcia klasy posiadaczy do najemnej si³y roboczej. W
praktyce osiedla podmiejskie by³y budowane w bezpoœredniej bliskoœci
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fabryk tylko dlatego, by jeszcze mocniej zwi¹zaæ robotników z ich
miejscem pracy36.

Tabela 1. Liczba oddanych do u¿ytku obiektów mieszkalnych z wykorzystaniem gliny w

rejencji koszaliñskiej w latach 1919-1921

�ród³o: Obliczenia w³asne autorów na podstawie: APK, ARK, sygn. 4613, pismo

landrata komisarycznego w Szczecinku do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 26 II 1920 r.;

pismo wydzia³u budowlanego magistratu w Bytowie do prezydenta rejencji koszaliñskiej z

25 VI 1920 r.; odpowiedzi na pytanie prezydenta rejencji koszaliñskiej w sprawie

prowadzonych budów z wykorzystaniem gliny z magistratów: Barwice z 27 VII 1920 r.,

Bobolice z 3 IX 1920 r., Czaplinek z 2 VI 1920 r., Dar³owo z 28 VII 1920 r., Drawsko z 6 VIII

1920 r., Kalisz Pom. z 15 VI 1920 r., Karlino z 29 VI 1920 r., Ko³obrzeg z 28 VI 1920 r.,

Lêbork z 1 VII 1920 r., £eba z 30 VII 1920 r., Miastko z 5 VIII 1920 r., Okonek z 15 VI 1920
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Budynki z wykorzystaniem

wy³¹cznie gliny

Budynki z wykorzystaniem

gliny i kamieni

Budynki z wykorzystaniem

gliny i drewna (tzw. szachulec)Powiat

1919 r. 1920 r. 1921 r. 1919 r. 1920 r. 1921 r. 1919 r. 1920 r. 1921 r.

Bia³ogard - - - 5 9 - 10 9 -

Bobolice 1 2 - 3 3 - 2 8 -

Bytów - 3 - - 2 - - 8 1

Drawsko - - - - - - 1 2 -

Ko³obrzeg-

Karlino
- - - - - - - - -

Koszalin - - - - 1 1 - 1 4

Lêbork 12 8 2 - 10 - - - -

Miastko 2 3 1 - - - 3 1 -

S³awno - 5 2 - 3 - - 1 -

S³upsk 5 37 29 - 2 41 - - 2

Szczecinek 2 - 3 - 1 10 - - -

Œwidwin - 2 - - 6 - 2 2 -

Razem 22 60 37 8 37 52 18 32 7

36
R. Dawidowski, R. D³ugopolski, A. Szymski, Architektura modernistyczna…, dz. cyt., s.

53.



r., Polanów z 22 VI 1920 r., Po³czyn z 25 VIII 1920 r., Sianów z 10 VI 1920 r., S³awno z 10

VIII 1920 r., Szczecinek z 24 VII 1920 r., Œwidwin z 10 VIII 1920 r. i Z³ocieniec z 6 VIII 1920

r.; sygn. 4614, zestawienie budynków mieszkalnych wybudowanych z u¿yciem gliny w

rejencji koszaliñskiej w roku 1919, 1920 i 1921 (br. daty), f. 151; pismo z magistratu w

S³upsku do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 9 I 1922 r., f. 175.

Doœæ specyficzn¹ grup¹ ludnoœci, która tak¿e by³a uprawniona do
korzystania z mo¿liwoœci otrzymania mieszkania w ramach „ma³ego
osadnictwa” byli zdemobilizowani ¿o³nierze oraz powracaj¹cy do ojczyzny
jeñcy wojenni. Ta grupa cieszy³a siê poparciem dzia³aj¹cego w Koszalinie
na obszar rejencji Pañstwowego Urzêdu do spraw Demobilizacji Gospo-
darczej (Reichsamt für Wirtschaftliche Demobilung – RfWD). Cz³onkowie
RfWD dzia³ali w porozumieniu z Izb¹ Rzemieœlniczo-Handlow¹ w S³upsku
i przy aprobacie prezydenta rejencji37, st¹d te¿ decyzje o realizacji osiedli dla
weteranów wojennych bardzo ³atwo zapada³y w oparciu o „ma³e osad-
nictwo”.

Wprowadzenie akcji osiedleñczej w takiej skali mia³o tak¿e na celu
z³agodzenie nastrojów rewolucyjnych bezpoœrednio po 1919 roku, jak i
rozwi¹zanie problemu zad³u¿onego, nierentownego i niedoinwestowanego
rolnictwa38. Akcja ta, choæ w pierwszych latach by³a realizowana z pewnymi
sukcesami, w zwi¹zku z kryzysem gospodarczym w 1923 roku zosta³a
zaniechana praktycznie a¿ do 1925 roku Wzglêdne powodzenie akcji
osiedleñczej w pierwszych latach wynika³o z uruchomienia œrodków finan-
sowych w wysokoœci 6 mln marek, z których 2,8 mln mia³o trafiæ na budowê
osiedli mieszkaniowych na wsi, pozosta³a czêœæ mia³a zostaæ przydzielona
w postaci dop³at do realizowanych inwestycji w Koszalinie i Ko³obrzegu
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(wsparcie budowy 40 mieszkañ w obu miastach) oraz w S³upsku (45
mieszkañ)39.

Zainteresowani przedsiêwziêciem „ma³ego osadnictwa”, to jest pañstwo,
samorz¹d terytorialny (Landtag), jak i osoby wnosz¹ce wk³ad pieniê¿ny lub
robociznê w poczet sp³aty czêœci wierzytelnoœci za nabyte mieszkanie,
zaczêli odczuwaæ trudnoœci z wycen¹ w³asnej pracy czy si³¹ nabywcz¹
pieni¹dza40, a w 1920 roku przede wszystkim z brakiem materia³ów bu-
dowlanych, g³ównie cegie³. Przedstawiciele poszczególnych miast (przede
wszystkim S³upska, Koszalina, Dar³owa, Czaplinka i Kalisza), landraci, a
nawet niektórzy wójtowie wsi starali siê pozyskaæ ceg³y i cement ró¿nymi
sposobami, najczêœciej prosz¹c prezydenta rejencji o interwencjê w tej
sprawie41. Zdarza³y siê te¿ przypadki marnotrawstwa ju¿ zakupionych ma-
teria³ów budowlanych42. Gdy materia³ budowlany zosta³ wreszcie zorga-
nizowany, na przeszkodzie stanê³a jego spedycja. W tym zakresie trudnoœci
by³y czynione przede wszystkim przez koleje niemieckie, których szcze-
ciñska dyrekcja t³umaczy³a, i¿ nie zgadza siê na wykorzystanie w³asnego
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taboru do celów przewozowych z powodu zbyt przestarza³ego sprzêtu. W
taki sposób odmówiono przewozu cegie³ z cegielni powiatu drawskiego do
Z³ocieñca43.

W chwili natychmiastowego wzrostu liczby bezrobotnych po 1919 roku,
magistraty poszczególnych miast d¹¿y³y do wykorzystania ich do pro-
gramów realizacji budownictwa mieszkaniowego. Nie istnia³a wówczas
¿adna instytucja, której zadaniem by³aby walka z bezrobociem44. Reali-
zowane w omawianym przez nas okresie budownictwo mieszkaniowe,
przerwane w nastêpstwie kryzysu gospodarczego z 1923 roku, stale opiera³o
siê na drakoñskim programie oszczêdnoœciowym w odniesieniu do œrodków
finansowych i rzeczowych, zasugerowanym jeszcze w koñcu 1922 roku
przez Ministerstwa: Finansów i Oœwiecenia Publicznego45. W latach
1923-1925 zapotrzebowanie na mieszkania z jednej strony oraz reperkusje
ekonomiczne roku 1923 z drugiej, wymusi³y koniecznoœæ budowy baraków
zamiast budynków mieszkaniowych, jakie by³y przyjête do realizacji
jeszcze w 1919 czy 1920 roku46. Z pocz¹tkiem 1923 roku budowano obiekty
za najtañsze dostêpne materia³y budowlane, co by³o rzecz¹ powszechnie
spotykan¹ na ca³ym Pomorzu Zachodnim47.

Pamiêtaæ jednak¿e nale¿y, i¿ budownictwo spó³dzielcze, jak i prywatne
napotka³o na przeszkodê w postaci nazbyt wygórowanego podatku
gruntowego; ten zaœ na interesuj¹cym nas obszarze nale¿a³ do najwy¿szych
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na ca³ym Pomorzu Zachodnim. W 1923 roku podatek gruntowy w
przeliczeniu na jeden hektar wynosi³ w powiecie koszaliñskim 10,5 marki i
tutaj by³ najwy¿szy w rejencji. W S³awnie wynosi³ on 8,7 marki, w S³upsku
– 5,8, w Szczecinku – 4,3, Lêborku – 4,2, Dar³owie – 3,9, Bytowie – 3,2,
Miastku – 3,148. Interesuj¹ce jest tak¿e to, i¿ w dobie nasilenia siê kryzysu
gospodarczego w 1923 roku w³adze niemieckie zaczê³y zarzucaæ stronie
polskiej dokonanie wysiedlenia ludnoœci niemieckiej z Polski, co mia³oby
przyczyniæ siê do pog³êbienia wszystkich trudnoœci gospodarczych. Ogól-
noniemiecka prasa oskar¿y³a w³adze polskie o prowadzenie represyjnej
polityki wobec rodzin niemieckich, co mia³o doprowadziæ do pogorszenia
siê stosunków politycznych, spo³ecznych i gospodarczych we wschodnich
czêœciach Niemiec49.

O ile w pierwszych miesi¹cach 1919 roku problem rozwi¹zania bol¹czek
mieszkaniowych w ca³ych Niemczech by³ nieskoordynowany, o tyle od
drugiego pó³rocza 1919 roku odczuwana by³a wprawdzie powolna, ale
przynosz¹ca korzyœci poprawa. Powo³ane zosta³o w 1920 roku do ¿ycia
towarzystwo budowlane „Wohnungsfürsorgegesellschaft »Pommersche
Heimstätte« Stettin” z siedzib¹ w Szczecinie przy Königsplatz 1a (obecnie
plac ¯o³nierza Polskiego) jako spó³ka publiczno-prawna50, której agendê
utworzono tak¿e w Koszalinie. Siedziba towarzystwa mieœci³a siê po-
cz¹tkowo przy Bergstraße 8-10 (obecnie ul. Zwyciêstwa), zaœ 15 czerwca
1924 roku zosta³a przeniesiona do budynku rejencji przy Regierungstraße
(obecnie ul. Andersa)51. Przedstawicielstwo „Pommersche Heimstätte”
otwarte zosta³o równie¿ w S³upsku, a 15 maja 1927 roku, to jest z chwil¹
usystematyzowania prac nad organizacj¹ towarzystwa i jasnym sprecy-
zowaniem dzia³añ w zakresie mieszkalnictwa, po³¹czono filiê koszaliñsk¹ i
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s³upsk¹, pozostawiaj¹c j¹ w S³upsku przy Wasserstraße 6 (obecnie ul.
Szarych Szeregów)52. Terenem dzia³ania towarzystwa by³ obszar rejencji
koszaliñskiej53.

Od paŸdziernika 1920 roku do czasu polepszenia siê kondycji
gospodarczej prowincji pomorskiej i kraju w latach trzydziestych ubieg³ego
stulecia „Pommersche Heimstätte” mia³o wy³¹cznoœæ dyspozycji i przy-
dzielania materia³ów budowlanych na terenie prowincji, a tak¿e – w po-
rozumieniu z ministerstwem spraw wewnêtrznych – wp³ywa³o na ceny
materia³ów budowlanych przede wszystkim poprzez ustalanie cen wyjœ-
ciowych54. Towarzystwo koordynowa³o te¿ obrót deficytowymi materia³ami
budowlanymi na placach budów prowadzonych w ramach „ma³ego osad-
nictwa”, œledz¹c na bie¿¹co potrzeby na rynku budowlanym zarówno na
wsi, jak i w mieœcie55. W trakcie trwania kryzysu gospodarczego w 1923
roku „Pommersche Heimstätte” sta³o siê te¿ naczeln¹ instytucj¹ wskazuj¹c¹
firmy, od których kupowano materia³y budowlane, jak i podporz¹dkowa³o
sobie wiejskie towarzystwa budowlane dzia³aj¹ce w oparciu o ustawê o
„ma³ym osadnictwie”56. We w³adzach „Pommersche Heimstätte” zasiada³
miêdzy innymi prezydent rejencji koszaliñskiej, a tak¿e nadburmistrzowie
miast wydzielonych z powiatu: Koszalina, S³upska i Ko³obrzegu57.
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Jeszcze w 1925 roku natrafiano na szereg trudnoœci organizacyjnych
pomiêdzy pañstwem i rz¹dem Prus (wraz z sejmikiem miast pruskich) z
jednej strony a magistratami i landratami z drugiej. St¹d te¿ wykonanie
wielu prac budowlanych b¹dŸ sporz¹dzanie dokumentacji technicznej
przed³u¿a³o siê w czasie (g³ównie ze wzglêdu na brak pokrycia deficy-
towych œrodków finansowych), co powodowa³o interwencje w miejsco-
wych urzêdach budowlanych. Niemniej, zw³aszcza we wschodnich
czêœciach rejencji, da³ zauwa¿yæ siê wzrost liczby planowanych i rozpo-
czêtych budów mieszkañ58.

Koszalin

Sytuacja mieszkaniowa Koszalina, tak i wielu miast wschodniej czêœci
Pomorza Zachodniego, by³a skomplikowana i ukszta³towana w wyniku
wielu trudnoœci spo³ecznych. Ju¿ w 1918 roku w³adze miasta zwraca³y
uwagê na z³¹ sytuacjê w tej materii, wskazuj¹c jako przyczynê trudnoœci nie
tylko pogarszaj¹cy siê stan substancji mieszkaniowej miasta, ale i nie-
rozwi¹zany przez pañstwo problem nap³ywu optantów. Obie te zasadnicze
trudnoœci wp³ywa³y na kszta³t polityki mieszkaniowej Koszalina a¿ do 1930
roku, kiedy to liczba osiedlaj¹cych siê z terenów przyznanych Polsce
zaczê³a spadaæ. Ogromnych trudnoœci przysparza³ te¿ stan finansów
miejskich, a co za tym idzie – mniejsze zaanga¿owanie magistratu w zakup
materia³ów budowlanych. Budownictwo prywatne zosta³o ca³kowicie
wstrzymane, zaœ prowadz¹cy budowê obiektów mieszkalnych w tym czasie
zostali zmuszeni do ograniczania wydatków w tym zakresie59. Miasto nie
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mog³o sobie pozwoliæ na zakup podstawowych materia³ów budowlanych,
przede wszystkim cegie³.

Koszalin zreszt¹ nie by³ jedynym miastem, które musia³o znaleŸæ szybki,
ale przede wszystkim tani w realizacji sposób na zaspokojenie potrzeb
w³asnych mieszkañców i optantów. Zdecydowano siê na wzniesienie
budynków w zamkniêtym osiedlu „Buchwaldsiedlung” („Osiedle Las
Bukowy”) na pó³nocno-zachodnich obrze¿ach zabudowy Koszalina, w
rejonie Kavelungenweg (obecnie ul. Franciszkañskiej), dostosowuj¹c
warunki do przyjêtego w 1919 roku przez Reichstag prawa budowlanego i
jego standardów – zabudowy bliŸniaczej na obrze¿ach przy zastosowaniu
minimalnych nak³adów finansowych, oszczêdnoœci terenu i materia³ów
budowlanych60. W planach urbanistycznych podkreœlano zalety towarzy-
sz¹ce inwestycji: odleg³oœæ od zwartej zabudowy miejskiej (oko³o 1 km),
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Ilustracja 1. Koszalin. Fragment osiedla „Buchwaldsiedlung” pomiêdzy obecnymi
ulicami: Morsk¹ i Franciszkañsk¹. Stan z maja 2007 r. Fot. Kacper Pencarski
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dogodne po³¹czenie drogowe i tramwajowe (kursowanie tzw. kolei pla-
¿owej z Mielna i Unieœcia w kierunku dworca kolejowego) oraz prze-
znaczenie na budowê ponad 17 hektarów gruntów bez przeszkód w postaci
pasów technicznych i terenowych61. Szybko okaza³o siê jednak, ¿e koszty
uzbrojenia i budowy domów okaza³y siê zbyt wysokie wobec kosztów
przewidywanych.

Rozpoczêcie akcji osiedleñczej w powy¿szy sposób nie przynios³o
wiêkszej poprawy, gdy¿ „Buchwaldsiedlung” zosta³o zasiedlone przez
sprowadzonych do Koszalina osadników z Niemiec centralnych, by³ych
urzêdników i ich rodziny, wdowy po mê¿ach, którzy zginêli na wojnie, a
dopiero w dalszej kolejnoœci przez optantów i koszalinian czekaj¹cych na
mieszkanie. Tym ostatnim miasto proponowa³o jedynie adaptacjê po-
mieszczeñ piwnicznych i poddaszy na mieszkania, co praktykowano ju¿ od
paŸdziernika 1918 roku. Przedsiêwziêcie to i tak nie spowodowa³o spadku
liczby oczekuj¹cych na mieszkanie62, jednak¿e 27 grudnia 1918 roku
koszaliñski magistrat by³ gotów wyasygnowaæ kwotê 5 000 marek na
skierowanie bezrobotnych z terenu Koszalina do prac przy budowie
osiedla63. W stosunkowo szybkim czasie okaza³o siê, ¿e mieszkañcy osiedla
nie podjêli dzia³alnoœci rolniczej i ogrodniczej, co pierwotnie by³o za-
mierzeniem miasta, a ponadto zaczêli domagaæ siê pracy zgodnej ze swoimi
oczekiwaniami. W tej sytuacji w³adze rejencji koszaliñskiej zosta³y
zmuszone do interwencji na rzecz wstrzymania nap³ywu osadników64.

„Buchwaldsiedlung” mia³o sk³adaæ siê z 70 budynków o ³¹cznej liczbie
212 mieszkañ. Pierwszym etapem realizacji by³a budowa 60 domów za
sumê 1.424.000 marek, w tym koszt wytyczenia i regulacji ulic prze-
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widywano na 175.000 marek, koszt zamiany dzia³ek budowlanych i prze-
w³aszczeñ na 25.000 marek65. Ca³a jednostka osadnicza by³a wyposa¿ona
jedynie w podstawowe urz¹dzenia (z tego te¿ powodu mieszkañcy nazywali
swoje osiedle „Wsi¹ Zmartwieñ”)66, zaœ bie¿¹c¹ wodê i energiê elektryczn¹
przewidywano za³o¿yæ w dalszej kolejnoœci (przyk³adowo: oœwietlenie
zosta³o doprowadzone dopiero w 1927 roku67 i uzupe³nione w 1937 roku68;
dot¹d zamontowano jedynie 8 lamp elektrycznych za 4.636 marek69, gaz w
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Ilustracja 2. Koszalin. Fragment osiedla pracowników fabryki papieru w rejonie
obecnej ul. E. Kwiatkowskiego. Stan z maja 2007 r. Fot. Kacper Pencarski
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1928 roku70). Nie zwracano uwagi nawet na bezpieczeñstwo wynikaj¹ce z
realizacji przepisów przeciwpo¿arowych. Po pó³ roku od rozpoczêcia
inwestycji zaczê³y dawaæ o sobie znaæ trudnoœci zwi¹zane z brakiem
materia³ów budowlanych (przy dysponowaniu zarezerwowanymi œrodkami
finansowymi). Miasto-inwestor rozpoczê³o poszukiwania mo¿liwoœci za-
kupu cegie³ (oko³o 200.000 sztuk), wapna (30.000 kg) i cementu (20.000
kg)71. Budowê nastêpnych 30 mieszkañ prowadzono od po³owy 1920 roku,
przeznaczaj¹c na ten cel 8.510 m2 gruntów, których w³aœcicielem by³o
miasto, a które zaci¹gnê³o na ten cel kredyt na dalsze 473.900 marek72.
Rzecz¹ istotn¹ by³ fakt, i¿ materia³y budowlane by³y nabywane za
poœrednictwem lokalnych firm budowlanych, jednak¿e wskazanych przez
„Pommersche Heimstätte”. Firm¹, która realizowa³a najwiêcej zamówieñ
na materia³y i która by³a zdolna sprostaæ ich realizacji, by³a firma Feliksa
Paula; ta te¿ prowadzi³a korespondencjê z magistratem w sprawie spe³nienia
przez zamawiany budulec norm budowlanych73.

Koszaliñskie spó³dzielnie mieszkaniowe równie¿ boryka³y siê z
trudnoœciami finansowymi i rzeczowymi. Ponadto zosta³y pozbawione
pomocy finansowej przez miasto, przez co mia³y trudnoœci chocia¿by z
osiedleniem urzêdników pañstwowych i Schutzpolizei („Policji Ochron-
nej”). Powo³ane do ¿ycia „Beamtenwohnungsverein” („Towarzystwo do
Spraw Mieszkañ Urzêdników”) rozpoczê³o budowê nowych domów przy
Am Ziegelgraben (ul. K. Szymanowskiego), jednak¿e na skutek narastaj¹cej
inflacji i braku pieniêdzy w trakcie realizacji inwestycji zaczêto stosowaæ
materia³y zastêpcze (¿u¿el, bloczki cementowe, ¿wir). Oszczêdnoœci
dotyczy³y te¿ wykorzystywanego pod budownictwo terenu. Natychmiast
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APK, AmK, sygn. 524, kosztorys realizacji budowy gazoci¹gu (brak daty), f. 184-185.

Koszt przy³¹czenia osiedla do gazoci¹gu wyniós³ 8.000 marek.
71

APK, ARK, sygn. 4616, pismo Okrêgowego Komisarza do Spraw Mieszkañ dla Prowincji
Pomorze przy prezydencie rejencji szczeciñskiej do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 9 V
1920 r.
72

APK, AmK, sygn. 662, kwestionariusz w sprawie udzielenia kredytu na budowê mieszkañ
ze œrodków pañstwowych z 12 IV 1920 r., f. 4.
73

APK, AmK, sygn. 664, pismo dyrekcji firmy Feliksa Paula do wydzia³u budowlanego z 11
XII 1922 r., f. 70.
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Ilustracja 3. Koszalin. Obszary przeznaczone pod „ma³e osadnictwo” (zaznaczone
kratk¹) na prze³omie lat trzydziestych i czterdziestych XX w. pomiêdzy obecnymi
ulicami: Szczeciñsk¹ i Morsk¹ a lini¹ kolejow¹ do Ko³obrzegu i S³awna. (�ród³o:
Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, Akta miasta Koszalina, sygn. 613, f. 5.)



doprowadzi³o to do powstania wielu usterek technicznych, których usu-
niêcie jedynie powiêkszy³o koszty budowy. Dochodzi³o do sytuacji, w
których na skutek oszczêdnoœci terenowej zakazywano ruchu pojazdów
ciê¿arowych na nowo wytyczonych osiedlowych ulicach74. Rozpoczêta 26
kwietnia 1921 roku dwuetapowa budowa osiedla prowadzona by³a w
niepewnej sytuacji finansowej, zaœ decyzja Poczty Rzeszy o cofniêciu
dotacji w 1925 roku jedynie zwiêkszy³a istniej¹ce trudnoœci. Mimo to
rozbudowê osiedla kontynuowano do koñca lat trzydziestych ubieg³ego
wieku75.

W³aœcicielem mieszkañ, w których budowie udzia³ bra³y miejscowe i
krajowe spó³dzielnie budowlane, stawa³ siê ten, kto pomyœlnie przeszed³
przez losowanie parcel budowlanych, na których ju¿ trwa³a budowa, a
nastêpnie wp³aci³ po³owê ceny domu. Mo¿na tu by³o jednak¿e skorzystaæ z
kredytu mieszkaniowego b¹dŸ odpracowaæ okreœlon¹ czêœæ wartoœci
mieszkania. Zdaniem nadburmistrza Koszalina Maksa Klawonna, taka
forma sp³at nale¿noœci mog³aby przyczyniæ siê do spadku bezrobocia w
mieœcie, co istotnie pozwoli³oby na obni¿enie liczby bezrobotnych w latach
póŸniejszych76.

W 1920 roku powsta³ pomys³ budowy 40 mieszkañ dla robotników
fabryki papieru, jednak¿e realizacja tego przedsiêwziêcia zosta³a od³o¿ona
na bli¿ej nieokreœlony czas77. Budowê osiedla „Papierfabriksiedlung” (rejon
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APK, ARK, sygn. 4602, pismo policji budowlanej do koszaliñskiego magistratu i

prezydenta rejencji koszaliñskiej z 25 VI 1921 r., f. 21.
75

„Stolper Post. Tageszeitung für Stadt und Land. Amtliches Publikations-Organ” z 28 X
1924 r.; D. Szewczyk, Dokumenty erekcyjne pocztowego osiedla im. Stroma w Koszalinie z

dnia 19 czerwca 1926 roku. „Koszaliñskie Zeszyty Muzealne”, 2001, nr 23, s. 187.
76

M. Bartz, Wegweiser und Heimatbuch…, dz. cyt., s. 93; R. Lotz, Kreis Köslin. W:
Hinterpommern. Wirtschafts- und Kulturaufgaben eines Grenzbezirks, red. C. Cronau.
Stettin, 1929, s. 408; F. Treichel, Die Geschichte der Stadt Köslin. Köslin, 1939, s. 83; J.
Stanielewicz, Miêdzy..., dz. cyt., s. 243; D. Szewczyk, Dokumenty erekcyjne…, dz. cyt., s.
185-188.
77

APK, AmK, sygn. 623, pismo dyrekcji firmy Feliksa Böttchera w imieniu dyrekcji fabryki
papieru do wydzia³u budownictwa przy koszaliñskim magistracie z 22 XII 1920 r., f. 30; M.
Szymczyk, Zarys dziejów koszaliñskich zak³adów papierniczych. „Koszaliñskie Zeszyty
Muzealne”, 2004, nr 24, s. 214.



obecnej ul. E. Kwiatkowskiego i ul. W³adys³awa IV) rozpoczêto w roku
nastêpnym, przystêpuj¹c do budowy 20 dwurodzinnych domów na terenach
wczeœniej przekazanych przez miasto o ³¹cznej powierzchni 150.000 m2 ze
wskazaniem powierzchni przeznaczonej na ogródki przydomowe78. W
kosztach tego przedsiêwziêcia partycypowa³o miasto, które obok œrodków
przekazanych przez g³ównego inwestora – fabrykê papieru, przekaza³o
kwotê 243.000 marek79. Tu tak¿e jednak inwestycje zwi¹zane z u³atwieniem
mieszkañcom ¿ycia by³y wykonywane w póŸniejszym terminie80.

Równie¿ w 1920 roku rozpoczêto budowê osiedla w pe³ni skanalizo-
wanego przy Baster Weg (obecnie ul. Mieszka I). Jeszcze w kwietniu tego
roku radca budowlany Paulmann proponowa³ budowê w ramach „ma³ego
osadnictwa” osiedla przy Bublitzerstraße (obecnie ul. H. Modrzejewskiej);
wkrótce miasto przekaza³o na budowê mieszkañ 1.902 m2, jednoczeœnie
zaci¹gaj¹c od pañstwa po¿yczkê 104.625 marek. Pozwoli³o to na budowê
szeœciu pierwszych domów dwurodzinnych, których trwa³oœæ przewi-
dywano na 70-80 lat81. Rok póŸniej miasto zaci¹gnê³o po¿yczkê na
rozpoczêcie budowy osiedla mieszkaniowego przy Lorenzstraße (obecnie
ul. S. Moniuszki) w wysokoœci 727.000 marek wraz ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ Pocztowców82. Pierwszych 6 nowych domów z 24 mie-
szkaniami zbudowanych na dzia³kach o powierzchni 15.922 m2 nie
zamkniêto w ciasnej jednostce osadniczej jak osiedle „Buchwaldsiedlung”83.
Nadal jednak zapotrzebowanie na mieszkania w Koszalinie wzrasta³o w
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APK, AmK, sygn. 623, pismo dyrekcji „Papierfabrik-Arbeitersiedlungs-Genossenschaft

Köslin e. G.m.b.H.” do wydzia³u budowlanego koszaliñskiego magistratu z 15 XI 1920 r., f.
9; kwestionariusz i kosztorys budowy osiedla z 22 XII 1920 r., f. 32.
79

APK, AmK, sygn. 623, kosztorys budowy osiedla z IV 1920 r., f. 106.
80

Przyk³adowo: wykonanie oœwietlenia na „Papierfabriksiedlung” zak³adano na 1930 r.;
APK, AmK, sygn. 524, wyci¹g z protoko³u posiedzenia rady miejskiej z 14 I 1930 r., f. 188.
81

APK, AmK, sygn. 663, kwestionariusz i kosztorys budowy mieszkañ przy Bublitzerstraße
z 12 IV 1920 r., f. 12-13; pismo radcy budowlanego do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 12
IV 1920 r., f. 19.
82

APK, AmK, sygn. 666, kwestionariusz i kosztorys budowy osiedla przy Lorenzstraße z 19
III 1921 r., f. 88.
83

APK, AmK, sygn. 666, kwestionariusz w sprawie udzielenia po¿yczki miastu przez
pañstwo z 14 I 1921 r., f. 66.



znacznym stopniu; w styczniu 1921 roku oczekiwa³o na mieszkanie 1.547
rodzin (w kwietniu 1920 roku – 1.210)84.

Warto tak¿e wspomnieæ o niezrealizowanym pomyœle z 1922 roku
zabudowy nieu¿ywanej p³yty l¹dowiska w rejonie Buchwaldstraße (obecnie
ul. Morskiej) oraz terenów przyleg³ych. Podjêto wprawdzie kroki zwi¹zane
z podzia³em terenu na dzia³ki budowlane, jednak¿e doœæ szybko zmieniono
ich przeznaczenie na dzia³ki ogrodowe. Do pomys³u zagospodarowania tego
terenu z przeznaczeniem na budownictwo podmiejskie powrócono jeszcze –
oczywiœcie bez powodzenia – w 1942 roku85, podobnie jak do powiêkszenia
istniej¹cego osiedla „buchwaldsiedlung”.86

S³upsk

Ogólna sytuacja mieszkaniowa w S³upsku na prze³omie lat 1918-1919
przedstawia³a siê katastrofalnie. Ju¿ w latach wojny 1914-1918 przyby³o do
miasta oko³o 3.000 osób, tote¿ z koñcem wojny nie istnia³y mo¿liwoœci
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w mieœcie87. Pewne nadzieje we
w³adzach miasta mog³y zostaæ rozbudzone z chwil¹ og³oszenia przez
Ministerstwo Wojny szeroko zakrojonego programu „ma³ego osadnictwa”,
który mia³ byæ oparty wy³¹cznie na finansach pañstwa i prowincji88.
Jednak¿e w po³owie maja 1919 roku okaza³o siê, ¿e udzia³ w programie
budownictwa mieszkaniowego bez zaanga¿owania finansów miejskich
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APK, AmK, sygn. 666, sprawozdanie z wydzia³u budowlanego koszaliñskiego magistratu

do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 12 IV 1920 r., f. 1; pismo radcy budowlanego z
koszaliñskiego magistratu do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 14 I 1921 r., f. 78.
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APK, AmK, sygn. 613, wyci¹g z planu zagospodarowania przestrzennego Koszalina z
uwzglêdnieniem budownictwa mieszkaniowego z 1938 r., modyfikowany w 1942 r., f. 5.
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APK, AmK, sygn. 613, pismo spó³dzielni „Gartenheim-Genossenschaft Köslin e.
G.m.b.H.“ z 28 VII 1940, f. 21.
87

APS, Akta miasta S³upska (dalej: AmS), sygn. 2127, pismo s³upskiego magistratu do
prezydenta rejencji koszaliñskiej z 20 VI 1918 r., f. 115.
88

APS, AmS, sygn. 2127, okólnik Ministerstwa Wojny do w³adz prowincji, rejencji,
landratów i magistratów z 15 III 1918 r., f. 96-97.



okaza³ siê nierealny. Ponadto po utworzeniu pañstwa polskiego sytuacja na
rynku mieszkaniowym na ca³ym Pomorzu Zachodnim znacznie siê
skomplikowa³a, co S³upsk odczu³ szczególnie dotkliwie. Tutaj w³aœnie w
pierwszej kolejnoœci nap³ywa³a znaczna czêœæ optantów z ziem przyzna-
nych Polsce89. Magistrat s³upski zdecydowa³ siê wiêc na budowê 52 mie-
szkañ za sumê 1.038.550 marek, lecz okaza³o siê, ¿e pañstwo jest w stanie
wy³o¿yæ na ten cel jedynie 663.000 marek90. Miasto rozpoczê³o wiêc
budowê osiedla „Flugplatzkolonie” w rejonie obecnej ul. Szczeciñskiej przy
niepewnej sytuacji finansowego zamkniêcia inwestycji, jednak¿e mog³o
liczyæ na mniejsze po¿yczki w wysokoœci od 60.000 do 243.000 marek ze
strony rz¹du Prus91.

Budowy mieszkañ podjê³a siê spó³dzielnia „Krieger- und Hinterblie-
benen- Heimstätten- Siedlungsgenossenschaft“ (KuHHS)92. Na wspomnia-
ne obiekty sk³ada³y siê dwu-, trzy- i czterorodzinne baraki mieszkalne,
których budowê rozpoczêto na czêœci p³yty l¹dowiska. Tutaj te¿ w lutym
1920 roku zdecydowano siê na budowê domów z gliny i czêœciowo z ceg³y93

(przede wszystkim z powodu sta³ych obni¿ek dotacji i po¿yczek
pañstwowych), zaœ ich mieszkañcom przekazano od 415 do 480 m2

powierzchni ogrodowej94. Wewn¹trz osiedla zaprojektowano ma³e place do
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A. Czarnik, Lata..., dz. cyt., s. 346.

90
APS, AmS, sygn. 3433, kwestionariusz i kosztorys budowy osiedla przy Schlawerstraße z 21 V

1919 r., f. 12; pismo Ministra Oœwiecenia Publicznego do s³upskiego magistratu z 19 X 1919 r., f. 22.
91

APS, AmS, sygn. 3433, poufny odpis pisma s³upskiego magistratu do prezydenta rejencji
koszaliñskiej z 31 I 1920 r., f. 28; odpis z kosztorysu kontrolnego sporz¹dzonego przez
prezydenta rejencji koszaliñskiej dla s³upskiego magistratu z 2 VI 1920 r., f. 45; odpis z pisma
poufnego ze s³upskiego magistratu do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 6 VII 1920 r., f. 36;
sygn. 3457, pismo spó³dzielni „Angestellten-Heimstätten e. G.m.b.H.“ w S³upsku do
s³upskiego magistratu z 30 XII 1920 r., f. 3.
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K.-H. Pagel, Stolp in Pommern – eine ostdeutsche Stadt. Ein Buch über unsere

pommersche Heimat. Lübeck, 1977, s. 134.
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Ceg³y by³y kupowane w cegielni Livoniusa w Damnie ze wzglêdu na ich nisk¹ cenê – za
1.000 sztuk p³acono 453 marki; APS, AmS, sygn., 3439, odpis z posiedzenia s³upskiego
magistratu z 27 II 1920 r., f. 1; sygn. 4619, pismo okrêgowego komisarza do spraw przydzia³u
materia³ów budowlanych w Szczecinie do architekta Walthera Buchholtza z 5 VII 1921 r.;
sygn. 3439, odpis z posiedzenia s³upskiego magistratu z 27 II 1920 r., f. 1.
94

APS, AmS, sygn. 3439, odpis z posiedzenia s³upskiego magistratu z 8 IV 1920 r., f. 45.



zabaw dla dzieci95. Budynki te doczeka³y siê odbioru technicznego ju¿ 24
czerwca 1920 roku96. Dalsza rozbudowa osiedla mieszkaniowego natrafi³a
ju¿ na opór ze strony rz¹du pruskiego i landtagu, które nie by³y w stanie
wyasygnowaæ ¿¹danych 663.000 marek97. Miasto, by jak najbardziej
obni¿yæ koszty zwi¹zane z budow¹ osiedla, zatrudni³o bezrobotnych z
terenu S³upska, przy czym zatrudnionymi stawali siê z regu³y zdemobi-
lizowani ¿o³nierze armii niemieckiej, jeœli ich stan zdrowia na to pozwoli³98.

W lutym 1921 roku prowadzona by³a budowa 16 z 57 pierwotnie
zaplanowanych mieszkañ (na obszarze 36.932 m2) przez spó³dzielniê
KuHHS za sumê 1.337.500 marek, jednak¿e jej bud¿et nadal wykazywa³
niedobór99. Po¿yczka udzielona przez pañstwo i landtag zosta³a bowiem
ob³o¿ona wy¿szym ni¿ dot¹d siedmiopunktowym oprocentowaniem, co
doprowadzi³o do powstania w ci¹gu bie¿¹cego roku jeszcze wy¿szego
deficytu w bud¿ecie spó³dzielni100. Ponadto budowa osiedla roz³o¿ona by³a
na kilka etapów, zaœ warunki ich realizacji by³y ró¿ne wzglêdem siebie.
Wynika³o to nie tyle z aktualnych wówczas uwarunkowañ prawnych, ale
przede wszystkim z realnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i w³adz
prowincji. W tej sprawie interweniowa³ prezydent rejencji koszaliñskiej u
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APS, AmS, sygn. 3443, odpis pisma ze spó³dzielni „Angestellte Heimstätte e. G.m.b.H.” z

19 III 1921 r., f. 13.
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APS, AmS, sygn. 3433, œwiadectwo odbioru technicznego budynków mieszkalnych przy
Schlawerstraße przez policjê budowlan¹ z 24 VI 1920 r., f. 37.
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APS, AmS, sygn. 3433, pismo prezydenta rejencji koszaliñskiej do s³upskiego magistratu z
28 VII 1920 r., f. 47.
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APS, AmS, sygn. 943, zarz¹dzenie komitetu demobilizacyjnego w S³upsku z 6 III 1920 r.,
f. 291; ¿yciorys robotnika Brunona Lemkego dla s³upskiego magistratu z 21 VI 1920 r., f.
288.
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APS, AmS, sygn. 3439, kosztorysy sporz¹dzone przez s³upski magistrat dla prezydenta
rejencji koszaliñskiej z 7 IV 1920 r., f. 5 i 19 I 1920 r., f. 26; sygn. 3443, pismo spó³dzielni
KuHHS do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 7 II 1921 r., f. 3; odpis pisma ze s³upskiego
magistratu do Ministerstwa Oœwiecenia Publicznego z 28 II 1921 r., f. 86a.
100

APS, AmS, sygn. 3433, kosztorys sporz¹dzony przez s³upski magistrat dla prezydenta
rejencji koszaliñskiej z 8 II 1922 r., f. 95; pismo prezydenta rejencji koszaliñskiej do
s³upskiego magistratu z 28 II 1922 r., f. 96.



centralnych w³adz w Berlinie, a¿eby obszar jego dzia³ania zosta³ uznany za
wyj¹tkowy w kwestii zwiêkszenia inwestycji budowlanych101.

W marcu 1921 roku sporz¹dzono kosztorys budowy 9 mieszkañ, co mia³o wynieœæ
639.000 marek102. St¹d wiêc w³adze spó³dzielni szuka³y pomocy u w³adz prowincji
pomorskiej i rejencji, by pokryæ niedobór 480.524 marek. Pomoc ta zosta³a spó³dzielni
udzielona kosztem ponownego przeliczenia oprocentowania, które wzros³o z 7 do 8
%103. Ponadto, w przypadku przeniesienia aktu w³asnoœci dzia³ek budowlanych, miasto
zosta³o zobligowane do natychmiastowej sp³aty zaci¹gniêtej po¿yczki104.
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Ilustracja 4. S³upsk. Fragment osiedla w rejonie obecnej ul. M. Reja. Stan z lipca
2007 r. Fot. Krzysztof Skrzypiec

101
APS, AmS, sygn. 3457, odpis z posiedzenia s³upskiego magistratu z 8 IV 1921 r., f. 27.

102
APS, AmS, sygn. 3443, kosztorys sporz¹dzony przez s³upski magistrat dla prezydenta

rejencji koszaliñskiej z III 1921 r. (brak daty dziennej), f. 8-9; odpis pisma ze s³upskiego
magistratu do prezydenta rejencji koszaliñskiej z 2 IX 1921 r., f. 15.
103

APS, AmS, sygn. 3433, pismo prezydenta rejencji do s³upskiego magistratu z 4 IX 1922 r.,
f. 102.
104

APS, AmS, sygn. 3433, odpis pisma s³upskiego magistratu do prezydenta rejencji
koszaliñskiej z 16 IX 1922 r., f. 105.



Dotychczasowe trudnoœci zosta³y spotêgowane dalszym wzrostem
liczby rodzin pozostaj¹cych bez w³asnego mieszkania, tak wiêc w³adze
miasta w piœmie do prezydenta rejencji stwierdzi³y, i¿ tak katastrofalna
sytuacja na rynku mieszkaniowym S³upska nie nast¹pi³a od wielu lat, a
ponadto zwrócono uwagê, ¿e 15 % ludnoœci miasta nie ma w³asnego
mieszkania (oko³o 1.600 rodzin)105. Miasto rozpoczê³o wiêc budowê
kolejnych 9 mieszkañ przy Immelmannstraße i Schlawerstraße (obecnie
ulice: A. Grottgera i Szczeciñska) za sumê 925.000 marek106, a od lipca 1921
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Ilustracja 5. S³upsk. Rysunki projektowe budynku na osiedlu „Krieger- und Hinter-
bliebenen- Heimstättensiedlung” z lat dwudziestych XX w. (�ród³o: Archiwum
Pañstwowe w Koszalinie, Oddzia³ w S³upsku, Akta miasta S³upska, sygn. 3418, bez folio)

105
APS, AmS, sygn. 3433, pismo s³upskiego magistratu do prezydenta rejencji koszaliñskiej z

6 VI 1921 r., f. 84.
106

APS, AmS, sygn. 3418, kosztorys sporz¹dzony przez s³upski magistrat dla prezydenta
rejencji koszaliñskiej z 30 VI 1921 r., f. 1-6.



roku 2 nastêpnych przy A. Damaschkestraße (obecnie J. Kossaka), za-
d³u¿aj¹c bud¿et miasta na 106.800 marek107.

Budownictwo mieszkaniowe o nieco wy¿szych ni¿ dot¹d standardach
budowlanych by³o odt¹d kontynuowane w tym rejonie jeszcze we wrzeœniu
1921 roku, gdzie rozpoczêto budowê 12 budynków mieszkalnych, opart¹ na
po¿yczce pañstwowej108. Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e nigdy w³adzom
S³upska nie uda³o siê w pe³ni zrealizowaæ planów bud¿etowych w
spó³dzielniach mieszkaniowych oraz zlikwidowaæ w nich deficytów w
planach i w wykonaniach bud¿etu109.
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Ilustracja 6. S³upsk. Rysunki projektowe budynku na osiedlu „Krieger- und
Hinterbliebenen- Heimstättensiedlung” z 1921 r. (�ród³o: Archiwum Pañstwowe
w Koszalinie, Oddzia³ w S³upsku, Akta miasta S³upska, sygn. 3418, bez folio)

107
APS, AmS, sygn. 3416, zatwierdzony kosztorys przez prezydenta rejencji koszaliñskiej dla

s³upskiego magistratu z 30 VI 1921 r., f. 8-9.
108

APS, AmS, sygn. 3418, decyzja o sfinansowaniu budowy 12 domów przy
Schlawerstraße/Immelmannstraße z 7 IX 1921 r., f. 19.
109

APS, AmS, sygn. 804, pismo s³upskiego magistratu do prezydenta rejencji koszaliñskiej z
10 XII 1923 r.



Zaanga¿owanie prezydenta rejencji koszaliñskiej w sprawê zwiêkszenia
pomocowych œrodków finansowych doprowadzi³o do przekazania nisko-
oprocentowanego kredytu w wysokoœci 10 mln marek110. Teraz jednak¿e
pojawi³y siê trudnoœci w ich rozdysponowaniu, gdy¿ prezydent rejencji
zak³ada³, i¿ na rozwój budownictwa mieszkaniowego przypadn¹ 3 mln
marek, rozdysponowanych po 1 mln marek dla Koszalina, Ko³obrzegu i
S³upska. Nadburmistrz S³upska podj¹³ siê próby przyznania temu miastu o
200.000 marek wiêcej, ni¿ zak³ada³ plan prezydenta rejencji, argumentuj¹c
to tym, i¿ S³upsk, jako najbardziej zaludnione miasto, powinien otrzymaæ
pomoc proporcjonaln¹ do liczby ludnoœci111. W tej sytuacji prezydent
rejencji zwróci³ siê do Ministerstwa Oœwiecenia Publicznego, by wskaza³o
na inne mo¿liwe do wykorzystania Ÿród³a rozwi¹zania problemów finan-
sowych rejencji, w tym problemów mieszkaniowych. Prezydent zaznaczy³,
¿e pañstwo nie mo¿e w dalszym ci¹gu obci¹¿aæ bud¿etów samorz¹dowych i
miejskich, a tak¿e zwróci³ uwagê na ubóstwo mieszkañców rejencji112.

Realna pomoc finansowa nie tylko dla obszaru rejencji koszaliñskiej, ale
i ca³ych wschodnich Niemiec nast¹pi³a dopiero po ustaniu kryzysu
gospodarczego113. W maju 1924 roku uruchomiony zosta³ przez Minis-
terstwo Oœwiecenia Publicznego fundusz, z którego by³y udzielane po¿ycz-
ki na poprawê i rozbudowê substancji mieszkaniowej w miastach,
oprocentowane na 0,5 %. Z tych œrodków skorzysta³y tak¿e te osoby, które
zdecydowa³y siê na budownictwo prywatne; to zaœ do 1924 roku w praktyce
nie istnia³o114. Spó³dzielnia KuHHS mog³a teraz zwiêkszyæ liczbê
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budowanych mieszkañ o dalsze 16, choæ nie zrezygnowano z budowy
mieszkañ o niskim standardzie115.

Podsumowanie

Osadnictwo podmiejskie by³o realizowane ze zwiêkszonym udzia³em
pañstwowych œrodków finansowych, przy czym nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e
zmienione zasady finansowania pozwoli³y w latach 1925-1933 na pro-
wadzenie bardziej przemyœlanej polityki kolonizacyjnej. Nie bez znaczenia
by³ fakt, i¿ dopiero wzglêdnie ustabilizowana gospodarka po roku 1925
pozwoli³a na wiêksze ni¿ dot¹d zaanga¿owanie prywatnego kapita³u w
budowê domów mieszkalnych, stopniowo rezygnuj¹c z robocizny jako
wk³adu w poczet w³asnego mieszkania116. W tym te¿ okresie istnia³a mo-
¿liwoœæ renegocjacji warunków umów zawieranych przed 1925 roku,
g³ównie w sprawach nieprawid³owego naliczania odsetek przez pañstwo
lub ich kapitalizacji. Takie dzia³ania czêsto prowadzi³y do nieporozumieñ, a
w konsekwencji do kierowania skarg do s¹du okrêgowego117.

W okresie Trzeciej Rzeszy zasady finansowania ponownie uleg³y prze-
obra¿eniom, wykorzystuj¹c w maksymalnym stopniu propagandowe zna-
czenie tego przedsiêwziêcia. Wtedy te¿ mniejsze miasta rejencji koszaliñskiej,
które do po³owy lat dwudziestych XX wieku nie bra³y udzia³u w programie
„ma³ego osadnictwa” (jak na przyk³ad Drawsko118 czy Barwice119), mog³y

Kacper Pencarski, Krzysztof Skrzypiec
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skorzystaæ z tej formy subwencji pañstwowej120. Inne miasta, w których ten
program mieszkaniowy by³ prowadzony w minimalnym stopniu, mog³y
zwiêkszyæ w³asne finansowe zaanga¿owanie, a co za tym idzie aktywniej
uczestniczyæ w programach zwi¹zanych z budownictwem podmiejskim,
w³¹czaj¹c w dzia³ania miejscowe zak³ady (np. mleczarniê w Szczecinku,
która przekaza³a po zani¿onych cenach tereny pod zabudowê)121.

Rok 1933, a wraz z nim nastanie rz¹dów nazistowskich, poci¹gn¹³ za
sob¹ ca³kowit¹ przebudowê politycznej i gospodarczej rzeczywistoœci. Nie
tylko zwiêkszono dotacje centralne na cele mieszkaniowe (a na osadnictwo
podmiejskie w szczególnoœci), ale i podkreœlano znaczenie propagandowe
ca³ego przedsiêwziêcia z jednej strony, zaœ z drugiej nie dopuszczono do
debaty nad sensownoœci¹, op³acalnoœci¹ i skutkami prowadzonej akcji
osiedleñczej. Na wsi akcja ta doprowadzi³a do powa¿nego os³abienia kon-
dycji ekonomicznej znacznej liczby gospodarstw rolnych, zaœ w mieœcie do
powa¿nego obci¹¿enia bud¿etu i pog³êbienia skomplikowanej sytuacji
gospodarczej, chocia¿by poprzez wprowadzenie idei samowystarczalnoœci
osiedli mieszkaniowych (jak np. w Okonku), czym – z przyczyn ideolo-
gicznych – by³ zainteresowany zachodniopomorski okrêg NSDAP w
Szczecinie122.
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Hanna M. £opatyñska

1000 przys³ów na 1000-lecie Pañstwa Polskiego. Zbiór przys³ów z

okolic Œwiecia w archiwum folklorystycznym

Muzeum Etnograficznego w Toruniu

W archiwum folkloru s³ownego Muzeum Etnograficznego w Toruniu
znajduje siê zbiór przys³ów, nades³any przez Kazimierza £ukomskiego,
nauczyciela ze Œwiecia, na Konkurs Ludoznawczy w 1963 roku. By³ to pi¹ty
z konkursów zorganizowanych w latach 50. i 60. XX wieku przez Toruñski
Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Muzeum Etnograficzne
w Toruniu oraz Polskie Radio w Bydgoszczy. Adresatami konkursów byli
mieszkañcy ówczesnego województwa bydgoskiego obejmuj¹cego ziemiê
che³miñsk¹, dobrzyñsk¹, Kujawy, Pa³uki, Krajnê, Bory Tucholskie, Kocie-
wie i Kaszuby. Organizatorzy, za poœrednictwem radia oraz ulotek, zaape-
lowali o zapisywanie bajek, legend, podañ, opowieœci, pieœni, przys³ów, o
opisy obrzêdów, przes¹dów, wró¿b, zabiegów magicznych. W broszurce
propaguj¹cej konkursy pisano: „gromadzenie tego rodzaju materia³ów jest
szczególnie pilne, gdy¿ gin¹ one bezpowrotnie wraz ze œmierci¹ ludzi starych,
a s¹ one bardzo cenne, gdy¿ ilustruj¹ nasz¹ przesz³oœæ, kszta³towanie siê myœli
ludzkiej, pogl¹d na œwiat i ¿ycie, uzdolnienia artystyczne itp.”.

W piêciu konkursach wziê³o udzia³ 160 uczestników, wœród których -
oprócz zbieraczy indywidualnych – by³y równie¿ szko³y, ko³a krajoznaw-
cze, biblioteki. Zgromadzili oni 6029 pozycji z literatury i wiedzy ludowej,
w tym 1620 przys³ów. 1232 zebrali cz³onkowie Oddzia³u Klubu Przyjació³



Jezioran przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œwieciu1. Inicjatorem akcji
zbierania przys³ów by³ Kazimierz £ukomski. Siedemdziesiêciu zbieraczy,
prawdopodobnie uczniów liceum, zapisywa³o przys³owia z powiatu œwiec-
kiego, który w 1963 roku obejmowa³ czêœæ Kociewia oraz Borów Tuchol-
skich, ze wschodni¹ granic¹ na Wiœle. Podczas akcji trwaj¹cej od 1 kwietnia
do 20 listopada 1963 roku najwiêcej przys³ów zanotowano we wsiach:
Sartowice, Sieros³aw, Bramka, Topolinek, Gawroniec, Osie, Pieni¹¿kowo2.

£ukomski zapisa³ zbiór w dwóch zeszytach i zatytu³owa³: 1000 przys³ów

na 1000-lecie Pañstwa Polskiego. Przys³owia oraz zwroty przys³owiowe z

Œwiecia i powiatu œwieckiego zebra³ Oddzia³ Klubu Przyjació³ Jezioran przy

Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œwieciu pod kierownictwem Kazimierza

£ukomskiego. Jury konkursu przyzna³o tym materia³om 1. nagrodê: 750 z³o-
tych otrzymali zbieracze z Klubu Przyjació³ Jezioran i tak¹ sam¹ kwotê
inicjator akcji - Kazimierz £ukomski3:

Zbiór 1000 przys³ów na 1000-lecie Pañstwa Polskiego poprzedzony jest
wstêpem, w którym £ukomski zamieœci³ swoje uwagi na temat zebranego
materia³u i sposobu jego uporz¹dkowania. Czytamy w nim, ¿e najprostsze
by³o chronologiczne u³o¿enie przys³ów dotycz¹cych pór roku, miesiêcy i
dni kalendarzowych. Z powodu braku czasu £ukomski nie zdo³a³ uporz¹d-
kowaæ reszty przys³ów tematycznie i dlatego u³o¿y³ je alfabetycznie, wed³ug
pierwszej litery pocz¹tkowego s³owa. Znajduj¹ce siê w zbiorze b³êdy t³u-
maczy³ tym, ¿e pracowa³ wieczorami, niekiedy do godziny 23. Przys³owia
zanotowane przez zbieraczy zacz¹³ przepisywaæ na pocz¹tku listopada, ale
w trakcie jego pracy m³odzie¿ nadal przynosi³a mu kolejne materia³y, co
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wprowadza³o niekonsekwencje w uk³adzie materia³u. £ukomski cieszy³ siê,
¿e wyszkoli³ sobie „kilku bardzo chêtnych, sumiennych i inteligentnych
zbieraczy”, którzy znacznie u³atwiali mu realizacjê zaplanowanego zadania.
Na wszelki wypadek konsultowa³ siê z miejscowymi „znawcami przys³ów’,
aby upewniæ siê, ¿e m³odzie¿ nie przepisywa³a przys³ów z ksi¹¿ek, lecz
faktycznie notowa³a je w terenie.

Podczas pracy zbieracza £ukomski spotyka³ siê ze zrozumieniem i
sympati¹ ze strony informatorów. Wed³ug niego, du¿y wp³yw na to mia³a
popularnoœæ, jak¹ przynios³y poœwiêcone jemu i jego akcji teksty druko-
wane w „Dzienniku ludowym”. Po zakoñczeniu spisywania przys³ów £u-
komski zamierza³ przyst¹piæ do wyjaœniania ich przenoœnych znaczeñ.
Twierdzi³ bowiem, ¿e „wœród wielu, zw³aszcza starszych mieszkañców
powiatu istnieje jeszcze ¿ywe poczucie sensu przys³ów, który jest nie-
jednokrotnie bardzo trudny do rozszyfrowania, np. gospodarz Raczkowski z
Sieros³awia wyt³umaczy³ mi przez sw¹ córkê, uczennicê klasy VIII z na-
szego liceum, sens przys³owia: Do œw. Piotra Palikopy – nie twoje w polu

snopy. Wed³ug Raczkowskiego wyraz „palikopa”, to w³aœciwie dwa wyrazy
- „pali kopa”, przys³owie zaœ zwi¹zane jest ze spostrze¿eniem, i¿ przed 1
sierpnia pioruny czêsto powoduj¹ po¿ary na polach i w zwi¹zku z tym nigdy
nie ma pewnoœci, czy uda siê zebraæ ca³e zbo¿e. Co ciekawe, przekonanie to
by³o ¿ywe od bardzo dawna, o czym œwiadczy cytat „Wiêc Piotra, co kopy
pali” z Krótkiej rozprawy miêdzy trzema osobami, panem, wójtem a

plebanem Miko³aja Reja z 1543 roku. Natomiast w identycznej formie
przys³owie to odnajdujemy w Starodawnych gawêdach i obrazach

Kazimierza Wójcickiego z 1840 roku4.
Zapisanie przys³ów by³o dla £ukomskiego sposobem na ich ocalenie

przed zapomnieniem. Zagro¿enie stanowi³y, w jego opinii, przemiany
cywilizacyjne, jak choæby budowa Kombinatu Celulozowo-Papierniczego
w Œwieciu. Mo¿emy domyœlaæ siê, ¿e £ukomski obawia³ siê nap³ywu
ludnoœci z innych regionów Polski i zatarcia cech regionalnych utworów,
jakimi s¹ przys³owia. Wstêp do zbioru £ukomski zakoñczy³ s³owami: „Jest
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jeszcze zbyt wczeœnie, by zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ przys³owia zwy-
ciêsko opar³y siê germanizacji, przechowuj¹c skarby mowy ojczystej, sta-
ropolskiej”. Wszystko to œwiadczy o tym, ¿e £ukomski by³ zwolennikiem
„romantycznego szukania w folklorze Ÿróde³ to¿samoœci wspólnoty naro-
dowej”5 i œwiadomie lub nie, naœladowa³ dziewiêtnastowiecznych zbieraczy
pieœni, podañ, zagadek i przys³ów, takich jak Józef Lompa na Œl¹sku,
Florian Cejnowa na Pomorzu, czy Tymoteusz Lipieñski na Mazowszu.
Tymczasem „wiêkszoœæ zjawisk folkloru przekracza granice wspólnoty
narodowej czy regionalnej”6 i oznacza „wyjœcie poza duchowe i kulturalne
op³otki w kierunku uznania szerszej wspólnoty, to jest tej, która jednoczy
narody”7. Porównanie zbioru £ukomskiego z Now¹ ksiêg¹ przys³ów i

wyra¿eñ przys³owiowych pod redakcj¹ Juliana Krzy¿anowskiego (NKPP)
dowodzi, ¿e wiêkszoœæ przys³ów zanotowanych w powiecie œwieckim by³a
powszechnie znana. Przyk³adami mog¹ byæ tu przys³owia: Gdy na

Gromnicê z dachów ciecze, zima jeszcze siê przewlecze (zanotowane w
Kalendarzu rolniczo-gospodarskim, Lwów 1851 i w rêkopisie Jana Œwiêtka
Brzozowa i okolice Zakliczyna z 1906) oraz Od tego kowal ma szczypce,

¿eby siê nie poparzy³ (przys³owie zapisane w Czechach w po³owie XIX
wieku).

£ukomski przyznawa³, ¿e w sposób subiektywny dokona³ wyboru przy-
s³ów ogólnopolskich, mniej znanych, pomin¹³ te, które uzna³ za „oklepane”.
Odnotowywa³ tak¿e warianty tego samego przys³owia, np.:

Suchy marzec, maj zaœ ch³odny, bêdzie roczek dogodny

Suchy marzec, maj nie ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny

Suchy marzec, mokry maj, bêdzie ¿ytko jakby gaj

Suchy marzec, kwiecieñ ch³odny, mokry maj, bêdzie ¿ytko niby gaj

Uwa¿a³, ¿e umiejêtnoœæ przekszta³cania przys³ów jest jeszcze bardzo ¿y-
wa zw³aszcza w „zapad³ych” wsiach Borów Tucholskich, np. w Sieros³awiu
lub Osiu. Spostrze¿enie to raczej nie jest trafne. Tworzenie wariantów
stanowi bowiem charakterystyczn¹ cechê wszystkich anonimowych utwo-

Hanna M. £opatyñska

208

5
J. Bartmiñski, „Folkor-jêzyk-poetyka, Wroc³aw, Warszawa, Kraków, 1990, s.9

6
idem

7
G. Cocchiara, „Dzieje folklorystyki w Europie”, Warszawa 1971, s.300



rów funkcjonuj¹cych w przekazie ustnym, nie tylko przys³ów, ale i baœni,
legend, podañ oraz pieœni, i miejsce ich wystêpowania nie jest dla tego
zjawiska istotne8.

Ca³oœæ materia³u paremiologicznego £ukomski podzieli³ na trzy czêœci:
przys³owia dotycz¹ce miesiêcy i pór roku, przys³owia zwi¹zane z poszcze-
gólnymi dniami roku kalendarzowego oraz przys³owia ró¿ne, u³o¿one w
porz¹dku alfabetycznym. Po ka¿dym przys³owiu w nawiasie podane jest
miejsce zapisu oraz wiek informatora. Jak dowiadujemy siê z korespon-
dencji z Muzeum, na proœbê prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej9,
£ukomski dos³a³ ju¿ po rozpoczêciu akcji listê z danymi informatorów
(imiê, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, od ilu lat mieszka w danej
miejscowoœci). Na liœcie znalaz³y siê dane 151 informatorów. Tylko troje z
nich nie pochodzi³o z miejscowoœci po³o¿onych na terenie powiatu
œwieckiego. £ukomski zaznaczy³, ¿e nie s¹ to wszystkie nazwiska, bo w
momencie robienia listy zbieracze zgromadzili ju¿ oko³o szeœciuset przy-
s³ów i trudno by³o im po raz drugi dotrzeæ do wczeœniej odwiedzonych osób.

Wiêkszoœæ przys³ów z omawianego zbioru znaleŸæ mo¿na w Nowej

ksiêdze przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich. Prawie wszystkie z
czêœci 1. i 2. (lub ich warianty), a wiêc tzw. przys³owia kalendarzowe maj¹ce
charakter prognoz meteorologicznych albo wskazówek dla rolników,
znajduj¹ siê we wspomnianej publikacji. W czêœci 3. nieco czêœciej trafiaj¹
siê przys³owia, których nie ma w NKPP (Nowej ksiêdze przys³ów i wyra¿eñ

przys³owiowych polskich):
Amory siwemu tak pasuj¹, jak garbaty do œciany.

Ani choremu ulgê z³ote czyni ³o¿e, ani g³upiemu maj¹tek pomo¿e.

Biedny czeka na ¿ywnoœæ, bogaty na apetyt.

Cegie³ka do cegie³ki, a zbudujesz dom wielki.

Ch³opska skóra bierze góra.
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Chodzi jak owieczka, a tryka jak baran.

Chwastu i z³odziejstwa nigdy nie wyplenisz.

Co po no¿u, jak nie ma do niego chleba.

Cz³owiek wówczas piêkny, gdy mu zacnoœæ z oczu patrzy.

Czuje siê, jak diabe³ w ornacie.

Czy bogacz, czy ubogi, obaj wchodz¹ w œmierci progi.

Daj krowie w ¿³obie, to ona da tobie.

Daj g³upiemu sto rozumów, a sam bêdzie wola³ swój w³asny.

Do ka¿dych drzwi jakiœ klucz siê nada.

Drzewo ubrane w piêkne liœcie, nie zawsze rodzi piêkne owoce.

Gdy kogut w nocy pieje, w domu s¹ z³odzieje.

Gdy pod domem kret norzy, to w domu ktoœ chorzy.

Gdzie wielka ochota, tam mur ni¿szy od p³ota.

G³odny pies nawet muchy ³apie.

G³ód ³amie ¿elazo.

G³upiemu dobrze radziæ znaczy tyle, co przetakiem wodê nosiæ.

Jak kwitnie bez, to bieda jak pies.

Jak masz du¿¹ dupê, to musisz mieæ du¿e portki.

Jak masz worek jak cielê, to masz przyjació³ wiele, a jak worek jak

szmata, to nie masz siostry, ani brata.

Jak siê jedna koza rozbryka, to druga za ni¹.

Kazanie wtedy jest dobre, gdy koniec jest bliski pocz¹tku.

Ka¿da troska przybija gwóŸdŸ do trumny.

Ka¿da ³atwa robota, kiedy szczera ochota

Kobieta bez fartucha, to jak krowa bez ogona.

Komu dobrze, temu kogut jajko znosi, a komu Ÿle, to kura nie chce.

Kto chce zerwaæ piêkn¹ ró¿ê, niech siê kolców nie boi.

Kto rodziców w biedzie wspiera, sobie chleb na staroœæ zbiera.

Lepiej z m¹drym na raki, ni¿ z g³upim na szczupaki.

Lepsze œliwki w cudzym ogrodzie, ni¿ w swoim.

£adnym garnkiem nie okrasi.

Ma chleb, szuka bu³ek

M¹dra pszczo³a nie pije ze zwiêdniêtego kwiata.

Miód i kwiaty lipowe chorobie urwi¹ g³owê.

Hanna M. £opatyñska
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Na g³owie fale, a w g³owie wcale.

Na nitce siê nie powiesisz.

Nawet najg³êbsza woda ma dno.

Nierówna krowa krowie, ani g³owa g³owie.

Nie tak wieje wiatr, jak chc¹ okrêty.

Noga ze wsi, a trzewiczek z miasta.

Odwa¿ny, jak ryba na misce.

Prêdzej wierz Cyganowi, niŸli babie.

Puœæ gbura do pióra, to atrament wypije.

Wielcy z³odzieje je¿d¿¹ powozami, a ma³ych siê ch³oszcze.

W jednym z listów do Muzeum Etnograficznego w Toruniu £ukomski
zwróci³ siê z proœb¹ do prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej o pomoc w
nawi¹zaniu kontaktu z Julianem Krzy¿anowskim. Nie wiadomo jednak, czy
by³ jakiœ efekt tej proœby, gdy¿ nie istniej¹ œlady korespondencji Prüfferowej
z Krzy¿anowskim na ten temat.

Po zakoñczeniu pracy nad przys³owiami £ukomski planowa³ zaj¹æ siê
„kolekcjonowaniem zwyczajów ludowych powiatu œwieckiego”. O jego
zainteresowaniach kultur¹ ludow¹ œwiadcz¹ te¿ przedmioty przekazane do
zbiorów Muzeum, miêdzy innymi ko³owrotek, rzeŸbiona foremka do mas³a
i czepek kobiecy. Stanowi³y one zapewne dodatkowy efekt „paremiologicz-
nych wêdrówek” po powiecie œwieckim.

Zbiór £ukomskiego jest Ÿród³em kilkudziesiêciu ciekawych przys³ów,
które wczeœniej nie by³y nigdzie publikowane i funkcjonowa³y wy³¹cznie w
wersji ustnej. Ich cech¹ jest wyrazistoœæ, obrazowoœæ i trafnoœæ. Operuj¹
kontrastem (Kto du¿o gada, ten ma³o myœli), paralelizmem (Staremu psu i

s³udze równa zap³ata) oraz porównaniem (Pe³ny, jak dziadowska torba).
Czasami odbijaj¹ siê w nich zapomniane przes¹dy ludowe (Gdy ko³tun na

g³owie wywinie siê du¿y, to chorobê on znu¿y), czêœciej ponadczasowe
prawdy (Odzie¿ lepsza jest nowa, a przyjaciele starzy). Ca³y zaœ materia³
paremiologiczny zapisany przez zbieraczy dowodzi ¿ywotnoœci przys³ów
na terenie powiatu œwieckiego w latach 60.XX wieku oraz potwierdza
ponadregionalny charakter wiêkszoœci z nich.

„1000 przys³ów na 1000-lecie Pañstwa Polskiego”...
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Tomasz Siemiñski

Stereotyp jako forma dyskursu miêdzyetnicznego - na przyk³adzie

kaszubsko-pomorsko-niemieckim w piœmiennictwie sprzed 1939 roku

„Przes¹dy i fanatyczny nacjonalizm polskich Kaszubów w Prusach Za-
chodnich zosta³ naœwietlony przez pewien wypadek. Obrazuje to nastêpu-
j¹ce zdarzenie. W pewnej miejscowoœci, w zupe³nie czysto polskiej okolicy,
pewna ogromna posiad³oœæ ziemska trafi³a w rêce niemieckiego kupca,
który dozna³ niema³o przykroœci od kaszubskich s¹siadów. Ró¿nymi szy-
kanami próbowano Niemcowi zohydziæ tu pobyt. Tymczasem Niemiec by³
wytrwa³y, pozosta³ obojêtny i nie da³ siê przestraszyæ. Wszystkie stanowcze
próby przegonienia »intruza« okaza³y siê bezskuteczne. Okolicznoœci
sprzyja³y mê¿czyŸnie, pozosta³ on zdecydowany, mimo i¿ próbowano go
wypêdziæ »pieœni¹ œmierci«. To jest pieœñ, któr¹ œpiewano przy domu prze-
klêtego tak g³oœno, ¿e w³aœciwa osoba musia³a jej s³uchaæ. Wœród Kaszubów
panowa³ przes¹d, ¿e kiedy pieœñ bêdzie œpiewana przez d³u¿szy czas, dzieci
odpowiedniej rodziny musz¹ umrzeæ, tak w tym wypadku ¿yczono Niem-
cowi. Wiara ludu zosta³a wystawiona na ciê¿k¹ próbê, poniewa¿ ¿adne
dziecko nie chcia³o umrzeæ, a nawet jedno przyby³o. Wkrótce jednak sta³o
siê tak, ¿e najstarsza córka zapad³a na szkarlatynê i umar³a po kilku dniach.
Oczywiœcie w oczach Kaszubów wp³yw na ten sukces mia³a »pieœñ
œmierci«, co spowodowa³o, ¿e œpiewano j¹ z jeszcze wiêkszym zapa³em.
Jednak w ostatnim czasie pieœñ niemal zupe³nie ucich³a, gdy¿ ludzie stali siê
zmêczeni, by od nowa zaczynaæ. Ka¿dego tygodnia, wieczorami mo¿na



by³o s³yszeæ rozbrzmiewaj¹cy przy domu niemieckiego w³aœciciela niehar-
monijny, jednostajny œpiew pieœni umar³ych. (...) Kto wie na jak niskim
etapie kultury Kaszubów powsta³ ten tekst w powy¿szej historii. Obojêtnie
jak udanie brzmia³by w uszach kogoœ obcego, nie znajdzie siê w nim nic
wspania³ego1.

Powy¿szy fragment tekstu, który ukaza³ siê w niemieckiej prasie ju¿
ponad sto lat temu, sprowokowa³ mnie do sformu³owania kilku refleksji na
temat zjawiska obecnego w kulturze praktycznie od zawsze, a mianowicie –
zjawiska stereotypu etnicznego. Dla zilustrowania stawianych wniosków
pos³u¿ê siê wybranymi przyk³adami zaczerpniêtymi g³ównie z etnograficz-
nej literatury niemieckiej, ale nie tylko, sprzed 1939 roku, odnosz¹cymi siê
do nacji S³owian-Pomorzan (w tym Kaszubów) – ludnoœci, która przez ca³e
stulecia nie tylko graniczy³a administracyjnie z ludnoœci¹ niemieck¹, ale
zamieszkiwa³a z ni¹, jako mniejszoœæ etniczna, ten sam kraj.

Bodaj pierwszym badaczem, który w Polsce w sposób naukowy wy-
powiada³ siê na temat stereotypu by³ Jan Stanis³aw Bystroñ. W wydanej po
raz pierwszy w 1935 roku Megalomanii narodowej zebra³ wyobra¿enia o
„obcych” w kilku podstawowych grupach. Cechy, które najczêœciej wyró¿-
niaj¹ innych ni¿ „my” to:

1. „czarnoœæ obcych”,
2. obcy s¹ „œlepo urodzeni”,
3. „urodzeni inaczej”,
4. obcy maj¹ „przykry zapach”,
5. obcy s¹ „ludo¿ercami”,
6. odznaczaj¹ siê „niskim pochodzeniem”,
7. s¹ „czarownikami”2.
Dodam jeszcze kilkanaœcie innych cech „obcych”, w tym przypadku

przypisywanych ¯ydom, aczkolwiek cechy te s¹ na tyle uniwersalne i
powtarzalne, ¿e trudno je wi¹zaæ z konkretn¹ grup¹ etniczn¹, zawodow¹,
czy jak¹kolwiek inn¹.
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A wiêc „zauwa¿a³o” siê u tej ludoœci, a s¹ to zapisy XIX wieczne,
be³kotliwy jêzyk, gorsz¹, dziwaczn¹ wiarê, zdradliwoœæ i z³odziejstwo,
obrzydliwy pokarm, cudaczny strój, niezdarnoœæ i cherlawoœæ, œmieszne
profesje, brud i niechlujstwo, natrêctwo i upór, g³upotê lub wyj¹tkow¹
m¹droœæ, nêdzê lub bogactwo, zwi¹zek z diab³em i czarownictwo, cechy
zwierzêce, liczebnoœæ, ³akomstwo, pobo¿noœæ, hojnoœæ i solidarnoœæ3. Do
cech tych dodam jeszcze szaleñstwo, ob³¹kanie i g³upotê, co w zasadzie
dotyczy wszystkich „innych”, ale, co wa¿ne, jednoczeœnie mog¹ oni mieæ
cechy istot naznaczonych œwiêtoœci¹4.

Jak nietrudno zauwa¿yæ stereotyp ma to do siebie, ¿e te same przymioty
odnosiæ mo¿na wzajemnie do ró¿nych nacji. Stereotypowe przekonania od-
znaczaj¹ siê przy tym wielk¹ róznorodnoœci¹ i rzek³bym – pomys³owoœci¹.
Dla „równowagi” siêgnê do wyobra¿eñ wspó³czesnych Amerykanów o Po-
lakach. Owe Polish jokes (kawa³y o Polaczkach) to prymitywne opowiada-
nia komiczne, bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych; oto garœæ
przyk³adów: „Polak jest (...) »domytym Murzynem«, jego awansem spo-
³ecznym jest ma³¿eñstwo z Murzynk¹, jego i Indianki syn nazywa siê
Biegn¹cy Przyg³up, najmniejsz¹ ksi¹¿k¹ na œwiecie jest historia kultury
polskiej. Polak szczególnie nienawidzi jednego s³owa, jakim jest praca,
jedyn¹ jego w³asnoœæ stanowi¹ zap³acone wszystkie zêby sztuczne, ogródek
zaœ ma pod paznokciami, polski koktail to grzyby (lub gotowany ziemniak)
w szklance piwa, obiad siedmiodaniowy sk³ada siê z pêta kie³basy i szeœciu
paczek papierosów, do wydojenia krowy trzeba dwudziestu dwóch Po-
laczków (dwóch do trzymania wymion i dwudziestu do podnoszenia kro-
wy), Polki butelki otwieraj¹ zêbami, polskie futro rozpoznaje siê po œladach
opon, Polaczek, aby zostaæ przewodnikiem, wspina siê na s³up i dotyka linii
wysokiego napiêcia, nie potrafi za³atwiæ potrzeb fizjologicznych, jest tak
g³upi, ¿e nie wie, jak zachowaæ siê w noc poœlubn¹, tak leniwy, ¿e ¿eni siê z
kobiet¹ w ci¹¿y itp.”5.
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Wrócê jednak do zasadniczego wywodu. Ludwik Stomma w swej
b³yskotliwej pracy Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. (zreszt¹, m.in.
w czêœci dotycz¹cej wyobra¿eñ o obcych wyraŸnie inspirowanej spuœcizn¹
Bystronia) pisze, ¿e stereotypy ujawniaj¹ce siê w wierzeniach, przy-
s³owiach, porzekad³ach i opowieœciach, dotycz¹ takich cech obcych jak:
antropologia fizyczna, jêzyk, pochodzenie geograficzne, religia, walory
intelektualne i duchowe, wyposa¿enie materialne, pochodzenie i pozycja
spo³eczna, wykonywane zajêcie6.

Chocia¿ pewne syntetyczne stwierdzenia zosta³y sformu³owane przez
autora na podstawie wyobra¿eñ polskiego ludu z okresu XIX w. z terenów
zaboru rosyjskiego i austriackiego, zjawisko stereotypowych wyobra¿eñ o
obcych wydaje siê na tyle uniwersalne, ¿e istnieje w³aœciwe w ka¿dej
kulturze, a mechanizmy powstawania tych¿e wyobra¿eñ pozostaj¹ nie-
zmienne. Poœwiêæmy przeto wiêcej uwagi samemu terminowi. Czym jest
stereotyp?

„Stereotyp etniczny (...) oznacza schematyczny, standaryzowany obraz
danej grupy etnicznej lub wyobra¿enie cech jej cz³onków zwi¹zane z ich
przynale¿noœci¹ do danej grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie oraz
wartoœciuj¹co i dlatego odznaczaj¹ce siê ma³¹ elastycznoœci¹. (...) Stereoty-
pem mo¿e byæ wszelki s¹d lub wyobra¿enie o rzeczywistoœci, ale naj-
czêœciej wystêpuje on w zwi¹zku z obrazem grupy wewnêtrznej
przeciwstawionej grupom zewnêtrznym, zw³aszcza je¿eli te grupy (ze-
wnêtrzne) reprezentuj¹ jak¹œ oczywist¹ cechê innoœci, np. rasowej, re-
ligijnej, narodowej, a nawet p³ci czy pokolenia. Wszelkie uogólnienie
dotycz¹ce wielkiej liczby ludzi, zw³aszcza jeœli jest zabarwione warto-
œciuj¹co, stwarza ryzyko fa³szu, jeœli wartoœciowaniu poddaje siê cechy
innoœci w zbiorowoœci ludzkiej”7.

Tymi samymi mechanizmami rz¹dzi siê kultura ludowa generuj¹c coœ,
co nazywany humorem ludowym, który, jak pisze Wojciech £ysiak (w
odniesieniu do Pomorza Zachodniego), „...najwyraŸniej zaœwiadcza o
wszelkich grupowych animozjach rodz¹cych siê na stykach kulturowych.
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Humor bowiem, jak wszêdzie, nie jest prost¹ konstrukcj¹ sprowadzaj¹c¹ siê
do obœmiania czy wykpienia »innych«, »obcych«. Antropologiczny pro-
gram kultury wpisany w zwerbalizowane komiczne obrazy oddaje to
wszystko, co dla spo³ecznoœci tutejszej by³o najistotniejsze. Manifestuje siê
w nim nieustannie upraszczaj¹cy rzeczywistoœæ stereotyp. Pos³ugiwanie siê
t¹ kategori¹ uwalnia³o, prawdopodobnie, od niepewnoœci, jak¹ odczuwaæ
mogli pierwotni mieszkañcy regionu oraz zasiedziali ju¿ tu koloniœci w
sytuacji bezpoœredniego zderzenia z kolejnymi falami osiedleñczymi, by
przystosowaæ »obcych« do w³asnych doœwiadczeñ i móc okreœliæ ich
miejsce we w³asnym systemie wartoœci”8.

Przytoczony na pocz¹tku fragment tekstu o „przes¹dach i fanatycznym
nacjonaliŸmie polskich Kaszubów w Prusach Zachodnich”, jak ³atwo
zauwa¿yæ, odnosi siê do ludnoœci kaszubskiej i nie jest niczym wiêcej ni¿
tylko przejawem pewnego stanu œwiadomoœci, a wiêc mitem; co nie ozna-
cza, ¿e nie jest on ciekawy dla etnologa ze wzglêdu na treœci w nim zawarte,
szczególnie na informacjê o „pieœni umar³ych”, ale to jednak w tej chwili
zostawiam sobie, byæ mo¿e, na inn¹ okazjê. Mo¿na wiêc powiedzieæ szerzej,
¿e tekst ten dotyczy S³owian-Pomorzan w stereotypowych wyobra¿eniach
Niemców. I tym tropem pod¹¿ê dalej. Oczywiœcie wyczerpanie pro-
blematyki stereotypu etnicznego nie wydaje siê mo¿liwe ze wzglêdu na
rozleg³oœæ tematu. Niemniej jednak pozwolê sobie skreœliæ portret „obce-
go”, jaki mo¿na zrekonstruowaæ na podstawie wybranego piœmiennictwa
ludoznawczego sprzed 1939 roku w Niemczech. Portret, którym przed-
stawiani jesteœmy „my”. Zastrzegam jednak, ¿e nie bêdê bra³ pod uwagê
pewnych politycznych i koniunkturalnych uwarunkowañ stereotypowych
wyobra¿eñ Niemców o ludnoœci s³owiañskiej na Pomorzu w czasie ich
swoistego nasilania siê w latach 30. ubieg³ego stulecia – bowiem mimo
owych wahañ, jak ju¿ powiedzia³em, mechanizmy powstawania ste-
reotypów pozostaj¹ zawsze te same.

Siêgnê oto do wyobra¿eñ dotycz¹cych „zarania dziejów”, pocz¹tku
historii miêdzy S³owianami-Pomorzanami a Niemcami. W okolicach
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Szczecinka, jak mówi jedno z podañ, nad jeziorem Wierzchowo le¿a³y dwa
grody – Wallburg i Wurtburg – w których znajdowa³y siê dwa zamki. Tu
w³aœnie by³a granica miêdzy chrzeœcijañskimi Niemcami, a pogañskimi
S³owianami. Na Wallburgu mieszka³ pogañski ksi¹¿ê, zaœ na Wurtburgu
ksi¹¿ê niemiecki, który mia³ piêkn¹ córkê. Ksi¹¿ê i ksiê¿niczka kochali siê,
ale ich rodzice byli poró¿nieni. Przez œrodek jeziora wiód³ bród, dok³adnie z
jednego grodu do drugiego. (...) Têdy co noc ksi¹¿ê jeŸdzi³ do swojej uko-
chanej na bia³ym koniu, a drogê w ciemnoœciach przez jezioro odnajdywa³,
gdy¿ dziewczyna w swojej sypialni zapala³a œwiat³o. W jej ramionach
otrzymywa³ zap³atê za t¹ niebezpieczn¹ drogê. Jednak z³a macocha odkry-
³a ich tajemnicê. Pewnej nocy zgasi³a œwiat³o, tak ¿e ksi¹¿ê zboczy³ z
brodu i utopi³ siê razem z koniem. Kiedy jego cia³o wraz z martwym koniem
wyp³ynê³o rankiem ko³o Wurtburg, wówczas zrozpaczona dziewczyna
skoczy³a do jeziora i równie¿ utopi³a siê. Miejsce, w którym ksi¹¿ê uton¹³
rzadko zamarza. A jeœli ju¿ zamarza, to natychmiast nastêpuje pêkniêcie od
Wallburga do Wurtburga i wskazuje drogê, któr¹ jeŸdzi³ ksi¹¿ê9.

Tyle podanie. Jak widaæ „od zawsze” Niemcy zwi¹zani s¹ w jakiœ sposób
ze S³owianami – w tym wypadku zwi¹zek ten jest mi³osny – jednak wza-
jemna bliskoœæ obu nacji bynajmniej nie ma charakteru partnerskiego;
Niemcy s¹ chrzeœcijanami, co przy pogañstwie S³owian stawia tych
ostatnich na pozycji „barbarzyñców”. Tragizm opowieœci podkreœla œmieræ
obu kochanków.

Bezpoœrednie s¹siedztwo jest niezwykle wa¿ne dla ujawniania siê ste-
reotypu. Stereotyp etniczny bowiem powstaje wtedy, gdy jego przedmiot i
podmiot posiadaj¹ jak¹œ to¿samoœæ kulturow¹ i etniczn¹, a pomiêdzy
obydwiema grupami nie ma izolacji, jednak kontakty nie s¹ tak o¿ywione i
wszechstronne jak pomiêdzy cz³onkami grupy w³asnej10.

Tak pisze R. Holsten w tekœcie dotycz¹cym toponomastyki Pomorza
Zachodniego:

„S³owianie byli przede wszystkim rybakami, st¹d osiedlali siê zazwyczaj
nad wod¹. Uprawa roli i chów byd³a nie by³y im znane; ale oni je tylko w
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niewielkim stopniu uprawiali i nie trudzili siê, aby polany leœne uprawiaæ.
Ich osiedla by³y prawdopodobnie liczne, ale w tych warunkach nie mog³y
byæ rozleg³e. Kraj by³ rzadko zaludniony i to dawa³o szeroki obszar, gdzie
brakowa³o s³owiañskich nazw miejscowych. (...)11. Oczywiœcie w dalszej
czêœci tekstu Holsten odwo³uje siê, na zasadzie opozycji, do kultury
niemieckiej. Pisze: „Chêtnie nazywamy siê narodem poetów i myœlicieli (tu
nastêpuje wyliczenie nazw i obiektów terenowych, w których zapisana jest
„poezja” niemieckiej mowy – przyp. T.S.). I koñczy zdaniem: „Tak, ludzie,
którzy nazwy polne tworzyli, spogl¹dali oczyma artysty na œwiat”12; to
oczywiœcie o Niemcach.

W jednym z pierwszych „naukowych” opisów Pomorzan-S³owian autor-
stwa cecenowskiego pastora Lorka z pocz¹tku XIX stulecia, pisze on:
„S³owianin (der Wende) nie dysponuje, oczywiœcie, wyrafinowanymi
manierami, przyzwyczajeniami i sposobem bycia, które znajdujemy u
wykszta³conych mieszkañców Pomeranii i dziedziców kaszubskiej krainy;
w mniejszym jeszcze stopniu znane s¹ S³owianinowi wykwintne zwroty
grzecznoœciowe; przy tym jednak wszystkim nie brakuje mu prawdziwego
zdrowego rozs¹dku, którym przewy¿sza nieraz swojego pastora i dziedzica.
W jego silnym ciele czêsto mieszka silny duch.13”

Lorek, pastor z Cecenowa (niedaleko Smo³dzina) sporz¹dzi³ w 1820
roku i zamieœci³ charakterystykê Kaszubów w „Pommersche Provinzial-
blätter” (t. II cz. 3 i 4, Treptow a.d. Rega 1921), pod tytu³em Zur Cha-

rakteristik der Kassuben am Leba-Strome. Pozostanê przez chwilê przy
relacji pastora Lorka, bowiem tekst ten, zamieszczony w dziele Hilferdinga14

jest „skarbnic¹” stereotypowych przekonañ o „obcych”. Niektóre wypo-
wiedzi Lorka Hilferding komentuje w przypisach, zasadniczo siê z nimi nie
zgadzaj¹c, ale tê kwestiê zostawiam jako nie nale¿¹c¹ do tematu g³ównego.
Pisze Lorek: s. 47-48 – „Kaszub gardzi wszystkim, co niemieckie. Rzadko
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odpowie Pomeraninowi – jak pogardliwie nazywa pomerañskiego Niemca –
na jego pytanie, nawet jeœli dobrze je zrozumia³...”; s. 48 – „Jêzyk prostego
ludu jest bardzo przeci¹g³y i w powolnej mowie monotonny i ma wstrêtn¹
dla ucha œpiewnoœæ”; „Baby nie mówi¹: one krzycz¹, co robi je nieznoœ-
nymi”; „Niski stopieñ umys³owego wykszta³cenia, na którym znajduj¹ siê
Kaszubi tutaj, nad rzek¹ £eb¹ i dalej na zachód, zdradza to, ¿e nie maj¹
w³asnych przys³ów i pieœni ludowych. Nigdy nie us³yszysz, aby Kaszub
œpiewa³”; s. 49 - „Kaszub nie ma (...) pojêcia o grzecznoœci, dobrych oby-
czajach i przyzwoitoœci...”. Pisze pastor Lorek równie¿ (s. 49), ¿e Kaszub
ma ma³o wdziêcznoœci, uczynnoœci i us³u¿noœci, jest chciwy wyrachowany,
dlatego kupuje jako zbytek tylko wódkê. Robi z³y chleb: „Chleb swój
przyrz¹dza tak Ÿle, ¿e nikt poza nim nie jest w stanie go jeœæ”, a tak¿e dalej
(s. 50): „Powstaje chleb podobny do czarnego torfu i tak obrzydliwy, ¿e
ka¿dy Niemiec nim gardzi. Kaszub, przeciwnie zawdziêcza temu chlebowi
biel zêbów podobn¹ do koloru koœci s³oniowej, lecz chleb ten powoduje
tak¿e czêsto skurcze ¿o³¹dka i nierzadko nawet œmiertelne choroby. Wielu
wszak¿e pozostaje w dobrym zdrowiu i do¿ywa póŸnej staroœci.” Kaszubom
tym przypisywane s¹ takie cechy jak brud, k³amstwo, kradzie¿, brak
wykszta³cenia, brak moralnoœci, zepsucie (s. 50), co wi¹¿e siê z tym, ¿e
„Kaszubi czêsto mieszkaj¹ w jednej izbie a¿ po 15 i 20 osób” (s. 51).

Dla os³ody wizerunku dowiadujemy siê, ¿e Kaszubi s¹ pokojowo
nastawieni, rzadko siê k³óc¹ i ¿yj¹ w zgodzie, mi³uj¹ siebie nawzajem oraz
swoje dzieci, s¹ ofiarni w przypadku choroby (s. 52).

Zostawiê ju¿ pastora Lorka, którego mo¿naby dalej przywo³ywaæ i
wybrane cytaty stawiaæ za wzór szczególnej niechêci do Pomorzan-Ka-
szubów, ale cz³owiek ten nie by³ ani mniej, ani bardziej ni¿ inni uprzedzony
do ludnoœci, wœród której mieszka³, by³ po prostu przedstawicielem epoki, w
której stereotypy brano za naukowy i obiektywny opis rzeczywistoœci.

S¹siedztwo obydwu nacji na Pomorzu wyzwala³o wiêc stereotypy do-
tycz¹ce cech mentalnych, psychicznych, fizycznych i obyczajowych,
pojawiaj¹cych siê w opisach badawczych lub treœciach folkloru. W „Unser
Pommerland” z roku 1933 (R. XVIII, nr 1/2), autor artyku³u o sztuce
ludowej pisze: „(...) nad jeziorami Gardno i £ebsko a¿ do Damna i Skórowa
osiedli³o siê s³owiañskie plemiê Kaszubów. S¹ oni mniejszej postury,
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bardziej ¿ywotni, bardzo pobudliwi, ma³o wytrzymali i pewni, chocia¿
bardzo podporz¹dkowani. Ich po¿ywienie by³o bardzo proste, najczêœciej
kasza jêczmienna zwana „Pischken”, chleb z ¿yta i jêczmienia wymieszany
z otrêbami. Pito ma³o piwa, za to du¿o gorza³ki. (...) Wszyscy kaszubi, np. w
parafii G³ówczyce, brali œlub jednego dnia w roku, a mianowicie w pi¹tek po
jesiennym targu w S³upsku (koniec paŸdziernika), tak ¿e niekiedy zebra³o
siê dwadzieœcia œlubów. Poniewa¿ du¿o pito, dochodzi³o do tego, ¿e dwie
pary zamienia³y siê miêdzy sob¹. Wianuszek panny m³odej sk³ada³ siê tu nie

z mirty, lecz liœci selera” 15.
Pojawia siê tu niejako na marginesie obrzêdowoœci weselnej motyw

odmiennoœci fizycznej – jak wiadomo atrybutem obcego jest „innoœæ” wy-
gl¹du: kulawoœæ, wady wymowy, inne ubranie, itp. – a tak¿e w¹tek wy-
pijanej w du¿ych iloœciach gorza³ki. Ten ostatni fakt sytuuje siê w jednym
ci¹gu znaczeniowym z atrybutami „obcoœci”, bowiem picie wódki w sensie
semiotycznym oznacza przekroczenie granicy miêdzy sferami „tego” i
„tamtego” œwiata, co pijanego cz³owieka czyni kimœ, kto fizycznie i
symbolicznie „nie jest st¹d”, a wiêc jest permanentnie „obcy”. Inaczej mó-
wi¹c – pijañstwo „obcych” jest pojêciem antytetycznym w stosunku do
w³asnej grupy i musi skutkowaæ równie¿ tym, ¿e je¿eli Niemcy pij¹ piwo,
S³owianie wódkê. Nadto, w¹tek zamieniania siê miêdzy sob¹ par no-
wo¿eñców równie¿ wpisuje siê w mityczne wyobra¿enie o „obcych nie z
tego œwiata”, poniewa¿ znaczeniowo fakt ten jest równowa¿ny z b³¹dzeniem
(jedna z cech zaœwiatów) i w tym sensie owo „zamienianie siê” sytuuje
opisanych ludzi w œwiecie na opak.

Jak pisze Ludwik Stomma: „pod³ug sformu³owanej ostatecznie oko³o
1970 r. koncepcji etnologii strukturalnej wyobra¿enia grupy A o grupie B
przynale¿¹ do dyskursu mitycznego i jako takie nie musz¹ mieæ ¿adnego
odniesienia do rzeczywistych w³aœciwoœci, cech czy postaw grupy B (nie
musz¹ byæ nawet ich zgeneralizowanymi wyolbrzymieniami, jak wydawa³
siê s¹dziæ bardziej ostro¿ny Jan Stanis³aw Bystroñ); co zaœ z powy¿szego
wynika - nie musz¹ byæ w ¿adnym wypadku Ÿród³em do poznania grupy B
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ani te¿ realnych relacji spo³ecznych miêdzy grupami A i B. S¹ natomiast te
wyobra¿enia niezwykle cennym materia³em dla analizy œwiadomoœci
zbiorowej grupy”16.

Myœlê, ¿e zasadnoœæ braku adekwatnoœci stereotypu do rzeczywistoœci
nie wymaga dalszego uzasadniania. Wyobra¿enia „swoich” o „obcych”, jak
s¹dzê, mo¿na stosowaæ w wiêkszoœci z powodzeniem w obydwu
kierunkach17. Ale nie chodzi tu o powielanie i mno¿enie stereotypów, a
jedynie o wiedzê na ten temat, która wydaje siê nie tylko pasjonuj¹ca, a
wrêcz niezbêdna, poniewa¿ pozwala z koniecznym dystansem przygl¹daæ
siê nie tylko innej kulturze, ale przede wszystkim w³asnej.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Zbigniew Zielonka

Jan Drze¿d¿on jako badacz literatury kaszubskiej

Jan Drze¿d¿on znany jest przede wszystkim jako pisarz. Jego prozatorskie
dokonania zarówno w jêzyku kaszubskim jak i polskim stanowi¹ oryginalny
segment w literaturze polskiego krêgu kulturowego, wielki krok naprzód w
rozwoju literatury kaszubskiej, sta³y siê te¿ przedmiotem zainteresowañ
krytyków literatury. Najbardziej zas³u¿y³ siê w „odkrywaniu i tworzeniu drogi
do czytelników dzie³ Drze¿d¿ona” Henryk Bereza, który postawi³ prozê
kaszubskiego pisarza obok najwybitniejszych tekstów literatury œwiatowej.
Szkoda, ¿e od czasów, kiedy to Bereza pisywa³ o Drze¿d¿onie i od przed-
wczesnej œmierci autora Twarzy Boga - literaturoznawcy nasi tak niewiele
napisali o tych ksi¹¿kach. Mamy na Pomorzu konkurs literacki im. Jana
Drze¿d¿ona, powstaj¹ na uczelniach prace magisterskie i licencjackie (z natury
rzeczy niedostêpne dla szerszej publicznoœci czytaj¹cej), teraz nawet wychodzi
dot¹d niedrukowana nigdzie powieœæ o Michale Drzymale (niestety powieœæ ta
bez komentarza filozoficzno-historycznego trafia w pró¿niê i dlatego mamy
nadziejê, ¿e w opracowaniu profesjonalnym Jowity Kêciñskiej tekst ten
znajdzie w³aœciwe miejsce w ocenie i w odbiorze) – jednak dotychczas nie
otrzymaliœmy ¿adnej monograficznej próby opisu tej arcyciekawej prozy.

Tym bardziej pomijano w dyskusjach literaturoznawczych dorobek
historyczno- i krytycznoliteracki Jana Drze¿d¿ona. Jego ksi¹¿ka Piêtno

Smêtka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej 1920-1939 by³a
pierwsz¹ ksi¹¿k¹ literaturoznawcz¹ dotycz¹c¹ literatury kaszubskiej po



d³ugich latach milczenia na ten temat. Jeœli odzywa³y siê w tej kwestii g³osy,
by³y one przygodne, okazjonalne, utrzymane w jêzyku popularnonauko-
wym lub „prowincjonalnym”, czasami z koniecznoœci apologetycznym i
propagandowym, z natury rzeczy ustawia³y przewa¿nie piœmiennictwo
kaszubskie na dolnych pó³kach, przydawa³y mu okreœleñ „ludowego”, bazo-
wa³y na sferze ludycznej, z adresatem i odbiorc¹ wiejskim czy ma³o-
miasteczkowym, jeœli odnajdywa³y w nim „wy¿sze” sfery, to dotyczy³y one
stereotypu-krajobrazu „mi³oœci ojczyzny”, walki o wolnoœæ „spo³eczn¹ i na-
rodow¹” (oczywiœcie ludu pracuj¹cego i narodu polskiego). A¿ tu nieocze-
kiwanie powa¿na ksi¹¿ka „doktorska”, traktuj¹ca literaturê kaszubsk¹ w
kategoriach ogólnie przyjêtych przez badaczy literatury. Praca Drze¿d¿ona
nawi¹zuje do monografii Andrzeja Bukowskiego z roku 1950. Regionalizm

kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. By³a to dot¹d najpowa-
¿niejsza rzecz traktuj¹ca o literaturze Kaszubów i po dziœ dzieñ nie straci³a
swoich wartoœci. Jan Drze¿d¿on wyraŸnie nawi¹zywa³ do tej monografii,
choæby przez wyjœcie od regionalizmu do historyzmu. Co prawda w swym
tekœcie Drze¿d¿on poœrednio odcina siê od metodologii i ideologii
Bukowskiego, skoro pisze o ¿yj¹cym wówczas i bardzo aktywnym w ¿yciu
naukowym i publicznym Bukowskim, ¿e pozosta³ sam, bez wspó³pra-
cowników i kontynuatorów jego linii badawczej. I trzeba dodaæ, ¿e mimo
analogicznego punktu wyjœcia, ksi¹¿ka Drze¿d¿ona stanowi wielki krok
naprzód w badaniach nad literatur¹ kaszubsk¹. Sam tytu³ ju¿ na odrêbnoœæ
wskazuje. Piêtno Smêtka. A wiêc literatura niejako naznaczona piêtnem
ducha niemocy i klêski. Wiemy, ¿e takie aprioryczne za³o¿enia badawcze i
diagnostyczne nie s¹ w zgodzie z naukow¹ metodologi¹ „obiektywizmu”,
bezstronnoœci i bezemocjonalnoœci badacza. I czym bardziej wchodzimy w
treœæ ksi¹¿ki Drze¿d¿ona, tym bardziej odkrywamy jego w³asny jêzyk – a
jak wiadomo, „jêzyk – to cz³owiek”. Drze¿d¿on zaœ by³ cz³owiekiem sztuki.
I st¹d jego wypowiedŸ naukowa nie podlega skrupulatnie rygorom jêzyka
naukowego (nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e jêzyk polskiej nauki, tak¿e huma-
nistycznej, nabra³ z czasem cech „naukowego” ¿argonu, maj¹cego wypo-
wiedzi zapewniæ niezrozumia³oœæ lub z kolei sztampê), zbli¿a siê do
dyskursu lub rozwa¿ania psychologicznego czy historiozoficznego.
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Tymczasem w samej przedstawionej materii ci¹gle mamy do czynienia
ze s³owem – kluczem: regionalizm. Regionalizmowi poœwiêcone s¹ dwa
odrêbne rozdzia³y. Zajmuje siê w nich Drze¿d¿on regionalizmem jako
zjawiskiem kulturowym i poszukuje genezy wspó³czesnego regionalizmu.
Ale co najwa¿niejsze, wprowadza do swojej ksi¹¿ki pojêcie genetyczno-
literackie pod nazw¹ regionalizm literacki. To pojêcie staje siê w³aœnie
kluczem do zrozumienia ca³ej literatury kaszubskiej. Paradoksalnie – wcale
ono nie identyfikuje siê z pojêciem regionalizmu, jakiego u¿ywa w swej
monografii Bukowski, ani te¿ z potocznym pojmowaniem regionalizmu!
Niestety, Drze¿d¿on nie wyjaœnia czytelnikowi, o czym w³aœciwie pisze –
odró¿niaj¹c regionalizm literacki od folkloryzmu literackiego i postuluj¹c
taki rozwój literatury kaszubskiej, który wyprowadzi j¹ ze sfery literatury
ludowej a zaprowadzi do regionalizmu literackiego. Kiedy w poszczegól-
nych rozdzia³ach przedstawia grupy pisarskie i pisarzy, to zastanawia siê, na
ile nale¿¹ grupy i jednostki ju¿ do „regionalizmu literackiego”. Kiedy chce
broniæ Franciszka Sêdzickiego jako pisarza – regionalisty, to powiada, ¿e
mo¿na mu nadaæ taki status, mimo ¿e uprawia literaturê ludow¹. Przy takich
sformu³owaniach trudno po³apaæ siê, co to jest ten regionalizm literacki.
Wed³ug niego wiele opowiadañ Zrzeszeñców „nale¿y bez w¹tpienia do
literatury regionalnej, choæ idea regionalna istnieje w nich w rozproszeniu,
nie uœwiadomiona”. To u Zrzeszeñców „Pojawia siê wyraŸna sylwetka
pisarza regionalisty, wype³niaj¹cego swój œwiat nielokalnymi prowincjo-
nalizmami, lecz w³asnym programem estetycznym”.

Czym jest w koñcu ten regionalizm literacki?!
To „œwiadoma idealizacja znikomego obszaru ziemi i nielicznego ludu”.

Lecz przecie¿ tak¹ idealizacjê uprawiaæ mo¿e najczystsza literatura ludowa!
W pewnym miejscu Drze¿d¿on powiada, „¿e twórczoœæ regionalistów

kaszubskich ma w³asne, oryginalne znamiona rozstrzygaj¹ce o przyna-
le¿noœci b¹dŸ odrêbnoœci wœród innych literatur”. I tu by³oby ju¿ powie-
dziane wszystko, gdyby autor postawi³ kropkê nad – i. Nie do koñca
zgadzamy siê z nim, gdy do tych cech oryginalnoœci zalicza zaanga¿owanie
we wspó³czesn¹ problematykê, zwi¹zki z tradycj¹ – w naszym wypadku jest
to najczêœciej nawi¹zanie do tradycji ludowej – oraz samoistne, niepo-
dwa¿alne wartoœci literackie. Tak mo¿na powiedzieæ o ka¿dej literaturze
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narodowej. I tu jesteœmy przy sednie sprawy: Zamiast „regionalizm lite-
racki” powinien by³ badacz napisaæ po prostu: literatura kaszubska! W
pewnym miejscu zbli¿a siê do tego okreœlenia, gdy pisze: „Interesuj¹cy nas
regionalizm staje siê zjawiskiem coraz silniej eksponowanym w swej
odrêbnoœci etniczno-folklorystycznej”. Druga czêœæ zdania obni¿a status
tego regionalizmu i zaprzecza postulatom badacza, traktuj¹cego „regiona-
lizm literacki” jako odejœcie od ludowoœci i folkloryzmu ku pe³nej orygi-
nalnoœci literatury.

Bardzo ¿a³ujê, ¿e nie mia³em okazji, mimo serdecznych spotkañ, spytaæ
Jana Drze¿d¿ona, dlaczego wprowadza tak¹ kategoriê semantycznolite-
rack¹? OdpowiedŸ wydaje siê prosta. W latach, gdy powstawa³a ksi¹¿ka, nie
by³o mo¿liwoœci napisaæ, ¿e po prostu istnieje odrêbna wœród literatur
s³owiañskich i w ogóle europejskich literatura kaszubska. Ta odrêbnoœæ tkwi
nie w tych cechach, o których czytamy, lecz w odrêbnoœci jêzyka. I w tym
miejscu znowu spotykamy siê z niekonsekwencj¹ autorsk¹. Sprawa jêzyka
jest dla Drze¿d¿ona priorytetem i po raz pierwszy w badaniach literaturo-
znawczych podejmie j¹ z tak¹ zasadniczoœci¹. Przywo³uje próby unifikacji
literackiego jêzyka kaszubskiego podjête przez Aleksandra Majkowskiego,
w³¹cza tu zas³ugi Zrzeszeñców, widzi d³ugi, od Floriana Ceynowy po-
cz¹wszy, proces powstawania kaszubskiego dialektu literackiego. Co to
znaczy „dialekt literacki”?! Trzeba przyznaæ, ¿e Drze¿d¿on zdaje sobie
sprawê z tej niekonsekwencji i nieraz zastêpuje to pojêcie po prostu –
jêzykiem! Ale w latach, gdy o tym pisa³, nie by³o jêzyka kaszubskiego, by³
tylko dialekt. Brzmi to tragikomicznie, ale jak to inaczej nazwaæ? Tyle, ¿e
ten dialekt jak i ten regionalizm pod piórem Drze¿d¿ona semantycznie s¹
dalekie od przyjêtych znaczeñ.

Tak wiêc, z jednej strony, badania i konstatacje Drze¿d¿ona s¹ czymœ
zupe³nie nowym w dziejach literaturoznawstwa zajmuj¹cego siê kaszub-
szczyzn¹. Z drugiej ci¹gle jeszcze uzale¿nione s¹ od cenzury politycznej,
naukowej i osobistej (autocenzury). Od stereotypów – chocia¿ ca³a oso-
bowoœæ Drze¿d¿ona by³a manifestacyjnym zaprzeczeniem stereotypu.

Ksi¹¿ka zajmuje siê szczegó³owo dokonaniami literatury kaszubskiej lat
miêdzywojennych, ale przecie¿ literatury nie mo¿na badaæ od œcis³ej daty,
st¹d tyle odniesieñ do przesz³oœci, zw³aszcza m³odokaszubskiej. Najcie-
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kawsze s¹ bodaj wywody o roli literatury pó³nocnych Kaszub, ma autor
widoczne, aczkolwiek rzetelnie ukrócane przez ideê naukowoœci, sympatie
ku Zrzeszeñcom, stawia wysoko Alojzego Budzisza - „najwybitniejszego
prozaika regionalnego, którego wyda³y Kaszuby Pó³nocne w okresie dwu-
dziestolecia miêdzywojennego (przypomnijmy, ¿e „prozaik regionalny”
znaczy tu prozaik kaszubski), Jana Rompskiego chwali za to, ¿e „tworzy z
dialektu jêzyk poetycki”, przypomina rolê felietonistyki kaszubskiej Aleksan-
dra Labudy i liryki Jana Trepczyka. Gdy mowa o liryce, to oczywiœcie
dostrzega rolê Leona Heykego, najwiêkszego poety pó³nocy kaszubskiej...
Jest u niego ca³e spektrum prasy kaszubskiej zw³aszcza znowu pó³nocnych
Kaszub, bez wzglêdu na opcje polityczne tytu³ów. Domyœlamy siê, ¿e rola
pó³nocnych Kaszub w rozwoju literatury by³a mu szczególnie bliska ze
wzglêdu na jego w³asne pochodzenie.

Wracaj¹c do konkretnych analiz Drze¿d¿ona – po dwóch rozdzia³ach
dotycz¹cych idei i historii regionalizmu, w trzecim prezentuje Sylwetki

poetów kaszubskich (Heyke, Sêdzicki, Trepczyk, Rompski, J. Ceynowa) a w
czwartym zajmuje siê proz¹ kaszubskiego miêdzywojnia. Najobszerniejszy
i najbardziej szczegó³owy, analityczny, pog³êbiony jest rozdzia³ pi¹ty,
zawieraj¹cy Rozwa¿ania o dramacie. Autor wyodrêbnia trzy fazy roz-
wojowe kaszubskiego dramatu miêdzywojennego. I – od roku 1920 do 1930
– i tutaj w zasadzie znajduje jedynie miejsce dla teatru obrzêdowego,
bêd¹cego kontynuacj¹ ludowych przedstawieñ z lat przesz³ych, II – od roku
1930 do 1935 – kiedy to wed³ug jego opinii niewiele siê jeszcze zmieni³o,
chocia¿ wówczas ju¿ drukuje swoje dramaty Jan Karnowski – w „Gryfie” i
w „Gryfie Kaszubskim”, lecz w³aœnie drukuje, nie wystawia, s¹ to raczej
teksty literackie, nie teatralne i tak je traktuje sam ich autor, przy czym nie
jest to zjawisko obce w literaturze – wszak polscy romantycy te¿ swoje
arcydramaty pisali, nie wystawiali. (Dopiero nastêpne pokolenie wpro-
wadzi³o je do teatrów). Wreszcie III faza, szczytowa w latach 1935-1939. W
tych latach drukuje i wystawia swe szo³obu³ki ks. Leon Heyke, natomiast ks.
Bernard Sychta s³awny po dziœ dzieñ wodewil i misterium w jednym rodzaju
Hanka siê ¿eni.
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Dramat kaszubski z lat miêdzywojennych, a zw³aszcza z ostatnich lat
przed II wojn¹, znajduje u Drze¿d¿ona szczególne uznanie, widzi te¿ w nim
odejœcie od folkloryzmu przy jednoczesnym zachowaniu tradycji.

Trzeba tu jeszcze uwzglêdniæ, niejako wyodrêbniæ – analizê powieœci
Aleksandra Majkowskiego ¯ycie i przygody Remusa, jest to analiza ory-
ginalna – z pewnoœci¹ dyskusyjna, lecz tym bardziej cenna i wprowadzaj¹ca
powieœæ Majkowskiego na bardzo wysokie gradusy ideowo-artystyczne.

Wiêksz¹ popularnoœæ zdoby³a druga ksi¹¿ka literaturoznawcza Jana
Drze¿d¿ona, wydana w 1986 roku Wspó³czesna literatura kaszubska. Jest to
ksi¹¿ka bardzo osobista, napisana stylem z pogranicza eseistyki, wyra¿aj¹ca
subiektywny pogl¹d autora na literaturê kaszubsk¹. Subiektywizm ten nie
przekreœla jednak wartoœci informacyjno-opiniotwórczych. Jest to ksi¹¿ka
samodzielnie skomponowana, nie liczy siê ze schematami metodologiczny-
mi dzie³ historycznoliterackich a jej tytu³ nie jest adekwatny w stosunku do
treœci w niej zawartych. W obszernym rozdziale Dziedzictwo pisarzy

kaszubskich przed 1945 rokiem siêga a¿ do czasów Krofeya i Mostnika, w
szczegó³owych rozwa¿aniach Wœród liryki, Z zagadnieñ prozy, Utwory

sceniczne – siêga do pisarzy XIX i XX wieku. Po Florianie Ceynowie i
Hieronimie Derdowskim interesuje tu badacza twórczoœæ M³odokaszubów i
Zrzeszeñców. Zreszt¹ wielu z tych pisarzy, dawnych Zrzeszeñców, ¿y³o i
tworzy³o nadal. Wspó³czesna literatura kaszubska pióra Drze¿d¿ona za-
wiera wielk¹ iloœæ nazwisk twórców i przywo³uje ich dzie³a, pocz¹wszy od
czasów najdawniejszych po osiemdziesi¹te lata XX wieku. Przede wszystkim
Drze¿d¿on wprowadza po raz pierwszy do œwiadomoœci czytaj¹cych nowe
nazwiska, czy to autorów w pe³ni lat, czy tych zupe³nie m³odych, bêdzie wiêc
tu informacja o poecie tak wybitnym jak ma³o spopularyzowanym – Janie
Zbrzycy (Stanis³aw Pestka), o Zygmuncie Narskim, Marianie Selinie i o
tych, co ju¿ pisz¹ zupe³nie w nowej konwencji, stosuj¹c wspó³czesn¹ ich
m³odoœci poetykê. S¹ to przede wszystkim Krystyna Muza – bodaj przez
Drze¿d¿ona najbardziej ceniona m³oda poetka kaszubska, stoj¹cy u po-
cz¹tku swej drogi poetyckiej – Jan Walkusz, Jaromira Labuda, Stanis³aw
Janke. Ale nazwisk jest du¿o wiêcej! Czytaj¹c ksi¹¿kê Drze¿d¿ona, od-
nosimy wra¿enie, i¿ literatura kaszubska prze¿ywa swój z³oty wiek, albo
przynajmniej wchodzi w z³oty wiek. By³oby ciekawe zestawiæ po przesz³o
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20 latach nowe nazwiska przywo³ane przez Drze¿d¿ona z dzisiejszymi
nazwiskami pisarzy kaszubskich. Ilu z nich wytrzyma³oby próbê czasu? ...

Pisze Drze¿d¿on sw¹ ksi¹¿kê jêzykiem nie tyle historycznoliterackim
czy nawet krytycznoliterackim, ile psychologicznym a nawet poniek¹d
psychoanalitycznym. Jedynym Ÿród³em twórczoœci pisarskiej jest tu kaszub-
szczyzna. Dotyczy to jêzyka twórczoœci, treœci spo³ecznych i historycznych,
osobistych prze¿yæ. Ksi¹¿ka buduje mit Kaszub, zamkniêty w ich pisar-
stwie. Wszyscy twórcy posiadaj¹ wspólny charyzmat i niemal wszyscy s¹
tragiczni albo przynajmniej ich dzie³a s¹ tragiczne, albowiem tragiczny jest
jedyny problem literatury kaszubskiej: Kaszuby i Kaszubi.

Tragizm tkwi w pojêciu, które wed³ug autora ksi¹¿ki zdominowa³o ju¿
dzie³o Aleksandra Majkowskiego ¯ycie i przygody Remusa. Jest to pojêcie:
ostatni. Prawie wszyscy pisarze s¹ spóŸnionymi (?) romantykami, nosz¹ w
swojej twórczoœci stygmaty romantycznego pisarstwa i romantycznego
pisarza (bohatera, podmiotu literackiego). Drze¿d¿on pochyla siê nad pisa-
rzami kaszubskimi, aby z ich wypowiedzi rozpoznaæ prawdê o ich duszy.
Takie ujmowanie literatury by³o w ówczesnych latach nietypowe, wy-
j¹tkowe wprost. Pamiêtamy jednak, ¿e podobne inklinacje pojawia³y siê ju¿
w Piêtnie Smêtka. Tekst Drze¿d¿ona staje siê rozmow¹, refleksj¹, zadum¹
nad literatur¹ kaszubsk¹ i jej twórcami. Nie ma tu wyraŸnej hierarchizacji w
ocenach i prezentacji i dlatego ksi¹¿ka Drze¿d¿ona nie wype³nia meto-
dologicznych za³o¿eñ stosowanych przy pisaniu historii literatury. Jest to
ksi¹¿ka o „duchu literatury kaszubskiej”, a wiêc o jej niepowtarzalnoœci.
Bogata egzemplifikacja zw³aszcza w zakresie poezji pog³êbia charakter
dzie³a. Ponadto Drze¿d¿on do³¹cza Noty o autorach, ju¿ bardziej ency-
klopedyczne, lecz tak¿e przesycone subiektywnym nastawieniem pi-
sz¹cego. Blisko 120 stron zajmuje Aneks, w którym wypowiadaj¹ siê pisarze
Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, Józef Ceynowa, Jan Piepka, Alojzy
Nagel, Zygmunt Narski, Krystyna Muza, Jan Walkusz, Stanis³aw Janke,
Jaromira Labuda, Marian Jeliñski, Eugeniusz Go³¹bek. Treœæ ich wypo-
wiedzi charakteryzuj¹ same tytu³y: Moja droga kaszubska. Moje ¿ycie. Moja

stegna do kaszubskiej liryki. Trudna droga kaszubska. Moja domacka

droga. Droga kaszubska. Refleksje w drodze. Moje stegny. Mój w¹tek

kaszubski. Moje Kaszëbë. Moja stegna do kaszëbizne.
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Tytu³y te tak¿e wskazuj¹ na archeŸród³o Jana Karnowskiego Moj¹ drogê

kaszubsk¹. Czytelnik, zw³aszcza oczywiœcie ten spoza Kaszub, poznaj¹c te
drogi, które schodz¹ siê w jedn¹ drogê kaszubsk¹, uczy siê kaszubszczyzny,
wêdruj¹c po kraju literatury, jedynym takim kraju w naszym krêgu kultu-
rowym.

Co charakterystyczne – Drze¿d¿on prawie zupe³nie przemilcza swoj¹
terminologiê – kaszubska literatura regionalna. Wyjaœnia tylko krótko, ¿e
mia³ na myœli pisarzy wykszta³conych, pisz¹cych po kaszubsku, lecz
ró¿ni¹cych siê od twórców ludowych, których cechuje samorodnoœæ w pi-
saniu i brak okreœlenia dystansu kulturowego czy samoœwiadomoœci w
rozpowszechnianiu kultury.

Jan Drze¿d¿on wypowiada³ siê niejednokrotnie w recenzjach lub okazjo-
nalnych omówieniach o literaturze kaszubskiej, nas wszak¿e zainteresowa³y
tu ksi¹¿ki, które nale¿¹ do wa¿kich publikacji literaturoznawczych i sta-
nowi¹ kamienie milowe w procesie badania i charakteryzowania fenomenu
kulturowego, jakim jest literatura kaszubska.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Adela Kuik-Kalinowska

„Przëszlë do mie”. Poezja Jana Drze¿d¿ona

Jana Drze¿d¿ona rozumienie poezji

Twórczoœæ literack¹ Jana Drze¿d¿ona wype³niaj¹ przede wszystkim po-
wieœci (Okrucieñstwo czasu, Leœna D¹browa, Rozkosze mi³oœci, Twarz Boga

czy Karamoro), cykl dzieciêco-m³odzie¿owej prozy Z krainy Patalonków

oraz krótkie formy narracyjne, jak opowiadania (W niedzélni wieczór, Upiory,
Dzwónnik), które – podobnie jak u Aleksandra Majkowskiego czy Anny
£ajming – pisane s¹ w rodzimym jêzyku kaszubskim. Poœród twórczoœci
sensu stricte literackiej obecne s¹ w niej g³osy o charakterze krytyczno-
literackim (esej Wêdrówki Remusowe po Kaszubach) oraz rozprawy histo-
rycznoliterackie: Piêtno Smêtka, obejmuj¹ca swym zasiêgiem literaturê
kaszubsk¹ lat 1920-1939, a tak¿e Wspó³czesna literatura kaszubska

1945-1980. Jan Drze¿d¿on w pamiêci czytelniczej i omówieniach kry-
tycznoliterackich utrwali³ siê przede wszystkim jako powieœciopisarz, o
poezji jego zaœ wspomina siê rzadko. W wywiadzie prasowym Znam warto-

œci mojego œwiata Drze¿d¿on w sposób jednoznaczny okreœla sw¹ to¿sa-
moœæ literack¹:

„– Kim Pan jest naprawdê – naukowcem, pedagogiem, poet¹, proza-
ikiem, krytykiem czy mo¿e dzia³aczem regionalnym?

– OdpowiedŸ jest dla mnie oczywista. Rozumiem, ¿e w pytaniu chodzi o
to, co daje mi najwiêksz¹ satysfakcjê. Wiêc – proza. To wynika zreszt¹ z



mojej osobowoœci, z tego, co sobie kiedyœ zamierzy³em. Idzie mi o szerok¹
panoramê ¿ycia, jednoczeœnie stylizowan¹ pod³ug w³asnej osobowoœci jako
mo¿liwoœæ nowej interpretacji œwiata [...].

– Wiêc jest Pan prozaikiem nade wszystko. A w dalszej kolejnoœci?
– Niew¹tpliwie poet¹. Zreszt¹ tak siê to u mnie odbywa³o chronolo-

gicznie. Interesowa³a mnie poezja ze wzglêdu na mo¿liwoœæ po³¹czenia
melodii jêzyka z filozofi¹, z myœl¹ po prostu. Dla mnie poezja jest zabaw¹ w
s³owa, ale zabaw¹ zupe³nie serio”1.

Mimo tych deklaracji literata warto jednak pamiêtaæ, ¿e poezja, choæ nie
reprezentowana przez du¿¹ iloœæ utworów, jest w jego literackiej spuœciŸnie
równie¿ obecna.

Jako poeta zadebiutowa³ w 1972 roku na ³amach „Pomeranii” wierszami
Wieczórk, Jakùsz të mëslisz tatkù. W 1974 roku w serii bibliofilskiej Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego ukaza³ siê jego pierwszy tomik Sklaniané

pôcorë, w którym znalaz³o siê jedenaœcie jego wierszy. Kilka innych
opublikowa³ Drze¿d¿on w „Pomeranii” i w jednodniówce „Gryf”. Dopiero
w 1995 roku ukaza³y siê wszystkie utwory poetyckie Jana Drze¿d¿ona w
tomiku Przëszlë do mie, który zawiera dwadzieœcia trzy wiersze2. Z poezj¹
obcowa³ równie¿ poprzez inicjowanie wydañ poezji kaszubskiej. Przy-
gotowa³ do druku i opatrzy³ pos³owiem tomiki poetyckie Stanis³awa Okonia
Za lasem mòrze (1975) i Agnieszki Browarczyk Zymkòwé kwiatë (1979).
By³ równie¿ wspó³twórc¹ i autorem wstêpu antologii poezji kaszubskiej
Modra struna z 1973 roku3.

Poetyckie credo Jana Drze¿d¿ona jest szczególnie wa¿ne pod wzglêdem
filozoficznego rozumienia jêzyka, bowiem zarówno jego poezjê, jak
równie¿ prozê, wyró¿nia jêzyk przywo³any z rodzimej kaszubszczyzny
belackiej. Melodia s³owa ³¹czy³a siê z przestrzeni¹ filozoficznej g³êbi, któr¹
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3

O drodze wydawniczej twórczoœci Jana Drze¿d¿ona pisa³ S. Janke, Miêdzy rezygnacj¹ a

majestatem. „Pomerania”, 2006, nr 2, s. 46.



u Drze¿d¿ona wype³nia czêsto pojawiaj¹cy siê motyw œmierci, metafi-
zycznej przemijalnoœci œwiata i ludzi (Ò tim jak to rôz bëlo z nama w maju,
Sklëniané pôcorë, Przëszlë do mie):

„Jako liryk stworzy³ w³asny, niepowtarzalny jêzyk poetycki, przypo-
minaj¹cy dialogi i monologi z mowy potocznej mieszkañców pó³nocnych
Kaszub. Z pozornie infantylnego gaworzenia, chaotycznie wypowiadanych
aforyzmów przeplatanych oryginalnymi metaforami, wy³aniaj¹ siê alego-
ryczne obrazy egzystencji ludzi pogodzonych ze swoim miejscem na ziemi i
przemijaniem”4.

Przywo³ajmy w tym miejscu wiersz Dwa smãtczi, w którym odnajdzie-
my zwyczajny, a jednoczeœnie symboliczny obraz:

Rôz dôwno na Búkówi Górze

Sedzelë dwa Smãtczi

Na kamiéniu jeden na kamiéniu drëd¿i

Wkól kamieni ¿nije

Bëlë to blós wëblãkówóné gnôtë

Biôlé

Szlë lëdze Gluszewsk¹ drog¹

Przez Búków¹ Górã

I gôdalë

Tu nikógó ni ma

Tu nikógó ni ma
5
.

Refleksja filozoficzna tego utworu zwi¹zana jest z przestrzeni¹ egzy-
stencjalnej pustki (powtórzone zakoñczenie utworu: Tu nikògò ni ma). Geogra-
ficzne realia dotycz¹ce lokalnych motywów wype³niaj¹ istniej¹ce w kaszubskiej
przestrzeni nazwy miejsc: Bùkòwo Góra czy Gluszewsko droga. Zwyk³¹ sy-
tuacjê, w której przechadzaj¹ siê leœn¹ drog¹ proœci ludzie, uwydatnia pierwszy
wers: Rôz dôwno na Bùkòwi Górze; do owej zwyk³oœci do³¹cza Drze¿d¿on
motyw Smêtka i jego magiczno-baœniowe znaczenie. Przywo³anie Smêtka –
jako bodaj najwa¿niejszej postaci z panteonu ludowych demonów Kaszub –
nadaje wierszowi ponadjednostkow¹ perspektywê kultury duchowej. Egzy-
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stencjalno-metafizyczny smutek, symbolizowany przez Smêtka, od zarania
wpisany jest w kaszubsk¹ przestrzeñ Pó³nocy, tak¿e i tê, któr¹ przedstawi³
Drze¿d¿on6.

Bardziej radosny nastrój obecny jest w utworze W noc swiãtégò Jana.
Tradycja duchowa przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez wspól-
ne i rodzinne prze¿ywanie przesilenia nocy i dnia, staje siê w wierszu arche-
typicznym rytua³em ³¹cz¹cym œwiat ludzi i œwiat natury. Noc œwiêtego Jana
staje siê zatem kosmicznym œwiêtowaniem, w którym nie mo¿e brakn¹æ
pogañskiej witalnoœci, naturalnej erotyki przemieszanej tylko ze znacze-
niem chrzeœcijañskiego pos³annictwa:

Sóm kwiôtk na drodze

A smienié, a krzikanié

Wladi ze Stazj¹ jid¹ ópóslôdë

Môrcën z Klar¹ s¹ pógórzony

[...]
Marika z búksama w gróscy

D¿ã w las

Cë¿ to je na swiece?

To je noc swiãtégó Jana

[...]
Brzózczi jid¹ pómalinkú do tuñca

Kamienie s¹ gór¹cé

Swiat je dzys ószôlali

A niech sã dzeje co chce
7.

Motyw kaszubskiej pierwotnoœci i witalnoœci pojawiaj¹cy siê w wierszu
jest jednym ze sta³ych elementów poetyckiego œwiata Jana Drze¿d¿ona. W
swoim poetyckim credo dobitnie akcentowa³ lokalnoœæ œwiata kaszub-
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skiego, która jednoczeœnie rozrasta³a siê do przestrzeni kosmicznej. Jak sam
powiada:

„Mój œwiat kaszubski by³ œwiatem lokalnym, ale stanowi³ zarazem kosmos,
wszechœwiat ca³y. To siê wi¹za³o z hierarchi¹ wartoœci, z estetyk¹.”8

Poezja Drze¿d¿ona dziêki przemiennoœci perspektyw ogl¹du œwiata z
indywidualnej w zbiorow¹, z kaszubskiej w ponadetniczn¹ staje siê dyna-
miczna i pe³na ruchu. Pulsuj¹ce obrazy literackie sugeruj¹, ¿e takie te¿ jest
¿ycie bohaterów poetyckich wizji i ¿e taka jest rzeczywistoœæ pozaliteracka
Kaszub. Nieustanne dzianie siê, przechodzenie, rozgl¹danie siê, rozmowy,
gwar, poœpiech i rwetes oddaj¹ jeden z aspektów specyfiki ¿ycia spo-
³ecznoœci kaszubskiej9. Sytuacjê tê doskonale obrazuje utwór Naszi doma:

Naszi doma

Wiedno le zdrz¹ na swiat

Wiedno sã pospiéwaj¹

Dze je. Dze je.

¯ëcé

Naszi doma maj¹ wid

A zéd¿er

A panewkã

Ala weter jesz nié rôz

Zabilë swiniã

Szlë z dëgówkama

Smielë sã
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mow¹ zastyg³¹, bêdzie wci¹¿ tym, co wyró¿nia”.



Witro b¹dze jinaczi – gôdaj¹

Smielë sã

Glosno

Do se

Do se

Kwiatë w ógrodze

W rãce

Mó¿e jo

Z kwiatama je wieselni

Naszi doma maj¹ tôflôk

W kwiatë

A swiniã zabit¹

Wilëjã swiãt

Piek¹ kúcha

A sztelëj¹ sznaps

Do jedzeniô a do picô

Naszi doma

Ti maj¹ wszelejaczé grzészi

Pewno jo

To sã nie gôdô [...]10.
Przywo³any utwór mo¿na interpretowaæ jako rozbudowan¹ sytuacjê li-

ryczn¹, któr¹ wype³niaj¹ motywy przejête z kaszubskiej tradycji i obyczajo-
woœci. Mowa tu o œwiniobiciu, wielkanocnym poniedzia³ku i zwyczaju
obchodzenia domów z ga³¹zkami ja³owca (tak zwanymi dëgówkama), wy-
pieku œwi¹tecznych ciast (kuchów) czy zamawianiu wódki (sznapsa). Nagro-
madzenie elementów œwiêtowania, radowania siê wartoœciami materialnymi i
zaspokajania podstawowych potrzeb ¿yciowych wywo³uje w podmiocie
lirycznym poczucie grzechu. Dla wypowiedzi lirycznej wa¿niejsza jednak jest
atmosfera egzystencjalnego spe³nienia, ani¿eli wtórne, wynikaj¹ce z wy-
kszta³conej kultury, poczucie winy. Istotniejsze, zarówno dla podmiotu
wiersza, jak i dla Drze¿d¿ona-artysty, jest to, aby nie porzucaæ najbardziej
pierwotnego ogl¹du œwiata, rzeczy i miejsc w nim wystêpuj¹cych. Ocalenie
tego typu optyki mo¿e siê dokonaæ szczególnie poprzez jêzyk. Dla poety
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rodzimy jêzyk kaszubski sta³ siê materi¹, za pomoc¹ której najpe³niej móg³
oddaæ zarówno specyfikê, jak równie¿ wyj¹tkowoœæ najbli¿szego dlañ
miejsca:

„Kaszubski jest jêzykiem, którym najg³êbiej wnikam w œwiat literacki.
Dialekt traktujê jako okazjê do odtworzenia autentycznego klimatu w³aœ-
ciwego kaszubskiemu œrodowisku. Efekty tego odtworzenia s¹ ró¿ne.
Dystans, który mam do tego dialektu pozwala mi stworzyæ zamkniête
struktury by wykorzystywaæ wartoœciowe w tej kulturze momenty”11.

Poetyckie œwiaty

Poezja Jana Drze¿d¿ona pe³na jest malarskiego obrazowania. U¿ywaj¹c
metaforycznych okreœleñ, mo¿na o niej pisaæ, ¿e jest zmys³owa, barwna,
wype³niona magicznym prze¿ywaniem œwiata i zdarzeñ codziennych. W
sposobie obrazowania, w którym nie brak elementów œwiat³a czy bogatej
kolorystyki, przypomina poezjê Boles³awa Leœmiana. Motyw malin, chruœ-
niaka i prze¿ywanej w nim mi³oœci w wierszu Mariczka nieodparcie
przywo³uje Leœmianowskie motywy z utworu W malinowym chruœniaku. U
Drze¿d¿ona czytamy:

Zbiérómë kwiatë na wiñc

W kósziczi úplotlé w lese

Pój Marikó dodóm – gôdalë

W jeséñ

A tej z nyma malënama w rãkach

Më tak szlë przez wies spi¹c¹

Marika ósta w lese

Z nyma malënama w kószikú

A ji wlosama wiater sã zabôwiôl

[...]
Më so mdzemë przëswiôdczalë

Ó tim lese i ó waji

„Przëszlë do mie”. Poezja Jana Drze¿d¿ona
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I ó tim

Jak to wiele rosce w lese

Malën
12.

Owa Leœmianowska inspiracja w poezji Drze¿d¿ona nie jest dzie³em
przypadku. Poeta w jednym z wywiadów zapytany o literackie wzorce od-
powiada: „Ceniê Budzisza, Derdowskiego i Heykego, jak ceniê Leœmiana,
[...] Tadeusza Nowaka”13. Nie bez znaczenia pojawia siê równie¿ wœród
wymienianych poetów Tadeusz Nowak. To w³aœnie jego wiejski krajobraz z
motywami mi³oœci, zazdroœci, wiernoœci i zdrady, który znany jest choæby z
powieœci A jak królem, a jak katem bêdziesz czy z tomiku poetyckiego
Bielsze nad œnieg wydaje siê wspó³brzmieæ z symbolicznymi i mitycznymi
obrazami mi³oœci w rustykalnej przestrzeni Drze¿d¿ona14. Mi³oœæ, bêd¹ca
obok œmierci, sta³ym motywem tej poezji, jest wartoœci¹ wyniesion¹ ponad
codziennoœæ z jej licznymi atrybutami. To ona nadaje sens wszelkim ludz-
kim staraniom.

Poezjê Drze¿d¿ona wyró¿nia muzycznoœæ i wewnêtrzny rytm. W liryku
Ò szëmlu, ò Trudze a ò swiãtim Michale pojawiaj¹ siê wielokrotnie
powtarzane frazy, wp³ywaj¹ce na rytmikê utworu. Raz jest to dŸwiêk falo-
wania i chlupotania morza, innym razem odg³osy kroków, chodzenia i na-
wo³ywania przy pracy, tak¿e – odwzorowanie tañca i melodii muzyki. Za
ka¿dym razem metrum wiersza spe³nia funkcjê ilustracyjn¹, któr¹ wspieraj¹
wyra¿enia onomatopeiczne:

Dwa biôlé ¿ôgle rôz na mòrzu

Zabl¹dzëlë

Nasza chëcz, nasza chëcz, nasza chëcz.

Dwa strzébrzné kôlpie rôz na jezorze

Zabl¹dzëlë

Nasza chëcz, nasza chëcz, nasza chëcz.

Wiôlgô piana z kónia lecy
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Z szëmla

Stôrô bialka, mlodé dzéwczã, strëch.

[...]
Prziñdze do nas, prziñdze do nas, ten swiãti

Tatk miôl fósa úrzeszoné sztram

Kól kúma

Dze to lazy nen szczirz, lazy a lazy.

[...]
A zeloné, biôlé, a múdré, wszelejaczé.

Stôrô krëszka wiedno rodzy a rodzy

Jo, jo

A më trzãsemë, trzãsemë, trzãsemë.

Stôri Blaszk bél kúlawi na nogã

Wejle

A terô ón je ju úmarli, jo, jo.

Mie to je ju wszëtkó równo na swiece

Móna

Prziñdze drëd¿i, prziñdze trzecy, prziñdze czwiôrti.

Zdrzë tam z lasa jid¹ múzykañcë

Ho, ho

Tu mdze tuñcowanié a tuñcowanié.

Jô jem té¿ zaproszony na witro

Do Trudë

Kúpiã szléfã, kúpiã szukólôdã, kúpiã nowi kléd
15.

Jan Drze¿d¿on zarysowuje w wierszu szczególnie wa¿ne dla kaszubskiego
¿ycia przestrzenie, symboliczne dla ludzi Pó³nocy postaci i figury, wreszcie
parê istotnych momentów ich egzystencji: otwarte morze z ¿aglem ³odzi
rybackiej, biegn¹cego konia, Œwiêtego Micha³a, odœwiêtne stroje (nowi kled),
wieñce wotywne, pochód muzykantów. Wszystkie te poetyckie obrazy tworz¹
literack¹ panoramê ¿ycia, z jego blaskami i cieniami, z chwilami radoœci i
smutku. Unosz¹ca siê w niespiesznej narracji opowieœæ wiersza ukazuje
p³yn¹cy czas, przemijalnoœæ uczuæ, zdarzeñ i ludzi. Liryk obrazuje równie¿
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optymistyczn¹ wiarê w sens przemian ¿ycia, prowadzi ku jakiemuœ arche-
typicznemu, pe³nemu prostoty i sensu stanowi egzystencji, w którym ka¿dy
element ma swoj¹ rangê i umiejscowiony jest w okreœlonym porz¹dku16.

Mi³oœæ w poezji Drze¿d¿ona jest stanem prze¿ywanym w duchowym
uniesieniu, w metaforycznym oderwaniu siê od ziemi i spraw materialnych.
W sposobie poetyckiego obrazu i symboliki Drze¿d¿on wype³nia mi³oœci¹
przestrzeñ ludzi i sferê istniej¹c¹ ponad nimi. Wraz z motywem mi³oœci
pojawia siê subtelna metaforyka zwi¹zana z obrazami nieba, raju, figurami
¿ywio³ów natury (powietrze, wiatr) i si³ami kosmosu. Aby nazwaæ uczucia
mi³osne, poeta siêga po metafory oddaj¹ce ich kruchoœæ, delikatnoœæ i
zarazem ich wartoœæ metafizyczn¹ (np. obraz rozwiewanych na wietrze
w³osów dziewczyny, w rozbudowanych obrazach czêsto u¿ywany jest kolor
bia³y). St¹d porównanie d³oni ukochanej do podarunku, który spad³ z drzew-
ka bo¿onarodzeniowego:

Razã ze sniegã spadla twója rãka z chóinczi,

Razã ze sniegã

Sklëniané ji pôlce sã swiécëlë z dôleka

Tak jakbë to bëlë óczë

Swiat je sklëniany

Le óczë ¿ëwé twóje s¹ jak ¿ëwé gwiôzdë

Jô nie widzôl taczich óczu nigdë

Wiész të co óne znacz¹

Prziñdzenié – rozéñdzenié

Sk¹d?

Dok¹dka?

Tegó më jesz nie wiémë
17.
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Mi³oœæ w poezji Drze¿d¿ona nie jest spe³nieniem cielesnym, liryczne
„ja” i liryczne „ty” zd¹¿a ku wartoœciom duchowym i sakralnym. Mi³oœæ u
Drze¿d¿ona jest ocaleniem przed z³em œwiata. W utworze Mòje zloté

dzéwczã podmiot liryczny wyznaje:
Mdze nasz swiat

Z dôleka ód grzéchù i niesprawiedlëwóscë

W tim naszim swiece zakwitn¹ kwiatë

Zymkówé

[...]
A jak md¹ nas chcelë zapchn¹c

Tej púdzemë w drëd¿i nórtk nieba

[...]
A tej sã za nama zatrzasn¹ wrota

Naszégó raju

Tam më óstóniemë na wiedno

Të mdzesz przãdla zlot¹ nitkã

Naszã

A jô windã so do lasu

Z seczér¹ na púklu

¯ebë ce rozgrzôc nod¿i

Móje zloté dzéwczã
18.

Motywem, który obok mi³oœci zdominowa³ poezjê Drze¿d¿ona, jest
œmieræ. Raz pojawia siê jako refleksja historiozoficzna (Jakù¿ të meslisz

tatkù, Ò szëmlu, ò Trudze a ò swiãtim Michale, Sklëniané pôcorë), innym
razem jako odwieczna ludowa prawda (Posmùkniesz mie dzéwczã), by
wreszcie najpe³niej zamanifestowaæ siê w utworze symbolicznie nosz¹cym
tytu³ cyklu i zarazem koñcz¹cym ca³oœæ: Przëszlë do mie. Tytu³ ten jest i
zapowiedzi¹, i zamkniêciem. Utwór niejako jest przygotowaniem do
œmierci: biôlé kôlpie, mòdrôczi z ¿ëta, dwa jezora z glad¹, dwie gwiôzdë z

nieba to przewodnicy, którzy przychodz¹, aby poprowadziæ w d³ug¹ drogê.
Œmieræ w wierszach Drze¿d¿ona – jak pisze Stanis³aw Janke – jest pospolita
jak zjawiska w przyrodzie i pozbawiona znamion tragizmu; w Sklënianéch
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pôcorach zarówno, gdy przychodzi, jak i odchodzi: „Bimbloce krëszka na
wietwie”. Tak¿e w wierszu Przëszlë do mie, mimo klimatu niepokoju,
budowanego miarowym, dostojnym rytmem kroków natury i kosmosu,
œmieræ nie przera¿a, a jedynie zdumiewa swoim majestatem”19. O œmierci
mówi poeta poprzez rozbudowane obrazy i metafory bia³ej drogi (droga

biôlo, tã dlugo biôlo drogã piôszczësta, ta drogã wësoka) oraz s³owa-sym-
bole odnosz¹ce siê wprost do przestrzeni œmierci: swiéce, zwòne. Jej nadej-
œcie wi¹¿e siê z pewnego rodzaju oczekiwaniem pozbawionym lêku,
zw³aszcza ¿e podmiot w tê drogê nie wyrusza sam:

Przëszlë do mie rôz dwa biôlé kôlpie

Cë¿ wa pòwiéta drëszë dwa

Dóm wama dwie swiéce na drogã

Niech sã pôl¹ dlugó na ti drodze biôli.

Przëszlë do mie rôz dwa módrôczi z ¿ëta

Dzesz wa bëla tak dlugó wa drëszë dwa

Dóm wama na drogã móje nowé bótë

Na tã dlug¹ biôl¹ drogã piôszczëst¹

Przëszlë do mie rôz dwa jezora z glad¹

Dzesz wa spa tak dlugó przëjôcele móji

Dóm wama móje óczë na samó glãbóczé dno

¯ebë wa mia co ód mie na pami¹tkã.

Przëszlë do mie rôz dwie gwiôzdë z nieba

¯ebë jô z nima szed w tã drogã wesok¹

Wzãlë mie pód pazëchã a tej më szlë

A wkól ledzë zwónilë, zwónilë zwónama
20.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Tadeusz Linkner

Czy ku literackiej legendzie siê ma?...

W Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie og³oszono w 1995 roku Konkurs Poetycki im. Jana Drze¿d¿ona, któ-
rego pierwsz¹ edycjê przeprowadzono w roku 1996. Pomys³ chwyci³ i na
Konkurs nap³ynê³o kilkanaœcie prac z ca³ej Polski. Zreszt¹ to zrozumia³e,
je¿eli patronem by³ znany nie tylko na Kaszubach i Pomorzu pisarz, który
zmar³ w 1992 roku. A poniewa¿ mo¿na by³o zg³aszaæ na ten konkurs teksty
pisane po kaszubsku i po polsku, wiêc zainteresowanie okaza³o siê zrozu-
mia³e. I odt¹d tak dzieje siê ka¿dego roku, a obecnie odby³a siê ju¿ jedenasta
edycja tego literackiego konkursu, natomiast prac – kaszubskich i polskich –
przys³ano na ni¹ kilkadziesi¹t.

Ich tematyka dotyczy przede wszystkim Kaszub, Pomorza i morza, a
tak¿e zdarzaj¹ siê teksty o Drze¿d¿onie. Nie znajdziemy ich tutaj za wiele,
ale uda³o zebraæ ich tyle, ¿e mo¿na nimi krytycznie siê zaj¹æ, i to zarówno
napisanymi po kaszubsku, jak i po polsku. Tych ostatnich jest zdecydowanie
wiêcej, natomiast jedynym bodaj utworem, jaki siê dot¹d na temat Jana
Drze¿d¿ona pojawi³, jest tekst kaszubski, który nie powinien na konkursie
kaszubskiego pisarza byæ przemilczanym. Czyni¹c wiêc w tej kwestii swois-
ty remanent, mo¿emy wskazaæ na tym konkursie piêæ utworów poœwiêco-
nych autorowi Twarzy Boga, które pojawia³y siê w takiej kolejnoœci:
najpierw zaistnia³o Boles³awa Tomczaka Drze¿d¿onowe dzieciñstwo, na-

stêpnie na szóstej edycji konkursowe jury mog³o zapoznaæ siê z powiastk¹



Krystyny Lewny O tim jak Jan Drzy¿d¿on umar i szed do nieba oraz
epistolarnymi zwierzeniami Jerzego Hoppego Janowi Drze¿d¿onowi pro

memoria, na edycjê ósm¹ Adam Skrzypkowski nades³a³ rozwa¿ania O

Drze¿d¿onie raz jeszcze, zaœ na ostatniej pojawi³o siê wspomnieniowe
opowiadanie Miros³awa Koœcieñskiego Oczy diab³a czy twarz Boga?.

Materia³u wiêc na „legendê Drze¿d¿ona” mamy nie tyle dosyæ, co wy-
starczaj¹co, aby cokolwiek w tej sprawie powiedzieæ, a przede wszystkim
ten zamys³ zainicjowaæ, wszak Konkurs Drze¿d¿ona siê nie skoñczy³ i za-
pewne trwaæ jeszcze bêdzie d³ugo, a materia³ów na ten temat najpewniej
jeszcze wiêcej siê pojawi. Traktowaæ wiêc trzeba tê wypowiedŸ jako za-
powiedŸ tekstu obszerniejszego i w przysz³oœci poddanego nie tylko innej, o
wiele bardziej zró¿nicowanej klasyfikacji, ale koñcz¹cej siê najpewniej nie
tym samym podsumowaniem. Referat ten ma bowiem taki charakter, ¿e jego
fina³ Konkursowi Drze¿d¿ona jest podporz¹dkowany, czego po raz pier-
wszy autor tych s³ów wcale nie pragnie. Sprawa jest wiêc otwarta i w miarê
trwania Konkursu i pojawiania siê nowych tekstów o Drze¿d¿onie trzeba
bêdzie dopisywaæ do tego tematu coraz to nowe kwestie, które oczywiœcie
bêd¹ nie tylko wzbogaca³y wiedzê o tym pisarzu, ale tak¿e czyni³y j¹ w
miarê up³ywaj¹cego czasu i powtarzaj¹cych siê pewnych informacji coraz to
bardziej ustalon¹ i zarazem tematowi literackiej legendy tego pisarza coraz
to bardziej blisk¹, bowiem teraz w ¿adnym wypadku nie mo¿na jeszcze
powiedzieæ, ¿e jest ona legendarnej najbli¿sza.

Wracaj¹c zaœ do wskazanych tu konkursowych utworów, trzeba jeszcze
powiedzieæ, ¿e nie wszystkie znalaz³y uznanie jury, natomiast w pokon-
kursowych antologiach znalaz³y siê: B. Tomczaka Drze¿d¿onowe dzieciñ-

stwo i J. Hoppego Janowi Drze¿d¿onowi pro memoria. Tu jednak omówimy
ka¿dy z wymienionych tekstów, poniewa¿ dopiero wszystkie pozwalaj¹ w
tych jedenastu latach konkursowych zmagañ wskazaæ na pewne mniej lub

bardziej czytelne atrybuty Drze¿d¿onowej legendy, z których dopiero czas i
nastêpne teksty mog¹ uczyniæ legendê literack¹ w pe³nym tego s³owa
znaczeniu. Bowiem nieprawd¹ by³oby, gdyby mówiæ, ¿e to ju¿ jej osta-
teczny obraz, je¿eli obecnie widoczne s¹ jedynie niczym kie³kuj¹cego zbo¿e
jej nieœmia³e zawi¹zki. Czy natomiast wyroœnie z tego legenda, nie mo¿na
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byæ tak samo pewnym, jak przysz³oœci ka¿dego z nas i równie¿ tego
Konkursu.

Przedmiotem naszych rozwa¿añ ma byæ legenda literacka, któr¹ wed³ug
s³ownikowej definicji jest „zespó³ mniemañ kr¹¿¹cych w spo³eczeñstwie na
temat [...] poszczególnego pisarza (np. S. Przybyszewskiego). L.l. dotyczy
sposobu ¿ycia, pisania, przeœwiadczeñ ideologicznych itp., w jej obrêbie
prawdziwe fakty ³¹cz¹ siê zwykle ze zmyœleniem [...]. Niekiedy l.l. bywa
œwiadomie konstruowana, s³u¿¹c tym samym popularyzacji danych pisarzy i
dzie³”1. I tak tutaj z Drze¿d¿onem siê dzieje, a raczej tak o nim siê pisze.
Mamy wszak o tym pisarzu literackie lub paraliterackie teksty, w których
mówi siê o jego ¿yciu, pisaniu oraz twórczej ideologii. Prawda w nich
oczywiœcie ze zmyœleniem siê miesza, bowiem w literaturze tak ju¿ jest, ¿e
fikcja znaczy w niej najwiêcej. Bo je¿eli nawet autor chcia³by w niej po-
wiedzieæ tylko sam¹ prawdê, to czasu nie uda mu siê ju¿ cofn¹æ, a s³owem
te¿ zdarzeñ tak samo nie odda. Ponadto mo¿na zauwa¿yæ, jak bardzo po-
zytywna jest tutaj kreacja Drze¿d¿ona, co raczej o œwiadomym zamyœle
pokazania z jak najlepszej strony tego pisarza œwiadczy, a przy tej okazji za-
razem jego literackiej legendzie s³u¿y, o popularyzowaniu jego twórczoœci
ju¿ nie mówi¹c. Natomiast, by dowiedzieæ siê, jak to rzeczywiœcie wygl¹da,
zajrzyjmy do tekstów.

Rozpatruj¹c ich treœæ wedle kolei, co ma zawsze swoje znaczenie i dobr¹
stronê, a kieruj¹c najpierw uwagê na ¿ycie pisarza, by wy³uskaæ z literackich

o nim relacji cokolwiek ziaren legendy, zajmiemy siê najpierw napisanym
po kaszubsku niewielkim opowiadaniem O tim jak Jan Drzy¿d¿on umar i

szed do nieba. Ju¿ sam fakt, ¿e mówi siê tu o Drze¿d¿onie w niebie, czyni z
niego nie tylko szczególn¹, ale i wielce pozytywn¹ postaæ, bo przecie¿ nie
ka¿dy mo¿e natychmiast tam trafiæ, a có¿ dopiero rozmawiaæ z Bogiem i
mieæ u Niego takie uznanie. Ponadto Bóg pozwoli mu odwiedziæ rodzinn¹
miejscowoœæ i D¹browê, a wreszcie stan¹æ nad Bielaw¹. Gdy natomiast
ujrzy tablicê poœwiêcon¹ swojej osobie, bêdziemy ju¿ wiedzieæ, ¿e pisze siê
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ju¿ tutaj jego legenda. Tymczasem, ¿e wszystko wokó³ siê zmieni³o,
Drze¿d¿on zrozumie, gdy nie us³yszy ani graj¹cej na skrzypcach Marysi, ani
nie ujrzy przy Czarnym Krzaku zawsze tam stoj¹cego wozu z drewnem.
Wokó³ panuje tylko g³ucha cisza i nikt nie odezwie siê na jego wo³anie. Po-
dobnie bêdzie w D¹browie, sk¹d po wojnie Czarnych z Czerwonymi wszyscy
siê wyprowadzili, a w domach zamieszkali wczasowicze, o czym dowie siê od
napotkanego przypadkowo ch³opca. Zmar³a tak¿e Helena Rutta, której nikt
nie pochowa³, wiêc jemu przyjdzie to uczyniæ. Odechce mu siê wiêc d³u¿ej
tu byæ w swojej okolicy i p³aczem wyprosi u Boga, aby jak najszybciej go
stamt¹d zabra³.

Tyle dowiadujemy siê z tej opowiastki o rodzinnej wsi Drze¿d¿ona, któr¹
w³aœnie tak¹ zapamiêta³ ze swego dzieciñstwa. Jest to oczywiœcie materia do
przysz³ej legendy, a jako ¿e dzieje siê to wszystko w niebie i tyle tutaj
cudownych zdarzeñ, najbardziej popularnej legendzie chrzeœcijañskiej
zarazem odpowiada; nie mówi¹c ju¿ o pewnej sakralizacji bohatera tego
utworu, traktowanego przez Boga tak dobrze, jakby by³ jakim œwiêtym, co
jeszcze bardziej upewnia nas w przekonaniu, ¿e na legendê to siê rze-
czywiœcie nadaje. Sprawa to zrozumia³a, je¿eli ten utwór mo¿na równie
dobrze zwaæ ludow¹ opowieœci¹, dziêki tylu cudom, które dla legend by³y
przecie¿ niejednokrotnie doskona³ym zaczynem. Bo je¿eli nawet o dzie-

ciñstwie czy m³odoœci Drze¿d¿ona dowiedzieliœmy siê tu niewiele, to aurê
legendy ju¿ siê tu odczuwa, co przyczynkiem jest dla niej znacznym.

Podobnie mo¿na powiedzieæ o epistolarnym utworze Hoppego Janowi

Drze¿d¿onowi pro memoria, gdzie ju¿ tytu³ w legendê tej postaci nas
wprowadza, bo przecie¿ nie ka¿dy jest godny pamiêci i nie ka¿demu nale¿y
siê taki tekst. Ponadto legendzie s³u¿y ju¿ i to, ¿e jak wznios³y jest ten tytu³,
tak opowieœæ jest doœæ prozaiczna. Niemniej poprzedniemu utworowi bliski
jest epistolarny charakter tej wypowiedzi, bêd¹cej listem adresowanym do
nie¿yj¹cego juz pisarza i to s³anego te¿ w zaœwiaty. Wspomina tu autor, jak
to w sierpniu 1954 roku spotka³ Jana przy sianokosach i wspólnie przysz³o
im pracowaæ. Odebra³ go wtenczas jako niewyroœniêtego, zamyœlonego i

milkliwego ch³opaka, który chocia¿ by³ ze wsi, nie nad¹¿a³ i co raz zostawa³
w tyle. A dzia³o siê tak dlatego, ¿e nazbyt czêsto zapatrywa³ siê w niebo i

Tadeusz Linkner

246



zdawa³ siê marzyæ. Natomiast gdy kolega, bêd¹cy tu porte parole autora,
popêdza³ go do pracy, to nawet siê na niego nie obrusza³.

Je¿eli mog³oby to ka¿dego zdenerwowaæ, a Drze¿d¿onowi to siê nie
zdarzy³o, to do legendy siê nada. Podobnie jak i to stwierdzenie, ¿e los ju¿ w
dzieciñstwie nie by³ mu ¿yczliwy, czemu nie przecz¹ u Hoppego te s³owa:

„Zabrak³o Ci przede wszystkim u boku czu³ej matki i brak jej mi³oœci,
uœmiechu we wczesnym dzieciñstwie musia³ staæ siê najwiêkszym nie-
szczêœciem. Takiej matki nie móg³ zast¹piæ nikt: ani dziadek, ani rodzeñ-
stwo, ani nawet ciotka Maria z jej uœmiechem. Zamiast czu³oœci mia³eœ
powody do strachu przed ojcem i uczucie sparali¿owania wobec babki. Có¿
to za rodzinny dom, w którym nikt nikomu nawet na Œwiêta nie dawa³
prezentów! Dla mnie niepojête, mimo ¿e czasy by³y trudne. PóŸniej jak

rzecz przekazano Ciê do szko³y – zimnej, upokarzaj¹cej ka¿dego, kto od-
staje od normy. Jeszcze póŸniej do internatu z jego œrodowiskiem
rówieœniczym, którym rz¹dz¹ prawa wilczego stada. Nawet ksi¹dz spo-

wiednik, zamiast rozumieæ, mia³ w ustach tylko gromy potêpienia. A do tego
wszystkiego owa obezw³adniaj¹ca, codzienna bieda samego dna spo-
³eczeñstwa!”.

Wczeœnie osierocony, niejednego legendarnego bohatera móg³by przy-
pominaæ. Podobnie jak jego domowe koszmary, z którymi sam musia³ sobie
radziæ, chocia¿ móg³ liczyæ na ciotkê Mariê i dziadka, który – jak czytamy u
Skrzypkowskiego – zapewne go nieraz zabawia³ lub mo¿e raczej zajmowa³
swoimi opowieœciami o dawnych czasach, kaszubskich diab³ach i strachach,
budz¹c i rozwijaj¹c wyobraŸniê, co potem w pisaniu mu tak siê przyda,
wszak horrorem nie bêdzie gardzi³. A potem jego prze¿ycia w szkole oraz
internacie, gdzie musia³ wiele wytrzymaæ. Nie mówi siê tu ani s³owem, ¿e to
wszystko wymaga³o silnej woli i bohaterstwa, ale poniewa¿ tak w³aœnie
by³o, wiêc si³ê i moc legendarnego herosa trzeba by³o mieæ, aby z³o tego
œwiata zwyciê¿aæ i zyskiwaæ póŸniej szacunek i uznanie, chocia¿ krytycy
zawsze srodze mu dokuczali. Natomiast je¿eli nawet nie dlatego Skrzyp-
kowski zdecyduje siê porównaæ jego sytuacjê z losem Norwida, ale dlatego
¿e Drze¿d¿ona równie¿ nie mo¿na znaleŸæ w ksiêgarniach, to te¿ mog³oby
s³u¿yæ jego legendzie. Bowiem gdy podobnie jak Norwid zostanie uznany i
na nowo odkryty, wtenczas powinno byæ ich w bród.
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O tym tu jednak tylko tyle, natomiast w opowieœci innego autora
(Tomczaka) najwiêcej mamy o dzieciñstwie Drze¿d¿ona, poprzedzonym
obszern¹ relacj¹ o Domatowie i okolicy, która w swej barwnoœci nie tyle
legendê, co raczej baœñ zda siê przypominaæ. Bo natura tak tê krainê
obdarzy³a, ¿e je¿eli nawet jej ziemie s¹ nieurodzajne i klimat surowy, to
ludzie niczym ptaki niebieskie doskonale tam sobie radz¹. Natomiast Janek
stale czyta³ ksi¹¿ki, pos³usznie wykonywa³ wszelkie polecenia rodziców i
pomaga³ uczynnie w gospodarstwie, a zim¹ najczêœciej œlizga³ siê na za-
marzniêtej Bielawie. Ch³opak by³ wiêc z niego idealny i na legendarnego
bohatera odpowiedni. Prze¿y³ te¿ niczym w legendzie porwanie, poniewa¿

podczas wojny uprowadzi³ go do obozu rosyjski ¿o³nierz, który stêskniony
za synem chcia³ siê do woli na niego napatrzeæ. Ponadto z siostr¹ Maria
tworzy³ tak nieroz³¹czn¹ parê, jakby ³¹czy³a ich wiêŸ telepatyczna.

Przez pierwszy rok chodzi³ do szko³y niemieckiej, a potem ju¿ do
polskiej, wyró¿niaj¹c siê bystroœci¹ umys³u. By³ jednak zamkniêty w sobie i
chocia¿ nigdy siê nie skar¿y³, to koledzy niespecjalnie go lubili. Kiedy na-
tomiast dorós³, nadawa³ siê raczej do naukowej pracowni, ni¿ do wiejskiej
szko³y. Nigdy nie krzycza³, mówi³ zawsze bardzo cicho i spokojnie. I jak
powie Skrzypkowski, zanim coœ powiedzia³, wpierw nad ka¿dym s³owem
pomyœla³. Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e zaj¹³ siê pisaniem i nauk¹.

Najbardziej zaœ lubi³ las, który budzi³ w nim pogañski kult natury i by³
jakby jego œwi¹tyni¹. Chrystus i jego postawa te¿ go fascynowa³a, a tak¿e
buddyjska filozofia, chocia¿ z ni¹ dialogów nie prowadzi³. Ci¹gnê³o go do
ludzi, ale by³ wobec nich wielce krytyczny – szczególnie wobec miejskich

ko³tunów i tych ludzi ze wsi, którzy za najwa¿niejsze w ¿yciu uwa¿ali
„mieæ”. Dlatego wspó³czesne czasy zwa³ dzisiejsz¹ histeri¹ (Hoppe). I to
równie¿ powinno trafiæ do jego literackiej legendy.

Podobnie jak i opowieœæ o jego nauczaniu w s³upskiej Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej. Jest bowiem w tych wszystkich utworach o Drze¿d¿onie
jakaœ niezamierzona kolejnoœæ zdarzeñ. Najpierw mówi siê o jego dzie-
ciñstwie, potem o m³odoœci, a wreszcie o dojrza³ym ¿yciu, jak mamy to w
opowiadaniu M. Koœcieñskiego Oczy diab³a czy twarz Boga, które pojawi³o
siê na XI edycji Konkursu. Mówi siê tutaj, jak niejaki Jan Andrzej Czarny,
zwany Czarnym Niuñkiem, kiedy studiowa³ w S³upsku, pozna³ pisarza w
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1975 roku. Niuniek by³ wtenczas m³odym poet¹, a Drze¿d¿on znanym ju¿
pisarzem, pracuj¹cym w WSP na tamtejszej filologii polskiej. Powróci³
w³aœnie z Kanady i USA, gdzie zrobi³ doktorat, co do legendy siê jak naj-
bardziej nadaje, bo to oczywiste zmyœlenie dla podniesienia rangi pisarza, a
mia³ nie tylko wyk³ady z ojczystej literatury, ale tak¿e z amerykanistyki, co
te¿ legend¹ pachnie. Takie podró¿owanie graniczy³o wtenczas z cudem,
wiêc cieszy³ siê wœród studentów polonistyki wielkim uwa¿aniem i auto-
rytetem. Ceniono go za to, ¿e siê nie pyszni³, gdy w „Nowym Wyrazie”
ukaza³y siê jego opowiadania amerykañskie, i ze studentami szybko prze-
chodzi³ na „ty”, co wtenczas na ka¿dej naszej uczelni by³oby sensacj¹. Nato-
miast Niuniek ceni³ go jeszcze za utworzenie poetyckiej grupy „Klepsydra”,
na której jednym ze spotkañ siê poznali, chocia¿ najpierw pok³ócili siê o
wiersz Drze¿d¿ona Prz¹œniczka. Niuniek uzna³ ten utwór za wielce s³aby i
jakby przepisany z Kolberga. Drze¿d¿on siê jednak na to nie obrazi³ i tak
zostali przyjació³mi. Odt¹d Niuniek uznawa³ go za autorytet od prozy, a
Drze¿d¿on uwa¿a³ go za mocnego w poezji. Potem, w 1976 roku pisarz
wyk³ada³ ju¿ na Uniwersytecie Gdañskim i doje¿d¿a³ do WSP. Wielu jego
studentów przenios³o siê za nim do Gdañska. Zaœ Niuniek spotka³ siê z nim
po ukoñczeniu s³upskich studiów na kajakowym sp³ywie „Œladami Remu-
sa”. PóŸniej nie uda³o mu siê ju¿ znanego pisarza odwiedziæ, i to nawet na
latarni morskiej, któr¹ ten sobie kupi³ gdzieœ w okolicach Pucka.

Prawdy w tym wszystkim nie trzeba dochodziæ, bowiem nie ona nas
interesuje, ale kszta³towanie siê literackiej legendy jest tu bardzo czytelne. A
na jej materiê doskonale nadaj¹ siê poza wy¿ej wskazanymi takie sprawy,
jak kariera Drze¿d¿ona, z Ameryk¹ tu kojarzona, jego wiedza o amerykañ-
skiej literaturze, uznanie wœród studentów, co niejednemu profesorowi, a
tutaj jeszcze do tego pisarzowi przyda³oby estymy i nabo¿eñstwa, bo prze-
cie¿ literackiej legendzie zawsze siê przydaje. A do tego jeszcze umi³owanie
przez Drze¿d¿ona samotnoœci w tej morskiej latarni, która niczym wie¿a
ksiê¿niczki – czy mo¿e lepiej: mêdrca – legendzie siê tym bardziej nie
sprzeciwia. Kiedy zaœ na koniec powie siê tutaj, ¿e Drze¿d¿on zmar³ w
wieku Mickiewicza, to chocia¿ to nie tak, bo przecie¿ nasz Wieszcz by³
cokolwiek starszy, to dla literackiej legendy autora Karamoro nie mo¿e byæ

niczego lepszego i na kszta³t gotyckiego zwornika doskonale legendarnoœæ
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pisarza utwierdza, jednoczeœnie dope³niaj¹c tym poprzednie przyrównanie
go do Norwida, a potem jeszcze przez Hoppego wskazanie przy nim na
Kafkê i Schulza.

Do literackiej legendy Drze¿d¿ona przydaj¹ siê te¿ relacje wspomnia-
nych tu autorów o jego pisarskim dzia³aniu. W pierwszym z omawianych
utworów powie siê, ¿e gdyby Drze¿d¿on mia³ wybieraæ spoœród swoich
utworów, to zdecydowa³by siê przede wszystkim na Twarz Smêtka, Bielawê

i Leœn¹ D¹browê. Czy tak rzeczywiœcie by uczyni³, to sprawa dyskusji, ale
tak chcieliby odbiorcy, co do literackiej legendy siê przydaje. Bowiem bez
w¹tpienia po jego œmierci ka¿de jego s³owo zyska³o na swej wymowie i st¹d
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest cenniejsze od z³ota (Lewna). Lubi³ zaœ tak pisaæ,
¿e pisa³by nawet w niebie, pisz¹c oczywiœcie na z³otej maszynie i z³otym
papierze, co raczej baœni¹ tu tr¹ci ni¿ legend¹.

Literackiej legendzie bardziej jednak odpowiada relacja, ¿e dzia³o mu siê
za ¿ycia nie za dobrze, o czym wed³ug Hoppego wspomnia³ Henryk Bereza
na pogrzebie. Krytycy go nie rozumieli, a przecie¿ niczym legendarny boha-
ter by³ „wyj¹tkowy”. Jak mówi³ Bereza, by³ „najwybitniejszym po Aleksan-
drze Majkowskim”. Aby siê przebiæ przez mur niezrozumienia i niechêci, z
uporem pisa³ i s³a³ swoje teksty do wydawnictw, które ich nie przyjmowa³y,
a recenzenci przy nich ci¹gle „wydziwiali”. Taki to ju¿ jednak los prawdzi-
wych artystów, co ich legendê nieraz wspomaga i nie bez przyczyny z sytu-
acj¹ Norwida i Mickiewicza natychmiast naszym autorom siê kojarzy.

Kiedy nadawca pisanej przez Hoppego episto³y odda siê lekturze po-
wieœci Drze¿d¿ona Twarz Boga, uzna za szokuj¹ce czy wrêcz bluŸniercze je-
go s³owa kierowane do Stwórcy. Ale, jak kiedyœ powiedziano, „wszystko
zrozumieæ, to wszystko wybaczyæ”. Tym bardziej, ¿e do Drze¿d¿ona trzeba
dorosn¹æ i dojrzeæ, jak powie Skrzypkowski. Tak jednak mog¹ tylko mówiæ
ci, którzy s¹ oddani sprawie, czyli uznaj¹cy talent i myœl pisarza, co oczy-
wiœcie te¿ jego literackiej legendzie powinno sprzyjaæ.

Natomiast je¿eli rozpatrzymy siê w jego twórczej ideologii, która te¿
literackiej legendzie mo¿e s³u¿yæ, to najpierw trzeba wiedzieæ, ¿e swoje
pisanie zwa³ „fikcyjnymi œwiatami”, gdzie autentyzm przeplata siê z fikcj¹,
prawda z imaginacj¹. Te jego „fikcyjne œwiaty” s¹ niczym labirynt, którego
poznanie wymaga czasu, spokoju i odpowiedniego nastroju, jak powie
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Hoppe. Mog³o siê tak dziaæ za przyczyn¹ jego prze¿yæ w dzieciñstwie,
m³odoœci i wieku dojrza³ym, prze¿yæ pe³nych trosk i k³opotów, co kaza³o mu
niejednokrotnie uciekaæ w imaginacjê i fantazmaty, gdzie z jednej strony
tyle ciemnoœci, z³a i demonów, zaœ z drugiej tak wiele baœniowej aury i te
„wyspy szczêœliwe”. Tak jest chocia¿by w Twarzy lodowca, gdzie mro-
wisko anonimowych ludzi i tyle baœniowego z³ota. I je¿eli niczym w bajkach
braci Grimm, tak wiele u niego okrucieñstwa, to jakby zgodnie z jego
uznaniem, ¿e Ÿli ludzie te¿ s¹ przydatni, bo siê od nich ucieka albo opowiada
siê im na przekór o Dzieciach Œwiat³a S³onecznego ze z³ot¹ ark¹, co raczej
nie tyle legendzie jest bliskie, co baœni. Zreszt¹ dla niego arkadi¹ by³a jego
rodna ziemia, ta Ziemia Œwiêta, i to oczywiœcie z Golgot¹, bo jak¿e by mog³a
byæ bez niej. Natomiast jej dzieje nie zosta³y pozbawione pamiêci o czasach
przedchrzeœcijañskich, kiedy to Kaszubi uczyli siê w zmaganiu z ni¹ upar-
tego na niej trwania.

Poniewa¿ na tym koniec, bo na XII edycjê Konkursu Literackiego im.
Drze¿d¿ona wejherowskie Muzeum jeszcze czeka, wiêc gwoli podsumo-
wania warto chocia¿by wskazaæ to, co najlepiej mog³oby siê nadaæ do krea-
cji literackiej legendy tego pisarza. Nie przebieraj¹c wiêc w s³owach,
najbardziej legendotwórcze jest tutaj uznanie dla charakteru i twórczoœci
Drze¿d¿ona, bowiem jego zmaganie siê z wszelkimi przeciwnoœciami losu –
w ¿yciu i twórczym dzia³aniu – niemal przez ka¿dego autora omawianych
tutaj utworów zosta³o zauwa¿one. Potem zaœ zwyciêstwo Drze¿d¿ona na
twórczej niwie, które niejako na legendarnego herosa go kreuje. A przy tym
to wielkie uwa¿anie, które zyska³ wœród studentów, i wreszcie pamiêæ o nim
jako godnym szczególnej uwagi wyk³adowcy i twórcy literackiego s³owa

dla jego literackiej legendy te¿ nie powinno byæ obojêtne. Natomiast zesta-
wianie go z Norwidem i Mickiewiczem oraz sytuowanie zaraz po Majkow-
skim okazuje siê dla literackiej legendy zawi¹zkiem bodaj najlepszym. Bo
chocia¿ czasu na to jeszcze trzeba, to rzeczywiœcie Drze¿d¿onowi ku li-
terackiej legendzie siê ma.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Jowita Kêciñska

Micha³ Drzyma³a... Jana Drze¿d¿ona

Micha³ Drzyma³a albo tragedia narodowa Jana Drze¿d¿ona to (wiado-
mo z ca³¹ pewnoœci¹) ksi¹¿ka nieznana czytelnikom i znawcom tekstów
pisarza. Nieznana, bo nie zosta³a do tej pory wydana. Zg³oszona przez
Drze¿d¿ona na konkurs literacki w Poznaniu, doczeka³a siê uznania wyso-
kiego jury, otrzymuj¹c pierwsze miejsce w tym¿e konkursie. Na tym te¿
dzieje tekstu zakoñczy³y siê. Po latach do sprawy powieœci (jeœli tak tekst
mo¿na nazwaæ) wróci³ Józef Borzyszkowski. W zwi¹zku z planowanymi w
Miasteczku Krajeñskim obchodami 150. rocznicy urodzin i 70. rocznicy
œmierci Micha³a Drzyma³y zaproponowa³ organizatorom uroczystoœci wy-
danie ksi¹¿ki. Prace przygotowawcze zwi¹zane z wydaniem (a s¹ to tak¿e
trudne zabiegi dotycz¹ce sponsoringu) trwaj¹, prawdopodobnie ksi¹¿ka
uka¿e siê przed kwietniem 2007 roku. Póki co, tekst jest w³aœciwie nie-
dostêpny1.

WypowiedŸ na temat Drze¿d¿onowskiego obrazu Drzyma³y opieram na
otrzymanym z Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku tekœcie ksero. Tekst za-
wiera 138 stron (³¹cznie ze stron¹ tytu³ow¹). Wszelkie cytaty w tej wypo-
wiedzi pochodz¹ z tego¿ tekstu (w nawiasie – strony ksero).

1
Ksi¹¿ka ukaza³a siê na XI Biesiadê Krajeñsk¹ w Miasteczku Krajeñskim, w maju 2007; J.

Drze¿d¿on, Micha³ Drzyma³a albo tragedia narodowa, opracowanie i wstêp: J. Kêciñska,
Miasteczko Krajeñskie – Gdañsk 2007



Jak wiêc pisarz wyrysowa³ sylwetkê g³ównego bohatera, jednoczeœnie
przecie¿ bohatera narodowego Micha³a Drzyma³y? W³aœnie bohatera naro-
dowego, bo tak zwa³a Drzyma³ê prasa polska okresu zaborów i miêdzy-
wojnia, tak zw¹ go encyklopedie i ró¿ne kompendia wiedzy2.

Czytelnicy i znawcy prozy Jana Drze¿d¿ona znaj¹ specyficzny smak
tej¿e prozy, znaj¹ ulubion¹ poetykê pisarza – surrealistyczno-baœniow¹,
czêsto oniryczn¹, te¿ groteskow¹. Czy i jak w takiej poetyce uda³o siê na-
kreœliæ sylwetkê Drzyma³y? Czy przystaje ona do powszechnie uznawanego
stereotypu? Pisarz w rozmowie prywatnej ze Zbigniewem Zielonk¹ skar¿y³
siê podobno przed laty, i¿ ma trudnoœci z drukiem tego dzie³a, gdy¿ demito-
logizuje bohatera3. Na czym owo demitologizowanie polega? „Powieœæ
przedstawia ch³opskiego bohatera, przy wszystkich jego ludzkich s³aboœ-
ciach, jako historyczne wyzwanie”4.

Najbardziej miarodajny jest w naszych rozwa¿aniach sam tekst, tam
wiêc szukajmy odpowiedzi na pytanie: jaki jest Drzyma³a Drze¿d¿onowski.
Pamiêtajmy przy tym, i¿ Drzyma³a jest w powieœci jedynym narratorem,
opowiadaczem swych prze¿yæ doznañ, rozwa¿añ, refleksji, domys³ów.

Jest przede wszystkim „rodzinny”. ¯ona Józefa i synowie pojawiaj¹ siê
w tekœcie czêsto i pokazywani s¹ ciep³o. Ciep³o, ale w stylu Drze¿d¿ona:

„Jesteœ m³ody, Michale (...) i w tym momencie zmarszczki na jej twarzy
poznika³y, poniewa¿ wszêdzie goœci³ taki uœmiech, jak to bywa nie raz u
jutrzenki” (s. 2).

„Nie mog³em zatrzymaæ rozdygotanego spojrzenia ani na jej wargach,
ani te¿ na w³osach siwiej¹cych. Zestarza³a siê bardziej ode mnie. Nie dam
tego poznaæ. Masz nowy fartuch – Józefo – powiedzia³em i patrzy³em wzru-
szony na czerwone i niebieskie kwiatki ozdabiaj¹ce fartuch mojej ¿ony” (s.
2). „Poda³a mi we³niane ciep³e skarpetki. Chwyci³a moj¹ rêkê, jak dziecko
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Patrz: m.in. K. Wajda, Wóz Drzyma³y, Poznañ 1962, J. Tetter, Jestem ch³op historyczny,
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rozpieszczone i zadr¿a³em, jakbyœmy ten œwiat ca³owali tymi samymi
wargami” (s. 3).

„Us³ysza³em zdumiewaj¹ce jak u kobiety zdanie, ty jesteœ Micha³ Drzy-
ma³a, ch³op polski i jedyne, co masz, to ten kawa³ek ziemi, a on siê nazywa
Wilhelm II i jest cesarzem ca³ych Niemiec, przegrasz sprawê (...). Nie mo-
g³em poj¹æ, sk¹d u tej ciê¿ko pracuj¹cej kobiety, matki piêciu synów, tak
trafna charakterystyka sytuacji. W szkole nauczy³a siê zaledwie pisaæ i czy-
taæ i to w jêzyku niemieckim, którego w domu nie u¿ywaliœmy, potem
pracowa³a ze mn¹ na folwarkach ziemi wielkopolskiej w S³ocimiu, Naro¿-
nikach i w Rakoniewicach-Wsi” (s. 4).

„To prawda, Józefo, jesteœ m¹dr¹ kobiet¹, porównujesz po prostu nasz¹
obórkê z pa³acem cesarskim” (s. 4).

„Zachowanie Józefy sta³o siê majestatyczne, prawie uroczyste, chusta
wstrzymuj¹ca stare i siwe w³osy przed rozsypaniem siê na ramiona posz³a w
zawody z b³êkitami niebieskimi, by³a bowiem kolorowa” (s. 64).

„Józefa opowiada³a mi kiedyœ, jak siedzia³a pewnego dnia, jako panien-
ka, w swej jedwabnej, kolorowej sukni w sieni swojego domu, gdzie siê uro-
dzi³a. By³a wówczas sama i obieraj¹c ziemniaki z ³upin, oddawa³a siê swoim
dziewczêcym myœlom (...). W pewnej chwili do drzwi ktoœ zapuka³ raz,
potem drugi raz znacznie bardziej natarczywie. Tamta dziewczyna, która
obecnie jest star¹ kobiet¹, a ma na imiê Józefa, patrzy³a na drzwi oczekuj¹c,
a¿ je ktoœ otworzy (...). S¹dzê, ¿e w tym momencie po raz pierwszy
zrozumia³a, co mog³o znaczyæ tamto pukanie. Widaæ, ¿e czas tu nie ma
wielkiego znaczenia, ono odbywa siê regularnie z t¹ sam¹ natarczywoœci¹.
Inni s¹ domownicy, ktoœ inny pukaj¹cym, ale znak jest taki sam” (s. 103).

„Masz racjê, rzek³a ona (Józefa), tutaj mieszkaæ d³u¿ej nie mo¿emy, to
bydlê gotowe chodziæ codziennie i rozwalaæ nam ognisko, które rano
rozniecam” (s. 47). „S³owa mojej ¿ony i matki tych wielkich a¿ pod sufit
synów tak daleko nie dotar³y. To nie jest prawdziwe szczêœcie, Józefo –
rzek³em – ¿e cz³owiek ma taki s³aby g³os, ¿e go daleko nie s³ychaæ, ginie po
prostu doœæ szybko. Pog³adzê j¹ po w³osach, myœla³em, i powiem, ¿e jej
poranny œpiew zostawi³ w naszych oczach z³ote piêtno (...), to by³
najpiêkniejszy œpiew w Podgradowicach (...), sama zreszt¹ widzia³aœ, Jan
Zingiel strzyg³ uszami. Nie, moja ¿ono, nie chcê s³yszeæ o twojej staroœci i
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na dowód, ¿e jesteœ taka, jak mówiê, zatrzymam na chwilê w moich grubych
palcach jej siwe w³osy, œmiej¹c siê” (s. 48). . „Józefa odwróci³a siê od prze-
wróconego paleniska, na które przedtem patrzy³a z nik³ym uœmiechem, jaki
wtargn¹³ gwa³townie pomiêdzy zmarszczki na jej obliczu, wyci¹gnê³a do
mnie rêkê, pust¹ wprawdzie, ale dr¿¹c¹, u¿ywan¹ wielokrotnie do pracy, i
dotknê³a mojej twarzy. W tej rêce kipia³a ch³opska krew, Józefa pochodzi³a
z mojego gospodarstwa w Zdroju (...). Jakie ona ma grube rêce, pomy-
œla³em” (s. 49).

„Patrzysz na mnie, Józefo, swymi okr¹g³ymi jak wysychaj¹ce jezioro
oczyma i okazujesz bezgraniczne zainteresowanie. Nie patrzysz na lampê
ani na hak ¿elazny, chocia¿ one wisz¹ w prostej linii ponad naszymi oczami,
lecz pytasz o mój sen, który mi siê wyœni³ tej nocy” (s. 50).

„Józefa, s¹dz¹c, ¿e jej rêka wywo³a³a u mnie paroksyzm weso³oœci, zbli-
¿a³a j¹ w nag³ym postanowieniu a¿ do oczu i poczu³em twarde uderzenie,
jakby cios ³ukowatym ogonem krokodyla” (s. 49). „W ustach twoich s³yszê
jeszcze szept, który skierowa³aœ wprost do mnie. Przeciwleg³a, bia³a,
drewniana œciana naszego nowego wozu na ko³ach rzuca trupioblady cieñ na
twe policzki i wygl¹dasz, jak poruszaj¹cy siê mechanicznie umar³y cz³o-
wiek. Gdybyœ mnie jednak spyta³a, czy jeszcze d³ugo ¿yæ bêdziemy, sk³a-
ma³bym bez namys³u, mówi¹c: masz ró¿ow¹ szyjê i œwie¿e oczy (...), a
by³yby to s³owa papierowe, dŸwiêki kruche, rozsypuj¹ce siê jak stare,
choinkowe œwiecide³ka” (s. 50).

Dlaczego w obrazie Drzyma³y, który usi³ujemy tu naszkicowaæ, po-
kazujemy postaæ ¿ony Józefy? Kobiety przedstawianej z pozoru powa¿nie, z
profetycznymi mo¿liwoœciami, „majestatycznie”, u¿ywaj¹c s³ów pisarza, a
przecie¿ tak naprawdê groteskowo, wrêcz absurdalnie? To przecie¿ w³aœnie
w tych Micha³owych s³owach, s³owach narratora tej dziwnej opowieœci od-
bija siê on sam, jego sposób widzenia œwiata, wydarzeñ, najbli¿szych. St¹d
warto jeszcze spojrzeæ oczami bohatera-narratora na synów Drzyma³owych
– Tomasza, Piotra, Jana, Marcina i Antoniego. Informacji o nich znajduje-
my niewiele, dotycz¹ one przede wszystkim najstarszego – Antoniego:

„W tym momencie odezwa³ siê obudzony ju¿ Antoni, najstarszy mój syn:
Widzia³em wczoraj w Rakoniewicach wóz cyrkowy na podwórzu Kidema-
nna, mo¿e o nim ojciec myœla³. Ten syn by³ bardzo do mnie podobny, zanim
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coœ powiedzia³, ws³uchiwa³ siê niby to w skwiercz¹cy na palenisku ogieñ,
zapatrzony w sufit a¿ ni st¹d, ni zow¹d zacznie mówiæ g³osem œciszonym,
jak szmer m³odego lasu dêbowego. Zdarza³o siê, ¿e obserwuj¹c go ukrad-
kiem, dostrzega³em niespotykany u innych uœmiech, tak jakby siê dziwi³
czemuœ, a jednoczeœnie zdawa³ siê rozumieæ koleje ¿ycia rzeczy. W ka¿dym
razie by³ chyba najbardziej dojrza³y z nich wszystkich i ¿al mi siê robi³o, gdy
tak siedzia³ wpatrzony w liche okienko. Có¿ ci zapewniê w tym ¿yciu?” (s.
4-5).

„Ten mój syn, silne jego ramiona wsparte na barkach matki, nie wiem,
czy zdaje sobie sprawê, ¿e prac¹ swoich sprê¿ystych miêœni wyz³aca tron
cesarza wielkich Niemiec” (s. 6).

„Ch³opcy odwrócili wzrok od okna i w ca³ej izbie ponury pó³mrok
zgêstnia³. Muszê im teraz coœ powiedzieæ – pomyœla³em gor¹czkowo. Nie
potrzebujesz mówiæ, rzekli i siedzieli na ³awce nieruchomo, jak cztery
pos¹gi w szarych kapotach z wykutymi g³êboko oczami, a ³awa by³a
niezwykle twarda, dêbowa i na niej siedzieli odwróceni do okna plecami
moi synowie – Tomasz, Piotr, Jan i Marcin. Tu nie ma Antoniego” (s. 50).

„Józefa rozumie sny doskonale. Dlaczego oni tak strasznie chrapi¹,
wskaza³a palcem wyroœniêtych jak d³ugie topole, naszych ch³opców” (s.
51). „Ramiona hrabiego siêga³y szerokich, rozros³ych ramion Antoniego,
mojego najstarszego syna, którego zwis³e w dó³ rêce czerwieni³y siê od
krwi. To by³ mur zagradzaj¹cy Bockowi drogê. Kraj nasz nie mia³ innego
sposobu obrony poza tymi silnymi ramionami” (s. 61).

„Za mocno mnie pan dusi, powiedzia³em st³umionym g³osem, usi³uj¹c
zepchn¹æ z oczu ciê¿kie kolano Józefy, za ni¹ Antoni, Tomasz i Andrzej
obserwowali z góry, w jaki sposób mnie mierz¹ (...). teraz wszyscy, a wiêc
Józefa, Antoni, Tomasz i Jan spojrzeli z szacunkiem na tego, który trzyma³
moj¹ g³owê” (s. 107).

„Zrobi³o mi siê weso³o (...),skierowa³em swoje kroki doMarcina, który
zak³ada³ tylni¹ deskê do wozu. I ty jesteœ cz¹stk¹ rodziny – rzek³em. (...)
Ojciec siê chyba nie upi³ – odpar³ Marcin” (s. 115).

„Piotr zosta³ w domu – to by³y s³owa Józefy (...) Piotrze, wo³a³em,
kieruj¹c g³os ku naszemu domowi.
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Jestem, odpowiada³ jak echo nasz najm³odszy syn, który w tak nie-
œwiadomy sposób ³ama³ przepisy. WyjdŸ z tego domu, wo³aliœmy, on jest za
niski” (s. 116).

„To s¹ bezczelne typy, tylko wêsz¹, by coœ ukraœæ. Myœlê, ¿e oni siê ju¿
z³odziejami rodz¹ – w³¹czy³ siê do naszej rozmowy Antoni. Dlaczego grasu-
j¹ zwykle w nocy?

Bo nikt ich nie widzi – rzek³ z k¹ta Jan. Pochwaliliœmy Jana za wnikliw¹ i
wszechstronn¹ wiedzê dotycz¹c¹ zwyczajów z³odziei. Jan czu³ siê dziêki te-
mu niezwykle dumny, ods³ania³ czo³o spod spadaj¹cych w³osów, abyœmy
mogli zaobserwowaæ jego bystr¹ i rozwiniêt¹ inteligencjê” (s. 118).

„Za wnikliw¹ i wszechstronn¹ wiedzê”... zakoñczmy na tym przedsta-
wianie Drzyma³owych synów, bo przyk³ad ostatni wyraŸnie rysuje nam
surrealistyczno-absurdalno-groteskowo-wyolbrzymiaj¹cy sposób patrzenia
bohatera na rodzinê. Pokazuje jego samego nie jako prostego ch³opa, lecz
myœliciela, filozofa (mo¿e czasem – od siedmiu boleœci?), jako cz³owieka,
którego sposób widzenia otaczaj¹cej rzeczywistoœci jest na pewno nie taki,
jaki przypisywalibyœmy Drzymale.

„Tu budz¹ siê w¹tpliwoœci. Kto jest narratorem powieœci? Ch³op wielko-
polski Micha³ Drzyma³a ¿yj¹cy w drugiej po³owie XIX wieku czy na pocz¹tku
XX? Ch³op, którego struktura i poziom myœlenia jest prymitywny. A jedno-
czeœnie g³êboko filozoficzny (...) nasz ch³opski (?) narrator porzuca wszak¿e
swoj¹ wyobraŸniê i co za tym idzie, zmienia siê narracja (...). Wchodzimy w
sferê surrealizmu, to znów baœniowej groteski albo baœniowej wyobraŸni”5.

Tak, budz¹ siê nasze w¹tpliwoœci, gdy¿ wcale nie widzimy tu owego
demitologizowania bohatera, o którym mówi³ Drze¿d¿on we wspomnianej
rozmowie. Który¿ to ch³op do otaczaj¹cych go dziennikarzy mówi³by: „To
jest prawdziwa tragedia (...). Moje mieszkanie na tym wozie otrzyma³o w
tym momencie szyld z napisem „tragedia narodowa” (...). Symbol tego sza-
rego œwiata malowa³ siê na wszystkich ustach, które szepta³y w uniesieniu:
wóz Drzyma³y przechodzi do historii. Kiwa³em g³ow¹ z wielkiego podziwu
nad tak¹ m¹droœci¹ moich porannych goœci” (s. 98).

Znajomoœæ ca³ego tekstu pozwala stwierdziæ, i¿ Drze¿d¿on „w zasadzie
bohaterowi niewiele albo nawet wcale nie zaszkodzi³. Powieœæ przedstawia
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ch³opskiego bohatera, przy wszystkich jego ludzkich s³aboœciach, jako
historyczne wyzwanie”6.

Dodajmy – nie przy wszystkich nawet jego ludzkich s³aboœciach. Za to
wyraŸnie w konwencji wiêkszoœci utworów Jana Drze¿d¿ona, który wielko-
polskiemu i jednoczeœnie narodowemu bohaterowi nada³ wyraŸnie pewne
pomorskie, w³aœciwe tylko jemu „piêtno Smêtka”. Smêtka, którego charak-
teru nie potrafimy dot¹d (mimo licznych prób) rozszyfrowaæ. Ale to ju¿
ca³kiem inna kwestia.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Daniel Kalinowski

Drze¿d¿on interdyscyplinarny. Przypadek Karamoro

Inspiracje literackie Jana Drze¿d¿ona

Jan Drze¿d¿on nie mówi³ zbyt chêtnie o swych artystycznych fascy-
nacjach, formu³uj¹c opinie metaliterackie w sposób skrótowy, syntetyczny i
ogólny. Wydaje siê, ¿e broni³ tym samym swojej artystycznej prywatnoœci i
dba³ o prawo do w³asnej drogi twórczej, w niewielkim stopniu posi³kuj¹cej
siê konkretnymi utworami swoich poprzedników. Taki wybór prowadzi³ go
ku artystycznej samotni, jakiegoœ pisarskiego eremu, gdzie móg³ roztapiaæ
siê w swej wyobraŸni i zapisywaæ wynikaj¹c¹ z niej literack¹ wizjê. Wiele
autotematycznych wypowiedzi Drze¿d¿ona potwierdza tê decyzjê o „osob-
noœci” artystycznej, specyficznej peryferyjnoœci jego pisarstwa wobec
polskich szkó³ i trendów literackich, niechêæ do pisania u³adzonego i ³atwo
osadzalnego w jakimœ modelu estetycznym1.

W najbardziej ogólnym wymiarze o swym pisarstwie artysta mówi³:

1
Jak pisa³ Leszek Bugajski przy okazji recenzowania Karamoro: „Do prozy Drze¿d¿ona

¿adne regu³y klasycznego »piêknego pisania« nie maj¹ zastosowania, nie pasuj¹ do niego
równie¿ wypracowane przez wczeœniejsz¹ literaturê konwencje przedstawiania snu –
Drze¿d¿on pisze tak, jak potrzebuje pisaæ, jak chce pisaæ i mo¿na to zaakceptowaæ i staraæ siê
zrozumieæ albo te¿ odrzuciæ i pozostaæ g³uchym na to wszystko, co w tym pisarstwie jest
ukryte. Jego pisarska samowola i niezale¿noœæ dominuj¹ nad wszystkim, co czytelnik od
niego otrzymuje.”, tego¿, Karamoro [rec.], „Pismo Literacko-Artystyczne”, 1985, nr 2, s.
139.



„To wynika z mojej osobowoœci, z tego, co sobie kiedyœ zamierzy³em.
Idzie mi o szerok¹ panoramê ¿ycia, jednoczeœnie stylizowan¹ pod³ug w³a-
snej osobowoœci jako mo¿liwoœæ nowej interpretacji œwiata”2.

Wspomniana przez prozaika „nowa interpretacja œwiata” nie zostaje je-
dnak przez niego dookreœlona. Nie wiadomo dok³adnie, w czym mia³aby siê
przejawiæ: na przyk³ad w treœci opisu czy w sposobie opisu. Specyfika w³a-
snej prozy, któr¹ Drze¿d¿on okreœla³ w wywiadzie jeszcze z lat siedem-
dziesi¹tych, polega raczej na odpowiedzialnej umowie komunikacyjnej
miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹:

„Proza, o któr¹ mi chodzi, jest zupe³nie czymœ nowym w porównaniu do
prozy tradycyjnej i jest niemo¿liwe odwo³ywanie siê do wiedzy, bo si³¹
rzeczy jeszcze jej nie ma. Skoro jej nie ma, musi zaistnieæ jakieœ zdarzenie, o
którym dopiero siê czegoœ dowiemy. W tej sytuacji jest to ryzyko: mo¿na
czytelnika nie mieæ w ogóle albo wieœæ go na manowce. Ale to ju¿ zale¿y od
zaufania miêdzy tym, który stworzy³ okreœlony obraz literacki, i tym, który
zechce siê z nim zapoznaæ. Pierwszy musi byæ absolutnie czysty, gdy chodzi
o dobr¹ wolê i rzetelnoœæ, drugi musi zdobyæ siê na pewien wysi³ek, by – po
pierwsze – zaakceptowaæ zaprezentowany œwiat literacki jako jeden z
mo¿liwych œwiatów – i po drugie – umieæ dopowiedzieæ sobie komentarz”3.

Zacytowany fragment wypowiedzi sygnalizuje tylko przyjêt¹ strategiê
narracyjn¹, uzmys³awiaj¹c jednoczeœnie, ¿e dobra wola i rzetelnoœæ autora
oraz wysi³ek interpretacyjny czytelnika, o których mówi Drze¿d¿on, nie s¹
jednak a¿ tak odkrywczymi postulatami, aby mówiæ o „nowatorstwie”
narracji. Tak¿e i w sformu³owaniu generalnych celów literatury Drze¿d¿on
nie znajduje szczególnie odrêbnych uogólnieñ. Literatura w jego rozumie-
niu:

„[…] nie powinna schlebiaæ komercjalnym gustom. Winna byæ, podob-
nie jak muzyka czy malarstwo, pomostem miêdzy ludŸmi. Dziêki niej
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mo¿na czyniæ œwiat lepszym, pozbawionym brutalnoœci, z³a”4.
W tak idealistycznie brzmi¹cych samookreœleniach Drze¿d¿ona po-

brzmiewa czasami motyw spo³ecznej roli artysty, który decyduj¹c siê na od-
powiedzialne opisywanie œwiata, skazuje siê tym samym na zdystansowanie
wobec œwiata, nawet samotnoœæ. Idea samotnoœci artysty, której ufa oma-
wiany tu prozaik, wywodzi siê jeszcze z romantycznych koncepcji geniuszu,
bez wszak¿e czynnika alienuj¹cego. Ujêcie tego typu obrazuje zatem opty-
mizm poznawczy i heroizm egzystencji:

„Na artystyczne dojrzewanie potrzeba wiele czasu. By równoczeœnie
dzia³o siê wci¹¿ coœ istotnego, by napór osobowoœci cz³owieka by³ wiêkszy
od naporu spo³ecznego. Wiêc – samotnoœæ jako Ÿród³o si³y. Inni mog¹
gwa³townie szukaæ zrozumienia u drugiego cz³owieka, gdzie go zreszt¹ nie
znajduj¹. Ja jestem wierny zasadzie – help yourself – pomó¿ samemu
sobie”5.

Dokonany tu skrótowo przegl¹d wypowiedzi Jana Drze¿d¿ona z wy-
wiadów prasowych tylko czêœciowo naœwietla problem specyfiki jego pisar-
stwa. Du¿o pe³niejszym g³osem, a przy tym wyraŸnie bardziej konfesyjnym
i autobiograficznym, jest pierwsza czêœæ ksi¹¿ki Twarz Boga, w której od-
najdziemy wiele fragmentów z autookreœleniami dotycz¹cymi sfery za-
równo psychologii twórczoœci, jak i sfery intertekstualnoœci. Partie te bêdê
odnosi³ przede wszystkim do powieœci Karamoro, która bêdzie dla mnie
sta³ym oœrodkiem analizy i interpretacji. Najpierw przywo³ajmy atmosferê
egzystencjaln¹, o której pisa³ Drze¿d¿on:

„Po ponownym przeczytaniu ostatniej mojej ksi¹¿ki, zatytu³owanej
Karamoro, odnios³em wra¿enie, ¿e s³yszê ryk. Ani nie umilk³, ani siê nie
natê¿a³, po prostu go s³ysza³em. Usi³owa³em sobie ten g³os skojarzyæ z isto-
t¹, przychodzi³o mi jednak na myœl coœ spotwornia³ego, nie widzia³em oczu,
tylko ogromny zarys postaci w ruchu, takim chybotliwym, w jakim s¹ drze-
wa, gdy wieje wiatr. Chwilami myœla³em, ¿e stworzenie to przeciwko
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czemuœ protestuje, ¿e ktoœ je œmiertelnie okaleczy³, potem jednak przysz³a
myœl, ¿e w ten sposób dawa³o znaki, i¿ ¿yje“ (TB 14)6.

Tym obcym istnieniem z podanego cytatu okazuje siê sam pisz¹cy pod-
miot. To artysta, przypominaj¹c sobie najdawniejsze wydarzenia dzieciñ-
stwa, pierwsze wra¿enia zmys³owe i akty poznania, odkrywa w sobie
egzystencjalny lêk przed czymœ nowym i nieznanym, strach przed ¿yciem i
wyjœciem na œwiat ze swoj¹ wra¿liwoœci¹. Sztuka (pisanie) staje siê mo¿li-
woœci¹ opanowania lêku i nadania sensu swej egzystencji. W Twarzy Boga

przeczytamy o tym:
„Pragn¹³em zmieniæ swoje wyobra¿enia o œmierci i zacz¹³em pisaæ, czu-

³em bowiem, ¿e obraz literacki jako wyraz ludzkiej postawy jest ku temu
najdoskonalsz¹ pomoc¹. Inni ludzie robi¹, rzecz jasna, to samo, na przyk³ad
w polityce albo w ekonomii, i w ten sposób cz³owiek zmienia swoje œro-
dowisko. Mnie chodzi³o o zmianê postawy, o sam¹ motywacjê jakiegokol-
wiek dzia³ania. By³em zdecydowany na wszystko, aby pozbyæ siê swojego
strachu“ (TB 16).

Pisanie sta³o siê dla Drze¿d¿ona form¹ docierania do j¹dra w³asnego
„ja”, zapisem wewnêtrznej podró¿y duchowej i mo¿liwoœci¹ dotkniêcia ta-
jemnicy ¿ycia. Doœwiadczenie sekretu egzystencji owocuje wielokrotnymi
próbami literackiego zapisu i objawia, co z zetkniêcia takiego zostaje w od-
czuwaj¹cym podmiocie:

„Mo¿e chodzi tu o wnikniêcie w ow¹ otch³añ, w której rozlega siê ryk
zwierzêcia, ten pierwszy prymitywny ³oskot ¿ycia. O chêæ przemo¿n¹, w³aœ-
nie ze wzglêdu na mój strach, aby w g³¹b tego ³oskotu zajrzeæ. I w³aœciwie
nic innego ca³e ¿ycie nie robiê, tylko wpuszczam tam jedno po drugim moje
media i one pomagaj¹ mi zejœæ w g³¹b, abym na w³asne oczy móg³ zobaczyæ,
czego tak bardzo siê wówczas ba³em“ (TB 78).

Dla Drze¿d¿ona tworzenie literatury nie jest jednak tym samym, co treœæ
¿ycia, takie zjednoczenie tutaj siê nie dokonuje. Pisanie jest czynnoœci¹
mediumiczn¹, jest jednym ze sposobów ujawniania najg³êbszego ¿ycia
podmiotu. Sposób przekazywania emocji, technika komunikowania nie jest
jeszcze to¿sama ze œwiadomoœci¹ pisz¹cego podmiotu. Wybór jakichœ
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artystycznych œrodków wyrazu, œwiadomoœæ ich epistemologicznego wy-
miaru œwiadczy jednoczeœnie o dystansie wobec s³owa i o pisarskiej samo-
kontroli. W Twarzy Boga odnajdziemy wyznanie:

„Tworzy³em rozmaite media, które mia³y znaleŸæ mi przejœcie w tym
murze obojêtnoœci. [...] Œledzi³em te moje media literackie, wci¹¿ obawiaj¹c
siê, czy nie bêd¹ one równie fa³szywe jak te, które rozpoznawa³em u pisarzy
historycznych, i nie tylko. Gdybym odkry³ coœ takiego, porzuci³bym je,
bowiem nie mia³yby ju¿ dla mnie ¿adnego sensu. Mog³em przecie¿ ulec
modzie, wpaœæ w konwencjê literack¹, na dnie której czai siê gra, naigrawa-
nie“ (TB 44-45).

Drze¿d¿on-artysta dziêki pisaniu stara siê ocaliæ odmiennoœæ swej egzys-
tencji. Wci¹¿ wraca do pierwszych doœwiadczeñ, aby odkryæ, jak g³êboko
tkwi¹ w nim prze¿ycia niezwykle wra¿liwego dziecka, ch³opca przepe³nio-
nego wiar¹ w magiê zjawisk, potêgê natury, pogañsk¹ witalnoœæ i radoœæ, a
jednoczeœnie poddanego do ludzkiego os¹du, do napiêtnowania i odrzucenia
przez obojêtn¹, czasami agresywn¹ spo³ecznoœæ. Drze¿d¿on swe powieœci
traktuje niczym dalekie reminiscencje owych pierwszych z czasów dzieciñ-
stwa wzlotów i niepowodzeñ, pierwszych fascynacji i zniechêceñ. Lite-
ratura staje siê w takim uk³adzie – u¿ywaj¹c s³ów psychoanalizy – rodzajem
autoterapii, uœwiadomieniem sobie i rozwi¹zaniem psychicznych komplek-
sów7.

Jednoczeœnie Drze¿d¿on-artysta odkrywa wszak¿e, ¿e jego prywatny lêk
nie jest jedyny i odosobniony, ¿e ma swoje odbicie w szerszych zjawiskach
spo³ecznych i kulturowych. Zaczyna go interesowaæ tak¿e nieobjêta i potê¿-
na „otch³añ ludzka”. W swej autobiograficznej ksi¹¿ce pisze o tym:
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„Je¿eli widzê rozentuzjazmowane t³umy i rozumiem, ¿e s¹ krok od
przepaœci, to tworzê swoje medium, którym jest obraz literacki. Karamoro

przekona³o mnie ostatecznie o koniecznoœci istnienia ofiary w œwiecie
wspó³czesnym. Przekona³em siê równie¿ w tej ksi¹¿ce, ¿e nieprawd¹ jest to,
co mówi³ William Faulkner, ¿e ludzkoœæ pope³ni samobójstwo i tylko
czekaæ, a¿ zapali siê ta beczka prochu. Owszem, obecna walka idei dokona
wielkiego spustoszenia, to jest oczywiste, ale poza tym ods³oni siê nowy
horyzont, jak w³aœnie w Karamoro, gdy stopnia³a góra lodowa, która by³a
tam obecna od niepamiêtnych czasów“ (TB 62-63).

Literatura nie jest przez to wy³¹cznie drog¹ krytyki jednostkowo prze-
¿ywanej przesz³oœci i drog¹ subiektywnie przeprowadzanej analizy teraŸ-
niejszoœci. Czasami Drze¿d¿on z dzie³a artystycznego wydobywa równie¿
ogólnoludzk¹ przysz³oœæ. Nie jest to wizjonerstwo mieni¹ce siê mnogoœci¹
szczegó³ów, to raczej przeczucie, niejasny zarys w optymistycznej atmos-
ferze. Jak czytamy w Twarzy Boga:

„Doœwiadczenia obu Ameryk wykazuj¹ zmursza³oœæ wzorów europej-
skiej kultury. Jak ³atwo jest umrzeæ, skoczyæ do wodospadu Niagara, a jak
trudno jest ¿yæ. Karamoro jest dla mnie œwiat³em, poprzez które widzê now¹
ziemiê. Jaka ona bêdzie, nie wiem“ (TB 157).

Po przytoczeniu zdañ z samookreœleniami dotycz¹cymi charakteru pro-
zy, pisanie o intertekstualizmie prozy Drze¿d¿ona jest zasadne. Okazuje siê
bowiem, ¿e cele, jakie pisarz stawia³ sobie i literaturze, nie by³y samorodne,
co wiêcej – osadzone by³y mocno w znanym myœleniu o literaturze jako
sposobie ³¹czenia autora i czytelnika w akcie sztuki, która ma zbudowaæ
mo¿liwoœæ g³êbszego rozumienia siebie i œwiata. Drze¿d¿on, jak ka¿dy
artysta s³owa, zbyt dobrze zna³ wymagania, jakie stawia forma wyrazu, aby
nie mia³ siêgaæ do istniej¹cych wzorców literackich, do odwiecznych te-
matów i motywów. Nawet w obronie swej oddzielnoœci pisarskiej i sa-
motnictwa literackiego nie jest w tradycji powieœciopisarskiej odosobniony.
Warto wiêc zaj¹æ siê bli¿ej kilkoma przyk³adami rozwi¹zañ artystycznych
Drze¿d¿ona, które przy ca³ej swej wyrazistoœci i oryginalnoœci, jedno-
czeœnie w ró¿ny sposób dialoguj¹ z literatur¹ wczeœniejsz¹, tworzon¹ w
ró¿nych jêzykach i tradycjach.

Daniel Kalinowski

266



„Karamoro” Jana Drze¿d¿ona i twórczoœæ Franza Kafki

Powieœæ Jana Drze¿d¿ona Karamoro (1983) to w opiniach wielu kry-
tyków literackich najwa¿niejsza ksi¹¿ka pisarza. W sensie rozleg³oœci
fabu³y i dobitnego zaznaczenia siê motywów literackich znanych z wczeœ-
niejszych utworów pisarza rzeczywiœcie mo¿na widzieæ w Karamoro jakiœ
punkt szczytowy. Dla naszych rozwa¿añ najwa¿niejsze by³oby, czy istotnie
jest to utwór intertekstualny i na ile jest to – wed³ug s³ów Piotra Kuncewicza
– powieœæ ze sceneri¹ znan¹ z utworów Kafki8. Warto równie¿ rozwa¿yæ,
czy w zasadny sposób inny krytyk – Jerzy £ukosz – umieœci³ nazwisko
Drze¿d¿ona w szeregu polskich kafkistów9. Czy wymienienie przez £u-
kosza w jednym szeregu prozy Mro¿ka, Sztajnerta, Brezy, Szczepañskiego i
Drze¿d¿ona w³aœnie jest przekonywuj¹cym argumentem na to, ¿e „kafkizm”
w Polsce jest to zjawisko rozleg³e i doœæ powszechne. Nawet jeœli, jak trafnie
konstatuje Jerzy £ukosz, „Kafka to duch, który unosi siê nad proz¹ XX
wieku”10, to przecie¿ liczba polskich utworów, w których przywo³any zosta³
sam Kafka lub w których istniej¹ Kafkowskie tematy, nie jest a¿ tak du¿a.
Zreszt¹, czy fakt powo³ania siê na osobê Kafki lub np. opisywanie procesu
s¹dowego to wystarczaj¹cy powód do pisania o zale¿noœciach miêdzy
osadzonymi w ró¿nym czasie historycznym literatami?

Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e powieœciopisarstwo Kafki w latach siedem-
dziesi¹tych XX wieku sta³o siê dla polskich prozaików swego typu rze-
czywistoœci¹ zastan¹, pewnym typem wzorca literackiego, modelem
cz³owieka – jak napisa³ Zbigniew Bieñkowski11 – wobec którego nowo
tworzona literatura polska siê ustosunkowywa³a i okreœla³a. Oczywiœcie

Drze¿d¿on interdyscyplinarny. Przypadek „Karamoro”

267

8
P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, Proza polska od 1956. Warszawa, 1994, t. V, s. 263.

9
J. £ukosz, Wp³yw Kafki na literaturê polsk¹. „Twórczoœæ”, 1985, nr 10, s. 56-62.

10
Tam¿e, s. 56-57.

11
O sytuacji tego typu Z. Bieñkowski pisa³: „Dzie³a Prousta, Kafki, Joyce’a odczytane w

œwiecie, który przetrwa³ ludobójstwa, zyskuj¹ jeszcze na wadze. Na modele cz³owieka
zaproponowane przez te dzie³a nie patrzymy historycznie, choæ historycznie patrzymy na
wiele propozycji póŸniejszych. I Kafka, i Joyce, a tak¿e Proust s¹ wci¹¿ jeszcze partnerami
dyskusji, bodŸcami do sprzeciwu”; tego¿, Model cz³owieka. W: W skali wyobraŸni. Szkice

wybrane. Warszawa, 1983, s. 20.



trzeba tu pamiêtaæ, ¿e Kafka jako pewien znak graniczny pojawia siê dla
niektórych autorów ju¿ wczeœniej ani¿eli w latach siedemdziesi¹tych, lecz
dopiero od tego w³aœnie czasu pojawia siê sprzyjaj¹ca atmosfera do dyskusji
o sztuce prozatorskiej12.

Jeœli przyj¹æ za £ukoszem istnienie polskiego kafkizmu, to nale¿a³oby
zwróciæ uwagê na dwa aspekty zjawiska. W pierwszym polscy literaci,
szukaj¹c w³asnych i oryginalnych technik wyrazu, kierowali siê ku mo-
tywom Kafkowskim i twórczo przyporz¹dkowywali je do w³asnych potrzeb.
Twórczoœæ Kafki, jeœli daje siê j¹ zauwa¿yæ w utworach lub jeœli przyznaje
siê do niej sam autor, staje siê w takim uk³adzie jednym z wielu punktów
odniesienia, sposobem dialogowania z tradycj¹ literack¹. To równie¿ Ÿród³o
rozwi¹zañ artystycznych, z którego literat wydobywa motywy do w³asnych,
odrêbnych i co najwa¿niejsze, dojrza³ych opisów rzeczywistoœci. Mo¿na
sobie jednak wyobraziæ okreœlenie „kafkista” w aspekcie pejoratywnym
jako miano dla artysty zasadniczo nieudolnego. Twórczoœæ Kafki staje siê
dla takiego autora rodzajem obci¹¿enia tematyczno-stylistycznego unie-
mo¿liwiaj¹cego stworzenie oryginalnego utworu. Widaæ wówczas, jak
zauwa¿one i przyjête od Kafki tematy i techniki pozostaj¹ w œwiecie kreacji
literackiej polskiego „kafkisty”, nara¿aj¹c go na zarzuty artystycznej nie-
poradnoœci lub wtórnoœci. Utwór „kafkisty” bêdzie wyznawczo lub bez-
wiednie zale¿ny od swojego pierwowzoru, daj¹c w rezultacie dzie³o z
obcymi cytatami i „fastrygami” literackimi lub sygna³ami „naiwnego” zapa-
trzenia we wzorzec stylistyczny albo przyk³adem pisania gotowymi frazami
bez œwiadomoœci swojego uzale¿nienia.

Daniel Kalinowski

268

12
O specyfice odbioru twórczoœci Franza Kafki w literaturze polskiej lat siedemdziesi¹tych i

osiemdziesi¹tych (oprócz wspomnianego ju¿ J. £ukosza) pisali: H. E. Góral, Recepcja

twórczoœci Franza Kafki w Polsce Ludowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No. 309,
„Germanica Wratislaviensia” XXVI, 1976; J. Watrak, Ein literarisches Schicksal. Franz

Kafka in Polen. 1945-1982. W: Gestern und Heute. Studien zur deutschen Literatur der Zeit,
hrsg. J. Watrak. Gdañsk, 1991; B. Sommerfeld, Die Rezeption Franz Kafkas in der

polnischen Literaturkritik. „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” 2003; D.
Kalinowski, Polskie gry z Kafk¹. W: Twórczoœæ Franza Kafki. To¿samoœæ kulturowa i

literacka, red. D. Kalinowski. S³upsk, 2005, s. 209-235; ten¿e, Œwiaty Franza Kafki.

Sekwencja polska. S³upsk, 2006.



Po tych sygnalizuj¹cych problematykê rozwa¿aniach natury termino-
logicznej i dotycz¹cych polskiego ¿ycia literackiego, siêgnijmy do powieœci
Drze¿d¿ona. Oto ju¿ na pierwszej stronie Karamoro rysuje siê przed czy-
telnikiem obraz jakiegoœ na po³y fantastycznego, na po³y realnego miasta,
po³o¿onego gdzieœ w zamglonych przestrzeniach Pó³nocy, do którego przy-
bywa bli¿ej niescharakteryzowany obcy – Miko³aj:

„Musia³ siê pytaæ o drogê, poniewa¿ gdzieœ daleko ma³o kto wie, ¿e ist-
nieje takie Karamoro. Istnieje tak samo jak na przyk³ad wa¿ka albo sk³ad
drzewa opa³owego, nikt nie wie dlaczego, po prostu istnieje, ma³o kto siê
nad tym zastanawia. Tak wiêc obcy musia³ siê dowiedzieæ mo¿e przypad-
kowo o istnieniu Karamoro, a mo¿e gdzieœ czyta³ o jego istnieniu i posta-
nowi³ tutaj przyjœæ“ (K 7)13.

Tak zarysowana przestrzeñ literacka istotnie przywodziæ mo¿e na myœl
technikê narracyjn¹ Franza Kafki i w pierwszym odruchu mo¿na by zgodziæ
siê ze zdaniem Jerzego £ukosza, i¿ Karamoro Drze¿d¿ona to polski
Zamek

14
. Utwierdza³oby tak¹ opiniê dalsze przedstawianie losów Miko³aja.

Wszak jego obecnoœæ w mieœcie nie jest w³aœciwie nikomu potrzebna, lecz
te¿ nikt go nie odwo³uje i nie przepêdza. Niczym K. w Zamku, obcy w Ka-

ramoro spotyka siê ze specyficznym rodzajem obojêtnoœci i niechêci:
„Rada miejska postanowi³a wyremontowaæ lewe skrzyd³o pensjonatu.

Przy okazji przedstawiciel rady odkry³ obcego. Przygl¹da³ mu siê tak, jak siê
patrzy na pluskwê albo innego owada. Mina przedstawiciela rady miejskiej
by³a raczej obojêtna. Wiedzia³, ¿e na œwiecie istniej¹ bardzo rozmaite stwo-
rzenia i w³aœciwie nikt siê nie zastanawia dlaczego. Tak samo istnieje obcy“
(K 15).

Po œmierci Miko³aja nastêpny obcy w mieœcie – Teodor – a tak¿e niektó-
rzy mieszkañcy Karamoro, np. Józef, Hjalmar, Barnaba, Maria, Krystyna
poddani s¹ doœwiadczeniom samotnoœci, pozornych zwi¹zków miêdzyludz-
kich i ¿yciu w jakiejœ nieznoœnej rutynie, zbli¿onej charakterem do tej, któr¹
opisa³ Kafka w Zamku. Wszyscy ¿yj¹ w przestrzeni zamkniêtej obrêbem
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miasta, nad którym dominuje posêpna Góra Lodowa. Co prawda pojawiaj¹
siê w narracji Drze¿d¿ona informacje o innych jeszcze rejonach œwiata poza
Karamoro, lecz s¹ to wzmianki marginalne i nie prze³amuj¹ atmosfery
wyczerpania i nastroju oczekiwania na zag³adê15. Ludnoœæ Karamoro niby to
skwapliwie wype³nia naznaczone obowi¹zki spo³eczne i rodzinne, obcho-
dz¹c przy tym wiele zawi³ych w znaczeniu i przebiegu œwi¹t oraz ceremonii,
lecz w istocie wykonuje ruchy, maj¹ce odwlec nieuchronn¹ a totaln¹ w
wymiarze ogólnoludzkim katastrofê.

Ciekawie z punktu widzenia Kafkowskiej aury wygl¹daj¹ w powieœci
Drze¿d¿ona opisy najbardziej uprzywilejowanej grupy spo³ecznej w
Karamoro – urzêdników s¹dowych. Znowu w takim uk³adzie Kafkowski
Proces i Zamek mo¿na uwa¿aæ tu za tematyczny i stylistyczny pierwowzór.
W Karamoro czytamy na przyk³ad:

„Mijaj¹c ratusz, zauwa¿yli urzêdników wychodz¹cych z pracy. Niektó-
rzy mieli jeszcze zarêkawki, widocznie nie zdejmowali ich nawet po pracy.
Pawe³ nie mia³ znajomych wœród urzêdników, tote¿ tamci spojrzeli na nich
tylko mimochodem. Niektórzy widaæ byli ciekawi, co stara kobieta niesie w
rêku, ale nie œmieli zadawaæ ¿adnych pytañ. Pawe³ nawi¹za³by z nimi
chêtnie jakiœ kontakt, niestety nie wiedzia³, jak to zrobiæ“ (K 149).

Za najbardziej Kafkowski trzeba jednak uznaæ ostatni rozdzia³ drugiej
czêœci powieœci pt. Proces. Ten ponadszeœædziesiêciostronicowy fragment
nasycony jest mnóstwem obrazów i figur, które sw¹ postaæ zdaj¹ siê wy-
wodziæ z Procesu i z Kolonii karnej. Same czynnoœci s¹dowe dotycz¹ jednej
z bohaterek powieœci – Marii, która wykroczy³a poza kodeks obowi¹zuj¹cy
w mieœcie i pope³ni³a samobójstwo. Aby daæ wyraz sta³oœci praw i za-
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manifestowaæ si³ê systemu spo³ecznego, w³odarze Karamoro organizuj¹
pokazowy proces, w którym stawiaj¹ sztuczn¹, skonstruowan¹ specjalnie na
tê okolicznoœæ Mariê w stan oskar¿enia i doprowadzaj¹ do wykonania na
niej kary œmierci. Przebieg procesu opisanego przez Drze¿d¿ona to skrajnie
skodyfikowany obrzêd wymierzania kary, z potê¿nie rozwiniêt¹ sfer¹ kon-
wencji i symboliki. Oskar¿ona umieszczona zosta³a w ¿elaznej klatce, z
otworem, w który wk³ada g³owê, kiedy wezwana zostaje do odpowiedzi.
Przy klatce zamontowano skomplikowany mechanizm luster, który ukazuje
widowni procesu najmniejszy grymas twarzy oskar¿onej. Dla sêdziego za-
projektowano specjalny fotel-tron, z którego móg³ niepodzielnie panowaæ
nad ca³ym zgromadzeniem. Sugestywnoœæ opisu mechanizmu klatki i przy-
rz¹dów towarzysz¹cych karaniu winnej przypomina maszynê do wymie-
rzania sprawiedliwoœci w Kolonii karnej w opowiadaniu Kafki.

Powtarzane w Karamoro procesy s¹dowe wykszta³ci³y zespó³ osób, które
z czasem sta³y siê nieod³¹czne z s¹downictwem: ³apkowy, który wymienia³
podczas trwania postêpowania s¹dowego ³apki na muchy, wk³adacz
okularów sêdziemu na nos czy specjalna trupa aktorska odgrywaj¹ca wy-
brane scenki z ¿ycia oskar¿onej. Procesowi towarzyszy³o równie¿ wiele
zwyczajów, które przez sw¹ archaicznoœæ nie by³y do koñca zrozumia³e
nawet dla ich wykonawców: np. ceremonia pieczenia chleba, wynoszenie
nocników na Górê Lodow¹ czy obrzêd prania odzie¿y podczas procesu (z
osobnymi urzêdami gawêdziarza i kadzidlanego). Tu ponownie mo¿na
przywo³aæ Koloniê karn¹ z opisami uroczystoœci towarzysz¹cymi wyko-
nywaniu wyroku na skazanym: a wiêc orkiestra dêta, parady ¿o³nierskie,
podwy¿szenie w rodzaju sceny z maszyn¹ do karania, zbudowana na planie
pó³okrêgu widownia z zaproszonymi na ogl¹danie kaŸni goœæmi)16.

Oprócz tego doœæ posêpnego i groŸnego aspektu s¹dowej rozprawy,
Drze¿d¿on zawar³ w swojej powieœci tak¿e i obrazy przesuwaj¹ce siê w swej
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Oczywiœcie automatyzacja wykonywania wyroku na skazañcu (tutaj Marii) nie musi

pochodziæ ze wzorca Kafkowskiego. Powodów tego jest kilka. Po pierwsze, Drze¿d¿on to
autor, który napisa³ ju¿ wczeœniej Miasto automatów z motywem uniformizacji i
automatyzacji ¿ycia spo³ecznego. Po drugie, w sensie pokoleniowym reprezentuje twórców
znaj¹cych machiny do zabijania, jakie opisano w literaturze o II Wojnie Œwiatowej.



groteskowoœci ku komizmowi. Oto na przyk³ad jeden z fragmentów pos-
têpowania procesowego:

„Przewód s¹dowy móg³ siê ci¹gn¹æ nieraz godzinami i dniami, to zale-
¿a³o od iloœci œwiadków i od stopnia skomplikowania sprawy. Tak wiêc bio-
r¹c to pod uwagê, przy ka¿dym siedzeniu przymocowano uchwyt i wetkniêto
w niego ³apkê na muchy. Je¿eli zawia³ wiatr, to ³apki lekko falowa³y, a
podczas absolutnej ciszy zwisa³y spokojnie. Przy tym by³y one obliczone
g³ównie na to, aby zajmuj¹cy to miejsce móg³ wymierzyæ cios w muchê
siedz¹c¹ na jego g³owie. Ale nie wyklucza³y te¿ mo¿liwoœci u¿ycia ³apki,
aby zabiæ muchê na czole s¹siada. Dlatego podczas przewodu s¹dowego
rozlega³y siê raz po raz g³oœne pacniêcia z okrzykami albo przekleñstwami“
(K 306).

W Kafkowskim stylu napisane zosta³o równie¿ zakoñczenie powieœci
Drze¿d¿ona, w którym samotnik i jednoczeœnie artysta – Miko³aj – ginie
zasztyletowany z r¹k wynajêtego przez mieszkañców Karamoro w³óczêgi.
Jedyny dociekaj¹cy prawdy cz³owiek w Karamoro staje siê tak samo nie-
wygodny dla aparatu w³adzy jak Józef K. z Procesu. Zabójca Miko³aja z
Karamoro jest równie anonimowy jak wynajmowani siepacze z Procesu.
Czy¿by wiêc i tutaj Kafkowski wzorzec narracyjny mia³ organizowaæ wy-
powiedŸ Drze¿d¿ona?

Poetyki utworów Jana Drze¿d¿ona

Wszystkie z zacytowanych dot¹d fragmentów Karamoro rzeczywiœcie
wydaj¹ siê mieæ cechy wywodz¹ce siê z kreacji literackiej twórczoœci Kafki.
Trzeba jednak podkreœliæ fakt, i¿ w ca³ej ponad szeœciusetstronicowej powieœci
nie s¹ one dominuj¹ce. Równie wa¿n¹ cech¹ poetyki powieœci jest kategoria
symbolicznej baœniowoœci i archetypicznej mitycznoœci17. Drze¿d¿on w tej
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Czynnik baœniowoœci prozy Drze¿d¿ona zauwa¿alny jest bardzo wyraŸnie. Nie s³u¿y on

jednak kategoriom estetycznym (np. fantastyka), a bardziej kategoriom stylistycznym, jak
groteskowoœæ czy te¿ mitycznoœæ. Warto siêgn¹æ w tym miejscu do artyku³u: G. Piotrowski,
Kreacyjna funkcja mitu w „Leœnej D¹browie”. „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy”,
Studia Filologiczne, 1998, z. 44, nr 155-166.



w³aœnie cesze narracyjnej i œwiatopogl¹dowej powieœci zawar³ swoje naj-
wa¿niejsze przes³ania: wynaturzenie i degeneracjê œwiata ludzi, pozornoœæ
systemów spo³ecznych oraz zagubienie jednostki18.

Niektórym z bohaterów powieœci Drze¿d¿ona dane jest odkryæ g³êbsze
znaczenia sensu ¿ycia wœród bezw³adnoœci mieszkañców miasta. Jednak¿e,
jeœli nawet doœwiadczaj¹ pustki i pozornoœci egzystencji w Karamoro oraz
rozpoznaj¹ czaj¹c¹ siê pod zachowaniami ludzkimi „manekinowatoœæ” i
„kuk³owatoœæ”, nie mog¹ ich wyeliminowaæ, pozostaj¹c bezsilnymi wobec
powszechnoœci praw i przyzwyczajeñ:

„Mia³ pewn¹ teoriê na ten temat, ¿e wszyscy ju¿ dawno w tym Karamoro
weszli w œlep¹ uliczkê, tyle tylko, ¿e wiêkszoœæ w ogóle nie zdaje sobie z
tego sprawy. Choæby urzêdnicy z ratusza, z którymi na co dzieñ wspó³pra-
cowa³. Gdy przypomina³ sobie ich codzienne chichoty w przerwach na
œniadanie i obiad, mia³ wra¿enie, ¿e to kuk³y. A mechanizm, który urucha-
mia³ ich ¿ywotnoœæ, to uœwiêcone tradycj¹ zwyczaje w Karamoro“. (K 48)

W Karamoro ukonstytuowa³ siê specyficzny rodzaj ³añcucha zale¿noœci
spo³ecznych, z jednej strony mieszkañcy miasta pope³niaj¹cy grzechy, z
drugiej strony buntownicy przyjmuj¹cy w koñcu swego ¿ywota rolê ofiary.
Co ciekawe, podstawowy dla powieœci mityczny motyw winy i oczyszcze-
nia wzi¹³ siê wedle s³ów Drze¿d¿ona z tradycji kaszubskiej. W Twarzy Boga

przeczytamy:
„Istnieje na Pomorzu zwyczaj ludowy, zgodnie z którym w ka¿dej wsi

nastêpuje s¹d w³aœciwie nad ludŸmi. Jest kat, sêdzia, ca³y ceremonia³, a
ofiar¹ jest ptak kania. Za wszystkie ludzkie winy œcina siê g³owê ptaka i w
ten sposób nastêpuje oczyszczenie“ (TB 50).

Krytycy literatury jednak znajduj¹ dla tego motywu odmienne konteksty.
Marek Obarski na przyk³ad przytacza nazwiska Kafki i Michaux19. Co
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Jak pisa³ jeden z recenzentów, Z. Bauer: „Karamoro to powieœæ o walce absurdu z

rozumem. O zniewalaj¹cej rozum sile absurdu, o œwiadomoœci opanowanej przez absurd,
zanim siê jeszcze narodzi³a. O rytualizacji ¿ycia. O zniewalaj¹cej sile komfortu”; tego¿, Ktoœ,

gdzieœ, kiedyœ. „Nowe Ksi¹¿ki”, 1984, nr 6, s. 46.
19

W artykule czytamy: „Motyw kata i ofiary wybija siê w powieœci Jana Drze¿d¿ona równie
mocno, natarczywie jak w dzie³ach Franza Kafki i poematach Henri Michaux, nasyconych
groz¹ oniryczn¹, koszmarem sennym, który nie poszukuje wsparcia w rzeczywistoœci i nie



szczególnie wa¿ne, to jeden z momentów, w którym widaæ odmiennoœæ
kreacji artystycznych Kafki i Drze¿d¿ona. W Procesie wyrok na Józefie K.
koñczy narracjê skupion¹ w³aœnie na nim, dalszych wydarzeñ ju¿ nie bêdzie,
jego œmieræ jest nieodwo³alna, zaœ w Karamoro obcy powieœciowej spo-
³ecznoœci – Miko³aj – to kolejna i nie ostatnia jednostka zabijana w ofierze
za cenê zachowania spokoju egzystencji miasta, które wci¹¿ siê bêdzie
odnawia³o w coraz to nowych projekcjach i aktach mistyfikacji20.

Patologie œwiata spo³ecznego i stosunków miêdzyludzkich w powieœci
Drze¿d¿ona niekoniecznie wywodz¹ siê ze wzorców literackich Kafki,
mo¿e raczej ze struktury narracyjnej opowieœci mitycznej. Na poparcie
takiej zale¿noœci mo¿na przywo³aæ problem istnienia Góry Lodowej nad
Karamoro, który tak dla narratora, jak i bohaterów powieœci pozostanie
nigdy nie wyjaœnion¹ Tajemnic¹. Interpretuj¹c obraz Góry Lodowej, mo¿na
go widzieæ jako odbicie zamglonego, roztapiaj¹cego siê w œnie¿nym
horyzoncie zamku z powieœci Kafki, z drugiej zaœ strony jako zarysowanie
atawistycznie odczuwanej atmosfery zagro¿enia, które tak czêsto pojawia
siê w mitach. W powieœci Drze¿d¿ona czytamy:

„Myœla³a te¿, ¿e Góra Lodowa jest czysta i martwa. Sta³a na stra¿y
Karamoro nie wiadomo jak d³ugo. Najstarsze podrêczniki historii wspo-
minaj¹ o górze lodowej, ale podobno by³a w innym miejscu, przesunê³a siê.
Poza tym góra by³a bardzo b³yszcz¹ca. B³yska³a swoimi za³omami i trudno
by³o przewidzieæ, w którym kierunku pobiegnie kolejne odbicie œwiat³a.
„Kolejne odbicie œwiat³a”, powtarza³a nieraz Maria i wydawa³o jej siê to
sformu³owanie jakieœ nieskoñczone, tak jak góra lodowa“ (K 175).
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czerpie z jawy. Atakuje nasz¹ œwiadomoœæ, wywa¿aj¹c »drzwi percepcji« w³asnymi
narzêdziami, nieznan¹ broni¹, taranem szaleñstwa, jeœli mo¿na tak powiedzieæ”; tego¿,
Realizm oniryczny. „Nurt”, 1984, nr 9, s. 22.
20

Jak pisze S. Magala w recenzji powieœci: „Myœl¹c o Kafce, zauwa¿amy jednak istotne
ró¿nice. Przede wszystkim zakoñczenie Procesu jest zakoñczeniem osobistych perypetii
Józefa K, dopisaniem bezsensownego sensu jego indywidualnej biografii. Natomiast w
Karamoro mamy do czynienia z narracj¹ jak gdyby od strony spo³eczeñstwa, w którym
obraca siê Józef K.”; tego¿, Wielkopolska o Kaszubach. „Miesiêcznik Literacki”, 1984, nr 3,
s. 141.



Powieœæ Drze¿d¿ona ze wzglêdu na technikê zapisywania fabu³y i ¿ycia
psychicznego bohaterów mo¿na wi¹zaæ nie tylko z jak¹œ wspó³czesn¹,
okrutn¹ baœni¹ czy mitem, lecz z jeszcze jednym stylem wypowiedzi:
poetyk¹ oniryzmu21. Narracja powieœci przypomina wszak równie¿ wizyj-
no-senny trans, pe³en obrazowych asocjacji i wielokulturowej symboliki. W
takich momentach nie mo¿na prozy Karamoro odbieraæ jedynie w kon-
tekœcie prozy Kafki, ale i w obliczu literatury iberoamerykañskiej, tradycji
roman nouveau czy jeszcze innych wzorców literackich22. Kiedy Drze¿d¿on
w swej powieœci siêga do pradawnych wierzeñ, mitów i legend, przypomina
to nie tyle surowe i zimne Kafkowskie opowiadania, co rozgor¹czkowane,
czasami histeryczne i o rozpasanej wyobraŸni propozycje Gabriela Garcii
Marqueza czy Jorge Luisa Borgesa23, jak choæby we fragmencie:

„Kroniki podaj¹ jedynie niektóre fakty, gdyby tak owe szare uliczki
miasta mog³y przemówiæ, gdyby kamienie wêgielne nagle wyszepta³y ca³¹
tutejsz¹ historiê, na pewno by³aby bogatsza, ani¿eli zapisy kronik.
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21
O technice oniryzmu u Drze¿d¿ona pisze R. ChodŸko: „W Marii, w pierwszej czêœci

trylogii Karamoro [...] – nie rezygnuj¹c z szerszej perspektywy historiozoficznej –
Drze¿d¿on snuj¹c opowieœæ o dziejach »kosmologicznych« jak i rzeczywistoœci
miasta-œwiata, stosuje jêzyk oniryczny – jêzyk wewnêtrznego widzenia. Owo widzenie senne
okazuje siê narzêdziem poznawczym najdoskonalszym z mo¿liwych, umo¿liwia bowiem
spostrze¿enie tego, co niewidzialne – jak np. wewnêtrzna prawda cz³owieka”; tego¿,
Spadanie na samo dno morza. „Miesiêcznik Literacki”, 1986, nr 1, s. 44. Dope³nia tê
wypowiedŸ zdanie M. Obarskiego, który zaznacza: „Mroczna atmosfera pokrewna
klimatowi dzie³ Franza Kafki, masochistycznego piewcy totalizmu wykreowanego w
chorobliwych urojeniach, potêguje do granic schizofrenicznego koszmaru niewyobra¿alny
nawet we œnie terror psychiczny i fizyczn¹ torturê. Psychologizacjê snu nasyci³ bowiem autor
Karamoro cierpieniem nadludzkim, które narzuca fizyczny ból nawet cieniom, istotom ze
snu, wyobra¿eniom z pogranicza iluzji i jawy”; tego¿, Realizm oniryczny, dz. cyt., s. 23. O
samoistnoœci onirycznej prozy Drze¿d¿ona pisze tak¿e J. £ukosz, który podkreœla
niezale¿noœæ propozycji artystycznej polskiego pisarza od innych wzorców literatury
powszechnej; tego¿, Nasz wspólny sen. „¯ycie Literackie”, 1984, nr 11, s. 7.
22

O literackoœci (a w tym œlad lektur utworów Kafki) jako dominancie powieœci Drze¿d¿ona
pisa³ P. Kowalski w recenzji: Czym jest Karamoro? „Regiony”, 1985, nr 1/4, s. 172.
23

Oczywiœcie oprócz pisarstwa Kafki i prozy iberoamerykañskiej nazwisk potencjalnych
antenatów prozy Drze¿d¿ona wymieniali krytycy wiêcej. Byliby to: J. Joyce, K. Vonnegut, J.
Barth, R. Warner i H. Michaux, a z polskich autorów W. Gombrowicz, B. Schulz i S. I.
Witkiewicz.



Kronikarze interesowali siê faktami symbolicznymi, tymczasem prawdziw¹
historiê zapisywa³ czas zupe³nie gdzie indziej“ (K 99).

W intertekstualnych poszukiwaniach cech ³¹cz¹cych prozê Drze¿d¿ona z
twórczoœci¹ Franza Kafki czy twórców prozy iberoamerykañskiej nale¿y
postêpowaæ ostro¿nie. Pewnego typu przesad¹ ze strony krytyki literackiej
jest postawa, jak¹ wobec polskiej prozy lat siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych, a w tym i wobec twórczoœci Jana Drze¿d¿ona, przyj¹³ Henryk Be-
reza. G³ównym za³o¿eniem ideowym postulowanego przez niego programu
estetycznego by³a koncepcja „powrotu do jêzyków pierwszych”, zwrócenia
siê do prywatnych ojczyzn, osobistych przestrzeni dojrzewania i bycia24.
Bereza, choæ wypowiada³ sw¹ koncepcjê jako krytyk literacki, g³osi³
w³aœciwie tezy poetyki sformu³owanej, w której najwy¿szymi wartoœciami
by³a „mowa ¿ywa”, „wewnêtrzny jêzyk wyobraŸni”, „jêzyki ¿ywe” czy
„stan przywróconej jêzykowej wolnoœci”. W jednej z jego wypowiedzi czy-
tamy:

„We wszystkim, co siê tu mówi o œwiecie pierwszym pisarza, o pierwszej
kreacji, o »ziemi wewnêtrznej« i o ziemi w sensie dos³ownym, chodzi o œwiat w
zasiêgu ludzkiego wzroku, poniewa¿ w œwiecie o takim mniej wiêcej wymiarze
pierwsza kreacja wszystko potrafi zmieœciæ, jej œwiadoma kontynuacja wszystko z
niego potrafi wyprowadziæ. Wielka ojczyzna, œwiat i wszechœwiat, niebo i piek³o w
nim maj¹ swoje jedyne Ÿród³o i z niego siê dla ka¿dego wywodz¹. W tym œwiecie
jesteœmy – wprawdzie nie fizycznie, ale duchowo – uwiêzieni, temu duchowemu
uwiêzieniu podlegaj¹ wszyscy ludzie, czy siê do tego przyznaj¹ lub nie...”25.

Bereza przyjmuj¹c, i¿ „mowa ¿ywa” nale¿y do nieska¿onego pismem
œwiata pierwotnej kultury, poœrednio siêga³ do pomys³ów Eleazara
Mieletinskiego zawartych w jego Poetyce mitu

26. To st¹d w³aœnie pojawia³o
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Koncepcja ta pojawia³a siê wielokrotnie w ró¿nych ksi¹¿kach Berezy, bêd¹c swego typu

miernikiem wartoœci ocenianej prozy; tego¿: Taki uk³ad. Warszawa, 1981; Bieg rzeczy.
Warszawa, 1982; Pryncypia. Kraków, 1983.
25

H. Bereza, Bieg rzeczy..., dz. cyt., s. 8.
26

E. Mieletinski, „Mitologizm” Kafki. W: tego¿, Poetyka mitu, prze³. J. Dancygier.
Warszawa, 1981. Takie „wspó³brzmienie” g³osu Berezy z ksi¹¿k¹ Mieletinskiego nie jest
przypadkowe nie tylko ze wzglêdu na treœci wypowiedzi polskiego krytyka, ale i czas
pojawienia siê polskiego t³umaczenia opracowania.



siê tak wysokie ocenianie indywidualnego œwiata wyobraŸni, przestrzeni
wewnêtrznego doznania wypowiadanego potem w sposób odrzucaj¹cy
prawa tradycyjnej logiki. Dziêki takiemu podejœciu móg³ Bereza z entu-
zjazmem pisaæ o arcydzielnoœci Kafki, Joyce’a, Faulknera, Musila, Marqueza
czy Grassa i zestawiaæ z pisarstwem Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja
Kuœniewicza, Tadeusza Konwickiego czy W³odzimierza Odojewskiego.
Przywo³ywani przez Berezê pisarze z literatury powszechnej zestawiani z
polskimi autorami tworzyli specyficzn¹ atmosferê analizy, w której rodzima
proza mog³a byæ okreœlana hiperbolami zachwytu. Bereza w tego typu
ujêciu wieszczy³ kolejn¹ rewolucjê w prozie, jeszcze jeden wstrz¹s w
powieœci wspó³czesnej, co wywo³ywa³o ¿ywy odzew w œrodowiskach
literackich27.

O pisarstwie Drze¿d¿ona przeczytamy:
„Jan Drze¿d¿on jako autor tylko do roku 1977 w³¹cznie opublikowanych

utworów jest pisarzem wybitniejszym ni¿ Llosa i Cortazar razem wziêci z
Borgesem na przyczepkê. Nad rozbudowan¹ dokumentacj¹ tej oceny
pracuj¹ ju¿ ca³e akademie, instytuty i katedry uniwersyteckie, og³osi siê j¹
po ostatecznym ustaleniu znaczenia terminu »powieœæ gotycka«, w tej
kwestii bowiem zdania s¹ podzielone: jedni uwa¿aj¹, ¿e rozwój powieœci
gotyckiej wieñczy Zamek Kafki, drudzy, ¿e powieœæ gotyck¹ rozwijaj¹ tak¿e
Capote i Mach, najœmielsi odkrywaj¹ strukturê powieœci gotyckiej w
utworach Jana Drze¿d¿ona. Zgadzam siê z tymi trzecimi”28.

Mo¿na w tym miejscu siê zastanowiæ, na ile krytyka literacka Berezy
by³a zjawiskiem konstatuj¹cym, a na ile kreuj¹cym rzeczywistoœæ este-
tyczn¹. Przecie¿ jeœli jakiœ krytyk literacki, okreœlaj¹c twórczoœæ rodzimego
autora, przyporz¹dkowuje j¹ do prozy Llosy, Cortazara, Borgesa, Kafki,
Capota i Macha, to pragnie dan¹ powieœæ nie tylko przyporz¹dkowaæ do
historii literatury powszechnej, ale te¿ uwznioœliæ i nadaæ jej œwiatowy
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Na zabiegi Berezy negatywnie reagowa³ J. B³oñski, Dwie groteski i pó³... „Literatura”,

1987, nr 5. Z perspektywy d³u¿szego czasu o technikach krytycznoliterackich Berezy pisze J.
Galant, M³oda proza (lat siedemdziesi¹tych) w oczach krytyki literackiej. „Kresy”, 1998, nr 3,
s. 62-67.
28

H. Bereza, Ontologia. W: Taki uk³ad, dz. cyt., s. 336-337.



wrêcz format. W krytycznoliterackim podejœciu tego typu mo¿na widzieæ
wyraz autentycznego podziwu dla sztuki pisarskiej, ale i przejaw jakiegoœ
polskiego kompleksu kulturowego, nakazuj¹cego z emfaz¹ pisaæ o jakimœ
prozaiku jako „polskim Kafce”. Takie zreszt¹ okreœlenia pojawiaj¹ siê
czêœciej wœród recenzji prasowych i eseistycznych opinii dotycz¹cych prze-
jawów polskiego ¿ycia literackiego, ani¿eli wœród artyku³ów naukowych, co
oznacza, ¿e stosowane s¹ raczej w celu zbudowania doraŸnej i efektownej
tezy krytycznej ani¿eli dla rzeczowej interpretacji filologicznej29. O ile wiêc,
id¹c œladem myœlenia Henryka Berezy, mo¿na siê jeszcze zgodziæ, i¿
Karamoro jest przyk³adem powieœci gotyckiej, o tyle zdanie krytyka, ¿e
Drze¿d¿on przekracza znaczeniem prozê iberoamerykañsk¹, nale¿a³oby
uznaæ za recenzenck¹ przesadê.

Bezpieczniejszym rozwi¹zaniem dla poszukiwania antenatów prozy
Jana Drze¿d¿ona bêdzie sposób okreœlania wp³ywu Kafki na polsk¹ prozê,
jaki zaproponowa³ Jerzy £ukosz. Pisa³ bowiem:

„Kafka razem ze swoimi polskimi dzieæmi, wnukami, kuzynami i
bêkartami oswoi³ wszystkich z faktem, ¿e cz³owiek tej tragicznej ery boi siê
– boi siê totalizmu, wyobcowania, wrogoœci nieludzkich – choæ przez ludzi
stworzonych – instytucji; boi siê przysz³oœci i boi siê samego siebie; i
cz³owiek ów wie, ¿e od lêku nie ma ucieczki, a jeœli ostatecznie przyjdzie
odeñ wyzwolenie, to poprzez poczucie w³asnej godnoœci, która ocala siê,
jeœli lêkowi towarzyszy walka”30.

Tego typu lêk i tego typu walka z nim rzeczywiœcie jest w prozie Jana
Drze¿d¿ona stale obecna. Fakt ten jest sygna³em, ¿e autor Karamoro prze¿y³
podczas pisania zarówno swoje, jak i Kafkowskie lêki, u¿y³ zarówno
swoich, jak i Kafkowskich „mediów” opisywania.
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Jako jeden z przyk³adów tego typu postêpowania mo¿na podaæ wypowiedŸ recenzenck¹ J.

Kotta [Kamienny potok. Eseje. Londyn, 1986, s. 153], który omawiaj¹c Ma³¹ apokalipsê T.
Konwickiego, pisa³ o jej Kafkowskiej „strasznoœci”, o przeniesieniu do polskiej powieœci, a
konkretnie do „kraju przezroczystego zniewolenia” Procesu. Oprócz tego kontekstu pojawia
siê jeszcze w recenzji motyw biblijny, Gogolowski, Mickiewiczowski i inne. Tego typu
recenzenckie postêpowanie Józef Olejniczak nazwa³: „krytyk siê w sobie zakochuje”, por.
tego¿, Trzeba chroniæ tê mi³oœæ... K³opoty z tekstem. W: Pods³uchane, zapisane. Wybór

materia³ów..., red. K. Uni³owski, C. K. Kêdera. Katowice, 1993, s. 29.
30

Tam¿e, s. 62.
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Nazewnictwo w kaszubskiej prozie Jana Drze¿d¿ona

Kaszubskojêzyczna proza Jana Drze¿d¿ona nie by³a dot¹d przedmiotem
wiêkszych studiów jêzykoznawczych (i o ile mi wiadomo, tak¿e litera-
turoznawczych). Z prac jêzykoznawczych nale¿y wspomnieæ o pracy Marka
Cybulskiego poœwiêconej sk³adni prozy kaszubskiej1. Cybulski analizowa³
w niej przypadek dope³nienia po czasowniku zaprzeczonym w kaszubskich
tekstach Majkowskiego, Budzisza i Drze¿d¿ona. Tego ostatniego na podsta-
wie opowiadañ z tomu Dzwónnik. Dziwi, ¿e autor tego artyku³u nie wzi¹³
pod uwagê tego, ¿e sk³adnia tekstów Jana Drze¿d¿ona by³a bardzo czêsto
poprawiana (o czym wiem z rozmowy z prof. Edwardem Brez¹) przez
przygotowuj¹cych tekst do druku - Edwarda Brezê, Jerzego Tredera i Marka
Cybulskiego. Wiêc tekst, jaki otrzyma³ czytelnik, nie w pe³ni odpowiada
temu, co napisa³ sam Drze¿d¿on. W takiej sytuacji nale¿y byæ ostro¿nym
przy formu³owaniu wniosków o jêzyku pisarza.

Niewielkie zainteresowanie badaczy t¹ literatur¹ mo¿e byæ spowodo-
wane te¿ tym, ¿e teksty te nie s¹ raczej wielkiego pióra - tak odczuwa to

1
M. Cybulski, Przypadek dope³nienia po czasowniku zaprzeczonym w kaszubskich tekstach

literackich Makowskiego, Budzisza i Drze¿d¿ona, „Gdañskie Studia Jêzykoznawcze” VII,
Gdañsk 2000, s. 25-35.



chyba ka¿dy czytelnik. Niew¹tpliw¹ ich zalet¹ jest to, ¿e utrwalaj¹, czy
w³aœciwie po czêœci tworz¹ kaszubszczyznê literack¹. Chyba ka¿dy naiwny
czytelnik, czytelnik z ulicy (terminu tego u¿ywam per analogiam do
stosowanego przez kognitywistów w jêzykoznawstwie okreœlenia naiwny
lingwista, lingwista z ulicy - u¿ytkownik jêzyka bez przygotowania jêzyko-
znawczego) tak te teksty odbiera. Jednak¿e s¹ one sui generis faktem
kulturowym i jako takie, zas³uguj¹ na badanie.

Przy badaniu nazewnictwa kaszubskojêzycznej prozy Drze¿d¿ona nie
ma takiego niebezpieczeñstwa, jak przy badaniu stricte jêzykoznawczym.
U¿yte w tekstach nomina propria pochodz¹ od autora.

Analizowane przeze mnie nazewnictwo pochodzi ze zbiorów opo-
wiadañ: Niedzelni wieczór (NW), Dzwonnik (Dz), Na niwach (NN), tekstów
drukowanych w „Pomeranii” oraz z powieœci Twarz Smêtka (TS). Akcja
tych utworów rozgrywa siê na pomorskiej wsi, mo¿na przypuszczaæ, o czym
jeszcze dalej, ¿e s¹ to rodzinne strony pisarza (Jan Drze¿d¿on urodzi³ siê 16
maja 1937 roku w Domatowie pod Puckiem). Charakterystyczne jest to, ¿e
nie jest podany czas akcji a miejsce niby konkretnie, ale tak naprawdê mo¿e
to byæ wszêdzie. Np. miejsce akcji w powieœci Twarz Smêtka rozgrywa siê w
D¹browie i na Pustkach:

„Takô Mónjika w jich D¹browie, dzesz westrzód lasów, pó prôwdze czë

to jesz dac tak¹ fejn bjalkê na swjece”(TS 13) - tu mowa o jednej z g³ownych
bohaterek.

„To je dëcht czekawe, ¿e ónji to tak wjedzelë a te wjele, wjele lat temu w ti

czësto stôri D¹browie” (TS 28).
„Na Pustkach mjeszkôl kowôl Êdris. To bël baro berumt kowôl prawje ¿e

ón se ro wësmarowol” (TS 31).
W pozosta³ych utworach albo podawane jest miejsce akcji, które i tak nie

lokalizuje dok³adnie, lub o miejscu w ogóle siê nie wspomina. Jednak¿e
zawsze jest to wieœ.

Zdecydowanie trudniej jest ustaliæ czas akcji. W ¿adnym z analizo-
wanych tekstów nie pada jakakolwiek data. O czasie akcji w Twarzy Smêtka

mo¿emy przypuszczaæ, ¿e jest to okres drugiej wojny œwiatowej, w której
walcz¹ Czarni (prawdopodobnie Niemcy) z Czerwonymi (chyba Rosjanie):
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„Jak ni Czôrni przëstapilë krótko Êdrisa, në, te to bëlo wszëtko widzec -

tëch bëlo tële, ¿e ¿odnego kuñca njicht nje wjidzôl” (TS 43).
„On so le roz obezdrzol na pustkowi drodze, te ón wjidzol, jak calo

D¹browa idze procesj¹ ze swjêtim obrazê, a slode za njime jid¹ te¿ ti

Czerwoni z giwerame, sztram napakowane pulwrê, tak ¿e od razu be mogle

westrzelec” (s. 49).
Wieœ pomorska, na której rozgrywa siê akcja utworów, to miejsce nie-

mal¿e magiczne, mjesce, na którym ludzie ¿yj¹ swoim, odmiennym od
miejskiego ¿yciem. Wiêkszoœæ nie jest nawet œwiadoma, jak wygl¹da mia-
sto:

„Welë, na Krëpelka, ta doch so wjedno dopitowa, czë w mjesce s¹

szklënjane sztrasë. (…) Jakosz ona so to mësli? Cëe po taczëch sztrasach bë

moglë jic konje?” (TS 33).
O tym, co dzieje siê poza ich terenem, dowiadywali siê od tych, którzy do

miatsa wyje¿d¿ali lub od wêdrowców:
„Lëdze z Pustk bëlë baro czekawi, co to so te¿ na swjece dza. Mo¿e dze

jakô wojna? Taczi wêdrowczëk, ten doch wszëtko wjedzôl” (TS 33).
Ludzie ¿yli tam w zgodzie ze sob¹, z Bogiem i natur¹. Wszelakie od-

stêpstwa by³y piêtnowane. Iœcie „wsi spokojna, wsi weso³a”:
„Bo ko¿de gnjôzdo, chtërno nje je budowóne na zgodze z tim swjatê, baro

chutko dze przez czas ska¿one. Tak to ju je” (TS 241).
Dlaczego nazewnictwo jako przedmiot badañ? Wydaje siê, ¿e na podsta-

wie nazewnictwa (osobowego i geograficznego) mo¿na odtworzyæ wykreo-
wan¹ przez nie rzeczywistoœæ. Nale¿y te¿ zadaæ sobie pytanie, czy maj¹c do
dyspozycji jedynie tekst, bez ¿adnych dodatkowych wyjaœnieñ czy komen-
tarzy autora, uprawnione jest takie odtwarzanie, wykreowanie rzeczy-
wistoœci. Wydaje mi siê, ¿e tak. Pierwszym powodem jest potwierdzenie
wystêpowania danych nazw w Ÿród³ach historycznych oraz materia³ach
terenowych. Warunek ten spe³nia nazewnictwo analizowanej przeze mnie
prozy. Drugim powodem doœæ dowolnego postêpowania z tworzywem
literackim jest przyzwolenie autorytetów. Niech bêdzie mi wolno odwo³aæ
siê do s³ów Poula Ricoeura, który pisa³ ¿e „tekst literacki rozpoœciera
potencjalny horyzont znaczeñ, który mo¿e byæ aktualizowany w ró¿noraki
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sposób” oraz, i¿ sami „musimy domyœlaæ siê znaczenia tekstu, poniewa¿
intencja autorska jest dla nas niedostêpna.”2.

Jak postêpowaæ z proprialn¹ warstw¹ tekstu, jak j¹ interpretowaæ?
Polscy badacze nazewnictwa literackiego wypracowali narzêdzia s³u¿¹ce
temu zadaniu. Przede wszystkim badanie nazw w³asnych w literaturze
polega nie tylko na wydobyciu i klasyfikacji onomastycznej zgroma-
dzonego tam nazewnictwa, ale tak¿e na scharakteryzowaniu indywidualnej,
jak to okreœla Ewa Jakus-Borkowa3 „wynalazczoœci onimicznej” twórców
oraz okreœleniu funkcji artystycznych, jakie pe³ni¹ te nazwy w tekœcie
literackim. Fundamentaln¹ prac¹ dla onomastyki literackiej jest rozprawa
Aleksandra Wilkonia poœwiêcona nazewnictwu twórczoœci Stefana
¯eromskiego4. W pracy tej Wilkoñ poda³ zestaw funkcji, jakie nazwy mog¹
pe³niæ w dziele literackim: funkcja identyfikacyjno-dyferencyjna (podsta-
wowa funkcja nazw w³asnych w nazewnictwie uzualnym), socjologiczna,
lokalizacji w czasie i przestrzeni, semantyczna i ekspresywna. Oczywistoœ-
ci¹ jest to, ¿e jedna nazwa mo¿e jednoczeœnie pe³niæ kilka funkcji. Cenny
jest te¿ wprowadzony przez Wilkonia podzia³ nazw na autentyczne - za-
po¿yczone z nazewnictwa uzualnego, czy jak chc¹ niektórzy, z onomastyki
realnej, nazwy realistyczne - utworzone wed³ug modeli typowych dla
nazewnictwa uzualnego, konwencjonalne - zapo¿yczone z tradycji lite-
rackiej polskiej i obcej, sztuczne - utworzone przez pisarza, odbiegaj¹ce
(strukturalnie lub tylko leksykalnie) od typowych modeli i gniazd na-
zewniczych5. Wszyscy póŸniejsi badacze przejmowali od Wilkonia ten
schemat, czasami go modyfikuj¹c przez np. dodawanie jakiejœ funkcji, jak¹
nazwa mo¿e pe³niæ w dziele literackim. Warto tu wspomnieæ o funkcji
dydaktycznej, jak¹ zauwa¿y³a prof. Urszula Kêsikowa w tekstach Kornela
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P. Ricoeur, Jêzyk, tekst, interpretacja, Warszawa 1989, s. 165.

3
E. Jakus-Borkowa, Nazewnictwo polskie, Opole 1987, s. 148.

4
A. Wilkoñ, Nazewnictwo w twórczoœci Stefana ¯eromskiego, Wroc³aw-Warszawa-Kraków

1970.
5

Schemat za Cz. Kosyl, G³ówne nurty nazewnictwa literackiego (Zarys syntezy). W:
Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993, s. 67-104.



Makuszyñskiego6 oraz o funkcji intertekstualnej, jak¹ zauwa¿y³ w prozie
Micha³a Choromañskiego Adam Siwiec7, czy funkcji kreatywnej - nazwy
w³asne pe³ni¹ funkcjê zarodka fabu³y, ¿artu, kalamburu8.

Analizuj¹c nazewnictwo w kaszubskojêzycznej prozie Jana Drze¿d¿ona,
nale¿y stwierdziæ, ¿e znamiennym dla niej jest to, ¿e nie ma jakichkolwiek
ró¿nic w u¿yciu nazw w³asnych w narracji czy te¿ w partiach dialogowych
bohaterów. Narrator jest stamt¹d, nale¿y do nich, jest swój. Dobrze zna
realia i ludzi tam zamieszkuj¹cych, co niejako upowa¿nia go np. do u¿y-
wania specyficznych form imion funkcjonuj¹cych w danej spo³ecznoœci
(czêsto s¹ to formy skrócone, co jest typowe dla potocznej komunikacji):

„Choc taczi Gust Halman, ten, co mjôl krzept szeroczi, ¿e ne bjalczi ja¿

nó njego pódzeralë dosc smiej¹co” (TS 87).
„A wjele razi so mëslôl, ¿e ón bë chcôl z Gretk¹ razê umrzec” (TS 8).
Zarówno w naracji jak i w partiach dialogowych u¿ywane s¹ regionalne

formy zale¿noœciowe nazwisk:
„Abo wele Grónczëno, co bëla baro za chlopama, në a tero mo¿e so blos

o nji pomëszlec” (TS 8).
Niemal¿e wszystkie nazwy tam u¿yte s¹ autentyczne, czyli przeniesione

z onomastyki uzualnej do tekstu lub realistyczne, czyli utworzone przez
autora zgodnie z modelami nazewniczymi onomastyki realnej. Zarówno
nazwy osobowe, jak i rzadsze nazwy geograficzne bez trudu mo¿na
odnaleŸæ w opracowaniach nazewnictwa staropolskiego lub (czêœciej)
regionalnego, pomorskiego. Dziêki zastosowaniu takiego sposobu nazywa-
nia bohaterów i miejsc proza ta wpisuje siê w wyró¿niony przez Czes³awa
Kosyla nurt realistyczny nazewnictwa literackiego9. Z nurtem tym ³¹czyæ
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nale¿y prozê Drze¿d¿ona te¿ przez zachowanie konwencjonalnego zwi¹zku
miêdzy nazwami a denotatami, w którym dominuj¹ czysto pragmatyczne
funkcje nazw – identyfikacyjno-dyferencyjna, socjologiczna i lokalizacji w
czasie i przestrzeni.

Tak jak w komunikacji, tak i w uzualnej onomastyce nazwy s³u¿¹ iden-
tyfikacji i odró¿nianiu desygnatów. W analizowanych tekstach zdecydo-
wana wiêkszoœæ nazw w³asnych to nazwy osobowe (w sumie jest ich oko³o
340). Bohaterowie nazywani s¹ na ró¿ne sposoby. Najczêœciej identy-
fikowani s¹ przez samo imiê:

„Jan bël wjeldzim mestrê od granjô, a Monjika bëla czedësz zakonjic¹ i

mogla tak fejn spjewac” (TS 18).
„Nôwjikszim tobacznjikê bël Klemens Malotka” (TS 89).
„Niech¿e so za swoj¹ Klar¹ patrzi, cë¿ jo z ni¹ mom, a to, ¿e on mo

dostone od ni wczubaszone” (NN 17).
Zdecydowanie czêœciej identyfikacja reazlizowana jest za pomoc¹

skróconej formy imienia:
„Czedësz, jesz w D¹browje, te nen Tóna abo jaczi Jozef so pospjewalë le

flot, ¿ebë mjec tego dëtka, a jak¹ bulewkê” (TS 29).
„Nawet o malinczim Gustku i Agnesë swjat nje pjisze” (TS 25).
„Czedësz bëla tu takô Dora, te¿e gôdalë, ¿e óna nosëla tê nôwjiksz¹

gwjôzdê w sercu” (TS 54).
„Poprowdzë Frêcku chcema ¿e jic, tu musi ktos bëc” (NW 6)
„A tere të przindzesz a gôdôsz moja Mariczka, dëcht jak nen Siwozdrzôl”

(NW 8).
„O wë, Róza, të doch Rózka zabl¹dzëla” (NW 16).
Imiona nadawane bohaterom przez autora nale¿¹ do czêstych na Po-

morzu – zarówno w nazewnictwie historycznym, jak i wspó³czesnym.
¯aden z bohaterów nie nosi rzadkiego czy sztucznego imienia. U¿ywane s¹
te¿, co i dziœ spotykane jest na Pomorzu, skrócone formy imion od obco-
jêzycznych form. W wypadku Pomorza jest to jêzyk niemiecki. Najczêœciej
spotykan¹ tego typu form¹ jest skrócenie od bardzo czêstego imienia
Ma³gorzata:

„Ko to do rozmajite chorobë, ale Greta wjedno bëla zdrów” (TS 7).
„Të Gretko, môsz taczi glos jak ten nôlepszi ptôch w lese” (TS 7).
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Zastosowanie form skróconych i spieszczonych w tekœcie lietrackim,
zw³aszcza w partii narracyjnej, stwarza klimat swojskoœci oraz bliskoœci
narratora z opisywanymi przez niego bohaterami. Jak ju¿ wczeœniej wspom-
nia³em, jest to ich cz³owiek, cz³owiek stamt¹d.

Kolejnym sposobem identyfikacji osób jest okreœlanie ich za pomoc¹
imienia i nazwiska. Podobnie jak poprzedni, tak i ten sposób identyfikacji i
dyferencjacji zaœwiadczony jest w partiach narracyjnych i dialogowych:

„Nene Jan Semerling, ten wjele lat temu wëcign¹n st¹d, a do dzis dnja

swjat o njim nje pjisze” (TS 8).
„Prawie ¿ebë to bëla Marta Biêgowa, te nicht nie chce ale z nie so ju te¿

próchno sëpie” (NW 16).
Jest to stosunkowo rzadki sposób identyfikacji osób w analizowanych

tekstach Jana Drze¿d¿ona, co zbli¿a je do nieoficjalnej, potocznej, codzien-
nej komunikacji, do stylu potocznego, najczêœciej w komunikacji stoso-
wanego10.

Do tego rodzaju komunikacji analizowane przeze mnie teksty jeszcze
bardziej zbli¿a kolejny sposób idntyfikacji, a mianowicie przez u¿ycie (dziœ
ju¿ przewa¿nie tylko gwarowych) form zale¿noœciowych nazwisk:

„Abo wele, Gronczëno, co bëla baro za chlopama, në a terô mo¿e so blos

o nji pomëszlec” (TS 8).
„Te onji uprosëlë Klarê Gojkow¹, chtërna mja tak pëszn¹ notê, ¿e nawet

ten nôstarszi wjilk zewôl” (TS 22).
„Na pogrzebje bëlo baro wjele lëdzi mlodëch a stôrëch, nawet stôrô

Kurajczënô bëla przëkuflono” (TS 13).
„Bjêga bël ju stôri i mo¿e dobrze nje widzôl, ale przëbjegla Ana

Kutajokowô, ta bëla czësto mlodô, a gôda to samo” (TS 49).
„A te szlë prawje Ana Gojków z Marik¹ Krampikoszczëch tak so

wëzdrzec, czë to mo¿e padô, abo so zacigô” (TS 55).
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„Szemansczi wjedno powjowdôl, ¿e czëdësz, pnode lat, mjeszkôl na

Pustkach njijaczi Gust Barchmanów” (TS 50).
„Prawie ¿ebe to bëla Marta Biêgowa, te nicht nie chce ale z nie so ju te¿

próchno sëpie” (NW 16).
Te formy zale¿noœciowe, jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, do dziœ u¿y-

wane s¹, choæ dziœ przez wiêkszy kontakt ludzie ze wsi z mieszkañcami
miast, a tak¿e przez media rzadziej ni¿ kiedyœ, na wsi pomorskiej. Odnosz¹
siê zarówno do kobiet jak i mê¿czyzn. Rzecz oczywista, nie wszystkie, np.
nazwiska ¿eñskie z sufiksem -ina w³aœciwe s¹ wy³¹cznie ¿onom, s¹ to
nazwiska marytonimiczne, odmê¿owskie. Zaœ nazwiska z -ka stosowane s¹
dla okreœlenia ¿on i córek.

Wszystkie nazwiska pojawiaj¹ce siê w kaszubskojêzycznych tekstach
Jana Drze¿d¿ona nale¿¹ do typowo pomorskich11. Przyk³adowo: Bjêga,
Biczk, Wichert, Kurajk, Szmuda, Mudlaw i inne.

Rzadka i doœæ nietypowa (dla tego okresu) jest identyfikacja bohaterów
przez odmiejscow¹ deskrypcjê okreœlon¹:

„Njechtërni gôdaj¹, ¿e to je Staszk z D¹browë, ten¿e mjôl bëc baro

m¹dri” (TS 205).
W badanych tekstach jest to bardzo rzadki sposób identyfikacji osów.

Wprowadza pewien odcieñ archaicznoœci, gdy¿ taki w³aœnie rodzaj
identyfikacji (imiê + przyimek + nazwa miejscowa) w³aœciwy by³ okresowi
przednazwiskowemu12. Z tych odmiejscowych deskrypcji z czasem wy-
kszta³ci³o siê w Polsce syntetyczne nazwisko w formie przymiotnika na -ski.

Kolejn¹ istotn¹ funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ nazwy w³asne w tych utworach, jest
funkcja lokalizuj¹ca w przestrzeni. Bezpoœrednio przestrzeñ okreœlaj¹ nam
nazwy geograficzne. Tego typu nazw w prozie Drze¿d¿ona jest bardzo
ma³o. Akcja umieszczona jest (je¿eli jest to oczywiœcie wyra¿ona expressis
verbis) w D¹browie. Nazwê tê mo¿na odnieœæ do nazwy miejscowej
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Por. E. Breza, Typowe nazwiska pomorskie. W: Kolokwia ¯u³awskie, t. I, ¯u³awy i Mierzeja

– moje miejsce na ziemi, red. D. A. Dekañski, Gdañsk 2001, s. 81-89.
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Por. Z. Kaleta, Nazwisko w kulturze polskiej, Warszawa 1998, s. 45-46, tej¿e, Ewolucja

nazwisk s³owiañskich,



D¹browa w powiecie puckim13. S³usznoœæ ³¹czenia nazwy D¹browa z
tekstów Jana Drze¿d¿ona z D¹brow¹ z powiatu puckiego potwierdza
kolejna nazwa miejscowa u¿yta w tytule jednego z opowiadañ –
Bl¹dzëkowo:

„To dô wszeliacech lëdzi na swiecë, ale taciego Macka jaci bël w

Bl¹dzëkowie to trudno poszëkac” (NW 23).
Chodzi tu o nazwê miejscow¹ B³êdzikowo, dziœ B³¹dzikowo w powiecie

puckim (PMT III 19).
Dodatkowym potwierdzeniem s³usznoœci lokalizacji akcji opowiadañ w

pó³nocnej czêœci Kaszub jest nazwa terenowa Glinca. Jest to nazwa do³u pod
D¹brow¹, w którym Drze¿d¿on umieszcza akcjê doœæ dziwnych, magicz-
nych, tajemniczych zdarzeñ.

„Nierôz w Glinci jakô te¿ so tak zasmjeje, a chto w Glinci sedzë.” (TS 19).
Nazwa ta, podobne jak D¹browa i B³¹dzikowo, odnotowana jest przez

Tredera (PMT III 31).
Spoœród innych nazw geograficznych nale¿y wymieniæ Pustki. Nazwa ta

pojawia siê doœæ czêsto w badanych tekstach. W pomorskiej onomastyce
uzualnej jest to okreœlenie w³aœciwie ka¿dego nieco oddalonego od g³ów-
nego zabudowania wsi sio³a.

Poœrednio zlokalizowaæ akcjê mo¿na te¿ dziêki u¿ytym w tekscie
regionalnym formom nazw w³asnych. Np. nazwa osobowa Biczk:

„On njeborôk Biczk, sóm nie wjedzôl, jaczim wjeldzim mestrê on bë mog

bëc dze indze na swjece” (TS 8),
zaœwiadcza dwie cechy gwarowe - zanik tzw. e ruchomego oraz nie-

odró¿nianie y z i, co odsy³a nas do pó³nocnej czêœci Polski.
Formy takie jak Bolesa, Krampikowszczëch:
„Mie so zdaje, ¿e tê chtos jidze z ró¿añca. Nie je to na Bolesa.” (NN 10).
„A te szlë prawje Ana Gojków z Marik¹ Krampikoszczëch tak so

wëzdrzec, czë to mo¿e padô, abo so zacigô” (TS 55),

Nazewnictwo w kaszubskiej prozie Jana Drze¿d¿ona

287

13
Por. J. Treder, Toponimia powiatu puckiego, PMT III, Gdañsk 1977, s. 26. Dalej jako PMT

III.



a wiêc nazwy zaœwiadczaj¹ce kaszubienie oraz wymowê taci//taczi

(polskie taki) odsy³aj¹ do terenu Kaszub.
Zaœ nazwy typu Bialk:
„Të mo¿esz jic dze indze, do Mudlôwa abo do Bialka, ti maj¹ boczi” (NN 30),

s¹ œwiadectwem mowy pó³nocnych, bylacz¹cych Kaszubów, co po raz
kolejny uzasadnia umiejscowienie akcji w D¹browie w powiecie puckim.

Osobne miejsce nale¿y siê nazwie w³asnej Mack u¿ytej w drugim
opowiadaniu w zbiorze W niedzelni wieczór. Opowiadanie to poœwiêcone
jest opisowi wêdrówki Macka z Bl¹dzekowa, który wyrusza w œwiat w po-
szukiwaniu pieniêdzy dla poprawy bytu swojej rodziny. Mack przez
ziomków z swojej wsi uwa¿any by³ za niespe³na rozumu, za dziwaka:

„To dô wszelaciech lëdzi na swiecë, ale taciego Macka jaci bel w

Bl¹dzekowie to trudno poszëkac” (NW 23).
Autor chyba nie przez przypadek nada³ temu w³aœnie bohaterowi takie

imiê. Imiê Maciek, w kaszubskiej fonetyce Mack uleg³o apelatywizacji i jak
podaje B. Sychta14, jedno ze znaczeñ wyrazu mack to: 1. g³uptas, kiep, du-
dek. Mielibyœmy wiêc do czynienia z nurtem semantycznym w twórczoœci J.
Drze¿d¿ona. Dla tego nurtu w³aœciwa jest dominacja funkcji semantycznej
w nazwie w³asnej, nazwa taka s³u¿y bezpoœredniej lub poœredniej charak-
terystyce nazwanego denotatu15.

Warto jeszcze wspomnieæ o innym nurcie nazewnictwa literackiego wyró¿-
nionym przez Cz. Kosyla, a maj¹cym swoje poœwiadczenie w analizowanej
przeze mnie prozie. Mam tu na myœli nurt fantastyczno-baœniowy16. Jego istot¹
jest nazywanie specyficznych denotatów œwiata przedstawionego. W tym
wypadku s¹ to fantastyczne, nie maj¹ce zwi¹zku z rzeczywistoœci¹ duchy.
Nazwy te notowane s¹ w powieœci Twarz Smêtka:
Oprzëpôlnica:
„Je taczi malinczi dëszk Oprzëpôlnica. Sedzi przewa¿nie w ¿ëce” (TS 111),
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B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 34.
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Cz. Kosyl, op. cit. s. 84.
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Cz. Kosyl. op. cit., s. 90.



Purtk, Borowô Cotka, Roczitnjik:
„…ko doch bëlo wjele jinëch dëchów, czë to Borowô Cotka, co pase

zwjerzënê w lese, czë Purtk, co mjeszkô w gnoju, czë Roczitnjik, chternego je

wszêdze ful” (TS 123).
S¹ to nazwy duchów, które wystêpuj¹ w wierzeniach nie tylko Pomo-

rzan.
Wystêpuje oczywiœcie tytu³owy duch, wszechobecny na Pomorzu –

Smêtek17:
„Jak dlugo ten Smêtk sedzôl w dzurze, në, te to jesz bëla jakô retunga, ¿e

mo¿e ón z nji wëleze. (…) Tak wcigô, tak chloszczi, a tak w caloscê je baro

smutni. Pustczi wjele razi s¹ tacze, jakbë cësz na njich wjisa tak cê¿czego, ¿e

to je wjele gorsze od smjercë” (TS 92-93).
Jak z powy¿szej analizy wynika, nazewnictwo w kaszubskojêzycznej

twórczoœci Jana Drze¿d¿ona nie odbiega od nazewnictwa uzualnego, ale na-
zewnictwa uzualnego wiejskiego regionu kaszubskiego (mo¿e szerzej -
pomorskiego). Wszystkie u¿yte w badanej prozie nazwy w³asne s¹ realne.
Nawet, gdy nie nale¿¹ do nurtu realistycznego, a fantastyczno-baœniowego
(jak w wypadku nazw duchów w Twarzy Smêtka), to s¹ to nazwy za-
czerpniête z opowiadañ i wierzeñ ludu pomorskiego, które do dziœ funkcjo-
nuj¹ w œwiadomoœci Pomorzan.

Funkcje, jakie nazwy w³asne pe³ni¹ w prozie Drze¿d¿ona, w niczym n ie
odbiegaj¹ od tego, jakie funkcje te nazwy pe³ni¹ w onomastyce konwen-
cjonalnej czy realnej. Jest to przede wszystkim funkcja dyferencyjno-iden-
tyfikacyjna i lokalizacyjna (g³ównie w przestrzeni).

U¿yte w prozie nazwy w³asne wpisuj¹ siê w trzy nurty nazewnictwa
literackiego: realistyczny, fantastyczno-baœniowy i semantyczny, z czego
najwiêcej jest poœwiadczeñ dla nurtu realistycznego.
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Wyczerpuj¹ce studium poœwiêcone literackim kreacjom Smêtka da³ J. Samp, Smêtek.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

KRONIKA

Jan Prondziñski

Moje wspomnienia
1

Urodzi³em siê w Rekowie 14 wrzeœnia 1923 roku. Moimi rodzicami byli
Franciszka z d. Sabisch urodzona na wybudowaniu kierunek Piaszno i Franz
Pluto Depka von Prondzinski z Rekowa (na podstawie ksiêgi wieczystej taki
by³ zapis jego pe³nego nazwiska, lecz potem tej formy pisowni zaniechano).
Gospodarstwo rodziców liczy³o pocz¹tkowo ok. 10 ha, lecz ojciec – bêd¹c
inwalid¹ wojennym z I wojny œwiatowej (25 % inwalidztwa, jak ojciec mi
opowiada³, podczas dzia³añ wojennych i po wojnie by³ bardzo znerwi-
cowany) – nie podo³a³ uprawie takiej powierzchni (gdy¿ nie by³ zdolny
nawet pos³ugiwaæ siê kos¹) i odsprzeda³ czêœæ, a kawa³ek wydzier¿awi³ za
pracê w naszym gospodarstwie. Najstarszy brat zmar³ jako niemowlê, ja
urodzi³em siê drugi w rodzinie, a najm³odsza by³a siostra Angelika, która
wysz³a za Jana Temskiego z wybudowania K³¹czno (wyjechali w 1979 roku
do RFN i oboje nie ¿yj¹, niektóre ich dzieci od czasu do czasu tu przy-
je¿d¿aj¹). W czasach niemieckich obowi¹zkowe by³o 8 klas szko³y podsta-
wowej oraz przysposobienie rolnicze, które by³o wyk³adane zimow¹ por¹
wieczorem w szkole w Rekowie, a latem zaliczaliœmy praktykê roln¹,

1
Relacjê spisa³ Grzegorz Aubracht; przyp. red.



zak³adaj¹c poletka. Od jesieni 1941 roku doje¿d¿a³em rowerem do szko³y
rolniczej w Bytowie.

Po dojœciu Hitlera do w³adzy zosta³y zorganizowane wycieczki na
wczasy dla dzieci z pogranicza. W 1936 roku dosta³em siê na wyjazd do Ba-
warii na 4-6 tygodni na kolonie dla dzieci z pogranicza Niemiec. Pierwszej
miejscowoœci, wiêkszej wiosce, w której przebywa³em i by³em u du¿ego
rolnika, nazwy nie pamiêtam. W tej samej wsi by³ ze mn¹ razem kolega
szkolny Karl Keiser z Rekowa, który mieszka³ tam u nauczyciela i dyrektora
szko³y. Przebywaliœmy na po³udnie od Monachium na terenach podalpej-
skich w pobli¿u m.in. Reutlingen. Dla nas obu pobyt w Bawarii by³ trudny,
gdy¿ gwara bawarska by³a pocz¹tkowo niezrozumia³a dla nas. Wioska by³
spora i by³ du¿y miejscowy koœció³ parafialny rzymsko-katolicki. Ludnoœæ
by³a w tamtych czasach bardzo pobo¿na. Karl i ja chodziliœmy wieczorami
codziennie do katolickiego koœcio³a i uczestniczyliœmy w wieczornych na-
bo¿eñstwach.

Karl odwiedza³ mnie w domu bawarskim oko³o 80-letniego katolika
(gospodarzem by³ jego oko³o 40-letni syn), rozmawialiœmy po kaszubsku,
co zauwa¿y³ stary gospodarz, u którego ja by³em. Dziêki temu dowiedzia³
siê ode mnie, ¿e nie jestem typowym Niemcem, tylko Kaszubem
mieszkaj¹cym na pograniczu Niemiec. Wtedy zada³ mi pytanie, czy prawd¹
jest – jak pisz¹ hitlerowskie gazety – ¿e w moich rodzinnych stronach
zamykaj¹ koœcio³y i likwiduj¹ krzy¿e przydro¿ne. Na to odpowiedzia³em
mu, ¿e nie jest tak Ÿle u nas, poniewa¿ w centrum wsi stoi krzy¿.
Powiedzia³em te¿ o naszym miejscowym ¿andarmie panie Kleinie, który
(bêd¹c ewangelikiem) pyta³ miejscowego gospodarza katolika, czy nie ma
pieniêdzy na odnowienie krzy¿a i zadeklarowa³ pomoc w kupnie farby. W
ten sposób uzmys³owi³em memu rozmówcy, ¿e nie wszyscy Niemcy s¹
wrogo nastawieni do Koœcio³a. Nabra³ dziêki temu i wierze katolickiej
sympatii do mej osoby. Mój gospodarz, którego nazwiska nie pamiêtam, by³
bardzo pobo¿nym i pracowitym cz³owiekiem. W tej miejscowoœci oprócz
koœcio³a parafialnego by³o bardzo du¿o kapliczek, m.in. na jego
gospodarstwie. Mój rozmówca, stary Bawarczyk powiedzia³ mi, ¿e my nie
pozwolimy, by Hitler przeœladowa³ nas za wiarê, nie pozwolimy na
niszczenie krzy¿y i koœcio³ów. Bawaria wówczas by³a zdominowana przez
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niemieckich katolików. Dalej powiedzia³, ¿e zamiast skupiaæ siê na
niszczeniu krzy¿y, Hitler rozpêta wojnê w Europie. Ostrzeg³ mnie, bym –
kiedy zostanê ju¿ zaci¹gniêty do wojska niemieckiego – nie wychyla³
zbytnio g³owy i nie nara¿a³ swego ¿ycia na froncie. Wtedy te¿ powiedzia³, ¿e
mam pamiêtaæ, ¿e jestem katolikiem i nie mam zapominaæ o modlitwie i
ró¿añcu œw. Powiedzia³: „Hitler zdobêdzie wiêkszoœæ Europy, a¿ nadejd¹
klêski, a Hitler zginie jak pies”.

Mia³em okazjê po raz drugi jechaæ na kolonie do Bawarii, pod Mo-
nachium. Tym razem ugoœci³o mnie m³ode ma³¿eñstwo lekarzy, którzy mnie
bardzo ciep³o traktowali, m.in. dlatego, ¿e mia³em opanowan¹ gwarê bawar-
sk¹. Mieli ³adny jednorodzinny dom, byli religijni. Czu³em siê u nich bardzo
dobrze i by³em przez nich traktowany jak w³asne dziecko. Przebywa³em u
nich na prze³omie lipca i sierpnia 1937 lub 1938 przez okres 6 tygodni.

Opowiedzia³em swemu koledze szkolnemu Julianowi Kiedrowskiemu,
co us³ysza³em od starego Bawarczyka na temat Hitlera i przysz³ej wojny.
Zrozumieliœmy, ¿e Hitler jako Antychryst i tak nie wygra tej wojny, wiêc
zg³osiliœmy siê do lotnictwa, by mieæ szansê ucieczki z frontu. Otrzymaliœ-
my wezwanie na badania lekarskie do Szczecina i darmowy bilet. Trzy razy
jeŸdziliœmy na szkolenia i za ostatnim razem zdaliœmy na pilota. Po skoñ-
czeniu szkolenia na lotnika dostaliœmy formularze do wype³nienia i z racji
niepe³noletnoœci rodzice nasi mieli wyraziæ pisemn¹ zgodê na ochotnicze
wst¹pienie do lotnictwa. My jednak nawet tych formularzy nie okazaliœmy
rodzicom i zwrotnie odes³aliœmy poczt¹, gdy¿ nie chcieliœmy iœæ jako
ochotnicy do wojska. Nie minê³o wiele czasu, kiedy otrzymaliœmy powo³a-
nia, Julian do saperów do Grudzi¹dza, a ja do piechoty do Koszalina. Wtedy
nasze drogi siê rozesz³y. Julian by³ na froncie wschodnim tylko oko³o
miesi¹ca i poleg³.

Mia³em ze sob¹ w wojsku aparat fotograficzny od wujka. Posiadam do
dziœ ksi¹¿eczkê wojskow¹ (Soldbuch) o numerze nr 1546 wydan¹ w Ko-
szalinie. Widnieje w niej zapis: „l kompania (Feldersatzbatalion) nr 94 re-
giment 554”, na o³owianej tabliczce widnia³ numer 5523. Przez ca³¹ wojnê
odmawia³em ró¿aniec, jak stary Bawarczyk przykaza³. Ró¿aniec ten otrzy-
ma³em od ks. dziekana Franciszka Szynkowskiego z mojej niezabyszew-
skiej parafii.
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Æwiczenia w Koszalinie by³y wycieñczaj¹ce, trwa³y 8 tygodni, zacho-
rowa³em i w zwi¹zku z tym le¿a³em na izbie chorych. Z ca³ej kompanii
licz¹cej oko³o 180 osób prze¿y³o tylko trzech. Oprócz mnie – Kosznicki i
Kolat. Kosznicki (pisze siê dziœ Koschnycky) mieszka w Hamburgu, prze¿y³
dziêki temu, ¿e po amputacji rêki przebywa³ w koszarach poza frontem,
szkol¹c ¿o³nierzy. Kolat mieszka w powiecie Demmin w by³ym NRD
(Meklemburgia) – wszyscy ten sam rocznik 1923. Kolat siê dowiedzia³ od
znajomych, ¿e ja ¿yjê i powiadomi³ o tym Kosznickiego. Od czasu do czasu
przyje¿d¿ali mnie odwiedziæ.

Od koñca paŸdziernika 1942 roku a¿ do zakoñczenia wojny, bêd¹c na
froncie wschodnim, nie odda³em ani jednego strza³u! Przed wyjazdem na
front zawieziono nas na poligon w Bornem-Sulinowie. Zg³osi³em natych-
miast, ¿e bol¹ mnie zêby, i skierowano mnie do dentysty przed pójœciem na
front. Zaproponowano mnie przy okazji skierowanie na naukê jêzyka ro-
syjskiego. Jêzyk ten okaza³ siê przydatny w póŸniejszym okresie. Dziêki
temu unikn¹³em bardzo ciê¿kich æwiczeñ na poligonie, gdzie niektórzy
¿o³nierze a¿ p³akali.

W lipcu 1942 roku przetransportowano nas bydlêcymi wagonami na
front wschodni do Charkowa. St¹d rozpocz¹³ siê wielki marsz 30-40 km
dziennie w okropnym upale. Otrzymaliœmy tylko jedn¹ butelkê aluminiow¹
z kaw¹ zbo¿ow¹ dziennie, by nas zahartowaæ na trudne dni. Pragnienie by³o
tak du¿e, ¿e – kiedy skoñczy³ mi siê napój – skorzysta³em z najbli¿szej
okazji, by wypiæ wodê deszczow¹, nie zwa¿aj¹c na higienê i brud.

Wkrótce dosta³em wysokiej gor¹czki i zachorowa³em na rozstrój ¿o³¹d-
ka. Okaza³o siê te¿, ¿e po dwóch dniach marszu mam pêcherze na nogach.
Przeciêto mi je i posmarowano jodyn¹. Ale dalej nie mog³em iœæ i 13 lipca
1942 roku zawieziono mnie samochodem do Charkowa do szpitala wojsko-
wego (lazaretu) na oddzia³ dla lekko chorych.

Stara³em siê jak najd³u¿ej pozostaæ w szpitalu, w czym pomaga³a mi
ukraiñska pielêgniarka, która zorientowa³a siê, ¿e nie jestem prawdziwym
Niemcem i znam czêœciowo rosyjski. Pielêgniarka dopisywa³a mi do karty,
¿e wci¹¿ mam gor¹czkê. W tym szpitalu lekarzami byli Niemcy. Po oko³o
dwóch miesi¹cach wypisano mnie ze szpitala i otrzyma³em skierowanie na
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front do mojej jednostki, która w tym czasie stacjonowa³a na przedmieœ-
ciach Stalingradu.

Kiedy zosta³em wypisany z lazaretu, otrzyma³em broñ i poszed³em na
dworzec. Jecha³em oko³o 14 dni do swojej jednostki, przy czym na noc
opuszcza³em poci¹g i nocowa³em w pobli¿u dworca. Wiedzia³em, ¿e
partyzantka napada w nocy na poci¹gi. Ostatnia stacja nazywa³a siê Moro-
zowskaja. Tam nocowa³em u nauczycielki Olgi w jej domu.

Rozmawialiœmy czêœciowo po rosyjsku i czêœciowo po niemiecku. Po
d³u¿szej rozmowie traktowa³a mnie jak swego. W nocy partyzanci dobijali
siê do drzwi tego domu. Chcieli mnie zabraæ ze sob¹, ale Olga wysz³a do
nich na dwór i powiedzia³a, ¿e nie jestem Niemcem i nie pozwoli³a na
zg³adzenie mnie. Olga mówi³a podczas rozmowy ze mn¹, ¿e Rosjanie
zdobêd¹ Berlin, a ja odpowiedzia³em, ¿e to prawda i ¿e Hitler zginie jak pies.

Stamt¹d musia³em iœæ pieszo w ci¹gu jednego dnia do jednostki, która
by³a na przedmieœciu Stalingradu, nazywaj¹cym siê Gumrak (by³a tam
podobno fabryka traktorów). Okaza³o siê, ¿e moja jednostka stacjonuje nad
sam¹ rzek¹ Wo³g¹. Jednostka by³a ju¿ wtedy bardzo os³abiona. Nie by³a na
odcinku frontu. Do rzeki sz³a w dó³ du¿a skarpa. I w zwi¹zku z tym nie by³o
do kogo strzelaæ. Kiedy nas Rosjanie zauwa¿yli, strzelali do nas z karabinu
maszynowego lub broni przeciwpancernej. Byliœmy wiêc bezbronni wobec
ataków. Najbli¿szy punkt, w którym byli Rosjanie, to wyspa na Wo³dze.
Najgorsze dla nas jednak by³y nocne lotnicze naloty armii radzieckiej. Po
kolejnym nalocie podczas pracy wykopowych pod bunkier, jednostka
zosta³a zdziesi¹tkowana przez bombê lotnicz¹ i ja jako jedyny prze¿y³em.
Po tym dostarczono paru nastêpnych ¿o³nierzy. Uratowa³em siê, gdy¿
podczas nalotu oddali³em siê od punktu wykopu za potrzeb¹ fizjologiczn¹.
Mia³o to miejsce pod koniec paŸdziernika, kiedy kocio³ stalingradzki by³
zamkniêty.

Racje ¿ywnoœciowe w wojsku by³y stopniowo zmniejszane: najpierw 10,
potem 5, a na koñcu l bochenek na kilka osób. G³ód by³ tak wielki, ¿e zabite
konie gotowano i spo¿ywano.

Na koñcu na naszym odcinku na skarpie Wo³gi zosta³o nas tylko trzech.
Jeden odpoczywa³, a dwóch (z czasem jeden) czuwa³o przy karabinie.
Byliœmy oddaleni 200 metrów od wyspy na Wo³dze i 0,5 km od linii frontu.
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Kiedy mia³em chwilê wolnego, a by³em bardzo g³odny, szuka³em po¿y-
wienia w bunkrach po Rosjanach cywilach i znalaz³em niedojrza³e zielone
zakwaszone pomidory i je zjad³em. Dosta³em siln¹ biegunkê i mój organizm
uleg³ strasznemu wycieñczeniu. Moja waga spad³a a¿ do 38 kg.

Jednym z kompanów by³ Niemiec, katolik z Nadrenii, oko³o 40-letni.
Kiedy ten przyszed³ do mnie na swoj¹ zmianê do karabinu maszynowego,
poczo³ga³em siê na odpoczynek 50 metrów od tego miejsca. Nie minê³o
wiêcej ni¿ 2 minuty, a granat przeciwpancerny trafi³ w stanowisko, zabijaj¹c
Nadreñczyka.

Czu³em siê z dnia na dzieñ coraz gorzej. Bunkier z karabinem maszy-
nowym zosta³ zburzony, przesta³ istnieæ. Dalej czuwaliœmy na górze na
skarpie. 22 grudnia 1942 Rosjanie zauwa¿yli mnie. Strzelili mi w nos na tyle
szczêœliwie, ¿e siê nie rozerwa³. Lekarz da³ na nos plaster. Na drugi dzieñ
trafili mnie, przestrzelaj¹c lew¹ rêkê. Zg³osi³em siê ponownie do tego
samego lekarza (którego gabinet mieœci³ siê prawdopodobnie w podzie-
miach by³ej fabryki traktorów) i unieruchomi³ mi rêkê, zawieszaj¹c na
banda¿u. Lekarz ponownie wys³a³ mnie na dotychczasowe stanowisko.

23 grudnia przyszed³ do mnie plutonowy ze sztabu i powiedzia³, ¿e
potrzebuje z ka¿dego miejsca jednego ¿o³nierza do kontrataku. Pokaza³em
mu moj¹ rêkê w banda¿u. By³o mi wszystko jedno, powiedzia³em, ¿e idê.
Nast¹pi³o nieporozumienie, gdy¿ zamiast wracaæ –poszed³ w stronê
karabinu, w wyniku czego, id¹c za nim, dosta³em strza³ z karabinu oddany
do plutonowego i do mnie. Plutonowy zgin¹³ na miejscu, a ja by³em ranny 3
razy: w kolano, ko³o serca i w praw¹ rêkê. Le¿a³em tak od rana do obiadu,
trac¹c du¿o krwi, a¿ przyszli z ¿ywnoœci¹ i wtedy mnie znaleŸli rannego.

Poprzednio, bêd¹c dwa razy ranny, pieszo dotar³em do lekarza. Tym
razem przyniesiono mnie na noszach. Kiedy trzeci raz zjawi³em siê u tego
samego lekarza, powiedzia³em do niego: „Ju¿ teraz Pan mnie nie poœle z
powrotem na stanowisko, ju¿ nie mogê iœæ”. Lekarz bardzo mnie polubi³,
g³aska³. Zrozumia³, ¿e nade mn¹ stoi si³a wy¿sza. Po kilku dniach zapyta³
mnie, sk¹d jestem. Odpowiedzia³em, ¿e z Pomorza. Mówi³, ¿e to on pozna³
po akcencie, ale chce wiedzieæ, z jakiej jestem miejscowoœci. Odpo-
wiedzia³em, ¿e z powiatu bytowskiego. A on na to, ¿e jest z s¹siedniego
S³upska. Poda³ mi rêkê i obieca³, ¿e zrobi wszystko, by mnie st¹d wydostaæ.
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Chcia³ daæ mi swój adres, bym powiadomi³ jego ¿onê i dzieci o nim, kiedy
wyzdrowiejê i bêdê w domu. Zawiesi³ na mnie jedn¹ marynarkê od munduru
i powiedzia³, ¿e dwie marynarki nie bêd¹ mu potrzebne w niewoli.

Oko³o 5 stycznia 1943 w pewnej chwili przyszed³ do mnie nad ranem.
Mia³ jedno miejsce dla mnie rannego w samolocie. By³ to ma³y samolot,
tylko dla jednego le¿¹cego na noszach. Powiedzia³, ¿e daje mi swoj¹ ma-
rynarkê, by mnie jako rannego lekarza wywieziono poza kocio³ stalin-
gradzki. W ostatniej chwili by³a tak du¿a nerwówka, ¿e zapomnieliœmy o
jego adresie. Zosta³em zamocowany na sanki i poci¹gniêto mnie do ma³ego
samolotu, który prawdopodobnie jako ostatni wydosta³ siê z tego punktu
sanitarnego.

Lotniska nie by³o ju¿ tam. Samolot polecia³ z kot³a stalingradzkiego na
zachód. L¹dowa³ w terenie nie zabudowanym. Mimo strza³ów sanitariusze
dowieŸli mnie samochodem na noszach do Rostowa nad Donem do szpitala.
Szpital by³ przepe³niony, wiêc zaniesiono mnie na czwarte piêtro. Lekarze
byli niemieccy, a obs³uga ukraiñska. Przebywa³em tam od 5 do 26 stycznia
1943 roku. Dano mi gips na nogê, banda¿e na dwie rêce. Bardzo dobra
kobieta Ukrainka traktowa³a mnie jak syna i mówi³a do mnie Iwanko. Na
dole budynku nikogo nie by³o, by mnie przetransportowaæ. Rosjanka zdjê³a
uwieraj¹cy mnie banda¿ na jednej rêce i zaprowadzi³a mnie na dó³, na drugie
piêtro. Dalej zabrali mnie sanitariusze na noszach do poci¹gu, do bydlêcego,
prze³adowanego innymi rannymi, wagonu. Pod koniec stycznia, jad¹c tym
poci¹giem nieszczelnie zamkniêtym, dosta³em anginê i gor¹czkê. Podczas
jazdy s³ychaæ by³o na zewn¹trz strza³y artyleryjskie.

Dojechaliœmy do Lwowa. Chciano nas zabraæ do szpitala, ale by³
przepe³niony. W Krakowie, podobnie jak we Lwowie, brak by³o miejsc w
szpitalu. Nastêpnie sytuacja powtórzy³a siê w Katowicach. Zawrócono nas z
powrotem w g³¹b Polski, gdy¿ by³ przepis, który zabrania³ przywo¿enia
rannych ze Stalingradu na teren Niemiec. Tak dotarliœmy do Warszawy. I tu
szpitale by³y przepe³nione.

Dalej dotarliœmy do Lublina. Tu lazaret wojskowy by³ umieszczony
najprawdopodobniej w budynkach KUL-u. Zostawiono mnie pod szeroki-
mi, dêbowymi schodami. Dobrze zbudowany sanitariusz, schodz¹c po scho-
dach, spiesz¹c siê, Ÿle stan¹³ na schody i zwali³ siê ca³ym cia³em prosto na
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mnie. Zacz¹³em wrzeszczeæ i po tym wypadku zaniesiono mnie do lekarza
na salê operacyjn¹. Oko³o 40-letni lekarz kaza³ zdj¹æ gips. Noga by³a
niebieska od temperatury i owadów. Sanitariuszki naciera³y nogê spirytu-
sem i nie mog³y gipsu na³o¿yæ. Opowiedzia³em mu, jak prze¿y³em Stalin-
grad, ¿e by³em 3 dni pod rz¹d ranny – 21, 22, 23 grudnia. Prosi³em go, by mi
pomóg³. Opowiada³em mu o lekarzu ze S³upska, a potem o lekarzu z Ba-
warii. Wtedy ten niemiecki lekarz powiedzia³, ¿e jego najwiêkszy przyjaciel
to ten lekarz z Bawarii, i da³ mnie na osobn¹ salê. Codziennie przychodzi³ do
mnie wieczorem porozmawiaæ. Zapyta³, gdzie chcê byæ zawieziony do
Niemiec: czy blisko domu na Pomorze, czy w g³¹b Niemiec. Odpowiedzia-
³em mu, ¿e najchêtniej pojecha³bym tam, gdzie by³em jako dzieciak na
drugich wakacjach w Bawarii, poniewa¿ powiedzia³em mu, ¿e Rosjanie
wkrótce dotr¹ na Pomorze. Na to lekarz powiedzia³: „Synku, w³aœnie ca³y
transport z lekarzami i rannymi czeka i trafisz do tego lekarza, gdy¿ tam w
kraju pe³ni s³u¿bê”.

I pos³a³ mnie oko³o 26 stycznia 1943 roku w mundurze oficera (który
dosta³em od lekarza ze Stalingradu) do Bawarii poci¹giem dalekobie¿nym z
³ó¿kami dla oficerów. Okaza³o siê, ¿e lekarz, u którego by³em przed wojn¹,
by³ kierownikiem szpitala w Lindenberg, gdzie przebywa³em do 22 lipca
1943 roku. Lekarz – przybrany ojciec – za³atwi³ mi przeniesienie na re-
konwalescencjê w Hotelu Platterhof pod Perchtesgaden w Alpach, gdzie
przebywa³em do 25 sierpnia 1943 roku. Po³owa tego szpitala to ¿o³nierze ze
Wschodu i oficerowie, którzy stracili rodziny, a tu przechodzili rehabi-
litacjê. Drug¹ po³owê tego budynku Hitler da³ do dyspozycji w³adców
Japonii i W³och.

Pewnego dnia Hitler przyjecha³ tu na kilka godzin i kaza³ stawiæ siê
pacjentom szpitala na zewnêtrzny plac przed szpitalem-hotelem i stan¹æ rzê-
dem. Ka¿demu poda³ rêkê, ale tylko z niektórymi zamieni³ s³owo, by³ wtedy
Hitler strasznie nerwowy.

Lekarz, bêd¹c w tym hotelu-szpitalu, przygotowa³ dokumenty do komisji
lekarskiej na proœbê lekarza – mego przybranego ojca. Dokumenty wskazy-
wa³y, i¿ nie jestem zdolny do wojska, gdy¿ noga po wyjêciu kuli by³a
usztywniona.
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Z hotelu by³o widaæ zaœnie¿one góry Alp. Zakocha³em siê w dziew-
czynie z pobliskiej miejscowoœci Perchtesgaden i nie zd¹¿y³em na noc
wróciæ z powrotem do hotelu-szpitala. W tym czasie by³a zmiana lekarza.
Starszy wiekiem poszed³ na emeryturê. Przyszed³ nowy, 40-letni lekarz,
który by³ okropnym s³u¿bist¹. Dowiedzia³ siê, ¿e nie by³o mnie w nocy w
szpitalu. Na drugi dzieñ zapyta³ mnie, gdzie by³em w nocy. Sk³ama³em, ¿e
na miejscu. Lekarz siê zdenerwowa³. Odpowiedzia³, ¿e on siê ok³amywaæ
nie daje i za to k³amstwo bêdzie d¹¿yæ, bym by³ jeszcze zdolny do pójœcia do
wojska. Od tego czasu musia³em 2 godziny dziennie chodziæ na masa¿e, na
rehabilitacjê, cierpia³em straszne bóle, ale po pewnym czasie mog³em
kolano czêœciowo zginaæ. Otrzyma³em 14 dni urlopu do domu i potem
musia³em zg³osiæ siê do jednostki.

Wêdrowa³em po jednostkach we Francji: w Lyonie, w Strasburgu, w
Metz i innych, by znaleŸæ swoj¹ jednostkê. Zanim dosta³em urlop reha-
bilitacyjny, musia³em zg³osiæ siê na komisjê lekarsk¹. Tam uznali, ¿e nie
jestem zdolny do s³u¿by liniowej, lecz tylko na ty³ frontu do s³u¿by
pomocniczej. Skierowano mnie do Kaiserslautern (blisko Nadrenii), gdzie
formowa³a siê jednostka na front we W³oszech.

W tej jednostce zetkn¹³em siê z hrabi¹ (grafem) – oficerem w stopniu
pu³kownika. Pogadaliœmy sobie. Okaza³o siê, ¿e jest wrogiem Hitlera.
Zrobi³ ze mnie swego tzw. adiutanta i w ten sposób pozosta³em w jednostce
Kaiserslautern. Sta³em siê jego tajnym kurierem. Kiedy okaza³o siê, ¿e
nasza jednostka nie pójdzie do W³och, tylko na Wschód, pu³kownik wrêczy³
mi du¿¹ kopertê z tajnymi aktami. Wys³a³ mnie za Kurlandiê, gdzie mia³
czekaæ na mnie. Po drodze by³em w domu w Rekowie, w Bydgoszczy
(wczeœniej pojecha³em do jego ojca w Düsseldorfie i przekaza³em pozdro-
wienia oraz kilka butelek wina).

Za Kurlandi¹ ju¿ hrabiego nie by³o, by mu przekazaæ tajne akta, gdy¿
za³atwi³ sobie Vaterland. Tam by³o m.in. wielu Polaków, robili z drzew
mosty, trasy ewakuacyjne przez bagna. Nosili martwe zw³oki, co œwiadczy-
³o o bliskoœci frontu. Od³¹czy³em siê od swoich, widz¹c, ¿e jednostki siê
wycofuj¹, i przy³¹czy³em siê do jednostki, która przez port ewakuowa³a siê
na Vaterland z portu miêdzy Ryg¹ a K³ajped¹.
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Do Gdyni dop³ynêliœmy statkiem na pocz¹tku marca 1945 na Oksywie. Z
Kurlandii przysz³a do domu w Rekowie wiadomoœæ, ¿e Jan vermist (czyli
zagin¹³).

W Oksywiu dano nam ¿ywnoœæ na 3 dni. Zostaliœmy skierowani na
dworzec transportowy w Gdyni. Stamt¹d bydlêcymi wagonami jechaliœmy
a¿ do Chojnic. Tu nasz poci¹g ostrzeliwali z samolotów Rosjanie, poniewa¿
niemieckie wojsko krêci³o siê ko³o wagonów. By³o paru rannych. Ja
wyszed³em ca³o. Gdy zabierali rannych, dowiedzia³em siê, ¿e obok dworca
stacjonuje kuchnia polowa od jakiejœ jednostki. Do³¹czy³em siê do tego
taboru. Przy kuchni by³o jeszcze 9 Polaków i by³ rozkaz, by nie braæ ich na
liniê frontu, bo i tak zdezerteruj¹. Powiedzia³em do nich, co oni tu jeszcze
robi¹, dlaczego s¹ jeszcze w mundurach niemieckich, bo wojska rosyjskie s¹
prawdopodobnie ju¿ w mieœcie. S³ysza³em strza³y, gdy zbli¿a³ siê rosyjski
front.

Uciekaliœmy pod Rytel (kierunek Czersk), jad¹c przez most. Miêdzy
Czerskiem a Brusami zorganizowa³a siê nowa kompania. Po znalezieniu siê
w lesie, gdzie by³a kuchnia, sformowano nas w now¹ kompaniê piechoty w
Czersku. Okaza³o siê, ¿e do tej jednostki nale¿a³ oficer ukraiñski z by³ej
armii w³asowców. Poszed³em do swojego dowódcy, który by³ oficerem, ale
jako kapelmistrz nie maj¹cy pojêcia o prowadzeniu frontowej walki, i
zaproponowa³em mu, by jak najszybciej siê pozbyæ tego oficera (mia³ dwoje
dzieci, ¿onê i parê malutkich koni), poniewa¿, kiedy Rosjanie nas znajd¹, to
jego i nas zabij¹ na miejscu. Mój pomys³ by³ taki, ¿e pójdê do najbli¿szego
punktu informacyjnego w Bytowie (a przy okazji bêdê móg³ jeszcze
zobaczyæ siê z rodzin¹). Dosta³em na piœmie, ¿e jako przewodnik mia³em go
pokierowaæ do punktu informacyjnego, a stamt¹d pokierowaliby jego dalej.
Wiadomo, ¿e d¹¿y³em, by w drodze do Bytowa odwiedziæ mój dom w
Rekowie. Oficer jecha³ pojazdem i w pewnym momencie nad ranem wje-
chaliœmy w Rekowie na rodzinne podwórko do moich rodziców. Zszed³em z
konia. By³em os³oniêty p³aszczem. W tym momencie moja siostra zawo³a³a
g³oœno do mych rodziców, ¿e to nasz Jan.

Przywitanie by³o bardzo gor¹ce. Po oko³o godzinnym pobycie
powiedzia³em rodzinie, ¿e muszê jechaæ z tym oficerem i jego rodzin¹ do
Bytowa. W Bytowie okaza³o siê, ¿e nie ma tam ¿adnego punktu
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informacyjnego i nikt o niczym nie wiedzia³. Powiedzia³em temu oficerowi,
¿e jeœli chce uciekaæ przed armi¹ radzieck¹, to w Bytowie jeszcze odchodzi
poci¹g w kierunku zachodnim. Chcia³ wagon transportowy i zapytaliœmy o
to na bytowskim dworcu. Okaza³o siê, ¿e ¿adnych wagonów transportowych
nie ma, tylko osobowe. On chcia³ ratowaæ swój baga¿. Widz¹c, ¿e nie ma
szans, oficer powiedzia³, ¿e potrzebuje pieni¹dze. Da³em mu je.
Zaproponowa³em, ¿e zabiorê dwa ma³e koniki i wóz i dostarczê rodzicom.
Zgodzi³ siê na moj¹ propozycjê. Mia³em przy sobie pieni¹dze i zap³aci³em
mu na miejscu. Po¿egnaliœmy siê. Oficer z rodzin¹ poszli posiedzieæ w
poczekalni.

Pojecha³em do rodziców na wozie z nowo zakupionymi koñmi do domu
rodzinnego. Jednak gdy do Rekowa wkroczy³y radzieckie wojska, to te
koniki zabrali rodzicom, którzy w tym czasie byli w ukryciu poza domem.
Poniewa¿ mia³em dokument od swojego dowódcy, który pozwoli³ mi
opuœciæ jednostkê na 3 dni (a nie urlop), wiêc nie zg³osi³em siê do so³tysa
Krauzego. Nastêpnego dnia on powiadomi³ ¿andarmeriê, gdy¿ rzekomo
zdezerterowa³em, nigdzie siê nie zg³aszaj¹c. Kiedy ¿andarmi polowi
przyjechali na podwórko rodziców, nie zastali mnie w domu. Nie uwierzyli
rodzicom, ¿e wyszed³em do znajomych we wsi. Przeszukali wszystkie
zabudowania gospodarcze. Siostrzyczka, domyœliwszy siê, gdzie mnie
szukaæ, odnalaz³a mnie na dole wsi. Posz³a z powrotem, gdy powiedzia³em,
¿e zaraz bêdê w domu. Gdy zbli¿a³em siê na podwórko, ¿andarmi krzyczeli
na mnie, ¿e mam podnieœæ rêce do góry, bo jestem aresztowany, celuj¹c
pistoletem maszynowym w moj¹ stronê. Rozkazali mi zbli¿yæ siê do nich w
podniesionymi rêkami. Na to powiedzia³em, ¿e oni mog¹ siê zbli¿yæ do
mnie tak samo jak ja do nich, gdy¿ mogê polec na w³asnym podwórku. W tej
chwili podeszli do mnie, a ja do nich.

Pokaza³em im pismo od mego dowódcy. Nie mogli uwierzyæ, co trzy-
maj¹ w rêku. Przegl¹dali ten dokument kilka razy z obu stron. Powie-
dzia³em, ¿e chyba wszystko dobrze z moim dokumentem. Poprosi³em ich,
by oddali mi go, bo muszê siê po¿egnaæ z rodzicami i wracaæ do jednostki
ponad 30 km od Rekowa. Powiedzieli, ¿e dokument jest wa¿ny do jutra
wieczór, wiêc nie muszê siê spieszyæ. I odeszli.
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Nastêpnego dnia rano wyruszy³em na koniu w kierunku jednostki.
Ruszy³em prosto drogami polnymi, domyœlaj¹c siê, ¿e bêdê œledzony, co
póŸniej zauwa¿y³em, wchodz¹c do wybudowañ wojska.

Rosyjskie samoloty zauwa¿y³y mnie i ich i wziê³y nas pod obstrza³
karabinów maszynowych. Mi nic siê nie sta³o, a koñ zosta³ lekko ranny w
nogê i nie musia³em z niego zejœæ. Nie wiem, czy coœ siê sta³o œledz¹cym
mnie. Dosta³em siê z kulawym koniem do miejsca, gdzie stacjonowa³a
jednostka. Prze³o¿ony powiedzia³ do mnie: „Zwariowa³eœ? By³eœ w domu i
wróci³eœ”. Opowiedzia³em mu, jak by³o. On powiedzia³: „No dobrze. Po co
mia³byœ byæ rozstrzelany na w³asnym podwórku?”.

Nastêpnego dnia przyszed³ rozkaz: jednostka ma iœæ w kierunku Brus i
chroniæ szosê, odcinek z Brus do Kornego. Po prawej stronie s¹ jeziora,
miêdzy nimi prowadzi³a droga. Mój prze³o¿ony kaza³ jednostce (oko³o 100
¿o³nierzy) broniæ szosy. Dostaj¹c siê do Brus z moim prze³o¿onym
kapelmistrzem, wiedzieliœmy, ¿e jesteœmy na gor¹cym odcinku ognia.
Nastêpnego dnia ruszyliœmy w kierunku Gdañska, bo Rosjanie byli nie-
daleko i musieliœmy uciekaæ. Poniewa¿ dowódca mia³ dokument z infor-
macj¹, ¿e to jednostka szybkiego reagowania, dostaliœmy siê na niemiecki
samochód transportowy. By³o nas dwóch.

Dotarliœmy na przedpole Gdañska do Oliwy, sk¹d ju¿ by³o s³ychaæ
armaty, gdy¿ Rosjanie zbli¿ali siê ju¿ do miasta. Gdy zeszliœmy z samo-
chodu, zatrzyma³a nas ¿andarmeria na motorze i oficer okaza³ im wy-
mieniony dokument. Skierowali nas do jakieœ willi. Tam mieliœmy czekaæ
na dalsze rozkazy. Po pewnym czasie przyby³ do nas ¿o³nierz, który
dostarczy³ nam rozkaz i uda³em siê z nim do koszar we Wrzeszczu, by
odebraæ kompaniê ¿o³nierzy niemieckich. Tam siê okaza³o, ¿e maj¹
zgromadzonych oko³o 120 ¿o³nierzy (czêœæ zamiast he³mów mia³a banda¿e
na g³owie). Rozkaz by³ taki, by prowadziæ jednostkê za katedrê oliwsk¹
niedaleka wzgórza leœnego i za ni¹ siê okopaæ, by broniæ miasto. To
wykona³em, ale nie wróci³em do pomieszczenia mojego niby prze³o¿onego.

W zwi¹zku z tym, uciekaj¹c przed Armi¹ Czerwon¹ zbli¿aj¹c¹ siê na
przedpolach, skierowa³em siê w kierunku Wrzeszcza. Poniewa¿ by³o
dooko³a du¿o rannych, nie zosta³em zatrzymany przez ¿andarmeriê (nie
by³o jej widaæ) i uda³em siê we Wrzeszczu do magazynów spo¿ywczych,
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gdzie znalaz³em plecak, do którego nabra³em kilkadziesi¹t paczek papie-
rosów oraz kilkanaœcie pude³ek czarnej czekolady, dziêki której – mogê dziœ
powiedzieæ – uchroni³em siê przed Armi¹ Radzieck¹. W miêdzyczasie
pozna³em, id¹c przez pal¹cy siê Gdañsk, kolegê pochodzenia austriackiego.
Aby siê dostaæ bli¿ej portu, musieliœmy siê przedostaæ przez Martw¹ Wis³ê.
Tam musieliœmy staæ w kolejce, bo by³o du¿o chêtnych, aby dostaæ siê do
czegoœ w rodzaju promu. Gdy zbli¿yliœmy siê, okaza³o siê, ¿e jest kontrola
baga¿y, które zabiera siê na drug¹ stronê. Tego dokonywa³ w mundurze
niemieckim oficer Armii Czerwonej, który kaza³ mi wrzuciæ plecak do
wody. Lecz w tym zamieszaniu nie zauwa¿y³, ¿e ja ten plecak zabra³em pod
pachê, zanim dosta³em siê na drug¹ stronê. Bêd¹c na drugiej stronie wody,
widzieliœmy (by³o nas dwóch, ja i kolega Burgner), ¿e wkopuje siê du¿y s³up
na tamtej stronie i ¿o³nierze niemieccy prawdopodobnie powiesili tego
podejrzanego Rosjanina na s³upie przez samos¹d, gdy¿ nie chcia³ nikogo
wpuœciæ na prom.

Wtedy ruszyliœmy w kierunku morza. Zaczêliœmy chodziæ, szczególnie
w lesie. W pewnym momencie zauwa¿y³em, ¿e s¹ rozbierane ciê¿arówki.
Okaza³o siê, ¿e kilku ¿o³nierzy niemieckich budowa³o motorówkê (silniki i
szalupê z desek samochodów ciê¿arowych). Po rozmowach z nimi i daniu
im papierosów powiedzieli, ¿e robi¹ to dla panów oficerów przebywaj¹cych
w dolinie w lesie, w bunkrze. Wy¿si oficerowie czekali tam do czasu, a¿
uciekn¹ w nocy przed Rosjanami. Uda³em siê zatem w kierunku bunkra.

Chodz¹c ko³o niego, pal¹c papierosa, zobaczy³em, ¿e wyszed³ z bunkra
jeden z oficerów w randze kapitana i poprosi³, ¿ebym mu da³ poci¹gn¹æ
papierosa. Ja natomiast wyci¹gn¹³em paczkê z plecaka i poczêstowa³em go
tym. Bardzo mi dziêkowa³. Powiedzia³em, ¿e nie trzeba dziêkowaæ, ¿e mam
jeszcze jedn¹. Odpowiedzia³, ¿eby siê nie oddalaæ, mo¿e nas dwóch zabior¹.
Poszed³em po kolegê, powiedzia³em mu o wszystkim i ulokowa³em siê w
pobli¿u oficerów. Po dwóch dniach powiedzieli, ¿e w nocy motorówka
zabierze ich (16 mê¿czyzn, z nami). Jakoœ szczêœliwie dop³ynêliœmy do
Helu. Tam okaza³o siê, ¿e jest przepe³niony wojskiem i cywilami statek
handlowy. Oficerowie za³atwili, ¿e na razie, poniewa¿ statek jest prze-
ci¹¿ony, mo¿emy siê przyczepiæ motorówk¹. Gdy p³ynêliœmy w kierunku
zachodnim, w okolicach £eby sta³o siê wietrznie na morzu. Woda zalewa³a

Moje wspomnienia

303



motorówkê. Dostaliœmy siê na pok³ad statku, który by³ straszliwie prze³a-
dowany. Dop³ynêliœmy szczêœliwie do Zatoki Szczeciñskiej.

W tym momencie og³oszono kapitulacjê Niemiec, czyli koniec wojny.
Statek siê porusza³ dalej, lecz wolno, okropnie przeci¹¿ony. W pewnej
chwili, w godzinach obiadowych, nadlecia³y trzy rosyjskie samoloty
myœliwskie. Wyda³y rozkaz, by okrêt zawróci³ do miejsca, sk¹d przyby³.
Naturalnie za³oga siê denerwowa³a. Samoloty odlecia³y. Aby Rosjanie
widzieli, ¿e nie p³yniemy dalej, za³oga zakotwiczy³a statek, licz¹c siê z tym,
¿e samoloty mog¹ wróciæ. W tym ca³ym zamieszaniu prawdopodobnie kilku
oficerów pope³ni³o samobójstwo. Po 2-3 godzinach nadlecia³y samoloty
angielskie. Zapytali przez radiotelefon, dlaczego stoimy w miejscu. Na to
za³oga odpowiedzia³a, ¿e to z powodu radzieckich samolotów. Anglicy dali
rozkaz odkotwiczenia statku i p³yniêcia w kierunku zachodu. W miêdzy-
czasie przylatywali i kontrolowali. Szczêœliwie dop³ynêliœmy do portu
Neustadt k. Lubeki. W nastêpnych dniach Anglicy przywieŸli kilka worków
sucharów, które zosta³y podzielona po kilka na g³owê. W nastêpnych dniach
dostaliœmy nawet zupê i kawa³ek chleba. Nie kazano nam zejœæ na l¹d,
poniewa¿ w porcie znajdowa³o siê kilka du¿ych okrêtów wojskowych, które
zosta³y opró¿nione i prawdopodobnie mia³y p³yn¹æ do Anglii.

Natomiast oko³o 20 czerwca 1945 roku statek skierowano do brzegu,
gdzie kobietom i dzieciom pozwolono go opuœciæ. Nam kazano z³o¿yæ broñ
i ustawiæ siê w szeregu pod nadzorem oficera angielskiego i niemieckiego.
Ja natomiast, udaj¹c mocno kulej¹cego na jedn¹ nogê, ustawi³em siê na
koñcu. Zauwa¿y³ to oficer angielski i przyszed³ z niemieckim. Pytali, czy
jest mi ciê¿ko chodziæ. Nadjecha³ wojskowy jeep. Kazali nam wsi¹œæ. By³o
nas trzech. Do jeepa wsiad³em ja i dwóch podoficerów. Dojechaliœmy do
wioski Siebsdorf, gdzie na rozkaz podoficera angielskiego i niemieckiego
mieliœmy w poszczególnych gospodarstwach rolnych przygotowaæ listê, ile
osób bêd¹ mogli zakwaterowaæ do poszczególnego rolnika w stajniach i
stodo³ach. Byliœmy internowanymi, a nie niewolnikami. Po pewnym czasie,
poniewa¿ Anglicy dawali ma³e racje ¿ywnoœciowe sucharów i chleba dla
wszystkich by³ych ¿o³nierzy, jedna sztuka byd³a zosta³a ubita i zjedzona.
Dlatego w ka¿d¹ noc 3-osobowa warta musia³a pilnowaæ byd³a, które by³o
na pastwisku. Ja natomiast nie odczuwa³em du¿ego g³odu, powiedzia³em
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jednemu gospodarzowi, ¿e na jego posiad³oœæ nie damy tak du¿o ludzi i
zapyta³em, czy mogê za to od czasu do czasu przyjœæ zjeœæ. I tak by³o.

Po pewnym czasie, gdy pe³ni³em nocn¹ wartê, przez wioskê jecha³y
samochody ciê¿arowe po prowiant dla nas wszystkich internowanych.
Jednemu z kierowców zepsu³ siê samochód, niedaleko za wiosk¹. Rano
spyta³em, dlaczego stoi tam jeszcze. Odpowiedzia³, ¿e musi naprawiæ
przebit¹ oponê i wtedy pojedzie dalej. W miêdzyczasie dowiedzia³em siê od
tego kierowcy, ¿e te¿ jest Pomorzaninem, rodem z Miastka. Powiedzia³em
mu, ¿e jestem z s¹siedniego powiatu bytowskiego. Poniewa¿ mia³ kolegê
przy sobie, spyta³em go, dok¹d jad¹. Odpowiedzia³, ¿e do Hamburga po
prowiant dla internowanych. Spyta³em, czy zawsze kogoœ zabiera ze sob¹.
Odpowiedzia³, ¿e tak. Spyta³em, czy ja te¿ móg³bym jechaæ z nim. Odpo-
wiedzia³, ¿e chêtnie by mnie zabra³.

Lecz najpierw musia³em siê udaæ do bazy, która mieœci³a siê w najbli¿-
szej miejscowoœci powiatowej w Szlezwiku-Holsztynie. Poniewa¿ by³o to
oddalone 20 km od miejscowoœci, gdzie siê znajdowa³em, musia³em iœæ
noc¹, aby byæ przed siódm¹ w bazie, i poprosiæ dy¿urnego, ¿eby da³ mi
pozwolenie wyjazdu do Hamburga jako pomocnik kierowcy.

Zapyta³em kierowcê, kiedy ponownie bêdzie przeje¿d¿a³ przez to samo
miejsce w umówionym czasie, gdy¿ chcê odwiedziæ krewnych zamieszka-
³ych w Wilhelmsburgu. Po dotarciu na miejsce, odnalaz³em mieszkanie me-
go wuja Bernarda Prondziñskiego. Wujka nie by³o. Przebywa³ w niewoli w
Anglii. By³a ciocia. Poniewa¿ mnie zna³a jako ch³opaka, gdy¿ przed lub na
pocz¹tku wojny przyje¿d¿ali do nas w odwiedziny, przyjê³a mnie goœcinnie
w domu. Powiedzia³a, ¿ebym nie zosta³ na sta³e, gdy¿ jest problem z ¿y-
wnoœci¹.

Po kilku dniach wróci³em do miejsca internowania. Zabieraj¹c swoje
rzeczy, znów uda³em siê autem do Hamburga, staraj¹c siê o pobyt tam, co z
pomoc¹ znajomych za³atwi³em. Mieszka³em u starej babci, która mnie
przyjê³a. Stamt¹d, po namowie kolegów i znajomych rodziny Pa¿¹tka-Li-
piñskich, zdecydowa³em siê wracaæ do domu na Pomorze. Dosta³em siê z t¹
czteroosobow¹ rodzin¹ przez £abê do Berlina. Tu jakoœ zgadliœmy, ¿e id¹
transporty przez Polskê do Rosji. Dostaliœmy siê do poci¹gu jad¹cego na
wschód przez Polskê, którym jeŸdzili m.in. rosyjscy wojskowi i ludzie
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pochodz¹cy z Polski, którzy byli na pracach przymusowych w obozach. W
Kostrzynie wojskowi kazali nam wysi¹œæ z wagonu. Wprowadzili nas w
ogrodzenie z drutu kolczastego, poniewa¿ musieliœmy przejœæ przez kontro-
lê.

Przysz³a kolej na mnie. Mówi³em, ¿e jestem Polakiem. Uwierzono mi
czêœciowo. Kazali mi wyjœæ. Nastêpni wchodzili do kontroli. Weszli ojciec i
syn rodziny Pa¿¹tka-Lipiñskich.. Poniewa¿ znaleŸli u syna odznaczenie
wojskowe za s³u¿bê w czo³gu niemieckim, kazali ojcu i synowi rozebraæ siê
do naga, by zbadaæ, czy syn s³u¿y³ w SS. Okaza³o siê, ¿e nic nie znaleŸli, ale
ich trochê bili i trzymali. S³ysza³y to matka i córka i prosi³y mnie, ¿ebym im
wyt³umaczy³, ¿e nie by³ ¿adnym SS-manem, tylko czo³gist¹. Poniewa¿ moja
mowa pl¹ta³a siê z jêzykiem rosyjskim i kaszubskim, powiedzieli, ¿e jestem
taki sam. Ale uda³o siê w koñcu wywalczyæ, ¿e wypuœcili nas wszystkich.
Gdy czekaliœmy na dworcu, by jechaæ do domu, wpadli bandyci, zabrali
kobiety i prawdopodobnie je zgwa³cili. Gdy wróci³y z p³aczem, powie-
dzia³y, ¿e nie chc¹ dalej jechaæ na Pomorze i wracaj¹ do Niemiec. (Pa¿¹t-
ka-Lipiñscy nie wrócili na Pomorze. Osiedlili siê w NRD. Dowiedzia³em siê
tego od Kazimiery Styp-Rekowskiej z P³otów Ma³ych, spowinowaconej z
Grubami, z których wywodzi³a siê matka Pa¿¹tków. Kontaktu z nimi nie
nawi¹za³em.)

Ja natomiast wszed³em do najbli¿szego poci¹gu i pojecha³em do domu.
W poci¹gu z Lipusza do Bytowa z przemêczenia zasn¹³em. W Bytowie, kie-
dy sprz¹taczka przysz³a do poci¹gu, powiadomi³a posterunek bezpie-
czeñstwa, który mieœci³ siê naprzeciw Domu Kultury w Bytowie, i zabrali
mnie. Poniewa¿ uwa¿a³em, ¿e szczêœliwie dojecha³em, zabrali mi czêœæ
dobytku i trzymali oko³o 10-14 dni. Trochê dosta³em lanie za to, ¿e krzy-
cza³em, ¿eby dostaæ posi³ek. Dosta³em jeœæ, lecz w dzieñ musia³em iœæ z
innymi odgruzowywaæ ruiny spalonego centrum Bytowa, aby pozyskaæ ce-
g³y, które sz³y na odbudowê Warszawy.

Zwróci³em siê wprost do nich, by sprawdzili w Rekowie, ¿e nie by³em
hitlerowcem i nikogo nie skrzywdzi³em. Prosi³em, by mnie puœcili. Rozma-
wiali z Ambro¿ym Szczepañskim, który by³ u Niemca Hawera jako robotnik
i z którym siê zna³em, zanim poszed³em do wojska. Wystawi³ mi dobr¹
opiniê. Zosta³em zwolniony pod warunkiem, ¿e podpiszê wspó³pracê i
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przyjmê pseudonim Bytowski. By³o to dla mnie mêcz¹ce, bo musia³em siê
stawiaæ do Bytowa, gdy¿ uwa¿ali mnie za szpiega niemieckiego. W Re-
kowie zagorza³ych Niemców nie by³o, oprócz dwóch starych ma³¿eñstw.
Najbardziej chodzi³o siê o Ignacego Kreczmara, który do koñca wojny
pe³ni³ funkcjê sekretarza partii w Rekowie. Powiedzia³em im, ¿e nie by³
¿adnym aktywist¹ hitlerowskim. Ignacy by³ bardzo dobrym cz³owiekiem i
chodzi³ regularnie do koœcio³a. Funkcjonariusz, do którego musia³em siê
zg³aszaæ, te¿ by³ dobrym cz³owiekiem. Nazywa³ siê Blok. Po pewnym cza-
sie zwolni³ mnie z tego obowi¹zku.

By³o to oko³o koñca paŸdziernika 1945 roku.
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„Nasze Pomorze”, nr 8 (2006)

Janusz Kopyd³owski

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego

w Bytowie za 2006 rok

W dotychczasowej dzia³alnoœci muzeum bytowskiego rok 2006 nale¿a³
do najlepszych. Dotyczy to zarówno liczby goœci odwiedzaj¹cych muzeum
jak i wysokoœci wypracowanego dochodu w³asnego oraz wzbogacenia ofer-
ty wystawienniczej.

W roku sprawozdawczym muzeum w porozumieniu z Zarz¹dem Kom-
pleksu Zamkowego w Bytowie przeprowadzi³o kapitalny remont drewnia-
nego podestu na zachodnim murze kurtynowym zamku. Wspomniany remont
by³ mo¿liwy dziêki zwiêkszeniu przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Pomorskiego w Gdañsku dotacji dla muzeum o kwotê 20 tys. z³otych. Pomoc
finansowa wojewódzkich w³adz samorz¹dowych i wsparcie materia³owe ze
strony zarz¹dcy zamku umo¿liwi³y ponowne w³¹czenie wyremontowanego
podestu do ci¹gu turystycznego.

Zgodnie z planem pracy w II kwartale 2006 roku zosta³a udostêpniona
zwiedzaj¹cym ostatnia kondygnacja wie¿y po dawnym koœciele œw. Kata-
rzyny. Prezentowana jest tu makieta œredniowiecznej zabudowy Bytowa.
Uzupe³nieniem ekspozycji s¹ weduty wspó³czesnych bytowskich artystów
przedstawiaj¹ce zabudowê miasta w 2 po³owie XX wieku.



Wystawiennictwo

W czasie ca³ego okresu sprawozdawczego w zamkowej siedzibie Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie czynne by³y sta³e ekspozycje:

- Zabytki kultury materialnej Kaszubów,
- W krêgu sztuki sakralnej,
- Portrety ksi¹¿¹t zachodniopomorskich – Gryfitów,
- Dawna broñ i uzbrojenie,
- Zamku bytowskiego dawniej i dziœ.
W 2006 roku muzealnicy bytowscy zorganizowali i zaprezentowali w

zamkowej siedzibie muzeum 11 ró¿notematycznych wystaw czasowych:
1. Twórczoœæ osób niepe³nosprawnych, prace uczestników Warsztatów

Terapii Zajêciowej w Bytowie (luty – marzec),
2. 100 pasteli Krystyny Hrehorowicz (marzec – kwiecieñ),
3. Sztuka ludowa Kaszub, ze zbiorów w³asnych muzeum (marzec – maj),
4. Malarstwo Edwarda Dwurnika, ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur

w Olsztynie (kwiecieñ – lipiec),
5. Twórczoœæ kaszubska dzieci i m³odzie¿y, pokonkursowa, zorganizo-

wana przy wspó³pracy bytowskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego (maj – czerwiec),

6. Œwiat wikliny, ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w
Nowym Tomyœlu, oddzia³u Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
(czerwiec – sierpieñ),

7. Wspó³czesna sztuka ludowa Kaszub, po konkursie zorganizowanym
przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach (lipiec – paŸdziernik),

8. 60-lecie Kaszubskiego Zespo³u Pieœni i Tañca Bytów, ze zbiorów
Miejskiego Domu Kultury w Bytowie (lipiec – wrzesieñ),

9. Hans Joachim Schubert – Odzwierciedlenia /fotografia/ (sierpieñ –
paŸdziernik),

10. Techniki wodne; akwarela, gwasz, tempera – prace artystów z Polski
i Francji (paŸdziernik – listopad),

11. Ruch kaszubsko-pomorski w XIX/XXI w., przygotowana przez Mu-
zeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (gru-
dzieñ – luty 2007).

Kronika

310



Prezentowanym w 2006 roku wystawom towarzyszy³y przygotowane i
wydane przez muzeum w ³¹cznym nak³adzie 500 egzemplarzy:

- sk³adanka „100 pasteli Krystyny Hrehorowicz”,
- katalog wystawy „Techniki wodne”.
Przygotowane i prezentowane w siedzibie w³asnej muzeum wystawy

zwiedzi³o 32.932 goœci. Oddzia³ Historii Miasta w wie¿y pokoœcielnej od-
wiedzi³o w 2006 roku 1.223 zwiedzaj¹cych , a ekspozycje prezentowane w
terenowym oddziale – Muzeum Szko³y Polskiej w P³otowie obejrza³o 716
osób. W roku 2006 z oferty wystawowej muzeum bytowskiego skorzysta³o
ogó³em 34.871 zwiedzaj¹cych. Z tej liczby goœci 27.526 osób obejrza³o
ekspozycje muzealne indywidualnie, a 7.345 osób zwiedzi³o prezentowane
wystawy w 235 zorganizowanych grupach wycieczkowych. Wœród 7.345
uczestników zorganizowanych grup turystycznych by³o 5.450 dzieci i m³o-
dzie¿y w wieku szkolnym.

Z ogólnej liczby 34.871 goœci muzeum 29.131 osób zakupi³o bilety
wstêpu, a 5.740 zwiedzaj¹cych skorzysta³o z wolnego wstêpu.
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W porównaniu do 2005 roku ogólna frekwencja w muzeum by³a o ponad
1.500 osób mniejsza. W 2006 roku zwiêkszy³a siê o ponad 1800 liczba
sprzedanych biletów wstêpu, a zmniejszy³a siê o blisko 3.400 liczba zwie-
dzaj¹cych korzystaj¹cych z wolnego wstêpu.

W dalszym ci¹gu utrzymuje siê, obserwowany od kilku lat, wzrost za-
interesowania zamkow¹ siedzib¹ muzeum (2002 r. - 26.076 osób; 2003 r. -
31.018 osób; 2005 r. - 32.278 osób; 2006 r. - 32.932 osób). Zanotowany w
2006 roku spadek ogólnej frekwencji spowodowany by³ wprowadzeniem
op³at za wstêp na ekspozycje w wie¿y pokoœcielnej. W 2005 roku z bezp³at-
nej oferty wstêpu skorzysta³o 3.499 osób, a w 2006 roku frekwencja w
wie¿y pokoœcielnej spad³a do liczby 1.223 osób.

W roku sprawozdawczym przygotowane przez dzia³ etnograficzny wy-
stawy wspó³czesnej sztuki ludowej Kaszub prezentowane by³y w:

1. Muzeum Czêstochowskim w Czêstochowie,
2. Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu,
3. Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Miastku,
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4. Muzeum Okrêgowym w Pile.
Zbiory etnograficzne i historyczne Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w

Bytowie prezentowane by³y równie¿ na ró¿notematycznych wystawach w:
- Bibliotece Miejskiej w Bytowie,
- Muzeum w Lêborku,
- Muzeum Zamkowym w Malborku,
- Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku,
- Chacie owczarza w Sominach,
- Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich,
- Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie,
- Skansenie Pszczelarskim w ¯ukowie.

Dzia³alnoœæ naukowo-oœwiatowa

Wszyscy uczestnicy zorganizowanych grup turystycznych zostali w
trakcie zwiedzania zapoznani ze sta³ymi i czasowymi ekspozycjami mu-
zealnymi oraz z dziejami zamku i histori¹ ziemi bytowskiej. W trakcie roku
pracownicy merytoryczni muzeum obs³u¿yli 235 grup wycieczkowych , w
wiêkszoœci m³odzie¿owych.

W 2006 roku pracownicy dzia³ów ; etnograficznego i artystyczno- histo-
rycznego przygotowali i przeprowadzili 34 lekcje muzealne w których wziê-
³o udzia³ 827 uczniów miejscowych szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Nauczyciele i wychowawcy mogli skorzystaæ z 3 propozycji tematycznych:

1. Spotkanie z rycerzami z Zamkowej Góry (maj – czerwiec),
2. Polskie stroje ludowe (czerwiec),
3. Wró¿by andrzejkowe (listopad).
Lekcje muzealne, prowadzone w formie pogadanek z aktywnym udzia-

³em uczestników oraz zastosowaniem ciekawie dobranych rekwizytów i po-
mocy naukowych cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem zarówno opiekunów
jak i wychowanków.

W 2006 roku muzealnicy bytowscy przygotowali kilka tekstów do perio-
dyków specjalistycznych oraz napisali 8 referatów na konferencje naukowe:

1. „Las w kulturze polskiej” – Cisna (maj);
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- ¯ycie na kaszubskich pustkowiach (Gabriela Pluto-Pr¹dzyñska),
- Grzybobranie w kaszubskich lasach jako forma ludowego zbieractwa

(Tomasz Siemiñski ),
2. „¯ycie dawnych Pomorzan” (prze³o¿ona na 2007 rok);
- Stereotyp jako forma dyskursu miêdzyetnicznego w piœmiennictwie ka-

szubsko-polsko-niemieckim przed 1939 r. (Tomasz Siemiñski),
- Specja³y kuchni kaszubskiej (Gabriela Pluto-Pr¹dzyñska),
3. „Kim s¹ Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach spo³ecznych ” –

Starbienino (wrzesieñ);
- Twórca i odbiorca – kilka uwag w kontekœcie pytañ o kszta³t wspó³czesnej

kaszubskiej sztuki ludowej (Tomasz Siemiñski),
4. „Oblicza muzealnictwa” – Bytów (listopad);
- Zabytek niematerialny – rozwa¿ania nad definicj¹, œwiadomoœci¹ i

praktyk¹ muzealn¹ (Maciej Kwaœkiewicz),
5. „W krêgu badaczy kaszubszczyzny” – S³upsk (grudzieñ);
- Kaszubi bytowscy w badaniach profesor Jadwigi Kucharskiej (Tomasz

Siemiñski),
- Ryszard Kukier, wspó³twórca Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w

Bytowie (Janusz Kopyd³owski).
W 2006 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie by³o gospodarzem 2 kon-

ferencji naukowych:
1. V Konferencji Kaszuboznawczej „Jan Drze¿d¿on i kaszubska enklawa

kulturowa” - 27 paŸdziernik. W konferencji zorganizowanej przy wspó³pracy
m³odych pracowników nauki z Pracowni Kultury Literackiej Pomorza brali
udzia³ naukowcy z oœrodków akademickich w Gdañsku i S³upsku. Opieku-
nem naukowym konferencji by³a dr Adela Kuik-Kalinowska z Akademii
Pomorskiej w S³upsku.

2. II Jesienne Warsztaty Antropologiczne „Oblicza muzealnictwa”; 9-10
listopad. W dwudniowej konferencji brali udzia³ naukowcy z oœrodków
uniwersyteckich w Krakowie, £odzi, Poznaniu i Toruniu oraz muzealnicy z
Bytowa, Gdañska, Krakowa, Lêborka, Olsztyna, Torunia i Wdzydz Kiszew-
skich. Kierownictwo naukowe warsztatów powierzono profesor Ewie No-
wina-Sroczyñskiej z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
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£ódzkiego, który razem z Katedr¹ Etnologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w
Toruniu by³ wspó³organizatorem II Jesiennych Warsztatów Antropologicznych.

Pod koniec 2006 roku ukaza³ siê drukiem VII numer Rocznika Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze”. W przygotowanym
do druku przez pracowników muzeum, Roczniku znalaz³o siê m.in. 18 ar-
tyku³ów autorstwa reprezentantów ró¿nych dyscyplin naukowych , w tym 5
tekstów referatów wyg³oszonych podczas IV konferencji kaszuboznawczej
pt. „Krofej, Mostnik i protestantyzm na Pomorzu”.

W grudniu 2006 roku muzeum wyda³o, przygotowany przez pracowników
dzia³u artystyczno-historycznego, folder poœwiêcony wie¿y dawnego koœcio³a
œw. Katarzyny.

W u¿yczonej nam przez miejskie w³adze samorz¹dowe wie¿y pokoœcielnej
mieœci siê oddzia³ muzeum poœwiêcony historii miasta. Wspomniany folder
ukaza³ siê drukiem w nak³adzie 2000 egzemplarzy. W tym 1500 w jêzyku
polskim i 500 w jêzyku niemieckim.
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Œwiat wikliny, ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym
Tomyœlu, oddzia³u Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie (czerwiec –
sierpieñ 2006). Fot. Archiwum muzeum



Z okazji 660-lecia praw miejskich Bytowa Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
wspólnie z Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Bytowie zorganizowa³o
konkurs na prezentacje multimedialn¹ „Bytów…, ale historia”. W konkursie
wziêli udzia³ uczniowie bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Nagrody ufun-
dowali bytowscy przedsiêbiorcy i miejscowe zak³ady pracy.

W roku sprawozdawczym pracownicy muzeum uczestniczyli w orga-
nizacji szkolnych przegl¹dów artystycznych i ró¿norodnych konkursów
plastycznych.

Na przestrzeni roku muzealnicy bytowscy wspó³organizowali równie¿
zamkowe koncerty kameralne brali udzia³ w ró¿notematycznych konferen-
cjach i sympozjach naukowych, uczestniczyli w specjalistycznych szkole-
niach oraz zjazdach i uroczystoœciach jubileuszowych.

W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni muzeum udzieli-
li kilkunastu wywiadów na temat bie¿¹cej dzia³alnoœci i historii miasta dla
prasy, radia i telewizji .

Ze zbiorów biblioteki muzealnej skorzysta³o w ci¹gu roku kilkadziesi¹t
osób zainteresowanych dzia³alnoœci¹ muzeum, histori¹ zamku, dziejami
miasta i ziemi bytowskiej oraz przesz³oœci¹ Kaszub i Pomorza . Wszystkim
zgromadzonym pracownicy muzeum udostêpnili zgromadzon¹ dokumen-
tacjê i specjalistyczn¹ literaturê oraz udzielili konsultacji z zakresu archeo-
logii, historii, historii sztuki, etnologii i antropologii kulturowej.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów

W 2006 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie wydatkowa³o
na zakupy muzealiów kwotê 14.890 z³. Zbiory instytucji wzbogaci³y siê o
103 muzealia zakupione za wspomniana kwotê oraz o 28 darów wycenio-
nych na kwotê 8.400 z³.

Zbiory dzia³u etnograficznego powiêkszy³y siê o 92 eksponaty zakupio-
ne za kwotê 11.440 z³. Wœród zakupów przewa¿aj¹ prace wspó³czesnych
pomorskich artystów ludowych.

Stosunkowo skromne zbiory dzia³u artystyczno-historycznego wzboga-
ci³y siê o 11 muzealiów zakupionych za kwotê 3.450 z³ i 28 obiektów
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otrzymanych w darze i wycenionych na kwotê 8.400 z³. Wœród nabytków
najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ szaty liturgiczne i inne paramenty koœcielne
przekazane do zbiorów muzeum przez proboszczów parafii rzymsko-ka-
tolickich w Ko³czyg³owach i Kramarzynach. Ciekawym nabytkiem dzia³u
jest otrzymany w darze zespó³ 58 herbów miast pomorskich wykonanych w
okresie miêdzywojennym i powojennym na zlecenie ksiêdza kanonika
Paw³a Szarawskiego ze Starogardu Gdañskiego.

W grupie muzealiów zakupionych do zbiorów dzia³u artystyczno-histo-
rycznego przewa¿aj¹ prace wspó³czesnych artystów plastyków.

W dniu 31 grudnia 2006 roku w Ksiêdze Wp³ywów Muzealiów za-
rejestrowane by³y 5.132 zabytki ruchome.

Wiêkszoœæ zakupionych w 2006 roku muzealiów zosta³a opracowana na
kartach katalogu naukowego i zaopatrzona w dokumentacjê fotograficzn¹.
Ogó³em opracowano 62 zabytki, wykonano 14 uzupe³nieñ kart katalogowych
oraz sporz¹dzono ponad 450 zdjêæ dokumentacyjnych. Na dokumentacjê
fotograficzna sk³adaj¹ siê m.in. zdjêcia nabytków, detali architektonicznych
zamku, sta³ych i czasowych wystaw, wydarzeñ muzealnych oraz penetracji
terenowych i zabiegów konserwatorskich.

W trakcie roku uzupe³niana by³a systematycznie komputerowa baza
danych dotycz¹ca zasobów muzealnych, w tym gromadzonych zabytków
ruchomych i zbioru negatywów bytowskiej kroniki fotograficznej z lat
1946-1975. W 2006 roku do bazy danych wprowadzono równie¿ 53 zabytki
archeologiczne pozyskane w trakcie badañ archeologicznych prowadzo-
nych na zamku a 1 po³owie lat 90. XX wieku.

W 2006 roku rozbudowana i uaktualniona zosta³a, dostêpna w sieci
internetowej, informacja o dzia³alnoœci muzeum, prezentowanych aktualnie
sta³ych ekspozycjach i wystawach czasowych oraz planowanych zamierze-
niach.

W okresie sprawozdawczym ksiêgozbiór biblioteki muzealnej wzboga-
ci³ siê o 80 pozycji, w tym 37 ksi¹¿ek zakupionych za kwotê 1.123 z³ i 43
ksi¹¿ki pozyskane drog¹ wymiany, darów i przekazów wycenionych na
kwotê 1.084 z³. Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2006 roku w inwentarzu
bibliotecznym muzeum zarejestrowanych by³o 3.478 tomów ksi¹¿ek i
wydawnictw ci¹g³ych.
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Zatrudnienie i finanse

W ci¹gu 2006 roku w muzeum zatrudnionych by³o 18 osób, w tym w
pe³nym wymiarze czasu pracy 12 pracowników. Wed³ug stanu na dzieñ 31
grudnia 2006 roku w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie zatrud-

nionych byùo 10 osób na czas nieokreúlony (9 ¾ etatu) i 3 osoby na czas

okreúlony (3 peùne etaty). Wúród zatrudnionych byùo 6 muzealników; 2 pra-

cowników administracyjno-finansowych, 1 przewodnik muzealny i 4 pracow-

ników obsùugi. Z powodu d³ugotrwa³ych urlopów bezp³atnych muzealna
pracownia stolarsko-konserwatorska przez ca³y rok pozostawa³a bez obsady
etatowej. Spowodowane tym oszczêdnoœci umo¿liwi³y zatrudnienie w okresie
sezonu turystycznego pracowników pomocniczych do opieki nad ekspozycja-
mi muzealnymi i obs³ugi ruchu turystycznego .

Przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Bytowie i Powiatowego Urzêdu
Pracy w Bytowie muzeum zorganizowa³o prace interwencyjne i sta¿e absol-
wenckie. W ramach tej wspó³pracy czasowe zatrudnienie w muzeum
znalaz³o6 osób, w tym 2 osoby w ramach sta¿u i 4 osoby w systemie prac
interwencyjnych.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w By-
towie otrzyma³o z Samorz¹du Województwa Pomorskiego dotacjê w wy-
sokoœci 500.000 z³.

W ramach programu MECENAT 2006 na wniosek muzeum Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna³o instytucji dotacjê w wy-
sokoœci ³¹cznej 49,000 z³. na realizacjê zadañ:

1. Porozmawiajmy o kulturze, w ramach programu „Edukacja kulturalna
spo³eczeñstwa” – 29,500 z³,

2. Ornaty, szaty i tkaniny liturgiczne, w ramach programu „Zachowanie,
waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 19.500 z³.

Uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Pomorskiego otrzymane z ministerstwa
œrodki zosta³y w³¹czone do dotacji bie¿¹cej muzeum na 2006 rok. Po zmia-
nach dotacja dla Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie na 2006 rok
wynosi³a 549.000 z³.

W roku sprawozdawczym muzeum wypracowa³o dochody w wysokoœci
167.142 z³. Na dochody w³asne muzeum z³o¿y³y siê m.in. wp³ywy ze sprze-
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da¿y biletów i us³ug przewodnickich w wysokoœci 128.586 z³ z dzia³alnoœci
gospodarczej w wysokoœci 19.377 z³. i pozosta³e przychody w wysokoœci
19.168 z³ w tym dary muzealiów i wydawnictw w kwocie 9.483 z³. W 2006
roku muzeum zrealizowa³o 117,6% planowanych dochodów w³asnych .
Ogó³em bud¿et muzeum w 2006 roku wynosi³ po zmianach 716.142,19 z³.

Z dotacji w wysokoœci 549.000 z³ kwotê 448.020z³ wydatkowano na
wynagrodzenia i ich pochodne. 32.800 z³ na us³ugi obce 20.139 z³ na zakupy
materia³ów ; 20.000 z³ na remont drewnianego podestu na zachodnim murze
kurtynowym; 10.691 z³ na fundusz œwiadczeñ socjalnych; 10.600 z³ na
pokrycie kosztów energii 5.751 z³ na odpisy amortyzacyjne i 1.000 z³ na
krajowe podró¿e s³u¿bowe i pozosta³e koszty .

W ramach ministerialnego programu MECENAT 2006 kwotê 49.000 z³
przeznaczono na realizacje zadañ:

1. Porozmawiajmy o kulturze – 29.500 z³.
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60-lecie Kaszubskiego Zespo³u Pieœni i Tañca Bytów, ze zbiorów Miejskiego Domu
Kultury w Bytowie (lipiec – wrzesieñ 2006). Fot. Archiwum muzeum



Zadanie to objê³o dzia³ania: obs³uga ruchu turystycznego, organizacja
wystaw czasowych, lekcji muzealnych i konferencji naukowych oraz przy-
gotowanie i publikacja wydawnictw w³asnych.

2. Ornaty, sztandary i tkaniny liturgiczne – 19.500 z³.
W ramach programu poddano konserwacji i reperacji 24 ornaty, kapy i

chor¹gwie podarowane do zbiorów muzeum przez okolicznych probosz-
czów.

Z dochodów w³asnych muzeum w wysokoœci 167.142,19 z³ zosta³y sfi-
nalizowane m.in. koszty utrzymania instytucji w tym dostawy energii
cieplnej, energii elektrycznej i bie¿¹cej wody oraz koszty us³ug obcych;
zakupu materia³ów i muzealiów, a tak¿e czêœci us³ug remontowych, sk³adek
ZUS, funduszu œwiadczeñ socjalnych i pozosta³ych kosztów.
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Ruch kaszubsko-pomorski w XIX/XXI w., wystawa przygotowana przez Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (grudzieñ – luty 2007).

Fot. Archiwum muzeum
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