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ARTYKUŁY
„Nasze Pomorze”, nr 5 (2003)

Elżbieta Szalewska

Architektura krajobrazu a odnowa pomorskiej wsi Swołowo

W 2. numerze „Naszego Pomorza” artykuł pt. Średniowieczna wieś 
Swołowo przykład pomorskiego dziedzictwa kulturowego zapowiadał cykl 
publikacji o tej wsi'. Wspomniano w nim inicjatywy słupskiego Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami, wystawę „Kraina w kratę” oraz pilotażowy 
projekt rozpoczęty w 1998 roku w Swołowie. W niniejszym artykule 
autorka przedstawia efekty osiągnięte w wyniku realizacji projektu reno
wacji architektury krajobrazu, ponieważ ten przykład może być wzorem dla 
innych obszarów.

Charakterystyka Swołowa

Chociaż pomorskie krajobrazy należą do unikatowych w skali Europy, 
ponieważ nie przebudowano ich w epoce uprzemysłowienia (XVIII i XIX 
w.) tak zasadniczo, jak w wielu europejskich krajach, to zagrożone są one 
współcześnie przez nowe technologie i materiały budowlane, obce wzorce 
architektoniczne, przemiany strukturalne i warunki ekonomiczne polskich

H. Ostrowska-Wójcik, H. Soja, Średniowieczna wieś Swołowo -  przykład pomorskiego 
dziedzictwa kulturowego. „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w 
Bytowie”, Bytów, 2001 (2000), 2, s. 70-83.
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wsi. Aby chronić krajobraz Swołowa, położonego na Równinie Słupskiej w 
odległości 12 km na zachód od Słupska i tyleż samo od morza, podjęto sze
reg działań, poprzez które może uda się zachować odrębność tej wsi (a także 
innych). Okolice Swołowa, mające 714 ha (dawniej 900 ha), w których 
mieszkają 244 osoby (2004 r.), od dawna eksploatował człowiek, co do
kumentują występujące tu archeologiczne artefakty z kilku okresów:

1. kompleks obozowisk schyłkowo mezolitycznych i neolitycz
nych (III tys. p.n.e. - do 1700 roku p.n.e.);

2. mniej stabilne osadnictwo kultury łużycko-pomorskiej reprezen
towane przez 18 obiektów (ok. 1700-700 roku p.n.e.);

3. kompleks 15 obiektów z okresu wpływów rzymskich z cmenta
rzyskiem, na którym znaleziono przedmioty -  importy rzymskie oraz nad
czarnomorskie (200-350 roku n.e.) podczas badań około 1940 roku, które 
eksponowane są na stałej wystawie w Muzeum w Koszalinie;

4. zespół osadniczy złożony z 24 obiektów: wczesnośredniowiecz
ne grodzisko w pobliskiej Gaci Leśnej (2,5 km na południe od Swołowa), 
osady przygrodowe i cmentarzysko kurhanowe (IX-XI wiek)2.

Z uwagi na korzystne dla rolnictwa i osadnictwa warunki przyrodnicze, 
równiny nadmorskie stosunkowo wcześnie wylesiono. Jednak nadal duży 
kompleks lasów osłania wieś od uciążliwych wiatrów wiejących z kierunku 
północnego i północno-zachodniego. Lasami przebiegają granice ze wsiami 
Starkowo, Pęplino i Duninowo. Na siedliskach żyznych buczyn pomorskich 
{Melico fegetum) są urodzajne, pszeniczne pola, a w miejscu łęgów olszo
wych i jesionowo-olszowych (Ciraco alnetwn) w dolinie Moszczeniczki -  
łąki.

Nadając wieś joannitom ze Starego Sławna (Sławska), odnotowaną w 
dokumentach w 1230 roku jako Zelov lub Zvelow, gdański książę Święto
pełk II przyczynił się do rozwoju jej gospodarki czynszowej’. Z promie
nistego planu rozłogów w zachodniej części wsi autorka wnioskuje, że

Dane Iwony Kozerskiej z Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Słupsku.
H. Szulc, Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu Zachodnim. „Prace 

Geograficzne”, PAN, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988, 149, s. 45-60.
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najpierw istniała jakaś mniejsza osada, a później wokół jeziorka rozpla
nowano dużą owalnicę, w której kościół wzniesiono w końcu XIV wieku.

Po 1474 roku Swołowo, podobnie jak wiele innych wsi pomiędzy Darło
wem a Słupskiem, weszło w skład domeny książęcej i przez kilka wieków 
stosunki gospodarcze i społecznie nie zmieniały się. Czynszowa wieś miała 
wolnego sołtysa. Każdy z 16 kmieci uprawiał po około 50 ha gruntów. Gdy 
w połowie XVIT1 wieku areał jednego z gospodarstw, położonego na 
wschodnim skraju w południowym ciągu zabudowy, podzielono na trzy 
części (Vi i dwie po %), to za nim zbudowano dwa nowe siedliska i jedno 
przy drodze prowadzącej do traktu darłowskiego (obecnie zagroda nr 1). 
Ponieważ w Swołowie nie było siedziby folwarku i większość pańszczyzn 
zniesiono pod koniec XVIII wieku, a około 1820 roku ostatecznie 
przekształcono dziedziczne prawo użytkowania gospodarstw w prawo 
własności, to krajobraz zmieniał się ewolucyjnie. Na gruntach folwarku 
przy drodze w kierunku Bruskowa Małego i Słupska powstały siedliska 
czterech gospodarstw mających po 10 ha. Przy jednym z nich zbudowano 
wiatrak.

Porównując mapę katastralną Swołowa -  z 1832 roku (rys. 1) -  ze 
współczesną, stwierdzono, że w przeciągu 150 lat drogi, granice działek i 
niektóre budynki znajdująsię w tych samych miejscach. Do tej grupy należy 
kościół oraz budynki w zagrodach: budynek bramny nr 5, stodoły nr 6, 8. 11 
i 13 oraz najstarsza w Swołowie chałupa nr 39 z bardzo czytelnymi cechami 
pierwotnej kumości, niezwykle rzadki przykład pomorskiego budownictwa 
dla biedoty4.

Uwłaszczeniowe reformy rolne przyczyniły się do rozwoju pomor
skich wsi. Potwierdzają to dane statystyczne Swołowa dotyczące budyn
ków oraz dane demograficzne. Gdy w 1851 roku we wsi było 31 domów i

Zob. C. Nowakowski. Ekspertyza architektoniczno-konserwatorska budynku nr 39 w 
Swołowie, gm. Słupsk (maszynopis). PSOZ w Słupsku, 1997; E. Szalewska, Architektura 
budownictwa chłopskiego na Pomorzu Środkowym W: Materiały Konferencyjne 
„Antikon '98 II Targi Konserwacji i Renowacji Zabytków (2-4 X II1 998). Szczecin, 1998, s. 
27-38; tejże, Kraina w kratę. .Jantarowe Szlaki”, 1998, nr 4 (250), s. 1-8; tejże, Odkrycie 

kurnej chaty". „Spotkania z Zabytkami”, 1998, nr 5, s. 31-32; tejże. Ochrona i renowacja 
krajobrazu zabytkowej wsi Swołowo. W: Materiały II Przeglądu Działalności Kół 
Naukowych Przyrodników WSP w Słupsku, red. Z. Sobisz, E. Wołk. Słupsk, 1998, s. 17-21.
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236 osób, to w 1885 roku w 66 domach zamieszkiwało już 499 osób5. W 
latach 1850-1890 wzniesiono większość zachowanych do współczesno
ści budynków chłopskich i dla robotników rolnych, mleczarnię, budynek 
na sprzęt pożarowy, rozbudowano kościół i założono nowy cmentarz 
poza wsią.

Nieduże siedliska z budynkami dla robotników powstawały najczęściej 
w ogrodach lub na pastwiskach właściciela gospodarstwa, wewnątrz wrze
cionowatego placu i przy wiejskiej drodze. Ponieważ zniszczone, ryglowe 
ściany chlewów i obór zastępowano murowanymi z cegły, a dachowe po
krycia ze słomy i trzciny -  ceramicznymi dachówkami, to w efekcie tego 
kolorystyka krajobrazu z białej6 lub szarawo-ugrowej stała się bardziej 
jaskrawa -  cynobrowa i biało-czarna. Dzięki zwyczajowi umieszczania na 
belkach lub ścianach inskrypcji i dat można odtworzyć historię budynków i 
zagród, właścicieli i budowniczych, a także prześledzić ewolucję materia
łów, technik konstrukcyjnych i architektury budynków chłopskich od XVIII 
do XX wieku. Znamienne jest to, że chociaż pod koniec XIX wieku 
konstrukcje murowane zdecydowanie zaczęły wypierać drewniane, to po 
pożarze w 1920 roku w zagrodzie nr 3 postawiono budynek bramny ry
glowy.

Na wschodnim skraju wsi wzniesiono nowe budynki z przeznaczeniem 
na szkołę (1931) i naprzeciwko siedlisko rolne. Do wsi doprowadzono 
elektryczność, wybrukowano wiejską drogę, miejsca wilgotne odwodniono 
drenażem, kamieniami i gliną uszczelniono nieckę stawu, rowy cieków wy
profilowano. Wodę czerpano ze studni kopanych.

Do dobrego zachowania średniowiecznego rozplanowania przyczyniło 
się to, że w latach 30. XX wieku w Swołowie nadal jedenaście gospodarstw 
miało po około 50 ha (największe 71 ha), cztery po około 20 ha oraz 
dwadzieścia cztery od 0,5 do 20 ha. Na podwórza chłopskie wjeżdżano i 
wchodzono przez budynki bramne. Siedliska czworobocznych zagród o po
dobnej wielkości (około 60 x 120 m) układały się wrzecionowato na

5 Z. Szultka, Rys historyczny Swołowa (maszynopis). 1997, s. 6.
Dawniej całe ściany budynków drewniano-glinianych bielono wapnem lub pozostawiano 

nietknięte. Naturalna faktura zachowana jest w przejazdach budynków bramnych. 
Malowanie belek na czarno smołą zaczęto pod koniec XIX wieku na drewnie sosnowym, 
które w porównaniu do dębowego było mniej odporne na wilgoć.
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rzędnych 32-34 m n.p.m. W zagrodach chłopskich było od pięciu do dzie
więciu budynków, w tym wolno stojące piekarnie {Backhaus), szopy, 
pralnie, wozownie, lodownie i warsztaty.

W 1970 roku 44 gospodarstwa indywidualne użytkowały 472 ha (średnia 
powierzchnia 10,55 ha). Z rolnictwa utrzymywało się 72 % mieszkańców. 
Funkcjonowała tutaj 8-klasowa szkoła podstawowa, punkt biblioteczny, 
skup mleka, Kółko Rolnicze, stacja zabiegów ochrony roślin, punkt wete
rynaryjny, OSP i sklep. Hodowano 234 sztuki bydła, 264 świnie, 53 konie, 
44 owce.

Obecnie w Swołowie jest 48 siedlisk, a 12 gospodarstw rolnych. 
Największe gospodarstwo indywidualne ma 55 ha, dwa -  ponad 20 ha, sześć 
po około 10 ha (właściciele dwóch mieszkają w Słupsku) oraz najmniejsze -  
7,40 ha i 4,8 ha. Odmiennie niż w przeszłości, rolnictwo nie jest już 
głównym źródłem utrzymania. Kilkanaście osób dojeżdża do pracy w 
Słupsku.

Architektura krajobrazu i zabytki kultury

Unikatowy krajobraz Swołowa tworzy amfiteatralna forma terenowa, 
strumień, staw oraz elementy dziedzictwa kulturowego i zieleń, mającą w 
obszarze źródliskowym dostatek wód gruntowych i opadowych. Wysokie 
drzewa gatunków rodzimych (jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, lipy, 
klony, wierzby nad stawem), stare drzewa owocowe, naturalne żywopłoty z 
krzewów i chmielu, pielęgnowane ogrody kwiatowe przed domami i bu
dynkami bramnymi pięknie uzupełniają porządek architektoniczny i urba
nistyczny.

Na 170 budynków istniejących w Swołowie w 1983 roku", 70 było 
ryglowych, wśród nich pięć kilkupiętrowych dworów z połowy XIX wieku 
(szósty z 1826 roku rozebrano około 1985 r.). Każdy z budynków jest inny. 
Powtarzają się sytuacje budynków w zagrodach, np. w ciągu zabudowy po 
północnej stronie wiejskiej drogi stodoły, mające do 40 m długości stoją po

7 Wtedy wykonano tzw. białe karty konserwatorskie.
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zachodniej stronie, a budynki inwentarskie po wschodniej stronie podwórza. 
W głębi brukowanych, dużych podwórzy, mających około 800 m2, stawiano 
dom, przy którym był ogród i sad. W każdej zagrodzie istniała kopana, 
umocniona belkami dębowymi, a wyżej kamieniami studnia8. Na środku 
podwórza, w uszczelnionym gliną zagłębieniu gromadzono obornik.

Kiedy na początku marca 1945 roku radzieckie wojska zajęły Swołowo 
(przebywało tutaj ponad 1000 osób, wśród nich uciekinierzy z Prus 
Wschodnich), nie powstały żadne zniszczenia. Najdłużej mieszkający tu 
Szczepan Ptaszkowski -  przybył przed frontem w lutym 1945 roku -  
wspomina ówczesny krajobraz wsi jako bardzo uporządkowany i zadbany. 
Od sierpnia stopniowo napływali osadnicy z różnych stron Polski, którzy nie 
zawsze chcieli osiąść tutaj na stałe i gospodarzyć na ziemi. W pierwszym 
okresie w dużych zagrodach osiedlano po dwie rodziny, ale było to zjawisko 
przejściowe i obecnie jedynie zagroda nr 27 jest własnością dwóch rodzin. 
Siedliska robotników rolnych po 1945 roku niezbyt szczęśliwie przek
ształcono w małe gospodarstwa rolne Jeszcze przez kilka lat w ogrodzie nad 
stawem po przeciwnej stronie działki dawnej szkoły stał wiejski budynek, 
tradycyjnie przeznaczony dla osób samotnych i najbiedniejszych (Armen
haus).

W drugiej połowie XX wieku zmiany przestrzenne w Swołowie były 
niewielkie. Spaliły się (29 VII 1949 r.) budynki bramne i inwentarskie w 
zagrodach nr 17 i 18 oraz kilka lat później w zagrodzie nr 22, gdzie nie 
odbudowano stodoły, a dwa inne budynki nie powtarzały kształtu wcześ
niejszych. W zagrodzie nr 5 stary budynek bramny rozebrano i na jego 
miejscu postawiono nowy, murowany i otynkowany, z dachem o innym 
spadku niż tradycyjny. Na fundamentach jednego z rozebranych domów w 
latach 70. wzniesiono piętrowy budynek z płaskim dachem na potrzeby 
szkoły, po likwidacji którei w 1999 roku gmina Słupsk przeznaczyła na 
mieszkania9. W latach 1997-1999 (niezgodnie z ustaleniami planu miejsco
wego) przy wjeździe do Swołowa zbudowano parterowy dom w stylu dwor-

Istniały także dwie studnie wiejskie.
W projekcie renowacji wnioskowano, aby obiekt przeznaczyć na cele społeczne. Budynek 

zasiedlono osobami spoza wsi. co bardzo źle odebrano, ponieważ miejscowa społeczność 
tworzyła „rodzinę”
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kowym, ogrodzony wysokim kamiennym i metalowym płotem. Chociaż 
wzniesiony w 1998 roku niewielki sklep formą architektoniczną i imitacją 
konstrukcji ryglowej nawiązuje do zachodniopomorskiego budownictwa 
ludowego, to jego skala, spadek połaci dachu, słupowy podcień szczytowy 
niezbyt harmonizują z otoczeniem. Przemiany krajobrazu mająteż naturalne 
przyczyny. Latem 2002 roku najstarsza w Swołowie stodoła zapadła się ze 
starości (część konstrukcji zbudowano w 1731 roku), więc właściciele ją 
rozebrali.

Materiały źródłowe do projektu renowacji krajobrazu

Projekt renowacji krajobrazu poprzedzono badaniami źródłowymi. W 
słupskim Archiwum Państwowym przechowywane są mapy katastralne, 
dokumenty wsi od XVIII wieku, księga budynków. W przeprowadzonej 
latem 1959 roku lustracji i ewidencji zabytków powiatu słupskiego odnoto
wano: „We wsi znajdują się stare zagrody czworoboczne. Są też starsze bu- 
dynk' bramne, ryglowe, wypełnione gliną, z zachowanymi zespołami 
bramnymi (przejazd i przejście piesze), np. nr 11 lub 16 (resztki dawnych 
zaciosów). Są też stare chałupy ryglowe, wypełnione gliną, niektóre pię
trowe, np. nr 29, 30, 33. Chałupa w zagrodzie nr 1, zapewne z pierwszej po
łowy XIX w., koźlak, drewniany, skrzydła uszkodzone”10.

Następnie w 1983 roku dla 70 obiektów (wyłącznie ryglowych) karty 
ewidencyjne opracował etnograf Henryk Soja ze Słupska. Karty zawierają 
informacje o właścicielu, użytkowniku, wielkości budynku, jego położeniu i 
historii wsi, rzut poziomy i przekrój pionowy, opis konstrukcji, materiału, 
wyposażenia, stanu zachowania oraz fotografie.

Bardzo dobrze opracowano w latach 1991-1995 na zlecenie wojewódz
kiego konserwatora zabytków w Słupsku dokumentacje ruralistyczne wsi w 
gminach: Ustka, Słupsk i Postomino. Każda zawiera mapy, fotografie, ana
lizy krajobrazu, stan badań, położenie geograficzne, historię, układ 
przestrzenny, charakterystykę zabudowy i wnioski konserwatorskie. Autor-

10 F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki powiatu słupskiego. Słupsk, 1962, s. 100.
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ka C. Betlejewska uznała, że „Swołowo należy do najpiękniejszych wsi i 
najwartościowszych w województwie słupskim. Zachowało swój niemal 
nie zmieniony układ pierwotny, pochodzący z czasów lokacji”11. 
Wnioskowano radykalne kierunki przekształceń, np. usunięcie zabudowy 
substandardowej, także rolniczej z placu owalnicy oraz ratowanie obiektów 
zabytkowych (zagrody nr 1, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 11.13, 17, 18, 20, 22, 23, 24. 
26, 27, 29, 31,36, 37 i 38). Dokumentację przechowuje Państwowa Służba 
Ochrony Zabytków w Słupsku.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

W Swołowie prawem miejscowym (1994 r.) -  lysunek w skali 1:10 000
-  ustalono ochronę konserwatorską oraz zasadę, iż prace na obiektach wpi
sanych do rejestru zabytków (kościół i zagroda nr 8) i znajdujących się w 
ewidencji (75 budynków) oraz inne inwestycje muszą być uzgadniane z wo
jewódzkim konserwatorem zabytków. Nie przewidywano rozwoju przest
rzennego, a jedynie zabudowę plombową, pod warunkiem, że nowe budynki 
miały stać w pierwotnych liniach zabudowy i nawiązywać architekturą do 
istniejących obiektów12. Jednak właściciele budynków najczęściej bez kon
sultacji i dokumentacji remontowali budynki, obmurowywali i ocieplali 
styropianem ściany, tynkowali lub okładali panelami itp.

Renowacja krajobrazu w Swołowie

W 1997 Urząd Gminy w Słupsku złożył wniosek do programu Tourin II
-  rozwój wiejskiej bazy noclegowej, który starannie udokumentowano 
merytorycznie i fotograficznie. Po dwustopniowych eliminacjach krajo-

C. Betlejewska, Dokumentacja ruralistyczna Swołowo -  województwo słupskie. 
Swołowo-Gdańsk. 1994-95, (maszynopis). Państwowa Służba Ochrony Zabytków w 
Słupsku, 1995. s 32 + fotografie.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, 1994, gł. proj'. mgr inż. 
arch. A. Aziukiewicz z zespłem. BPP w Słupsku, maszynopis. Urząd Gminy w Słupsku, s. 
148.
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wych (w pierwszym etapie było 100 projektów), program wybrano do 
realizacji jako jedno z czterech zadań w Polsce13. Podstawą działań w 
przestrzeni było studium i projekt renowacji krajobrazu14, który poprze
dzono inwentaryzacją wsi. Szczególną uwagę skierowano na tereny pu
bliczne, ponieważ w pierwszej kolejności chciano uporządkować tę strefę. 
Po rozpoznaniu stanu zagospodarowania i ewidencji gruntów, stwierdzono, 
że w wielu miejscach obecne granice nie odpowiadają historycznym i 
faktycznemu użytkowaniu. W Swołowie przeważały grunty prywatne. Mie
niem gminy było boisko sportowe, nieużytek po bazie kółka rolniczego, 
działki szkolne, staw, ogród z siedliskiem po południowej stronie stawu, 
trzy inne działki zabudowane, w 'A zagrody nr 8 oraz zamknięty dla 
pochówków cmentarz za wsią. Ponieważ projektanci wnioskowali, aby cały 
teren wokół stawu i kościoła stał się ogólnodostępny, użytkowany pu
bliczne, więc w drodze rokowań gmina przejęła nieodpłatnie około 0,18 ha 
mokradła po północnej stronie stawu oraz kilkumetrowe pasy od innych 
osób. Odtworzono granice, bowiem niektórzy zwyczajowo użytkowali 
grunty nie będące ich własnością.

Dla całego areału wsi15 opracowano studium renowacji krajobrazu 
otwartego (rys. 2), ujmując w problematyce siedliska potencjalnej ro
ślinności naturalnej, obszary o najcenniejszych walorach krajobrazowych, 
atrakcyjny krajobraz dolinny, osie wnętrz krajobrazowych, obszary przy
datne dla rekreacji, miejsca widokowe, projektowane i odtworzone drogi 
polne, ścieżki piesze i rowerowe, istniejące drogi kołowe i inne, zabudowę, 
kościół, stawy i cieki wodne, lasy, łąki i pastwiska, uprawy połowę, sady i 
ogrody, naturalne zadrzewienia istniejące i projektowane z zaleceniami w 
opisie.

Ponadto wybrano w woj. suwalskim Nową Wieś -  ośrodek dla niepełnosprawnych i Turtul 
-  centrum szkolenia oraz Surażkowo (woj. białostockie) -  „Zielona Szkoła”, obiekt dla grup 
specjalnego zainteresowania.

Projekt obejmował cały areał wsi. Wytyczne kształtowania przedstawiono na mapach, 
opisowo i na fotomontażach. Autor projektu: mgr arch. krajobrazu Rafał Nastalski, 
konsultacje dr inż. arch. Elżbieta Szalewska, Słupsk, 1997.

Po reformie rolnej z 1946 roku część dawnego areału włączono do gospodarstw 
Krzemienicy.

14
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Rys. 2. Swołowo - studium krajobrazu otwartego, 1 : 5 000, autor R. Nastalski

Zagospodarowanie przestrzenne terenów' publicznych przedstawiono na 
mapach w skali 1 : 1 000 (ryc. 3). W projekcie ujęto następujące elementy: 
zabudowę, sady, ogrody warzywne i kwiatowe, cieki i stawy, drzewa o 
istotnych wartościach krajobrazowych i pozostałe, płoty i ogrodzenia, za
rośla i zadrzewienia, drogi brukowane i podjazdy, tereny ogólnodostępne 
według rodzajów, ścieżki piesze, projektowane drzewa i żywopłoty, placyki 
wypoczynkowe przy zagrodach oraz inne wskazania realizacyjne. Na 
kilkudziesięciu rysunkach ukazano stan perspektywiczny, kierunki

15
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przekształceń krajobrazu. Było to pierwsze tego rodzaju16 studium 
krajobrazu i projekt dla terenów wiejskich w okolicy Słupska17. Proces 
realizacji poprzedziły spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyli 
przedstawiciele służb konserwatorskich, pracownicy Urzędu Wojewódz
kiego oraz dziennikarka Jolanta Nitkowska-Węglarz, ponieważ projektem 
interesowały się lokalne i krajowe media.

Projekt realizowała Gmina Słupsk, która zawarła w czerwcu 1997 roku 
stosowną umowę na dotację w kwocie 20 000 ECU z programu PHARE 
Tourin II. W fazie końcowej kwotę zwiększono do 26 500 ECU. W stosunku 
do rzeczywistych potrzeb Swołowa środki nie były duże18. Dotację prze
znaczono na opracowanie studium krajobrazowego, zagospodarowanie oto
czenia stawu i wykonanie urządzeń parkowo-rekreacyjnych, tablic o historii 
i architekturze poszczególnych zagród, materiały promocyjne, dofinan
sowanie zakupu materiałów budowlanych dla poszczególnych mieszkań
ców na roboty elewacyjne, wykonanie parkingu, zadaszenia, stołów, 
siedzisk, zaplecze sanitarne i remont świetlicy, szkolenie i pokaz sposobów 
remontowania budynków ryglowych. Ogólny koszt wyniósł 124 960 zł, z 
czego 70 400 zł pochodziło z programu Tourin II, 20 000 zł -  wkład 
mieszkańców, 24 000 z budżetu gminy19.

Podsumowanie i wnioski

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomorza jest niezmiernie ważna z 
uwagi na genezę osadnictwa, niewielkie przekształcenia krajobrazu w ostat
nim pięćdziesięcioleciu oraz dużą koncentrację unikatowego budownictwa 
ludowego w strefie nadmorskiej. Utrzymanie i renowacja budynków' kra
townicowych drewniano-glinianych jest problemem, ponieważ po 1945 ro
ku wyjechali do Niemiec także rzemieślnicy, a przesiedleni nie znali takich

lćOd kilku lat opracowywane są dokumentacje ruralistyczne wsi na zlecenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, jednak służby te nie prowadzą innych działań aktywizujących.

W latach 1983-84 autorka sporządziła docelowy projekt zagospodarowania terenu 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Szczegółowe dane zainteresowanym może podać autorka.
19 Dane Urzędu Gminy Słupsk.
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Rys. 3. Swołowo - koncepcja zagospodarowania terenów osiedlowych 

A -  tereny z możliwością nowej zabudowy, B -  postulowane założenie sadu,
C postulowany staw, D oczyszczenie stawu, tereny publiczne, 1 -  staw i teren 

wokół niego, 2 kościół. 3 remiza OSP, dawne budynki mleczami, usługi, 4 -  plac 
Zabaw, 5 -  parking i pętla autobusowa, 6 -  dawny cmentarz, 7 -  zagroda o funkcjach 

kulturowych, 8 -  świetlica, informacja turystyczna, sala zebrań i wystaw

konstrukcji i technik ich konserwacji. Na to nałożył się negatywny stosunek 
do przeszłości, a szczególnie do zasobów powstałych w' okresach pruskim i 
niemieckim, co utrwalano przez długie lata. Rozpoczęta około 1994 roku 
szeroka akcja informacyjna, wspomagana przez miejscowe służby konser-
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watorskie i muzealne oraz zastąpienie słów „pruski mur” nazwą „Kraina w 
kratę” zmieniły nastawienie do dziedzictwa kulturowego tej części Polski.

Kiedy w latach 1987-1988 z inspiracji Rady Europy podczas Europejskiej 
Kampanii Wiejskiej określono propozycje i kierunki działań zmierzających do 
ożywienia gospodarki wiejskiej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kultu
rowego, za główny warunek pomyślnej egzystencji społeczności wiejskich 
uznano żywotność społeczno-kulturalną. Taki właśnie cel przyświeca liderom 
przedsięwzięć, które mają przyczynić się do zachowania kulturowego 
krajobrazu na Pomorzu Środkowym20.

Ponieważ w okolicach Słupska, Darłowa i Sławna jest kilkanaście wsi z 
cennym dziedzictwem kulturowym, zaczęto zachęcać lokalne społeczności 
do zachowania tych „żywych skansenów”, zwracając uwagę na piękno 
architektury krajobrazu, prostotę i funkcjonalność rozwiązań, możliwość 
modernizacji i poprawę standardu bez drastycznych zmian konstrukcji i 
form budynków.

W czterech zagrodach powstała baza noclegowa, dwie gospodynie 
zaczęły zajmować się rękodziełem (tkactwo, wikliniarstwo). Jesienią 1998 
roku trzech rolników przyjęło, jako pierwsi w powiecie słupskim, do 
hodowli świnie złotnickie pstre z ginącej rasy, której utrzymaniem zajmują 
się pracownicy Katedry Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Zapoczątkowana w zabytkowej wsi hodowla, w' na
stępnych latach rozwinęła się w gospodarstwach innych wsi powiatu 
słupskiego jako produkt marko wy ziemi słupskiej. W Swołowie istnieje 
także gospodarstwo hodowli kóz, szczególnie łubiane przez turystów'. 
Projekt wskazał kierunki działań w innych wsiach o podobnych cechach i 
mających zbliżone problemy. Stopniowo pojawiły się inicjatywy lokalne w

Przy pisaniu tekstu wykorzystano ponadto następujące pozycje: D. i F. Ptaszyńscy, 
Ochrona zabytków na Pomorzu Środkowym w latach 1957-1978. W: Ochrona dziedzictwa 
kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski. Materiały konferencji 
naukowo-konserwatorskiej, Rydzyna, 26-27 listopada 1993, red. J. Kowalczyk. 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 
Warszawa, 1995, s. 188-221; Swolowo. Pomorska wieś europejskiego dziedzictwa 
kulturowego. Program pilotażowy Tourin U -  Rozwój Wiejskiej Bazy Noclegowej 
(maszynopis). Urząd Gminy w Słupsku, 1997, s.17; E. Szalewska, Kraina w kratę. 
„Spotkania z Zabytkami”, 1996, nr 8, s. 20-22.
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Bruskowie Wielkim, Krzemienicy, Możdżanowie, Chamowie, Sławsku, 
Starym Krakowie, Wodnicy oraz Łącku.

W gminach Darłowo i Postomino działa Nadmorskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „Strzecha” (www.wakacje.agro.pl/strzecha), z którym 
współpracuje Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, organizujący 
praktyki studenckie, a w rejonie słupskim Stowarzyszenie „Kraina w kratę”.

W ostatnich latach oznakowano trasy rowerowe, łączące zabytkowe wsie 
w strefie nadmorskiej, na budowlach zabytkowych umieszczono tablice 
informacyjne. Coraz częściej stare, często zniszczone budynki i zagrody 
remontują osoby przenoszące się z miast na wieś. W Swołowie rokrocznie 
odbywa się kilka imprez turystycznych, plenery malarskie, zloty turystycz
ne, przyjeżdżają wycieczki szkolne z Polski. Większość mieszkańców jest 
zadowolona ze zmian oraz z tego, że pomorskie Swołowo jest znane w 
Polsce, m.in. dzięki filmom21. Jest także obiektem edukacji regionalnej22 i 
tematem kilku prac magisterskich. Staraniem Muzeum Pomorza Środko
wego w Słupsku zabezpieczono i pomierzono zagrodę nr 8, w której pla
nowany jest ośrodek muzealny, kulturalny i obsługa ruchu turystycznego, 
oraz opracowano program umożliwiający realizację tych zamierzeń.

21 Reportaż w cyklu Kowalski i Schmit. TY Polonia, 1997; A. Kisiel, Pomorskie krajobrazy. 
TV Szczecin, 1998; J. Roman-Stefańska, Historia w Swołowie. 2000; Kraina w kratkę. TV 
Lublin dla TV Polonia, 2001; J. Boj, Bocznymi drogami -  kraina w kratę. TV Gdańsk dla pr. I
TVP, 2002.
22Atlas regionu słupskiego pomocniczy do nauki edukacji regionalnej w szkole podstawowej. 
Wydawnictwo LenArt. Słupsk, 2000.
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Uwaga! Oryginał!

Problem oryginalności dzieła jest zasadniczą kwestią przy pozyskiwaniu 
nowych obiektów do muzeum. Odróżnienie przedmiotu oryginalnego od 
falsyfikatu ma podstawowe znaczenie dla tworzonych kolekcji. Mogłoby się 
wydawać, że po nabyciu niewątpliwego oryginału pozostaje już tylko go 
opisać, wykorzystać informacje zawarte w samym obiekcie (np. napisy, ty
tuł) oraz wyciągnąć wnioski z nich wypływające.

Dla osób zajmujących się historią cenne są różnego rodzaju źródła ikono
graficzne. W ich przypadku trzeba jednak zachować szczególną ostrożność, 
gdyż nawet oryginały potrafią, paradoksalnie, zawierać informacje w pe
wien specyficzny sposób fałszywe, co postaramy się udowodnić i zilustro
wać.

Poniżej kilka przykładów takich oryginalnych zabytków (głównie ze 
zbiorów Działu Historyczno-Artystycznego Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku), mogących łatwo doprowadzić do wyciągnięcia błędnych wnio
sków.

Ratusz, który nie powstał

Wśród kilkuset naszych pocztówek, jedną z ciekawszych jest widok 
nowego słupskiego ratusza (iys. 1.). Kartka została napisana i wysłana w 
roku 1899 -  czyli dwa lata przed oddaniem budynku do użytku! Wy-
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Rys. 1. Pocztówka „Gruss aus Stolp i. Pom. Das neue Rathhaus” (Pozdrowienia ze 

Słupska na Pomorzu. Nowy ratusz), wysłana w 1899 roku, brak wydawcy, nr 10562; wł. 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-HP/305 (dar Iugeborg 
Wamack)

korzystany jest na niej rysunek konkursowy, wykonany przez Karla Zaara i 
Rudolfa Vahla, architektów berlińskich.

Konkurs na projekt nowego ratusza ogłoszony został zapewne w roku 
1897, termin nadsyłania prac upływał 15 kwietnia 1898 roku. Ratusz na 
Rynku (obecnym Starym Rynku), zbudowany w końcu XVIII wieku, pod 
koniec XIX stulecia był już za mały, dlatego ówczesne władze zdecydowały 
się na budowę nowej siedziby. Przeznaczono na nią teren o pow. 9.275 m2 
pośrodku zachodniej strony placu von Stephana (Stephans Platz, obecnie 
Plac Zwycięstwa). Na konkurs wpłynęło 87 projektów, z których jury 
najwyżej oceniło właśnie pracę Zaara i Vahla. Budowę nowego ratusza 
rozpoczęto 1 kwietnia 1899 roku, a uroczyste oddanie budynku do użytku 
odbyło się 4 lipca 1901 roku. W trakcie realizacji wprowadzono niewielkie 
zmiany, np. kolorystyki części fasady czy rozmieszczenia okien w połaci 
dachu.
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Rys. 2. Karl Zaar i Rudolf Vahl, rysunek perspektywiczny projektu nowego ratusza w 

Słupsku, repr. za- „Deutsche Konkurrenzen” 1899, IX Band, Heft 7, No 103 -  

„Rathaus für Stolp”, herausgegeben von A. Neumeister und A. Haeberle, Leipzig, s. 5

Czasopismo „Deutsche Konkurrenzen” jeden z numerów poświęciło 
omówieniu słupskiego konkursu'. Reprodukowany tam jest m.in. rysunek 
perspektywiczny projektowanego ratusza, przygotowany przez Zaara i 
Vahla zgodnie z regulaminem konkursu (repr. 2.). Niestety, w trakcie prac 
redakcyjnych obcięto go przy krawędziach, na czym ucierpiała kompozycja 
całości, co szczególnie widać przy dolnej krawędzi, np. w centrum pozo
stały jedynie głowy dwóch postaci. Oryginał tego rysunku posłużył auto
rowi (autorom?) pocztówki, który dokonał jednak widocznych uzupełnień i 
retuszy. Z nieznanych nam powodów wszystkie postacie widoczne na repro
dukcji w czasopiśmie (od lewej: para przy latami, postać stojąca na chod-

1 „Deutsche Konkurrenzen” 1899, IX Band, Heft 7, No 103 - „Rathaus für Stolp”, 
herausgegeben von A. Neumeister und A. Haeberle, Leipzig [egz. w zbiorach Biblioteki 
MPŚ, nr inw. P-985]; zainteresowanym projektami słupskiego ratusza polecamy 1 i 2 numer 
„Słupi” z 2000 roku -  biuletynu Stowarzyszenia Przyjaciół MPŚ, gdzie reprodukowane są 
projekty nadesłane na konkurs.
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niku. wspomniana już para oraz 
postać idąca po chodniku z 
prawej) zostały usunięte i za
stąpione sztafażowymi sylwet
kami w takim samym układzie! 
Dodatkowo autor wprowadził 
inne elementy: powóz z ko
niem, rowerzystę i kilka prze
chadzających się postaci. Być 
może na oryginalnym rysunku 
architektów widoczne były po
dobne sylwetki. Budynki znaj
dujące się na rysunku po 
bokach ratusza, stanowiące je
go kompozycyjne zamknięcie, 
nigdy nie istniały, nawet nie by
ły projektowane. Natomiast wi
doczny z lewej strony na 
pocztówce pomnik poległych w 
wojnie francusko-pruskiej mie
szkańców powiatu słupskiego 
rzeczywiście stał na placu w 
latach 1875-1910.

Ciekawa informacja znajdu-Rys. 3. Reklama wydawnictwa Kanter & Mohr, 

repr. za: „Deutsche Konkurrenzen’ 1899, IX Band, j e s ję  na ostatniej Stronie okład- 
Heft 7, No 103 -  „Rathaus fur Stolp”, heraus- Ki wspomnianego ju ż  numeru 
gegeben von A. Neumeister und A. Haeberle, „Deutsche Konkurrenzen” -  
Leipzig, IV strona okładki jest to reklama publikacji, za

wierającej motywy sztafażowe 
dla architektów, litografów, rysowników i dyletantów (rys. 3.). Być może z 
tego typu gotowych w zorów korzystali i nagrodzeni architekci, i autor oma
wianej pocztówki.
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Szpital, którego już nie było

W XIV wieku w Słupsku, przy trakcie na Szczecin, już poza linią murów 
miejskich, wzniesiono szpital św. Ducha. Był to pierwszy miejski szpi- 
tal-przytułek. Pod koniec XIX wieku szpital mieścił się czasowo w budynku 
przy Hospitalstrasse (obecnie ul. Tuwima), a w roku 1902 został przenie
siony do nowego budynku przy Amtstrasse (obecnie ul. Kopernika). Jeszcze 
w 1901 roku stare szachulcowe zabudowania byłego szpitala sąsiadowały z 
budynkiem nowego ratusza (rys. 4.).

Rys. 4. Pocztówka „Gruss aus Stolp i. Pom.” (Pozdrowienia zc Słupska na Pomorzu), 
wydawca R. Hannig, Stolp i. Pom; zc zbiorów Lecha Albrechta

W 1910 roku R. Callwitz namalował obraz przedstawiający wspomniany 
szpital (repr. 5.). Zatytułował go wprawdzie „Stolp (das alte Hospital)”, 
czyli „Słupsk (stary szpital)”, ale nie wynika z tego, że od kilku lat budynki 
już nie istniały. Wierność przedstawienia jest uderzająca (por. rys. 4. i 5.), 
zatem musiało ono powstać w oparciu o dokładne szkice lub fotografie.
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Rys. 5. R. Callwitz „Stary szpital w Słupsku”, 1910 rok, papier, gwasz, akwarela, 
23 x 32 cni. wł. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-S/168

Kaplica nie tego świętego

Nawiasem mówiąc, nie możemy wierzyć nawet podpisom na wydaw
nictwach. Otóż na jednej z dawnych pocztówek przedstawiającej kaplicą 
szpitala św. Jerzego2, umieszczony jest podpis błędnie informujący, iż uka
zuje ona kaplicę św. Ducha! Fotografia tej kartki znajduje się w zbiorach 
słupskiej delegatury Służby Ochrony Zabytków (rys. 6.).

Znikający pomnik

Na placu przed słupskim ratuszem od 1910 roku stał pomnik cesarza Wil
helma I. Autorem niezachowanego pomnika był niemiecki rzeźbiarz Johan-

2 Kaplica zbudowana została przy szpitalu św. Jerzego, zlokalizowanym przy trakcie 
szczecińskim; w roku 1912 przeniesiona została na obecne miejsce -  plac bł. Kostkowskicgo.
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Rys. 6. Pocztówka „Stolp i. P. Hospitalstraße mit St. Spirituskapclle” (Słupsk na 

Pomorzu, ulica Szpitalna z kaplicą św. Ducha), błędnic podane wezwanie kaplicy - 
powinno być św. Jerzego; fotografia ze zbiorów słupskiej delegatury Służby Ochrony

Zabytków

nes Boese (Böse3; 1856 Racibórz-1917 Berlin), twórca pomników Wilhelma 
I w Legnicy, Brzegu, Nowogardzie i Barmen (Niemcy) oraz pomnika ce
sarza Fryderyka III w Poznaniu, sarkofagów i pomnika poległych (Krieger
denkmal) na cmentarzu garnizonowym w Berlinie. Na pomniku, oprócz 
konnego posągu cesarza, były umieszczone nazwiska mieszkańców Słupska 
i powiatu słupskiego, którzy złożyli życie w ofierze królowi i ojczyźnie. 
Odsłonięcia pomnika dokonał we wrześniu 1910 roku cesarz Wilhelm II 
(wnuk Wilhelma I) -  był to jeden z ważniejszych akcentów obchodów 
600-lecia miasta. Pomnik ten stanął w miejscu wspomnianego już w tym 
tekście pomnika poległych w wojnie francusko-pruskiej, który przeniesiono 
wówczas na cmentarz.

3 W różnych opracowaniach występują odmienne warianty pisowni nazwiska.
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Rys. 7. Pocztówka „Stolp / Pom. -  Stcphanplatz mit Rathaus” (Słupsk/Pomorzc -  plac

Stephana z ratuszem), lata trzydzieste, wydawca: Verlag Schöning & Co., Lübeck, nr
22803 [wersja z pomnikiem]; wl. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr inw.

MPŚ-HP/318 (dar Erola Onkona)

Słupski ratusz i plac przed nim to motyw chętnie wybierany przez wy
dawców pocztówek -  zachowało się wiele widokówek z różnymi ujęciami 
tego fragmentu miasta. W zbiorach słupskiego muzeum zwracają uwagę 
dwie pary pocztówek.

Istota problemu „znikającego pomnika” omówiona zostanie na przykła
dzie druków lubeckiego wydawnictwa Schöning & Co. Otóż na jednej 
pocztówce widać ratusz i plac z konnym pomnikiem cesarza Wilhelma I 
(rys. 7.). Omawiana pocztówka pochodzi z lat trzydziestych XX w. 
Widokówka ma numer 22803. Taki sam numer ma niemal identyczna 
pocztówka (rys. 8.), różniąca się jednak bardzo istotnym szczegółem, 
mianowicie brakiem pomnika! Skrzętnie usunięto także cały trawnik wokół 
monumentu. Spore partie drzew za pomnikiem zostały tak precyzyjnie 
uzupełnione, że nie sposób odróżnić partii oryginalnych od wtórnych. Na 
obu pocztówkach inny jest też układ chmur; trudno dzisiaj powiedzieć, czy
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Rys. 8. Pocztówka „Stolp i. Pom. -  Stephanplatz mit Rathaus” (Słupsk na Pomorzu -  

plac Stephana z ratuszem), lata trzydzieste/czterdzieste (?) XX w , wydawca: Verlag 

Schöning & Co., Lübeck, nr 22803 [wersja bez pomnika]; wł. Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-HP/213

ten na kartce z pomnikiem jest oryginalny (to znaczy taki, jak na fotografii), 
czy też został poddany obróbce w trakcie prac wydawniczych.

W identyczny sposób potraktowany został pomnik przez inną oficynę -  
lipską firmę Trinks & Co. Na jednej pocztówce widać ratusz z pomnikiem 
(rys. 9.), a na innej -  bez (rys. 10), ale z pozostawionym trawnikiem. Obie 
kartki mają numer 35.

Najwięcej elementów „układanki” jest na innej pocztówce tego wy
dawnictwa (rys. 11.), także noszącej numer 35, na której widać znak dro
gowy (wyretuszowany na obu poprzednich) i całą latarnię przy pomniku, z 
której po wyretuszowaniu pozostał tylko fragment (por. rys. 9.) -  zapewne 
jest ona najbliższa oryginalnej fotografii. Znak drogowy został usunięty na 
obu wspomnianych pocztów kach (rys. 9. i 10.) -  na jednej z nich domalo
wane drzewa są dość sztuczne (iys. 10.). Kolejne warianty umieścił wydaw
ca na dwóch pocztówkach -  składankach widoków. Na żadnej z nich nie ma
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Rys. 9. Pocztówka „Stolp i. Pom. -  Rathaus mit Anlagen” (Słupsk na Pomorzu -  
ratusz i okolice), lata trzydzieste XX w., wydawca: Trinks & Co., Leipzig, nr 35 

[wersja z pomnikiem, bez znaku drogowego i części latami]: wł. Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-HP/600

Ctołp t. P»ra, RalMu* mH A nagan

Rys. 10. Pocztówka „Stolp i. Pom., Rathaus mit Anlagen” (Słupsk na Pomorzu, ratusz 
i okolice), lata trzydzicste/cztcrdzieste (?) XX w., wydawca: Trinks & Co., Leipzig, nr 
35 [wersja bez pomnika, latami i znaku drogowego]; wł. Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-HP/203
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Rys. 11. Pocztówka „Stolp i. Pom., Rathaus mit Anlagen” (Słupsk na Pomorzu, ratusz 

i okolice), lata trzydzieste XX w., wydawca: Trinks & Co., Leipzig. Ges. gesch, nr 35 
[wersja z pomnikiem, latarnią i znakiem drogowym]; egzemplarz wysłany w 1938 roku, 

wł. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-HP/406

Rys. 12. Pocztówka „Stolp i. Pom.” (Słupsk na Pomorzu), składanka widoków, lata 

trzydzieste XX w., wydawca: Trinks & Co., Leipzig, nr 88 [ratusz -  wersja z latarnią, 
bez pomnika, trawnika i znaku drogowego]; egzemplarz wysłany w 1940 roku, wł. 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-HP/464 (dar Władysława 

Piotrowicza)
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pomnika i trawnika, na jednej pozostała tylko latarnia (rys. 12.), a na drugiej 
(rys. 13.) znak drogowy.

Dodajmy jeszcze, iż na każdej z pięciu pocztówek niebo jest inne, a gałę
zie drzewa w lewym górnym narożniku są wyraźnie podmalowane.

Przed II wojną światową pomnik Wilhelma I został przeniesiony na 
północno-wschodni koniec Bismarckplatz (obecnie Aleja Sienkiewicza). 
Najprawdopodobniej to właśnie wtedy, wydając kolejne dodruki pocztó
wek, oba wydawnictwa dokonały zabiegu wyretuszowania pomnika z placu 
przed ratuszem. Ponieważ główny motyw przedstawienia nie zmienił się, 
żadna oficyna nie zmieniła też swojej numeracji oraz tytułu widokówki.

Tego typu zabiegi, być może uzasadnione z punktu widzenia wydawcy, 
wprowadzają jednak sporo zamieszania. Po latach trudno ustalić czas po-

Rys. 13. Pocztówka „Stolp i. Pom.” (Słupsk na Pomorzu), składanka widoków, lata 
trzydzieste XX w., wydawca: Trinks & Co., Leipzig, nr 87 (?) [ratusz -  wersja ze 
znakiem drogowym, bez pomnika, trawnika i latami]; egzemplarz wysłany w 1945 

roku, wł. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr inw. MPŚ-HP/272 (dar 
Ingeborg Wamack)
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wstania danej pocztówki, trudno też uznać ją  za w pełni miarodajne źródło 
historyczne. Niewiele pomoże również oparcie się na datach stempli poczto
wych, gdyż kartki mogły być sprzedaw ane i wysyłane dużo później niż były 
drukowane.

Powyższe przykłady są dobrą ilustracją niektórych pułapek, w jakie mo
żna wpaść przy opieraniu się na autentycznym materiale zabytkowym. 
Dopiero uważna analiza posiadanych obiektów i konfrontowanie różnych 
źródeł pozwalają na wyciąganie pewniejszych wniosków. Sprawa jest je
szcze trudniejsza w przypadku sztuki i kultury Pomorza -  regionu, którego 
niemiecka przeszłość jest przedmiotem uważniejszych badań polskich 
historyków i historyków sztuki od stosunkowo niedługiego czasu. Wiele 
materiału źródłowego uległo rozproszeniu lub zniszczeniu, a opracowania 
często mają charakter wyrywkowy. Całokształt zjawisk sztuki XIX i XX 
wieku umyka z pola widzenia historyków sztuki, skupionych przeważnie na 
badaniu wiodących nurtów i ich przedstawicieli.

Bibliografia:

- K. G. Saur, „Allgemeines Künstlerlcxikon“, München, 1996, Band 12, s. 194.
- Mariusz Wojciechowski, Słupskie pomniki (1) „Słupia”, 2001, nr 3, s. 22-23.
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vor hundert Jahren, tłumaczył Wojciech M. Wachniewski. Słupsk, 2001.

- Elżbieta Zonia Zajclska, Opieka medyczna i szpitale w Słupsku. „Słupia”, 2002, nr 7, s. 
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„Nasze Pomorze”, nr 5 (2003)

Sylwia Wesołowska

O możliwości pobytu Ottona z Bambergu w Cerkwicy 
i Klodkowie

Wyprawa misyjna biskupa bamberskiego Ottona na Pomorze stanowi 
istotny wykładnik polityki Bolesława Krzywoustego -  księcia Polski wobec 
tych ziem. Osoba misjonarza (dostojnika kościoła niemieckiego) oraz cha
rakter wyprawy mającej wszak doprowadzić do chrystianizacji znacznych 
terytoriów pogańskich sprawiły, że Pomorze znalazło się w orbicie zainte
resowania trzech ważkich sił politycznych ówczesnej Europy: Polski pias
towskiej, cesarskich Niemiec i papiestwa1. Wówczas to, wraz z przybyciem 
Ottona, wybiła dla Pomorza prawdziwa „godzina dziejowa”. Nie oznacza to 
bynajmniej początku dziejów Pomorzan, ale zachodniosłowiańskie ple
miona zamieszkujące ziemie pomorskie z rzadka tylko pojawiały się w 
źródłach przed wiekiem XII.

W owym czasie rozległa enklawa pogańska utrzymywała się jeszcze na wschodnich i 
południowych wybrzeżach Bałtyku. Oprócz Pomorzan religii chrześcijańskiej nie 
wyznawały ludy fińskie (Finowie, Estowie) i bałtyjskie (Liwowie, Litwini, Jaćwingowie, 
Prusowie).

Nazwa Pomorzanie ma charakter geograficzny i pojawiła się w źródłach około połowy XI 
w. jako określenie zbiorcze kilku plemion, których nazw rodzimych właściwie nie znamy. 
Były to jednak plemiona należące do północnej grupy Słowian Zachodnich. Spośród 
kilkunastu domniemanych plemion pomorskich w IX-XI w. w źródłach pisanych pojawiły 
się tylko dwa: Pyrzyczanie i Wolinianie, wzmiankowane przez Geografa Bawarskiego w 
połowie IX w.
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W X wieku Pomorze zostało włączone przez Mieszka I w skład organiza
cji państwowej Polan i poddane chrystianizacji (utworzono wówczas bis
kupstwo w Kołobrzegu, które w roku 1000 włączono do metropolii 
gnieźnieńskiej). Jednak skomplikowana sytuacja polityczna spowodowała, 
że najpóźniej w okresie panowania Mieszka II (1025-1034) Pomorze unie
zależniło się od Polski i powróciło do pogaństwa4.

Kolejni Piastowie podejmowali próby podporządkowania Pomorza, lecz 
bez trwałych rezultatów. Zmiana nastąpiła, kiedy na tron książęcy w stąpił Bo
lesław Krzywousty, który od roku 1107 rozpoczął systematyczny podbój ziem 
pomorskich. Około roku 1119 Krzywousty zdobył ostatecznie Pomorze 
Wschodnie', gdzie nakazał usunięcie rodzimych władców, wprowadzenie 
polskiej administracji i chrystianizację (przeprowadzoną prawdopodobnie siła
mi polskimi). Następnie w latach 1121-1122 dokonał podboju ziem zachodnio
pomorskich.

Pomorze, mające jeszcze w X-XI wieku charakter wieloplemienny, w 
okresie walk z Bolesławem Krzywoustym weszło w zasadniczy etap kon
solidacji politycznej. Jako główny przeciwnik władcy polskiego wystę
pował rezydujący w Kamieniu książę Warcisław 1 (zm. ok. 1135/’. Wobec 
podbitego terytorium Pomorza Zachodniego Krzywousty przyjął odmienną 
taktykę niż w przypadku Pomorza Gdańskiego. Nie dysponując dosta
tecznymi siłami na zupełne zajęcie kraju i obsadzenie go własnym zarządem

G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego. Poznań, 1946, s. 80 i n.; L. 
Leciejewicz, Gdzie zostały umieszczone pierwsze siedziby biskupie na Pomorzu? „Zeszyty 
Kulickie”, 2001, nr 2, s. 17-34.

Spośród czynników, które zaważyły nad przyszłą separacją, wymienić należy: silne 
wpływy sąsiedniego Związku Lucickiego, nader luźne związki z plemionami polskimi oraz 
prowadzone przez Bolesława Chrobrego wojny polsko-niemieckie.

J. Strzelczyk jako datę ostatecznego podboju Pomorza Gdańskiego podaje lata 1113-1116. 
Zob. J Strzelczyk, Bolesław Krzywousty i Otton z Bambergu. W: Pomorze Zachodnie w 
tysiącleciu, red. P. Bartnik, K. Kozłowski. Szczecin, 2000, s. 51. Podobną chronologię podaje 
J. M. Piskorski, Pomorze Zachodnie poprzez wieki. Szczecin. 1999, s. 36, natomiast na rok 
1119 wskazuje G. Labuda w przedmowie do pracy: Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona, 
przetłumaczył, wstęp i komentarz oprać. J. Wikarjak, przedmową opatrzył G. Labuda. 
Warszawa, 1979, s. 6.

Data śmierci Warcisława 1 budzi duże kontrowersje, niemniej powszechnie w literaturze 
przyjmuje się za M. Wehrmannem jako datę zgonu księcia rok 1147. Wydaje się jednak, żc 
jako termin ante quem można uznać znacznie wcześniejszą datę rok 1135. Por. E. Rymar, 
Rodowód książąt pomorskich. Szczecin, 1995, t.l, s. 105-115.
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terytorialnym, zdecydował się na pozostawienie przy władzy Warcisława I, 
pod warunkiem płacenia trybutu i świadczenia posiłków wojskowych. 
Niemniej utrzymanie zwierzchnictwa Polski nad Pomorzem wymagało ściś
lejszego włączenia dzielnicy w organizację wczesnofeudalnego państwa 
Piastów.

Po zakończeniu działań wojennych Bolesław Krzywousty podjął czyn
ności zmierzające do zorganizowania wyprawy misyjnej. Mógł liczyć na 
poparcie ze strony władcy pomorskiego, który był już chrześcijaninem7, 
oraz pewnej liczby możnych pomorskich zainteresowanych w utrwaleniu 
stosunków feudalnych na Pomorzu. Natomiast należało liczyć się z nie
chęcią ze strony wpływowych kapłanów pogańskich oraz dużych osad miej
skich, jak Szczecin i Wolin, które posiadając pozycję niezależną z własnym 
zarządem lokalnym, nie były zainteresowane dalszym umacnianiem się wła
dzy centralnej8.

Jeszcze w 1121 roku Krzywousty zwrórił się do papieża Kaliksta II 
(1119-1124) z prośbą o wydanie zgody na chrystianizację Pomorza i objęcie 
tych terenów regularną administracją kościelną. Po blisko dwóch latach papież 
zezwolił na misję i wysłał do Polski legata Idziego z Tuskulum, który miał na 
miejscu podjąć wiążące decyzje. Planowano utworzenie na podbitych ziemiach 
pięciu biskupstw, w tym szczecińskiego i wolińskiego, których funkcjonowa
nie uzależnione było od powodzenia misji chrystianizacyjnej9.

Być może wraz z orszakiem papieskiego legata przybył do Polski w 1123 
roku pochodzący z Hiszpanii eremita, biskup Bernard. Ten mało znany 
mnich podjął próbę podróży misyjnej w głąb Pomorza. Według później
szych relacji, zdołał dotrzeć do Wolina, gdzie cudem uniknął męczeńskiej 
śmierci i, nie osiągnąwszy swego zbożnego celu, powrócił na dwór księcia 
polskiego.

Warcisław I został ochrzczony w młodości, będąc jeńcem w Merserburgu. Zachowały się 
również informacje o jego chrześcijańskiej żonie. Nie przeszkadzało mu to jednak 
utrzymywać 24 konkubiny, które pod naciskiem Ottona zmuszony był odprawić.
8 L. Lcciejewicz, Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zathodrim. Wrocław, 1962, s. 
252 i n.

Prócz szczecińskiego i wolińskiego powstać miały: lubuskie, kruszwickie i włocławskie, 
por. Historia Pomorza, red. G. Labuda. Poznań, 1969, t. 1, cz. 2, s. 60.

37



Sylwia Wesołowska

Fiasko misji Bernarda Hiszpana z pewnością unaoczniło polskiemu 
władcy, iż dla chrystianizacji Pomorzan należy szukać misjonarza o zgoła 
innym wizerunku. Wolinianie wykpili ubóstwo i ascetyczne zachowania 
bosonogiego Hiszpana. Oczekiwali, że wysłannik potężnego chrześcijań
skiego Boga będzie dysponował należjdym przepychem i bogactwem, które 
były bliższe ideologii pogańskiej niż wartości proponowane im przez 
umartwiającego się mnicha.

Zrezygnował również Krzywousty z próby organizowania czysto pol
skiej wyprawy misyjnej, która mogła tylko zniechęcić Pomorzan, mogących 
odczytać to jako chęć ostatecznego zniewolenia kraju. Ponadto w obliczu 
ewentualnego konfliktu z Niemcami, słuszne wydawało się znalezienie 
kandydata, który miałby dobre stosunki z każdą z zainteresowanych stron. 
W ten sposób wybór Bolesława III padł na Ottona, biskupa Bambergu10.

Otton przyszedł na świat między 1062 a 1065 rokiem w możnej rodzinie 
pochodzącej z terenów Szwabii lub Frankonii. Obrał karierę duchowną i 
jako młodzieniec znalazł się na dworze polskim. Źródła polskie milczą na 
temat zarówno osoby Ottona, jak i okoliczności jego pobytu na dworze 
Władysława Hermana". Po zakończeniu działalności w Polsce powrócił do 
ojczyzny, tam z ramienia cesarza Henryka IV nadzorował budowę katedry w 
Spirze, przez pewien czas pełnił funkcję kanclerza Rzeszy, a ciesząc się 
aprobatą władcy dwukrotnie -  według hagiografów -  odrzucił proponowaną 
godność biskupa (dowodząc tym samym wielkiej skromności), by wreszcie 
w 1102 roku objąć biskupstwo w Bambergu.

Był oddanym i energicznym administratorem swojej diecezji, zapisał się 
w annałach jako niestrudzony fundator i opiekun ruchu monastycznego.

Biskupstwo bamberskie i Polskę od dawna łączyły dość liczne komakty. Wystarczy 
wspomnieć, iż Mieszko II wspominany był jako hojny donator tamtejszego opactwa 
benedyktyńskiego w Michelsbergu.

Informacji o tym etapie życia przyszłego biskupa dostarczają żywoty autorstwa 
anonimowego mnicha z Prüfening, Ebona i Herborda z Michelsbergu. Jednakże są to wieści 
mało precyzyjne, a niekiedy ze sobą sprzeczne. Nie wiadomo, kiedy dokładnie przybył Otton 
do Polski: czy dopiero z Judytą Marią salicką, z którą łączyły go bliskie stosunki, a więc 
około 1088 r., czy też wcześniej? Miał jednak odegrać znaczącą rolę w planach 
matrymonialnych, które doprowadziły do ślubu Judyty (siostry cesarza Henryka IV) z 
owdowiałym Władysławem Hermanem. Według żywotopisarzy prowadził w Polsce jakąś 
szkołę, cieszył się zaufaniem pary książęcej i polskich dostojników.
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Jako polityka cechowało go przede wszystkim umiarkowanie. W obliczu 
wielkich sporów, jakie w tym czasie targały Kościołem niemieckim i Rze
szą, unikał jednoznacznych wypowiedzi i decyzji12. Był ceniony przez kolej
nych cesarzy: Henryka V i Lotara III, a jednocześnie uczestniczył w 
rokowaniach z papieżem Paschalisem II i był jednym z sygnatariuszy kon
kordatu wormackiego z 1122 r. Jeżeli do tych informacji dodamy jeszcze, że 
dzięki pobytowi w Polsce udało mu się zaznajomić z kulturą, a i zapewne z 
językiem polskim, to wybór Ottona z Bambergu na misjonarza Pomorzan 
wydaje się niezwykle trafny.

Przebieg obu (1124/25 i 1128) misji pomorskich znamy dzięki 
wspominanym już biografom Ottona. Pierwszy z żywotów, tzw. Vita 
Prieflingensis, przez lata uważany był za dzieło powstałe najpóźniej. 
Tymczasem ostatnie badania wskazują że jest to chronologicznie pierwsza i 
tym samym najcenniejsza z biografii św. Ottona. Jej autor pozostaje ano
nimowy, z tekstu wnioskować można, że był mnichem związanym z kla
sztorem św. Jerzego w Prüfening'3. Za okres powstania dzieła w dużym 
przybliżeniu podaje się lata 1140-114714. Dzieło podzielone jest na trzy księ
gi. Pierwsza z nich poświęcona jest młodości Ottona, pobytowi w Polsce i 
działalności na stanowisku biskupa Bambergu. Druga opowiada o wyprawie 
misyjnej z roku 1124, zaś księga ostatnia dotyczy drugiej wyprawy po
morskiej w roku 1128. Autor w swoim dziele korzystał z dostępnych źródeł 
pisanych oraz informacji ustnych, choć nie wymienia żadnego z informa
torów. Kopia rękopisu Vita Prieflingensis zachowała się w wielkim zbiorze

12Od czasów papieża Grzegorza VII (1073-1085) wciąż nierozwiązana pozostawała kwestia 
inwestytury. Na tym tle dokonał się rozłam w kościele niemieckim. Biskupi niemieccy w 
większości zawdzięczali swoje urzędy cesarzom i od ich woli zależała ich pozycja 
materialna. Tymczasem w świetle prawa kanonicznego przyjęcie urzędu z rąk świeckich było 
grzechem i powodowało nieważność takiego nadania.
3 Niegdyś próbowano utożsamiać osobę mnicha z Prüfening z Botonem, zakonnikiem 

działającym w Prüfening w latach 1130-1170. Por. J. A. Endres, Bota von Prüfening und 
seine schriftstellerische Tätigkeit. „Neues Archiv”, 1905, 30, s. 603. Również wielu 
zwolenników ma teoria przypisująca autorstwo dzieła Wolfgerowi. pełniącemu w klasztorze 
funkcję bibliotekarza, por. H. Fichtenau, Wolfger von Prüfennig. „Mitteilungen des 
österreichischen Instituts für Geschichtsforschung“,1937, 51, s. 313-357.

Pomorze Zachodnie w żywotach..., dz. cyt., s. 21-22.
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żywotów świętych, tzw. Wielkim Legendarzu Austriackim (Magnum 
Legendarium Austnacum).

Autor kolejnego z żywotów -  Ebon wywodz’1 się ze środowiska bam- 
berskiego. Był mnichem w klasztorze benedyktynów w Michelsbergu. 
Biografię Ottona rozpoczął pisać dokładnie w połowie XII wieku. Znał 
osobiście Ottona. Jego głównym informatorem był Udalryk -  ksiądz z koś
cioła św. Idziego, który towarzyszył Ottonowi w drugiej wyprawie po
morskiej. Biografia Ebona jest również podzielona na trzy księgi, ale 
obszerniejsza i dokładniejsza od tekstu z Prüfening. Dzieło Ebona wyko
rzystano w czasie późniejszego procesu kanonizacyjnego Ottona, zakoń
czonego w 1189 r. Do naszych czasów nie przetrwały żadne rękopisy, 
zawierające pełny pierwotny tekst Ebona. Późniejsi wydawcy korzystali z 
różnego rodzaju kompilacji i wyjątków z innych dziel15.

Podobnie jak Ebon, również autor trzeciej biografii -  Herbord związany 
był z Bambergiem. Dialogus de vita s. Ottonis episcopi babenbergensis 
powstał kilka lat później. Biografia ta ujęta jest w formę dialogu między 
trzema osobami, z których dwie oznaczono imionami Tiemo i Sefrid, zaś 
trzecią jest sam autor -  mnich z klasztoru w Michelsbergu. Herbord 
przyznaje, że nie znał już Ottona osobiście. Głównymi informatorami 
Herborda byli Tlemo. którego autor określał mianem ucznia Ottona (zmarł 
w 1162 r.), oraz Sefrid, który od roku 1124 nie odstępował biskupa, był jego 
współpracownikiem i towarzyszem pierwszej podróży misyjnej (zmarł w 
1169 r.). W Dialogu Tiemo opowiada o młodości biskupa, jego działalności 
diecezjalnej, zaś Sefrid o pierwszej podróży misyjnej. Przetrwały do 
naszych czasów dwa rękopisy tzw. monachijskie, pochodzące z XIV i XV 
wieku, które zachowały pierwotny układ dzieła bez skrótów i przeróbek16.

W kwietniu 1124 roku w Bambergu odbywał się zjazd książąt Rzeszy, 
podczas którego cesarz Henryk V udzielił Ottonowi ostatecznej zgody na 
wyprawę pomorską. Wkrótce orszak biskupa wyruszył trasą przez Czechy 
do Gniezna. Tam do biskupa dołączyła grupa polskiego duchowieństwa (w

Tamże. s. 31-36.
Herbord, Dialog o życiu iw. Ottona biskupa bamberskiego. W: Monumenta Poloniae 

Historica. Series Nova. Warszawa, 1974, t.7, cz. 3. Wstęp: K. Liman, s. V-XXVI1. Znane są 
również rękopisy zawierające np. kontaminacje Dialogu z fragmentami tekstu Ebona.
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tym przyszły biskup pomorski Wojciech) oraz oddział zbrojny pod wodzą 
kasztelana santockiego Pawła (Pawlika).

Na trasie misj i znalazły się wszystkie większe ośrodki miejskie Pomorza, 
jak: Pyrzyce, Kamień, Kołobrzeg i Białogard, jednak o powodzeniu całego 
przedsięwzięcia zadecydowała reakcja mieszkańców dwóch największych 
miast: Szczecina i Wolina. Im Otton poświęcił aż cztery miesiące z blisko 
ośmiu spędzonych na Pomorzu. W rezultacie misji założono w 10 
miejscowościach 11 kościołów i ochrzczono kilkanaście tysięcy ludzi 
(szacuje się, że neofici stanowili 20 % ludności pomorskiej).

Przebieg misji był obiektem wielu badań i doczekał się obszernej li
teratury, dlatego rezygnujemy z dokładnego opisywania jej przebiegu, by 
skupić się na kwestii ewentualnego pobytu Ottona w Kłodkowie i 
Cerkwicy17.

Cerkwica należy do grupy miejscowości pomorskich o starej metryce. 
Badania archeologiczne prowadzone jeszcze przed II wojną światową 
potwierdziły istnienie na tym terenie osadnictwa w okresie brązu18.

17 O wyprawie misyjnej Ottona traktują m.in.: L Koczy, Misje polskie w Prusach i na 
Pomorzu za czasów Bolesławów. „Annales Missiologicae”, 1934, 6, s. 52-186; W. 
Dziewulski, Stosunek Ottona z  Bambergu do organizacji kościelnej terenów 
zachodniopomorskich. „Zapiski Historyczne”, 1957, T. 23, z. 1-3, s. 119-140; tenże. 
Likwidacja pogaństwa na Pomorzu Zachodnim, tamże, i960, t. 25, z. 1, s. 7-32: G. Labuda, 
Początki diecezjalnej organizacji kościelnej na Pomorzu i na Kujawach w X I i XII w., tamże, 
1968, t. 33, z. 3, s. 19-60; J. Spors, Studia nad wczesnośredniowiecznymi dziejami Pomorza 
Zachodniego, XIl-pierwsza połowa XIII w Słupsk, 1988; K. Myśliński, Polska wobec
Słowian Połabskich do końca wieku XII. Lublin, 1993.
18 Jednak w dawnym Muzeum Regionalnym w Trzebiatowie (Heimatmuseum Treptow) 
przechowywano pochodzący z epoki kamienia krzemienny grocik strzały zlokalizowany na 
pld.-wsch. od zabudowań podworskich w Cerkwicy oraz datowane na IV okres epoki brązu 
dwie siekierki tulejkowate. Sensacją archeologiczną było znalezienie w 1925 roku w 
kurhanach w Mojszewku zabytków brązowych z III okresu epoki brązu oraz importów 
rzymskich z 1 i II wieku n.e. (w pierwszym odkryto naramiennik brązowy, 2 szpile z brązu, 
brązowy miecz i 4 naczynia, zaś w drugim z kurhanów 2 brązowe okucia rogu do picia, 
paciorki szklane, złoty wisiorek i sprzączkę do pasa, które stanowiły wyposażenie zmarłego 
pochowanego w obrządku szkieletowym. Por. I. Skrzypek, Archeologiczne dokonania 
Johanna Malotkiego w rejonie Trzebiatowa. W: Trzebiatów— historia i kultura II. Materiały 
z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, red. W. Łysiak. Poznań, 2001, s. 18; W. 
Filipowiak, Z pradziejów powiatu gryfickiego „Szczecin”, 1962, z. 9/10, s. 11. W 
opracowaniu L. W. Brügemanna i późniejszym H. Berghausa znajdują się wzmianki o 
istniejących w samej Cerkwicy kurhanach, przy których miał jakoby przemawiać tamtejszy 
pastor, natomiast w notatkach Johanna Malotkiego zachowała się informacja, że w latach

41



Sylwia Wesołowska

Prawdopodobnie w wieku XIV wieś została nadana za zasługi rycerskiemu 
rodowi Woedtke. Po raz pierwszy Cerkwica pojawia się w genealogii 
rodziny w 1430 roku, kiedy to wymienia się Henninga von Woedtke, 
żonatego z Marią von Manteuffel, pana na Otoku (Woedtke) i Cerkwicy. W 
latach 1462-1485 jako właścicieli wskazuje się Kurta z Cerkwicy oraz 
Simona i Priskusa z Otoku i Cerkwicy. Kolejny ze znanych właścicieli to 
Albrecht Woitke de Czirkewitze, zmarły przed 1527 rokiem19. W rękach 
rodu Woedtke Cerkwica pozostawała do 1785 roku, kiedy to majątek nabył 
podpułkownik Ernst Richard von Münchow20. Od 1799 do około 1891 roku 
była własnością rodu von Osten, a następnie do 1945 roku rodziny von 
Sydow.

Kłodkowo po raz pierwszy pojawia się w dokumentach w roku 1224 
Wymieniane jest wśród 26 wsi zapisanych przez wdowę po księciu 
Bogusławie I -  Anastazję -  klasztorowi w Białobokach21. Około roku 1385 
wieś została przekazana w lenno Manteufflom z Kiełpina. Między rodem 
Manteuffel a premonstrantami dochodziło do licznych kontrowersji, które 
znalazły epilog w 1432 roku (zdobyto i zniszczono należący do Man- 
teufflów zamek w Kiełpinie). Po tym wydarzeniu Kłodkowo przekazano w 
lenno miastu Trzebiatów, a po reformacji wieś przeszła na jego własność22.

Obecny stan badań pozwala przypuszczać, że w miesiącach letnich roku 
1124 Otton prowadził działalność misyjną we wschodniej części Pomorza.

1782 i 1790 odkryto w Cerkwicy kurhany, por. L. W. Briigemann, Ausfiihrliche 
Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und 
Hinter Pommern. Stettin, 1784, Tl. II, Bd. I,s.460;H . Berghaus, Landbuch des Herzogthums 
Pommern und des Fürstenthums Rügen enthalend Schilderung der Zustände dieser Lande in 
der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts. Anklam, 1870, Tl. II, Bd. VI, s. 1009; Archiwum 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 258.

S. Lübke, Tressiner Bauernliste aus vier Jahrhunderten. „Beiträge zur 
Greifenberg-Treptower Geschichte“, 1983. H. 6 s. 87.

Na mocy ustawy z 12 III 1787 r. zniesione zostały prawa lenne rodu von Woedtke i 
Cerkwica stała się dobrem alodialnym.

Codex Pomeraniae Diplomaticus, hrsg. K. F. Hasselbach, J. G. L. Kosegarten, F. von 
Medern. Greifswald, 1843, Bd. 1, nr 148.
22 G. Schulz, 700 Jahre Klätkow. Geschichte des Dorfes von 1224-1924. „Beiträge zur 
Grcifenberg-Treptower Geschichte“, 1998, H. 21, s. 5-37 ; H. Berghaus, Landbuch des..., dz. 
cyt., s. 926-927.
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Po dokonaniu wizytacji w Kamieniu wyruszył do Kołobrzegu i dalej Bia
łogardu2'. Oto, co na ten temat pisał mnich z Prüfening: „[...] Stąd [z Wolina] 
udał się dalej i przybył na wizytacje do mieszkańców Kamienia. Wy
łożywszy im wszystko, co dotyczy chrześcijańskiego kultu, wyruszył ze 
swoimi towarzyszami do Kłodna, które jest bardzo dużą wsią położoną w 
ostępach pewnego lasu. Tam niezliczone mnóstwo ludzi nawrócone pierw
szym jego kazaniem poddało się wierze chrześcijańskiej i biskup zbudował 
tam kościół ku czci Świętego Krzyża, w tej słusznej myśli, ażeby tam 
wznieść sztandar krzyża, gdzie poprzednio chwałę krzyża głosił. [...] 
Spełniwszy to, udał się do innego niezwykle wielkiego i bogatego miasta, 
które nosi nazwę Kołobrzeg”24. We wszystkich trzech żywotach św. Ottona 
znajduje się krótka relacja o osadzie określanej mianem „Kłodona” (w ory
ginale: Clodona, clodinensem locum)25. Biografowie opisują ją  jako osadę 
otoczoną lasem i położoną na trasie pomiędzy Kamieniem a Kołobrzegiem, 
wspominają o zbudowaniu tam kościoła p.w. Św. Krzyża. U Ebona znajduje 
się wzmianka, że ludność osady trudniła się kupiectwem26, zaś Herbord 
dodaje jeszcze informację, że przez Clodonę przepływała rzeka, „którą Otto 
przebył, odchodząc dalej”27.

O ile większość nazw podawanych przez biografów Ottona daje się 
identyfikować ze znanymi na Pomorzu miejscowościami, o tyle Clodona 
należy do nazw tajemniczych, a kwestia jej lokalizacji była od dawna 
przedmiotem sporów i spekulacji naukowych. Tak już w XV wieku przerób
ka merytoryczna tekstu Ebona wprowadza w miejsce Clodony nazwę Ko-

25

23 Biografowie podawali, że ta część podróży Ottona miała miejsce w lutym 1125 r. Jednak 
argumenty, jakie przytacza R. K iersnow ski,Kłodona ” -  Kłodzień wczesnośredniowieczna 
osada pomorska. „Studia Wczesnośredniowieczne”, 1953, t. 3, s. 97 i n. wskazują, że owa 
podróż odbyła się latem 1124 r.

Cyt. za : Pomorze Zachodnie w żywotach..., dz. cyt., s. 108-109.
Pisownia oryginalna owej nazwy to u mnicha z Prüfening Cloden, u Ebona locus 

(lodinensis i u Herborda Clodona. Por. R. Kiersnowski, ..Kłodona" -  Kłodzień.. .,dz. cyt., s. 
111. Autor przypuszcza, że termin „Kłodona” stanowi zniekształcenie rzeczywistej nazwy 
osady -  Kłodzień.

„[...] Klodno po drodze do Kołobrzegu, w głębi lasów, miejsce zaludnione, z którego 
corocznie wychodziło mnóstwo ludzi za granicę w kupieckich celach...”. Cyt. za: W. 
Bogusławski, Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej do połowy XIII w. Poznań, 1889.
t. II, s. 320.
27 Herbord, Dialog.... dz. cyt., s. 135-137.
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szalina. w wieku następnym Johann Bugenhagen w „Pomeranii”, a za nim 
Tomasz Kantzow umieszczają Clodonę w Dobrej. W wieku XIX pojawiają 
się próby umiejscowienia jej m.in. w Goleniowie, Gryficach, Dziadowie, 
Trzebiatowie i w Cerkwicy28.

Nie sposób w tak krótkim tekście w pełni omówić obecny stan badań nad 
lokalizacją owej osady. Wielu zwolenników ma jednak teoria, określająca 
położenie legendarnej Clodony w pobliżu miejscowości Kłodkowo. Wśród 
wielu argumentów przemawiających za takim umiejscowieniem warto 
przytoczyć najważniejsze: otóż ważką informacją była ta przekazana przez 
Herborda, o przepływającej tam rzece, którą należało pokonać w drodze do 
Kołobrzegu, a jedyną spławną i umożliwiającą handel rzeką pomiędzy Ka
mieniem a Kołobrzegiem jest Rega, na której lewym brzegu położone jest 
Kłodkowo.

Niewątpliwie również osada ta musiała znajdować się na szlaku komu
nikacyjnym wiążącym Kamień z Kołobrzegiem. Biorąc pod uwagę zasięg 
lasów i występowanie bagien w tym rejonie we wczesnym średniowieczu, 
można przypuszczać, że dawna droga Kamień-Kołobrzeg przebiegała w in
teresującym nas okresie na linii Kamień-Mokrawica-Świerzno-Ka- 
leń-Paprotno, zgodnie z obecnym przebiegiem i stąd wprost na wschód 
przez Trzeszyn-Węgorzyn-Kłodkowo, gdzie następowała przeprawa przez 
Regę i dalej trasą Gąbin-Gołańcz-Błotnica-Zieleniewo-Stary Kołobrzeg ’

Herbord, opisując Clodonę, pisał: „miejsce lesiste i przyjemne; ma pod 
dostatkiem drzewa budulcowego”30 O ile obecnie nad dolną Regą występują 
jedynie niewielkie lasy, to jednak ich rozmieszczenie może wskazywać na 
istniejący tu niegdyś zwarty kompleks puszczański3'. Wreszcie argument 
najważniejszy: podobieństwo nazw Kłodkowo i Clodona. Najstarszy prze-

28Lokalizacja Kłodony w Dobrej czy w Dziadowie jest wynikiem mylnych interpretacji, 
opierających się na niewłaściwym odczycie nazwy w postaci Dodona, dodinensis locus 
powstałym w wyniku pomyłki paleograficznej (cl > d). Formę dodonensis zawiera przekaz 
tekstu Ebona, zawarty w Andreae abbatis bambergensis de vila s. Ottonis... libri quatuor. 
Colobregae, 1681, s. 154.

Tzw. Stary Kołobrzeg (nicm. Alt Stadt), ob. Budzistowo, położony jest 3 km na południe 
od miasta lokacyjnego.
10 Cyt. za Ryszard K iersnow ski,Klodona " -  Klodzień..., Az. cyt., s. 90.

Kazimierz Śląski, Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu. „Przegląd Zachodni”, t. 
VII, nr 5/6, s. 233.
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kaz źródłowy z roku 1224 wymienia nazwę wsi w formie Clotycowe, a na
stępny z 1264 r. Clodecowe2. Prawdopodobnie na przestrzeni lat 1125-1224 
nazwa uległa deformacji, a i sama osada przeszła jakąś przemianę. Być mo
że Kłodkowo stanowi po prostu kontynuację osadniczą Kłodony, a owo 
przesunięcie osadnicze znalazło wyraz w pewnej zmianie nazwy, co nie wy
klucza jednak ciągłości toponomastycznej33.

W tym miejscu wypada się zastanowić, dlaczego więc tzw. Studzienka 
św. Ottona znajduje się w nieopodal położonej Cerkwicy, a nie w Kłodko
wie? Po raz pierwszy nazwa miejscowości w formie Szirkwitz pojawia się w 
dokumencie datowanym na 29 VI 1270 roku, w którym jako świadek 
czynności prawnej księcia Barnima I występuje „Albertus de Szirkwitz ple- 
banus”34, nieco później w innym dokumencie nazwa miejscowości brzmi 
Czukowitz3S. 1 VI 1287 roku sporządzono w Cerkwicy (Circuiz iuxta Trebe- 
tow) akt darowizny wsi Dresów (niekiedy identyfikowana z miejscowością 
Dreżewo, niem. Dreskow) żeńskiemu klasztorowi norbertanek w Trzebia
towie36. W roku 1303 biskup kamieński Henryk podporządkował wieś Cyr- 
kevitze kapitule katedralnej, a w roku 1314 rejestr dokumentów katedry w 
Kamieniu Pomorskim odnotowuje fakt przekazania scholastykowi Johan- 
nowi i jego następcom wsi Kahlen (Kaleń) w zamian za zrzeczenie się 20 
marek renty ze wsi Cyrkevitz1. W roku 1321 wymienia się niejakiego Te- 
sława z Cerkwicy (Tezlaus de Cirkevitz), zaś w 1327 księdza Arnolda 
(Arnoldum sacerdotem, rectorem quondam in Cirkevitzef*. Dokument z 22

32Pummersches Urkundenbuch (dalej PUB), Stettin, 1881,1, nr 167, II, nr 1122.
' W roku 1594 nazwę miejscowości zapisywano w formie Klötkow, 1617 Klätekow. G. 

Schulz, 700 Jahre Klätkow..., dz. cyt., s. 8-9.
}4PUB, Stettin, 1881, Bd. II, Abt. I, nr 916.
35 PUB, Bd. II, Abt. I, nr 917; dok. ten datowany również na 1270 r. jest falsyfikatem 
sporządzonym w latach późniejszych XIII w., por. R. Kiersnowski, „Kłodona " -  Klodzień..., 
dz. cyt., s. 132.
36 PUB, Stettin, 1888, Bd. III, Abt. I, nr 1426.
37PUB, Stettin, 1905, Bd. V, nr 2880.
70

PUB, Stettin, 1934, nr 4335; S. Rzeszowski, Z dziejów Gry fic. W: Ziemia Gryficka (1969), 
red. T. Białecki. Szczecin. 1971. s. 76-77.
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VIII 1332 roku wylicza wśród świadków kolejnego proboszcza, również 
Alberta (Albertus in Cirkevitze ecclesiarum rectores)” .

Nazwę miejscowości językoznawcy wywodzą od słowiańskiego wyrazu 
„cerkiew”, oznaczającego dawniej każdą świątynię. Budowa nazwy wska
zuje, że była w tej miejscowości świątynia i to na tyle ważna, że właśnie od 
niej utworzono nazwę osady, w związku z tym niekiedy wymienia się 
Cerkwicę jako miejsce kultu pogańskiego4 '.

Prawdopodobnie właśnie owa nazwa, poświadczona w źródłach istnienie 
od dawna kościoła, o którym w Kłodkowie brak informacji, a wiadomo, że 
takowy miał tam istnieć41, oraz położenie na trasie między Kamieniem a Ko
łobrzegiem spowodowały powstanie teorii o masowym chrzcie pogan w 
Cerkwicy. Ponadto w tzw. „Fragmencie stargardzkim” zawierającym wy
jątki z opisu Ebona, na marginesie relacji o Clodonie, w XIV wieku prawdo
podobnie ręką Angelusa ze Stargardu dopisana została glosa: „Dodinensem 
locum, quem dicunt quidam fuisse cyrcowytcze”42. Ten zapis wykorzystał
m. in. badacz niemiecki Georg Haag, który był zwolennikiem lokowania 
Clodony w Cerkwicy43. Haag argumentował, że Clodona była dawną 
słowiańską nazwą miejscowości, która zmieniła się na Cerkwicę po wy
budowaniu w niej kościoła. Natomiast Ryszard Kiersnowski twierdzi, że 
przyrostek -szcze, który nazwa cyrcowytcze wydaje się odtwarzać, wskazuje 
na miejsce, gdzie kościół kiedyś istniał, podczas gdy nazwa Cir- 
kuitz/Cirkvitz świadczy zgodnie ze źródłami o aktualnym jego istnieniu. Za

i9 PUB, Köln-Graz, 1961. Bd. VIII, nr 4983.
40

W. Filipowiak, Słowiańskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w świetle badan 
archeologiczno-toponomastycznych. „Przegląd Zachodniopomorski”, 1967, nr 5, s. 5-15

Analizując opisy żywotopisarzy, można wywnioskować, że kościół ów pod wezwaniem 
Św. Krzyża był budowlą znaczących rozmiarów i okazałości.

Fragment stargardzki (Fragmentum Stargardense. Ebo Stargardensis) to rękopis 
pochodzący z drugiej połowy XV wieku, niegdyś w posiadaniu biblioteki gimnazjalnej w 
Stargardzie, zaginął po 1945 roku. Kilku badaczy niemieckich zajmowało się jego 
krytycznym opracowaniem, m.in.: L. Giesebrecht, R. Köpke, G. Haag, M. Wehrmann, A. 
Hofmeister. Nieznana jest jego pełna wersja, z wyjątkiem wyciągu z Żywota Ebona, który 
ponadto zawierał zapożyczenia z Vita Prieflingensis. Por. R. Walczak, ,.Protocollum" 
Augustianina-eremity rwanego Angelusem ze Stargardu. O polsko-pomorskich związkach 
historiograficznych w średniowieczu. Poznań, 1991, s. 200-209.

G. Haag, Quelle, Gewährsmann und Alter der ältesten Liebensbeschreibung des 
Pommernapostels Otto v. Bamberg. Halle, 1874, s. 73-74.
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odrzuceniem hipotezy o pobycie Ottona w Cerkwicy przemawia dodatkowo 
brak w pobliżu wsi rzeki (ten argument wspominany Haag wyraźnie 
lekceważył), a także omówione wcześniej próby rekonstrukcji dawnej drogi 
z Kamienia do Kołobrzegu.

Jednakże należy zwrócić uwagę na ciekawy (niezbadany dokładnie) aspekt 
dziejów Cerkwicy. Otóż kościół i parafia cerkwicka często występują w 
dokumentach biskupstwa w Kamieniu. Tylko w średniowiecznym kalendarzu 
kamieńskim44 odnajdujemy informacje, że po śmierci Bogusława IV księcia 
wologoskiego (zm. 1309) koszty aniwersarzy pokrywał pleban z Cerkwicy45, 
podobnie po śmierci Warcisława III księcia dymińskiego46, Barnima II 
Młodszego47, Barnima I48 i Ottona 1 księcia szczecińskiego49. Tradycyjnie msze 
żałobne fundowane były przez samego zmarłego lub jego rodzinę. Zatem albo 
proboszczowie cerkwiccy odgrywali znaczącą rolę (może byli spokrewnieni z 
panującą dynastią), albo kościół w Cerkwicy zajmował jakąś specjalną pozycję 
w diecezji kamieńskiej może ze względu na jej powiązania z osobą Ottona z 
Bambergu? Rozważania te są jednak czysto teoretyczne i wymagają głębszych 
studiów nad średniowiecznymi dziejami wsi.

Niemniej spekulacje o pobycie Ottona w Cerkwicy utrwaliły się, dając 
prawdopodobnie początek legendzie, którą przytacza m.in. Heinrich 
Bosse50. Wedle niej na drodze między Kamieniem a Kołobrzegiem, w

Średniowieczne kalendarze pełniły jednocześnie funkcję nekrologów (obituarzy), w 
których odnotowywano dzienne daty zgonów osób związanych z daną instytucją kościelną 
oraz daty aniwersarzy (mszy żałobnych). Wspominane tutaj Calendarium ecclesiae 
cathedralis Caminensis et Registrum memoriarum et reddituum distribuendorum per 
circulum anni in ecclesia Caminensi powstało w XIV wieku przy katedrze kamieńskiej. 
Zostało opracowane i wydane drukiem przez F. Medema, na podstawie jemu tylko znanego, 
pergaminowego oryginału (z archiwum szczecińskiego), którego los jest obecnie nieznany. 
Por. E. Rymar, Biskupi-mnisi-reformatorzy. Szczecin, 2002, s. 95-151.
45 Tamże, s. 107.
46Tamże, s. 115.

Tamże, s. 116.
Tamże, s. 154.

49 Tamże, s. 139.
H. Bosse, Heimatkunde des Kreises Greifenberg, Tl. 1: Sagen der Heimat. Treptow, 1925, 

s. 10; wiara w pobyt Ottona w Cerkwicy sięgała daleko poza granice wsi, powiatu,, a nawet 
kraju, np. w wydanej w Warszawie w 1891 roku Encyklopedii kościelnej autorstwa ks. 
Michała Nowodworskiego w tomie XVII na s. 570 czytamy: „W styczniu 1125 r. nauczał 
Otto i chrzcił w Zirkwitz, potem w Dodonie (Dordona, Clodona. dziś wieś Dado niedaleko
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Cerkwicy zastał biskup wielki tłum pogan, gotowych do chrztu. Jednak do 
świętego obrządku brakowało wody. Pobożny biskup uderzył pastorałem w 
ziemię i wkrótce w tym miejscu wytrysnęło świeże źródło. Takie w tradycji 
ludowej było pochodzenie tzw. Studzienki św. Ottona (Ottobrunnen).

Znajduje się ona wśród pól, w kępie dębów, ok. 200 m na północ od 
kościoła. Obok stoi krzyż na kamiennym postumencie, na którym widnieje 
inskrypcja: "Geweiht dem Andenken an Bischof Otto von Bamberg, den 
Apostel der Pommern, der hier 1124 und 1125 taufte”. Z informacji prze
kazanych przez nauczyciela Witta z Cerkwicy na łamach „Unser Heimat 
Kalender Treptow an der Rega” z roku 1934 dowiadujemy się m.in., żc 
jeszcze przed 1904 rokiem z otoczonej leszczyną studni korzystali 
mieszkańcy wsi3'. Kiedy wykopano inną studnię w centrum miejscowości, 
studzienkę otoczono kamiennym murkiem i zabezpieczono przed zwie
rzętami.

Wkrótce postanowiono w miejscu, gdzie chrzcił Otton, zbudować po
mnik. W tym celu ówczesny pastor Krockow zebrał wśród parafian 400 
marek. Kwota okazała się jednak niewystarczająca, wobec tego tutejszy 
nauczyciel przy współpracy pastora Scheiberta z Kamic i nauczyciela 
Kóniga z Trzebiatowa zorganizował 25 VI 1911 r. koncert w kościele, z 
którego dochód (154 marki) przeznaczono na budowę. Dodatkowe pie
niądze przekazały władze powiatowe (150 marek). Projekt pomnika wyko
nał nauczyciel z Cerkwicy. Krzyż zamówiono w Szczecinie u kamieniarza o 
nazwisku Görsch, a budowy podjął się murarz Kahl z Paprotna. Postument 
wykonano z eratyków pochodzących ze starego muru cmentarnego: jest 
wysoki na 3 m, ma u podstawy wymiary 3,5 m na 2,5 m i zwęża się ku górze, 
osiągając 2,5 na 1,5 m. Budowę pomnika ukończono w 1912 roku.

W roku 1128 na skutek m.in. reakcji pogańskiej Otton powrócił na 
Pomorze. Patronował tej wyprawie cesarz i arcybiskup magdeburski. W 
czasie drugiej podróży misyjnej założył 14 kościołów w 12 miejscowoś-

Greifenbergu), gdzie zbudował kościół św. Krzyża i w Kołobrzegu (Colberga), gdzie już 
około 1000 r. Polacy założyli biskupstwo...”

Witt, A u f Otto von Bambergs Spuren. „Unser Heimat Kalender Treptow an der Rega und 
Umgegend für das Jahr 1934“.
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ciach i choć wyprawa ta stała bardziej pod znakiem rywalizacji polsko-nie
mieckiej, to na uwagę i szacunek zasługuje fakt, że podobnie jak pierwsza 
nienaznaczona była ogniem i żelazem. Obie misje przyczyniły się do 
rozszerzenia zasięgu chrześcijaństwa i wprowadziły Pomorze w krąg 
uniwersalnej kultury europejskiej.

Otton z Bambergu zmarł 30 czerwca 1139 roku i został pochowany w 
klasztorze w Michelsbergu. Już w pięćdziesiąt lat po śmierci zaliczony zo
stał w poczet świętych katolickich, a w pamięci mieszkańców schrystianizo- 
wanych ziem na zawsze pozostał Apostołem Pomorza.
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Zagłada Regoujścia. Mit i historia

Przełom XTI i XIII wieku na Pomorzu to czas ożywienia gospodarczego. 
Pierwszorzędne znaczenie dla coraz lepiej rozwijającej się gospodarki regionu 
miała bliskość morza i możliwość korzystania z rozlicznych dobrodziejstw stąd 
płynących, np. z dogodnego i taniego transportu wodnego sprzyjającego 
handlowi. Port w Regoujściu, zlokalizowany na północ od Trzebiatowa w 
miejscu, gdzie rzeka Rega, przepływając przez jezioro Resko, wpadała do 
morza, powstał w takiej właśnie ogólnej atmosferze wzrostu gospodarczego1.

Zwiastunem zmian zachodzących w tej części Pomorza było założenie 
około 1180 r. klasztoru w Białobokach (dziś przysiółek Trzebiatowa). Z 
biegiem czasu zakon powiększał swój stan posiadania wszelkich dóbr, w 
szczególności ziemskich, gromadził też coraz większe nadwyżki 
produktów żywnościowych, przede wszystkim zboża, które można było 
przeznaczać na eksport. Żeglowna Rega ułatwiała transport w kierunku 
brzegu morskiego, odległego o około 10 km, miała jednak w dolnym 
odcinku nieco inny bieg niż obecnie'. Pierwotnie wpływała bowiem do

1 Zob. R. Gaziński, Port Regoujście (X11I-XVII w.) w świetle materiałów Archiwum 
Państwowego w Szczecinie. „Przegląd Zachodniopomorski”, 1991, t. VI, z. 4, s. 141.

Tamże; na temat historii klasztoru w Białobokach zob.: W. Łysiak, Klasztor w 
Białobokach. Powstanie, rozwój i upadek. W: Trzebiatów. Historia i kultura (I), red. W. 
Łysiak. Poznań, 2000, s. 23-33.

Por. A Chludziński, Nazwy wodne w mieście i gminie Trzebiatów. W: Trzebiatów. Historia 
i kultura (I), dz. cyt., s. 153-154.
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jeziora Resko, oddzielonego od morza piaszczystą mierzeją, która w swej 
zachodniej części posiadała połączenie z otwartym morzem. Na mierzei 
leżała wieś rybacka o nazwie Regą wzmiankowana po raz pierwszy w 1250 
roku -  nieco później (około roku 1264) stanowiąca własność białobockiego 
klasztoru4.

Rozwój ekonomiczny ziem położonych nad Regą związany był także z 
lokacją Gry fic w 1265 roku i Trzebiatowa w roku 1277. Miasta te od chwili 
swego powstania mocno związane były z handlem morskim, co przyspie
szyło powstanie portu u ujścia Regi. Pierwsza bezpośrednia wzmianka o 
porcie Regoujście pochodzi dopiero z roku 1287. Wówczas to trzebia- 
towianie otrzy mali potwierdzenie nadanego im przywileju lokacyjnego na 
prawie lubeckim, a Bogusław IV i przeor klasztoru w Bialobokach 
przekazali miastu nadzór nad ujściem Regi, nakazując utrzymywanie istnie
jącego tam portu w dobrym stanie technicznym, w zamian za co mieszczanie 
mieli prawo przechowywania w nim swoich towarów5.

W końcu XIII wieku Regoujście należało do klasztoru w Bialobokach, 
natomiast trzebiatowscy mieszczanie mogli użytkować wody portowe i 
składować towary na nabrzeżu. W pierwszych latach XIV wieku osada na
dal prężnie rozwijała się, przede wszystkim za sprawą pobliskiego Trzebia
towa. Miasto to pod względem ekonomicznym zdecydowanie dominowało 
w Regoujściu. Posiadało wiele różnych, korzystnych dla siebie przywilejów 
ekonomicznych, wskutek czego stale powiększało obszar zależny od siebie 
gospodarczo. Przewaga trzebiatowskich kupców w Regoujściu ukoronowa
na została przywilejem z 1322 r., w którym Warcisław IV przekazał rajcom 
miejskim nieograniczoną władzę nad portem i zapewnił wolną rękę w jego 
ulepszaniu, rozbudowie i swobodzie zmiany miejsca usytuowania. Nastąpił 
wtedy wyraźny rozdział własności. Wieś przy porcie (o nazwie Rega) 
pozostała przy klasztorze w Bialobokach (1329), a port stał się własnością 
Trzebiatowa6.

Nie wiadomo, jak duże był) przeładunki towarów w ówczesnym czasie 
w Regoujściu. Natomiast nieco więcej wiemy o towarach, które domi-

R. Gaziński, Port Regoujście..., dz. cyt., s. 141.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 142
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nowały w miejscowym handlu. Wywożono przede wszystkim zboże, mąkę, 
piwo i chmiel, przywożono sól, ryby -  głównie śledzie, łowione wzdłuż wy
brzeża morskiego. Znacznie później wieku kupcy trzebiatowscy, uzyskaw
szy od Eryka I w 1436 r. bazę rybacką w Dragör, przywozili do Regoujścia 
śledzie łowione u wybrzeży Danii. Port stał się ważną przystanią rybacką, w 
której połowy organizowali nie tylko trzebiatowianie, ale i od roku 1328 
także mieszczanie z Gryfic; otrzymali oni prawo suszenia sieci oraz budowy 
tu chat rybackich.

Niewiele wiadomo także o wyglądzie regoujskiego portu. Na pewno 
były w nim place składowe, magazyny i szopy do przechowywania towa
rów, miejsca do suszenia ryb, wędzarnie, komora celna. Najprawdopodob
niej łodzie rybackie i mniejsze statki handlowe wyciągano na brzeg, 
natomiast większe cumowały w przesmyku między jeziorem a morzem albo 
na otwartym morzu lub jeziorze. Być może port posiadał umocnienia brze
gowe oraz pomosty przeładunkowe8.

W związku z pogarszaniem się w początkach XIV wieku warunków że
glugowych u ujścia Regi, miejscowy port zaczął podupadać. Ostatnia, udo
kumentowana wzmianka o Regoujściu pochodzi z roku 1354v.

Jak pisze Radosław Gaziński: „Trzeba wyraźnie stwierdzić, że położenie 
starego portu oraz rybackiej wsi Rega (na mierzei) nie było korzystne pod 
względem geograficznym. Silne sztormy wywierały bardzo duży i najczęś
ciej negatywny wpływ na żeglowność w tym rejonie wybrzeża. Wspo
mniane procesy nasiliły się prawdopodobnie na przełomie XIV i XV 
stulecia, co stało się główną przyczyną stopniowego upadku starego portu 
(II pol. XV w.). Wraz z opuszczeniem przez kupców dawnego ujścia Regi 
zaczęła pustoszeć również wieś Rega. Jej mieszkańcy przenieśli się w 
większości do wiosek Kępa i Ostrowo [obydwie wsie obecnie nie istnieją-  
przyp. T. S.], zajmując się odtąd rybołówstwem na jeziorze Resko”'“.

7 Tamże, s. 142.
8 Tamże, s. 142.
9 Tamże, s. 142-143; Autor artykułu, na który się powołuję, nazywa nieistniejący port starym 
Rcgoujściem, natomiast miejsce, w którym obecnie Rega wpada do morza -  nowym 
Rcgoujściem (dzisiejsze Mrzeżyno).
1CITamże, s. 143.
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Czas powstania nowego ujścia rzeki, przekopanego w II połowie XV wieku 
kilka kilometrów na zachód od dawnego, wyznacza początek innej historii, innego 
portu i innej miejscowości, choć nadal nad tą samą rzeką Regą". Nas jednak 
interesuje dawny port Regoujście nad jeziorem Resko, tym bardziej, że ludowa 
wersja opowieści o Regoujściu jest, jak się przekonamy, niezwykle dramatyczna.

Obecnie jedyne ślady, jakie pozostały po Regoujściu, to wyżej refero
wane informacje historyczne. Nie ma żadnego fizycznego śladu po dawnym 
porcie. W przypuszczalnym miejscu jego położenia może znajdować się 
dziś zarówno dno jeziora Resko, jak i dno morza, a także pas nadmorskich 
wydm lub teren, na którym wznoszą się budynki po niemieckiej, a później 
polskiej jednostce wojskowej. Nie zachowała się też pamięć o dawnym 
morskim porcie wśród obecnych mieszkańców tych stron, zapisana w 
folklorze. Wydaje się to zrozumiałe w związku z praktycznie absolutną 
wymianą ludności na tym terenie po 1945 roku. Można jednak czasem 
usłyszeć dziś niejasne, szczątkowe sugestie mieszkańców o istnieniu dawno 
temu. „gdzieś w tych okolicach”, ,jakiegoś” morskiego portu.

Bogate treści folkloru dotyczącego Regoujścia funkcjonowały natomiast 
w dawnej kulturze tej części Pomorza Zachodniego. Żywemu ich istnieniu 
sprzyjała wielowiekowa zasiedziałość miejscowej ludności, a także, jak się 
zdaje, sama specyfika ziemi trzebiatowskiej, która była (i jest nadal) swoistą 
kulturową wyspą, jedną z kilku istniejących na Pomorzu12.

Folklorem nadmorskich okolic jeziora Resko i dolnego odcinka Regi 
zajmował się m.in. Alferd Lucht. Badacz ten opublikował obszerny zbiór 
podań, w tym również dotyczących Regoujścia, zebranych w pierwszej po
łowie XX stulecia1'. Obok materiału zgromadzonego w pracy Luchta, 
skorzystam także z podań o Regoujściu, zapisanych przez Heinricha Bosse, 
opublikowanych w latach dwudziestych ubiegłego wieku14.

i i TTamże.
12 Por. np. A. Kwaśniewska. T. Sadkowski, Kultura ludowa Kaszub i Pomorza. W: Pomorze 
-  mała ojczyzna Kaszubów (historia i współczesność), red. J. Borzyszkowski i D. Albrecht. 
Gdańsk/Danzig-Liibeck/Lubeka, 2000, s. 755.

A. Lucht, Sagen, Erzählungen, Schwänke und Neckereien von Regamünde, Deep, 
Kamp-Wustrow und Robe. Treptow, 1934.

H. Bosse, Heimatkunde des Kreises Greifenberg, Sagen der Heimat Treptow, 1925.
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Wspomniany dramatyzm opowieści o Regoujściu polega przede wszyst
kim na fakcie, że dawna osada i port zniknęły z powierzchni ziemi, zmiecio
ne przez fale Bałtyku niczym niech mi będzie wolno użyć tego porównania 
- mityczna Atlantyda.

Zatem, jak głosi jedno z podań, Regoujście składało się z dwóch części: 
zachodniej i wschodniej. Z obu części miejscowości najpierw w falach 
Bałtyku zatonęło Regoujście Wschodnie, a później zniknęło pod wodą także 
Zachodnie15.

W innym podaniu czytamy, że Regoujście było starym hanzeatyckim 
miastem. Leżało po lewej stronie ujścia Starej Regi. Było to gród bardzo bo
gaty. Jego mieszkańcy wykładali ulice bułkami i posypywali je solą, a nie 
piaskiem. Mówiono także, że bruk w mieście zrobiony był ze srebrnych 
talarów, a mieszkańcy wysypywali ulice piaskiem, kiedy latem pragnęli 
jeździć saniami16.

Ostatniego wieczoru przed dniem zagłady Regoujścia, przybył do 
pobliskiej wsi Roby, położonej nieco na południe od wybrzeża, człowiek z 
psem. Przenocował w jednym z ostatnich gospodarstw i prosił, aby obudzić 
go z pierwszym pianiem koguta. Niestety, nie obudzono go o wyznaczonej 
porze, a kiedy wstał z łóżka, fale Bałtyku całkowicie zatopiły już Regoujście 
i zbliżały się do Robów. Dla nadmorskiego portu nie było już ratunku, ale 
zostały ocalone Roby. Pies mężczyzny miał bowiem moc uspokajania i 
powstrzymywania morskiego przypływu; wystarczyło, że zwierzę chłeptało 
wodę w zagrożonym zalaniem miejscu17.

W innej wersji podania mężczyznę obudzono dopiero przy trzecim 
pianiu koguta, ale było za późno na uratowanie Regoujścia. Pies pił już 
wodę z izby, w której nocowali, dzięki czemu udało się uratować przed 
zatopieniem jedynie Roby. O sposobie, w jaki Roby zostały ocalone od 
zagłady, opowiadają m.in. takie oto podania zapisane przez Luchta: 1. 
„Wielki przypływ, w którym zginęło Regoujście, zagroził także wsi Roby, 
do której wdarła się woda. Jednak od strony Trzebiatowa nadszedł człowiek 
z psem i powiedział do niego: >Ami, liż, liż!< Kiedy pies lizał wodę,

15 A. Lucht, Sagen..., dz. cyt., s. 45.
16Tamże, s. 46-47. 
l7Tamże, s. 45-46.
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natychmiast wysokość fal zmniejszyła się, woda opadła i Roby były 
uratowane”; 2. „W dawnych czasach wieś Roby często nawiedzana była 
przez powodzie. Pewnego razu woda podniosła się zupełnie nagle i wdarła 
się do wsi. Ludzie daremnie czekali aż opadnie. Woda domagała się swojej 
pierwszej ofiary. We wsi mieszkała biedna kobieta, której jedyne dziecko 
zawsze było głodne. Rzucono bułkę do wody, dziecko po nią pobiegło i 
utonęło. Woda nagle opadła i Roby były uratowane”18.

H. Bosse z kolei notuje: „Przed wielu laty Bałtyk podczas sztormu wy
stąpił z brzegów. Woda sięgała już do kościoła w Robach i podnosiła się z 
minuty na minutę. Z przerażeniem ludzie wyglądali śmierci w falach. Nagle 
na powierzchni wody pojawił się łabędź, który w dziobie niósł kartkę i 
położył ją  na ziemi. Na niej widniały słowa: „Morze chce ofiary”. Chłopi 
radzili, kto powinien być ofiarą, bowiem nikt nie chciał poświęcić siebie 
samego lub kogoś ze swoich bliskich. W pobliżu stał dom, a w nim mieszka
ła biedna wdowa, mająca tylko małą dziewczynkę, która często cierpiała 
głód. Chłopi pokazali dziecku bułkę, ale rzucili ją  do wody. Głodne dziecko 
pobiegło za bułką i utonęło w falach. Od tego momentu woda opadała. Tym 
sposobem wieś, dzięki niewinnemu dziecku, została uratowana”1'.

Opowiadano też zupełnie inną historię o mężczyźnie i jego psie. Podobno obaj 
wędrowcy przybyli wcześniej do Regoujścia w poszukiwaniu noclegu. Ponieważ 
im takowego we wsi nie udzielono, powędrowali do Robów. Nazajutrz mężczyzna 
poszedł ze swoim psem nad wodę i kazał mu ją  pić. Nagle nadeszła morska fala i 
miasto Regoujście przestało istnieć20. Pies, jak widać w tej relacji, spowodował 
zagładę miasta -  inaczej niż w innych podobnych podaniach21.

Niestety, zagładę miasta przeżył tylko jeden człowiek, który w tym cza
sie poszedł do pobliskiego Dźwirzyna do znajomych w odwiedziny. Później 
ten sam człowiek zbudował pierwszy dom w dzisiejszym Mrzeżynie i tym

18 Tam że, s. 46 i 48-49.
19H. Bosse, Heimatkunde..., dz. cyt., s. 18.
20 A. Lucht, Sagen..., dz. cyt., s. 47. Podobna wersja podania zamieszczona jest także w 
„Unser Heimat Kalender Treptow Rega und Umgegend für das Jahr 1934“, gdzie pojawia się 
wątek mówiący o zatopieniu Regoujścia jako karze za grzechy mieszkańców.

Na ten fakt zwraca uwagę A. Lucht. W większości opowieści pies posiada jednak moc 
ochronną przed wodą, a nie moc sprowadzania potopu; zob. tenże, Sagen..., dz. cyt., s. 47.

56



Zagłada Regoujścia. Mit i historia

samym dał początek miejscowości22. Być może jednak ktoś jeszcze ocalał, 
bowiem często mówiono o występujących w okolicy jeziora Resko nazwis
kach: Treu, Ollhof i Kemp, które według tradycji są bardzo stare i niegdyś 
należały do mieszkańców Regoujścia23.

Obok nielicznych ludzi, uratowały się z zagłady również niektóre przed
mioty, przeniesione później do Robów. Opowiadano o kamieniach, z któ
rych zbudowany jest mur cmentarny przy kościele w Robach, a także o 
jednym z trzech miejscowych dzwonów, rzekomo pochodzącym z Re
goujścia. Nadto z regoujskiego kościoła w świątyni w Robach miałby po
chodzić ołtarz, duży krucyfiks i jeden z trzech statków wotywnych24. 
Podobno wraz z Regoujściem pogrążyły się w morskie odmęty trzy lub czte
ry okoliczne wsie oraz wyraźnie podniosły się okoliczne bagna i moczary25.

Podania nie dostarczają nam wielu informacji, jak wyglądało Re- 
goujście. Wiemy już, że było to duże i bogate miasto, z ulicami wyłożonymi 
talarami, posiadające dobrze wyposażony kościół. Znamy nawet nazwiska 
potomków dawnych mieszkańców Regoujścia mieszkających obecnie w 
najbliższej okolicy rzeki Regi i jeziora Resko. Do tej wiedzy można dodać 
jeszcze fakt istnienia w mieście karczmy. Jedno z podań opowiada, że 
dokładnie szósty dom we wsi Kępa (dziś już nieistniejącej26) był dawno temu 
pierwszym domem zatopionego Regoujścia -  tu właśnie niegdyś znajdo
wała się karczma. Jeszcze do lat dwudziestych XX stulecia, jak notuje 
Lucht, miejscowi ludzie pytali kogoś, kto przychodził z tego domu: „Byłeś 
w karczmie?”27

Bardzo plastyczny i działając) na wyobraźnię opis Regoujścia przedsta
wia Heinrich Busse. Pizytoczę nieco dłuższy fragment:

Tamże, s. 46.
23 Tamże, s. 48.
‘4Tamże, s. 47-48.
25 Tamże, s. 47.
26O Kępic /ob. m.in.: K. Krüger, Kępa-folklorystyczny wizerunek. W: Trzebiatów. Historia 
i kultura (II), red. W. Łysiak. Poznań, 2001, s. 171-177; T. Siemiński, Kępa prawdziwe 
świadectwo pomorskiego życia. W: Życie dawnych Pomorzan (I), red. W. Łysiak. 
Bytów-Poznań, 2001, s. 163-170.

A. Lucht, Sagen..., dz. cyt., s. 45.

I
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„Kiedyś w falach Regi przeglądało się tak wiele pomorskich miast jak w 
żadnej innej pomorskiej przybrzeżnej rzece. Było ich siedem. Sześć jeszcze 
dzisiaj Rega pozdrawia w swoim zygzakowatym biegu. Jedno z nich zniknę
ło. Leżało ono tam, gdzie bieg Regi znajduje swe ujście, gdzie uchodzi do 
Bahyku. Kilka nadbałtyckich miast swą nazwę wzięło od rzeki, przy której 
ujściu leżało, tak również to miasto swą nazwę wzięło od ujścia Regi: Re- 
goujście. Było to niewielkie miasto, ale gęsto zaludnione, z ożywionym 
handlem i znacznym ruchem statków. Mieszkało w nim trzystu mieszkań
ców. Zajmowali się oni głównie rybołówstwem. Swoimi kutrami wypływ ali 
w morze, które zapewniało im dostatek i zarobek. Szczególnie dochodowe 
były połowy śledzi. Już wówczas śledź był ulubionym pożywieniem na Po
morzu. Przestronna zatoka ofiarowała kutrom regoujskich rybaków i stat
kom, które przybywały ze wszystkich krajów, ochronę i schronienie, gdy 
ciężko obładowane wracały do domu [...]. Zwłaszcza statki z pobliskiego 
Kołobrzegu często zarzucały tutaj kotwicę, by wyładować towary i zała
dować na pełnomorskie statki zboże, które przybywało tu barkami z 
Trzebiatowa, Gryfic i innych miejscowości. Z lesistej okolicy górnej Regi, 
gdzie drewna było w nadmiarze spławiano je rzeką do Regoujścia, tutaj 
ładowano na łodzie i transportowano do Kołobrzegu. Gdy na Pomorze 
dotarło chrześcijaństwo, mieszkańcy Regoujścia zbudowali kościół z dzwo
nami i wysoką wieżą, którą było widać daleko z morza, toteż rybakom i że
glarzom służyła jako punkt nawigacyjny, pomagający w orientacji na 
morzu.

Pobożni ojcowie chętnie chodzili do kościoła. Jednak dzieci i wnuki 
wkrótce poszły swoją drogą; nie potrzebowały już żadnego Boga miały 
dość pieniędzy i innych dóbr. Nie potrzebowały nabożeństw, [...] nie 
potrzebowały już więcej modlitwy [...]. Coraz bardziej twardniały ich serca, 
a sumienia stały się jak żelazo. [...] Wszelkie przestrogi szły na mamę. 
Wszystkie napomnienia były dla nich śmieszne. Powoli zbliżał się sąd boży 
[...]. Nagle zaatakowały fale Bałtyku. Czy to było trzęsienie dna morskiego? 
[...] Czy był to gwałtowny napływ morza, które wstrząsając wybrzeżem, 
zalało brzeg? W ciągu jednej sztormowej nocy Regoujście zostało zupełnie 
zniszczone. Pozostały tylko fundamenty i kamienna wieża kościoła samot
nie wznosząca się w powietrze, zaświadczająca o minionej wspaniałości.
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Tam, gdzie kiedyś żyli ludzie, kochali się i tworzyli, teraz falują morskie 
fale. Tam, gdzie kiedyś nad zielonymi łąkami i falującymi polami wołała 
przepiórka i rozbrzmiewał śpiew skowronka, tam Bałtyk przelewa swoje 
niebieskie fale, tam co najwyżej rozbrzmiewa krzyk mew”28.

Stało się też Regoujście „uczestnikiem” wielkiego mitu Winety” , o czym 
mówi inna opowieść zapisana przez Heinricha Bosse, nawiązująca do faktu, 
że obydwa te miejsca połączone są kamienną, podwodną groblą: „Płynąc 
łodzią przy spokojnej pogodzie po czystym Bałtyku, w pewnym oddaleniu 
od brzegu, na dnie ukazują się oczom niezliczone kamienie leżące tuż obok 
siebie. Jest to trzecia rafa, która ciągnie się wzdłuż wybrzeża; dwie pierwsze 
są mieliznami, które można dostrzec z brzegu morza. Rybacy uważają, aby 
na tej kamiennej rafie nie stawiać sieci, bowiem o kamienne dno mogłyby 
się łatwo podrzeć. W kamiennej rafie niektórzy dostrzegają groblę, która w 
dawnych czasach wiodła wzdłuż wybrzeża z Regoujścia do Winety. Liczne 
wielkie kamienie, które leżą na dnie kamiennej rafy na północny wschód od 
Mrzeżyna, mogą być ruinami starego zatopionego miasta Regoujścia”30.

Tak więc, obecnie na historię o Regoujściu składają się zarówno fakty 
historyczne ze źródeł archiwalnych, jak i ludowe wyobrażenia o przeszłości, 
przejaw iające się w folklorze. Szczególnie ludowe fantazje czynią z tej da-

ig
‘ Historię tę opowiedział miejscowy pastor jest ona zamieszczona w „Unser Pommerland”, 
1922, R. VII, z. 2, H. Bosse, Heimatkunde..., dz. cyt., s. 8-9.

O Winecie pisali m.in. Teresa i Andrzej Kiersnowscy: „Jeszcze w okresie średniowiecza 
narodziła się i rozpowszechniła legenda, jakoby ofiarą fal padło wielkie i wspaniałe miasto 
pomorskie, położone gdzieś w okolicach ujść Odry, które miało nosić dźwięczną nazwę 
Wincta. Wedle legendy katastrofa, jaka je spotkała, miała być nagła, całkowita i zasłużona 
przez samych mieszkańców jako kara niebios za zbytek i różne bezeceństwa; znalazło się 
więc w ciągu jednej nocy pod wodą wraz z domami, kościołami, ratuszem i oczywiście z 
wszystkimi mieszkańcami, pędzącymi odtąd smutny żywot w głębinach. Tylko dzwony 
bijące w dni świąteczne słychać było podobno jeszcze w kilka wieków po tym miejscowym 
potopie. [...] Poszukiwano Winety od okolic Wolina aż po wybrzeża Rugii. Już w XVI w. 
książęta pomorscy przeprowadzili w tym celu ze statków sondowania dna bałtyckiego. [...] 
Sporządzono nawet kilka planów miasta, ukazujących ulice i gmachy, zalegające w 
regularnym układzie na głębokości kilkunastu metrów. [...] Dopiero w zeszłym stuleciu 
Winetę wreszcie odkryto, co prawda nie na dnie morza, ale w głębi kronikarskich relacji 
sięgających wczesnego średniowiecza, a dotyczących wielkości i upadku Wolina”; por. T. i 
A. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, wiek X-XIII. 
Warszawa, 1970, s. 14.

11. Bosse, Heimatkunde..., dz. cyt., s. 9-10.
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wnej, w gruncie rzeczy niewielkiej osady, duże i znamienite miasto, które z 
powodzeniem mogłoby zapewne konkurować z największymi na Pomorzu. 
Ale takie też są prawa mityzacji rzeczyw istości, jakimi rządzi się folklor. 
Kilkaset lat narastania różnorodnych treści wokół omawianego tematu 
wywarło swe piętno na stworzonym w ten sposób mitycznym wizerunku 
tego miejsca.

Czy na tym kończy się opowieść o Regoujściu? Zważywszy, że zarówno 
współcześni mieszkańcy tych terenów, jak i rozwijający się ruch tu
rystyczny coraz częściej potrzebują odwołań do mitów i historii najbliższej 
okolicy, aby w tym odnaleźć własną tożsamość -  pozostawiam ten tekst 
otwarty, żeby, być może, dopisać w przyszłości kilka uwag na ten temat.
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Ewa Gilewska

Zegary ludowe i ich wystawa w Oddziale Etnografii 
Muzeum Narodowego w Gdańsku

Wystawy, czy też opracowania dotyczące zegarów ludowych zgro
madzonych w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, należą do 
nielicznych. Wciąż otwarte pozostaje pytanie o różnorodność form zegarów 
ludowych, miejsce i czas ich wykonania, historię rozpowszechniania, jak 
również miejsce ich nabycia i użytkowania. Wnikliwe i żmudne zabiegi 
konserwatorskie przy poszczególnych obiektach oraz badania porównawcze 
na obszerniejszym materiale, pozwalają na pewne ustalenia i prowadzą do 
próby powiązania zegarów w zespoły o wspólnych cechach. Za ludowe po
wszechnie uważa się zegary posiadające proste mechanizmy o nieskompli
kowanej konstrukcji i technologii wytwarzania, nierzadko naśladujące, z 
pewnym zapóźnieniem i uproszczeniem, wyroby zegarmistrzostwa artys
tycznego. Do wiejskiego, czy też szerzej: do mniej zamożnego odbiorcy, 
trafiały zegary wytwarzane najpierw chałupniczo, później w XIX wieku, 
fabrycznie w wytwórniach m.in. na terenie Niemiec, Francji, Szwajcarii. 
Produkcja niektórych ośrodków miała charakter seryjny, masowy -  wyko
nywane tam zegary spotykane są w wielu miejscach Europy, wyroby innych 
wytwórni przeznaczone były dla lokalnego odbiorcy.
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Na wystawie „Czas odmierzany. Zegary ludowe z kolekcji Pawła 
Fietkiewicza oraz zbiorów Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w 
Gdańsku”1 zgromadzone zostały zegary ludowe pozyskane w większości na 
terenie Pomorza2. Najstarsze datowane są na koniec XVIII wieku, naj
młodsze na początek XX wieku. Na wystawie znalazły się zegary typu 
„szwarcwaldzkiego”, najpopularniejsze wśród zegarów ludowych, oraz nie
zwykle rzadkie egzemplarze zegarów nazywanych „kowalskimi”. Jest to 
więc z jednej strony zbiór zawężony do dwóch grup zegarów i określonego 
wycinka czasu, z drugiej -  zawiera on w miarę reprezentatywne typy ze
garów ludowych występujących na terenie Pomorza do początku XX wieku.

W oparciu o dostępną literaturę i zachowane zabytki sądzić można, że na 
ziemiach obecnie polskich zegary pojawiły się w wiejskich izbach naj
wcześniej na Pomorzu Zachodnim, Śląsku, Warmii oraz w Wielkopolsce. 
Jeszcze na początku XIX wieku należały do rzadkości, choć wymieniane 
bywały już w XVII- i XVIII-wiecznych inwentarzach, np. w spisach 
wyposażenia domów żuławskich z końca XVII wieku odnotowane są bar
dzo ogólnikowo zegary wybijające godziny3. W Wielkopolsce jeszcze w I 
połowie XVIII wieku zegary, podobnie jak książki czy lustra, wyjątkowo 
tylko znaleźć można w inwentarzach zasobów wiejskich gospodarstw4.

Najczęściej niewiele wiadomo także o wyglądzie najstarszych zegarów. 
Przypuszcza się, że na początku XIX wieku w Polsce pojawiać się mogły, 
popularne w Europie zachodniej i północno-zachodniej, stojące zegary 
szafkowe o wysmukłej, trójkondygnacyjnej obudowie, dochodzącej nawet 
do wysokości 2 m \ Popularniejsze były jednak wahadłowe zegary ścienne. 
W I połowie XIX wieku zdarzały się miejscowości, choć było ich niewiele, 
w których ten typ zegara był bardzo rozpowszechniony. Znane są zapisy

Wystawa (październik 2003-marzec 2004) przygotowana została głównie ze zbiorów 
Pawła Fietkiewicza, gdyńskiego kolekcjonera i uzupełniona zbiorami Oddziału Etnografii 
Muzeum Narodowego w Gdańsku. Na wystawie znalazły się 33 zegary typu 
^szwarcwaldzkiego” i 8 zegarów typu „kowalskiego”.

Teren dzisiejszego woj. pomorskiego i najbliżej sąsiadujących z nim obszarów.
3 P. Szafran, Żuławy Gdańskie w X \'ll wieku. Gdańsk, 1981, s. 142.

J. Dydowiczowa, Wnętrze chałupy. W: Kultura ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta. 
Poznań, 1960, t. 1, s. 169-170, 193.

R. Reinfuss, Meblarstwo ludowe w Polsce Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977. s. 
216.
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testamentowe i inwentarze włościan Starej Wsi w okolicach Bielska-Białej, 
gdzie w latach 1814-1897 zanotowano zegar 17 razy. Ta stosunkowo duża 
ilość zegarów na tym terenie związana jest, jak się przypuszcza, z migracją 
zarobkową na pobliskie Morawy i Śląsk, skąd je przywożono6. Zegary po
jawiały się w wiejskich izbach najwcześniej także w tych miejscowościach, 
które sąsiadowały z dużymi, przemysłowymi miastami, oraz u najbogat
szych gospodarzy, którzy wzorowali wyposażenie swoich domów na wnę
trzach dworów i plebanii.

Większość jednak mieszkańców wsi długo zdana była na znane od 
dawna metody określania czasu. Tradycja ludowa przekazuje niemałą wie
dzę o kalendarzu i sposobach wyznaczania czasu -  od bacznej obserwacji 
najbardziej dostrzegalnych zjawisk przyrody -  położenia gwiazd i słońca, 
poprzez odczytywanie zachowania zwierząt i obserwację roślin, do stoso
wania prostych zegarów słonecznych złożonych z gnomona w formie pręta 
zatkniętego w ziemię. Wyjątkowo obszerne informacje, materiał źródłowy i 
porównawczy znajdujemy w opracowamu dotyczącym kultury ludowej 
Słowian7.

Interesujące nas zegary mechaniczne zadomowiły się w wiejskich izbach 
na dobre dopiero w XIX wieku, szczególnie w jego II połowie, choć i wtedy 
nie wszędzie były popularne. W często i chętnie cytowanym pamiętniku się
gającym czasów połowy XIX wieku, Jan Słomka, wójt z Galicji, opisuje 
swoje przeżycia związane z kupnem zegara. Ponieważ był to pierwszy zegar 
na wsi, wójt ukrywał go przed sąsiadami, bojąc się ich reakcji. Gdy w końcu 
izecz wyszła na jaw, Słomka i jego nabytek stali się rzeczywiście dziwo- 
wiskiem dla całej wsi8.

Najpopularniejsze zegary tego czasu produkowane były głównie w 
położonym na południu Niemiec Szwarcwaldzie, najpierw chałupniczo, 
później masowo, fabrycznie. Odbiorcami zegarów szwarcwaldzkich było 
nic tylko środowisko wiejskie, ale i małomiasteczkowe. Popularność zyska
ły przede wszystkim dzięki stosunkowo niskiej cenie i prostocie mechaniz-

6 J. Czajkowski, L. Hajowna, Kultura ludowa Starej Wsi w powiecie oświęcimskim w świetle 
testamentów, inwentarzy i innych aktów prawnych w XIX  w. „Rocznik Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie”, 1968, r. 3, s. 49.
7 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Warszawa, 1967, t. 2, cz. 1, s. 131-138.
8 R. Rcinfuss, Meblarstwu..., dz. cyt., s. 217.
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mu, co umożliwiało ewentualne naprawy. Tak zwane „szwarcwaldy”, a 
szczególnie ich tradycyjna odmiana z drewnianą malowaną tarczą w formie 
kwadratu z półkolistym zwieńczeniem, wahadłem i obciążnikami w formie 
szyszek na metalowych łańcuszkach, stanowią kojarzony z „ludowością” 
element wyposażenia wnętrz.

Najwcześniejsze wzmianki o zegarmistrzostwie na tym terenie pochodzą 
z drugiej połowy XVII wieku. Miejscowa ludność trudniła się chałupniczo, 
zrazu tylko zimą, wykonywaniem zegarów. Wyrabiano je z drewna, trak
tując to zajęcie jako dające możliwość dodatkowego źródła dochodu. 
Szwarcwaldzcy chłopi już dawniej posiadali umiejętność pracy w drewnie 
wielu z nich wykonywało, przeznaczone na sprzedaż, drewniane zabawki 
(młyny wodne, wiatraki, kuźnie) z poruszającymi się figurkami9. Wkrótce 
wykonywaniem zegarów zaczęli zajmować się rzemieślnicy: stolarze, sny
cerze, bednarze. Pewien w pływ na rozwój produkcji zegarów mieli mnisi z 
okolicznych klasztorów. Nie zachowały się materiały ilustrujące pierwsze 
projekty i rysunki zegarów. Przypuszcza się, że mogły być one kopiami 
zegarów ze Szwajcariilt) przywożonych przez handlarzy-domokrążców.

Około 1740 roku w Szwarcwaldzie działało już wyspecjalizowane rze
miosło. Powszechnie spotykało się warsztaty trudniące się wykonywaniem 
drewnianych elementów zegarów. Rozwijały się pracownie zajmujące się 
malowaniem tarcz zegarów -  nie tylko cyferblatów, ale i wszelkich ozdób, 
nierzadko bardzo rozbudowanych. Twórcami typowych zegarów szwar- 
cwaldzkich byli m.in. Franz A. Ketterer z Schönwaldu i Simon Dilger z 
Schollach, a najbardziej znane ośrodki to Furtwangen, Schönwald, Triberg 
Neukirch i Neustadt. W XIX wieku zakłady rodzinne, działające często 
przez kilka pokoleń, przekształcały się w duże firmy produkujące zegary i

9
W. Polte, J. Hein, Clocks and Watches from Landrock Collection. Leipzig, 1987, s. 110. 

IOLudowe zegary ścienne wykonywane od połowy XVII wieku w różnych kantonach 
Szwajcarii do niedawna utożsamiane były z zegarami szwarcwaldzkimi. W porównaniu z 
nimi odznaczają sie solidniejszym wykonaniem, wysokim poziomem prac tokarskich i 
dekoracji rzeźbiarskiej, spotykanej nawet na elementach mechanizmu, a także konstrukcją 
obudów. Jednak ich produkcja była ograniczona i praktycznie zegary te nigdy nie były tak 
rozpowszechnione jak zegary szwarcwaldzkie -  rozwój techniczny i artystyczny 
zegarmistrzostwa w miastach szwajcarskich nie pozwolił na podniesienie chałupnictwa do 
poziomu produkcji przemysłowej, por. L. Uresova, Zegary. Warszawa, 1987, s. 69, W. Polte, 
J. Hein, Clocks and Watches..., dz. cyt., s. 111.
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części mechanizmów dla mniejszych wytwórni. Wyspecjalizował się 
handel zegarami: początkowo sprzedawano je za pośrednictwem miejsco
wych domokrążców, w XIX wieku stały się przedmiotem eksportowanym 
na szeroką skalę. Dzięki spółkom handlowym zegary trafiały do Holandii, 
Anglii, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Rosji, a nawet przedniej Azji. W połowie 
tego wieku produkowano około pół miliona zegarów szwarcwaldzkich 
rocznie. W tym czasie w dwóch tylko miejscowościach zarejestrowanych 
było 1 230 zegarmistrzów i kupców. W 1850 roku w Furtwangen otwarto 
specjalną szkołę zegarmistrzowską. Produkcja zegarów szwarcwaldzkich 
bardzo podupadła w drugiej połowie XIX wieku, kiedy do Europy swe tanie 
zegary zaczęła eksportować Ameryka. Aby przeciwdziałać konkurencji 
zegarów amerykańskich, w 1860 roku założono w Schrambergu fabrykę ze
garów, wówczas to nastąpił zmierzch rzemieślniczej produkcji szwarc
waldzkich zegarów11.

W XIX wieku produkcja zegarów typu szwarcwaldzkiego rozszerzyła się na 
sąsiednie regiony Niemiec, pojawiły się również ośrodki w Austrii i Czechach, 
gdzie nazywano je „szwarcwaldkami”. W opracowaniach wymieniana jest np. 
fabryka Schlenkera i Kienzla w Chomutovie, wytwórnia w okolicach Karlovych 
Varów oraz w Kowarach, która produkowała zegary tego typu do 1840 roku12.

Dość powszechnie uważano, że do Polski zegary te mogły trafić z Czech 
i Moraw13. Niestety, rzadko można odnaleźć pieczęć firmową i ustalić po
chodzenie poszczególnych obiektów, ponieważ produkcja była już maso
wa, masowo także była naśladowana. Dotyczy to zwłaszcza późniejszych 
egzemplarzy, składanych przez lokalnych rzemieślników z gotowych me
chanizmów typu szwarcwaldzkiego. Dorabiano do nich tarcze, obudowy 
lub inne, niezbędne części, zachowując jednak charakterystyczny styl. 
Zegary szwarcwaldzkich wytwórni sporadycznie miały sygnaturę autorską, 
chyba że agenta handlowego i występuje ona tylko na wyrobach starszych. 
Na XIX-wiecznych zegarach nie umieszczano sygnatury14.

11L. Uresova, Zegary..., dz. cyt., s. 66, 68.
12 K. Toczyńska-Rudysz, O kolekcji zegarów w muzeum kłodzkim. W: Oczy czasu. Kłodzko, 
1990, s. 10; R. Reinfuss, Meblarstwo..., dz. cyt., s. 218.
13 R. Reinfuss, Meblarstwo..., dz. cyt., s. 218; A. Spyra, Śląskie meble ludowe. Region
pszczyński. Pszczyna, b.r., s. i 14.
4J. Mighell, Zegary. Poradnik kolekcjonera. Warszawa, 1997, s. 105-106.

65



Ewa Gilewska

Opierając się na publikowanych materiałach oraz sondażowej kweren
dzie przeprowadzonej w kilkunastu muzeach, wiadomo, że najstarsze zega
ry szwarcwaldzkie zachowane w polskich muzeach pochodzą z II połowy 
XVIII wieku. Prawdziwymi unikatami są egzemplarze niemal całkowicie 
drewniane, posiadające jedną tylko wskazówkę godzinową.

T ypowy zegar szwarcwaldzki, wykonywany jeszcze metodą chałupniczą 
(XVIII i początek XIX wieku), składał się z drewnianego korpusu, mecha
nizmu i malowanej tarczy o charakterystycznym kształcie prostokąta (póź
niej kwadratu) z półkolistym zwieńczeniem. Mechanizm składał się z trzech 
do pięciu przekładni, napęd miał obciążnikowy. Ciężarki zawieszone na lin
ce lub łańcuszku były kamienne, później żeliwne, wypełnione ołowiem lub 
piaskiem. Wychwyt miały wrzecionowy, przez długi czas regulowany ko- 
lebnikiem, dopiero od około 1740 roku krótkim wahadłem umieszczanym 
przed tarczą zegara, był to szczególny rodzaj wahadła nazywanego „krowim 
ogonem”. Początkowo w zegarach szwarcwaldzkieh występowały szklane 
dzwonki do bicia godzin, zastąpione w drugiej połowie XVIII wieku trwal
szymi, metalowymi. Pierwsze zegary miały jedną tylko drewnianą wska
zówkę, drugą, do wskazywania kwadransów, montowano od około 1720 
roku, od końca XVIII wieku zaczęto już stosować wskazówkę minutową. 
Od 1790 roku w Szwarcwaldzie rozwinęło się odlewnictwo mosiądzu, spe
cjalizujące się w produkcji kół zębatych i wskazówek zegarowych. Na prze
łomie XVIII i XIX wieku wychwyt wrzecionowy zastąpiono uproszczoną 
wersją (blaszaną) znanego już wcześniej wychwytu hakowego, a prze
dłużone wahadło przeniesione zostało na tył mechanizmu. Tak powstał pro
totyp mechanizmu zegarowego, który po stopniowej zamianie wielu 
drewnianych elementów na metalowe i niewielkich przeróbkach, produ
kowany był aż do początków XX wieku do wszystkich odmian zegarów ty
pu szwarcwaldzkiego15.

Na produkcję tych zegarów silne piętno wycisnął i rozwój techniki, i no
we prądy estetyczne. Już w drugiej połowie XIX wieku cała produkcja przy
brała masowy, fabryczny charakter. Zachowana została prostota konstrukcji

15L. Uresova, Zegary..., dz. cyt., s. 66,68; W. Polte, J. Hein, Clocksand Watches...,Az. cyt.,s. 
111-112; J. Mighell, Zegary..., dz. cyt., s. 104-105; P. Pietkiewicz, Zegary ludowe w kolekcji 
prezentowanej na wystawie W Czas odmierzany. Gdańsk, 2003, s. 8.
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mechanizmu. Wzrosła natomiast różnorodność rozwiązań plastycznych ze
wnętrznego wyglądu produkowanych zegarów.

Do tradycji głównie XIX-wiecznych zegarów ludowych typu szwarcwaldz- 
kiego nawiązują egzemplarze zgromadzone na wystawie „Czas odmierzany”. 
Reprezentują one charakterystyczną dla tego czasu różnorodność form oprawy 
plastycznej tarczy zegarowej -  od formy tradycyjnej, poprzez zegary „iko
nowe”, „porcelanki”, zegary-obrazy, po zegary „architektoniczne” z pow
szechnie znaną odmianą zegara z kukułką. Przedstawiony poniżej podział na 
grupy zegarów o określonych charakterystycznych cechach zaproponowany 
został przez Pawła Fietkiewicza i zastosowany na wystawie1'’. Ze względu na 
czas ich powstania, zegary te ujęte zostały w dwie grupy:

1. wczesne, pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku;
2. późne, pochodzące z drugiej połowy XIX wieku do początków 

XX wieku.
Przy czym zaznaczyć należy, że granica połowy wieku jest datą orien

tacyjną i nie może być traktowana dosłownie, gdyż niektóre grupy zegarów 
z drugiej połowy XIX wieku mają swój początek w drugiej jego ćwierci.

Zegary typu szwarcwaldzkiego -  wczesne 

Cechy wspólne:
- drewniana tarcza w formie kwadratu z półkolistym zwieńczeniem, 

zdobiona malaturą;
- drewniany szkielet mechanizmu o konstrukcji słupkowej;
- drewniana obudowa mechanizmu, składająca się z tylnej ścianki z

otworem do zawieszania w górnej części i przymocowanymi do niej 
drzwiczkami;

- wychwyt hakowy blaszany;

16 Obszerne fragmenty w poniższym tekście przytaczam za autorem opracowania. Pochodzą 
one z katalogu Czas odmierzany..., dz. cyt., s. 8-10, 24-57.
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- długie (od 75 do 100 cm) okołosekundowe, lekkie wahadło -  żelazny 
pręt z mosiężną soczewką, umieszczone z tyłu mechanizmu wewnątrz 
obudowy;

- napęd obciążnikowo-łańcuchowy z 30-godzinną rezerwą chodu (wy
jątek stanowią zegary tygodniowe z linką nawijaną na bębny i obciążnikami 
zawieszonymi na bloczku);

- system bicia godzin (bez półgodzin) typu szwarcwaldzkiego;
- wskazówki mosiężne odlewane.
Zegary tego okresu charakteiyzuje tradycyjny wygląd zewnętrzny uksz

tałtowany jeszcze w XVIII 
wieku, a więc drewniana 
tarcza o typowym kształcie 
kwadratu z półkolistym 
zwieńczeniem, zróżnicowane 
są natomiast mechanizmy, 
wielkości tarcz i obudowy. 
Jedną z typowych cech często 
występującą we wczesnym 
okresie, jest np. stosowanie 
dzwonu do bicia godzin 
(umieszczonego nad me
chanizmem), zastąpionego 
później gongiem spiralnym. 
Zastosowane metalowe me
chanizmy mają niejednokrot
nie jeszcze drewniane osie 
łącznie z osią godzinową i mi
nutową, zdarzają się również 
egzemplarze z drewnianymi 
wskazówkami, choć zwykle 

Zegar ścienny z biciem godzin, typu „szwarc- są one odlewane z mosiądzu, 
waldzkiego”, wczesny, pozyskany w Sitnie, po- Czasem występuje trzecia 
wiat kartuski; fot. R. Petrajtis wskazówka wskazująca dni

miesiąca na podziałce
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wewnątrz pierścienia godzinowego. W pojedynczych egzemplarzach 
występuje mechanizm budzika z metalowym dzwonkiem, odrębnym napędem 
i pokrętłem do jego ustawiania, okutym mosiężną blachą.

Tarcze o zróżnicowanej wysokości od 28 do 42,5 cm mają najczęściej 
białe tło, choć od połowy XIX wieku pojawiają się także tarcze ciemne. 
Element dekoracyjny stanowią malatury wypełniające zwieńczenia i po
wierzchnie narożników. Najczęściej są to motywy kwiatowe -  realistycznie 
przedstawione dwie róże, bukiety w koszu lub bukiety swobodnie rozmie
szczone. Element drobnych kwiatów pojawia się również w narożnikach. Po 
bokach tarcz występują niekiedy kolumny z wyraźnie wyodrębnionymi 
podstawami i głowicami. Miejsce kwiatów w zwieńczeniu zajmuje czasem 
scenka rodzajowa. W latach trzydziestych XIX wieku w miejsce ręcznie ma
lowanych ozdób zaczęto stosować kalkomanię. Tarcza godzinowa, dużych 
rozmiarów, ma kształt koła, wyznaczonego linią lub ozdobnym szlakiem. 
Jeszcze w początkach XIX wieku pas pierścienia godzinowego miał lekko 
wypukły kształt specjalnie modelowany na tokami.

Wśród tej grupy zegarów, ze względu na typowe cechy mechanizmu, 
znalazł się pojedynczy egzemplarz zegara, którego drewniana tarcza jest 
wersją ludowego zegara holenderskiego. Po obu stronach tarczy występują 
charakterystyczne sylwetki syren, zwieńczenie i podstawę tworzy ażurowy 
liściasty element, w górnej części tarczy i wewnątrz pierścienia godzino
wego namalowany jest pejzaż o tematyce morskiej17.

Zegary typu szwarcwaldzkiego -późne  

Cechy wspólne:
- ujednolicony mechanizm o zmniejszonych wymiarach (10 x 12 cm) z 

tradycyjnym szkieletem i obudową;
- skrócone, w stosunku do wcześniejszego, wahadło (ok. 35 cm);

17 Ludowe zegary holenderskie (fryzyjskie) charakteryzują się bogactwem form. Tarcze 
zdobione są malowanymi w naiwnym stylu przedstawieniami syren, żaglowców, ryb, 
rybaków, scen z życia wiejskiego. Ornamenty i symbole na tarczach zegarów nawiązywały 
do form ozdób noszonych przez fryzyjskie kobiety, por. W. Polte, J. Hein, Clocks and 
Watches..., dz. cyt., s. 106-108.
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- wychwyt hakowy blaszany;
- napęd obclążnikowo-łańcuchowy;
- system bicia godzin i półgodzin typu szwarcwaldzkiego;
- spiralny gong.

W okresie późnym, zegary posiadaja niezróżnicowane, proste, metalowe 
mechanizmy wytwarzane seryjnie w specjalistycznych zakładach. Różnice 
dotyczą głównie oprawy. Ze względu na powtarzające się w kolekcji typy 
rozwiązań zewnętrznego wyglądu zegarów, wyróżnione zostały cztery ich 
grupy.

Grupa 1
Zachowała dotychczasową „tradycyjną” zewnętrzną formę. Tarcza, o 

zmniejszonych wymiarach, o wysokości od 20,5 do 27 cm, jest drewniana, 
kwadratowa z półkolistym zwieńczeniem. Rozbudowana dekoracja kwiato
wa lub przedstawiająca scenkę rodzajową, umieszczona jest w zwieńczeniu. 
Naroża tarczy wypełniają drobne kwiatowe elementy.

Grupa II
Charakteryzuje się płaską, prostokątną szafką z przeszklonymi drzwicz

kami, wewnątrz której znajduje się niewielka, zwykle biało emaliowana tar
cza godzinowa. Pozostałą część powierzchni szafki wypełnia dekoracja. 
Może nią być malatura (zegar-obraz), dekoracja plastyczna wytłaczana z 
cienkiej blachy mosiężnej (zegar „ikonowy”) czy też po prostu rozbudowa
na rama (zegar ramowy).

Zegary-obrazy, nazywane też krajobrazowymi, posiadają wewnątrz 
szafki szklaną lub -  jak egzemplarze na wystawie -  blaszaną i drewnianą 
płytę z namalowanym obrazem przedstawiającym scenkę rodzajową, pej
zaż lub portret na tle krajobrazu.

Zegary, tzw', ikonowe, mają tarcze z cienkiej, mosiężnej blachy wytłaczanej w 
plastyczne motywy roślinne lub figuralne, niekiedy podmalowane (ferby stanowić 
miały imitację szlachetnych emalii). Elementy zdobnicze, umieszczone najczęściej 
symetrycznie po obu stronach tarczy godzinowej, są bardzo różnorodne. 
Najczęściej występują kompozycje roślinne, nierzadko łączone z sylwetkami
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zwierząt, np. koni lub ptaków (orfa czy pawia), pojawiają się również scenki 
rodzajowe z życia wsi, sceny myśliwskie, czasem elementy architektury.

Zegary ramowe (nie występujące w kolekcji, a mieszczące się w tej gru
pie zegarów), wyróżniają się dekoracyjną ramą. Jest ona ozdobnie profilo
wana i ornamentowana, niekiedy wzbogacona posrebrzaną listwą. 
Dodatkowo występują drobne malowane bądź nakładane ornamenty18.

Zegar ścienny z biciem godzin, typu „szwarcwaldzkiego”, późny (grupa II) 

zegar „ikonowy”, pozyskany w Miedźnie, powiat świecki; fot. R. Petrajtis

Grupa 111
Zegary, tzw. porcelanki. z bogatą plastycznie i malarsko tarczą frontową 

wykonaną z porcelany. Ma ona często formę kartusza, zdobiona jest tło
czonymi i malowanymi motywami roślinnymi, rzadziej scenkami rodzajo-

18Z. Szewczyk, Zegary ludowe. Kraków, 1978, s. nlb.
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wymi. Tarcze porcelanowe posiadają niekiedy sygnatury znanych wytwórni 
porcelany19.

Grupa IV
Nazywana „architektonicz

ną” (niem. Bahnhauslefonri) -  
posiada obudowę zegara w 
formie domku z dwuspado
wym dachem. Do tej grupy na
leżą zegary tak zwane 
„biedermeierowskie” z cha
rakterystycznie profilowanym 
tympanonem w zwieńczeniu, 
dodatkowo zdobione sterczy- 
nami, wieżyczkami. Po bo
kach tarczy umieszczane 
bywają drewniane lub porcela
nowe kolumienki podtrzymu
jące łuki. Niekiedy spotykane 
są zegary zdobione intarsją 
ujętą w formę nakładek umie
szczanych w polu i zwień
czeniu tarczy.

Do grupy tej należą także 
zegary „kukułki” w klasycz
nej, najbardziej znanej po
staci. Ich drewniana obudowa 

ma kształt domku z dwuspadowym dachem i ozdobnym szczytem, a 
zdobiona jest rozbudowaną dekoracją snycerską z motywami liści klonu, 
dębu, winnej latorośli, gałązki świerkowej z szyszkami, a także 
przedstawieniami zwierząt: jeleni, lisów i ptaków. Liściem zdobione bywają 
także wahadła, a cyfry i wskazówki nierzadko wykonane są z kości. Ta 
charakterystyczna forma zegarów z kukułką wykonywana była w

Zegar ścienny z biciem godzin, typu „szwarc- 
waldzkicgo”, późny (grupa III) zegar „porcelan- 

ka”, pozyskany w Mleczewie, powiat sztumski; 

fot. R. Petrajiis

19 K. Toczyńska-Rudysz, O kolekcji zegarów..., dz. cyt., s. 11.

72



Zegary ludowe i ich wystawa...

Szwarcwaldzie od około 1850 roku aż do II wojny światowej. Mechanizm 
„kukułki” składa się z dwóch miechów, dwóch piszczałek o różnej tonacji i 
ruchomego ptaka (często także poruszającego skrzydełkami i otwierającego 
dzióbek) sygnalizującego godziny.

Należy dodać, że piszczałki 
naśladujące głos kukułki były 
używane do sygnalizowania 
godzin już  od roku 1750. 
Oprócz kukułek wykonywano 
także figurki żołnierzy, mni
chów, trębaczy itp. Ruchome 
figurki montowane były przez 
cały wiek XIX we wszystkich 
niemal rodzajach zegarów ty
pu szwarcwaldzkiego, może 
tylko z wyjątkiem zegarów 
ikonowych i porcelanowych. 
Pod koniec XIX wieku do ze
garów z grupy IV zaczęto pro
dukować mechanizmy bez 
tradycyjnej obudowy z wygo
dniejszym dwuczęściowym 
wahadłem, a do kukułek ró
wnież mechanizmy z mosięż
nym ażurowym szkieletem o 
konstrukcji płytowej.

Zegary należące do grupy 
szwarcwaldzkich, z ich liczny
mi odmianami, wykonywane 
były do początków XX wieku. 

Najliczniej zachowane datowane są przez specjalistów na II połowę XIX 
wieku. Zegary te były najpopularniejszą formą zegara ludowego i miały 
charakter wyrobu masowego.

Zegar ścienny z biciem godzin, typu „szwarc
waldzkiego”, późny (grupa IV) zegar „archi
tektoniczny”, pozyskany w Gdańsku-Oliwic; 

fot. R. Petrajtis
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Zdecydowanie lokalny charakter, tak pod względem miejsca pozyskania, 
jak i wytwarzania, ma przedstawiona na wystawie „Czas odmierzany”, 
kolekcja zegarów „kowalskich”, nazywanych też „żelaznymi”20. Nazwy te 
trafnie nawiązują do żelaza jako podstawowego materiału, z którego są 
wykonywane, i do kowalskiej techniki ich obróbki. Pojawiły się one w 
XVI11 wieku na obrzeżach nurtu profesjonalnego zegarmistrzostwa i były na 
ogół uproszczoną wersją wcześniej znanych rozwiązań. Produkowano je do 
końca XIX wieku w prowincjonalnych warsztatach, przy użyciu podsta
wowych technik obróbki metalu. Dlatego też do końca zachowały swój 
tradycyjny charakter, zarówno pod względem estetycznym, jak i konstruk
cyjnym.

Zegary typu kowalskiego

Cechy wspólne:
- duża, żelazna tarcza najczęściej w formie kwadratu z półkolistym 

zwieńczeniem;
- żelazna obudowa mechanizmu w kształcie prostopadłościanu z bo

cznymi drzwiczkami oraz z uchem do zawieszania i dużymi kolcami 
(służącymi do oparcia) na tylnej ściance obudowy;

- w przypadku płytowej konstrukcji szkieletu mechanizmu zegarowego 
zdarza się, że kolce nie stanowią elementu obudowy mechanizmu, lecz są 
przedłużonymi dolnymi filarkami łączącymi płyty szkieletu;

- żelazna konstrukcja szkieletu mechanizmu;
- napęd obciążnikowy;
- wychwyt hakowy;
- długie okołosekundowe wahadło umieszczone z tyłu poza obudową;
- odlewany dzwon do bicia godzin umieszczony nad obudową.

Paweł Fietkiewicz jako pierwszy wyodrębnił zegary typu kowalskiego jako grupę o 
wspólnych cechach. Informacje o tej grupie zegarów' przytaczam za opracowaniem P. 
Fietkicwicza zamieszczonym w katalogu Czas odmierzany, dz. cyt., s. 8, 13-23, 59.
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Żelazne tarcze tych zegarów, 
o wysokości od 41,5 do 50,5 cm, 
mają kształt kwadratu z 
półkolistym zwieńczeniem, je
den tylko zegar ma tarczę w for
mie koła o średnicy 39 cm. 
Dekorację umieszczoną w 
zwieńczeniu, narożach tarczy i 
często w wewnątrz pierścienia 
godzinowego, stanowią najczę
ściej wielobarwne malatury, 
bądź rzadziej, nakładane cynowe 
apliki. Malarskie dekoracje są 
bardzo różnorodne i wykony
wane z mniejszą lub większą 
wprawą. Pojawiają się ornamen
ty roślinne, żuławskie pejzaże, 
ptaki, a nawet sceny biblijne i 
łacińska sentencja odwołująca 
się do upływu czasu.

Na wielu żelaznych elemen
tach mechanizmu widoczne są 
ślady ręcznej obróbki, podob
nie jak na odlewanych z 

mosiądzu kołach zębatych z ręcznie nacinanymi zębami. Wiele części 
zegarów ulegało przez dziesięciolecia przeróbkom, modyfikacjom i 
naprawom -  w jednym z zegarów, na tylnej ściance obudowy, zachowało się 
kilkanaście dat napraw zegara od 1806 do 1932 roku.

W większości są to zegary z trzydziestogodzinną rezerwą chodu, choć 
występuje również zegar tygodniowy. Mają napęd obciążnikowy z mo
siężnymi obciążnikami wypełnionymi ołowiem (typowymi dla zegarów 
żelaznych z Żuław) zawieszonymi na łańcuszkach, czasem rzemieniach, 
sznurach czy strunach. Wahadła długości od 80 do 106 cm mają najczęściej 
mosiężne soczewki zawieszone na mosiężnych czy żelaznych prętach. Obok

Zegar ścienny jednowskazówkowy z biciem 

godzin, typu „kowalskiego”, tarcza datowana 
na 1866 rok, pozyskany w Żelichowie, po
wiat Nowy Dwór Gdański; fot. R. Petrajtis
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prostych jednowskazówkowych chodzików występują zegary z mecha
nizmem bicia godzin, kwadransów i budzikiem. Oryginalne dzwony z brązu 
dzwonowego zastępowane były mosiężnymi czy stalowymi, wykonanymi 
różnymi technikami. Mosiężne, odlewane wskazówki tych zegarów posia
dają piękne, ażurowe, dekoracyjne kształty.

Prawie wszystkie zegary „kowalskie” pozyskane zostały na Żuławach, 
być może w tym regionie były wykonywane. Paweł Fietkiewicz, autor 
opracowania dotyczącego tej grupy zegarów, podkreśla, iż wiedza na ich 
temat jest znikoma, w związku z tym niezbędnym jest podjęcie próby opisa
nia zasobów żelaznych zegarów z Żuław znajdujących się w kolekcjach pry
watnych i muzealnych, jak również dotarcie do ewentualnych materiałów 
archiwalnych na ich temat. Zestaw tych zegarów, prezentowany na wysta
wie, świadczy o bogatej i zróżnicowanej produkcji, być może miejscowej.

Zaprezentowane na wystawie zegary typu szwarcwaldzkiego i zegary 
kowalskie, jak zostało to już podkreślone, nie wyczerpują różnorodności 
form ludowych zegarów. Niezależnie od wyrobów występujących po
wszechnie -  importowanych czy też wykonywanych przez miejscowych 
rzemieślników dla licznego, regionalnego odbiorcy, występowały na wsiach 
zegary, które były dziełem rzemieślników z pobliskich miasteczek. Me
chanizmy tych zegarów składane były najczęściej z gotowych, fabrycznych 
części, dodawano wskazówki, obciążniki, ich obudowy wykonywano i zdo
biono według własnej inwencji. Zegary te, szczególnie często występujące 
na początku XX wieku, nierzadko posiadają pieczęć firmującą zakład. 
Pojawiały się również zegary o unikatowym charakterze -  pojedyncze 
egzemplarze będące dziełem miejscowych samouków i amatorów sztuki ze
garmistrzowskiej, oprawiających zegary fabryczne w szafki własnego po
mysłu.

W wielu zamożniejszych domach wiejskich i miejskich od końca XIX 
wieku zaczęły pojawiać się zegary o jeszcze innej formie. Miały one róż
norodne kształty, najpopularniejsze były politurowane, prostokątne, wy
dłużone szafki przeszklone w całości lub tylko w górnej części. Wewnątrz 
szafki umieszczony był mechanizm, wahadło i ciężarki, jeśli był to me
chanizm o napędzie obciążnikowym. Zwieńczenie i dolna część obudowy 
zdobione bywały sterczynami. gzymsami czy pilastrami.
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W kolejnych dziesięcioleciach minionego wieku napływały na wieś 
przede wszystkim zegary fabryczne, zunifikowane. Zegary tradycyjne, któ
re pełniły funkcję użytkową, estetyczną, a nawet wyznaczały status społecz
ny, znajdują swoje miejsce w kolekcjach muzealnych i indywidualnych. 
Udostępnienie tych zbiorów, ich opracowanie, stwarza niepowtarzalną 
szansę pozyskania obszernego materiału dokumentacyjnego i porównaw
czego. Ten natomiast rozszerzy możliwości poznania najróżniejszych ty
pów i odmian zegarów ludowych: od unikatowych do powszechnie 
funkcjonujących w codziennym użytku.
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Remus w romantycznym płaszczu

Romantyczne mity i kaszubska rzeczywistość

Życie i przygody Remusa to powieść, która w swej wiełowątkowości i 
prezentowanym systemie wartości sięga również do światopoglądu ro
mantycznego. Odbywa się to w nawiązaniu do romantycznych technik i 
koncepcji literackich, a także w samej postawie artystycznej Aleksandra 
Majkowskiego. W tradycji badawczej wspomina się o „heroicznej” -  w do
myśle: również romantycznej -  biografii kaszubskiego pisarza, w innym 
aspekcie przy analizie specyfiki artystycznej powieści czy poszczególnych 
jej elementów1.

Najpełniej jednak estetyczny światopogląd romantyzmu wyczuwa się w 
aurze kreacji literackiej postaci Remusa. Nie znaczy to oczywiście, iż 
Majkowski dokonał jakiegoś naśladownictwa i bezpośredniego przeniesienia 
romantycznej koncepcji bohatera w realia kaszubskiego świata. Postać Remusa 
nic jest kalką romantycznych bohaterów bajronicznych czy wysubtelnionych 
postaci dziewiętnastowiecznych nadwrażliwców. Protagonista pomorskiej 
powieści jest kreacją oryginalną o cechach bynajmniej nie epigońskich, 
jednakże zastanawiająco często zbudowaną na takich składnikach obra-

1 Por.: T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń. 
Gdańsk, 1996; K. Cysewski, „Życie i przygody Remusa" Tradycja romantyczna i niektóre 
cechy poet)’ki. W: „Zycie i przygody Remusa" Aleksandra Majkowskiego. Powieść 
regionalna czy arcydzieło europejskie, red. T. Linkner. Słupsk, 1999, s. 41-44.
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zowania, które przywodzą na myśl bohaterów poematów Mickiewicza. 
Słowackiego, Lenartowicza, Pola czy Ujejskiego. Nie chodzi zresztą jedynie o 
bohatera głównego powieści, mity romantycznej proweniencji dostrzec można 
również w zarysowanej wizji przeszłości Kaszub, przeszłości znamienitej, 
średniowiecznej i powiązanej pozytywnymi związkami politycznymi i 
emocjonalnymi z Polską. Dzięki przywołanemu przez pisarza mitowi 
wspólnoty kulturowej wkraczamy w tak często eksploatowany przez 
romantyzm mit jedności Korony z Litwą czy Korony z Ukrainą. Majkowski 
wszakże stawia istotną tezę o jedności kultury polskiej także i z kaszubskim 
Pomorzem. Jedność owa realizowana w nieco mitycznie konstruowanym przez 
pisarza średniowieczu, w XIX wieku miała dodatkową funkcję kom
pensacyjną. Utracona świetność i wolność stawała się przestrzenią tęsknoty i 
pragnień, mityzowanym modelem niezawisłości, który zawdzięcza swą siłę 
poromantycznym mechanizmom stylistycznym i ideowym2. Opisy ro
mantycznych zaścianków Mickiewicza czy patriotyzmem naznaczonych 
opisów Pola zajmują w powieści Majkowskiego obrazy patriarchalnych 
kaszubskich pustków (I, 7)3. z warunkowanym przez rytm natury porządkiem 
życia i pracą. W przestrzeni pomorskich wybudowań ostały się również zdrowe 
zasady moralne, hierarchia rodzinna, a także zestaw wierzeń i zwyczajów 
nieskalanych jeszcze cywilizacją miejską. Ten mit pierwotności, przekonanieo 
odżywczych dla kultury ogólnonarodowej właściwościach tradycji ludowej 
jest wszak dla romantyzmu bardzo typowy, by przypomnieć tylko przykłady 
pism etnografa -  Zoriana Dołęgi Chodakowskiego czy estetyka -  Kazimierza 
Brodzińskiego4. Z romantycznego zaczynu wynikają również tak istotne dla

2 Mit narodowy (a zwłaszcza walka narodowowyzwoleńcza) w literaturze polskiego 
romantyzmu jest cechą odróżniającą naszą tradycję od np. romantyzmu angielskiego czy 
francuskiego, w których wątek narodowy nie jest tak istotny. Por. w tym zakresie klasyczne 
prace polonistyczne, np.: A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z aziejówfilozofii i myśli 
społeczno-religijnęj romantyzmu polskiego. Warszawa, 1970; M. Janion, M. Żmigrodzka. 
Romantyzm i historia. Warszawa, 1978; M. Sojka, Neomesjanizm a recepcja 
Cieszkowskiego. Warszawa, 1986.

Wszystkie odwołania i cytaty pochodzą z: A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, przeł. 
L. Bądkowski, wstęp i redakcja całości W. Kiedrowski. Gdańsk, 1995, t. I-III. Oznaczenia 
nawiasowe na końcu cytatów dotyczą: liczba rzymska -  numeru tomu, arabska -  numeru 
strony.
4 Przykłady takich utworów jak Z. D. Chodakowskiego, O Słowiańszczyźnie przed 
chrześcijaństwem (1818); K. Brodzińskiego, O klasyczności i romantyczności tudzież o
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Pomorza prace folklorystyczne Oskara Kolberga (Pieśni ludu polskiego -  
1857) i już wprost dla Kaszub -  Floriana Ceynowy.

Oczywiście w odniesieniu do powieści (pisanej wszak w XX wieku) 
należałoby raczej mówić o neoromantyzmie i młodopolskich sposobach 
interpretacji dziejów literatury i narodu, które nigdy nie były prostym 
przeniesieniem idei romantyków5. Jednakże to właśnie romantyczny system 
wartości wydaje się najmocniej kodyfikować motywacje i cele głównego 
bohatera kaszubskiego eposu, kiedy zamierza wybawić zapadły zamek czy 
też chce przenieść przez wodę zaklętą królewiankę. Podjęcie tego typu pro
blemów egzystencjalnych leży w zakresie modelowego stylu zachowania 
romantycznego5. W decyzjach ideowych i etycznych Remusa jest odwaga i 
rodzaj szaleństwa, poświęcenie i szczególnego typu zatrata. Bohater ka
szubskiego eposu kreowany jest tym samym na kolejną romantyczną ofiarę 
składaną na ołtarzu ponadjednostkowej sprawy, następnym wybrańcem i 
przewodnikiem. Warto temu rysowi charakterologicznemu Remusa przyj
rzeć się bliżej, bynajmniej nie zapominając o biblijnych, celtyckich i 
ccrvantesowskich kontekstach utworu Majkowskiego.

Remus -  neoromantyczny wieszcz

Kiedy na kartach powieści Majkowskiego śledzimy historię Remusa, 
trudno się oprzeć wrażeniu, iż mimo cech osobowościowych i kulturowych

duchu poezji polskiej (1818) zainspirowały późniejsze romantyczne ludoznawstwo i 
przyczyniły się do zainteresowań K. W Wójcickiego, W. M. Zaleskiego i innych.

Stąd właśnie konieczność przyjrzenia się neoromantycznej atmosferze pisania Życia i 
przygód Remusa, jak to proponuje T. Linkner w artykule Aleksandra Majkowskiego 
młodopolskie peregrynacje i twórcze fascynacje. W: Życie i twórczość Aleksandra 
Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski. Wejherowo, 1997, s. 69-105.
6 Warto w tym miejscu sięgnąć do artykułów zamieszczonych w tak klasycznych 
opracowaniach jak: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion i 
M. Zielińska, Warszawa, 1986. czy też Nasze pojedynki o romanWzm. red. D. Siwicka i M. 
Bieńczyk, Warszawa, 1995.
7 We wspomnianej już zbiorowej książce „Życie i przygody Remusa" Aleksandra 
Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie odnaleźć można szereg 
analiz, które obrazują zanurzenie świata przedstawionego powieści nie ty lko w romantycznej 
tradycji literackiej, por. wypowiedzi K. Bilińskiego, T. Linknera i Z. Zielonki.
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Kaszuby, do jego charakterystyki zewnętrznej i wewnętrznej wykorzystano 
znamiona bliskie bohaterom romantycznych utworów. Weźmy choćby tak 
doskonale wychwytywalne w narracjach poematów Byrona (Korsarz, 
Giaur), stosowane w polskiej literaturze zwłaszcza przez Słowackiego, 
znamię niewiadomego lub tajemniczego pochodzenia rodowego głównego 
protagonisty. W powieści Majkowskiego o pochodzeniu Remusa przeczyta
my:

„Nikt nie znał jego matki ani ojca, ani przyjaciół, ani chaty, w której się urodził, ani wsi, 

która go wychowała. Chodził po ziemi kaszubskiej, nosił śpiewniki i książk., nabożne i 

świeckie, a lud je  brał, jakby tak musiało być.” (I, 8)

Równie romantycznego pochodzenia wydaje się duma Remusa, któiy 
zewnętrznie odziany w łachmany, określany czasem słowem „śmieciu- 
szek”, emanował na zewnątrz aurą niepospolitości i poczucia wartości. 
Duma jako cecha romantycznego bohatera nie zjednywała sympatii ludzi, 
lecz za to była swoistą oznaką zawierzenia wielkiej idei. Tak też prezentuje 
się Remus zapatrzony w ponadjednostkowy cel, przekonany w sensowność 
obwożenia po jarmarkach i odpustach książeczek dla ludu, zarówno tych do 
nabożeństwa, jak i tych dla rozrywki. Remusowa duma swoje niewzruszenie 
zawdzięcza wierze w posłannictwo utrwalania kaszubszczyzny, pielęgno
wania jej poprzez literaturę i religię. Ponieważ nie mógł dbać o język i 
tradycję poprzez otwarcie księgami, czynił to skromną metodą obwoźnej 
sprzedaży książek z dumnym zadaniem patriotycznym, godnym księdza 
Robaka z Pana Tadeusza:

„Nie prosił wyciągniętą ręką o datki i jałmużnę, ale chodził z głową wysoko podniesioną, 
chociaż zwieszało się z niego ubranie tak podarte, że rak by się zlitował.” (1, 9)

Niezbywalną cechą romantycznego bohatera jest również samotność, 
motywowana czynnikami wewnętrznymi i tymi, które z zewnątrz wpływają 
na jednostkę. Remus poczucie osamotnienia zdążył poznać już od naj
młodszych lat, kiedy jeszcze nawet nie przedsięwziął decyzji o wybawieniu 
zapadłego zamku. Jako dziecko bowiem skazany został na osamotnienie z
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powodu wadliwe] wymowy. Mówi językiem skażonym, niezrozumiałym 
nawet przez najbliższych mu ludzi z pustków. Ludzie obcy nie mają cierpli
wości do bełkotu Remusa, jego język do tego stopnia wydaje się obcy, ze 
uniemożliwia codzienną, potoczną nawet komunikację, skazując na 
odtrącenie i drwiny. W opisie narratorskim powieści czytamy:

„Co prawda mówił on rzetelnie po kaszubska, ale Pan Bóg dał mu od urodzenia taką 

skazę języka, że chyba tylko matka rodzona, która wychowała go przy piersi, mogła 
zrozumieć jego mowę, ale nie ktoś obcy.” (F, 9)

Skażona mowa, choć w potocznych kontaktach traktowana jest w po
wieści jako ujma i wada Remusa, zdobywa jednak nobilitację u ludzi odbie
rających go bardziej wnikliwie. Oto wychowujący bohatera utworu ksiądz 
wspomina przypadek Mojżesza, który obdarzony językową skazą, dokonał 
jednak rzeczy wielkich (I, 43). Zestawienie Mojżesz -  Remus przekształca 
jednostkową wadę w znak ponadjednostkowy -  sygnał nietypowości. Krea
cje bohaterów romantycznych realizowane były podobnie. Niezrozumienie, 
zawiłość języka, pozorna nielogiczność protagonistów romantyzmu wydają 
się szaleństwem, ośmieszanym przez racjonalnie postępujący tłum. Jednak
że pod warstwą słów szalonych pokazana może być głębsza prawda, która 
odsłania się ludziom o rozbudzonej wyobraźni, różnego typu wrażliwcom i 
artystom. Rysuje się w tym układzie wyraźna opozycja między światem a 
Rcmusem, zwykłym tłumem a niezwykłą jednostką, niezrozumiałym 
bełkotem a istotną, choć nierozpoznawalną mową, wulgarnością i dosadno- 
ścią zjadaczy chleba a wzniosłością i subtelnością wizjonera8. Remusowa 
romantyczna wrażliwość, wybujała imaginacja, heroiczne czyny są trudne 
do zaakceptowania, wymagają zbyt dużego wysiłku zrozumienia, dlatego 
też ocenione zostały przez żyjące prawdami powierzchownymi otoczenie 
jako szaleństwo:

g
0  romantycznym napięciu między wewnętrzną potrzebą mówienia i jednoczesną niechęcią 

do kontaktu z ludźmi, o problematyce wysłowienia się i ograniczeniach możliwościami 
języka, wreszcie o intencji mówiącego a odbiorem u słuchaczy, pisała m.in. M. Kalinowska,
Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa, 1989.
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„Ponieważ więc Remus wolał tułać się po stodołach, po lasach i zaroślach, jak biedne 

stworzenie, dzikie i nieme, zimą i latem w lichym odzieniu, orzekli, że jest niespełna 

rozumu.” (I, 10)

Napiętnowanie bohatera kaszubskiej epopei znamieniem szaleństwa 
wtłacza go w wygodną dla jego pobratymców figurę człowieka chorego, 
którego posłannictwa nie traktuje się do końca serio9. Szaleństwo Remusa 
nie jest groźne, nie ma frenetycznego charakteru preromantycznej powieści 
gotyckiej, to raczej omamienie ponadsubiektywną ideą, którą realizuje się 
przeważnie łagodnymi metodami (obwożenie po zakątkach Kaszub książe
czek modlitewnych). W szaleńczym, a może raczej idealistycznym działa
niu kaszubskiego bohatera nie spotykamy agresji. Ma to o tyle pozytywną 
stronę, iż nadmiernie się go nie zaczepia, dając mu stosunkowo szeroką 
przestrzeń na snucie wizji i przeżywanie wytworów swojej fantazji:

„W tym promieniu księżycowego światła widywałem dziwne postacie i sprawy, o 

których ludzie na pustkowiu opowiadali sobie po robocie. Widziałem smoka straszliwego, 
który siedział na wysokiej wieży. Z wieży wyglądała królewianka, a łzy miała w oczach i 

załamywała ręce. Ale nikt na nią nie patrzył, chociaż koło bramy przechodziło wielu ludzi.” 

(I, 19)

Właśnie moc wyobraźni jest kolejną, wręcz programową cechą bohatera 
romantycznego10. Remus dzięki wrażliwości oraz imaginacji dostrzega na 
przykład głębszy wymiar przyrody. Potrafi odczytać znaki natury, mowę 
zwierząt, roślin i kamieni. Wyczulone zmysły i siła kreacji podpowiadają 
mu, w którym miejscu może odnaleźć duchowe wartości oraz materialne 
pamiątki przeszłości. Z takim zachowaniem Remusa zetkniemy się przy 
odwiedzinach zapadłego zamku (I, 31), dostrzeżeniu śmierci klepiącej kosę

Por. w tym zakresie np.: A, Kowalczykowa, Romantyczni szaleńcy. Warszawa, 1977; 
Galernicy wrażliwości, red. M. Janion, S. Rosiek. Warszawa-Gdańsk. 1982.

O różnych aspektach romantycznej wyobraźni pisali m.in.: M. Peckham, O koncepcją 
romantyzmu, przekł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki”, 1978, s. 1; M. Piasecka 
Mistrzowie snu Mickiewicz -  Słowacki -  Krasiński. Wrocław, 1992; Manifesty romantyzm 
1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór i opracowanie A. Kowalczykowa. Warszawa 
1995.
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(1,95). widzeniu demonów w młynie (II. 132) czy przeżywaniu przemarszu 
fantastycznych rycerzy podczas pielgrzymki do Wejherowa (II, 174). 
Zatrzymajmy się na chwilę przy jednej z takich wizji:

„W górę i w dół rzeka szła jakby wyciętym duktem, a graby, olszyny, wierzby, rokiciny 
ustawiły się nad jej korytem jak ludzie w procesji. Kiedy z mojego konia patrzyłem w górę 

rzeki, zdawało mi się, że siedzę w dużym kościele, tak dużym, że wzrokiem nic można 

dosięgnąć ołtarza. Umyśliłem sobie, że od strony tego niewidzialnego ołtarza coś musi się 

pojawić.
I pojawiło się.” (1.32)

Pamiętać przy tym trzeba, że wszystkie wspominane dotąd cechy Re- 
musa objawiły się już w okresie jego dzieciństwa". Jest to sytuacja do
skonale opracowana w utworach polskiego romantyzmu. Romantyczne 
dzieci w postaci np. Orcia z Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego lub 
bohaterów Godziny myśli J. Słowackiego czy dziecięcych postaci z Ballad i 
romansów A. Mickiewicza wydają się w pośredni sposób motywować 
Majkowskiego do techniki opisu Remusa. Naiwna lektura Pisma Świętego, 
jakiej dokonuje kaszubski bohater, potęguje jeszcze nastrój opi su niezwy
kłego dziecka o niebywałej wyobrażn. i niecodziennej wrażliwości. Kiedy 
Remus zajęty jest czytaniem Biblii, przyznaje:

„Najbardziej pociągała mnie historia Starego Zakonu. Była to moja pierwsza książka z 
obrazkami, w której na pierwszej stronie Bóg Ojciec siedział na tęczy, a na ziemi Adam i Ewa 
stali wśród różnych zwierząt. Bo był to czas, kiedy wszystko stworzenie wyszło z ręki Boga, 

jak nowe lśniące narzędzie z ręki majstra, aż oczy się śmiały.” (I, 42)

Taki naiwny, ale prawdziwie religijny sposób czytania Pisma był dla 
wątpiących, objętych spleenem romantyków wielkim zadaniem, niezaspo
kojonym pragnieniem, celem duchowym. Nie intelektualne roztrząsania, a 
emocjonalność religijna, intymność relacji ze świętością była przez nich

O romantycznych koncepcjach dziecka romantycznego przeczytamy np. w takich 
książkach: M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa, 
1981; A. Kubale, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze. Gdańsk, 1984.
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pożądana. Romantyczna religijność umieszczała Boga w dziejach ludzkich, 
w rozwoju danego narodu, w codzienności egzystencji jednostki12. Remu- 
sowi dziecięco-emocjonalna perspektywa lektury przysłania realność, stąd 
wolą wyobraźni odmienia świat pustków w rzeczywistość biblijną, stając się 
np. Dawidem walczącym z Goliatem (1,48).

Remusa dotyka również jeszcze jedna cecha bohatera romantycznego -  
zakochuje się nieszczęśliwie i przeżywa doświadczenia o intensywności rodem 
z pierwszej połowy XIX wieku. Miłość objawia mu się w typowo 
romantycznym otoczeniu -  eteryczna królewianka, postać po części z ludo
wych wierzeń, po części z Remusowej wyobraźni, staje przed nim w niezwy
kłych okolicznościach -  podczas odkrywania zapadłego zamku. Dopiero z 
czasem okazuje się, iż dziewczyna z zaświatów coraz bardziej przybiera postać 
młodej dziewczyny z dworu. To jej właśnie kaszubski chłopak w akcie 
uwielbienia i czci złoży znaleziony na zamku miecz. Sama sytuacja zawiera w 
sobie składnik symbolicznego ofiarowania, ma w sobie coś z gestu rycerskiego 
oraz coś z atmosfery romantycznego rytuału miłości idealnej. Finał tego 
związku także będzie romantyczny: biedny, niezrozumiany w zachwycie 
Remus doznaje cierpień sercowych, które pośród tęsknoty i marzeń kończą się 
ciężkim zawodem miłosnym. To zaś wpędza bohatera powieści w marazm i 
chorobę, doprowadzając niemal do śmierci z powodu niespełnionej miłości11. 
Intensyfikacja miłości Remusa do dziewczyny, która ziściła jego ideał 
królewianki, stała się ostatnim etapem przejścia bohatera z dzieciństwa i 
młodzieńczych porywów ku dorosłości i dojrzałego życia. Po cierpieniach 
miłości jest gotowy na przyjęcie pełni goryczy, jaką zawiera życie. 
Niezrealizowana miłość była punktem granicznym, niczym w procesie 
inicjacyjnym, między jego dzieciństwem a dojrzałością. Michał z Lipińskich 
Pustek mówi do Remusa:

12 Warto w tym miejscu sięgnąć do choćby tak podstawowych książek jak: A. Sikora, 
Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Mickiewicz, Towiański. Warszawa, 1967; M. 
Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche. Novalis. Słowacki. Kraków, 
1989; Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, red. D. Zamącińska, M. 
Maciejewski. Lublin, 1995.

O wzorcach miłości romantycznej pisali m.in.: M. Praż, Zmysły, śmierć i diabeł it 
literaturze romantycznej. Warszawa, 1974; M. Piwińska, Miłość romantyczna. Warszawa, 
1984; J. Ratajczak, Romantyczni kochankowie. Poznań, 1989.
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„I tobie śmierć była bliska. Żal za tą piękną panią o mało nie zabrał ci duszy. Skoro 

przeszedłeś przez tak gorącą kuźnię, będziesz na tyle twardy, żeby iść w życiu swoją drogą, 
nic bacząc na ciernie, złe drogi i kamienie padające z ludzkich rąk.” (I, 101)

Narrator-opowiadacz, narrator-bohater

Aura poetyki romantyzmu obecna jest nie tylko w opisie głównego 
bohatera, ale i również w niektórych elementach konstrukcji narratora. Już 
na wstępie trzeba zaznaczyć, iż występują w powieści Majkowskiego dwa 
typy narratora: wewnętrzny i zewnętrzny. Narrator wewnętrzny, Remus, 
poprzez literacką spowiedź przedstawia dzieje własnego żywota. Ta sytua
cja, w której narrator jest również bohaterem, buduje subiektywny nastrój i 
odsłania motywacje postępowania w atmosferze wyznania i autorefleksji. 
Wówczas to czytelnik poznaje świat psychiczny i emocjonalny Remusa 
niejako bezpośrednio, bez dystansu i zewnętrznych ocen. Stąd właśnie bie
rze się patetyczny, ale i osobisty ton wypowiedzi inicjującej powieść:

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, biorę to pióro do niewprawnej ręki. Bo moja ręka 

za młodu nauczyła się pracować kosą i pługiem i nie należałem do tych, co orzą piórem i sieją 

piaskiem Uczyłem się ciąć skibę prosto i nie zostawać w tyle z kosą, ale nigdy się nie 
uczyłem snucia pisanej mowy. Chyba duch tego, który będąc już u progu drugiego świata 

posłał mnie między ludzi - zrozumiesz to później -  uprosi dla mnie łaskę u Boga, aby to, co 

chcę ci zostawić na piśmie, od początku do końca miało swój ład.
Bo dla ciebie to piszę, chłopcze, który odpowiedziałeś na moje pytania.” (I, 17)

Z tak sformułowanego wstępu narracyjnego ciekawie wykształca się 
pozycja odbiorcy. Na pierwszym planie jest nim czytelnik wewnętrzny, 
którym w innym miejscu utworu okazuje się narratorem zewnętrznym. Ów 
czytelnik wewnętrzny, w swym dzieciństwie spotkał Remusa. Kaszubski 
wędrowca dostrzegł zaś w nim iskrę Ormuzdową, potencjał artystyczny, 
chęć walki o lepsze jutro Kaszub. Choć sam narrator zewnętrzny (czytelnik 
wewnętrzny) swe posłannictwo odkrywa dopiero w dojrzałym życiu, Remus 
jako narrator wewnętrzny właśnie do niego kieruje swe słowa. Odsłania się
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jednak i drugi, szerszy plan pozycji narracyjnej, która rzutuje na plan 
światopoglądu powieści. Odbiorcą Remusowego wezwania jest każdy, kto 
ma w sobie wolę wybawienia zapadłego zamku, a więc -  konkretyzując 
metaforę -  każdy, któremu sprawa kultury kaszubskiej jest bliska.

W sytuacji komunikacyjnej z narratorem zewnętrznym pojawia się przed 
nami dystans czasowy w stosunku do opowiadanych wydarzeń. Narracja te
go typu najwyraźniej występuje w pierwszym i ostatnim rozdziale powieści, 
tworząc tym samym kompozycję ramową. Jednakże w zakres działania 
narratora zewnętrznego włączone zostały tytuły rozdziałów powieści. Ty
tuły te nie mają charakteru metaforycznego, lecz przez swą rozbudowaną 
niekiedy opisowość, stanowią swoisty komentarz do przedstawianych przez 
narratora wewnętrznego wydarzeń.

Oto pierwszy rozdział powieści opatrzony został mianem „Obyczaje 
Remusa i ludzkie o nim mniemanie”. Jeśli dodamy do tego topos początku 
utworu w postaci pytania retorycznego „Kiedy dzisiejsze pokolenie cho
dziło jeszcze na dziecięcych nóżkach, któż wtedy na Kaszubach nie znał 
Remusa?” (1, 7), wówczas uzyskamy sytuację swoistej próby nawiązania, 
omawiając rzecz w ramach modelu komunikacji literackiej, kontaktu z 
czytelnikiem.

Przedstawiając te dowodzenia dotyczące narracji powieści, warto 
kolejny raz sięgnąć do romantycznego toposu zaszczepiania tradycji, kulty
wowania rodzimego obyczaju, który to topos przez jednych oceniany jest 
jako naturalne dziedzictwo, przez innych jako forma narodowego wampi- 
ryzmu14. Narrator wewnętrzny utworu Majkowskiego przypomina pod tym 
względem modelowe sytuacje literatury romantycznej, w których pieśnia
rze, starcy, ojcowie, wizjonerzy naznaczali przyszłe pokolenia piętnem 
zadania do spełnienia (por. Konrad Wallenrod A. Mickiewicza)15. Zadanie 
takie niekiedy przerastało kontynuatorów misji, niemniej jednak próbowali
14

O stanowisku oceniającym krzewienie kultury etnicznej jako naturalnym prawie 
dziedzictwa przeczytamy np. w: J. Kamionkowa-Straszakowa, „Nasz naród jak  lawa..." 
Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu. Warszawa, 1974. O negatywnych, 
demonicznych aspektach przejmowania tradycji i spraw narodowych pisze np. M. Janion, 
Polacy i ich wampiry. „Twórczość”, 1984, nr 12; tejże. Wampir. Biograjia symboliczna. 
Gdańsk, 2003.
15 W tym zakresie por.: M. Janion, Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa. 
Warszawa, 1979; tejże, Wallenrod reformy i Wallenrod spisku. „Znak”, 1988. nr 12.
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oni sprostać wyzwaniu, narażając się na -  tak nieobce i Remusowi -  
obojętność, śmiech i odrzucenie. Remus-narrator swą misję zaszczepiania 
skry Ormuzdowej przenosi nawet w wymiar pośmiertny. Jak bowiem czyta
my w utworze:

, Jakąkolwiek drogę przeznaczył ci Pan Bóg, pamiętaj, że duch mój po śmierci jak cień za tobą 

będzie chodził, a w tej chwali, kiedy czytasz, zza twoich pleców patrzeć będzie na to pismo. Chciałbym 
ci napisać tę prawdę, którą czuję, ale której nie potrafię wyrazić słowami. Chciałbym ci wskazać jakąś 

drogę ale nic potrafię jej objaśnić. Bo nie dali mi światła, a miecz sam oddałem w ręce kobiety. To tylko 
wiem, czego nauczył mnie niezwykły człowiek: Ormuzd zwycięży!” (1,17)

W dążeniu do właściwego przedstawienia przeszłości pobrzmiewa 
dziewiętnastowieczna wiara w moc pieśni, w moc słowa i pisma. Już nie 
naoczne spotkania starego Remusa z młodym narratorem mają przynieść 
rezultat podjęcia misji ratowania kaszubszczyzny, lecz oświata, umiejętność 
pisania i czytania, dzięki którym moc słowa i posłannictwa będzie mogła się 
realizować. W tym miejscu zbliżamy się do postaw pozytywistycznych, lecz 
warto pamiętać, iż także i te musiały przewartościować tradycję romantyczną. 
W powieści czytamy:

„Kiedy to pismo da ci do ręki dobry człowiek, innymi już oczami będziesz patrzył na 
świat niż wtedy, gdyś ode mnie uciekał. Na piśmie wypowiem się inaczej, a wtedy i ja, i to, co 

ci mam do powiedzenia, staniemy przed tobą w jasnym świetle południa. Wówczas, gdy 

byłeś dzieckiem, słów moich w żaden sposób nie mogłeś zrozumieć, a ja byłem dla ciebie 
zjawą ukazującą się w porannej mgle”. (I, 18)

Wracając do drugiego sposobu opowiadania w Życiu i przygodach 
Remusa, narrator zewnętrzny wyraźnie przyjmuje na siebie zadanie nie 
tylko komentowania rzeczywistości, ale i wysuwania ocen moralnych. 
Narrator zewnętrzny sytuuje się trochę ponad przedstawianymi wydarzenia
mi, nie reprezentuje co prawda modelu auktorialnego, lecz mimo to daje so
bie prawo do wypowiadania zdań typu:
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„Ludzie jednak nic szanują tego, co dzień po dniu mają przed oczami, i nie zastanawiają 

się nad największym dziwem i cudem, jeśli wyrósł on na rodzimej glebie.” (I, 9)

Oceny narratora zewnętrznego prowadzą również poza sferę co
dzienności czy moralistyki. Niekiedy poprzez pytania retoryczne wstępnie 
określane są te doniosłe aspekty egzystencji Remusa, które inspirują ka
szubską rzeczywistość społeczną. Sugestie tego typu mają postać nie tylko 
prostych narratorskich zadziwień, ale i bardziej opisowych rozważań. Na 
przykład passus o wadliwym języku Remusa narrator kończy słowami:

„Czyż nie było dziwne, że właśnie ten człowiek ze skażoną mową roznosił piękne 

opowieści i pieśni?...” (I, 9)

Innym razem przytoczenie narratora zewnętrznego słów Remusa o staro
perskich bogach Ormuzdzie i Arymanie wywołują dalsze rozważania opo- 
wiadacza o rzeczywistym statusie kaszubskiego bohatera. W konsekwencji 
pojawia się przypuszczenie -  bardzo zresztą w romantycznym stylu, jeśli 
przypomnieć idealistyczne koncepcje o metempsychozie Słowackiego16 -  iż 
pod skromną cielesną szatą skryty jest wielki duch:

„Ale skąd ten biedny, niekształcony człowiek mógł wiedzieć o białym Ormuzdzie i 

czarnym Arymanie, bogach-aniołach w religii starożytnych Persów? Czyżby w nędznym 
ubraniu i dziadowskim ciele ukrywała się dusza głęboka i dziwna, jak niekiedy w ciemnym 

jeziorze daleko ukrytym w lesie kryje się tajemnica, o której nikt nie wie?” (I, 15)

Narratorskie „zadziwienia” w istocie prowadzą do przedstawienia typo
wych antynomii występujących u wielu bohaterów romantycznych, które 
ukazać można poprzez zestawienia: biedny materialnie -  bogaty duchowo, 
niezrozumiały poprzez język -  zrozumiały poprzez serce, szalony w co
dzienności -  przemyślny w porządku wiecznym. Napięcie semantyczne, 
jakie niosą ze sobą takie zestawienia, konsekwencje egzystencjalne, jakie z

16 Literackie koncepcje związane z metempsychozą i reinkarnacją nie pojawiły się 
bynajmniej w okresie Młodej Polsce. Już romantycy, a w literaturze polskiej zwłaszcza J. 
Słowacki, opracowywali w oparciu o te teorie własne konstrukcje światopoglądowe, por. np. 
M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa, 1992.
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nich wynikają, wyprowadzają bohatera literackiego na duchowe i ideowe 
wyżyny.

W jednym z opisów Remusa romantyczna antynom.a ma następującą
postać:

„Policzki miał włochate, ale włoków nie było na nich więcej niż żyta na polach za 

Juszkami. Dlatego też na jego twarzy widziało się tyle zmarszczek, co na wyschłym jabłku 

Ale tc zmarszczki nic oznaczały zmartwień czy kłopotów Kto głęboko zajrzał w jego czarne, 

małe oczy, ten zobaczył w nich tyle wesołości, że aż dziw. Bo na pozór się wydawało, że 

Rcmus zaraz będzie płakał.” (I, 11)

Skomplikowanie postaci już na poziomie opisu zewnętrznego potęguje 
się w dalszych przedstawieniach jego czynów, emocji i myśli. Remus obja
wia się nam jako niejednoznaczna figura człowieka zmuszonego do dokony
wania odpowiedzialnych wyborów, człowieka o postawie niemal 
prometejskiej, znowu wzorowanej trochę na romantyzmie17. Remus-Prome- 
teusz z własnej egzystencji buduje drogi do rozwoju kaszubszczyzny.

1 Oczywiście prometeizm Remusa nie ma w sobie takiego ładunku buntu jak w realizacjach 
romantycznych, por. np.: K. Górski, Przezwyciężenie prometeizmu w , Dziadach W: tenże, 
Z historii i teorii literatury. Warszav.a, 1959; M Janion, Prometeusz, Kain, Lucyfer. W: 
Gorączka romantyczna. Warszawa, 1975. Mówiąc o prometeizmie w powieści 
Majkowskiego, chodzi raczej o podkreślenie poświęcenia w misji niesienia współbraciom 
pomocy w rozwiązywaniu problemów.
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Aleksandra Majkowskiego przypadki, czyli: czy Kaszubom 
potrzebni są intelektualiści?

Nieco paradoksalnie możemy powiedzieć, że budowa kapitalizmu w 
Polsce, a więc przejście do modelu ustrojowego, którego podstawą być po
winna klasa średnia1, wcale nie osłabiło zainteresowania problemem inteli
gencji jako specyficznej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej grupy 
etosowej. Wręcz przeciwnie -  można przytoczyć wiele pozycji naukowych2

1 O relacjach między inteligencją a klasą średnią zob. przykładowo: H. Domański, 
Społeczeństwa klasy średniej. Warszawa, 1994; A. Kozińska-Bałdyga, Klasa średnia czy 
inteligencja?. „Więź”, 1996, nr 11-12.
2 Zob. wydane tylko w ostatnich latach następujące pozycje: J. Adamski, Inteligencja bez 
maski. Paradoksy inteligenckiej mentalności. Warszawa, 1997; J. Babiuch-Luxmoore, 
Portrety i autoportrety inteligencji polskiej. Warszawa, 1989; A. Borucki, Inteligencja 
polska przed transformacją systemową. „Kultura i Społeczeństwo”, 1994, nr 1, s. 99-114; L. 
Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole: XIX i XX wiek. Łowicz, 1999; tenże, Pokolenia 
inteligencji polskiej. Łowicz, 1997; J. Jedlicki. Historia inteligencji polskiej w kontekście 
europejskim. „Kultura i Społeczeństwo”, 2000, nr 1, s. 141-160; J. Kurczewska, Inteligencja 
polska: schodzenie ze sceny. „Krytyka”, 1993, nr 40; W. Kwaśniewicz, Inteligencja: uwagi o 
jej teoretycznym statusie. „Kultura i Społeczeństwo”, 1994, n r l,s .l2 5 - l3 0 ;J . Szacki, Gdzież 
są ci nasi inteligenci? W: tegoż, Dylemat}’ historiografii idei oraz inne szkice. Warszawa, 
1991; S. Kowalski, Intelektualiści i ich życie pozagrobowe w wolnej Polsce. W : A miało być 
lak pięknie... Polska scena polityczna lat dziewięćdziesiątych, red. B. Lcwcnstein, W. Pawlik. 
Warszawa, 1994; J. Żamowski, Dawne i nowe role inteligencji w Polsce. „Kultura i 
Społeczeństwo”, 2000, nr 1, s. 129-140.
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oraz artykułów publicystycznych1 mierzących się z problemem miejsca 
inteligencji w nowym świecie społecznym, aktualności jej misji i etosu, 
odpowiedzialności za los wspólnoty narodowej, perspektyw europejskich 
itd. Nie unika się także trudnych pytań o rolę inteligencji w najnowszej 
historii, czyli zaangażowania w budowę i obalanie komunizmu4. W tym 
zresztą miejscu typowe dla naszej części Europy rozważania o inteligencji 
zbiegają się z bardziej generalnymi dywagacjami na temat zaangażowania 
intelektualistów w budowę systemów totalitarnych i ich odpowiedzialności 
za miliony ofiar5.

Z bardzo bogatej publicystyki poświęconej aktualnej kondycji inteligencji polskiej (a wręcz 
jej dalszemu istnieniu) warto przywołać następujące artykuły: T. Bogucka, Miejsce na górze. 
..Gazeta Wyborcza”, 10.-1 \ .2.200\, taż, Polak po komunizmie. Kraków, 1997,s. 181-186; A. 
Chojnacki, Twórcy, odtwórcy, falandyzatorzy. „Wiadomości Kulturalne”, 1996, nr 4, s. 11; 
R. Dyoniziak, Inteligentów nie zastąpią. „Rzeczpospolita”, 13.-14.1.2001; A. Filas, S. 
Janecki, Umierająca klasa. „Wprost", 22.11.1998; G. Filip, Żyje i jest potrzebna. 
„Rzeczpospolita”, 3.-4.2.2001; S. Kieniewicz, Rozdroża inteligencji polskiej -wczoraj i dziś. 
„Przegląd Powszechny”. 1992, nr 4; A. Kłoczowski, Co dalej polski inteligencie. „Tygodnik 
Powszechny”, 1989, nr 3; J. Kozielecki, Kognitariusze po proletariuszach. 
„Rzeczpospolita”, 16.-17.12.2000; A. Krzemiński, Dusza w kadrach. „Polityka”, 1998, nr 
18; L. Kula, Rola zastępcza. „Rzeczpospolita”, 17.-18.2.2001; J. Kurczewska, Inteligencja 

jest dobra na wszystko. „Res Publica Nowa”, 1995, nr 10; S. Markowski, Potrzebni 
romantyczni pozytywiści. „Rzeczpospolita", 17.-18.2.2001; A. Matejko, Świadomość 
inteligencka. „Kultura”, 1991, nr 7-8; K. Pomian, Inteligencja III Rzeczpospolitej. 
„Rzeczpospolita”, 1990, nr 99; J. Puchalski, Miejsce w globalizacji. „Rzeczpospolita”, 
14.-15.10 2000; B. Swiderski, Konfrontacja „cienia" z  „panem". „Rzeczpospolita”, 
7.-8.10.2000; W. Terlecki, Brulion. „Rzeczpospolita”, 30.9.-1.10.2000; W. Wesołowski. Czy 
inteligencja ma przyszłość?. „Więź”, 1996, nr 11-12; K. Wóycicki, Śmierć 
staroszlacheckiego inteligenta. „Rzeczpospolita", 7.-8.1.2001. Jak widać, w dyskusjach tych 
brali udział oprócz publicystów także wybitni naukowcy; socjologowie, historycy, 
filozofowie, psycholodzy itd.

M. Jarońska, Inteligenckie debaty doby PRL-u. W: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI 
wieku, red. S. Bednarek, K. Lukasiewicz. Wrocław, 2000, s. 242-252; A. Karoń-Ostrowska, 
Inteligencki rachunek sumienia. „Więź”, 1996, nr 11-12; H. Palska, Nowa inteligencja w 
Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości. Warszawa, 1994; H. Słabck, 
Intelektualistów obraz własny w świetle dokumentów autobiograficznych 1944-1989. 
Warszawa, 1997.

Zob. przykładowo: J. Szacki, Intelektualiści pomiędzy kulturą i polityką. W: tegoż. 
Dylematy historiografii..., dz. cyt., s. 381-401; tenże. Wokół polskiej zdrady klerków, tamże, 
s. 402-418.
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W dyskusjach tych, obojętnie jak się ocenia przeszłość inteligencji oraz 
jej kondycję współczesną, wszyscy wydają się być zgodni, że w naszej 
części Europy zaliczenie do inteligencji nie mogło sprowadzać się tylko do 
spełnienia formalnego wymogu posiadania wykształcenia (choć był on ko
nieczny). Oprócz niego czy też wykonywania określonego zawodu, przyna
leżność do grupy inteligenckiej wiązała się z kulturowym powołaniem, a 
często także z misją polityczną. Najwymowniejszym tego przykładem może 
być oczywiście inteligencja polska „zrodzona” z marzenia o Niepodległej.

W naszej części Europy to inteligenci tworzyli wizje i projekty przyszło
ści (łącznie z przysłowiowymi „szklanymi domami”); to inteligencja dbała o 
rozwój świadomości społecznej i to ona opracowała najbardziej nośne pro
gramy ideologiczne (od socjalizmu po nacjonalizm). Inteligencja przedsta
wiała wzorce estetyczne, ideały dobra wspólnego i mit mądrości społecznej. 
Wreszcie tworzyła także kanon kultury narodowej i uważała się za powo
łaną do jego strzeżenia i upowszechniania6.

Źródłem znaczenia inteligencji zawsze była wiedza, zdolności i umie
jętności. Ale jeszcze bardziej określona postawa, coś, co nazbyt może szum
nie nazywamy „etosem inteligenckim”. Przypisanych mu było kilka cech7.

Po pierwsze -  otwartość na świat. Czasami wręcz zarzucano inteligencji 
zaprzedanie się miazmatom kultury Zachodu, odrzucenie i lekceważenie 
tradycji narodowych, odszczepieństwo i pogardę dla tego, co uświęcone 
tradycją. Nie zawsze były to czcze zarzuty. Ileż to razy nasi inteligenci 
wierzgali przeciwko dusznej atmosferze rodzimego zaścianka? Ileż to ma
my tekstów literackich i publicystycznych, ukazujących cierpienia młodych 
inteligentów, wypływających z ich zderzenia ze światem beznadziei,

Zob. A. Mencwel, Poza „ weselem ” i „snem o potędze". Inteligencja polska na progu XX  
wieku. W: tegoż. Przedwiośnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX  wieku. Warszawa, 
1997; J. Żamowski, Inteligencja polska 1918-1945. W: Inteligencja polska XIX i XX  wieku: 
materiały z wystawy i sesji naukowej. Galeria Zachęta -  PTH, red. A. Garlicka, J. Jedlicki. 
Warszawa, 1997.7

Por. W. Markiewicz, Historyczna zmienność etosu polskiej inteligencji. W: tegoż, Spraw 
polskich splątanie. Kraków, 1986.
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feudalnych przyzwyczajeń, społecznego paternalizmu i pańskiego poczucia 
wyższości wobec maluczkich (biednych, słabszych itd.)?

Po drugie -  inteligencja była grupą nastawioną na zmianą (aż po postawy 
rewolucyjne)8. Miała poczucie misji zmieniania świata na lepsze. Dziś być 
może postawy rewolucyjne już sią wypaliły, ale to nie oznacza zarzucenia 
tego elementu etosu. Współcześnie, wzorem wcześniejszych pokoleń, za
daniem inteligencji nadal wydaje sią być pełnienie funkcji łącznika ze świa
tem, innymi kulturami, religiami, państwami, modelami życia i systemami 
wartości.

Ale bycie misjonarzami „Nowego” wymaga stawiania sobie pytań -  kto 
dał tej grupie prawo do tego, aby innym wskazywać, jak mają żyć, aby 
innych pouczać, aby innych zachęcać do tworzenia nowego (lepszego) ładu 
społecznego? Kto dał inteligencji prawo do oceniania stanu duchowego, 
kondycji intelektualnej i moralnej innych grup społecznych i podejmowania 
działań na rzecz zmiany tychże? Pytania te są ważne, bo być może mamy tu 
do czynienia ze specyficzną dla naszej części Europy uzurpacją, kiedy to 
jedna grupa uważa się za lepszą i uprawnioną „w naturalny sposób” do 
przewodzenia? Tym bardziej są to ważne pytania, ponieważ najnowsza 
historia pokazała, że często sami inteligenci sprzeniewierzali się swojemu 
etosowi. Zaangażowanie po stronie zła prowadziło czasami do wyrzutów su
mienia, a następnie do obrachunku z dorobkiem i postawami własnej grupy. 
1 to właśnie jest trzecia cecha inteligencji -  owo prowadzenie stałego 
-obrachunku ze sobą, rozmyślanie o własnym etosie, zadaniach, posłudze itd. 
Inteligencja, zgodnie ze swoim etosem, ciągle powinna przetwarzać i 
odtwarzać swój portret społeczny i duchowy. Oznaką choroby, słabnięcia jej 
roli, widocznego kryzysu jest zawsze zanik takiego obrachunku. Kiedy 
przestajemy, w pogoni za codziennością, pytać, kim jesteśmy i co mamy 
robić -  wtedy inteligencja jako warstwa wzorcotwórcza zaczyna umierać.

£
Widoczne to było szczególnie wśród inteligencji rosyjskiej lub też szerzej -  inteligencji 

żyjącej w ramach Imperium Romanowów. Zob. B. Uspienski, Duchowość - Rewolucja -  
Lud. „Gazeta Wyborcza”, 29.-30.07.2000. Por. także L. Bułgakowa, Poszukiwania 
tożsamości inteligencji rosyjskiej we współczesnej historiografii. „Kultura i Społeczeństwo”, 
2000. nr 1, s. 5-22.
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Czwartym wreszcie elementem etosu inteligenckiego było poczucie obo
wiązku bezinteresownej pracy społecznej na rzecz innych -  grup słabszych, 
upośledzonych, dyskryminowanych. Z tym związane było nastawienie na 
pracę zespołową, na bycie w grupie, na wspólnotę. To jest być może ta ce
cha, która najwyraźniej odróżnia inteligencję od indywidualistycznie na
stawionej klasy średniej. Przedsiębiorca pracuje „na swoim” i sam jest 
wobec siebie (i swojej rodziny) odpowiedzialny za wybory, jakich doko
nuje. Inteligencja pracuje na rzecz innych z innymi.

Wszystkie powyższe uwagi odnoszące się ogólnie do etosu inteligencji 
polskiej (czy szerzej: środkowoeuropejskiej) odnoszą się także do inteli
gencji kaszubskiej9, której postacią sztandarową, wręcz uosobieniem i sym
bolem może być Aleksander Majkowski10. Jednocześnie wydaje się, że 
Majkowski wykracza poza wąsko zdefiniowaną grupę inteligencką. Można 
w nim widzieć -  z racji jego aspiracji do odgrywania wiodącej roli w środo
wisku kaszubskim, chęci wytyczania horyzontów intelektualnych całej 
społeczności kaszubskiej, wpływania na jej samoświadomość i tożsamość 
etniczno-narodową, wreszcie z racji pasji twórczych -  pierwszego kaszub
skiego intelektualistę. Gdyby chcieć „przypasować” jego osobowość i losy 
do definicji intelektualisty, to okazałoby się, że spełnia ją  całkowicie". 
Doskonale wpisuje się w stereotypowe, powszechne wyobrażenie o środko
woeuropejskim intelektualiście końca XIX i początku XX wieku.

Ważne z pewnością było jego pochodzenie społeczne. Otóż należy pa
miętać, że Majkowski był przedstawicielem inteligencji kaszubskiej, która 
w znacznym stopniu wywodziła się z warstw ludowych, a nie szlacheckich12. 
Szlacheckość bywała u niektórych osób w cenie (m. in. u Majkowskiego),

Q
Zob. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Poznań, 1950.
Zob. najnowszą biografię Majkowskiego autorstwa J. Borzyszkowskiego: Aleksander 

Majkowski (1876-1939). Biografia historyczna. Gdańsk-Wejherowo, 2002. Tu też w 
bibliografii podano obszerny wykaz prac poświęconych tej postaci.

J. Żamowski, Intelektualiści. W: Encyklopedia socjologii, pr. zbiór., red. Z. Bokszański.
Warszawa, 1998,1.1, s. 334-337.
12Zob. J. Borzyszkowski, Warunki rozwoju inteligencji polskiej w Prusach Zachodnich w II 
połowie XIX i na początku X X  wieku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. 
Historia”, Gdańsk, 1980, nr 10.
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choć w samej społeczności kaszubskiej opinie o szlachcie bywały nad wyraz 
krytyczne13. Z pochodzeniem społecznym wiązały się określone problemy 
natury materialnej (zwłaszcza w okresie kształcenia), pogłębiane wyjątko
wą nieumiejętnością Majkowskiego prowadzenia racjonalnej gospodarki 
finansowej. Kłopoty te, mimo okresowo dość pokaźnych i regularnych do
chodów, nigdy go nie omijały14.

Majkowski był duszą artystyczną. Jego życiowym powołaniem stało się 
tworzenie. Szczególnie realizował się w tworzeniu idei. Temu służyła jego 
publicystyka oraz twórczość literacka, na czele z najważniejszą kaszubską 
powieścią: Żece iprzigode Remusa. Był więc „wyrobnikiem idei”, choć nie 
ograniczał się wyłącznie do tworzenia konstrukcji intelektualnych. On na
dawał im także kształt organizacyjny. Wystarczy przywołać najważniejsze 
inicjatywy kaszubskie, u źródeł których stał Majkowski: „Gryf’, Towa
rzystwo Młodokaszubów, Muzeum Kaszubsko-Pomorskie. Z drugiej jednak 
strony typowy był u niego, podobnie jak i u wielu innych intelektualistów, 
brak wytrwałości, konsekwencji i zainteresowania dla podtrzymania i roz
woju tychże instytucji.

W życiowej postawie i wśród idei Majkowskiego na cztery rzeczy należy 
zwrócić przede wszystkim uwagę.

Pierwszą jest jego stosunek do Kaszubów. On chciał i czuł się powołany do 
bycia liderem, przywódcą, przewodnikiem... Chciał być inicjatorem najważ
niejszych inicjatyw kaszubskich. Bywał też patronem bądź inspiratorem różnych 
przedsięwzięć, zwłaszcza w drugiej połowie życia (wystarczy przywołać krąg 
Zrzeszyńców). A jednocześnie, jak na intelektualistę przystało, wyznając wie
lokrotnie swoje przywiązanie do Kaszubów i rodzimej kultury, nie szczędził swym 
ziomkom wielu gorzkich prawd (zwłaszcza w twórczości literackiej'5).

1 Tenże, Ziemiaństwo pomorskie a inteligencja i stan średni na przełomie XIX i XX wieku 
W: Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku. Przemiany 
struktur wewnętrznych, red. J. Dygdała. Toruń, 1993.

Pisze o tym w swojej biografii wyczerpująco J. Borzyszkowski.
Ale nie był aż tak krytyczny jak Jan Karnowski, zob. C. Obracht-Prondzyński, Jan 

Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny. Gdańsk. 
1999, s. 319 in .
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Drugą cechą intelektualnej postawy Majkowskiego była od samego 
początku zdeklarowana niechęć do schlebiania niskim gustom. Świadczyć 
może o tym list przesłany przez Majkowskiego wydawcom w momencie 
rezygnacji z redagowania „Gazety Gdańskiej”. Pisał w nim w sposób zde
cydowany:

„Jeżeli do naprawy warunków bytu „Gaz. Gd.” Sz. Panowie chcecie 
wprowadzić spopularyzowany u nas przez Kulerskiego pseudoludowy 
sposób redagowania gazety, jak to czynią gazety zachodniopruskie, nie wy
łączając nawet „Pielgrzyma”, to jestem przekonanym, że i taki sposób, bez 
odpowiedniej agitacji nie zmieni stanu rzeczy. Nie dziwujcie się atoli 
później, jeżeli rozsądnych ludzi zagłuszą na wiecach natenczas jednostki 
perorujące bez sensu, znające się na wszystkiem i niczem, a będące przytem 
tylko baranimi głowami z ogólnej bezmyślnej trzody. Ze szkoły, która 
operuje »kochanymi braćmi wiarusami« etc., pochlebia i wbija lud po fa- 
ryzeuszowsku w dumę, inni ludzie wyjść nie mogą.

W taki sposób »ludowy« ani nie mogę ani nie chcę pisać, gdyż uważam 
takowy za szkodliwy dla społeczeństwa pod względem kultury i postępu. 
Uwagi te moje nie wygłaszam ustnie, gdyż na dzisiaj przypada jeden z 
trzech moich wolnych dni w tygodniu, który użyję dla wycieczki”16.

Trzecią cechą było zdecydowane, mimo pewnych wahnięć pod koniec 
życia, uwarunkowanych trudną sytuacją życiową, nakierowanie się na 
Polskę i kulturę polską. Tu Majkowski był konsekwentny i wiemy zasadom 
wytyczonym w ideowym przesłaniu „Gryfa”:

„Spór uczonych z hasłami: tu język odrębny -  tu narzecze nie zdolen 
naszym zdaniem wpłynąć po dziś dzień już na stosunek Kaszub do Polski. 
Istnieją silniejsze więzy, łączące nas w jeden naród: wspólność kościelna,

l6T ec zk aGazeta Gdańska ”. Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski w Gdańsku i o 
Gdańsku. W: Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, pr. zbiór., red. J. Borzyszkowski. 
Wejherowo, 1997, s. 16-19, i W. Pepliński, Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru 
pruskiego. Aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze. Gdańsk, 2000, s. 78-79. W 
teczce „Gazeta Gdańska' znajduje się list Dyonizego Kowalskiego z 18.5.1905 pisany w 
Toruniu, w którym informuje o wyrażeniu zgody na przyjęcie posady w „Gazecie” od 1 lipca 
z tym zadaniem obok zajmowania się ekspedycją i redakcją dzieła potocznego oraz dodatków 
[...].
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kulturalna, wspólne tradycje historyczne i -  wspólna ideologia. [...] My 
tymczasem, wierząc w odrodzenie Kaszub, chcemy na tych wszystkich 
przejawach skromnej kultury swojskiej budować dalej. Uprzytomniając 
sobie, że stare formy życia muszą ustąpić miejsca nowym, chcemy zacho
wać skarby nagromadzone przez ojców dla przyszłych pokoleń, i jednych, i 
drugich łączyć pasmem tradycji. Dla nas wszystkie te przejawy życia swoj
skiego, objawiające się bądź to w podaniach, bajkach i pieśniach, bądź to w 
obyczajach, strojach, budowie chat i świątyń, są fundamentem dla gmachu 
przyszłości, są tym, czym ziemia rodzinna dla drzewa. Jeżeli uda się obcej 
ręce wykorzenić nas z tego pokładu, fala wynaradawiająca uniesie nas tam, 
kędy porwała zaginionych braci naszych na zachodzie, nad Odrą i Elbą”17.

W innym, równie znanym fragmencie, A. Majkowski pisał:
„Tak nazwała swe dążenia garstka inteligencji młodszej, a rodzimej na 

Kaszubach, która pod hasłem: Co kaszubskie, to polskie! -  postawiła sobie 
zadanie wprowadzić pierwiastki szczepowe do kultury ogólnopolskiej, a za
razem oprzeć pracę społeczną i polityczną na realnych w arunkach, wymaga
jących uwzględnienia, a odrębnych w wielu punktach od warunków, 
panujących w innych dzielnicach Polski.

Ruch młodokaszubski obecnie w pierwszym względzie kulturalne upra
wia cele. Na tem polu bowiem najbardziej dotychczas wobec Kaszubów 
grzeszono. Od czasów bowiem przejścia pod panowanie Krzyżaków aż do 
rozbioru Polski, Kaszubi odgiywali rolę kopciuszka wobec swoich i obcych. 
Nikt sobie nie zadawał pracy poznania pokładu ludowego na Kaszubach. 
Leżało to wreszcie w duchu czasu, który reprezentantów narodów i szcze
pów widział tylko w uczonych i szlachcie. Ta ostatnia atoli, o ile ciążyła do 
Polski i polską kulturę przyjmowała, nie lubiła się przyznawać do swej ka- 
szubskości. Od niej pogarda do cech rodzimych przesiąkała w lud, sycona 
otwartą nienawiścią Niemców, którzy, od czasów krzyżackich począwszy, 
zawsze wielką rolę na Kaszubach odgrywali. [...]

I7A. Majkowski, Nasz program. „Gryf’, 1908, nr 1, s. 1-5.
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Winę tu po części ponoszą Kaszubi sami. Za mało oni, chociaż tak ważną 
zajmowali placówkę, zaznaczyli się w dziejach Polski. Za mało lub wcale 
nie przyczynili się do dorobku kulturalnego i społecznego polskiego. [...]

Objaw zaś bezsprzecznie u Kaszubów istniejący, mianowicie, że gardzą 
wszystkim, co ich charakteryzuje jako Kaszubów, nie należy przyjmować z 
rezygnacjąlub nawet witać z radością. Objaw ten wszędzie zauważyć się da
je, gdzie szczep jaki lub naród chyli się do grobu; jest on puszczykiem 
zwiastującym bliski zgon. W interesie sprawy polskiej takie objawy upadku 
wszelkimi należy zwalczyć środkami. Kaszubi bowiem, jeżeli pozostaną 
Kaszubami, będą i Polakami, i silną placówką nadmorską Polski, trupem zaś 
ich przyjdzie się dzielić Polsce z Niemcami. 1 wydaje nam się pewnym, że w 
takim razie południowe Kaszuby zasymiluje polszczyzna, północne zaś 
zaleje fala germańska. Wychodząc z takiego założenia, ruch młodokaszub- 
ski widzi nawet ogromne niebezpieczeństwo dla sprawy całej naszej wiel
kiej Ojczyzny w zaniechaniu pracy nad budzeniem poczucia szczepowego u 
Kaszubów. [...] ale nie tylko kulturalna strona wymaga u Kaszubów osob
nego zajęcia się i uwzględnienia, lecz i warunki społeczno-polityczne z po
wodu różnicy warunków kraju i duszy ludu są po części innymi niż w innych 
dzielnicach Polski. [...]

Akcentując atoli szczepowe własności Kaszubów i starając się dla nich o 
należyte miejsce w gmachu odrodzonej Polski, nigdy my młodzi Kaszubi z 
oka spuszczać nie powinniśmy tego, co nas łączy z całym narodem. [...]

Testament Mściwoja i dzisiaj nie stracił swego znaczenia. Dlatego też 
dążenia nas, młodych Kaszubów powinny wpłynąć do wspólnego koryta 
dążeń polskich. [...]

W takim duchu pracując, zapewnimy Kaszubom przynależną rolę w 
dziejach Ojczyzny i przysporzymy jej kadry uświadomionych swego za
dania obrońców, będąc zarazem prawdziwymi wykonawcami testamentu 
Mściwoj a”'R.

Można to podsumować następująco: konieczny jest związek Kaszubów z 
Polską i kulturą polską, ale przy poszanowaniu odrębności kaszubskich, ich

IS Tenże, Ruch mlodokaszubski. „Gryf’, 1909, nr 7, s. 192-198.
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rozwijaniu, wzbogacaniu i dowartościowywaniu, co będzie miało zasadni
cze znaczenie dla niwelacji kompleksu niższości wśród samych Kaszubów. 
Kompleksowi temu jednak winni są po części także sami Kaszubi, w konse
kwencji wstydzący się własnej kultury. Majkowski był przekonany, że tylko 
pełne dowartościowanie tej rodzimej kultury i zacieśnienie związków z pol
skością osłabi kaszubski kompleks, co jest warunkiem wstępnym zachowa
nia dziedzictwa kulturowego Kaszubów, a więc i ich przetrwania.

Wreszcie czwartą cechą myśli Majkowskiego, jego ideowego programu, 
było przywiązanie do wartości demokratycznych. Świadczyć może o tym 
zarówno zaangażowanie Majkowskiego w ruch niepodległościowy w okre
sie rozbiorów, jak i aktywność w pierwszych latach po odzyskaniu niepo
dległości. Wprost przywiązanie do tych wartości zostało wyrażone w bardzo 
często przywoływanym artykule pt. Nowa wiosna, opublikowanym w 
pierwszym po 1 wojnie światowej numerze „Gryfa”:

„Na wzór zwycięskich demokracji zachodnich państwo dla nas jest środ
kiem, a celem obywatel i naród. Państwo jest domem, który sobie zbudo
waliśmy, domem, który dla tego kochamy i gotowiśmy bronić do ostatka. 
Obrońcą jego i budowniczym jest obywatel, wolny, uświadomiony, szla
chetny, który wie dobrze, że część swobody osobistej ofiarować trzeba za 
pełnię wolności obywatelskiej. Czym silniejszy, oświeceńszy i szlachetniej
szy obywatel, tym potężniejszy naród, zbiorowy stróż państwa. W tak po
jętym państwie różne typy szczepowe i indywidualne znajdą z jednej strony 
pełnię rozwoju, z drugiej będą stanowiły nie osłabienie, ale bogactwo i 
podporę państwa. Pomorzanie z swym wysoce rozwiniętym zmysłem pań- 
stwowotwórczym będą dla Polski nabytkiem nieostatnim”19.

Podsumowując, można stwierdzić, że Majkowski postrzegał obowiązki 
kaszubskiego intelektualisty w następujący sposób: musi on być przy
wiązany do rodzimej kultury (i -  co oczywiste -  dobrze ją  znać), ale jedno
cześnie nie może nie być krytycznym wobec własnej wspólnoty. Trzeba 
mieć odwagę krytykowania pobratymców, nawet za cenę pójścia pod prąd

19 J. Straża (A. Majkowski), Nowa wiosna. „Gryf’, 1921, nr 1, s. 3-4.
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obiegowym opiniom i sądom. Nawet za cenę środowiskowych niechęci, 
dotkliwych zwłaszcza w małych społecznościach wiejskich i miejskich. 
Cnotą najwyższą jest niezależność opinii.

Po drugie, nie powinien on schlebiać niskim gustom. Majkowski był za
ledwie świadkiem narodzin kultury masowej i związanego z tym prze
kształcenia obyczajów, tworzenia się nowych form konsumpcji wartości 
kulturowych, zmiany modelu komunikacji społecznej i wreszcie pojawienia 
się nowych zjawisk politycznych (populizm). Ale choć widział zaledwie 
zalążki, doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożeń, płynących dla kultury 
regionalnej i całej wspólnoty. Niebezpieczeństwo to widział w schlebianiu 
najniższym gustom, a więc i sprowadzaniu kultury (także regionalnej) na 
poziom „pseudoludowy”. Intelektualista nie powinien był się zgadzać na 
przywództwo miernot, a więc nieuchronnie czekał go spór z „baranimi gło
wami z ogólnej bezmyślnej trzody”.

Po trzecie, pamiętać powinien on o powinności partnerskich związków' z 
kulturą polską. Być może dziś ten właśnie element domaga się szczególnego 
podkreślenia, a typ związków i pow iązań Kaszubów z kulturą polską powi
nien zostać raz jeszcze gruntow nie przemyślany.

Po czwarte wreszcie, powinien intelektualista kaszubski służyć warto
ściom demokratycznym.

Można się zastanawiać, czy takie przesłanie znajduje dziś wiernych 
naśladowców wśród osób, które mogłyby aspirować do roli kaszubskich 
intelektualistów? I czy istnieje w społeczności kaszubskiej zapotrzebowanie 
na tego typu osoby i ich intelektualną oraz organizacyjną aktywność? Obser
wacja kaszubskiej rzeczywistości nakazuje być tu mocno wstrzemięźliwym.

Jeśli zadaniem intelektualisty jest być niewygodnym, mówić swoim 
ziomkom także tę przykrą prawdę o nich, wskazywać na wady, miernotę i 
lenistwo intelektualne, zaściankowość i kompleksy, to osoba taka sama 
musi być od tych wad wolna i musi mieć odwagę pójścia pod prąd. Klimat 
duchowy współczesnych czasów takim postawom nie sprzyja. Łatwo być 
kontestatorem w słowach. Trudniej zdobyć się na odwagę myślenia. Odwa
ga bywa zresztą opacznie pojmowana czasami wydaje się, że promow anie 
postaw wsobnych, etnocentrycznych, ekskluzywistycznych jest właśnie 
wyrazem odwagi, zerwaniem z kaszubskim tabu. Tak bywa pojmowana
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„kaszubska idea narodowa” w opinii jej aktualnych szermierzy. Dziś jednak 
za głoszenie poglądów nie grożą żadne sankcje. Niewiele ma to też wspól
nego z kulturą umysłową, choć czasami znajduje poklask. Jest to tylko świa
dectwem tego, iż dawne kompleksy niższości zastępowane są kompleksem 
wyższości (w stosunku do np. innych, nie-kaszubskich, mieszkańców Po
morza).

Ponieważ tak się jednak dzieje, to można powiedzieć, że właśnie teraz ro
śnie znaczenie krytycznej postawy intelektualistów -  niezgody na uprzedze
nia i dzielenie społeczności kaszubskiej na „prawdziwych” i „niepewnych” 
Kaszubów. Właśnie teraz ważny jest namysł nad kaszubską rzeczywistością 
i niezgoda na uproszczenia. Myślenie ma szczególne znaczenie, a zadaniem 
kaszubskiego intelektualisty jest, podobnie jak w przypadku Majkowskiego 
i Tarnowskiego, „dążenie do uchwycenia prawdy o zbiorowym losie nad
morskiego ludu”20.

20
S. Pestka, Miejsce kultun’ regionalnej w kulturze ogólnonarodowej. ..Pomerania”, 1971. nr 

l,s . 10.
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„Nasze Pomorze”, nr 5 (2003)

Tadeusz Linkner

Wieś kaszubska w poemacie Majkowskiego 
Ja k  w K osce rzn ie  kosce lnygo ob re le  abo p ię ć  kaw a le rów  a je d n a  

jed yn o  b ru tka

I.

Kiedy rozmawiałem kiedyś z profesorem Andrzejem Bukowskim, 
znawcą 1 i teratury kaszubskiej, który wprowadził ją  i jej twórców do ogólno
polskich leksykonów, słowników i encyklopedii, o twórczości Aleksandra 
Majkowskiego, usłyszałem, że wśród zainteresowanych kaszubszczyzną 
najmniej jest historyków literatury, a najwięcej historyków. Zastanowiło 
mnie to i przyznałem mu rację. Jaka tego przyczyna, niełatwo o tym mówić, 
chociaż jedno jest pewne, że czas zaborów, kiedy to trzeba było znać swoje 
korzenie i pilnować się przed zgermanizowaniem, nie był temu obojętny. 
Ale tak można by powiedzieć o każdym regionie Polski, niegdyś przez za
borców opanowanym, więc musi być w tym coś jeszcze, o czym warto by na 
pewno pomyśleć, ale na co w tym miejscu nie ma czasu.

O wsi kaszubskiej mówią najczęściej zainteresowani historią, socjologią, 
antropologią, folklorem czy językoznawstwem, natomiast historyków litera
tury nie udałoby się wśród nich znaleźć, czego dowiodła przed dwoma laty 
gdańska konferencja naukowa poświęcona Życiu codziennemu na Kaszubach i 
Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, na której referatu o literackim obrazie 
kaszubskiej wsi nie było. Dlatego dobrze się stało, że we Włościborzu odbyła 
się pod koniec czerwca 2002 roku międzynarodowa konferencja poświęcona
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Dziejom wsi pomorskiej, na którą mogłem przygotować referat o wsi 
pomorskiej w nieznanej epopei Anny z Bardzkich Karwatowej Józef Skaliński, 
a potem w roku następnym na drugą taką konferencję przekazać omówienie 
Wsi kaszubskiej w poemacie Derdowskiego i epopei Majkowskiego. Kiedy 
więc otrzymałem z Bytowa zaproszenie na konferencję na temat „Aleksander 
Majkowski i drogi kaszubszczyzny”, tym razem zdecydowałem się powiedzieć 
o młodzieńczym poemacie Majkowskiego.

O kartuskim Chmielnie z przełomu XIX i XX wieku mówiłem wedle 
poematu Hieronima Derdowskiego O panu Czorlińscim co do Pucka posece 
jachoł (1880). O Lipnie, z Lipuszem mającym wiele wspólnego, opowiadał 
Majkowski w Życiu i przygodach Remusa (1938), natomiast o podkościer- 
skiej wsi w ośmiu rozdziałach swego poetyckiego utworu Jak w Koscerznie 
koscelnygo obrele abo pięć kawalerów a jedna jedyno brutka (1899), 
powiemy teraz, co w sumie daje pełniejszy, oczywiście literacki, obraz ka
szubskiej wsi.

Każdy z wspomnianych wcześniej utworów, chociaż na swój sposób od 
siebie różnych, miał jedną sprawę wspólną i najbardziej akcentowaną, czyli 
niewolę pod pruskim zaborem. Czy tak będzie i w tym humorystycznym 
poemacie o panu Czorlińscim, za chwilę się okaże. Ponadto tak inny od wsi 
pomorskiej nie powinien w nim być literacki obraz kaszubskiej wsi, bowiem 
to głównie wierzenia i zwyczaje przydawały jej kaszubskiego charakteru, o 
czym autor tych słów pisa! już w swoich artykułach i mitograficznej mono
grafii Remusa1, przemilczając jednak humorystyczną groteskę Majkow
skiego, na którą warto było zwrócić uwagę.

Por. T. Linkner, Literatura kaszubska w perspektywie historyka literatuiy, czyli teraz o 
literackiej roli bóstw i demonów u Derdowskiego, Majkowskiego. Heykego i Drzeżdżona. W: 
Badania kaszuboznawcze wXXwieku. Materiały pokonferencyjne, red. J. Borzyszkowski i C. 
Obracht-Prondzyński. Gdańsk, 2001; T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. Gdańsk. 
1996; tenże, Bóstwa i demony Derdowskiego. „Pomerania”, 1999, nr 3, s. 24-29; tenże. Mit 
celtycki w powieści Majkowskiego. W: „Życie i przygody Remusa" Aleksandra 
Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie. Referaty z sesji naukowej 
zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku 27-28 V 1998 r., red. T. 
Linkner. Słupsk. 1999, s. 101-118; tenże, Kaszubskie i słowiańskie wierzenia w 
„Dobrogoście i Miłosławie". „Pomerania”, 2000, nr 2 (luty), s. 55-61.
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Zanim jednak się nią zajmiemy, już teraz trzeba powiedzieć, że we 
wskazanych i już omawianych przy innych okazjach utworach mówiono o 
kaszubskiej wsi dość zdawkowo, widząc ją najczęściej w tle, chociaż to 
przecież na niej najczęściej wszystko się działo. Ani Derdowski, ani Maj
kowski nie starali się opowiadać kaszubskiej wsi w szczegółach, dając naj
częściej jej szkic, chociaż u pierwszego było chociażby dlatego z tym lepiej, 
że częściej kulinariami i używkami się zajmował. Niemniej z ich oględnym 
słowem o kaszubskiej wsi musiało także dlatego tak być, że ich bohater 
nigdzie nie mógł dłużej zagrzać miejsca, będąc jak Czorliński pomimo swej 
woli lub jak Remus z wyboru tułaczem i wędrowcem.

Jak już jednak powiedziano, u Derdowskiego mamy pełniejszy obraz wsi 
kaszubskiej z racji jej regionalnej inności, z czego później u Majkowskiego 
niewiele już zostanie, chociaż Lipińskie Pustki i Lipno ciekawie opowie. 
Ponadto u niego kaszubska wieś będzie już bardziej wykształcona. Żona 
Czorlińskiego nie umiała jeszcze czytać, a potem będzie już czytał i pisał 
nawet pastuch, i to oczywiście po polsku, bo nauczyciel okaże się tylko tłu
maczem na niemiecki. Ma to oczywisty związek z tym, że kiedy najpierw 
mówiło się tak pejoratywnie o Żydach, to o Niemcach zawsze źle, śmiejąc 
się najczęściej ze stróżów porządku, ale poważnie traktując urzędników. U 
Derdowskiego i Majkowskiego we wsi były najczęściej kościół i szkoła, 
obchodzące Kaszubów najwięcej, natomiast dwór traktowali dość oboję
tnie, bo rzeczywiście niewiele już w II połowie XIX wieku znaczył. Zresztą, 
bohater literacki tych utworów pochodził albo ze zubożałej szlachty, albo z 
chłopów i dworem nie musiał się już specjalnie interesować. Mówiąc na
tomiast w tych utworach o topografii kaszubskiej wsi, warto jeszcze pamię
tać, że karczmy były wszędzie. Ponadto Kaszubi Derdowskiego żyli z 
łowienia ryb, a Majkowskiego z ziemi, co w tej literaturze czyni pełny obraz 
ich wiejskiej egzystencji.

II.

Inaczej natomiast powinno być w humorystycznym poemacie Majkow
skiego Jak w Koscrznie koscelnygo obrele abo pięć kawalerów a jedna
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jedyno brutka. Najpierw dlatego, że bohaterami są tu ludzie z miasta, którzy 
na wieś patrzą z zewnątrz. A ponieważ mówi się tu przede wszystkim o ich 
peregrynacji na kaszubską wieś, więc należy się spodziewać także relacji z 
jej opłotków. Następnie, jako że nie tylko mamy tu humorystyczne scenki 
zaprawiane satyrą, trzeba spodziewać się w tym obrazie kaszubskiej wsi 
pewnych kwestii ostrzej zarysowanych. Tym bardziej, że spotykamy tu bo
hatera zbiorowego, a to pozwala spodziewać się spostrzeżeń więcej i uwag 
bogatszych. Ponadto mamy tu pierwszy lub równorzędny z Pielgrzymką 
wejherowską utwór Majkowskiego, wydany też w 1899 roku, co -  wedle 
przysłowia Nowa miotła dobrze miecie -  pozwala oczekiwać w słowie 
młodego pisarza większego krytycyzmu. I tak rzeczywiście jest, jeżeli w 
późniejszej jego redakcji Strach i zrękowin, powstałej po trzydziestu sied
miu latach jako frantówka dramatiezra w 3 aktach, tylu złośliwości już nic 
znajdziemy.

Jeżeli nawet Majkowski opowiada tu najpierw Kościerzynę, to podobnie 
jak Derdowski ojej kościele nie zapomni, a przy tym, co z racji tematu po
winno być ważniejsze, wskaże na pobliską okolicę, zapowiadając jej obra
zem zarówno odległe położenie grodu niedźwiedzia od innych miast, jak i 
piękno kaszubskiego krajobrazu, chociaż tutaj nazbyt idealnego:

„Od świata odgrodzono, leżysz sobie w dole,
•>

Jęzora cę i łase opasują w kole'.’’

Dlatego i geneza tego poematu nie będzie inna jak tylko romantycznie 
sielankowa, jeżeli właśnie w urokliwej dolinie za miastem wykuka poecie tę 
„poceszną frantówkę” (s. 6) kukułka.

Okoliczne wsie zostaną tu jednak tylko wspomniane i to nie tyle z racji 
tego sielankowego obrazka, co z prozaicznego i konkretnego względu. Otóż, 
kiedy rozchoruje się kościelny, nazwany tu niczym w baśni Jagódką, 
znajomi zwołają z pobliskich wsi -  z Lipusza, Łubiany, Klincza i Stężycy (w

2
A. Majkowski, Jak w Koscrznie koscelnygo obrele abo Pięć kawalerów a jedna jedyno 

brutka. W osem śpiewach.... Gdańsk, 1899. s. 5. Przy następnych cytatach strona będzie 
podawana w nawiasach.

108



Wieś kaszubska w poemacie Majkowskiego...

innym miejscu dowiemy się jeszcze, że w pobliżu Kościerzyny były takie 
wsie, jak Łubiana, Sierakowice, Skorzewo, Stawiska, Korne, s. 24, 29) 
„mądry babę” (s. 7), czyli po prostu znachorki, nazwane później w innym 
miejscu „czarownicami”, aby go wyleczyły.

Na oksymoroniczne zestawienie to wszystko wygląda, co moderniz
mowi było wtenczas bliskie, kiedy mówi się tu najpierw o kościele, a potem 
opowiada, jak to po pogańsku zabrano się do przywracania zdrowia chore
mu kościelnemu. Tak jednak na kaszubskiej wsi było i zresztą nie tylko tam, 
co akurat Majkowskiemu jako studentowi medycyny nie mogło być oboję
tne i musiał z tego się pośmiać. Kiedy więc ludowe praktyki zawiodły (przy
kładano np. choremu „krowiznę do boku”, s. 7) i pacjent zmarł, zabrakło w 
parafii kościelnego.

Na nic więc zdało się obarczać cała winą „przegrzeszony babę” (s. 8), co 
też brzmiało z racji owej „przegrzechy”3, jakby było z dawnych wierzeń, a 
trzeba było szybko radzić, jak znaleźć nowego kościelnego. Kiedy więc 
chętnymi do sprawowania tej funkcji okazało się aż pięciu kawalerów, 
zgodzono się z propozycją Drefty, że zostanie nim ten, który pierwszy się 
ożeni:

„Wszetci są, jak wa wita. jeszcze kawalere,

Choć Jędroszek mo na puklu ju  piędzesąt sztere,
Pąmpel szterdzesce lot, a Fon szesc szterdzesce,

Szady Aloszk je młodszy, bo mo dwa trzedzesce,
Zybcych znowu nąmłodszy, mo le sedm dwadzesce.” (s. 11)

Chociaż tak naprawdę zaczęło się wszystko u Żetowskiego, który 
przedtem był nauczycielem i nawet organistą, a teraz trudnił się w Koście-

Przegrzecha występuje w Życiu i przygodach Remusa Majkowskiego, co znaczy licho lub 
złego ducha (B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław 1970, t. 4, 
s. 183). Od Jędroszka, który to powie, usłyszymy jeszcze takie powiedzenie: „I mnie dętko 
weznie”, co wedle Majkowskiego należy rozumieć: „Niech mnie licho weźmie”, co o 
demonie losu, fatum każe pamiętać. Potem będzie się tu jeszcze mówiło o „omonie”, jako 
zjawie, w Remusie Majkowskiego nazywanej „womona”.
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rzynie pisaniem skarg i z ostatniej profesji, zajmując się nadto przy tym ko
jarzeniem małżeństw, żył najlepiej,

„Bo w kaszubścim rodzę
Prawa i zotardzi są od wieków w modze.” (s. 13)

Odwiedzano go więc często, i to szczególnie w piątki, kiedy w Koście
rzynie był targ. Tym razem jednak klientów zabrakło i Żetowski zabrał się 
za lekturę zgłaszanych przed laty zatargów i kłótni. Nie trwało to jednak dłu
go, bo odwiedził go Szemek Ploto z Tuszków. Zanim jednak rozpoczęła się 
rozmowa, najpierw Majkowski zdecydował się opowiedzieć jego codzienny 
wygląd, aby można było sobie wyobrazić ówczesnego Kaszubę ze wsi:

„Otwarte sę pomału dwierze, wszed Kaszuba,
Jak go Pąn Bóg stworze! od stopę do czeba.

Bóte duży rebacci mnioł jaż bez kolana. -

W nich sę dobrze jidze, ciej w nie natcho sana -
4

Modry węmps foliszowy sygoł jaż na piętę,

W ręce temlok5 zdobiony w sęci, guze, kańte.
A kapuzę6 na głowie, cepłą a baranią.
Te on mnioł pod brodą mocko podwiązaną.” (s. 15)

Ponieważ nie tak samo ubierali się wtenczas Kaszubi w mieście, więc 
Majkowski tego nie mógł przegapić i jakby dla kontrastu na przykładzie ko
lejnego kawalera, szadego Aloszka, jego strój, tym razem świąteczny przed
stawił:

„Szadygo znowu matka na ręjbe strojeła,
I na niego węmps stary od łojca włożeła.

Ten węmps ju jego łojca łoje za młodu noszoł,

4
5
6

Kaftan zgrzebny. 
Kij.
Czapka.
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Ciej w nim za drużbę ledzy na wesela sproszoł.
A że bel z foliszu modrygo zrobiony,

To przez te dłudzi czase nie bel uszkodzony. (...)
Tej na głowę kapuzę z barąncicm so wsadzeł.

A te klapę na usze do górę podsadzeł.
Tej wząn skorznie7 z tłustym fejn wysmarowąny,

Te jakbe na stolema* szewiec mnioł zrobiony.

Bo eholewa jak beczka opasała nogę...” (s. 34-35)

Tylko że nie wszyscy w tym kaszubskim mieście na specjalne okazje tak 
się stroili. Inny kawaler, nie przypadkiem Fonem tu zwany, uważając się za 
szlachcica, zrezygnował z „sukni długiej foliszowej” (s. 36) i wybrał się w 
konkury wystrojony wedle niemieckiej mody -  we frak, czarne rękawiczki i 
cylinder. Oczywiście, został za to srodze obśmiany, i to nie tylko przez 
swoich, ale także przez Kaszubów ze wsi.

Już wcześniej Derdowski, zanim przyszło mu mówić o Czorlińskim, 
najpierw go opowiedział, ale zwrócił tylko uwagę na jego fizjonomię. Gdy
by dał ten opis do jakiegokolwiek innego utworu, zdającego sprawę nie z te
go regionu Polski, nikt by nawet nie pomyślał, że jest to konterfekt 
zaściankowego szlachetki z Kaszub. Tymczasem u Majkowskiego nie by
łoby to możliwe, bo tak właśnie ubierali się Kaszubi mieszkający na pod- 
kościerskiej wsi. I chociaż w przypisach podano słowa Majkowskiego czy 
też wydawcy, że tylko kapuza, czyli kaszubska czapka „w różę związana za 
kaszebską modą” (s. 16), zachowała się na Kaszubach jako ,jedyne z da
wnego stroju ludowego zachowane okrycie głowy”9 (s. 15), nie było to całą 
prawdą, bo Kaszubę ze wsi zdradzały także jego rybackie buty (Kaszuba z 
miasta też nosił wysokie buty, ale ze zrozumiałych względów nie były ry
backie) i przede wszystkim niebieskiego koloru kaftan, o którym się tu je
szcze powie, że był tak ceniony, iż przechodził z ojca na syna.

Wysokie buty.
8 Olbrzym.

Potem o kaszubskiej kapuzie dowiemy się więcej, bo nie tylko, jak ją  zawiązywano, ale 
także, jak ją  noszono.
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Natomiast w zachowaniu Ploty powinno zwrócić naszą uwagę, że od 
progu po katolicku pochwalił Boga; podobnie jak później Pąmpel i Jędro- 
szek, odmawiający modlitwy za dusze zmarłych na każdym skrzyżowaniu 
wiejskich dróg (s. 38). Kiedy zaś na wsi będą zbliżali się do domu goście, 
gospodyni powita ich w drzwiach, co o gościnności przede wszystkim 
powinno świadczyć. Tak będzie i wtedy, gdy Jędroszek po niefortunnym 
przechodzeniu przez Czarną Wodę, zostanie w gościnie u Drefty w Łubiame 
i Pąmpel sam wyruszy do Lipusza.

W humorystycznym poemacie Majkowskiego kaszubską wieś zdradzają 
także kulinaria jej mieszkańców. W codziennym pożywieniu liczą się głów
nie bulwy, z których są często ziemniaczane placki, a potem kreczka, groch, 
bukwita (s. 17). Rano Kaszubi jedzą często zacierkę i piją kawę, zapewne 
zbożową, na obiad zaś podaje się zupę z brukwi, grochówkę czy wreszcie 
kluski (s. 17, 21). Tylko Plota, jako najbogatszy gbur we wsi, nie jadł stale 
ziemniaków z żurem (s. 45). a w niedziele pił kawę.

Ponieważ nie zawsze umiano się zachować przy stole, co mogłoby za
równo wsi, jak i miasta dotyczyć, i to nie tylko na Kaszubach, więc szademu 
Aloszkowi matka tak przykazała:

„Ciej cy postawia jodła, nie jdz całą chlobą'°,
Jakbes głód cerpioł doma, senie, długą dobą.

Ciej cy postawią picy, nie pij jak z stępoka",

Bo cę będąmniele, senie, za żarłoka.” (s. 35)

W karczmie, o której często się tu mówi, Kaszubi pili chętnie wódkę 
Szurmiejem zwaną (s. 23), o której czytamy w przypisie, że była tak mocna, 
że można by nią szczury truć. Zresztą, jakże mogło być inaczej, jeżeli 
karczmarz wlewał do niej ,jingber, komuś i betr” (s. 23), czyli bimber, ży
tnią i owocową wódkę. Alkohol ten musiał cieszyć się szczególnym wzię
ciem, jeżeli w karczmie obowiązkowo miał być zawsze pod ręką i nie mogło 
go zabraknąć. Było to tak jak u Jędroszka, który trzymał zawsze pod po-

10 Duża gęba.
Naczynie z drewna, w którym się kaszę tłucze.
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duszką czworokątną butelkę z wódką, zwaną tu „kurfersztem pruszcim” (s. 
31), którego napił się z Pąmplem, zanim wyruszył w konkury, a potei n wziął 
go jeszcze na drogę. A kiedy Kaszubi za wiele pili i siedzieli w karczmie za 
długo, Kaszubki ich stamtąd skutecznie i szybko wyciągały (s. 2).

Powiedziano tu już o kartoflach, a potem dowiemy się jeszcze o wyce, 
sianej często na kaszubskich polach, na których granicach rosły zazwyczaj 
grusze (s. 17). Ponieważ Szemkowi Plotowsciemu taką właśnie gruszkę 
ściął sąsiad, więc dlatego -  jakby zgodnie z powiedzeniem „Ciej sę Kaszeba 
zaprze, to mu wszetko równo” (s. 18) -  nawiedził on Żetowskiego, aby 
napisał mu pozew do sądu. Gdy zaś przy tej okazji doszło do rozmowy o 
konkursie na kościelnego i okazało się, że tuszkowski gbur ma córkę na 
wydaniu, pięciu stających w konkury kawalerów znalazło cel swoich zabie
gów.

Ucieszyło to tak Szemka, że aż zażył tabaki, co na Kaszubach było i jest 
jeszcze praktykowane. Uczynił to podobnie jak dzisiaj, korzystając oczywi
ście z tabakierki sporządzonej z rogu:

„Szemk ję terosku wejąn, nabroł tęgą hupę,
Tak dużą, jak gburka wsepie soli w zupę.

Wtłoczeł ję w jedną nozdrę, w drugą znowu wepchnąn 
Taką samą hupę i potym odetchnąn.

Łze mu sę zakrącełe.” (s. 20)

1 dopiero teraz, po tym nazbyt przydługim wprowadzeniu, które kompo
zycji poematu cokolwiek szkodzi, jesteśmy świadkami wyprawy pięciu ka
walerów do córki Ploty, mieszkającej w Tuszkach i mającej na imię Marta. 
Na miejscu lepiej poznajemy kaszubską wieś, bo o tym, że strzelało się tam z 
bicza pod oknem ukochanej, już dowiedzieliśmy się wcześniej (s. 12).

Pąmlowi przyszło iść do Tuszków pieszo, ponieważ nie zdążył zabrać się 
wozem. Kiedy zaszedł do wioski, wstąpił najpierw do karczmy. Zastał tam 
kilku tuszkowiaków, którzy już wiedzieli, że jest to jeden z kościerskich 
kawalerów, który przyszedł do córki bogatego gbura Ploty, z którą niejeden 
myślał się ożenić. Tymczasem on pochwalił Boga, siadł za stołem i zamówił
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piwo. Gdy jednak się zorientował, że jeżeli posiedzi tu dłużej, to źle się to 
skończy, szybko wypił, zapłacił i wyszedł.

Dom Ploty, chociaż miał już blisko pięćdziesiąt lat. jeszcze dobrze 
wyglądał, ponieważ ojciec solidnie go zbudował. Podobnie było z innymi 
gospodarskimi budynkami i całym obejściem, którego opis Majkowski da tu 
bardzo dokładny, co jakby za przykład gospodarstwa na podkościerskiej wsi 
miało posłużyć. Jeżeli więc nawet cytat będzie tu nazbyt długi, to warto go 
podać, aby mieć pełny obraz kaszubskiej dziewiętnastowiecznej zagrody w 
przykładnym porządku utrzymanej:

„Łoje go dobrze zbudował z balków weczosąnych;
Nająn so na pomoc porę ceslów znąnych.
Słoma nakreto na dach tak dechtowno beła,

Że ani kropelci wodę nie popusceła.
Tero beł on obrosły mechem jak ciej łąka.
Na nim gołąbci bjoły chodzełe jak mąka.

Jak jidze do łobore, na stronie budynku
Beło mniescy w dzeń cepły dobry do spoczynku.

Tam dach beł wypuszczony od pięć stopów w przodek,

1 spar sę na dwa słupe. Dalij beł łogrodek,
Pełen wiszniowych drzw, a krzewych, pokrąconych

12Tero, jak w szlejer w bjoły kwiotci obleczonych.

Wtele za budyńcienm na łoborze stałe
Stodoła i chlewe. krowę w nich bleczałe.

A na gnoju kure wszedze so cieprałe'3

I gdze niegdze gołąbka z dzubem podpłószałe.
Pies przed budą jak dłudzi w słuńcu sę rozcygnąn.” (’s. 45-46)

Kiedy więc po tej relacji wjedzie na podwórze Drefta, siedzący na wozie 
z popijającym z nim wódkę Żetowskim. jak na kaszubską gościnność 
przystało -  wybiegnie najpierw z domu gospodarz i uspokoi psa, a potem

12" Welon, z niemieckiego Schleier.
13 Grzebały.
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wspólnie z małżonką przywitają gości; oczywiście wedle gospodarskiego 
zwyczaju, zaraz wyprzężony zostanie koń i zaprowadzony do chlewa, aby 
można było go nakarmić. Drefta i Żetowski nie przyjechali tu tylko w gości, 
ale przywieźli w konkury Aloszka. Tak byli jednak pijani, że nawet nie 
zauważyli, jak zgubili go po drodze razem z połową wozu.

Przygoda spotkała także Pąmpla, który idąc z Lipusza przez las, tak się 
wystraszył, że uciekł w pole i tam napotkał śpiącego w najlepsze swego 
konkurenta. Ale nie to okaże się w tym miejscu tak ważne, jak opowiedziana 
przy tej okazji topografia kaszubskich wsi, konkretnie Lipusza i Tuszków, 
oddzielonych szerokim rowem z charakterystycznym dla tej okolicy 
tajemniczym kopcem Tuszkowskiej Matki, który może z dawnymi 
wierzeniami mógłby mieć coś wspólnego, bo tych u Kaszubów nigdy nie 
brakło.

Zwróciłem już uwagę na epitet „przegrzeszony”, dotyczący wiejskich 
znachorek, którym nie udało się uleczyć kościelnego, epitet pochodzący od 
demonicznej przegrzechy, o której można by tyle powiedzieć, że miała w 
sobie więcej zła niż dobra. Dodać natomiast można już coś o detku (s. 9), 
znaczącym tu słowiańskie Licho, czyli demona z losem i fatum mającym 
wiele wspólnego, a wedle Trentowskiego będącego w służbie Rugiewita i 
potępieńcom nie dającym po śmierci spokoju. Dlatego nie przypadkiem 
zrozpaczony Jędroszek po śmierci Jagódki krzyknie:

14„Ale ju  je po tobie! - 1 mnie dętko weznie,

Ciej wątk żecu swą kosą srogo smnierc mnie przerżnie.” (s. 9)

Poznamy tu również omonę, bliską w Remusie Majkowskiego womonie 
lasovi, która miała tam znaczyć leśne mamidło. Tak bowiem wyglądał 
zarówno Trąba, gdy miał włosy w nieładzie15, jak również szady16 Aloszk: „Z 
łbem jakbe obleżałym kołtuńską omoną” (s. 10).

14 Licho.
A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, Gdańsk 1995, t. III, s. 75, 72. 
Rozczochrany.
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Tymczasem o Jędroszku dziewczęta mówiły, „że weglądo jak w bojce 
czerwony krosnięta”17 (s. 12), ponieważ tłumaczyły sobie wiadomy im u 
krasnoludków jego mały wzrost i rzadki na twarzy zarost,

„Że, jak Jedroszka matka dzecko porodzeła,
Tej na nie korunkę włożec zaboczeła.

W tacim razu krosnięta do dzecka moc mają 

I zaruszku z krosnięccm je przefremarczają.
Tak oni i w tym razu dzecko zfremarczyle 
I za nic Jędroszka w kolebkę włożylc.” (s. 13)

Potem Majkowski powie tu jeszcze o diabłach i czartach, co jednak nie 
będzie tak godne uwagi dla zainteresowanego kaszubskimi wierzeniami, jak 
przypomnienie z racji nazbyt dużych butów Aloszka stolema, wypraszanych 
przez Jędroszka przed wyprawą do Marty dobrych duchów, w nocy 
straszącego Pąmpla złego (s. 49), a także Smętka (s. 52) i stroszków (s. 53). 
Wreszcie też Tuszkowskiej Matki, o której mamy tu całą opowieść, a którą 
nawet z mityczną magna mat er można by kojarzyć'8:

„A to tak sę stało: Jak ducha oddała,
Tej cało wies Tuszci nad nią zapłakała.

Potym ję  obulc i w trumę włożyle 
1 w porę krów na cmętorz Lepuszci spieszyle.

Jak woz beł nad granicą, zagwizdoł łupk w lasu:
>Łek! łek! łek!< Tuszkowioce nie dele so czasu.

Zawieść matkę na cmętorz, le jak >łek! łek!< znowu 
Czec sę dało dccht kole granicznego rowu,

Krowę, wóz i matkę w  drodze ostawile 

1 do łasa drzeć łcko chutuszko spieszyle.

Krowę zaczęłc skubać trowę kole drodzi 
1 szłe, gdze je pcsk kuseł i zaniosłe nodzi.

17 Jak czerwony karzeł.
18 Wskazał na to podczas rozmowy o tym poemacie prof. Jerzy Samp.
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Tuszkowiocc, jak z łasa łckiem obcężony 
Szic, uzdrzclc wóz w rowie na rębc zwrócony.

Truma sę wckulnęła, krowę w las ucckłc 

I złomaną dyszel po za sobą wlekłc.
Tero chłope bele w bardzo wieldzi biedzę,

Ale Mack, jich szołtes, rzek tak: »Moi ledze!
To nąm najn matka jowny znak tu dala,

Bcsma na granice tu ję  pochowała.

Ona tak polubicła naju chudy piości,

Że na Tuszkowścim czekac chce na sąde Bości!«
Tej Tuszkowiocc mocko sę uradowele,

Nad tramą ze łzami »Witej« zaspiewele.
»Witej, krolowo naszo!« zaszumniol las cemny,
»Witej!« wtórowoł cechy, jakbc głos podzemny.

Uscpclc nad grobem urzmę tej wesoką.

Be ję  przcchodzącygo wnet uzdrzało łoko 

I przepomnioł so kożdy, co do Tuszków bieży,

Że tu Tuszkowsko matka pochowano leży.” (s. 50-51)

Ponieważ najczęściej mówi się tu o Smętku, a najwięcej o wieszczym, 
więc Salomonowym sądem rozstrzygając, wybieramy z racji miejsca i czasu 
tę ostatnią postać. Kiedy Drefta począł w karczmie zanadto Plocie dokuczać, 
a język miał jak wielu Kaszubów dość ostry, ten odwrócił od siebie jego 
uwagę, jak to w Tuszkach ścięli przed tygodniem wieszczygo. A wtenczas na 
pytania zorientowanego w tym Drefty, skąd u nich tyle wieszczych i czy 
zmarłego odpowiednio po śmierci opatrzyle, usłyszał taką odpowiedź, 
którą, z racji innego niż znamy postępowania z wampirem, koniecznie trze
ba w tym miejscu całą zacytować, chociaż to niesamowity horror:

-  „to sę wie, że me go dobrze opatrzyle;
19Me mu za kołnierz sporą górze zemni włożyle.

Ale jak mc Kąkola nopierw pogrzebele,

19 Garść.
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Sen jego i córka razem zachor/clc.

Nie beło inny rade, choć w wieldzi żałobie,

Poszłasma jedny noce, żeby go scąc w grobie.

To beło, ale strasznie! -  Grób ma odkopała,

A jakżesma wieko z trumnę oderwała,
Beł nicżewy jak wisznia na gębie czerwony,

A rękami mnioł węmpsa kuniec so chwecony 
I podniosły do gębę. I on susoł za to.

Ale jo  podnios szpodę, szlipowaną20 na to.
I przechajsntąłem szyję. A on zagorglowoł.

Jo otar o krew chustkę, im ję  w cieszyń2' schowoł;
Dorna me bez te chustkę wodę przccedyle 
I jak sen i córka od nij co wepilc,

Jakbe ręką odjąn jim sę lepij stało,

I wyzdrowiclc wkrótce. Wej, co dętko chcało!

-  Ale czemu te prawic scąnes22 umarłygo?

Nic bele tam do tego człowieka inszygo?

-  Ja, Drefto, jo jesz jego krewny jem daleci.

Jo z całą familią pieł także ne leci.

Bo to sę nazewo, że wieszczy po sobie
23Wsześcim dzecom i krewnym krew wesuso w grobie!” (s. 25-26)

Jeżeli nawet ta opowieść nie odstraszyła kawalerów od córki Ploty, to 
albo była ona naprawdę ładna, albo bogata lub też. miała obydwie te zalety. 
Kiedy więc we trzech się tam zeszli, wreszcie ujrzeli Martę, tę ich jedną je
dyną brutkę. Tymczasem gospodyni, jak było to w kaszubskim zwyczaju, 
poczęstowała wszystkich kawą i postawiła na stole masło i chleb. Rozmowa 
zaś zeszła najpierw na ich prześmieszne przygody, z których najbardziej

20

21

22

23

Wyostrzoną.
Kieszeń.
Ściąć.
Wysysa.
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dworował sobie Drefta, a potem na anegdoty o tuszkowiakach i kościerza- 
kach w wydaniu Pąmpla i Szlagowskiego, co nie tylko za przedni dowód ka
szubskiego humoru powinno się tu uznać, ale także o inteligencji tego ludu 
też powinno świadczyć, i to nawet, jeżeli skończyło się wszystko bijatyką, 
która w ten sposób wyeliminowała z zalotów i konkursu na kościelnego 
niechcianych przez Żetowskicgo i Dreftę kawalerów. Oczywiście, do por
tretu kaszubskiej wsi nie powinno to być tak konieczne, bowiem wszędzie 
na wsi działo i dzieje się podobnie, chociaż warto przywołać w tym miejscu 
słowa narratora, że w izbic Ploty było wtenczas tak , jak po odpusce, ciej sę 
biją w Wielu” (s. 62).

Kiedy więc trzem kościerskim kawalerom przyszło samotnie wracać do 
Kościerzyny, spotkali przy grobie Tuszkowskiej Matki śpiącego Remusa, 
znanego onegdaj wszystkim na Kaszubach wędrownego handlarza,

„co to z korunkami,
Ksążkami, jigłami i ze szkaplerzami 

Jżdżoł na decht wszetci na Kaszubach tordzi,
24

Jachte , dni torgowy i wszetci jarmorci.” (s. 66)

Po latach Majkowski uczyni go głównym bohaterem swojej epopei, da
jąc już tutaj niemal wszystkie jego cechy i, co ważniejsze, zdradzając nawet 
jego rzeczywistą postać. Bo o tym, że nie był to li tylko literacki bohater, 
powinno świadczyć opisanie i wskazanie go przez Majkowskiego właśnie w 
tym młodzieńczym poemacie, którego akcyjna osnowa i wszelkie zdarzenia 
mogły być fikcyjne, ale postacie w nich uczestniczące oraz tło, jak opo
wiadana tu kaszubska wieś, jej zwyczaje i dawne wierzenia, z rzeczy
wistości wzięte.

Remus nosił się jak okoliczni Kaszubi, mając też wąmps z foliszu i wy
sokie buty, i żył jak wszyscy bezdomni biedacy, nocując latem gdzie po
padło, a zimą mieszkając u dobrych ludzi. Od pospolitego nędzarza to 
jednak go różniło, że nie chciał być pochowany jak ostatni żebrak i oszczę
dzał pieniądze na swój pogrzeb. Niezgodny jednak z kaszubską moralnością

24 Targ na bydło.
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i chrześcijańską wiarą, która dawniej dla ludu tej ziemi znaczyła wszystko, 
był jego rozwód i tak inne od ludowego o małżeństwie zdanie:

„Ciej ma równo nic meslema
Kobieto, tej ma w żecuju sę nie zgodzema.” (s. 71)

To podpowiedziała już jednak Majkowskiemu moderna, podobnie zresz
tą jak i to, że kobieta dla mężczyzny fatalną jest, jeżeli po rozwodzie żona 
tak perfidnie Remusa oszukała, biorąc z podzielonej na pół pierzyny, która 
na wsi często znaczyła majątek, wszystkie pióra i zostawiając mu pusty 
wąpiór25, z którego uszyć mógł sobie tylko buksy.

Wracając zaś do głównego wątku poematu, w wyborach na kościelnego 
zwyciężył najmłodszy z kawalerów, Zybcych, który nie musiał się prześci
gać z innymi w wyprawie do Tuszków, jak czynili to wobec siebie Pąmpel, 
Szady Aloszk i noszący się z niemiecka Fon, bowiem Jędroszek odpadł już 
w przedbiegach. susząc się u Drefty w Łubianie. Chociaż przybył do Marty 
ostatni, nie dostał od niej kosza. Był tylko szewcem, ale Marta wybrała jego, 
bo wśród starających się o jej rękę był najmłodszym. Podczas wesela 
pierwszego dnia bawiono się w domu panny młodej, czyli u Ploty, a na
stępnego dnia w Kościerzynie u pana młodego. Bawił się także Remus w 
foliszowym fraku, powrozem przewiązanym, który, gdy upił go Drefta. 
zaśpiewał wszystkim ucieszną frantówkę. Żetwoski zaś ogłosił, że zgodnie z 
tym, co wcześniej uchwalono, kościelnym zostanie pan młody.

III.

Kiedy więc weselem wszystko się skończyło, czas na krótkie resume 
tego, co o kaszubskiej wsi w Jak w Koscrznie koscelnygo obrele abo pięć 
kawalerów a jedna jedyno brutka Majkowski powiedział. Najpierw trzeba 
zdać sprawę z pytań, od których mówić o tym utworze zaczęliśmy, czyli jak 
tutaj z pruską niewolą i ile mamy w tym poemacie kaszubskich wierzeń i

25 Nasypka, poszwa.
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zwyczajów? Pruskiego zaborcę przypomina tu jedynie niemiecki ubiór Fona 
Szukaja i opowieść Remusa, który kiedyś był parobkiem u jego ojca, jak to 
dostał się do kozy za sprzedawanie książeczek (polskich wyborków), „W 
ktcmych zwano »Krolową« je »korune polsci« / Matka Bosko” (s. 69). Tak 
więc złego słowa o pruskim zaborcy mamy tu niewiele, znacznie mniej niż u 
Derdowskiego i oczywiście w późniejszym Remusie Majkowskiego, pisa
nym już poza pruską cenzurą. Natomiast o ludowych wierzeniach Kaszu
bów mówi się tu więcej niż w Czorlińskim, co zdecydowanie odróżnia 
opowiadaną w tym poemacie kaszubską wieś od pomorskiej, chociaż tak 
nieznacznie różnią się kościerscy kawalerowie od tych ze wsi, bo przede 
wszystkim swoim ubiorem. Trzeba bowiem pamiętać, że wyprawa do 
Tuszków była szczególną okazją, więc i wystroili się na to specjalnie. 
Zresztą Kościerzyna była pod koniec XIX wieku małym miasteczkiem i to 
najbardziej polskim oraz jedynym w okolicy, co też miało swoje znaczenie 
dla jej sielskości oraz odrębności. Lecz tego specjalnie Majkowski starał się 
tu nic podkreślać, wskazując za to niejednokrotnie na jej bliskie kontakty z 
okolicznymi wsiami i nie czyniąc z tej racji tak dalece innej mowy Ka
szubów z miasta od tej z kaszubskiej wsi. Zresztą, zaczęło się tu wszystko od 
sielskiego obrazka z przykościerskiej Kulmańskiej Doliny, by potem 
okolice Kośc ierzyny już zwiedzać w towarzystwie kawalerów peregry
nujących do Tuszków.

Natomiast z innych kwestii poznajemy tu kaszubskie kulinaria i używki, 
podstawowe części kaszubskiego ubioru bohaterów, ich szczególne przy
wiązanie do katolicyzmu, a także ludowe wierzenia i zwyczaje, chociaż z 
obrzędów mamy w tym utworze tak niewiele, że nawet z kaszubskiego we- 
sela nie zdaje się sprawy.

Kaszubską wieś zdradza jednak porządek w gospodarskim obejściu i 
gościnność gospodarzy, chociaż nie umiejących się odpowiednio zachować 
szybko się za drzwi wyrzuca, co przy tym o krewkości Kaszubów też świad
czy, a także o ich ciętym języku, w którym przycinków nigdy nie brakuje. 
Idzie z tym w parze jego bogactwo, kraszone często przysłowiami i trafnymi 
powiedzeniami. I wreszcie na ostatek trzeba powiedzieć, jeżeli nawet z 
kaszubską wsią nie ma to już niczego wspólnego, a głównie modernistyczne 
emploi Majkowskiego oddaje, że z tej epoki są tutaj wszelkie oksymoro-
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niczne zestawienia, w opowiastce o wampirze gotycko-barokowa groza i 
Remusowe pojmowanie małżeństwa i kobiety. Zresztą nie mogło być ina
czej, jeżeli Majkowski, chociaż był Kaszubą, co poetyckim słowem najle
piej tu zaświadczył, nauki pobierał w modernistycznym Berlinie i 
Monachium, a to jego myśli nie mogło być obojętne.
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Skra Ormuzdowa na kaszubskich ścieżkach

„W)pełnię twoje życzenie i będę skrą Ormuzdową!”1 obiecuje Remus 
Józefowi Zabłockiemu.

Słownikowa definicja skry jako ‘rozżarzonej cząstki oderwanej od ca
łości, od płonącego ciała* nie jest adekwatna do znaczeń, jakich wyraz ten 
nabiera w konkretnym tekście. W znaczenie skry wpisane są także inne 
znaczenia. Definicję należałoby w przybliżeniu uzupełnić:

1. jedna (i)skra może być zaczątkiem ognia, wszechogarniającego 
płomienia;

2. (i)skra to także coś chwilowego, przelotnego;
3. (i)skra rzadko występuje „samotnie”, zazwyczaj jest to cała 

wiązka iskier (por. „snop iskier”).
Krótko mówiąc -  wszystkie te znaczenia to jakby w pigułce podana hi

storia Remusa. Dlaczego Remus jest skrą, dowiadujemy się z opowieści Jó
zefa Zabłockiego.

Mądry Pan, Ahura Mazda (nawiasem mówiąc, nazwa ta właściwie nie 
jest imieniem, lecz określeniem cechy, a znaczy właśnie „Mądry Pan”, 
„Mądry Władca”; określany też bywa zhellenizowaną formą -  Ormuzd, Or- 
mazd; gr. Oromazdes)2 rozproszył na kaszubskiej ziemi cząstki swego syna

Wszystkie cytaty pochodzą z wydania: A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, w 
irzekładzie L. Bądkowskiego. Gdańsk, 1997.

M. Składankowa, Zaroaster i magowie. Warszawa, 1963, s. 80.
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-  ognia (według Irańczyków ogień był symbolem i zarazem synem Ahura 
Mazdy). Ten zaś, jak mówią źródła: „Obdarzony ogromną mocą, potrafi 
nieskończenie powiększać się i rozmnażać na wiele odrębnych ogni, z któ
rych każdy ma samodzielne życie”3. W innym zaś miejscu mówi się: 
„Wszystkie święte ognie pochodzić miały od jednego, zapalonego przez 
piorun niebieski”4.

Nie sposób w tym miejscu pominąć symboliki ognia -  zwłaszcza pojmo
wania ognia jako siły oczyszczającej i zarazem niszczącej -  oraz jego związ
ku ze światłem, ciepłem i słońcem5 (w powieści Remus nazywany jest także 
„rycerzem Słońca”).

Zagadnienie, skąd Ormuzd pojawił się na ziemi kaszubskiej, zostało już 
dostatecznie wyjaśnione. Pozostaje mi więc tylko odesłać do lektury książki 
prof. T. Linknera6 lub artykułu prof. Z. Zielonki7.

Mądry i dobry Ormuzd ma swego przeciwnika, który na ziemi stwarza 
rzeczy złe, jest przyczyną bólu i śmierci. To Aryman (na marginesie do
dajmy, że to także zhellenizowana postać imienia perskiego ducha Angra 
Maju -  grec. Arymonius), jego kaszubskim odpowiednikiem jest Smętek. 
Tam, gdzie w powieści pojawia się Smętek, obojętnie w jakiej postaci, tuż za 
nim idzie Śmierć".

W ciągłej walce absolutnego dobra ze złem ostatecznie zwycięży dobro, 
tymczasem jednak Smętek, idąc śladami Remusa, przyczyni się do tego, że 
jedna z ormuzdowych skier zgaśnie. Jej funkcję przejmie inna (wracam tym 
samym do 3. punktu mojej definicji podanej na początku). Będzie nią każdy, 
kto odpowie „chcę” na pytanie, czy przeniesie królewiankę z zapadłego 
zamku przez wodę. Taką skrąjest drugi narrator w powieści, także Kaszuba.

3 Tamże, s. 100.
4 Tamże, s. 105.
5 W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa, 1990, s. 260 i nast.
6 T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. Gdańsk, 1996.
7 Z. Zielonka, Wyznaczniki arcydzieła „Życia i przygód Remusa" Aleksandra 
Majkowskiego. W: „Życie i przygody Remusa" Aleksandra Majkowskiego. Powiesi 
regionalna czy arcydzieło europejskie, red. T. Linkner. Słupsk, 1999, s. 25-39.
8 Na temat Smętka obszernie pisze T. Linkner w przywoływanym już wcześniej 
opracowaniu.

124



Skra Ormuzdowa na kaszubskich ścieżkach

Zadanie Remusa nie jest łatwe. Musi odczytać przydzielone mu zadanie. 
Poznanie przeznaczenia i przeszłości odbywa się przez ruch w przestrzeni 
realnej i nierealnej, w czasie realnym i nierealnym. Od pewnego momentu 
życie Remusa to ciągła wędrówka. Jak pisze W. Kopaliński: „Podróż sym
bolizuje życie, drogę życia, życie intensywne, decydujący, samodzielny 
krok w życiu, [...] dążenie do celu po drodze natężonej przeszkodami”9.

Rozwój zdarzeń związany jest ściśle z pokonywaniem przez głównego 
bohatera drogi. Można by więc mówić tu o figurze drogi. Ma ona swój po
czątek i koniec, na poszczególnych odcinkach trasy mamy spotkania z 
innymi bohaterami, w czasie jej pokonywania dochodzi też do niezwykłych 
zdarzeń. Sensy wynikające z figury drogi dają się odczytać w kategoriach 
wartości moralnych, społecznych i religijnych.

Pierwsze wędrówki odbywa Remus jeszcze z Lipińskich Pustek do świa
ta za rzeką. W przestrzeni fizycznej był to świat bliski, na wyciągnięcie ręki, 
ale przekroczenie symbolicznej rzeki było wejściem w inny wymiar, inną 
rzeczywistość -  baśniowo-mityczną. Za każdym razem wraca jednak stam
tąd na pustkowie, by jednak pewnego razu opuścić je na zawsze.

To, co nadprzyrodzone, magiczne, traktuje na równi z rzeczywistością, 
pojawiają się informacje o tym, jakoby rzecz dzieje się na jawie, innym ra
zem, że jest to niby sen -  niby nie sen. Jawa umieszcza zdarzenia w sferze 
autentyzmu, zaś sen staje się wyrazem przeczuć, nakierowuje ku przy
szłości, rzadziej przeszłości (tak jest np. w scenie rozgrywającej się w 
przestrzeni Sarbskai.

Weźmy kilka przykładów:

„I w świetle księżycowym, które zielone płomienie rozciągało nad moim łóżkiem, jak na 
jawie zobaczyłem wszystko, o czym książka opowiadała.” (s. 63)

„Nie umiałbym powiedzieć, czy to sen, czy jawa." (s. 299)

„I wtedy miałem widzenie tak wyraźne, jak na jawie, że dziś jeszcze wszystko pamiętam, 

jakby to zdarzyło się wczoraj.” (s. 23)

9
W. Kopaliński, dz. cyt., s. 331.
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Przekraczaniu granic odmiennych bytów towarzyszą uczucia, które nale
żą do tych o najwyższym napięciu, takie jak groza, zachwyt, zdarza się zanik 
świadomości, jakby zapowiedź zatracenia, odczucia własnej małości, skoń- 
czoności:

„Nigdy jeszcze nie doznałem takiego przerażenia. Mój sen z dziecięcych lat, troski mojej 

duszy, zwycięstwa i zwątpienia -  tu stały się jawą.” (s. 301)

„Ta nawałnica ułudy i prawdy na przemian, przerażenie, żal, tęsknota, ból i zwątpienie, 

tak mną wstrząsnęły, żc w głowie zrobił mi się szum, jakby przewalały się morskie fale. 

Słabość i zobojętnienie ścięły mnie z nóg i wydało mi się, że życie mnie opuszcza. [...] 
Obudziłem się w łóżku, a znany mi włodarz wlewał gorzałkę do mych ust.” (s. 302)

„Nie przypominam sobie, jak długo tam leżałem, nie przypominam sobie, jak 
przeszedłem przez bór i las. To tylko pamiętam, że wyszedłszy z lasu na dobrze mi znane pola 

naszego pustkowia, nie wiedziałem z początku, czy jestem blisko domu, czy daleko. Bo w 

oczach świat mi się odmienił.” (s. 66)

„Taki ciężar poczułem w sercu, że myślałem o śmierci.” (s. 68)

Przeżyciom mogą towarzyszyć także gesty takie, jak padanie na kolana, 
całowanie ziemi, łzy:

„Potem jak długi padłem na ziemię i zacząłem całować darń, po której stąpały jej nogi; 

Zrobiło mi się ciężko, jakbym miał płakać.” (s. 66)

Doznaniom wtóruje także natura, nie jest jednak ona tłem, na którym 
ukazany został ludzki los -  jest towarzyszem człowieka, powielając jego 
stany emocjonalne, przeczuwając zdarzenia. Oto jak opowiada Remus o 
wieczorze poprzedzającym pojawienie się na Glonku Czernika i żan
darmów:

„Pewnego dnia słońce zaszło krwawo, a ogień z nieba kładł się na CICHE WODY 
JEZIORA JAK KREW. [...] Jakiś niepokój wstrząsnął mnie chłodem, chociaż ciepłe
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powietrze leżało na lądzie i wodzie. Ale zaczęło mną trząść wbrew mej woli, jak w gorączce, 

kiedy od zachodu ponad skraj lasu wypłynęła biała chmura w kształcie postaci w długim 

gieźle z kosiskiem w ręku.” (s. 249)

Nawet pies Gniotą staje się odpowiedzialny za wypadki i dostaje swoją 
porcję batów, tak jak i jego pan. A sójki i kosy zachowują się, jakby broniły 
wstępu na zamczysko.

W postaci Remusa łączy się przeszłość z teraźniejszością. Można powie
dzieć, że nieznana przeszłość Remusa odsłania się na naszych oczach i Re- 
mus powoli wyłania się z „nieistnienia”. Poznajemy go jako dziecko, „kiedy 
od ziemi odrósł na tyle, że mógł koniowi sięgnąć do ogona” (s. 18). Nie
wiadome jest jego pochodzenie, nie ma konkretnych rodziców10. Ponadto 
dotknięty jest niemocą porozumienia.

Nadano mu także mityczno-realne imię-nazwisko. Jak pisze prof. E. Bre
za: „Było to i jest autentyczne nazwisko noszone przez pomorskich chłopów 
i rybaków. [...] Nazwisko Remus jest genetycznym zdrobnieniem chrze
ścijańskiego imienia Remigius. [...] jest nazwiskiem typowo północno- 
polskim”".

Zdaniem prof. Brezy nazwisko Remus przeszło ze statusu nazwy włas
nej, nazwiska do roli wyrazu pospolitego. Jest to dość powszechne zjawisko 
w polskiej onomastyce12. Możliwe jednak, że kaszubszczyzna znała już wy
raz o podobnym brzmieniu, homonimiczny w stosunku do łacińskiego Re
mus, bowiem ks. B. Sychta odnotowuje go jako archaiczny w swoim 
słowniku (IV 319), w znaczeniu: 1. wielki kuchenny nóż; 2. bliżej nie
określony demon, zły duch13. Dwa jednobrzmiące wyrazy mogły funkcjo
nować obok siebie przez pewien czas, po czym jeden zaginął14.

10T. Linkner zauważa: „Niewiadome pochodzenie było autorsko zamierzone, by skierować 
uwagę na niezwyczajność bohatera”, dz. cyt., s. 27.

E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany. Gdańsk, 2002, t. II, s. 373-374.
E.Grodziński, Imiona własne jednobrzmiące z pospolitymi. Onomastica XXVI, 1981, 

s.35-40; Cz.Kosyl. O przechodzeniu nazw własnych do kategorii nazw pospolitych. 
Onomastica XIX, 1974, z. 1-2 s. 85-105

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultur)’ ludowej. Wrocław, 1973, t. IV, s. 319.
E.Grodziński, dz.cyt. s.39 pisze o podobnym zjawisku w odniesieniu do leksemu wełna w 

zn. 1. nazwa rzeki, 2. runo owcy
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Znaczenie podane przez ks. Sychtę nie znajduje uzasadnienia w odnie
sieniu do bohatera powieści A. Majkowskiego. Należy także wziąć pod 
uwagę inne źródło -  mitologię Rzymu, w której to mowa o Remusie, bra- 
cie-bliźniaku założyciela Rzymu -  Romulusa. Tak więc i miano bohatera 
kaszubskiej epopei mieści się w kręgu mityczno-realistycznym.

Bohater nie przypomina sobie niejasno czegoś minionego, nie wie na 
przykład, dlaczego Julka z Garecznicy nazywa go przy pierwszym spotka
niu Witosławem. Pamięta jednak i ze szczegółami wspomina to. co przeżył 
w „doczesnym” życiu. Wiedzę o swoim pochodzeniu i przeznaczeniu zdo
bywa „krok po kroku”, a odkrywają mu ją  inni: Józef Zabłocki, Julka z Ga
recznicy, król jeziora, pan na Sarbsku, ks. Paweł.

I to nie przeczucie ani niejasne wspomnienia każą mu wędrować po ka
szubskich drogach, lecz chęć dotrzymania obietnicy danej zmarłemu: 
„Pójdziesz więc i odwiedzisz ostatnie granice, gdzie jeszcze mówią naszą 
mową” (s. 105). W czasie tej drogi dojdzie do miejsca, w którym utożsami 
się z rycerzem Witosławem -  „To byłem ja, ja sam!” (s. 301).

Rzeczywistość zapełnia się sobowtórami, zmarli przenikają do świata 
żywych: Remus to Witosław, Julka z Garecznicy to Sydonia z rodu 
Borków15. Remus i Julka to nie jedyne sobowtóry, królewiankę z zapadłego 
zamku utożsamia się z panienką z dworu, a Czernik i malarz spotkany w 
Sarbsku przeistaczają się w Smętka.

W realnym, namacalnym krajobrazie, realnej przestrzeni, której wy
razem jest cały szereg autentycznych nazw (na ten temat pisał m.in. E. 
Breza1'1), opisów ścieżek, niemal każdego krzaka i kamienia, Remusowi po
woli odsłania się inny świat. Remus nie podąża niczyim śladem, idzie swoim 
własnym, choć nie wiodą go niejasne wspomnienia z poprzednich wcieleń. 
Pewnego dnia po prostu rusza w świat, bo od początku i on, i inni wiedzieli,

Jest to postać historyczna, wywodząca się z rodu kasztelana Borka. Rzuciła ona klątwę na 
ród pomorskiego władcy, gdy wzgardził jej miłością. Kiedy klątwa zaczęła się spełniać i po 
kolei wymierali pomorscy książęta, Sydonię posądzono o czary i w osiemdziesiątym roku 
życia uśmiercono pod murami Szczecina, najpierw poddając ją  torturom, por. F. Kühler, Die 
Klosterhexe Sidonia von Borcke. „Unser Pommerland”, 1924, Jg IX, 8, s. 282; A. 
Szczepaniak, Wizerunek Sydonii von Borcke w kulturze dawnych Pomorzan. W: V 
Konferencja slowińsko-kaszubska, red. W. Łysiak. Poznań, 1999, s. 29-35.

E. Breza, Nazwy własne w utworach A. Majkowskiego. „Pomerania”, 1976, nr 5, s. 47-50.
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że musi odejść z pustkowia: „Ty i ja, i wszyscy na tym pustkowiu drogi mają 
wyznaczone: widzą trzy kroki przed sobą, ale nie widzą miejsca, do którego 
iść muszą...” (s.104).

To miejsce i swój cel w życiu Remus odkrywa etapami. Z dziecięcych 
fascynacji i ciekawości odkrywa baśniowy świat zamczyska i izbę na strysz
ku, w której mieszka Straszk. Ich znaczenia jeszcze nie jest w stanie pojąć, 
wraca więc „ze snu” do rzeczywistości. Na każdym etapie drogi poznaje 
część prawdy o sobie, historię rodnej ziemi, tę autentyczną i legendarną. 
Wchłania w siebie tę wiedzę i rusza dalej po dalsząjej część, wciąż dalej od 
Lipińskich Pustek. Choć Remus nie zabiega o niczyje względy, jest silny i 
niczego się nie boi, to jednak zawsze przy jego boku znajduje się jakiś prze
wodnik i opiekun. W wędrówkach po realnym świecie towarzyszy mu Trąba 
(swoiste połączenie Sancho Pansy i Zagłoby), zajęcie wskazuje mu Żyd w 
podzięce za uratowanie życia, pomaga też nauczyciel z Lipna, a na 
pustkowiu Michał. W świat duchowy wprowadzają go inni, osoby o szla- 
checko-inteligenckim pochodzeniu, ale także nieświadomie Marcjanna, kie
dy opowiada mu o kaszubskich zjawach i straszkach, rozbudzając tym 
dziecięcą ciekawość.

Kiedy misja kaszubskiego bohatera ma się ku końcowi, życiowa droga 
zaprowadzi go na górę Łyskę, na której powinien wypełnić swoje zadanie. 
Odkrył przecież prawdę o sobie, wskazano mu też cel. Po klęsce wraca na 
chwilę na pustkowie, po zegar, który „połyka czas” .

Przygody Remusa relacjonowane są z jego osobistego punktu widzenia, 
poza początkiem i epilogiem, jak pisała Beata Pokorna17, zatem z punktu 
widzenia kogoś konkretnego, kto ma do wyboru dwie możliwości w życiu: 
wieść żywot osiadłego parobka lub wędrującego poszukiwacza. Świat 
zewnętrzny również ofiarowuje mu dwie propozycje: zwyczajność, spo
kojne życie, które uosabia Marta, i niezwyczajność, którą „uosabia” kró- 
lewianka i za którą ostatecznie podąża. Piękna królewianka wiąże duszę 
Remusa niewidzialnymi nićmi, serce wypełnia tęsknotą nie do uśmierzenia, 
prowadzi do choroby, obojętności na świat, co dziś nazwalibyśmy stanem 
depresji. Przerywają go ozdrowieńcze zabiegi Michała, który chorobę „wy-

l7B. Pokorna, Fenotyp w „Życiu i przygodach Remusa ". Narracja i je j dominanty. W: „Życie 
i przygody Remusa " Aleksandra Majkowskiego..., dz. cyt., s. 127-137.
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pędza na zewnątrz” w zimną i nieprzyjazną przestrzeń wody. Nie bez zna
czenia jest też terapeutyczne działanie rąk i oczu M arty:.... ocuciłem się i
poczułem, że ręka miękka jak ptasi puch leży na mojej głowie [...]. Jeszcze 
kilkanaście razy poprzez mamidła i zjawy spozierały na mnie oczy modre 
jak chabry i znane jak dzienne słoneczko lica Marty” (s. 88).

Remus nie jest szalony, choć „widzi w biały dzień”. Nie uważają go też 
za szaleńca inni, dostrzegają w nim raczej odmieńca -  „Tylko w głowie 
masz inaczej niż my” (s. 100) -  mówi Michał. Po śmierci zaś zauważają, „że 
nie on błądził, tylko ich rozum byl za mały, by tak wielką duszę pojąć” (s. 
363). Jego widzeń nie neguje też Marcjanna, ale próbuje go z nich „leczyć” i 
energicznie wkracza do akcji z warząchewką i tłuczkiem oraz posyła go na 
nauki do kościoła. Stara się go też swoją miłością ocalić Marta.

Remus „widzi” jednakże w teraźniejszości, nie odbywa podróży w cza
sie, nie jest świadomy zamierzchłej przeszłości ani przyszłości. Taką świa
domość posiada Julka z Garecznicy, która mówi o sobie: „Bo ja jestem 
widząca Ja widzę, co było, ja  widzę, co będzie” (s. 167). Dar przewidywania 
ma również córka pana na Sarbsku -  Sławina.

Remus „widzi”, a to znaczy, że wierzy i dotyka tajemnicy. Kiedy jednak 
zabraknie mu wiary -  przegrywa. Wówczas to gaśnie jedna z Ormuzdowych 
skier, która znalazła się na kaszubskich ścieżkach.
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Nazwy dróg w powiecie białogardzkim

Nazwy dróg należą zapewne do najwcześniejszych toponimów, nazy
wających obiekty terenowe, jakie tworzył człowiek. Drogi bowiem łączyły 
go z innymi ludźmi, pozwalały na rozwój kontaktów i przemiany kulturowe. 
Niestety, jedynie sporadycznie znajdujemy takie toponimy w najstarszych 
dokumentach pomorskich, częściej są tam bowiem nazwy miejscowe albo 
nazwy terenowe dotyczące bardziej ograniczonego terytorium niż droga, bo 
tak było łatwiej określać położenie np. nadawanej ziemi czy granic jakiegoś 
terytorium. Tworzone na przestrzeni dziejów, nazwy dróg zawierają jednak 
wszelkie możliwe sposoby tworzenia nazw. Z tego powodu toponimy takie 
stanowią cenne, uzupełniające wobec innych, źródło informacji np. o faunie 
i florze, kulturze czy stosunkach społecznych danego terenu.

Od nazw tego typu należy jednak oddzielić tę grupę, które stanowią 
nazwy ulic w miejscowościach, gdyż charakter tych nazw jest inny. To na
zewnictwo doczekało się już wielu szczegółowych opracowań, natomiast 
nazwy dróg jedynie sporadycznie znajdowały się w kręgu zainteresowań 
onomastów'. Niewątpliwie jednak trzeba wspomnieć tu pracę teoretyczną

Por. Bibliografia onomastyki polskiej do roku 195fi włącznie, opr. W. Taszycki. Kraków, 
1960, s. 196-204; Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1959 do roku 1970 włącznie, opr. 
W. Taszycki. Warszawa-Kraków, 1972, s. 186-194, 323-325, Bibliografia onomastyki 
polskiej od roku 1971 do roku 1980 włącznie, red. K. Rymut. Wrocław i in., 1983, s. 169-178; 
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie, opr. R. Przybytek i K. 
Rymut. Kraków, 1992, s. 211-218, Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku
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K. Handke2, w której została przedstawiona klasyfikacja nazw dróg w relacji 
do nazw ulic, tym bardziej, że autorka ustosunkowuje się też do wcześniej
szych opracowań M. Komaszewskiego i E. Rzetelskiej-Feleszko. Klasyfi
kacja ta jest podziałem na 4 grupy nazw: kierunkowe (od nazwy 
miejscowości, do której lub przez którą prowadzą), lokalizujące (od nazwy 
obiektu lub wyrazu pospolitego określającego obiekt, koło którego biegnie 
droga), charakteryzujące (określające cechy obiektu), odosobowe (podsta
wami są nazwy osób, część tych toponimów ma charakter dzierżawczy). 
Ten podział jest bardzo ogólny, poza tym nie uwzględnia precyzyjnego po
działu w zależności od motywacji nazewniczej i innych, możliwych ka
tegorii. W dalszej części autorka przedstawiła klasyfikację formalną 
materiału.

W niniejszym artykule zgromadziłem nazwy dróg z powiatu białogardz- 
kiego w granicach z roku 1999 (po ostatniej reformie administracyjnej). 
Toponimy te zebrałem ze źródeł pisanych (głównie map i materiałów Ro
berta Holstena) oraz podczas własnej eksploracji terenowej, przeprowa
dzonej w latach 1995-2000. Wszystkie toponimy poddane analizie są 
zawarte w mojej pracy Toponimia powiatu bialogardzkiego’. Tam też znaj
dują się szczegółowe informacje na temat lokalizacji obiektów oraz pocho
dzenia zapisów źródłowych. Tutaj je pomijam, aby nie zwiększać objętości 
tekstu. Z tych danych przytaczam jedynie rok pierwszego zapisu nazwy, a 
jeżeli nie jest podany, to znaczy, że toponim zapisano w XX wieku.

Ze względu na historię tego regionu są tu zarówno nazwy niemieckie, jak 
i polskie. Niektóre z tych obiektów miały w ciągu dziejów różne określenia, 
czasami semantycznie inne polskie, a inne niemieckie. Jednak język nie sta-

2000 włącznie, opr. R. Przybytek i K. Rymut. Kraków, 2001, s. 340-349,468. Natomiast brak 
takiej kategorii onomastycznej w kompendium Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. 
Rzetelska-Feleszko. Warszawa-Kraków, 1998.

K. Handke, Nazwy dróg a nazwy ulic w polskim systemie nazewniczym, cz. 1-2. „Studia z 
Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 1987, 24, s. 13-27; 1988, 25, s. 5-16; przedruk obu części 
w: tejże, Rozważania i analizy językoznawcze. Warszawa, 1997, s. 389-417.
3 A. Chludziński, Toponimia powiatu bialogardzkiego (rozprawa doktorska), komputeropis 
dostępny na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu; w druku w serii 
Pomorskie monografie toponomastyczne, wydawanej przez Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe.
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nowi kryterium podziału. Klasyfikacji dokonałem za względu na motywację 
nazewniczą. Wyodrębniłem dwie duże grupy (toponimy pochodzące od 
nazw własnych i wyrazów pospolitych), które dzielą się szczegółowo4. Mam 
świadomość, że ten podział nie jest całkiem ostry (niektóre toponimy można 
by zaklasyfikować do kilku grup, np. te, które mają charakter metafo
ryczny), ale stanowi on kolejną propozycję badawczą, jednak wychodzącą 
już dalej niż wspomniane opracowania. Ze względu na fakt, że niektóre 
obiekty mają różne nazwy, znajdują się one niekiedy w innych grupach te
matycznych. Aby łatwiej je było skojarzyć, stosuję odsyłacz do nazwy i pod
grupy (np.: Steićidamm 11.4.). Hasłem jest forma słownikowa (pogrubioną 
czcionką), po niej następuje etymologia. W obrębie grup i podgrup to
ponimy są ułożone alfabetycznie.

Nazwy zawierające nazwy własne 

1. Nazwy osobowe (14/14")
Nazwy tego typu są najczęściej dzierżawcze lub kulturowe (pa

miątkowe), ale bardzo rzadko można stwierdzić jednoznacznie, o który typ 
chodzi: Droga Witkiewicza -  n. poi., złóż. z ap. droga i n.o. Witkiewicz 
(nazw. mieszkańca, obok którego zabudowań droga przebiega); Droga za 
Skowronem - jp . ,  w II czł. n.o. Skowron (nazw. pobliskiego mieszkańca); 
Emilientrift -  n. niem., złóż. z im. Emilie, poi. Emilia, i ap. Trift ‘droga na 
pastwisko’; Gwoździówka -  n. poi. z suf. -ówka od n.o. Gwóźdź (nazw. 
mieszkańca); Hedwigsweg -  n. niem., złóż. z im. Hedwig, pol. Jadwiga, i 
ap. Weg ‘droga’; Krügerweg -  n. niem., złóż. z n.o. Krüger (wg HK) i ap. 
Weg ‘droga’; Lemke-Weg 1841 -  n. niem., złóż. z n.o. Lemke (nazw. gł. 
użytkownika tej drogi) oraz ap. Weg ‘droga’; Neitzelsche Wäch -  n. niem., I 
czł. to adi. od n.o. Neitzel Bahlow DN 354, II czł. to ap. dniem. Wach, niem. 
Weg ‘droga’; Timmensteg -  n. niem., złóż. z n.o. Timme FNB 290, por. n.o.

Podobną klasyfikację (z uwzględnieniem specyfiki obiektów) zastosowałem w artykule: 
A. Chludziński, Nazwy karczem na Pomorzu. „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, Bytów, 2003 (2002), 4, s. 175-197.
5 Pierwsza liczba oznacza ilość nazw, a druga -  ilość obiektów nimi oznaczonych.
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Timmo 1294 PU III 205, Tymo, Tymoteusz SEMot 2, 129-30, Diet SEMot 5, 
33-34, n.m. Tymień PMT XIII 73, II czł. to ap. dniem. Steg, niem. Stieg, 
Steig ‘droga, ścieżka’; Woltersdamm -  n. niem., złóż. z im. dniem. Wolter, 
niem. Walter i ap. Damm ‘grobla; droga’; Ziilmann-Lemke-Weg -  n. 
niem., złóż. z n.o. Zillmann, Lemke (nazw. właścicieli gospodarstw, do 
których prowadziła droga) i ap. Weg ‘droga’.

Szczególnym przykładem (jedynym w tym zbiorze) jest wzięcie nazwy 
osobowej z literatury w sensie kulturowym, a nawet humorystycznym: 
Rotköppchen Weg, droga leśna -  n. niem., złóż. z n.o. Rotkäppchen ‘Czer
wony Kapturek’ i ap. Weg ‘droga’.

Także znaczenie kulturowe, ale pamiątkowe (związane z konkretnymi 
wydarzeniami historycznymi6) mają nazwy zawierające etnonimy: 
Franzosenweg -  n. niem., złóż. z n. etn. Franzose ‘Francuz’ i ap. Grab 
‘grób’, por. HPF 136-37, n. dot. wojen napoleońskich lub walk w 1870 r„ II 
czł. to ap. Weg ‘droga’; Schwedenweg -  n. niem., złóż. z n. etn. Schwede 
‘Szwed’ i ap. Schanze ‘szaniec, okop’; n. z czasów wojny 30-letniej 
(1618-48), kiedy Szwedzi najechali Pomorze, II czł. jp.

2. Nazwy miejscowe i terenowe (42/41)
W tej kategorii znajdują się przede wszystkim nazwy relacyjne (lo

kalizujące), określające kierunek drogi wobec najbliższej miejscowości: 
Ackerhofscher W eg-n. niem., I czł. to n.m. Ackerhof, pol. Przemilowo, II 
czł. to ap. Weg ‘droga’, Burzlaffer Weg -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. 
Burzlaff, pol. Borzystaw i ap. jp.; Doebeler Weg -  n. niem., złóż. z adi. od 
n.m. Döbel, pol. Dobie, i ap. jp.; Dolgenower Weg 1846 -  n. niem., złóż. z 
adi. od n.m. Dolgenow, poi. Dołganów (pow. świdw.), i ap. jp.; Droga do 
Ryszczewa -  n. poi., złóż. z ap. droga i wyr. przyimk. do Ryszczewa (jak 
niektórzy mieszkańcy mówią na Rzyszczewo); Droga Lulewicka -  jp., II 
czł. to adi. od n.m. Lulewice; Droga na Krampę -  n. pol., I czł. jp., II czł. to

Szerzej na ten temat w artykule: A. Chludziński, Historia Pomorza w nazwach 
miejscowych i terenowych. W: Życie dawnych Pomorzan I. Materiały z konferencji. Bytów, 
20-21 października 2000 r.. red. W. Łysiak. Bytów-Poznań. 2001. s. 35-44.
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wyr. przyimk. na Krampę (jak okoliczni mieszkańcy mówią na Krępę, pow. 
świdw., pod wpływem niem. formy Krampe); Droga na Marzyno -  jp., w II 
czł. n.m. Marzyno, popr. Mierzyn; Droga na Wrzosowo -  jp., w II czł. n.m. 
Wrzosowo (pow. kok); Droga Zagórska -  jp., II czł. to adi. od n.m. 
Zagórze', Fiillingsweg -  n. niem., złóż. z n.m. Fülling, pol. Sniewo, i ap. Weg 
‘droga’; Ganzkower Weg, przedłużenie -»Steiädamm II.4. -n . niem. relac., 
złóż. z adi. od n.m. Ganzkow, poi. Gąsków (pow. świdw.) i ap. Weg ‘droga’; 
Gross-Reichower-Weg -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. Gross-Reichow, poi. 
Rvchowo, i ap. jp.; Holzmühlenweg. może ts. co -*Kasztanowa Droga (1) 
H.7. -  n. niem., złóż. z n.m. Holzmühle i ap. jp.; Johannesthaler Allee -  n. 
niem., złóż. z adi. od n.m. Johannesthal, pol. Wietszyno. i ap. Allee ‘aleja’; 
Kärvinsch Weg -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. Karwin, poi. ts., i ap. jp.; 
Klein-Reichower-Weg -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. Klein-Reichow, poi. 
Rychówko, i ap. jp.; Kollatzer Weg -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. Kollatz, 
poi. Kołacz (pow. świdw.) i ap. jp.; Krössiner-Weg -  n. niem., złóż. z adi. 
od n.m. (Klein) Krössin, pol. Krosinko, i ap. jp.; Kruckebecksch Weg n. 
niem., złóż. z adi. od n.m. Kruckebeck, poi. Krukowo, i ap. jp.; 
Kruckenbeckerweg -  jp.; Lübchower Allee -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. 
Lübchow, pol. Lubiechowo, i ap. Allee ‘aleja’; Lüllwitzschen Damm, in. -* 
dam II. 1 -  n. niem. kult., złóż. z ap. Damm ‘nasyp, grobla; droga’ i adi. od
n.m. (Alt) Lüllwitz, pol. Lulewice; Naffiner Landstraße -  n. niem., złóż. z 
adi. od n.m. Nąffin, pol. Aawino (1), i ap. złóż. Landstraße ‘gościniec, trakt, 
szosa’; Pankniner Kirchsteig -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. Panknin, poi. 
Pękanino, i ap. Kirchsteig ‘kościelna ścieżka’ (wożono tędy cegły na 
budowę kościoła w Białogardzie); Raudener Weg -  n. niem., złóż. z adi. od 
n.m. Räuden, pol. Rudno, i ap. Weg ‘droga’; Roamlosch Weg -  n. niem., w 
diak dniem., złóż. z adi. od n.m. Ramelow, pol. Ramlewo (pow. kok), II czł. 
jp., Sander Weg n. niem., złóż. z adi. od n.m. Sand, poi. Nowe Dębno, i ap. 
jp.; Schlenniner Landstraße -  n. niem., złóż. z adi. od n.m. Schlennm. poi. 
Słonino, i ap. złóż. Landstraße ‘gościniec, szosa’.

Nieco inna kategoria nazw także relacyjnych (lokalizujących), dotycząca 
obiektów o bardziej lokalnym znaczeniu, wiąże się z nazwami terenowymi: 
Bäukeweg- n. niem., 1 czł. to n.h Bäuke, poi. Las Bukowy, II czł. to ap. Weg 
‘droga’; Chieländerweg -  n. niem., złóż. z n.h Chieländer i ap. jp.;
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Gänsehalsweg-n .  niem., złóż. z n.l. Gänsehals i ap.jp.; lange Fichtenweg 
-  n. nicm., złóż. z n.l. Lange Fichten i ap. jp.; Lehmbergweg -  n. niem., 
złóż. z n.l. Lehmberg i ap. jp.; Mörkensoll-Weg -  n. nicm., złóż. z n.w. 
Mörkensoll i ap. jp.; Rähmweg, in. -* Weg am Dorf II.2. -  n. niem., w której 
I czł. to n.l. Rahm, II czł. jp.; Riejedieksweg- n. niem., złóż. z n.l. Riege w 
dial. dniem., ap. dniem. Diek, niem. Teich ‘staw’ (jest obok), i ap. jp.; Rug 
Bargs Weg -  n. niem., złóż. z n.l. Rauher Berg, dniem. Rug Barg, i ap. jp., 
Stadtfeldweg, Muglitzweg -  n. niem., I czł. to n.l. Stadtfeld lub n.w. 
Muglitz, pol. Mogilica, II czł. jp.; Steinigenweg -  n. niem., złóż. z n.l. 
Steinken(berg), poi. Kamienica, i ap. jp.

Tylko jedna nazwa relacyjna (przeniesiona) o charakterze 
metaforycznym znajduje się w analizowanym materiale: Marszałkowska, 
droga w lesie -  n. poi., równa n. ul. Marszałkowskiej w Warszawie (ze 
względu na rozmiary -  jest długa i bardzo szeroka).

Nazwy zawierające wyrazy pospolite

1. Określające charakter obiektu (4/9)
Najprostsze nazwy to te, które za pomocą apelatywów określają przezna

czenie obiektu, jego charakter. To typ będący na pograniczu nazw topo
graficznych (nazywanie obiektów terenowych) i kulturowych (przeważnie 
obiekty te zostały stworzone przez człowieka, więc są wytworem jego 
kultury); dam 1299, in. -»Lüllwitzschen Damm I.2.; Damm -  Dam(m) to 
niem. n. kult., równa ap. Damm ‘nasyp, grobla; droga’; Drift (x 2 )-n . niem., 
równa ap. dniem. Drift, niem. Trift ‘droga na pastwisko’; Stege -  n. niem., 
równa ap. dniem. Stege, niem. Steig, Stieg ‘ścieżka, dróżka’; Trift (x 5) -n . 
niem., równa ap. Trift ‘droga na pastwisko’.

2. Związane z lokalizacją (36/49)
Nazwy w tej grupie mają charakter topograficzny, bowiem odnoszą się 

do konkretnych obiektów, które jednak nie noszą nazw własnych: Amtsweg 
- n .  niem., złóż. z ap. Amt ‘urząd’ (budynek) i ap. Weg ‘droga’; Bergweg n. 
niem., złóż. z ap. Berg ‘góra’ i ap. jp. (prowadzi przez g. Gębę); Bornweg -
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n. niem., I czł. to ap. Born ‘źródło’, II czł. jp. (droga prowadzi do źródeł 
potoku Bomgraben), Dorfstättenweg -  n. nicm., I czł. to ap. Dorf'’ wieś’, II 
to ap. Stätte ‘miejsce’, dodatkowo ap. jp.; Hegweg n. lnem., złóż. z ap. 
Hege ‘zagajnik’ i ap. jp.; Droga koło Studni -  n. pol., I czł. to ap. droga, II 
czł. to wyr. przyimk. koło studni (która tam się znajduje); Furtweg -  n. 
niem., złóż. z ap. Furt ‘bród, mielizna’ i ap. jp. (droga prowadzi przez rz. 
Leśnicę, gdzie zapewne był bród); Hön -  n. niem., równa ap. dniem. Hön, 
nicm. Horn ‘róg; zakątek; zakrzywienie’; Immenweg -  n. niem.. złóż. z ap. 
dniem. Imme, niem. Biene ‘pszczoła’, II czł. jp. (obok stały ule jednego z 
gospodarzy -  HK); Kirchweg -  n. niem., złóż. z ap. Kirche ‘kościół’ i ap. 
jp.; Kolejowa Droga -  n. poi., złóż. z adi. kolejowy i ap. droga (prowadzi w 
kierunku torów kolejowych); Kort Enn -  n. niem., złóż. z adi. dniem, kort, 
niem. kurz ‘krótki’, por. KPW 161, i ap. dniem. Enn, niem. Ende ‘koniec’ 
(gruntów wsi). Krugsteig - n .  niem., złóż. z ap. Krug ‘gospoda, karczma’ i 
ap. Steig ‘ścieżka, droga’; Majątkowa, Na Majątek -  n. poi., równa adi. 
majątkowy> lub wyr. przyimk., w którego skład wchodzi ap. majątek 
‘posiadłość, własność ziemska’; Mauerweg -  n. niem., złóż. z ap. dniem. 
Mauer, niem. Moor ‘bagno’ i ap. Weg ‘droga’ -  prowadzi do Torfrnauer 
(n.w.); Moorweg (x 5, każda z nich prowadziła do jakiegoś bagna) -  jp.; 
Mühlenweg (x 4, każda z nich prowadziła do konkretnego młyna) -  n. 
niem., I czł. to ap. Mühle ‘młyn’, II jp.; Na Drugim Szlabanie -n .  poi., złóż. 
z wyr. przyimk. z num. drugi i ap. szlaban ‘zapora kolejowa’; Pegeerowska 
Droga -  n. poi., złóż. z adi.pegeerowska i ap. droga (prowadzi do b. PGR-u); 
Schlossdamm -  n. niem. I czł. to ap. Schloss ‘zamek’, II czł. to ap. Damm 
‘nasyp, grobla; droga’; Schmädweg -  n. niem., złóż. z ap. dniem. Schmäd, 
niem. Schmiede ‘kuźnia’ i ap. Weg ‘droga’; Schmiedeweg 1821 -  jp.; 
Stadtdamm -  n. niem., złóż. z ap. Stadt ‘miasto’ (chodzi o Białogard, do 
ktorego droga prowadzi) i ap. Damm ‘nasyp, grobla; droga’; Stadtweg (x 2) 
-  jp., II czł. to ap. Weg ‘droga’ (obie prowadzą do Białogardu); 
Torfkavelweg -  n. niem., złóż. z ap. Torf ‘to rf, ap. Kabeln, Kaweln 
‘(wylosowany) kawałek pola’ i ap. jp. (droga biegła przez torfowiska); 
Torfweg (x 2) 1841 -  jp.; Triftweg -  n. niem., złóż. z ap. Trift ‘(droga na) 
pastwisko’ i ap.jp.; Weg am Dorf 1840, in. ~*Rähmweg 1.2. — n. niem., złóż. 
z ap. jp. i wyr. przyimk. am Dorf ‘koło wsi’; Weidenweg (x 2) -  n. niem.,
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złóż. z ap. Weide ‘wierzba, wiklina’ lub ‘pastwisko’ i ap.jp.; Wicrcdamm 
n. niem., złóż z ap. dniem. Wi(e)re, niem. Weide ‘jp .’ i ap. Damm ‘nasyp, 
grobla; droga’; Wiesenweg, in. -*Droga na Wiśnie II.7., Wiesenweg (x 2 )-  
n. niem., I czł. to ap. Wiese ‘łąka’, II to ap. Weg ‘droga’; Wiredamm -  n. 
niem., złóż. z ap. dniem. Wi(e)re, niem. Weide ‘wierzba, wiklina’ lub 
‘pastwisko’ i ap. Damm ‘nasyp, grobla; droga’; Wurcweg -  n. niem., złóż. 
ze zniekszt. ap. dniem. Wurt(h), Fort(h) ‘ogród przydomowy’ i ap. Weg 
‘droga’ (znajduje się za ogrodami).

Sporadycznie zdarzają się nazwy, określające położenie obiektu 
względem innych dróg: Mittelweg (x 3) -  n. niem., I czł. to adi. mittel 
‘środkowy’, 11 to ap. Weg ‘droga’ (jest między dwiema innymi drogami); 
Verbindungschaussee -  n. niem., złóż. z ap. Verbindung ‘połączenie’ i ap. 
Chaussee ‘szosa’ (ta droga prowadzi do głównego szlaku).

3. Określające wielkość, kształt lub układ obiektu (8/8)
Kolejna kategoria nazw topograficznych, która jest związana z formą 

terenową obiektu: Grosse Trift -  n. niem., złóż. z adi. gross ‘duży, wielki', 
II czł. to ap. Trift ‘droga na pastwisko’, dochodzi do niej Kleine Trift -jp ., 1 
czł. to adi. klein ‘mały’; Szeroka Droga, droga leśna -  n. poi., złóż. z adi. 
szeroki i ap. droga; Krumme Trift n. niem., złóż. z adi. krumm ‘krzywy’ i 
ap. Trift ‘(droga na) pastwisko’; Schräger Weg 1845 -  1 czł. to adi. schräg 
‘ukośny’, II -  ap. Weg ‘droga’, Twassweg; Twasweg -  jp., n. złóż. z adi. 
dniem, twas(s), niem. quer ‘poprzeczny, ukośny’ i ap.jp.; Twastrift -  jp., II 
czł. to ap. Trift ‘(droga na) pastwisko’.

4. Określające materiał i jakość (13/20)
Ta grupa nazw zawiera w sobie podgrupę nazw topograficznych, a więc 

takich, które określają naturalne materiały, stanowiące tworzywo drogi: 
Lehmtrift -  n. niem., złóż. z ap. Lehm ‘glina’ i ap. Trift ‘(droga na) 
pastwisko’; Mergelweg -  n. niem., złóż. z ap. Mergel ‘margiel’, II czł. to ap. 
Weg ‘droga’; Piaskowa (x 2) -  n. poi., równa adi. piaskowy z eliptycznym 
ap. droga.

Niedoskonałość naturalnych nawierzchni znalazła odbicie w nazwach 
metaforycznych: Paltenweg 1841 — n. niem., złóż. z ap. dniem. Palten

138



Nazwy dróg w powiecie bialogardzkim

‘biyłaziemi, skiba’ KPW 224, II czl. to ap. Weg ‘droga’; Bibra(s)weg, in. -* 
Dębowa Droga II.7. -  Bibra[s)weg to n. niem. top., I czł. od verb. bibbern 
•trząść się’, II czł. jp.; Spürbahn-n .  niem., z ap. Spur ‘ślad, trop’, por. verb. 
spuren ‘jechać koleiną’, i ap. Bahn ‘droga’.

Druga podgrupa to nazwy kulturowe, a więc mówiące o wytworach 
człowieka, który zbudował drogi z różnych materiałów: Betonówka -  n. 
poi., utworzona suf. -ka od adi. betonowy, Holzdamm 1780 -  n. niem., złóż. 
z ap. Holz ‘drzewo, drewno’ . ap. Damm ‘nasyp, grobla; droga’ (niegdyś 
prowadziła przez bagna, zapewne wykonana była z pali); Kocie Łby -  n. 
poi., równa ap. złóż. kocie łby ‘bruk (droga) z kamienia polnego’; Kurze 
Pfahls-Weg 1820 -  n. niem., złóż. z adi. kurz ‘krótki’, ap. Pfahl ‘pal, kół, 
kołek’ i ap. Weg ‘droga’; Steiädamm n. niem., w dial. dniem., równa ap. 
Steindamm ‘kamienna grobla, droga’; Trylinka -  n. pok, równa ap. trylinka; 
Żużlówka (x 7) n. pok, równa ap. żużlówka ‘droga z nawierzchnią 
żużlową’.

5. Nazywające kolory (6/7)
Kolejna grupa nazw topograficznych, charakteryzująca obiekty, 

niekiedy metaforycznie: Czarna Droga -  n. pok top., złóż. z adi. czarny i 
ap. droga (asfaltowa); Greine Wach -  n. niem., w diak dniem., złóż. z adi. 
grün ‘zielony’ i ap. Weg ‘droga’; Grüner Weg -  n. niem., złóż. jp; 
Grüntrift (x 2) -  n. niem., złóż. z adi. jp. i ap. Trift ‘droga na pastwisko’; 
Schwarzer Weg -  n. niem., I czł. to adi. schwarz ‘czarny’, II -  ap. Weg 
‘droga’; Laubenweg-n. niem., I czł. to adi. lauben ‘zacieniony, ocieniony’, 
II -  ap. Weg ‘droga’.

6. Nazywające zwierzęta (6/7)
Chodzi tu o takie nazwy topograficzne, które wiążą się głównie ze 

zwierzętami prowadzanymi na pastwiska tymi drogami: Kaudrift (x 2), 
Kauhdrift -  n. niem., złóż. z ap. dniem. Kau(h), niem. Kuh ‘krowa’ i ap. 
dniem. Drift, niem. Trift ‘(droga na) pastwisko’; Kuhweg -  jp., II czł. to ap. 
Weg ‘droga’; Ochsendamm -  n. niem., I czł. to ap. Ochse ‘wół’, 11 -  ap. 
Damm ‘grobla; droga’ (prowadzi przez bagna); Schaupdrift -  n. niem., 
złóż. z ap. dniem. Scha(u)p, niem. Schaf ‘owca’ i ap. dniem. Drift, niem.
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Trift ‘(droga na) pastwisko’. Sporadycznie jest w toponimie określenie 
innego zwierzęcia: Krähensteg -  n. niem., złóż. z ap. Krähe ‘wrona’ i ap. 
Stieg, Steig ‘dróżka; kładka’ (też przez rz. Parsętę).

7. Nazywające rośliny (29/33)
W tej grupie znajdują się takie toponimy, które dotyczą roślin (głównie 

drzew) rosnących wzdłuż dróg. Tak więc niekiedy są to nazwy topogra
ficzne, ale częściej nazwy kulturowe, gdyż zwykle przydrożne nasadzenia to 
dzieło ludzkich rąk. W tej części wyjątkowo zastosowałem nieco inną ko
lejność alfabetyczną, a mianowicie zgodną z układem polskich nazw roślin, 
aby pokazać, ile jest nazw zawierających określenia poszczególnych roślin:

Brzozowa Droga (x 3) -  n. poi., złóż. z adi. brzozo wy i ap. droga', Droga 
Brzozowa -  n. poi., złóż. jp., z inwersją czł.

Bokegang -  n. niem., złóż. z ap. dniem. Boke, niem. Buche ‘buk’ i ap. 
Gang ‘przejście, droga’; Bukowa Droga -  n. poi., złóż. z adi. bukowy i ap. 
droga.

Dębowa Droga, in. ~,Bibra(s)weg II.4. -  poi. top., złóż. z adi. dębowy i 
ap. droga.

Jabłoniowa Droga -  n. poi., złóż. z adi .jabłoniowy i ap. droga.
Jałowcowa, Droga na Jałowiec, in. -* Bauerweg 11.9. -  n. pol., Ja

łowcowa równa adi. jałowcowy z eliptycznym ap. droga. Droga na Jałowiec 
to wersja tej n. z użyciem wyr. przyimk. na jałowiec.

Briimmłinie -  n. niem., złóż. z ap. dniem. Brimm, Brumm, niem. Ginster 
‘janowiec’, por. HPF 70, i ap. Linie ‘linia, droga’.

Quitzenallee -  n. niem., złóż. z ap. dniem. Quitz, Quitt ‘jarzębina’ w pl. i 
ap. Allee ‘aleja’; Quitzenweg -  jp., II czł. to ap. Weg ‘droga’.

Eschenweg -  n niem , złóż. z ap. Esche ‘jesion’ i ap. Weg ‘droga’.
Aleja Kasztanowa -  n. poi., złóż. z ap. aleja i adi. kasztanowy, 

Kastanienallee, Kasztanowa Droga (1) -  ts. obiekt, Kasztanowa Droga 
(2) -  n. niem., złóż. z ap. Kastanie ‘kasztan’ w pl. i ap. Allee ‘aleja’; n. poi., 
złóż. z adi. kasztanowy i ap. droga', Droga Kasztanowa -  jp., z inwersją 
czł.; Kasztanówka -  n. poi., utworzona od ap. kasztan suf. -ówka;

Klonowa Droga -  n. poi., złóż. z adi. klonowy i ap. droga.
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Aleja Lipowa -  n. pol., I czł. to ap. aleja, II czł. to adi. lipowy, Droga 
Lipowa- jp ., I czł. to ap. druga; Lipowa Droga (x 4) - jp .,  z inwersją czł., 
Lindenallee -  n. nicm., złóż. z ap. Linde ‘lipa’ i ap. Allee ‘aleja’.

Fichtweg- n. niem., złóż. z ap. Fichte ‘świerk’ i ap. Weg ‘droga’.
Schleeweg -  n. niem., w dial. dniem., złóż. z ap. Schlehe ‘tarnina’ i ap. 

Weg ‘droga’.
Droga na Wiśnie, in. -* Wiesenweg II.2. -  n. pol., złóż. z ap. droga i wyr. 

przyimk., w którym ap. wiśnie (te drzewa wzdłuż drogi); Droga pod 
Wiśniami- jp ., w II czł. ap. wiśnie (rosną przy drodze); Droga Wiśniowa -  
jp., II czł. to adi. wiśniowy (droga jest porośnięta wiśniami); Wiśniowa 
Droga (x 2) -  jp., z inwersją czł.; Kirschenalle -  n. niem., złóż. z ap. Kirsch 
‘wiśnia’ i ap. Allee ‘aleja’.

8. Związane z przeznaczeniem (7/6)
W tej kategorii są nazwy kulturowe, gdyż wiążą się z przejawami 

działalności człowieka: Feuerweg -  n. niem., równa ap. Feuerweg ‘droga 
pożarowa’ (tędy był dojazd w razie pożaru do rz. Pokrzywnicy); Fiierweg - 
jp. (droga prowadziła do rz. Parsęty); Futterlinie -  n. niem., złóż. z ap. 
Futter ‘pasza, obrok, pokarm’ i ap. Linie ‘linia (komunikacyjna), droga’; 
Hochzeitsweg -  n. niem., złóż. z ap. Hochzeit ‘wesele’ i ap. Weg ‘droga’ 
(między dwoma wsiami, zapewne nowożeńcy przejeżdżali tą trasą po 
ślubie); Jagddrift -  n. niem., złóż. z ap. Jagd ‘polowanie’ i ap. dniem. Drift, 
niem. Trift ‘droga’; Post Straße 1780, Postweg -  n. niem., złóż. z ap. Post 
‘poczta’ i ap. Straße, Weg ‘droga’.

9. Oznaczające formy własności (3/4)
Nazwy z tej grupy można by uznać za dzierżawcze, jednak nie wiadomo 

na pewno, czy osoby wymienione w nazwie były właścicielami dróg. Jeżeli 
nie, wówczas są to toponimy kultowe: Bauernstraße -  n. niem., I czl. to ap. 
Bauer ‘chłop’, II czł. to ap. Straße ‘ulica, droga’; Bauerweg. in. -* 
Jałowcowa, Droga na Jałowiec II.7. -  n. niem., złóż. z ap. jp. i ap. Weg 
‘droga’ (wg HK, wcześniej była granicą między polami dziedzica a 
chłopskimi); Privatweg (x 2) -  n. niem., złóż. z adi. privat ‘prywatny’ i ap. 
JP
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10. Kulturowe (6/6)
Tutaj znajdują się typowe nazwy kulturowe, a więc na przykłada takie, 

które mówią o nowych obiektach stworzonych przez człowieka: Neuer 
Damm -n. niem., złóż. z adi. neu ‘nowy’ i ap. Damm ‘nasyp, grobla; droga’; 
nij Drifft -  n. niem. w dial. dniem., złóż. z adi. neu ‘nowy’, II czł. to ap. 
dniem. Drift, niem. Trift ‘(droga na) pastwisko’.

Poza tym są tu toponimy dotyczące sfery duchowej, czasami 
metaforyczne lub mające charakter pamiątkowy: Dibes Weg 1780 -  n. 
niem., złóż. z ap. Dieb ‘złodziej’ i ap. Weg ‘droga’; Droga Miłości n. poi., 
I czł to ap. droga, II to ap. miłość w gen. (spacerują tu zakochani); 
Poetensteig -  n. niem. kult. (metafor.), złóż. z ap. Poet ‘poeta’ w pl. i ap. 
Steig, Stieg ‘dróżka, ścieżka’ (tak często nazywano w Niemczech miejsca 
spacerów, także w miastach); Preisterwech -  n. niem., złóż. z ap. dniem. 
Freister, niem. Priester ‘pastor, kapłan’, i ap. dniem. Węch, niem. Weg 
‘droga’ (jeździł tędy pastor ze Stanomina do Rychówka).

11. Metaforyczne (8/8)
Znajdujące się tu toponimy można by zaklasyfikować do innych grup 

(np. pod względem wielkości czy przeznaczenia), jednak ze względu na 
swój przenośny charakter nie kwalifikują się tam jednoznacznie. Pod 
względem semantycznym są to nazwy topograficzne lub kulturowe 
Autostrada, droga leśna -  n. poi., równa ap. autostrada (ze względu na 
wielkość, szerokość); Droga Śledziowa -  n p o i, złóż. z ap. droga i adi. 
śledziowy (wg mieszkańców: droga prosta jak śledź); Karussellweg -  n. 
niem., złóż. z ap. Karussell ‘karuzela’ i ap. Weg ‘droga’ (była wyboista i 
podczas jazdy trzęsło); Kuhspecktrift -  n. niem., złóż. z ap Kuh ‘krowa’, 
ap. Speck ‘słonina, sadło’ i ap. Trift ‘(droga na) pastwisko’; Milchweg -  n. 
niem , złóż. z ap. Milch ‘mleko’ i ap. Weg ‘droga’; Schwienstroat -  n. 
niem., złóż. z ap. dniem. Schwien, niem. Schweine ‘Świnia’ i ap. dniem. 
Strfojat, niem. Straße ‘droga’ (wg HK. była bardzo brudna); Semmelstraße 
-  n. niem. top. (metafor.), złóż. z ap. Semmel ‘bułka’ (tak o miękkiej 
nawierzchni) i ap. Straße ‘ulica, droga’; Tasche, droga polna -  n. niem., 
równa ap. Tasche ‘kieszeń’.
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Nazwy dwuznaczne (1/1)

Schratweg (x 2) -  n. niem.: 1. top., jeśli I czł. to adi. dniem, schrat, niem. 
schräg ‘ukośny’ (tak wg HK); 2. kult., jeżeli to ap. Schrat ‘skrzat, duszek 
leśny’ (droga prowadziła naokoło lasu), II czł. to ap. Weg ‘droga’.

Zakończenie

W artykule zgromadziłem 183 nazwy 207 dróg z powiatu białogardzkie- 
go we współczesnych granicach administracyjnych, w tym 137 toponimów 
niemieckich, a 46 polskich. Nie wystąpiła żadna nazwa słowiańska ani w na
zwach niemieckich nie zachowało się słownictwo słowiańskie. Wielokrot
nie można było spotkać formy dołnoniemieckie. Zazwyczaj każdy obiekt 
posiadał tylko jedną nazwę (nie licząc wariantów ortograficznych), 
sporadycznie więcej, niekiedy na zasadzie synonimów.

Tylko jedna nazwa ma metrykę średniowieczną (dam 1299), 3 nazwy 
pochodzą z XVIII wieku, 8 -  z XIX, pozostałe, a więc znaczna większość 
(93 %) -  z XX wieku. Prawie wszystkie przeanalizowane toponimy mają 
charakter spontaniczny, często krótkotrwały, zachowany jedynie dzięki 
notatkom badaczy, gdyż bardzo rzadko były administracyjnie utrwalane. 
Sporadycznie zdarzało się to na niemieckich mapach wsi z XIX i XX wieku 
oraz na mapie Pomorza Schmettaua z 1780 roku.

Jeśli chodzi o stronę formalną, to przeważają -  w obu językach -  kon
strukcje złożone, w których jednym z elementów jest wyraz charak
teryzujący obiekt. W języku niemieckim takich wyrazów jest kilka: Weg 
(najczęściej), Steig, Straße, Landstraße, Allee, Trift, Damm, Linie, 
Chaussee, Bahn, Gang, natomiast w języku polskim wyłącznie droga. Nie
kiedy zdarzają się nawet elipsy tego członu, np.: Jałowcowa, Majątkowa, 
Piaskowa. Tylko w języku polskim występują nazwy derywowane, 
najczęściej formantem -ówka: Gwożdziówka, Betonówka, Kasztanówka, 
Żużlówka. W obu językach można sporadycznie spotkać nazwy prymame, 
np.: Hön, Tasche czy Trylinka.
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- Bahlow DN -  Hans Bahlow, Deutsches Namenlexicon. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 

1985.
- FNB -Familiennamenbuch, hrsg. von H. Naumann. Leipzig, 1987.
- HK -  Maszynopisy zawierające nazwy terenowe, zbierane z inicjatywy R. Holstena 

przez pracowników oświaty na Pomorzu Zachodnim w latach 1928-39 (w zbiorach Muzeum 
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Szczecińskiego).
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- PU -  Pommersches Urkundenbuch, R. Klempin i in. Stettin, 1868-1936,1.1-VII, wyd. 1.
- SEMot -  Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. 

Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut. Kraków, 1995-2000, cz. 1-6.

INNE SKRÓTY I ZNAKI

adi. adiectivum (przymiotnik)

ap. appellativum (rzeczownik pospolity)

czł. człon
dniem. dolnoniemiecki

dzierż. dzierżawczy

g- góra

jp jak poprzednio

jw. jak wyżej

kult. kulturowy

m. miejsce

n. nazwa

n.l. nazwa terenowa lądowa
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MATERIAŁY
.Nasze Pomorze”, nr 5 (2003)

Jerzy Kuniewski

Organizacja rzemiosła wiejskiego i stany liczbowe kowalstwa na 
Kaszubach i Kociewiu w XX wieku

Pomorze posiada długą tradycję regulacji prawnych rzemiosła, sięgającą 
czasów Polski przedrozbiorowej. Wiele ważnych uregulowań, zasad działa
nia rzemiosła, powstało w czasach zaboru pruskiego.

„Powszechny regulamin prawny” z 17 stycznia 1845 r.1, będący ustawą 
przemysłową dla całych Prus, zadanie cechów ograniczał do popierania 
wspólnych interesów widzianych w kształceniu uczniów i czeladników, w 
tworzeniu kas opieki i kas pośmiertnych, w rozwoju akcji samopomocy. 
Określał, że mistrzowie wchodzili w stosunki pracy z uczniami i czeladnika
mi na zasadzie umów. Dopuszczał powoływanie organizacji czeladniczych. 
Co ważne, wykonywania rzemiosła nie wiązał z obowiązkiem przystąpienia 
do cechu. Organizacje cechowe poddawał nadzorowi policyjnemu.

Ustawa przemysłowa z 21 czerwca 1869 r. i późniejsze zmiany pozo
stawiły dobrowolność przystąpienia do cechu, utrzymały jednak obowiązek 
wędrówek rzemieślniczych. Ordynacja ta, wraz z późniejszymi zmianami, 
obowiązywała do czasu wprowadzenia ustawy przemysłowej z 1927 r.

W późniejszym okresie dokonywano pewnych zmian i uzupełnień do

Na podstawie opracowania przeznaczonego do użytku wewnętrznego znajdującego się w 
Archiwum Państwowym (AP) w Bydgoszczy, powołującego się na: Fr. Paprocki, 
Organizacja rzemiosła w Wielkopołsce 1793-1918.
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ustawy przemysłowej, dotyczących rzemiosła . Generalnie w przepisach 
tych zachowano podstawowe cele cechów, jakimi były: obrona interesów 
ekonomicznych członków, popieranie rozwoju technicznego i gospodar
czego, kształcenie uczniów. Określono zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej. Cechy mogły łączyć się w związki cechów, prowadzić dzia
łalność kulturalną i oświatową. Miały także za zadanie organizowanie i po
pieranie spółek, spółdzielni, których celem było prowadzenie składów 
surowców, magazynów, wspólnych warsztatów.

Nadzór administracyjny nad cechami należał do I instancji, o ile był to 
powiat W przypadku zasięgu cechu mniejszego od powiatu nadzór należał 
do burmistrza. Cech zobowiązany był zawiadamiać o zebraniach władzę 
nadzorczą i przesyłać jej uchwalony budżet. W myśl przepisów prawa prze
mysłowego istniała możliwość zawieszania w czynnościach członków za
rządów i zawiadywania sprawami cechowymi przez inne osoby.

Okres okupacji nazistowskiej na Pomorzu wcielonym do III Rzeszy 
wymagałby odrębnych badań nad organizacją i funkcjonowaniem cechów. 
Tu jedynie zasygnalizować można, że pozornie zachowano strukturę ce
chową rzemiosła, poddając je jednak ścisłej kontroli politycznej (np. po
przez wprowadzenie na stanowiska starszych cechów zaufanych członków 
NSDAP). Dodatkowo samodzielne wykonywanie rzemiosła uzależniono od 
kryterium etnicznego, tzn. zapewniono je tym rzemieślnikom, którzy po
siadali jedną z grup niemieckiej listy narodowej. Przepis ten w pierwszym 
rzędzie wymierzony był przeciwko polskim rzemieślnikom.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. komuniści podjęli działania zmierza
jące do zlikwidowania niezależności i samorządności Cechów i Izb Rze
mieślniczych. Nowe regulacje prawne nałożyły na rzemieślników przymus 
należenia do cechów. W miejsce dotychczasowych cechów skupiających 
poszczególne rodzaje rzemiosł, wprowadzono związki cechów, które przy
brały później nazwę Cechu Rzemiosł Różnych. Samodzielne cechy kowal
skie straciły swoją odrębność i zostały zlikwidowane. Kowale skupiali się w 
sekcjach zawodowych w poszczególnych związkach cechów. Liczne zmia-

2 Ustawa z dnia 10 marca 1934 o zmianie prawa przemysłowego (Dz. U. nr 40, poz. 350); 
Rozp. Min. Przemysłu i Handlu z 20 lutego 1936 o cechach rzemieślniczych (Dz. U. nr 16, 
poz. 147); Ustawa z dnia 8 sierpnia 1938 r. o zmianie prawa przemysłowego (Dz. U. nr 60. 
poz. 463).

148



Organizacja rzemiosła wiejskiego...

ny prawne i ograniczenia o charakterze politycznym pozbawiły cechy i izby 
rzemieślnicze najważniejszych prerogatyw, tj. reprezentowania i obrony 
interesów rzemiosła wobec władzy wykonawczej, administracyjnej. Dlate
go też w okresie powojennym główna aktywność cechów i izb rzemieślni
czych skupiała się na sprawach szkoleniowych, zaopatrzeniu w surowce, 
niektórych sprawach socjalnych rzemieślników.

Taki stan utrzymywał się w zasadzie do 1989 r. Ustawa z 22 marca 1989 
r. o rzemiośle (Dz. U. nr 17) znosiła przymus należenia rzemieślników do 
cechów. Prawo to zapoczątkowało stopniowe odchodzenie od scentralizo
wanego zarządzania rzemiosłem.

Skonstatować można, że samodzielne i niezależne organizacje cechowe 
kowali utrzymały się do wybuchu wojny w 1939 r. Na skutek późniejszych 
wydarzeń historycznych, zmian politycznych, ewolucji technicznej kowal
stwo nie zdołało odtworzyć struktury cechowej sprzed 1939 r.

Interesy całego rzemiosła, w tym kowalstwa, reprezentowały izby rze
mieślnicze. Sprawowały one kontrolę nad cechami w zakresie przestrzega
nia wydanych przez siebie zarządzeń. Ponadto izby były arbitrem w 
rozstrzyganiu sporów cechowych, prowadziły także statystyki związane z 
członkostwem w cechach, egzaminami czeladniczymi, mistrzowskimi, 
uczniami.

W okresie zaborów w XX w. interesy rzemiosła dla obszaru Prowincji 
Prusy Zachodnie reprezentowała Izba Rzemieślnicza w Gdańsku, z nada
niem jej tych prerogatyw 30 kwietnia 1900 r.3. W 1914 r. utworzono drugą 
Izbę w Grudziądzu dla Rejencji Kwidzyńskiej.

Z chwilą przyłączenia Pomorza do Polski w 1920 r. Izba Rzemieślnicza 
w Grudziądzu przejęła funkcję reprezentacji interesów rzemiosła dla woj. 
pomorskiego. Izba Rzemieślnicza w Gdańsku zaczęła reprezentować głów
nie interesy rzemiosła Wolnego Miasta Gdańska. W połowie lat trzydzies
tych obowiązki Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu przejęła na krótko 
utworzona Izba Rzemieślnicza w Toruniu.

Geschäftsbericht der Handwerkskammer zu Danzig vom 1 April 1905 bis zum 31 März 
1906. Handwörterbuch der preussichen Verwaltung bearbeitet u. herausgegeben von Bitter. 
Leipzig, 1906.
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W okresie okupacj i niemieckiej Pomorza w latach 1939-1945 dla Okręgu 
Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie funkcje reprezentacji rzemiosła spełniała 
Okręgowa Izba Rzemieślnicza w Gdańsku.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. reaktywowano Izbę Rze
mieślniczą w Gdańsku, która skupiała cechy z powstałego woj. gdańskiego. 
Dla utworzonego woj. bydgoskiego powołano Izbę Rzemieślniczą w Byd
goszczy. Obie izby rzemieślnicze prowadzą działalność po dziś dzień.

Istniejące w okresie międzywojennym na Kaszubach i Kociewiu cechy 
kowalskie powoływały się na bardzo odległą, nieraz kilkuwiekową tradycję 
swojego istnienia. Spośród nich najdłuższą tradycją cieszył się Wolny Cech 
Kowalski w Pucku (1592, 1596)4, nieco młodszym był Cech Wozowników 
dla Zawodu Kowali, Kołodziei i Siodlarzy w Skarszewach (1631). W 1845 
r. powołano w tym mieście Cech Kowalsko-Kołodziejski. Przypuszczalnie 
w 1631 r. powstał (reaktywowany w 1822 r.) Cech Kowalski w Tczewie. W 
XVIII w. założono Wolny Cech Kowalski w Nowem (1772), Cech 
Kowalski w Starogardzie (1774), Przymusowy Cech Kowalski dla Zawodu 
Kowali, Ślusarzy, Blacharzy w Wejherowie (1774). W XIX w. powołano 
Wolny Cech Kowalski w Gniewie (1851, reakt. 1906), Cech Kowalski w 
Świeciu (1853), Wolny Cech Kowalski, Kołodziejski, Siodlarski w Kar
tuzach (1855; 1857), Cech Kowalsko-Kołodziejski w Czersku (1883), Cech 
Kowalsko-Siodlarski w Kościerzynie (1888). Najmłodszy był założony w 
1929 r. Cech Kowalski w Gdyni.

Choć cechy kowalskie skupiały nierzadko innych rzemieślników zgra- 
powanych pod kątem wykonywania głównej usługi, np budowania wozów i 
wówczas oprócz kowali w cechu znajdow ali się także inni specjaliści, jak 
kołodzieje czy siodlarze, to jednak kowale w takich mieszanych cechach by
li zawsze dominującą grupą rzemieślników. Przynależność do cechów była 
dobrowolna, stąd też do cechu nie należeli wszyscy kowale wykonujący 
samodzielnie rzemiosło.

Ilość czynnych kuźni i pracujących kowali na Kaszubach i Kociewiu 
podlegały różnym fluktuacjom związanym najczęściej z sytuacją gospo
darczą kraju i stanem zamożności wsi. Postęp techniczny na wsi w okresie

W źródłach podawane są różne daty założenia poszczególnych cechów. Pełniejsza 
dokumentacja wraz ze stanami liczbowymi poszczególnych cechów podana jest w Aneksie.
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międzywojennym, mierzony upowszechnianiem motoryzacji, a zwłaszcza 
wprowadzaniem ciągników rolniczych, był nikły, przez co miał bardzo 
ograniczony wpływ na zmniejszenie się liczby warsztatów’ kowalskich. Ge
neralnie można sądzić, że ilość czynnych kuźni od początku lat dwudzies
tych do wybuchu wojny w 1939 r. wykazywała znaczną stabilność. W pow. 
starogardzkim w 1923 r. istniało 80 kuźni, a 31 grudnia 1938 r. 82 kuźnie. W 
pow. kościerskim w 1923 było 80 warsztatów, a 31 grudnia 1938 r. 73 kuź
nie. W niektórych powiatach tendencja spadkowa mogła być nieco silniej 
zarysowana. W pow. puckim i wejherowskim, z których utworzono pow. 
morski w 1923 r., występowały łącznie 104 warsztaty, a 31 grudnia 1938 r. 
78 zakładów. Niewykluczone zresztą, że spadek ten mógł być powiązany z 
recesją z okresu wielkiego kryzysu gospodarczego z pierwszej połowy lat 
trzydziestych. Możliwe jest również, że część zakładów prowadziła dzia
łalność bez wykupienia karty rzemieślniczej, a wtedy faktyczny spadek 
czynnych kuźni byłby jeszcze mniejszy.

Według miarodajnych danych, dla połowy lat dwudziestych liczba war
sztatów kowalskich na Kaszubach i Kociewiu przedstawiałaby się następująco:

Tabela 1.

Warsztaty kowalskie w powiatach kaszubskich i kociewskich w latach 1923,1924

Rok P o w ia t
k a r tu sk i

P o w ia t
k o śc ie rsk i

----------= _ =

P o w ia t
p u ck i

P o w ia t
w e jhe -
ro w sk i

P o w ia t
g n iew sk i

P o w ia t
tc z e w sk i

P o w ia t
s ta ro 
g a rd zk i

P o w ia t

św iec k i

R a z e m

1923 110 8 0 4 0 64 43 3 8 80 127 582

1924 111 78 42 6 0 3 9
i 3 0 __________

7 9 106 545

Źródło: AP Bydgoszcz; szersze dane dotyczące stanów liczbowych zamieszczono w 

Aneksie

Brak danych nie pozwala określić liczby czynnych warsztatów dla lat 
1939-1945. W oparciu o dane terenowe nie można zauważyć drastyczniej
szych zmian. Zasadniczy wpływ na potencjalne zmniejszenie ilości czyn
nych kuźni miało powoływanie do wojska coraz większej liczby kowali, a
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także pozbawienie możliwości samodzielnego wykonywania zawodu przez 
polskich kowali, których kierowano na roboty przymusowe. Z drugiej stro
ny ograniczająco na spadek kuźni wpływała duża koniunktura w tym rze
miośle. Kowalstwo wypełniało lukę, jaka powstała po przestawieniu się 
przemysłu z produkcji maszyn rolniczych na potrzeby zbrojeniowe.

Po zakończeniu wojny, od 1945 r.5 następuje szybka odbudowa sieci war
sztatów kowalskich, zahamowana stosowaniem różnych restrykcji wobec rze
miosła z końcem lat czterdziestych do połowy pięćdziesiątych. Brak danych 
nie w pełni pozwala określić rozmiar likwidowanych wówczas warsztatów 
kowalskich. Można przypuszczać, że przez stosowanie represy jnych domiarów 
w wielu miejscowościach przestały istnieć jakiekolwiek prywatne zakłady 
rzemieślnicze. Szybka odbudowa prywatnych kuźni następuje w latach 
1955-1957, po czym postępuje już systematyczny spadek liczby warsztatów 
kowalskich.

Tabela 2.

Liczba warsztatów kowalskich w woj. gdańskim w latach 1955-1980

R ok 1955 1 9 5 6  ' 1957 1970 1978 198 0

L ic z b a  w a rsz ta tó w  

k o w a ls k ic h

292 301 444 128 8 6 89

w  ty m  w ie ś
2 3 7 2 4 0 347

______ 1

Źródło: Rocznik statystyczny woj.gdańskiego 1958, 1977, 1979, 1981

Dane z okresu powojennego są dalece niewystarczające. Szczególnie dotkliwy jest brak 
danych, jak na razie, z końca lat czterdziestych i pierwszej potowy lat pięćdziesiątych, kiedy 
wystąpił drastyczny spadek czynnych warsztatów kowalskich. W późniejszym okresie w 
zestawieniach statystycznych przeważają zestawienia sumaryczne łączące w całość 
wszystkie zakłady branży metalowej, w której kowalstwo w miarę upływu czasu stanowiło 
coraz mniejszy odsetek. W 1976 r. spośród 364 zakładów kowalsko-ślusarskich w woj. 
gdańskim tylko 128 było zakładami kowalskimi (Rocznik statystyczny województwa 
gdańskiego 1976. Gdańsk, 1977). Z tego względu tam, gdzie nic było wyszczególnionych 
zakładów kowalskich, dane te pominięto. Wyjątek zrobiono dla lat 1955-1957, kiedy w 
branży zakładów metalowych kowalstwo miało zdecydowaną przewagę ilościową.
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Liczba zakładów metalowych, pośród których większość stanowiły za
kłady kowalskie, dla powiatów kaszubskich i kociewskich w ówczesnych 
granicach administracyjno-terytorialnych przedstawiała się następująco:

Tabela 3.
Zakłady metalowe w powiatach kaszubskich i kociewskich woj. gdańskiego w 

latach 1955-1957

R ok P o w ia t

k a r tu sk i

P o w ia t k o ś c ie r s k i P o w ia t  p u c k i P o w ia t  w e jh e - 
ro w sk i

P o w ia t  t c z e w sk i P o w ia t s ta ro 
g a rd z k i

o g o łe m
w ie ś

o g o łe m
w ie ś

o g ó łe m
w ie ś

o g ó łe m
w ie ś

o g ó łe m
w ie ś

o g ó łe m
w ie s

1955 7 7 57 5 0 3 0 3 6 2 9 51 2 7 3 7 24 6 0 3 9

1956 6 5 51 5 3 3 2 3 6 2 8 5 9 2 9 4 0 24 6 2 3 8

1957 7 6 55 61 3 7 42 2 9 6 7 2 9 58 4 0 83 <•

Źródło: Rocznik statystyczny woj. gdańskiego 1958

Zaprezentowane dane tylko w części oddają dynamikę zmian ilościo
wych w kowalstwie. Wyraźnie widać dynamiczny przyrost zakładów ko
walskich dla lat 1955-1957. Dla woj. gdańskiego w nowych granicach 
administracyjno-terytorialnych dla lat 1976-1980 r. charakterystyczny jest 
drastyczny spadek liczby warsztatów kowalskich. Po 1980 r. nastąpił dalszy 
przyspieszony upadek kuźni, który doprowadził w wielu gminach, a nawet 
w skali dawnych powiatów do całkowitego zaniku kuźni wiejskich.

Z uzyskanych drogą ankiet informacji w 1986 r. z urzędów gmin, obej
mujących w całości lub częściowo teren Kociewia wynika, że z ogólnej 
liczby 79 ujawnionych w ankietach kuźni zlikwidowano 52 (66 %). W tere
nie zachowało się jedynie 27 kuźni -  łącznie z nielicznymi nowo wybudo
wanymi. Stanowiło to 34 % kuźni istniejących w końcu lat sześćdziesiątych. 
W latach siedemdziesiątych oraz do końca 1986 r. zamknięto 48 kuźni.
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Na Kaszubach, według otrzymanych informacji i późniejszej weryfikacji 
terenowej, w 1987 r. istniały 23 czynne kuźnie. Do roku 1993 na skutek 
śmierci właściciela, choroby bądź zamknięcia kuźni ubyło dalszych pięć.

Dobrą ilustracją zmian zachodzących w ilości funkcjonujących kuźni od 
okresu międzywojennego po lata dziewięćdziesiąte XX w. mogą być dane,
które najlepiej zachowały się dla pow. kościerskiego i kartuskiego.

.

Tabela 4.
Liczba warsztatów kowalskich w latach 1921-1990 w powiecie kościerskim 

i kartuskim

K ok 1921 1923 192 4 1930/31 31
X II
1938

—
194 6 1947 195 6 1957 1958 1 959 196 0 1961

P o w ia t
k o śc ie rsk i

7 6 8 0 7 8

___
88 73 2 7 4 7 4 6 4 7 4 7 4 5 4 2 3 9

R o k 196 2 1963 1964 1967 1968 1969 1 970 1971 1972 1973 1974 1976 198 0 1981 J
1
J P o w ia t 

k o śc ie rsk i
3 6 3 5 3 2 2 8 21 2 7 2 4 15

i “ j
13

___
13 12

j
8

R o k 1 9 8 2 -1 9 8 8 1985 1990

P o w ia t
k o ś c ie r s k i

7 5* 3*

R o k 1921 1923 1924 1925 1928 1930/31 194 6 1967 1968 197 3  1974
1

1975 1976 1

P o w ia t
k a r tu sk i

128 110 111 100 76 83 o k  54 5 . 49 3 3 3 0 2 6 21

R ok 1978 198 0 1981 1982 1983 | 1984 1985 1986 1 9 8 7 -1 9 8 8 1990

P o w ia t 
1 k a r tu s k i

17 15 15 18* 14* ■ 7*

1

7* 8* 9* 7*

*Uęznie ze ślusarstwem
Źródło: AP Bydgoszcz. IRG. sygn. 176, 249, 331, 411, 1436, IRT, sygn. 431 oraz IRG 

sygn. 216, 241,249. 272. 329,411; AP Gdańsk dla lat 1946-1947, Starostwo 
Powiatowe w Kościerzynie, sygn. 1648/138,1644/126,1647/126; Cech Rzemiosł 

Różnych w Kościerzynie i Katruzach

Dane liczbowe pokazują spadkowy trend w ilości kuźni wiejskich, wido
czny wyraźnie w porównaniu okresu międzywojennego do powojennego.
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Prowadzi on do całkowitego zaniku tradycyjnych kuźni. Dane, ilustrujące 
zmiany ilościowe w kuźniach wiejskich w pow. kościerskim i kartuskim, 
można uznać w generalnych trendach za reprezentatywne dla pozostałych 
powiatów.

W okresie międzywojennym w niektórych powiatach (morskim i kartus
kim) zaznaczył się regres i spadek czynnych warsztatów, w innych (kościer
skim czy starogardzkim) stany kowalskie utrzymywały się na zbliżonym 
poziomie.

Wyraźny regres kowalstwa daje się zauważyć w okresie powojennym, 
kiedy to nigdy już nie osiągnięto liczby czynnych zakładów z okresu mię
dzywojennego. O ile przed wojną wahania ilościowe w kowalstwie zależne 
były w pierwszym rzędzie od czynników ekonomicznych, to w okresie po
wojennym, oprócz uwarunkowań ekonomicznych i szeroko rozumianego 
postępu technicznego, liczebność warsztatów kowalskich zależała w dużym 
stopniu od prowadzonej aktualnie polityki państwa wobec rzemiosła i rol
nictwa indywidualnego.
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Aneks

Tabela 1.
Stany liczbowe warsztatów kowalskich na Kaszubach i Kociewiu w okresie 

międzywojennym

P o w ia t R o k W a rsz ta ty W  ty m  k u ź n ie  d w o rsk ie W  ty m  k u ź n ie  g m in n e

k a r tu s k i 1921 116 12

1921 128

1923 110

1924 97 16 S tę ż y c a  S z la c h e c k a . 
Ja m n o , S k o rz e w o , 
G o lc z e w o

1924 111

1925 110 7 M ira c h o w o  ■ d aw n ie j

1928 7 6 k u ź n ia  d w o rsk a
-

1 9 3 0 -1 9 3 1 83

k o śc ie rsk i 1921 6 7

1921 76

1923 BO

1923 72 13 L u b ia n a

1 924 78 15 J a ro sz e w y

1 9 3 0 -1931 8 8

3 !  X I I 193 8 73

p u ck i

1____________

1921 37 8

1921 48

1923 40 8

192 4 42 11

1 9 2 8 -1 9 3 4 41 —
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. w ejherow ski 192] 6 0

1921 68

1923 4 9 10

1924 6 0

1925 58 8 -9

1 9 2 8 -1 9 3 4 6 2

m orski 1930 -1 9 3 1 102

1933 74 13

31 X II 1938 78

gniew ski 1921 51 11

1921 59

1923 4 3

1924 3 9

1924 37 10

1 9 2 3 -1 9 2 4 37 9 R u d n o

1930-1931 53

1 9 2 8 -1 9 3 4 5 0

tczew sk i 1921 4 0 7

1921 45

1923 38

1924 30

1 9 2 3 -1 9 2 4 26 D ą b ró w k a , S iw ia łk i

1 9 2 3 -1 9 2 4 3 7 6

1928 43

1930 -1 9 3 1 4 7
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s ta ro g a rd z k i 1921 77 9 O s o w o

1921 75 13 R z e ż ę c in

1923 80 12 T rz c iń s k

1923 7 7 K ró ló w  L a s

192 4 7 9 R ą b a w k

1925 7 8 G e n to m ie

1 9 2 8 -1 9 3 2 9 7

1930-1931 9 0 14

1933 6 9

31 X II  1 938 8 2

1 św ie c k i 1921 105 19

1921 147

1923 127

1923 110 S e ro c k

1930 -1 9 3 1 141 C z a p e lk i? , S u c h a

1 9 2 8 -1 9 3 2 . 7 9

Źródło-

AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 216, 241,249, 272, 329,411 (pow. kartuski);

AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 176. 249, 331,411. 1436, IRT, sygn. 431 
(pow. kościerski); AP Bydgoszcz, IRG. sygn. 221, 238, 263, 333 (pow. 

pucki,, AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 187, 228, 249, 263, 330 (pow. wejhcrowski); 
AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 230. 3526. 3555, 411. IRT, sygn. 905 (pow. morski); 

AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 218, 234, 249, 376, 411, 1376 (pow. gniewski);
AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 211, 217, 217/1416, 249, 264, 411 (pow. tczewski); 

AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 210. 249, 265, 411, 671, 1587 (pow. starogar

dzki); AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 200, 235, 249, 334, 411, 496. 638, IRT, 
sygn. 436 (pow. świecki)

W zespołach archiwalnych znaleźć można nieraz rozbieżne dane doty
czące czynnych warsztatów kowalskich. Podawane liczby nie są wsparte 
informacjami, na jakiej podstawie zostały przedstawione. Istnieją również 
imienne spisy rzemieślników, na których podstawie ustalono liczbę zakła
dów kowalskich. Kowale posiadający ziemię często nie wykupywali karty
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rzemieślniczej w okresach gorszej koniunktury. Czynili to wtedy, gdy 
istniało zwiększone zapotrzebowanie na usługi kowalskie ze strony rolni
ków. Obliczanie zakładów według aktualnie wydawanych kart rzemieślni
czych mogło obniżać faktycznie istniejącą liczbę zakładów kowalskich. 
Podawanie liczby warsztatów w dłuższych cyklach niż rok, np. w latach 
1930/1931, sztucznie zwiększało liczbę zakładów, bowiem zazwyczaj do 
stanów z roku 1930 dodawano zakłady zarejestrowane w późniejszym okre
sie bez odejmowania zakładów zaprzestających w tym czasie działalności. 
Pomimo tych uwag, dane liczbowe w większości przypadków są precyzyjne 
i dają nam dobre pojęcie o ilości funkcjonujących zakładów kowalskich w 
poszczególnych powiatach w okresie międzywojennym XX wieku.

Tabela 2.
Członkowie cechów kowalskich na Kaszubach i Kocicwiu w okresie 

międzywoj enny m

C ech y D a n e  z  ro k u R o k
z a ło ż e n ia

C z ło n k o 

w ie

M is tr z o 
w ie

C z e la d n i

cy

U c z n io 
w ie

D a ta
z a tw ie r d z e n ia  
n o w e g o  s t a t u t u

S ta r s z y  c e c h u

G d y n ia  ( a ) 1 V I I I  1929 1929 18 11 7

C ech
K ow alsk i 1 X I 193 8 1935 22 13+

1 w d o w a

8 19 X II  1936 B . C ie c h o w s k i  
(G d y n ia )

193 9 21 1 939

K a rtu zy  (b ) 1 8 5 5 , 1857

W o ln y  C e c h  
K ow a lsk i, 
K o ło d z ie jsk i, 
S iod la rsk i 192 4 1 V II  1901 88 7 30 1 V I I I  1901 W . R o sz k o w sk i 

(K a rtu z y )

1 X I 1938 

193 9

51 k o w a li  

6 4  k o w a li W . R o s z k o w s k i, 
F. N ik la s  
(K a r tu z y )
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1 K o ś c ie rz y n a  

(c )

C e c h
| K o w a lsk o -  

1 S io d la rs k i

188 8
— 1

L. M o n tz31 X I I 1922 o k  8 0 4 31
(D ę b o g ó ry )

1 X I 1925 4 5  k o w a li 33

1 929 4 3  k o w a li 3 0 10

1934

C e c h
|  K o w a lsk o -  

B la c h a rsk i
17 II 1 939 4 4

|
193 9 4 2 15 I 1937 L . M o ritz . A . 

J e s z k e
(K o śc ie rz y n a )

} P u c k  (d ) 1 X I 1922 1592 5 8 J . O b e rz ig  (Ł eb cz )

|  W o ln y  C e c h  
K o w a lsk i 1924 5 0 5 0 21

1 X I 1925 4 9

C e c h
K o w a lsk o -Ś lu -

u sa rsk i
1 V III  1929 4 9

1 193 4 4 0  k o w a li

1 X I 1 9 3 8 4 2  k o w a li 2  V III 1936 J . O b e rz ig

193 9 1 596 4 7  k o w a li

II
n W e jh e ro w o  (e )  

P rz y m u s o w y  
BI C e c h
H K o w a lsk i d la  

Z a w o d u  
K o w a li ,  Ś lu - 

1) s a r z y . B lach a -

ra y II 1921 7 0  k o w a li

2 3  I I 1923 7 V I 1774 6 8 15 F. G rab iń sk i 

(W e jh e ro w o )

13 V  1911

6 8

1 X I 1925 4 9

C e c h
M e ta lo w c ó w 13X 11  1 926 11 X II  1926 3 6  k o w a li F  G rab iń sk i

1 V III  1929 7 0 -  w  ty m  
5 8  k o w a li

C e c h
K o w a lsk i,

Ś lu sa rsk i,
B la c h a rsk i

1939 1 770 3 6 2 4 V I 1 937 F  G ra b iń sk i,
S o sn o w sk i
(W e jh e ro w o )
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Gniew (f)

W olny C ech  
Kow alski 31 111 1921 25 4

1 X I 1*522 1906 25 11 M . P s tr ą g  (G n ie w )

1924 12 X  1906 27 22 5 18 12 X  1906

1 X I 1925 27

1 V III 1929 2 9

1 X I 1938 2 5

1939 1851 2 6 1 7 X 1  1936 M . P s trą g

Tczew  (g )

Cech
Kowalski 1 X II 1922 1631 72 A . J c p p  (T c z e w )

1822

1924 15 X I 1902 4 0 35 5 2 0 1 5 X 1  1902 A . J e p p

193 9 2 7 1 7 X 1  1936 W . H a y d a s z  
(T c z e w )

S tarogard (h )

Cech
K ow alski 1 X I 1922 1774 7 4 25 62 13 G o łe m b io w s k i

(S ta ro g a rd )

1924 87 25 62 65 2 6 X 1  1897

1 X I 1925 79 3 4 45 2 5 X 1  1919

1 V III  1929 52 1

X  192 9 9 6 8 8 8 S . G a p p a  (S ta ra  
J a m a )

19 III 1939 6 0
S . G a p p a

1939 5 4 16X 31 1936

Ś w iecie  (l)

C ech
K ow alski 1924 2 0 V I 1853 95 40 W  G e h rk e  

(P rz e c h le w o )

1 X I 1925 87

1 V III 1929 52 4

I 1934 

1939 1 8 5 6 ?

5 2

130 9

48 4

30  X I 193 6 W . G e h rk e . H.
K a c z m a re k
(G ru c z n o )
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i, S k a rs z e w y  (j)

[ C e c h
W o jo w n ik ó w  

u d la  Z a w o d u  
f K o w a li, K o ł o  

d z ie i  i S io d ła -

i rzy
1 X J 1922 

192 4

1631 4 6

2 4 8 4 3  X I 1924 K . C za rk o w sk i,
s iodüuv.
(S k a r s z e w y )

1 X I 1 938 2 6  k o w a li

C e c h  K o w a l-
193 9 1845 3 2s k o -B la c h a rsk i 15  I 1 937 (S k a rsz e w y )

N o w e  (k )

« W o ln y  C e c h  
K o w a lsk i 31 III 1921 2 7 24 3 18 F . S c h w a rz  

(N o w e )

1924 2 5 2 2 3 2 6

1 X I 1925 1 772 31

1 V III  1 929 4 0 2 3

l  X I 1 938 3 4 2 9 5 F . S c h w a rz

C z e r s k  (1)

II C e c h  K o w a l-

sk o -K o ło d z ie j-  
1 sk i 192 4 2 5 6 21

1 X I 1925 1883 18 k o w a li 18 J. B u to w sk i 
(C z e rs k )

| T e re n : 
M a la c h in . 
K a m io n k a , 
K a rs in 1 V I I I  1929 2 0  k o w a li i

W ie le , Ł ę g , 
B ę d ż n ie re w ic e I 193 4 17  k o w a li !
R y te l. K u rcze , 

1 L eg b ą d
193 9 15 k o w a li

17  II 1937

J . B u to w sk i

Źródło: (Obok nazwy miasta w przypisach (a), (b), (c), zamieszczono sygnatury 

archiwalne dotyczące dat powstawania poszczególnych cechów):

a Sprawa daty formalnego założenia cechu, rozumianej jako zatwierdzenie statutu 
wymagałoby jeszcze ustalenia. W każdym razie z 1929 roku pochodzą pierwsze dane o cechu 

kowalskim w Gdyni. AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 1296 (dotyczące roku 1929; 1RT, sygn 29, 
3563 (rok zał. 1935),

b -  AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399 (zał. 1 XII 1901), 411, 1454 (rok zał. 1857); 
IRT, sygn. 1534, 3563 (rok zał. 1855),
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c -  AP-Bydgoszcz, [RG, sygn. 1631 (rok zał. 1888), 4111; IRT, sygn. 1434, 3563 

(rokzał. 1888),
d -  AP Bydgoszcz, 1RG, sygn. 399, 4111, 1593 (rok zał. 1592); IRT, sygn. 1504, 3563 

(rokzał. 1596),
e AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 411, 910 (zał. 7 VI 1774), 956, 2026; IRT, sygn. 

3563 (rok zał. 1770),

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego, Wydział Przemysłu i Handlu

L. dz. XI d-5111/26, Toruń, dnia 20 września 1926 roku.
„Przymusowy cech kowali w Wejherowie na obwód powiatu wejhcrowskicgo, 

utworzony 13 maja 1911 r. L. Dz. A. IX/1043 uchwalił na prawidłowo zwołanym zebraniu w 

dniu 27 VII 1926 r. rozwiązanie wspomnianego cechu i wniósł do mmc zastosowując się do 
§100 t.ustawy przemysłowej o cofnięcie względnie unieważnienie wymienionego powyżej 

dekretu gdańskiego prezesa rejencji z dnia 13 V 1911 r.

W myśl więc przepisów § 1001. ustawy przemysłowej względnie cyfry 111 przepisów 
wykonawczych do tejże ustawy uchylam niniejszym dekret prezesa rejencji w Gdańsku z 

dnia 13 V 1911 L. dz. A IX/1043 o utworzeniu przymusowego cechu kowali w Wejherowie 

na obwod powiatu wejherowskiego, zarządzam z dniem 30 listopada r.b. rozwiązanie 

przymusowego cechu kowali w Wejherowie i przekazanie majątku tegoż cechu nowo 
utworzonemu cechowi metalowców w Wejherowie na własność.

Za Wojewodę
I-I Celichowski

Toruń, dnia 20 września 26 r.

Do Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu
przesyłam powyższe do wiadomości” (AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 910.)

Pismem z dnia 13 XII 1926 r. powiadomiono Izbę Rzemieślniczą w  Grudziądzu o 
odbytym 11 XII zebraniu konstytucyjnym nowo utworzonego cechu metalowców na powiat 

wejherowski. AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 910.

W późniejszym okresie spotyka się nazwę cechu kowalsko-ślusarsko-blacharskicgo, co 
sugerować może zmianę nazwy cechu.

f -  AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399 (zał. 12 X 1906), 411, 1347 (rok zał. 1906); 

IRT, sygn. 28, 3563 (rok zał. 1851),

g -  AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399 (zał. 15 XI 1902), 411,778 (rok zał. 1631; 
1822); IRT, sygn. 3563 (rok zal. 1902),
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h -  AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399,411,623 (rok zał. 1774), 1204 (rok. zał. 1774); IRT, 

sygn. 2189, 3563 (rok zał. 1774),
i AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399 (zał. 20 VI 1853), 411,690; IRT, sygn. 3563 (rok zal. 

1856),
j -  AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399, 411, 601 (rok zał. 1631); IRT, sygn. 559, 3563 (rok 

zał. 1845),
k -  AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399 (rok zał. 1772), 411, 1604 (rok zał. 1772), 

1671; IRT, sygn. 19, 3563,

1 -  AP Bydgoszcz, IRG, sygn. 399, 4111, 1375, IRT, sygn. 3563 (rok zał. 1883).

Cechy kowalskie przybierały różne nazwy. W ich skład wchodzili w nie
których przypadkach przedstawiciele innych zawodów, takich jak: koło
dzieje, siodlarze, blacharze czy ślusarze. Jednak zawsze w takich cechach 
mieszanych kowale stanowili najbardziej liczną grupę członków. Część ce
chów powołuje się na bardzo odległą datę swojego powstania. Być może, że 
w posiadaniu cechów w okresie międzywojennym znajdowały się doku
menty potwierdzające tę długotrwałą tradycję istnienia cechów. W części 
przypadków za datę powstania cechu podawano datę zatwierdzenia ostat
niego statutu. W tych przypadkach cechy mogły posiadać dłuższą tradycję 
swojego istnienia, niż wynikałoby to ze źródeł.
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Marek Miler

Mały ruch graniczny na Ziemi Bytowskiej w latach 1922-1939

Ustalenia Traktatu Wersalskiego spowodowały, że Ziemia Bytowska 
pozostała w granicach Niemiec. Przez wschodnią i południową część By- 
towszczyzny biegła granica państwowa. Jej przebieg w tym rejonie spo
wodował, że wiele gospodarstw rolnych posiadało swoje grunty po obu 
stronach. Zabudowania gospodarskie znajdowały się często po jednej, a 
grunty orne po drugiej stronie granicy. Problem ten wymagał stosownych 
regulacji i ustaleń, które mogły umożliwić rolnikom swobodne uprawianie 
pól. Nastąpiło tona mocy porozumień polsko-niemieckich w 1922 roku1. Od 
tego właśnie roku możemy mówić o małym ruchu granicznym pomiędzy 
Polską a Niemcami na całej ówczesnej granicy. Ziemia Bytowska jest je
dnym z wielu terenów, gdzie takie regulacje ułatwiały swobodne przekra
czanie pasa granicznego.

Czytając stosowne ustępy owej międzypaństwowej umowy o regula
cjach ruchu granicznego, możemy lepiej zrozumieć realia życia na po
graniczu.

W myśl przepisów o ruchu granicznym, każdy właściciel gruntów rol
nych, które dzieliła granica, mógł wystąpić do stosownych władz o wydanie 
przepustki gospodarczej. Taki sam dokument mogli posiadać członkowie 
jego rodziny i najemni robotnicy rolni, którzy pracowali w tymże gospo-

1 Układ z dnia 29 kwietnia 1922 r. zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką 
w sprawie ułatwień dotyczących ruchu granicznego. „Dziennik Ustaw” nr 87 z 17 X 1922.
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darstwie. Było to jednak obwarowane określonymi wymogami2: należało 
posiadać zameldowanie w powiecie granicznym, odległość miejsca za
mieszkania od granicy nie mogła być większa niż 10 kilometrów, okres za
meldowania na tym terenie musiał być dłuższy niż trzy miesiące.

Tekst umowy polsko-niemieckiej w sprawie ruchu granicznego nadmie
nia także, że aby ubiegać się o przepustkę gospodarczą, należało udowodnić 
posiadanie gruntu podzielonego granicą. Nie mógł być to grunt, który sta
nowił odrębną całość po jednej ze stron granicy i nieprzylegający do znajdu
jącego się po przeciwnej stronie tejże granicy. Stosowne przepisy w tym 
względzie były bardzo precyzyjne. Dlatego w umowie mówi się w sposób 
wyraźny o gruntach stanowiących jedną całość gospodarczą, która została 
przecięta granicą3.

Umowa wspomina także o możliwości otrzymania przepustki gospodar
czej przez osoby, które są jedynie dzierżawcami gruntów rolnych lub posia
dają odpowiednie plenipotencje do uprawy tychże w strefie przygranicznej.

Pierwsze takie przepustki wydawano zapewne na początku 1923 roku, 
gdyż umowa w tej sprawie została opublikowana w „Dzienniku Ustaw” z 
datą 17 X 1922 roku. Świadczyć o tym może także prezentowany dokument 
(rys. 1.), który został sporządzony w drukami państwowej 24 I 1923 roku. 
Na starsze dokumenty tego typu nie natrafiłem na naszym terenie.

Treść uzgodnień odnośnie przekraczania granicy w małym mchu gra
nicznym precyzuje także, w jaki sposób można legalnie przekraczać granicę 
państwową. Mówi się o sposobie pieszym, konnym, rowerowym albo wo
zem, saniami lub koleją. Przy tym w tekście polskim umowy przy sformuło
waniu o przekraczaniu granicy rowerem mamy dodatkowo obok słowa 
„rower” dodane „na kole”4. Jest to zapewne ukłon w stosunku do języka ka
szubskiego, w którym będzie ono występowało zamiast określenia „rowe
rem”.

Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. o ratyfikacji układu podpisanego w Poznaniu dnia 29 
kwietnia 1922 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie ułatwień 
dotyczących ruchu granicznego, wraz z  protokołem końcowym. „Dziennik Ustaw” nr 71 z 30 
VIII 1922, s. 39; Wyciąg z przepisów umowy polsko-niemieckiej o ruchu granicznym. 
Warszawa, 1923, s. 2-4.

Wyciąg z przepisów umowy..., dz. cyt., s. 2.
4 Tamże, s. 2.
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Rys. 1. Przepustka gospodarcza wystawiona w 1927 r.; zbiory prywatne

Osoby dorosłe uprawnione do posiadania przepustek gospodarczych 
mogły ze sobą zabierać własne dzieci poniżej dwunastego roku życia. Wa
runkiem było jednak urzędowe wpisanie ich do posiadanej przepustki. Po
wyżej tego wieku musiały posiadać odrębny dokument przekraczania 
granicy.

Omawiane przepisy ustalały także czas przebywania na terytorium obce
go państwa. Stwierdza się tu, że jest on ściśle związany z potrzebami za
gospodarowania gruntu, który winien być wyraźnie oznaczony w 
przepustce. Pobyt po przeciwnej stronie granicy był także ograniczony i 
dotyczył jedynie gruntu uprawianego.

Przepustki wystawiano na okres roku kalendarzowego i ściśle prze
strzegano zasady, że w wypadku ustania przyczyny, dla której przekraczano 
granicę, przepustkę należało zwrócić do stosownego urzędu państwowego.

Upoważnionym do wydawania przepustek był starosta powiatu. Zasięgał 
on jednak opinii wójtostwa, które znajdowało się na terenach przy
granicznych. Pobierano także stosowne opłaty za dokument. Przepustka na
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Rys. 2. Banknot o nominale 1 marki polskiej; zbiory prywatne

terenie Polski przed 1924 rokiem kosztowała 60 marek polskich (rys. 2.). Po 
stronie niemieckiej za przepustkę płacono 5 marek niemieckich5.

Rozwiązany został także problem miejsc przekraczania granicy. Poza 
stałymi przejściami granicznymi wolno było przekraczać granicę w 
miejscach dogodnych dla rolnika. Musiały być one jednak zapisane w prze
pustce według oznaczeń numerowanych kamieni granicznych. W tym przy
padku ustalano miejsca przekraczania granicy ze stosownymi urzędami 
celnymi obu krajów. W ten sposób władze celne i służby graniczne były 
zorientowane, w którym miejscu odbywa się ruch graniczny poza oficjal
nymi przejściami.

W dokumencie regulującym mały ruch graniczny na granicy pol
sko-niemieckiej dokonano także ustaleń odnośnie godzin przekraczania 
granicy i czasu pobytu na obcym terytorium. Już wc wstępnych poro
zumieniach mówi się, że granicę wolno przekraczać jedynie w godzinach

5 Tamże, s. 3.
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dziennych. Ustalono także, iż od kwietnia do września będą to godziny od 6 
rano do 6 wieczorem, a od października do marca -  od 7 rano do 6 wie
czorem. Ustalono także, że w okresie od maja do września można prze
chodzić przez granicę w wyjątkowych przypadkach już od godziny 4 rano6, 
jednakże wymagało to dodatkowego pozwolenia, które było wydawane 
bardzo rzadko. Tak precyzyjne ustalenia czasowe przekraczania granicy 
miały zapewne zapobiec przemytowi, który na tym terenie w okresie 
międzywojennym stanowił prawdziwą zmorę służb granicznych. Na ten 
temat można jeszcze dziś zebrać wiele relacji świadków z działalności 
przemytniczej na niemiecko-polskim pograniczu powiatu bytowskiego i 
chojnickiego. Procederem tym trudniły się niejednokrotnie całe wsie pod 
nosem służb celnych i pogranicznych.

Z tego też powodu w przepisach o małym ruchu granicznym znalazły się 
precyzyjne ustalenia odnośnie ilości przewożonej żywności. Można było 
dziennic przewieźć przez granicę tylko kilogram prowiantu na osobę. W 
tym wyliczono dokładnie, że wolno legalnie mieć 0,25 kg mięsa lub tłuszczu 
z wyłączeniem masła. Można było przewieźć przez granicę pieniądze w 
wysokości 3000 marek polskich lub 600 marek niemieckich7. Przedstawione 
tu przepisy walutowe uległy zmianie po roku 1924, gdy w Polsce walutą stał 
się złoty.

Po roku 1930 zmieniono także dokumenty uprawniające do przekra
czania granicy. Zmienił się wygląd aktu i treści dodatkowych w nim zawar
tych. Nadal jednak pozostały w mocy obowiązujące przepisy przekraczania 
granicy w małym ruchu granicznym. Organami wydającymi tego typu doku
menty były starostwa przygraniczne. Nadal także starosta zasięgał opinii o 
celowości wydania dokumentu w wójtostwach przygranicznych, które były 
najlepiej zorientowane w potrzebach określonych rolników.

Na jednym z posiadanych przeze mnie dokumentów zachowała się 
doskonale pieczęć wójtostwa w Borzyszkowach, które było terenem przy
granicznym ówczesnego powiatu chojnickiego po stronie polskiej z po
wiatem bytowskim po stronie niemieckiej (rys. 3.).

6 Tamże, s. 3.
7 Tamże. s. 4.
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Rys. 3. Pieczęc wójta na obwód Borzyszkowy; zbiory prywatne

W wyżej przedstawionej pieczęci widać doskonale zachowanego orła w 
koronie, który w tej formie jako godło Polski obowiązywał od 1 sierpnia 
1919 do 13 grudnia 19278.

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa, 2003, s. 128 i nast. 
Oficjalnie godło to przestało obowiązywać 13 XII 1927 r. Prawdą jest jednak, że w 
pieczęciach pojawia się jeszcze na dokumentach z 1928 roku.
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Inga Mach

Strój kaszubski dawniej i dziś

Gdyby damy pisały historię świata, 
pierwszy rozdział byłby poświęcony modzie.

(Inga Mach)'

Gdy 19 X 2002 roku na IV Forum Twórczości Ludowej Ziemi Ka
szubskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie tematem był 
„Ludowy strój kaszubski”, starano się w dyskusji odpowiedzieć na naj
trudniejsze pytanie: jaki był? jak wyglądał? Co zrobić, by obecny strój ubie
rany przez zespoły taneczne był realistyczny, piękny, zachwycający i w 
miarę wiemy tradycji. Nie zachował się bowiem żaden z dawnych strojów 
damskich ani męskich. Obecny „zdobiony strój kaszubski” (tak nazwany 
został przez etnografów) starano się zrekonstruować już przed II wojną 
światową, zmieniano przy tym jego tradycyjną postać, upiększając bardzo 
rozbudowanym haftem i różnymi ozdobami, aby uczynić go jak najbardziej 
dekoracyjnym, np. dodawano hafty na rękawach koszul i na zapaskach, co 
nie wynikało z lokalnych tradycji. Wprawdzie istniała na Kaszubach odzież 
bogato zdobiona złotą i srebrną nitką, ale ubierano ją  tylko do kościoła, 
urzędu, na odpusty i różne uroczystości. Inna natomiast była odzież co
dziennego użytku, do pracy, zajęć w domu i w polu.

1 Inga Mach jesl znaną bytowską hafciarką artystyczną. Tekst ten jest autorską refleksją nad 
ludowym strojem kaszubskim i jednocześnie propozycją własnej wizji współczesnego ubioru 
typu ludowego, przeznaczonego dla zespołów folklorystycznych (przyp. red.).
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0  paradnym, odświętnym stroju Kaszubów wspomina etnograf Woj
ciech Błaszkowski, pisząc m.in., że zarówno męski, jak i żeński strój wyko
nany był z tkanin dobrej jakości i zdobiony kolorowymi aplikacjami oraz 
naszywkami ze złotych i srebrnych nici. Bardziej zamożni uzupełniali go 
spinkami, sprzączkami i „złotymi” łańcuszkami2.

Tradycje zdobienia odzieży złotą i srebrną nitką kultywowały już od 
średniowiecza siostry zakonne w żeńskich klasztorach w Żukowie i Żarno
wcu. Wpływ na kształt i styl zdobienia odzieży miały bezpośrednie kontakty 
zakonnic z klasztorami włoskimi, hiszpańskimi i francuskimi. W klaszto
rach tych wykonywano nie tylko paramenty kościelne, ale też stroje i cze
pce, zwane złotogłowiem, z których w wiekach XVI i XVII słynęła 
Florencja’. Ale właściwą ojczyzną złotogłowia (altembasu -  czyli ciężkiej 
tkaniny jedwabnej, przetykanej złotą nicią, używanej na drogie ubiory 
świeckie i szaty liturgiczne) jest Turcja i Persja. Stamtąd złotogłowie różny
mi drogami dotarło m.in. do Polski. Ponieważ te drogie tkaniny były nie
osiągalne dla przeciętnej szlachcianki kaszubskiej, więc o wiele taniej było 
haftować na wzór drogich perskich i tureckich złotnic w klasztorach i war
sztatach rzemieślniczych, o czym pisze Maria Gutkowska-Rychlewska w 
swojej książce4. W powstających w ten sposób w Polsce tkaninach zdo
bionych regularnym złotym ornamentem oraz kwiatowymi schema
tycznymi motywami, odbijają się silne wpływy sztuki zdobniczej Wschodu.

Strój kobiecy

Bożena Stelmachowska w pracy Atlas polskich strojów ludowych -strój 
kaszubski, obszernie i wnikliwie pisze o ludowym ubiorze, powołując się na 
badania własne i wielu innych badaczy.

1 tak, o serdaku damskim, zwanym też staniczkiem, wiemy niewiele. Ża
den nie przetrwał do czasów dzisiejszych. Pod serdakiem noszono koszule.

2 W. Błaszkowski. Hafty regionalne na Pomorzu Gdańskim. Gdańsk, 1983, s. 23,44.
Słownik sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz. Warszawa, 1976.
M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów. Warszawa, 1968, s. 695, 706.
B. Stelmachowska, Atlas polskich strojów ludowych -  strój kaszubski. Wrocław, 1959, s. 

38.
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Występują ich dwa rodzaje: z krótkimi i długimi rękawami. Koszula dziew
częca posiadała rękawy długie, zakończone mankiecikiem oraz mały stojący 
kołnierzyk. Nie zapinała się na guziki, lecz wiązała na wąskie czerwone 
wstążki. Opis takiej koszuli, zwanej już „bluzką”, pochodzi zapewne z 
końca XIX wieku lub z początku XX wieku. Z historii mody wiemy, że 
stojący kołnierz, jak i mankiecik był uważany za typowo męski, nie 
przysługujący damie, ostro krytykowany, zapoczątkowany przez George 
Sand (1804-76) jako droga do emancypacji kobiet i z upodobaniem noszony 
przez lesbijki. Zaś co do zdobień, w czasach rozwoju złotogłowia w Europie 
do białych koszul dodawano różnego rodzaju kryzy i falbany, czasem 
zdobiono koszule białym haftem, ale nigdy kolorowym.

Spódnica damska była obszerna, sfałdowana, u kobiet starszych sięgała 
do kostek, a u dziewcząt na wysokość łydek, relacjonuje Stelmachowska6. 
Zaś Günter Grass w znanym passusie powieści Blaszany bębenek opowiada 
o pewnej starej Kaszubce, która nosiła nawet pięć spódnic -  cztery spodnie i 
jedną (najszerszą) wierzchnią.

W latach 1870-80 pojawiły się u dołu spódnic trzy równoległe lampasy. 
Na spódnice zakładano jedwabne (na święta) i płócienne (na co dzień) za
paski, w kolorze skontrastowanym z barwą spódnicy, od której zwykle były 
ciemniejsze. Kobieca zapaska była obszerna, zachodząca do tyłu, sięgająca 
dolnego brzegu spódnicy i nie posiadająca zdobień.

Jeśli chodzi o czepce, zwane też złotnicami, to tych dawnych zachowało 
się obecnie zaledwie kilkanaście sztuk w muzealnych zbiorach w Kartuzach, 
w Krakowie i w Toruniu. We Wdzydzach zostały zniszczone przez pożar za
bytkowej chaty. Jeszcze w okresie międzywojennym spotkać można było 
czepce na głowach starszych Kaszubek, noszone z dumąjako najgodniejsze 
nakrycie siwych włosów. Posiadanie takiego nakrycia głowy w XVIII wieku 
było ambicją każdej Kaszubki z powodu jego wysokiej ceny: od 5 do 8 ta
larów (dla porównania -  cena jednej krowy wynosiła 10 talarów). Zdobione 
czepce-złotnice, ale i cały strój kobiecy, zaczynają zanikać pod koniec XIX 
wieku.

Czepiec mojej babci, jaki miałam szczęście oglądać, był szyty z czarnej 
satyny, zdobiony czarnym sutaszem. Miał tasiemki o szerokości 5-6 cm,

6 Tamże, s. 38-39.
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przyszyte do otoku dolnych brzegów. Jak to babcia mówiła: w drodze do 
kościoła zawiązywała go pod brodę, co chroniło przed zimnem, a na miejscu 
przy kościele zawiązywała do tyłu, co dodawało uroku twarzy i odsłaniało 
uszy.

Często na starych fotografiach spod czepców widoczna jest biała koron
ka, która nie jest przytwierdzona do drogiego czepca haftowanego, lecz do 
płóciennego czepca wkładanego pod spód, który można było dowolnie 
zmieniać lub prać. Zaś haftowany złotą nitką czepiec aksamitny, satynowy 
czy z sukna można było tylko czyścić nad parą, co dodawało puszystości 
przede wszystkim aksamitom.

Równocześnie z czepcem jako nakrycie głowy występuje wianek, który 
przysługiwał tylko dziewczętom, jak informuje B. Stelmachowska7. W 
XV1I-XIX wieku zmienił się w uroczysty wieniec zaślubinowy, wzboga
cony o złoty sztych i wielki pęk barwnych wstążek. Bywały też skromniej
sze: ruciane, lawendowe, uzupełniane białymi, papierowymi kwiatkami. 
Dziewczęta wplatały też we włosy lub przypinały sobie pęczki kwiatów 
naturalnych. W takich zdobieniach uczestniczyły w tańcach, dożynkach, 
ogniskach świętojańskich.

Kolejnym nakryciem głowy, wymienianym przez B. Stelmachowską, 
jest chustka8. Rozróżnia się chustki nakrywające głowę oraz chusty na- 
ramienne. Według informacji z końca XIX w., kobiety kaszubskie latem 
nosiły na głowie białe, cienkie chustki wiązane pod brodą stąd nazywano je 
„białkam?”. Ma to wiele wspólnego z dawnym ogólnopolskim określeniem 
-  „białogłowa”. Zresztą nazywanie kobiety „białką” dotyczy tylko niektó
rych regionów kaszubskich, m.in. kartuskiego i puckiego, nie dotyczy 
okolic wysuniętych na południe i zachód, gdzie kobietę, jak pamiętam, na
zywano po prostu „kobietą”.

Pod koniec XIX wieku wprowadzone zostały wełniane chustki na głowę, 
początkowo czarne, później różnokolorowe, produkowane fabrycznie; chęt
nie noszone przez Kaszubki starsze i młodsze.

Tamże, s. 41-42. 
Tamże
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Strój męski

Mniejszym zmianom ulegało męskie nakrycie głowy. Prof. Stelma
chowska opisuje muce, zwane także kapuzami, jako typowe nakrycie głowy 
męskiej9. Szyte były z czarnego jagnięcia, z zausznikami i długim okryciem 
karku. Podczas mrozu czy śnieżycy można było nausznice spuszczać na 
uszy i zawiązywać pod brodą. Istniały dwa rodzaje tychże czapek: szyte ze 
skóry z futrem na wierzchu oraz z opuszką baranią wokół głowy i denkiem 
sukiennym. Noszono je jeszcze w okresie międzywojennym. Opisane na
krycie głowy można porównać do baranic z innych rejonów Polski, jak 
również do rosyjskich papochów, które przede wszystkim chroniły przed 
zimnem. Wyżej opisane muce wyśmiewa Hieronim Derdowski w poemacie 
O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł. Mucami też przezywano 
kobiety w kłótniach, co oznaczało „głowę bez rozumu”.

Do ubioru niedzielnego wkładano kapelusz, który był czarny, filcowy, o 
małym rondzie i niskiej główce. Z początkiem XIX wieku przyjęto ówczes
ną europejską modę: kapelusze podobne do cylindrów. W lecie noszono ka
pelusze słomkowe o denku wysokim.

Typ koszuli kaszubskiej nie jest nam znany. Możemy się nieco ojej wy
glądzie dowiedzieć z XVIII-wiecznych miedziorytów Matthaeusa Deis- 
cha1".

W XIX wieku koszula męska szyta była z płótna samodziałowego. 
Wnioskować można, że miała kołnierz wykładany, wiązany pod szyją 
czerwoną tasiemką; wiązane były także rękawy zakończone wąskim man
kietem. W wieku XX wiązania rękawów i kołnierzyka zastąpiono guzikami, 
później też i kołnierz uległ redukcji, zastąpiono go lamówką, przystosowaną 
do przypinania sztywnego kołnierzyka. W pierwszej ćwierci XX wieku 
wkładano na koszulę półkoszulek. Najczęściej był biały, często haftowany 
białą nitką.

Spodnie najuboższa ludność nosiła parciane. Jednak do paradnego stroju 
kaszubskiego wkładano spodnie skórzane, zwane zamszowe buksę, które

9 Tamże, s. 35.
10 Tamże, s. 29.
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przetrwały w tradycji u ludności rolniczej, jak i u rybaków. Były one jelon
kowe, tzn. w barwie naturalnej skóry.

Oprócz parcianych i skórzanych noszono też spodnie samodziałowe, 
wełniane, farbowane najczęściej na kolor granatowy jak sukmana. Istniały 
spodnie długie oraz krótkie, sięgające do kolan. Jednak ustalenie kroju spo
dni jest trudne, gdyż brak dokładnych przekazów.

Kamizela (liwk) ubierana na koszulę, używana była na całym obszarze 
Kaszub. Starsi mężczyźni woleli nosić kamizele zapinające się wysoko pod 
szyją, w kolorze granatowym lub ciemnozielonym. Młodzi miewali kamize
le wycięte przy szyi i zakończone wykładanym kołnierzykiem z tkaniny 
prążkowanej (sztruks) -  czerwone, zielone lub żółte.

Kaftan (kaszubska nazwa węps-wamps) był okryciem zimowym, gdyż 
porą letnią chłopi ubierali się tylko w kamizele. Wamps miał barwę ciemno
zieloną albo granatową. Od przodu i od tyłu zdobiły go dwa rzędy guzików. 
Młodszym mężczyznom przysługiwał wamps szyty do figury, lecz nie za 
bardzo obcisły i sięgający poza biodra. Posiadał małe wyłogi przy kołnierzu, 
nie miał mankietów. Zaopatrzony był po bokach w dwie kwadratowe, na
szyte na wierzch kieszenie, zapinał się na dwa rzędy mosiężnych guzików, 
układanych po trzy. Takie same guziki znajdowały się z tyłu w pasie. Po
siadał barwę modrakową, granatową lub ciemnozieloną.

Sukmana szyta była z granatowego lub modrego samodziału, u bogatych 
z kupnego sukna. Krój cechowały plecy z tzw. słupem, tj. wąskim pasem 
sięgającym aż do dołu oraz sześć kontrafałd z tyłu, po trzy z każdej strony 
słupa. W połach tylnych dodatkowo po trzy fałdy mniejsze, idące od pasa, 
akcentowane błyszczącym, metalowym guzikiem. Kołnierz leżący z przodu 
posiadał czerwone klapy rozchylone na boki, a pod pachami znajdowały się 
kliny podkreślające sylwetkę. U rękawów widać było czerwone wyłogi z ta
kiej samej tkaniny jak na klapach kołnierza albo też samo lamowanie brze
gów kołnierza, klap i mankietów.

W XVIII wieku w niektóiych okolicach na sukmany zakładano czerwo
ny pas, który możemy także zaliczyć do historycznego stroju kaszubskiego.

Do męskiego stroju również należał płaszcz lub kożuch, którego nie będę 
opisywać, gdyż jest nie przydatny dla zespołów tanecznych czy śpiewa
czych.
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Obuwie, do którego Kaszubi przywiązywali dużą wagę, wyrażało pozy
cję społeczną. Dlatego też buty z cholewami, czyli skorznie, były ważną czę
ścią stroju regionalnego. Skorznie dobrze wywiksowane (błyszczące) 
konieczne były do stroju paradnego, a szczególnie weselnego. Najpospo
litsze były buty z surowej, nie farbowanej skóry, ale istniały też buty z czar
nej skóry, tzw. boksu. Wewnątrz cholewki wszywano ucha z mocnego 
płótna, przez co łatwiej ubierano but na nogę.

Obok butów wysokich, na co dzień noszono obuwie niskie, wydłubane z 
drewna (chodaki) i korki (dejle) o drewnianej podeszwie i skórzanym wierz
chu.

Najważniejszym uzupełnieniem ubioru męskiego była rogowa tabakiera 
w kształcie rożka oraz kunsztownie zagięta laska.

Strój świetlicowy

Pierwszą próbę zrekonstruowania stroju kaszubskiego, zanim zrobiła to 
B. Stelmachowska, podjęła Franciszka Majkowska. Taki strój zaprezento
wała podczas wieczornicy Towarzystwa Czytelni Polskich w Kościerzynie 
w 1910 r. Rekonstrukcję oparła na ustnych przekazach starszych osób oraz 
zachowanych częściach stroju.

Ubiór damski składał się według niej z białej haftowanej kolorowo bluz
ki, z aksamitnego gorsecika o luźnym kroju, z wełnianej, sfałdowanej nie
bieskiej spódniczki i z białego płóciennego fartuszka ze szlakiem 
kolorowego haftu. Górny brzeg gorsetu był ozdobiony dużą szkocką kokar
dą o długich końcach, a głowa była nakryta chusteczką noszoną jak czepek z 
haftowanym denkiem.

Strój ten oparty był jednak na nieudokumentowanych wzorach. Ponadto 
posiadał obcy element w postaci szkockiej kokardy i niestosowanych dotąd 
na koszulach, fartuchach i czepkach, kolorowych haftach (projektowanych 
przez Teodorę Gulgowską). Ubiór ten przyjął się jako strój świetlicowy w 
amatorskich teatrzykach i jako akcent kaszubski podczas uroczystości, np. 
dożynek.

i
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Natomiast strój męski w zasadzie nie został zrekonstruowany. Młodzież 
do tańca ubierała się w czarne spodnie, w czarną kamizelkę oraz białą koszu
lę z długimi rękawami.

Strój świetlicowy (męski i damski) przetrwał okres międzywojenny i 
używany jest z niewielkimi zmianami praktycznie aż do dziś.

Moja propozycja

Materiały zebrane przez tylu szperaczy i etnografów dają obraz stroju 
XIX-XX wieku. Jeżeli chcemy odtworzyć zdobiony strój kaszubski na 
motywach i technice haftów klasztornych od XV do XVIII wieku, to w 
każdej części garderoby musimy być wierni temu okresowi.

Gdybym miała zaproponować kobiecy „kaszubski strój zdobiony” dla 
zespołów tanecznych, składałby się on z:

1. halki z białego płótna, czterowarstwowej, imitującej cztery halki 
zwane spódnikami;

2. koszuli -  bluzki białej, z falbaną jako kołnierz i z wykończeniem 
rękawów na gumce, przyozdobionych tasiemką w kolorze serdaka i tak 
samo przy sz> i,

3. spódnicy układanej w niezaprasowane fałdy nachodzące na sie
bie, szerokiej na 3.5 m do 4,5 m (w obrocie) z dwoma pasami atłasowymi u 
dołu; szerokość zebrana u góry w pasek z gumką, jeżeli zapinana to ko
niecznie na dwa guziki (w przypadku oderwania się jednego z nich podczas 
tańca), w barwie jaśniejszej od serdaka (zwykle aksamity są ciemne);

4. zapastnicy z satyny lub z żorżety, bez zdobień, w kolorze serda
ka, o długości odpowiednie; by podczas występu nie przeszkadzała;

5. serdaka aksamitnego z haftem klasztornym na podkładzie i mas
ce, srebrnego lub złotego, według kroju zamieszczonego w Atlasie B. Stel
machowskiej;

6. czepca lub czółka (bramki) obowiązującego do stanu, nigdy nie 
pozwoliłabym do takiego stroju wkładać wianka, gdyż ujmuje powagi i 
umniejsza elegancji; jako hafciarka (projektowałam i wykonywałam stroje 
dla kaszubskiego zespołu z Bytowa), ale też i fotograf radzę, aby podszewka

178



Strój kaszubski dawniej i dziś

pod czepcem była płócienna, by nie zsuwała się z głowy, przyszyta ręcznie, 
by łatwo oddzielić ją  od czepca, wyprać lub wymienić;

7. butów sznurowanych, obecnie zwanych scenicznymi, czarnych.
Wianki zastosowałabym do stroju świetlicowego, który można złożyć z 

obecnie stosowanej bluzki zdobionej haftem siedmiobarwnym, haftowane
go fartuszka, modrej spódnicy. Wianek ma swoje niezaprzeczalne prawo 
funkcjonować w zespołach tanecznych, śpiewaczych, ale nigdy nie po
winien być używany do zdobionego stroju kaszubskiego, zwanego parad-

Tancerka w scenicznym stroju kaszubskim, 
opracowanym według koncepcji Ingi Mach
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nym. Należy też zachować tradycję wkładania go tylko na głowy dziewcząt, 
panien.

Przeciwna jestem stosowaniu do wianków kwiatu maku, który nie 
istnieje w tradycyjnym klasztornym hafcie. W symbolice liturgicznej maki 
znaczą zabłąkanie, zawirowanie, są symbolem grzechu i rozpusty'. Makówki 
w hafcie pojawiły się w XX wieku, zaprojektowane przez T. Gulgowską. W 
układzie kwiatowym radziłabym przestrzegać pewnej zasady, którą stoso
wały siostry zakonne. Przywołuje ją  Barbara Rezmer chodzi o to, że wszel
kie gałązki w haftowanych motywach zdobniczych nie mogą się krzyżować, 
nakładać i przeplatać, „bo życie człowieka powinno być proste i przejrzy
ste”".

Męski strój sceniczny składałby się z następujących elementów:
1. kabata w kolorze modiym, zdobionego złotą lub srebrną nitką 

(kabat -  rodzaj kaftana lub kurtki podszywany filtrem albo podszewką, 
bramowany aksamitem, często bez rękawów, noszony przez mężczyzn, 
także okrycie wojskowych w XV-XV11 wieku12);

2. koszuli z białego płótna bez haftu, z guzikami, bez tasiemki 
wiązanej; proponuję unikać szkockiej kokardy;

3. spodni w kolorze naturalnej wełny lub białych;
4. kaftana (liwk) sięgającego do bioder, według kroju zamieszczo

nego w Atlasie B. Stelmachowskiej;
5. butów z cholewami;
6. kapelusza czarnego, opasanego wstążką błękitną lub czerwoną 

(w przypadku, gdyby w użyciu był czerwony szal wiązany w pasie, oparty o 
biodra);

7. kapoty w kolorze żółtym (w ubiorze rybackim).
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Maciej Kwaśkiewicz

Rozmaitości o kulturowym obliczu miasta -  bytowskie pomniki

W ramach prowadzonej na łamach „Naszego Pomorza” kroniki, w dziale 
„Rozmaitości o kulturowym obliczu miasta”, należącym już do tradycyj
nych pozycji wydawnictwa, przedstawię zespół dzieł architektoniczno-rzeź- 
biarskich, jakimi są pomniki.

Bytów -  nie należący do dużych miast -  nie posiada pomników zbyt wie
le, nie są one również jakimś charakterystycznym dla miasta wyróżnikiem. 
Uwagę mą jednak zwraca fakt, iż zostały one przez mieszkańców Bytowa, 
przynajmniej na czas jakiś, zapomniane i zaniedbane. Jednakże zdanie to nie 
wypływa jedynie z mych własnych poglądów. Otóż, problematyka bytow- 
skich pomników, której zamierzam poświęcić tegoroczną wypowiedź, po
dobnie jak artykuły z lat ubiegłych, została wywołana dyskusją na temat 
stanu i dalszej przyszłości największego bytowskiego monumentu upa
miętniającego bojowników o wolność i polskość ziemi bytowskiej. Nie jest 
to zresztąjedyny obiekt tego typu, który trafił na łamy lokalnej prasy w roku 
2003. Bytowscy dziennikarze nawiązywali do nich jeszcze dwa razy. Na po
czątku roku informowali swych czytelników o niespodziewanym odkryciu 
zapomnianej płyty pamiątkowej wmurowanej w ścianę starego młyna'. W 
październiku natomiast o inicjatywie dwóch mieszkańców Bytowa, mającej 
na celu otoczenie opieką zapomniany pomnik upamiętniający rosyjskich

i „Kurier Bytowski”, 2003, nr 7, s. 13.
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żołnierzy, zmarłych w bytowskim obozie jenieckim w czasie 1 wojny 
światowej*.

Zanim jednak przejdę do przedstawienia poszczególnych obiektów, 
zwrócę uwagę na zjawisko, jakim jest wznoszenie owych monumentów, jak 
również, czym te dzieła są dla swych autorów, czym stają się dla społeczno
ści, jak są interpretowane i jak egzystują w kulturze. Zaczynając od samego 
początku, czyli od znaczenia słowa „pomnik”, trafiamy w samo sedno jego 
funkcji, gdyż jego znaczenie związane jest z pamięcią, pamiątką, a więc 
upamiętnieniem osoby, zdarzenia, idei. Upamiętnienie ma na celu przecho
wanie, zachowanie w czasie. Reasumując, dla ideowej wartości pomnika 
istotne są dwie kategorie: pamięci i czasu. Tematem moich rozważań mają 
być pomniki rozumiane w sensie elementów architektury, pominę zatem 
inne frazeologiczne związki wyrazu pomnik, takie jak pomnik literatury, 
prawa, kultury' czy przyrody etc., mające na celu naznaczyć dane zjawiska 
kategorią pamięci, utrwalenia ich.

Zwróćmy uwagę na niezwykle starą metrykę pomnika, który ewoluował 
oczywiście wraz z rozwojem kultury. Dobrym przykładem wydaje mi się w 
tym punkcie cytat z Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera, której 
samej nie możemy odmówić miana pomnika: „Tutaj przeto w ściślejszem 
znaczeniu wyraz pomnik rozumiemy jako przedmiot wystawiony dla upa
miętnienia jakiejś osoby lub wydarzenia, inaczej -  to, co Rzymianie rozu
mieli przez wyraz monumentum. Wszystkie ludy, skoro tylko wychodzą ze 
stanu pierwotnej dzikości, skoro starają się przekazać świadomie potom
stwu to, co sami wiedzą, upamiętniają wybitne osoby i zdarzenia we właści
wy sobie sposób To też już z okresu kultury pierwotnej pochodzą pomniki 
najprostsze, jak kopce, mogiły i kurhany.”3

Sprecyzujmy zatem najściślej, jaki zakres znaczeniowy obejmie niniej
sze, krótkie opracowanie bytowskich pomników. Najobszerniejszą defi
nicją, która nie tylko w jasny sposób wyławia właśnie ten istotny dla 
naszych rozważań aspekt bytu zwanego tu pomnikiem, dającą jednocześnie 
syntetyczny wgląd w historię, jak i typologię naszego bohatera -  pomnika, 
znalazłem w Encyklopedii architektury’:

2 „Kurier Bytowski”, 2003, nr 41, s. 13.
3 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Warszawa, 1972, t. IV, s. 73.
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„Pomnik, monument, dzieło artystyczne upamiętniające zasłużonych lu
dzi i wydarzenia historyczne ustawiane najczęściej na wolnym powietrzu, 
niekiedy w obrębie budynku (np. świątyni czy kościele). Pomnik może mieć 
formę rzeźby lub struktury architektonicznej, często łączonej z rzeźbą. 
Osobną grupę stanowią pomniki nagrobne. Idea wznoszenia pomników ro
zwinęła się w starożytności. Z owego okresu znamy stelle mezopotamskie, 
rzymskie łuki triumfalne, kolumny czy posągi konne przedstawiające wo
dzów i cesarzy. W średniowieczu pomniki symbolizujące władzę występo
wały rzadko. Odrodzenie nawiązało przede wszystkim do klasycznej formy 
pomnika konnego, rozwijanej dalej w epoce baroku. W czasach baroku i 
klasycyzmu chętnie sięgano też po formy kolumny, obelisku i piramidy. W 
końcu XIX wieku nastała moda na olbrzymie, eklektyczne pomniki archi
tektoniczne i gigantyczne kompozycje figuralne, w których celowały zwła
szcza Niemcy. Świadectwem dwóch wojen światowych stały się w I 
połowie XX wieku rozległe kompozycje architektoniczno-przestrzenne, 
zakładane na polach bitew i miejscach obozów koncentracyjnych.”4

Tyle definicja encyklopedyczna, przyznajmy: wyczerpująca i przejrzy
sta, brak jej jednak zwrócenia uwagi na jeszcze jedną, istotną funkcję 
pomnika. Funkcję polityczną, utrwalającą ustrój i społeczny porządek, która 
szczególnie po II wojnie światowej zdominowała place i skwery naszych 
miast, w tym również Bytowa. Taki stan rzeczy oddziaływał społecznie nie 
tylko w sposób zamierzony, odnosił również skutki przeciwne. W związku z 
tym pomniki, będące z definicyjnego założenia obiektami godnymi szacun
ku, doświadczały powszechnie nie tylko obojętności czy niechęci, lecz czę
sto znaczeń przeciwnych swym pierwotnym założeniom. Zjawisko to 
najczęściej artykułowane było zazwyczaj w niewybrednych formach 
humorystycznych typowych współczesnemu folklorowi miejskiemu5.

N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektwy. Warszawa, 1992, s. 
287-288.

Pomniki nieakceptowane społecznie, wznoszone w okresie PRL nazywano czasem: 
mamutem, krematorium, kotłownią, piekarnią itp. Stanisław Ożóg, autor strony internetowej 
poświęconej pomnikom (http://republika.pl/rilian/pomnikologia), przytacza tu m.in. sytuację 
Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie oraz Pomnika Niepodległości w Pabianicach. 
Nazywanie bytowskiego Pomnika Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej 
„mamutem”, o czym w dalszej części tekstu, nie jest więc jednostkowe.

-
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Najdotkliwszą jednak degradacją dla pomników, jaka mogła się im 
przydarzyć, jest zapomnienie. Nie dotyka ona jednak tak silnie samego 
obiektu, jakim jest pomnik, którego ideologiczną konstrukcją są zjawiska 
pamięci i czasu, chyba że ulegnie on całkowitej dematerializacji. Znacznie 
dotkliwszym staje się dla swych iwórców, autorów, którzy starali się prze
kazać w nim ważne z ich punktu widzenia treści. Cóż zatem stan za
pomnienia niesie pomnikom? Otóż, jeśli ich nie unicestwi, spowoduje 
zapewne pewne zniszczenia. Pomnik jednak, jako byt mający funkcję prze
chowywania pamięci i transmisji jej w czasie, nabiera w ten sposób 
dodatkowych treści zapisanych w jego wyglądzie rysami pęknięć, opo
wiadając tym samym przyszłym pokoleniem nie tylko treść zawartej w nim 
idei, ale sposób jej traktowania w czasie.

Owe definicje i dywagacje na ich temat, wyczerpująco odpowiadają na 
pytanie: czym jest pomnik? Odpowiedzi te jednak są dość oderwane od 
codziennego, namacalnego życia i społecznej świadomości. Ten aspekt 
pomnikowego bytu w punktach wydobył Kazimierz Ożóg w pracy Człowiek 
w pomnikach lubelskich 1944-2001*. Autor zwraca uwagę na fakt, iż pomnik 
stanowi specyficzną wartość -  samą w sobie. Jest ucieleśnieniem idei ho
noru i patriotyzmu, mesie przez siebie wartości estetyczne; jest przedmio
tem dumy, przypomina współczesnym o zdarzeniach przeszłych i ważnych 
postaciach, które miały i mają ogromny wpływ na nas wszystkich, buduje 
tożsamość mieszkańców, może być również punktem spotkań, jest miej
scem, wokół któiego toczy się życie, jest wreszcie atrakcją turystyczną, 
miejscem pamiątkowych fotografii, buduje wspomnienia i obraz zwiedza
nego miasta7.

Ogromny ładunek treści patriotycznych lub propagandowych obecnych 
w pomnikach sprawiał, że wielokrotnie w historii upadały one i były 
niszczone. Niszczenie to może dokonywać się za przyzwoleniem lub z po
lecenia nowych władz zarówno okupacyjnych, jak i własnych, przy czym 
społeczeństwo może się temu sprzeciwiać bądź popierać, a wręcz samo sta-

6 S. Ożóg, Człowiek w pomnikach lubelskich 1944-2001 -  Praca magisterska napisana pod 
kierunkiem dra hab. Lechosława Lamieńskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział 
Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki), cytowane fragmenty pochodzą ze strony 
internetowej, na której zamieszczono częśc pracy (por. poprzedni przypis).

Tamże
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wać się narzędziem zniszczenia. Takie sytuacje miały miejsce wielokrotnie 
w historii, pod każdą szerokością geograficzną, od czasów faraonów do nam 
współczesnych. Sytuacja działania wbrew woli społeczeństwa zaistniała w 
historii Polski w latach II wojny światowej i wkrótce po niej. Okupant 
hitlerowski w roku 1939 i latach następnych oraz radziecki od 1944 niszczył 
te same pomniki -  będące wyrazem patriotyzmu. Masowo upadały pomniki 
poetów, bohaterów narodowych, zwycięskich wodzów, pomniki niepodle
głości, Legionów czy Konstytucji 3 Maja. Inna sytuacja wystąpiła po 1918 
roku, gdy niszczono masowo narzucone oznaki niewoli rozbiorowej, posągi 
cesarzy, namiestników, oraz po czerwcu 1989 roku, gdy usuwano pomniki 
narzucone przez system komunistyczny. Wiele pomników powstałych w 
latach PRL zniszczyło społeczeństwo spontanicznie, ochoczo i z entuzja
zmem, pracując nierzadko własnymi rękami nad ich usunięciem. Przyczyn 
ich upadku z postumentów należy szukać w braku harmonii między 
wartościami przez nie reprezentowanymi a wyznawanymi przez społeczeń
stwo. Były to pomniki sztuczne, znaki wykrzywienia i zniewolenia 
umysłów. Jednakże zarówno wybudowanie pomnika, który dzieli społe
czeństwo, jak i późniejsze niszczenie go jest zjawiskiem postrzeganym w 
perspektywie czasu negatywnie8.

Od tego być może przydługiego wstępu przejdźmy do właściwego te
matu: pomników bytowskich. Jak zauważyłem wcześniej, Bytów nie 
obfituje wielką ilością obiektów, poza tym stan ich zachowania też nie 
napawa zbytnim optymizmem. Lista opisanych w niniejszym opracowaniu 
zamyka się w liczbie czternastu sztuk. Włączam tu również tablice pa
miątkowe w myśl tego, co napisałem o pomnikach i ich funkcjach me- 
moratywnych. Pominę tu posągi i detale rzeźbiarsko-architektoniczne, na 
które również można natknąć się w Bytowie i to często w zupełnie niespo
dziewanych miejscach. Natomiast obiekty już nieistniejące wymienię je
dynie i zaprezentuję zachowaną ikonografię.

Przedstawienie poszczególnych obiektów rozpocznę od najstarszej 
tablicy erekcyjnej, wmurowanej w jedną ze ścian bytowskiego zamku. Jest 
to tablica fundacyjna, która znajduje się nad pierwotnym, dziś nieistnie
jącym, wejściem do „Domu Wdów Książęcych”, we wschodnim skrzydle

8 Tamże.
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zamku od strony dziedzińca. Dom Wdów został zbudowany jako ostatnia, 
najmłodsza budowla w okresie adaptacji krzyżackiego zamku do roli re-

Tablica fundacyjna nad pierwotnym wejściem do „domu wdów” -  wschodnie skrzydło 

zamku bytowskiego; fot. Maciej Kwaśkiewicz

zydencji książęcej. Ten fragment skrzydła zbudowano na polecenie księcia 
Bogusława XIV dla księżnej Zofii, wdowy po księciu Franciszku, w 1623 
roku. Tablica wykona jest z czerwonego kamienia, nosi na sobie datę 
budowy oraz nazwiska: księcia Bogusława XIV, Petra Glasenapa, kapitana 
zamku, oraz Martina Maesena, pełniącego urząd kwestora.

Kolejnym w chronologii obiektem jest pamiątkowa tablica wmurowana 
w ścianę starego młyna przy ulicy Młyńskiej w Bytowie. Tablica ta została 
odkryta spod warstwy tynku i farby w 2000 roku. Nie zachowała się -  
niestety -  w najlepszym stanie, jednakże inskrypcja jest nadal czytelna 
pomimo licznych spękań kamienia. Można z niej wyczytać nazwisko 
fundatora budynku H. Dramburga oraz datę 3 maja 1785 r. Nie jest to za
pewne data wybudowania owego obiektu, który swą metryką sięga wiele da
lej w przeszłość, niewykluczone jednak, że odnosi się do odbudowy,
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rozbudowy bądź renowacji młyna. Na poły tylko czytelna inskrypcja su
geruje poświęcenie obiektu w opiekę boskiej opatrzności9.

Tablica fundacyjna na młynie bytowskim; fot. Maciej Kwaśkiewicz

Następny pod względem wieku zachowany pomnik pochodzi z 1918 ro
ku. Jest to postument upamiętniający jeńców wojennych z pierwszej wojny 
światowej, zmarłych w jenieckim obozie w Bytowie, zlokalizowanym nie
gdyś w okolicach dzisiejszej ulicy Gdańskiej. Cokół pomnika zachował się 
w tylnej części komunalnego cmentarza. W archiwum Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków natknąłem się na fotografię z 1965 roku, przed
stawiającą ten fragment nekropolii, funkcjonującej wówczas jako osobny 
obiekt z oddzielną bramą, na której zamieszczono napis: „Cmentarz Jeńców

H. Dramburg został wybrany na posła Sejmu Pruskiego w 1848 roku i na liście wyborczej 
figuruje jako właściciel młyna. Nazwisko to wcześniej jest nieobecne w Bytowie, więc 
tablica może upamiętniać jego przybycie do miasta i zakup bądź budowę młyna. Zob.: A. 
Wielopolski, Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX wieku. Poznań, 1965, s. 
139-141.
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Cmentarz jeńców wojennych w Bytowie; fot. archiwum Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Stupsku
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Wojennych 1914-18”. Obecnie teren ten został włączony w obręb cmentarza 
miejskiego, a pozostałość pomnika zastawiona została współczesnymi 
pochówkami. Stan pomnika pozostawia wiele do życzenia. Nie zachowało 
się zwieńczenie obiektu, jedynie postument o czterech ścianach, na którym 
prawdopodobnie stała kolumna, opleciona u podstawy zachowanym do dziś 
wieńcem. Na czterech ścianach pokaźnego postumentu znajdowały się 
betonowe tablice. Wszystkie z wyjątkiem jednej zostały skute w bliżej 
nieokreślonym czasie. Na zachowanej tablicy znajduje się napis cyrylicą, 
poświęcający monument poległym rosyjskim żołnierzom, a nad nim 
prawosławny krzyż. Prasa lokalna donosiła o powstaniu komitetu 
założonego przez dwóch mieszkańców miasta: Jacka Żmuda-Trze- 
biatowskiego i Witolda Cybę, który miałby zająć się odrestaurowaniem i 
opieką nad tą pamiątką przeszłości.

W 1958 roku odsłonięto uroczyście tablicę pamiątkową poświęconą 
Janowi Bauerowi, zasłużonemu bojownikowi o polskość ziemi bytowskiej. 
Tablica upamiętniająca tę bardzo ważną dla dziejów miasta postać została

Odsłonięcie tablicy poświęconej Janowi Bauerowi w 1958 roku; fot. Archiwum
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Stupsku
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wmurowana w fasadę kamienicy, w której Bauer mieszkał w okresie mię
dzywojennym. Ulica, przy której stał ów budynek, nosiła wtedy nazwę Fe
liksa Dzierżyńskiego, obecnie została zmieniona i upamiętnia Jana Bauera 
jego imieniem. Na tym jednak zmiany się nie kończą. Otóż, gdy kamienica 
została przeznaczona do rozbiórki w 1975 roku, tablicę przeniesiono uro
czyście na ścianę prywatnego domu zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja. 
Tablica wykonana z mosiądzu przedstawia portret Jana Bauera z podpisem: 
„Janowi Bauerowi (1904-1940) bojownikowi o polskość ziemi bytowskiej -  
rodacy. Bytów 1958”.

Największym pomnikiem Bytowa jest monument odsłonięty 22 lipca 
1964 roku. Pomnik ku czci bojowników o wolność i polskość ziemi by
towskiej znajduje się na placu Krofeya, zwanym do lat 1990. placem 8 Mar
ca. Inicjatorem powstania pomnika oraz fundatorem był Cech Rzemiosł 
Różnych w Bytowie.

Bytowski pomnik ku czci bojowników o wolność i polskość ziemi by
towskiej jest nie tylko największym gabarytowo, bo liczącym sobie ponad 5 
metrów wysokości, obiektem tego typu w mieście. Jest to świadectwo, w 
którego historię wplatają się niemal wszystkie aspekty życia polskich mo
numentów, o których wspomniałem we wstępie. Z uwagi na ów fakt, za
trzymam się w tym miejscu owej pomnikowej monografii odrobinę dłużej, 
gdyż jest, a raczej było to miejsce dla życia społecznego miasta szczególnie 
ważne Pomnik ów stanął na placu, który w mieście już przed wojną miał 
duże znaczenie polityczne. Nazywano go do 1945 roku placem Bismarcka, a 
pomnik tu stojący (o niezaprzeczalnych wartościach propagandowych dla 
Niemiec) był osią owego placu. Gdy Ziemia Bytowska powróciła do Polski, 
pomnik z placu Bismarcka został usunięty, sam plac jednak nie zmienił swe
go społecznego i politycznego charakteru. Nie stało się to oczywiście nagle i 
szybko.

Pomnik ku czci bojowników wzniesiono w połowie 1964 roku, włącza
jąc jego odsłonięcie w przypadającą w tym czasie 20. rocznicę odrodzenia 
Polski oraz zbliżające się milenium państwa polskiego. Pomimo iż dzisiej
szy plac Krofeya nie znajduje się w sercu miasta, przez szereg lat było to 
symboliczne centrum. Pod pomnikiem miały miejsce najważniejsze maso
we uroczystości. Tu odbywały się obchody święta odrodzenia Polski, tu
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została zlokalizowana impreza zwana „Jarmarkiem Folklorystycznym”. 
Dwa wyraźnie zarysowane punkty miasta stanowiły oś organizującą jego 
przestrzeń. Jednym punktem był właśnie plac, drugim -  zamek. Taką trasę

Pomnik ku czci bojowników o wolność i polskość ziemi bytowskiej; fot. Maciej 
Kwaśkiewicz

przebyła manifestacja zorganizowana z okazji odsłonięcia pomnika. 
Rozpoczęła się uroczystościami na placu 8 Marca, a zakończyła wiecem na 
dziedzińcu zamkowym.

Z biegiem czasu pomnik został „oswojony” przez kulturę. Podzielił los 
wielu podobnych mu symboli wznoszonych w latach 1960. na obszarze 
całej Polski. Był więc miejscem państwowych uroczystości i masowych 
imprez, symbolem miasta, punktem orientacyjnym, miejscem spotkań etc. 
Otrzymał też lokalne nazwy, by wreszcie doczekać się niemal folklo
rystycznych opowieści i publicznych debat. Zacznijmy od nazw, jakimi 
mieszkańcy go określali. Stał się więc pomnik ku czci bojowników... 
„Świętowitem” bądź „Światowidem”. Nazwa ta, choć nieoficjalna, dosko-
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nale odzwierciedla zarówno zamysł artystyczny twórców projektu, jak i 
ideową funkcję, jaką pomnik miał do spełnienia i jaką przez szereg lat 
spełniał. Nie sposób nie zauważyć na pierwszy rzut oka symboli, do jakich 
odnosi się forma dzieła. Mamy tu wyraźną postać słowiańskiego bóstwa o 
czterech obliczach -  znanego i z dumą przywoływanego symbolu słowiań
skich korzeni naszego narodu. Mamy tarczę, na której znajduje się piastow
ski orzeł -  najważniejszy symbol polskiej państwowości. Mamy wreszcie 
miecz, który jest symbolem nie tylko wojny, ale i trudnej historii znaczonej 
miejscami walk o polskość i poświęcenia życia ojczyźnie. Całość kompo
zycji owych dość skromnych formalnie, aczkolwiek znacznych w rozmiarze 
elementów, składa się na postać wojownika, rycerza dzierżącego w swej 
prawicy miecz, a na tarczy mającego najważniejszy symbol narodowy -  
godło państwowe -  uzupełniony sentencją „Byliśmy -  Jesteśmy- Bę
dziemy”. Cóż miałby przedstawiać taki rycerz wystawiony przez Polaków 
na polskim Pomorzu, jak nie dumę z odzyskania utraconych ziem, potwier
dzenie, iż posiadanie jej przez polski naród jest dopełnieniem dziejowej 
sprawiedliwości, złożeniem hołdu przodkom oraz wyrażeniem wiary w po
wodzenie kontynuowania patriotycznej misji w przyszłości.

Jednakże, te dość oczywiste i czytelne treści nie zawsze były jedynymi 
egzystującymi w kulturze lokalnej, a pozostające w związku z naszym pom
nikiem. Ten niewątpliwie jasny w przekazie symbol, któremu nie można 
zbyt wiele, lub zgoła nic, zarzucić, podzielił losy wielu innych pomników, 
które bardziej lub mniej zasadnie skojarzono z epoką politycznej peere
lowskiej propagandy. Wyrazem takiego potraktowania monumentu jest jego 
druga nieformalna nazwa „mamut”1". Nazwę taką oraz inne, podobne w 
treści nadawano również w innych miastach w Polsce pomnikom 
kojarzonym z propagandą państwową i postrzeganych za narzucone, spo
łecznie nieakceptowanym.

W artykule poświęconym pomnikowi i debacie na temat jego dalszych losów 
zamieszczonym w „Kurierze Bytowskim” (nr 46/2003) napisano: „Ale park upodobali sobie 
również amatorzy mocniejszych trunków, którzy czasem regulowali porachunki pod 
pomnikiem nazywanym przez nich „mamutem”. Autor owego artykułu podkreśla w ten 
sposób, iż takie postrzeganie monumentu dotyczyć miało jedynie społecznego marginesu, 
jednakże określenie to było używane również w innych polskich miastach, stając się dość 
powszechnym sformułowaniem we współczesnym folklorze miejskim.
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Po transformacji ustrojowej ustały masowe imprezy związane z pań
stwowymi, politycznymi świętami. Wraz z ich odejściem plac 8 Marca oraz 
zlokalizowany na nim pomnik coraz rzadziej byl odwiedzany. Fizycznie 
pomnik przetrwał, nie pojawiła się spontaniczna inicjatywa jego likwidacji, 
lecz niestety został zapomniany. Podzielił losy placu, który do tej pory 
nazywany placem 8 Marca kolejny raz zmienił nazwę, tym razem na plac 
Krofeya. Zmiana nazwy nie zahamowała jednak degradacji funkcji, jaką w 
społecznym organizmie miasta spełniał. Plac stał się parkingiem i miejscem 
bazarowego handlu, a całość wraz z pomnikiem oszpeconym niezbyt prze
myślanym napisem typu graffiti, głoszącym hasło „Precz Nazi”, uległ 
znacznemu zaniedbaniu i zapomnieniu. W tym roku jednak zarówno spo
łeczeństwo, jak i władze lokalne przypomniały sobie o pomniku na placu 
Krofeya. Jak się tego można było spodziewać, społeczna debata była uzu
pełnieniem procesu, jaki w swej historii przechodzą podobne obiekty. Po
jawiła się i tutaj chęć zlikwidowania pomnika, pojawiły się również treści 
współczesnego folkloru. Takie mianowicie, iż białe wykwity na pow ierz
chni betonu świadczyć mają o peerelowskiej fuszerce i pomnik niebawem

runie, więc lepiej go rozebrać. Zna
lazły się też głosy rozsądku chcące 
restauracji pomnika. Która opcja we
źmie górę, przekonamy się w naj
bliższej przyszłości.

Podobną, lecz bardziej wyraźną i 
jednoznaczną historię ma pomnik Mar
celego Nowotki. Pomnika tego już w 
Bytowie nie m ą jest jedynym obie
ktem, który po 1989 roku został zlikwi
dowany jako niesłuszny i niepotrzebny 
przejaw minionego okresu politycz
nego. Pomnik tego komunistycznego, 
polskiego działacza odsłonięto uro
czyście w 1972 roku na placu apelo
wym przed Zasadniczą Szkołą 
Zawodową w Bytowie. Uroczystości

łfe s s
Pomnik Marcelego Nowotki: fot. 
archiwum muzeum
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odsłonięcia pomnika towarzyszyło nadanie szkole imienia Marcelego No
wotki. Pomnik przedstawiał popiersie działacza osadzone na pionowym po
stumencie, na którym umieszczono napis: „Bojownikowi o wolność i 
sprawiedliwość społeczną Marcelemu Nowotko w XXX rocznicę powstania 
PPR i XXV-lecie istnienia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bytowie. 
Młodzież nauczyciele i pracownicy. Bytów 1972”. Pomnik został usunięty ok.

Pomnik przed Szkołą Zawodową w Bytowie; fot. Maciej Kwaśkiewicz

1994 roku, a jego dalszych losów nie udało mi się ustalić, choć mieszkańcy 
powszechnie twierdzą, iż został gdzieś zachowany.

Przed tą samą szkołą stoi jednak inny pomnik. Jest to dużych rozmiarów 
głaz narzutowy ustawiony na betonowym cokole na kształt obelisku. Do 
głazu przymocowano metalową tablicę przedstawiającą „Gołąbka pokoju”. 
Gołąb stoi na kuli ziemskiej, pod nim na tle globu napis głosi: „Walka o 
Pokój to Walka o Szczęście Ludzkości”. Niestety nie udało mi się zgro
madzić informacji dotyczących powstania owego pomnika.
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Na bytowskich kamienicach umieszczono parę tablic pamiątkowych w 
celu uhonorowania miejsc szczególnie ważnych dla historii. Pierwsza z nich 
to płyta wisząca na ścianie willi przy ulicy 1 Maja. Jest to miejsce marty
rologii, gdyż w okresie nazistowskich Niemiec znajdowała się tutaj siedziba 
miejscowego Gestapo. Napis na pokaźnych rozmiarów pionowej, be
tonowej tablicy głosi: „W latach panowania faszyzmu znajdowała się w tym

Tablica upamiętniająca martyrologię Polaków represjonowanych przez bytowskie 
Gestapo w okresie II wojny światowej; fot. Maciej Kwaśkiewicz

domu katownia gestapo, stąd po okrutnych torturach wywożono Polaków do 
obozów koncentracyjnych. W hołdzie pomordowanym — społeczeństwo 
Bytowa. Maj 1971”.

Natomiast tablica umieszczona na kamienicy przy ulicy Młyńskiej 
upamiętnia pierwsze lata powojennej i działalności bytowskiej placówki 
ZWM. Napis na niewielkiej betonowej płycie, zawierającej również kolisty
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Tablica upamiętniająca powojenną działalność bytowskiego ZWM; fot. Maciej 

Kwaśkiewicz

Pomnik poświęcony żołnierzom polskim i radzieckim walczącym o ziemię bytowską, 
ustawiony w 35. rocznicę powstania LWP; fot. Maciej Kwaśkiewicz
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znak ZWM, głosi: „W latach 1945-1947 w tym domu mieścił się zarząd 
powiatowy Związku Walki Młodych”.

W październiku 1978 roku na kamiennym cokole przed zamkiem 
umieszczono tablicę upamiętniającą żołnierzy radzieckich i polskich po
ległych za wolność ziemi bytowskiej. Do powstania tego pomnika został 
wykorzystany przedwojenny obelisk. Cokół owego pomnika stanowi duży 
granitowy blok wyrzeźbiony w ten sposób, aby przypominał kopiec bądź 
obelisk zbudowany z kamieni. Na przedwojennych fotografiach można 
rozpoznać ten pomnik, stojący na bastionie walów otaczających zamek. Ów 
kamienny blok został przesunięty o kilka metrów w obecne miejsce i po
służył w 1978 roku do upamiętnienia żołnierzy polskich i radzieckich. Na 
betonowej tablicy umieszczonej na cokole znajduje się napis: „W hołdzie 
żołnierzom radzieckim i polskim, którzy w latach II wojny światowej oddali 
życie za wolność ziemi bytowskiej. W 35 rocznicę Ludowego Wojska 
Polskiego mieszkańcy Bytowa. Bytów październik 1978”.

W Bytowie znajduje się 
również skwer, na którym 
zlokalizowany był wojsko
wy cmentarz połowy armii 
radzieckiej. W tym miejscu 
w 1987 roku postawiono 
tablicę upamiętniającą to 
miejsce. Tablica przytwier
dzona jest do obelisku ka
miennego osadzonego w 
betonowej podstawie. Nie
wielkich rozmiarów tablica 
zwieńczona jest czerwoną 
gwiazdą, pod którą zamie
szczono napis: „Tu znajdo
wał się cmentarz żołnierzy 
radzieckich, którzy w mar
cu 1945 polegli w walkach 
o wyzwolenie Bytowa.

Pomnik na polowym cmentarzu Armii Radzieckiej 

w Bytowie; fot. Maciej Kwaśkiewicz
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Cześć ich pamięci. Bytów 7 listopada 1987”. Obelisk otoczony jest traw
nikiem i alejkami z ławeczkami.

Pomnik ku czci polskich patriotów, którzy poświęcili życie walce o polskość ziemi 

bytowskiej; fot. Maciej Kwaśkiewicz

W 1996 roku odsłonięto pomnik upamiętniający -  podobnie jak opisy
wany wcześniej „Swiętowit” -  polskich patriotów, którzy poświęcili swe 
życie zachowaniu polskości ziemi bytowskiej w okresie panowania nie
mieckiego, tworząc na Bytowszczyźnie Związek Polaków w Niemczech. 
Na kamiennym obelisku umieszczono znak rodła i tablicę z napisem: „.--By 
tak pamięć otworzyć, by odnaleźć głębię... W hołdzie wszystkim, którzy 
przez wieki bronili polskości Kaszub Bytowskich w rocznicę 650-lecia 
uzyskania praw miejskich. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Anno Domini 
1996 Bytów”. Pomnik odsłonięto uroczyście 6 lipca 1996 roku przed Szkołą 
Podstawową nr 5 w Bytowie. W pewnym stopniu ten pomnik przejął funkcję 
monumentu na placu Krofeya. Odbywają się tu patriotyczne uroczystości, 
apele uczniów szkoły i organizacji harcerskich, jak również wykraczające
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poza społeczność uczniowską imprezy, takie jak chociażby uroczystości 
związane z 80-leciem powstania Związku Polaków w Niemczech obcho
dzone w 2003 roku.

Pomnik X-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie; fot. Maciej Kwaśkiewicz

Dziedziniec przed siedzibą Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie zgro
madził największą ilość obiektów o charakterze pomnikowym i dekoracyjnym. 
Znaleźć tu można grupę pomnikową złożoną z 3 kamiennych obelisków, do 
których przytwierdzono czarne, granitowe, szlifowane tablice. Obeliski usta
wione są promieniście, tworząc symetryczny układ. Zamkniętą pomiędzy nimi 
powierzchnię wyłożono kamiennym brukiem. Owa pomnikowa kompozycja 
poświęcona jest dziesiątej rocznicy Państwowej Straży Pożarnej. Płyta na 
największym środkowym obelisku przedstawia herb PSP, pod którym widnieje 
podpis: „Dziesięć lat (1992-2002) Państwowej Straży Pożarnej”. Następna 
tablica upamiętnia strażaków umieszczoną na niej sentencją: „Ku pamięci tych, 
co odeszli, tych, co trwają na służbie i tych, co przyjdą po nas. Bytów, maj
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2002.” Na trzeciej tablicy widnieje fragment wiersza Adama Asnyka pt. Do 
młodych.

Nie jest to jedyny pomnik zlokalizowany przed gmachem Straży Po
żarnej. Na wysokim cokole po drugiej stronie placu znajduje się figura 
przedstawiająca strażaka w mundurze i hełmie, który w prawej ręce trzyma 
topór, a lewą wyciąga przed siebie. Postać wykonana jest z betonu i poma
lowana farbą olejną na brązowo. Zarówno proporcje, jak i ukształtowanie 
oraz wyrażenie gestów przedstawionej postaci sprawiają wrażenie proste
go, wręcz prymitywistycznego ujęcia tematu. Nie jest to właściwie pomnik, 
a element dekoracyjno-architektoniczny, podobnie jak dwa posągi lwów 
ułożone na trawniku przy alejce prowadzącej do budynku. Lwy te są po
zostałością dekoracji fasady jednej z przedwojennych bytowskich kamie
nic. Rzeźby zostały zachowane przez strażaków, pomalowane złotą farbą i 
ustawione przed gmachem ku ozdobie. Wspomnieć tu należy również o 2 
kopiach tych lwów, które można spotkać w mieście. Pierwszą ustawiono na 
kamiennym cokole przy wjeździe na podbytowskie osiedle domków jedno
rodzinnych Rzepnica, druga natomiast spoczęła w jednym z dekorowanych 
przydomowych ogródków przy ulicy Styp-Rckowskiego.

Najnowszym pomnikiem, który powstał w Bytowie, jest figura Jezusa 
Chrystusa wystawiona w 2000 roku na iynku przed kościołem parafialnym 
pod wezwaniem św. Katarzyny. Jest po posąg ok. 3-metrowej wysokości, 
przedstawiający Chrystusa błogosławiącego świat. Figurę ustawiono na co
kole, w który wmurowano kamień węgielny w postaci 3 kawałków granitu, 
symbolizujących trzy bytowskie parafie. Autorem rzeźby jest Jacek Chy- 
czewski, a pomnik powstał z inicjatywy bytowskiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego ze składek lokalnej społeczności. Uroczyste od
słonięcie pomnika 7 listopada 2000 roku wpleciono w obchody zakończenia 
drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa".

W roku 2003 pojawił się w Bytowie jeszcze jeden obiekt rzeźbiarski w 
pewnym stopniu zbliżony w swym charakterze do idei pomnika. Jest to 
drewniana rzeźba pokaźnych rozmiarów, przedstawiająca króla Maciusia I -  
postać literacką stworzoną przez Janusza Korczaka. Rzeźbę autorstwa Bar-

11 Zob. M. Kwaśkiewicz, Rozmaitości o kulturowym obliczu miasta w roku 2000. „Nasze 
Pomorze”, 2000, nr 2, s. 260.
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Pomnik Jezusa Chrystusa; fot. Maciej Kwaśkiewicz

Rzeźba przedstawiająca Króla Maciusia I; fot. Maciej Kwaśkiewicz
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bary Ur ustawiono na wyremontowanym w 2003 roku nowoczesnym placu 
zabaw dla dzieci, usytuowanym przy ulicy Jana Bauera.

Niemiecki zespół pomnikowy poświęcony poległym w I wojnie światowej; 
reprodukcja karty pocztowej

Pomnik Bismarcka; reprodukcja 
karty pocztowej

Nie chciałbym pominąć żadnego z 
obiektów zawierających w sobie skład
niki definiujące go jako pomnik, choć 
jest to z pewnością niemożliwe, zwa
żywszy chociażby historię odkrytej spod 
warstwy tynku i farby płyty pamiątkowej 
na ścianie starego młyna. W związku z 
tym wspomnę jeszcze o dwóch pomni
kach czy może wręcz zespołach pomni
kowych znajdujących się w mieście do 
1945 roku. Jednym z nich był postument 
na dawnym placu Bismarcka, o którym 
pisałem w związku z  monumentem 
poświęconym bojownikom o wolność i 
polskość ziemi bytowskiej. Innym z
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kolei, nieistniejącym pomnikiem, a w zasadzie kompozycją pomnikową, 
było mauzoleum upamiętniające żołnierzy poległych w I wojnie światowej. 
Skwer, na którym znajdował się ów zespół pomnikowy, zlokalizowany jest 
przy obecnej ulicy Mierosławskiego. Znajduje się tu dziś ogródek jorda
nowski, jednakże ukształtowanie terenu i układ alejek przechowują infor
macje o dawnym przeznaczeniu tego miejsca.
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Janusz Kopydłowski

Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie za 2003 rok

Rok 2003 należał do najkorzystniejszych, zarówno pod względem liczby 
gości zwiedzających muzeum, ilości zorganizowanych wystaw czasowych, 
jak i możliwości finansowych instytucji.

Przygotowane i zaprezentowane w muzeum wystawy obejrzała rekordo
wa liczba 31.018 zwiedzających. Łącznie z gośćmi wernisaży wystaw (793 
osoby) i uczestnikami lekcji muzealnych (1972 dzieci przedszkolnych i ucz
niów wszystkich typów szkół) muzeum bytowskie w 2003 roku odwiedziły 
33.783 osoby. Wśród zwiedzających było 24.615 gości indywidualnych i 
6.403 osoby w 170 zorganizowanych grupach wycieczkowych. W liczbie 
24.615 zwiedzających muzeum indywidualnie 18.626 osób opłaciło bilety, a 
5.989 osób skorzystało z wolnego wstępu. W gronie uczestników zorganizo
wanych grup turystycznych niemal 85 % stanowiła młodzież w wieku szkol
nym. Wszystkie zorganizowane grupy wycieczkowe zostały zapoznane ze 
stałymi i czasowymi ekspozycjami muzealnymi oraz z dziejami zamku i hi- 
stoi lą regionu.

W roku sprawozdawczym stałą ekspozycję terenową w płotowskim Mu
zeum Szkoły Polskiej zwiedziło ponad 500 osób.



Janusz Kopydlowski

Działalność wystawiennicza i naukowo-oświatowa

W 2003 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zorganizo
wało i zaprezentowało w swojej siedzibie 11 wystaw czasowych. Dział 
etnograficzny przygotował ze zbiorów własnych 2 wystawy poświęcone 
twórczości Józefa Chełmowskiego z Brus, które były prezentowane w Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Łebie i Galerii Homo Faber w Solcu Kujaw
skim.

Otwarcie wystawy Twórczość osób niepełnosprawnych -  prace uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie (11 IV 2003), na fotografii: grupa 
autorów prac plastycznych; fot. archiwum muzeum

W roku sprawozdawczym zbiory bytowskie były eksponowane ponadto 
na większych wystawach monotematycznych w muzeach w Gdańsku, Lę
borku, Płocku, Stargardzie Szczecińskim i Wejherowie.

W 2003 roku w salach wystawowych bytowskiego muzeum zaprezento
wane zostały następujące wystawy czasowe:
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1. Stupskie wzory zdobnicze w ceramice i hafcie -  ze zbiorów Mu
zeum Pomorza Środkowego w Słupsku (marzec-czerwiec)

2. Polacy -  Ukraińcy 1939-1947 -  przygotowana przez lubelski od
dział Instytutu Pamięci Narodowej (kwiecień-maj)

3. Twórczość osób niepełnosprawnych, prace uczestników War
sztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie (kwiecień-czerwiec)

4. Ludowe talenty -  pokonkursowa wystawa twórczości artystycz
nej dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego, zorganizowana przy 
współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (maj-czerwiec)

5. Zbiory etnograficzne oo. franciszkanów prowincji Św. Jadwigi -  
wystawa zorganizowana dzięki uprzejmości franciszkańskiego referatu mi
syjnego w Górze Św. Anny (czerwiec-wrzesień)

6. Bytów -  miasto na Pomorzu, zorganizowana ze zbiorów własnych 
przy współpracy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Parafii Św. 
Katarzyny w Bjaowie (czerwiec-sierpień)

7. Gi afiki i ekslibrisy Kazimierza Babkiewicza (czerwiec-sierpień)
8. Wrzesień 1939 w malarstwie Zygfryda Szycha -  zorganizowana 

przy współpracy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (wrzesień-pa- 
ździemik)

9. Kultura łowiecka Pomorza -  ekspozycja przygotowana z okazji 
80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego i 50-lecia bytowskich kół ło
wieckich ze zbiorów pomorskich myśliwych, przy współpracy Muzeum Re
gionalnego w Szczecinku (wrzesień-listopad)

10. Kolorowy świat — kolorowi ludzie -  rzeźba Barbary Ur, malar
stwo Andrzeja Piwarskiego (październik 2003-luty 2004)

11. Broń i uzbrojenie -  ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Ko
łobrzegu (listopad 2003-luty 2004)

W 2003 roku pracownicy muzeum przygotowali i przeprowadzili 65 
lekcji muzealnych, w których wzięło udział 1.422 uczniów szkół podstawo
wych z Bytowa, Borzytuchomia. Półczna i Rekowa oraz dzieci w wieku 
przedszkolnym z Bytowa. Zostały przygotowane dla nich trzy propozycje 
tematyczne:

Bytów -  miasto wśród lasów i jezior;
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Fragment ekspozycji Słupskie wzory zdobnicze w ceramice i hafcie -  ze zbiorów

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (marzec-czerwiec); fot. archiwum muzeum

W okresie prezentacji wystawy pod tytułem „Wrzesień 1939 w ma
larstwie Zygfryda Szycha” muzeum zorganizowało z autorem prezento
wanych prac 26 spotkań, w których wzięło udział ponad 550 uczniów z 
bytowskich gimnazjów i szkół średnich.

W 2003 roku pracownicy merytoryczni muzeum przygotowali kilka 
tekstów do periodyków specjalistycznych i wydawnictw pokonferencyj- 
nych. W roku sprawozdawczym muzealnicy bytowscy opracowali i wygło-

Gospodarowanie zasobami natury (lekcje powiązane z 
prezentowaną wystawą „Kultura łowiecka Pomorza”); 
Na świętego Andrzeja dziewczętom z wróżby nadzieja.

Zajęcia prowadzone w formie pogadanek z aktywnym udziałem uczest
ników, przy zastosowaniu ciekawie dobranych pomocy naukowych i rekwi
zytów, cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno nauczycieli, jak i 
wychowanków.
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Otwarcie wystawy Zbiory etnograficzne oo. Franciszkanów Prowincji iw. Jadwigi (17 
VI 2003); po prawej: o. Krystian Pieczka -  kustosz muzeum misyjnego w Górze św. 

Anny. Fot. archiwum muzeum

Fragment ekspozycji Bytów -  miasto na Pomorzu (czerwiec-sierpień); 
fot. archiwum muzeum
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sili 6 referatów na sympozjach i konferencjach naukowych w Bytowie, 
Dygowie. Orzechowie oraz Greding (Niemcy) i Greifswaldzie (Niemcy).

W 111 kwartale 2003 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 
współorganizowało z Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku sesję 
naukową pt. „Aleksander Majkowski i drogi kaszubszczyzny”.

W roku sprawozdawczym muzeum wspólnie z Urzędem Miejskim w 
Brusach wydało, w łącznym nakładzie 2.000 egzemplarzy, folder poświęco
ny wybitnemu kaszubskiemu twórcy ludowemu Józefowi Chełmowskiemu. 
Tekst folderu został przygotowany przez pracowników merytoiycznych 
działu etnograficznego, z którego kolekcji pochodzą wszystkie prezentowa
ne w folderze prace artysty.

Otwarcie wystawy Grafiki i ekslibrisy Kazimierza Babkiewicza (25 VI 2003), 

na pierwszym planie autor; fot. archiwum muzeum

Jesienią 2003 roku ukazał się drukiem w nakładzie 300 egzemplarzy 
czwarty numer rocznika muzeum „Nasze Pomorze”. W przygotowanym do 
druku przez pracowników muzeum roczniku znalazło się m.in. 19 artykułów 
autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, zajmujących się sze
roko rozumianą problematyką pomorską.
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Otwarcie wystawy Kultura łowiecka Pomorza (5 IX 2003); fot. archiwum muzeum

Otwarcie wystawy Wrzesień 1939 w malarstw ie Zygfryda Szycha (1 IX 2003), 

po lewej: autor prezentowanych obrazów, fot. archiwum muzeum
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Jeden z obrazów prezentowanych na wystawie Wrzesień 1939 w malarstwie Zygfryda

Szycha (wrzesień -  październik); fot. archiwum muzeum

Pod koniec roku w nakładzie 500 egzemplarzy wydana została pokonfe- 
rencyjna książka pt. „Życie dawnych Pomorzan”. Znalazły się w niej opra
cowane teksty wszystkich referatów wygłoszonych na II konferencji 
naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Muzeum Zachod- 
nio-Kaszubskie w Bytowie wspólnie z Pomorską Akademią Pedagogiczną 
w Słupsku, jesienią 2002 roku.

W 2003 roku pracownicy muzeum, współpracując z placówkami oświa
towymi, instytucjami upowszechniania kultury, zrzeszeniami, stowarzysze
niami i samorządami lokalnymi, uczestniczyli w organizacji przeglądów 
artystycznych i różnorodnych konkursów. Muzealnicy bytowscy współor
ganizowali również koncerty kameralne na zamku, brali udział w różnorod
nych konferencjach i sympozjach naukowych, uczestniczyli w fachowych 
szkoleniach oraz byli gośćmi różnych zjazdów i uroczystości jubileuszo
wych.

W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni muzeum udzielili 
kilkunastu informacji o bieżącej działalności lokalnej prasie, radiu i telewizji
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oraz przeprowadzili kilkadziesiąt konsultacji z osobami zainteresowanymi 
historią miasta, regionu i Pomorza.

Gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów

Środki finansowe, uzyskane z rezerwy budżetu państwa, umożliwiły 
wyasygnowanie w 2003 roku kwoty 15.000 zł na zakup muzealiów. W roku 
sprawozdawczym Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zakupiło 86 
muzealiów na kwotę 14.810 zł i otrzymano w darze 6 muzealiów wy
cenionych na kwotę 585 zł.

Zbiory działu etnograficznego wzbogaciły się o 82 zakupione eksponaty 
i 2 zabytki otrzymane w darze. Wśród nabytków działu przeważają prace 
współczesnych artystów ludowych i nieprofesjonalnych z terenu woje-

Otwarcie wystawy Kolorowi świat, kolorowi ludzie. Barbara Ur -  rzeźba. Andrzej 
Piwarski -  malarstwo (17 X 2003), na fotografii dyrektor muzeum i artyści; fot. 

archiwum muzeum
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Fragment ekspozycji Kolorowy świat-kolorowi ludzie. Barbara Ur-rzeźba. Andrzej 

Piwarski -  malarstwo (październik 2003-luty 2004); fot. archiwum muzeum

wództwa pomorskiego. Dominują prace artystów od dawna pozostających 
w kręgu zainteresowania muzeum, takich jak Józef Chełmowski z Brus, 
Norbert Gliński z Lęborka czy Czesław Birr z Mściszewic. Wśród innych 
nabytków działu znajdują się m. in. narzędzia rzemieślnicze, oleodruki o te
matyce sakralnej oraz naczynia ceramiczne o charakterze użytkowym.

Stosunkowo skromne zbiory działu artystyczno-historycznego powięk
szone zostały o 4 zakupione muzealia i 4 dary. Wśród zakupów są m. in. 2 
naczynia cynowe, a wśród darów 2 szaty liturgiczne i 2 tabliczki nagrobne.

31 grudnia 2003 r. w Księdze Wpływów Muzealiów zarejestrowanych 
było 4.791 zabytków ruchomych.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór biblioteki muzealnej wzboga
cił się o 64 pozycje, w tym 22 zakupione za kwotę 717 zł i 42 pozyskane 
drogą wymiany, darów t przekazów wycenionych łącznie na kwotę 709 zł. 
Według stanu na 31 grudnia 2003 roku w inwentarzu bibliotecznym mu
zeum zarejestrowano 3217 tomów specjalistycznych książek i periodyków.
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Większość zakupionych w 2003 roku muzealiów została opracowana na 
kartach katalogu naukowego i zaopatrzona w dokumentację fotograficzną. 
Ogółem w 2003 roku opracowano 78 zabytków, wykonano 14 uzupełnień i 
poprawek kart katalogowych oraz sporządzono ponad 300 zdjęć dokumen
tacyjnych zbiorów i bieżących wydarzeń muzealnych. W trakcie roku 
systematycznie uzupełniana była komputerowa baza danych zbiorów mu
zealiów, negatywów bytowskiej kroniki z lat 1946-1975 oraz prowadzonych 
prac konserwatorskich. W 2003 roku znacznie rozbudowana została infor
macja o ofercie wystawienniczej i zbiorach muzeum, dostępna w sieci inter
netowej.

W ciągu roku, w zmniejszonym stanie osobowym, muzealna pracownia 
stolarsko-konserwatorska kontynuowała prace związane z renowacją wcze
śniej wyselekcjonowanych eksponatów, w tym bieżących zakupów i darów. 
Konserwacji poddano m.in. 32 zabytki drewniane: 3 eksponaty metalowe 
oraz 4 muzealia drewniano-metalowe.
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Na zlecenie muzeum znana bytowska hafciarka p. Inga Mach zrekon
struowała ubytki oraz przeprowadziła pełną renowacją 2 szat liturgicznych z 
kościoła w Lubnie pozyskanych przez muzeum w 2003 roku.

Zatrudnienie i finanse muzeum

Podobnie jak w roku poprzednim, w muzeum w 2003 roku zatrudnionych 
było 12 pracowników etatowych. 31 grudnia 2003 roku w Muzeum Zachod- 
nio-Kaszubskim w Bytowie zatrudnionych było 4 muzealników, 2 pracownice 
administracyjno-finansowe, 3 renowatorów zabytków oraz 3 pracownice 
obsługi.

Ze względu na długoterminowe urlopy bezpłatne muzealna pracow nia 
stolarsko-konserwatorska przez okres całego roku pracowała w zmniejszo
nej obsadzie personalnej. Oszczędności finansowe spowodowane wspom
nianymi urlopami bezpłatnymi umożliwiły zatrudnienie na okres sezonu 
turystycznego 3 pracowników obsługi (przewodnik, opiekun ekspozycji, 
pomoc muzealna).

W okresie od 15 września do 31 grudnia 2003 roku w muzeum znalazło 
zatrudnienie 5 osób bezrobotnych. Zatrudnieni, w ramach wojewódzkiego 
programu „Gryf’ wspierającego rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc 
pracy w oparciu o wykorzystanie tradycji i zasobów przyrodniczych re
gionu, realizowali zdania związane z przygotowaniem lekcji muzealnych, 
obsługą ruchu turystycznego oraz estetyzacją sal wystawowych i po
mieszczeń użytkowych muzeum.

W roku sprawozdawczym Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 
otrzymało dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku w 
wysokości 350.000 zł oraz dodatkowo 70.000 zł z rezerwy budżetu państwa.
W roku 2003 muzeum wypracowało dochody w wysokości 138.121 zł. Na 
dochody własne złożyły się wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i usług 
przewodnickich, działalności gospodarczej, darów i odsetek bankowych w 
wysokości 121.255 zł oraz refundacja kosztów' zatrudnienia pracowników w 
ramach robót publicznych w wysokości 16.866 zł. \
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* |  Otrzymana w 2003 roku dotacja budżetowa w kwocie 350.000 zł została
w całości przeznaczona na płace i ich pochodne oraz odpisy amortyzacyjne i 
świadczenia socjalne. Środki uzyskane z rezerwy budżetu państwa w 
wysokości 70.000 zł pozwoliły na pokrycie kosztów ubezpieczeń (siedziba, 
wyposażenie, samochód służbowy), zakupy materiałów, w tym paliwa, 
środków do konserwacji drewna i metalu, doposażenie pracowni stolarskiej, 
opłacenie usług telekomunikacyjnych, poligraficznych i bankowych oraz 
gromadzenie muzealiów i literatury fachowej.

Z dochodów własnych muzeum zostały sfinansowane koszty utrzymania 
obiektu, w tym dostawy energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, re
monty bieżące, część usług obcych oraz organizacja wystaw czasowych.




