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WPROWADZENIE

ZUM GELEIT
Wreszcie okres czasów przedhistorycznych został pokazany tak jak być powinno, zwrócono

szczególną  uwagę na klasyfikację. W ogólnej świadomości współczesność nie wyobraża sobie tak
niegdyś żyjących ludów. Niezmordowana, niestrudzona praca przy znaleziskach i wykopaliskach
przynosi  w  końcu  obraz  ludów  niegdyś  tu  żyjących,  likwiduje  stare  uprzedzenia.  Uzyskane
przedmioty nie przedstawiają mniejszej wartości naukowej niż te, dla których istnieją świadectwa
na piśmie, spisane na papierze bądź na pergaminie lub posiadają jakąkolwiek formę pisaną.

Teraz po raz pierwszy w nowej Rzeszy Niemieckiej, w całej tradycji nordyckiej ludności
nadaje się prehistorii odpowiednio wysoką rangę. Wszyscy się teraz uczymy jakże cenną jest dla
nas  rasa,  z  której  pochodzimy,  jej  kultura  w której  rasa ta  się  rozwinęła.  Jesteśmy przecież  w
kulturze głęboko zakorzenieni, służy nam jako płynna pożywka naszych materialnych i duchowych
istnień.

Należy dokonać rozpoznania germańskiego zasiedlania i zagospodarowywania jeśli się chce
nadać znaczenia narodu i rasy dla całych niemieckich osiągnięć i jeśli się chce skutecznie działać w
utrzymaniu naszych dóbr dziedzicznych.  Zatem istota niemiecka ma swoje korzenie w prastarej
przeszłości  ludu,  a  w  szczególności  w  całej  masie  ludności  germańskiej.  Te  przejściowe,
słowiańskie  wpływy,  trwające  ledwo 600 lat  w swej  właściwej  masie,  stanowi  krótki  okres  w
porównaniu do tysiącleci trwania uznanej germańskiej podwaliny.

Dokonana praca stanowi w treści ograniczenie niniejszą książką.  W treści książki trudno
ująć  wieloletnią,  żmudną  pracę  jaką  wykonał  Walter  Witt  pokazując  kompletne  zestawienie
wszystkich przedhistorycznych znalezisk powiatu słupskiego. Bodaj powiat słupski został pierwszy
zbadany tą nową metodą.

Wprawdzie  niniejsza  książka  daje  tylko  te  wybrane  zdjęcia  i  rysunki  uzupełniane
odpowiednim  opisem;  nie  może  to  jednak  stanowić  porównania  do  obszernego,  dokładnego,
archiwum znalezisk jak ma to miejsce w publikacji o „Rowokole” (Przyczynek Nr 7, str.24-41).
Stanowi  ta  wystawa  stałą  ekspozycję  dostępną  dla  odwiedzających  Muzeum  Narodowe.
Szczególnie  są  udostępnione  eksponaty  będącymi  znaleziskami  stanowiącymi  efekt  poszukiwań
samego Muzeum Narodowego.

Książka  jest  również  wspomagana  pracą  kierownictwa  muzeum,  jest  tu  wykorzystane
doświadczenie całego zespołu. Poszerzenie swojej wiedzy i tym samym szerszego spojrzenia na
minione  epoki  daje  samemu  obejrzenie  wystawy.  Przez  odwiedzenie  muzeum  mogą  uzyskać
mieszkańcy miasta  i  powiatu a szczególnie  młodzież,  która będzie miała  bezpośredni  kontakt z
zabytkami co pozwala na własny osąd przeszłości tj. dokładnie wizyta pozwoli na zgłębienie istoty
i oceny znaczenia germańskiej prehistorii i z tym związanego życia narodu i ojczyzny.

Słupsk na Pomorzu, 1 marca 1934.
Dr Handlich
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Urgeschichte
des

Stadt= und Landkreises Stolp

Prehistoria
miasta Słupsk i powiatu słupskiego

Von dem ersten Auftreten des Menschen
bis zur deutschen Kolonisation im Mittelalter.

Od pierwszego pojawienia się człowieka
do niemieckiej kolonizacji w średniowieczu.

Od tłumacza:
Niniejsze tłumaczenie jest opracowane od rozdziału obejmującego okres czasowy
od VII – XII wieku (Wendenzeit) , z treści tego fragmentu książki wynika, że głównie chodzi tu o
zaludnienie Pomorza przez Słowian i niemiecką kolonizację. Tłumaczenie nie obejmuje pierwszych
rozdziałów  przyczynka  Nr  8  bo  wiedza  o  wcześniejszych  ludach  była  w  początkach  XXw.
niekompletna. Zdaję sobie sprawę, że nazwanie Słowian z Pomorza Wendami jest kontrowersyjne.
Oczywiście  faktyczne  zaludnienie  Pomorza  miało  miejsce  już z pewnością  gromadnie  od VIw.
Pomorze  było  zaludniane  od  Ziemi  Gdańskiej  po  Lubekę,  pod  Lubeką  i  w  samej  Lubece  są
odkrywane przez archeologów grodziska słowiańskie.
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ZAGOSPODAROWYWANIE SIĘ WENDÓW1 (VII-XII WIEK)

WENDENZEIT (7.- 12. JAHRHUNDERT).
W VII w. i w VIIIw. ne.2 przychodzili stopniowo Wendowie nadchodząc z południowego

wschodu. Zajmowali wyludnioną okolicę Niemiec Wschodnich i wypełniali rozległe tereny starego
kraju germańskiego.  Obecnie  jest  jeszcze  do końca nie  wyjaśnione  kiedy nastąpiło  wtargnięcie
Słowian (Wendów) do Niemiec Wschodnich. Z pierwszych wieków po przyjściu Wendów nie są
znane żadne zasiedlenia ani żadne groby.  W VIIw. proces zasiedlania był  już dokonanym,  tym
samym  została  otwarta  nowa  karta  w  historii  Niemiec  Północnych.  Dla  powiatu  słupskiego
rozpoczyna się również nowy rozdział.

Przez  wiele  stuleci  ukształtowane  zostały  północne  równiny  swoją  kulturą,  językiem,
folklorystyczną  zgodą.  Po  zakończeniu  wędrówek  nastąpił  rozdział  na  dwie  zasadnicze  części,
których granicę określa bieg rzeki Łaby.

Na zachodzie nadal rozwijała się stara nie rozbita ludność.
Po  wschodniej  stronie  Łaby  rozszerzała  się  jako  zagraniczny  i  nowy  słowiański  świat

folklorystyczny, który w żaden sposób nie przypominał w żadnym swoim udziale rozwój kulturowy
określany przez chrześcijańsko- germański zachód. Nad jeziorami i rzekami Niemiec Wschodnich,
które  jeszcze  zachowały  swoje  stare  germańskie  nazwy3,  rozbrzmiewa  wenecka  mowa,  w
pogańskich  świątyniach  królują  słowiańskie  bożki,  zachodnie  stosunki  kulturalne  nie  mogą
poczynić tu żadnego kroku. Twarz kultury zwrócona jest na południowy wschód. Kupcy arabscy
przechodzą do Północnych Niemiec, monety bizantyjskie i wschodnie wzory biżuterii znajdują się
też w znaleziskach słowiańskich. Taki właśnie świat obejmował ziemię słupską.

MIEJSCE POCHODZENIA

STAMMESKUNDE
Jest  to  bardzo  prawdopodobne,  że  praojczyzna  Słowian  leży  na  obszarze  na  północ  od

Karpat usytuowana pomiędzy Dnieprem a Wołgą. Słowianie musieli przez długi okres czasu być
sąsiadami Celtów, którzy w ostatnich wiekach przed narodzeniem Chrystusa zajmowali obszar po
sąsiedzku  z  Niemcami  Południowymi,  w  dorzeczu  górnego  Dunaju.  Od  swojego  celtyckiego
sąsiada  Słowianie  wiele  zapożyczyli,  państwową  i  religijną  organizację  wielokrotnie  powielają
Słowianie  za  Celtami,  jest  to  o  tyle  ważne,  że  Cezar  (Bellum  Gallicum  Buch  VI)  kreśli
podobieństwa  bo  słowo  w  słowo  pasuje  opis  celtyckich  zwyczajów  do  Słowian.  Pomimo
specyficznego trybu życia Słowian, ich uzbrojenia w tarcze i ich sposób walki zalicza Tacyt błędnie
do  Wenetów,  Wendów  (część  ludu  słowiańskiego,  która  mieszkała  w  obszarze  dzisiejszych
Niemiec Wschodnich i zajmowali obszar aż do Łaby i Saali). Do Germanów Tacyt zalicza Słowian,
którzy  wprawdzie  przez  ich  sarmackich  sąsiadów byli  zdemoralizowani,  szczególnie  podkreśla
zwyczaj opowiadania o wyprawach zbójeckich, która to skłonność towarzyszy im jeszcze w XIIw.
W VIIIw. musiało mieć miejsce przemieszczanie się Gotów przez ich terytorium,4 byli  dręczeni
przez Hunów5 na szerokości rozciągającej się aż na zachód. Od Vw. do VIw. zaludniali posiadane
przez Germanów przestronne obszary Wschodnich Niemiec i zaludniali je do Łaby i Saale. Obszar
Odry  osiągnęli  może  w  VIIw.  Po  obu  stronach  ujścia  Odry  osiedlali  się  Pomorzanie  (tzn.
mieszkający nad morzem), do nich zaliczali się też mieszkańcy ziemi słupskiej.

1 W literaturze polskiej nie ma pojęcia „Epoka Wendów”. 
2 W. Witt podaje tu przesuniętą w czasie migrację Słowian. Obecne badania, które jednoznacznie pokazują czas 
osiedlania się Słowian na Pomorzu to głównie VIw. 
3 Dość dyskusyjne stwierdzenie- najczęściej to były nazwy po Gotach (Germanie Skandynawscy).
4 Przyjmuje się dzisiaj m.in. na podstawie znikania cmentarzysk gockich, że Goci i Gepidzi znajdowali się na terenach 
dzisiejszej Polski pomiędzy IIw.- Vw. ne. Tak więc w VIII w. nie było już na Pomorzu od 3 wieków żadnych Gotów i 
Gepidów (oraz ludności co się do nich przyłączyła) bo powędrowali na południowy wschód i tam faktycznie zetknęli 
się ze Słowianami. Po przejściu Gotów tereny na Pomorzu były jeszcze długo opustoszałe- bez śladów zaludnienia.
5 Oczywiście, że Słowianie byli dręczeni, ale gdzie; pod Bizancjum.
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WYGLĄD KRAJOBRAZU

DAS BILD DER LANDSCHAFT
Osadnicy w trzecim i drugim tysiącleciu p.n.e. mogli się rozprzestrzeniać na cały ten kraj

ponieważ  suche  okresy  ciepła  stworzyły  otwarte  i  pozbawione  lasu  całe  duże  przestrzenie.
Naturalne możliwości do powstania zalesień zaistniały dopiero wtedy, gdy klimat zmieniał się na
bardziej  wilgotny,  co  miało  miejsce  z  początkiem  epoki  żelaza.  Zmiany  klimatyczne  dopiero
pozwalają w ostatnim tysiącleciu p.n.e. na zasiedlenie się tu ludzkiej społeczności bo dopiero wtedy
zaistniały dogodne warunki dla ludzi aby zgodnie z ich kulturą nastąpić mogło powstanie zagrody.
Wraz  ze  zmianami  klimatycznymi  zatem  po  zwycięskiej  wędrówce  następuje  wkroczenie  w
germańską  epokę  żelaza  (lasu).  Jakkolwiek  w  pierwszym  tysiącleciu  n.e.  osiedla  germańskie
zostawały opuszczane i  kraina ta pozostawała w naturalnych warunkach, ponownie ogarniał  te
ludzkie osiedla las- odwieczny wróg ludzkich osiedli. W ramach zasiedleń „wendyjskiego” okresu
zrobiło się znacznie mniej miejsca na postawienie zagrody. Człowiek epoki brązu ze względu na
wilgoć  i  nieprzyjazność  otoczenia  lesistego  nie  rozpoznałby  tu  swojej  starej  ojczyzny,  jeśli
znalazłby się tutaj ponownie w 2000 lat po swojej śmierci. Las, woda i wilgoć określają wizerunek
krajobrazu.

Również duża liczba słowiańskich nazw topograficznych i określania granic spowodowana
była interpretacją wyglądu krajobrazu. Dużo nazw topograficznych uzależniona była od położenia
lub cech geograficznych okolicy; i tak znaczą, Poblotz- położony przy bagnie, Rowe- rów, Garde-
zamek, Sageritz- za górami, Saleske- za lasem, Wobesde- dookoła jeziora, Wottnogge- zmoczona
stopa, Gohren- miejscowość górska, Glowitz- krajobraz przypominający wysuniętą głowę, Jeseritz-
wieś jeziorna.

Oto  co  można  znaleźć  w  opisie  arabskiego  podróżnika  Ibrahima  ibn  Jakuba  z  X  w.
mówiącym o Ziemi „Nâgûn”, położonej na północny zachód od ziemi Słowian, pasuje to również
do naszej małej ojczyzny:
„wojska przedzierają się tu w wielkim trudzie, ponieważ cały ten ląd składa się z łąk, gęstwin i
bagien”.6

Większe  i  mniejsze  kompleksy  leśne  znajdują  się  w pierwszym rzędzie  na  wilgotnych,
równinnych skrawkach ziemi. W lasach na moczarach króluje olcha, na podłożu suchym i mocnym
jest las mieszany, w którym przeważają drzewa liściaste. Zarejestrowano nazwy Buckow, Dammen,
Dübsow, Damnitz. Również lipa nie była niczym wyjątkowym, była zachowana w takich nazwach
jak Liepen Lindow. Brzoza jest wyrażana w nazwach miejscowości i nazwach rzek. Można też taki
zbiór opracować dla drzew iglastych.

W  pasie  przybrzeżnym,  gdzie  przeważają  ciężkie  dyluwialne  ziemie,  rozpościerają  się
przylegające obszary leśne. W porównaniu nie powinno się chyba traktować obszarów piasku jako
zamkniętych przestrzeni. Tam gdzie wygląd krajobrazu, rysowany przez rzeki, strumyki i jeziora
był  najbardziej  sprzyjający  ludności,  tam  też  w  pierwszym  rzędzie  są  miejsca  zamieszkałe,
zasiedlone.

ZASIEDLENIA

BESIEDELUNG

W  wielu  miejscach  można  jeszcze  odnaleźć  pozostałości  po  słowiańskim  zasiedleniu.
Znaczna  część  jego  przypada  na  epokę  brązu7,  ponieważ  typ  naczyń  ceramicznych,  jakie  się
znajduje,  określają  miarodajnie  epokę,  natomiast  zdobienia  znajdujące  się  na  naczyniach  są
charakterystyczne  dla okresu wendyjskiego i  ich zasiedlenia.  Ponadto należy jeszcze wziąć pod
uwagę,  że zasiedlenia  wendyjskie  z  zasady posiadają  mały obwód i  składają  się z  małej  ilości
6  G. Jakob; Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert. S. 12  
(Arabskie sprawozdania posłów do księstw germańskich z 9. i 10. w., str. 12)
7 W epoce brązu przebywała m. in. tu, na Pomorzu ludność kultury łużyckiej a to przecież nie Słowianie
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zagród.  Większość  słowiańskich  miejscowości  pozostaje  w  powiązaniu  ze  znaleziskiem  górnej
powierzchni i odczytaniu formy krajobrazu przy miejscach znalezisk. Zasiedlenia Słowian znajdują
się w pobliżu występowania wody lub w zagłębieniach; szczególnie ulubione były małe piaszczyste
wzgórki osłonięte przed złym wpływem oddziaływania warunków pogodowych, miejsca takie jak
wyspy lub półwyspy leżące w wilgotnych nizinach. Dobrym przykładem zasiedlenia wendyjskiego
jest Freist i Neitzkow. Można porównać wielkość tego miejsca z obwodem dzisiejszej wsi, w ten
oto sposób uzyskuje się lepszy wizerunek wielkości powierzchni wsi wendyjskiej i niemieckiej. W
jeszcze innej okolicy północnych Niemiec od ręki uzyskuje się materiał dowodowy, bo słowiańska
wioska jest  mała.  Zamieszkana była ona przez jedną dużą wspólnotę,  w skład której wchodziła
niewielka  ilość  poszczególnych  rodzin.  Dynamiczny  rozwój  dużej  rodziny  mógł  powodować
powstanie w pobliżu nowej wsi.8

Nazwy  miejscowości  zakończone  na  „-itz”  powstały  z  nazw  osobowych  i  są  tak
przekształcone,  że miejscowość ma nazwę rodziny lub rodu, kończące  się  nazwy na „-ow”,  są
ukształtowane przymiotnikowo i oznaczają wieś jako majątek swojego założyciela. Niewątpliwie
jest niewystarczająca nazwa jakiejś miejscowości, tak aby uzyskać nazwy dla zasiedleń Wendów,
znów nie tak rzadko niemieckie wsie nazwano wendyjskimi nazwami pól, które znajdowały się w
tym miejscu. Przykładem tego jest Beckel.

W  innej  okolicy  można  minąć  się  z  formami  zasiedleń,  które  zostały  „wessane”.
Rozpowszechnioną,  szczególnie  u  Słowian,  była  zabudowa  dookolna.  W  takiej  zabudowie
grupowały się dookolnie zagrody wokół okrągłego wolnego placu, pod tym jednak warunkiem, że
do wsi dochodziła tylko jedna jedyna droga, gdzie tylko z jednego kierunku można było się do
wioski dostać. Taka zabudowa wiejska jest rozpoznawana przez Reepel’a jako kopuła.9 Również
koloniści  niemieccy po części  mieli  jeszcze  swoje wsie rozlokowane jako okrężnice.  Podobnie
występują inne słowiańskie formy zasiedleń, jako wieś „ulicówka”, w której zagrody wiejskie leżą
po  obu  stronach  drogi,  również  obok  niemieckich  sąsiadów.  Tak  więc  nie  można  wyciągnąć
ostatecznych wniosków z zasiedlania w okresie Wendów.

Domy  Słowian  są  podobne  do  domostw10,  które  można  tu  było  oglądać  w  minionych
okresach sprzed tysięcy lat od młodszej epoki kamienia do germańskiej wędrówki ludów. Były one
budowane  z  drewna  również  jako  kratownica,  posiadały  one  we  wnętrzu  proste  palenisko  ze
gromadzonych  kamieni  polnych,  przeważnie  posiadały  jedną izbę.  Nie przywiązywano zbytniej
uwagi  do  zachowania  konstrukcji  kratowej.  Z  pewnością  miało  też  miejsce  zastosowanie
konstrukcji  słupowej.  Glina  ze  ścian  kratownicy  była  zbrojona  słomą,  co  daje  się  zawsze
zaobserwować na zastygłych elementach glinianych pochodzących z osiedli Wendów. Niestety, nie
było  przeprowadzonych  systematycznych  poszukiwań  w  naszym  okręgu.  Znaleziska  były
przypadkowo dokonywane również w słowiańskich zasiedleniach.

Miejsca przebywania Wendów są łatwe do rozpoznania, o ile występują na polach. Ciemne
zabarwienie  ziemi,  charakterystyczne  stłuczki  naczyń  i  kruche  kamienie  paleniska  znakomicie
określają występowanie kiedyś ludzi w tym miejscu. Często też do miejsca przystaje nazwa pola.
Zasiedziała wiedza przekazywana przez lokalne przekazy ustne, mówiące o tym, że tu kiedyś była
jakaś wieś.11 Przekazy i znaleziska dokumentują, że w tym omawianym miejscu w epoce Wendów,
a więc w latach 800- 1000, miejsce to było zasiedlone. Jako dobre wspomnienie stanowi rodzimą
tradycję.

8 Sommerfeld; Geschichte der Germanisierung Pommerns. 1896. Mielke, die altslawische Siedlung, 1923, S. 77
9 Reepel; Pommersche Volkskunde. Das Pommersche Heimatbuch, S. 302.
10 Tu Witt mija się z prawdą dlatego, że domostwa Pomorzan z tego okresu są charakterystyczne- tak samo np. jak 
domostwa Gotów.
11 Belawen lub Lawen pod Budowen
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GRODZISKA

DIE BURGWÄLLE
Do  miejsc  zamieszkania  każdej  epoki  zalicza  się  tzw.  grodziska.  Nowym  zjawiskiem

pojawiającym  się  z  epoką  Wendów są  grody.  Słowianie  zakładali  je  niemal  zawsze  w celach
obronnych w sprzyjającej okolicy: na wzniesieniu nabrzeża, nad rzeką lub jeziorem, w otaczającej
bagnistej nizinie lub w miejscu tworzącym wyspę w otoczeniu bagnistego terenu. Dziś znajduje się
tam jeszcze wały ziemne tworzące koło lub wydłużone koło, niezwyczajny czworokąt, a czasem
jeszcze  półkoliste  lub  wały  uformowane  w  kształcie  podkowy.  Gród  przedstawiany  jest  w
przekazach ustnych jako góra grodu, góra zamkowa lub szańce szwedzkie. Ibrahim ibn Jakub tak
składał  swoje  sprawozdanie  z  podróży12:  wychodzą  oni  na  łąki,  bogate  w  wodę  i  krzewy,
wyznaczają tam okrągły lub czworokątny plac, wg formy i rozległości grodu, jaki był zamierzony,
kopią rowy dookoła i nasypują wykopaną ziemię z drewnianymi balami, z tak ufortyfikowanymi
palami cały ten nasyp tworzy bastion gdy mur ten uzyska zamierzoną wysokość. Do grodu również
przewidziana jest brama, usytuowana jest od tej właściwej strony, do bramy prowadził drewniany
most służący dla dojścia i odejścia.

44. Góra zamkowa pod Podolem Małym. 45.  „  Szwedzkie  szańce”  pod  Potęgowem  od
Południa.

44. Schloßberg von Kleinpodel. 45.  ``Schwedenschanze`’  bei  Pottangow  von
Süden.

Znajduje się na terenie powiatu słupskiego jaz w trudno dostępnym terenie, zupełnie taki jak
to  opisywał  Ibrahim.  Uzyskana  przez  postawienie  wału  zamknięta  przestrzeń  wewnętrzna,  bo
ziemia ze środka została użyta do budowy wału, przez to, że albo się już więcej całą tą przestrzeń
nie pogłębiało albo powstawał rów w kształcie pierścienia przy wewnętrznej stronie wału, takie
dookolne wydrążenie ziemi pozwalało na powstanie w środku platformy. Wyrwy w wałach służyły
jako wejścia  i  posiadały prawdopodobnie drewniane drzwi.  Wały posiadały zwiększone jeszcze
własności obronne przez nabudowanie palisady.  Obsługa obiektu jak też jego konserwacja była
zadaniem dla ludności, która ten obiekt postawiła.

13) W powiecie słupskim jest dobrze utrzymane grodzisko pomiędzy Runowem i Warciminem oraz
„Szańce Szwedzkie” koło Pottęgowa i Siodłonia. Do dzisiaj zostały odkryte i przebadane niżej wymienione
grodziska:  Słupsk (Stolp),  Krępa (Krampe),  Gałęzinowo (Überlauf),  Damno (Dammen),  Podole  Wielkie
(Großpodel), Darżewo (Darsow), Potęgowo (Pottangow), Budowo (Budow), Gałąźnia Mała (Kl.= Gansen),
Runowo  (Gr.=  Runow),  Kończewo  (Kunsow),  Sycewice  (Zitzewitz),  Rumsko  (Rumske),  Niemieckie
(Niemietzke), Smołdzino (Schmolsin), Równo (Rowen), Gardna Wielka (Gr.= Garde), Gać (Gatz),

12 G. Jakob; Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert. S. 12
13 Wykaz grodzisk powiatu słupskiego.
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Siodłonie (Zedlin), Podole Mniejsze (Kleinpodel), Wiatrowo (Wiatrow),  Żoruchowo (Sorchow), Głobino
(Gumbin), Bięcino (Benzin).14

46. Grodzisko Sycewice, powiat słupski
46. Burgwall Zitzewitz, Kreis Stolp

W pierwszym okresie czasu te grody były niezamieszkałe, co może oznaczać, że nabierały
one  stopniowo  znaczenia  politycznego  jako  miejsce  ważności  w  okręgu,  w  którym  urzędnicy
książęcy zajmowali miejsce zamieszkania, grody służyły ochronie rynku i tam odbywały się sądy
oraz gdzie handlowano na trakcie podróżnym. Np. Słupsk.

47. Grodzisko Gałęzinowo, powiat słupski
47. Burgwall Ueberlauf, Kreis Stolp

Albo jeśli jakiś wendyjski szlachcic budował sobie prymitywny zamek; budował on również
prawdopodobnie podległy mu mały gród. Niekiedy wybrane składy towarów okręgu znajdowały się

14 Grodziska Potęgowo, Siodłonie, Gałęzinowo, Damno, Runowo, Równo, Żoruchowo są grodziskami z epoki brązu- 
wtórnie zostały zasiedlone przez Słowian. Jedynie Gałęzinowo można przyporządkować tylko ludności kultury 
łużyckiej bo nie było tu wtórnego zasiedlenia. Upadek kultury łużyckiej nastąpił w V-IV w. p.n.e. Grodziska 
słowiańskie są bardzo małe i uniemożliwiają zabudowę.
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w  obrębie  wału,  czego  już  dzisiaj  nie  można  stwierdzić.  Podczas  nieprzyjacielskiej  inwazji
stanowiły te obiekty fortyfikacyjne ochronę i bezpieczeństwo dla ludności.

WYKOPALISKA I ZNALEZISKA

DIE GRÄBER UND FUNDE
W przeciwieństwie do wykopalisk okresu germańskiego niewiele jest znanych cmentarzy z

epoki  Wendów.  Przyczyną  takiego stanu rzeczy jest  obrządek pogrzebowy.  To co  można  było
stwierdzić  po  zapoznaniu  się  ze  znaleziskami  ,  to  to,  że  pochówek  Wendów  hołduje  innemu
rozumieniu śmierci, pozostawiali zmarłego bez kremacji i wyposażali oni zmarłego w niewielką
ilość bądź zgoła w żadne wyposażenie pośmiertne. Często szkielety są już w pełni rozłożone, na
powierzchni gruntu nie występują bruzdy jakie towarzyszą zwykle przy odkopywaniu i ponownym
zakopywaniu. Nie ma możliwości datowania przy braku wyposażenia grobu.

Przez  znane  miejsca  pochówku  można  się  uczyć  rozpoznawania  innych  grobów
szkieletowych: Takie rozpoznane występują pod Neitzkow. Szkielety udało się czasami odzyskać
jedynie częściowo. Leżały posadowione na plecach, w kierunku wschód- zachód, dokładnie głową
skierowaną na zachód,  stopy wyznaczały  wschód.  Ręce leżały wzdłuż korpusu,  przylegając  do
niego. Przy jednym ze szkieletów na wysokości biodra znajdował się nóż, który w swojej formie
przypominał dzisiejszy, prosty nóż kuchenny. Znajdował się on w pochwie skórzanej z ozdobnym
okuciem brązowym, noszony przy pasku. To tyle jeśli chodzi o groby męskie, natomiast w grobach
kobiecych znajduje się pierścionki z brązu,  kabłączki  skroniowe oraz małe osełki złożone obok
korpusu ciała.

Inne  formy  cmentarza  zbadano  pod  Warciminem  i  pod  Równym.15 Tu  wykonano
czworokątne  wzniesienie,  które  zawierało  groby  szkieletowe.  To  niezwykle  rzadka  forma
pogrzebowa mająca miejsce w kurhanach, występuje także w powiecie sławieńskim pod Żydowem
w pobliżu jez. Dolnego.

Pozostałe  znaleziska  określają  przeważnie  miejsca  zasiedlenia  i  składają  się  w  swojej
większej części ze stłuczek naczyń. Są one bogato zdobione przez ornament, który się wyraźnie
rozróżnia  od  germańskiego.  Starsze  naczynia  są  wykonywane  bez  pomocy koła  garncarskiego,
krawędź jest tylko trochę zaokrąglona. W młodszym okresie koło garncarskie jest znane, glina jest
utwardzona  ogniowo  a  krawędź  mocno  zaokrąglona.  Gęsty  ornament  ma  rysy  horyzontalne,
równoległe,  bardziej  lub mniej  do siebie zbliżone rowki, które zostały naniesione przy pomocy
wielokońcówkowego ostrza, chyba przy pomocy drewnianych widełek w czasie obracania naczynia
na  kole  garncarskim.  Do  wykonania  wzoru  ten  sam  przyrząd  był  wielokrotnie  odsuwany  od
naczynia, daje to wielokrotną linię falistą, zdobiącą charakterystyczne naczynia słowiańskie. Były
ostemplowane do wykonania ozdób przez zastosowanie różnorodnych kształtów (czworokątnych,
trójkątnych i  innych utworzonych przez bruzdy lub odciśnięte punkty).  Na dnie znajdowały się
wypukłe lub wklęsłe zdobienia, na których daje się zauważyć oznakowanie naczynia lub stempel
wytwórcy. Znaleźć można okrąg, koło z różnorodnie umiejscowionymi szprychami, krzyżem lub
swastyką,  itp.  W zasiedleniach słowiańskich zostały znalezione na ulicy Birkenallee  w Słupsku
wykonane z żelaza gwoździe,  łańcuchy,  pierścienie  i sprzączki,  jak również wszelkiego rodzaju
przyrządy z kości, rogów i drewna. „Heidenstein” („Kamień Stepowy”) ze Słupska z pewnością
traktuje o jakimś słowiańskim nagrobku16.

Te już wyżej wspomniane kabłączki z brązu lub srebra, elementy biżuterii, które znajduje
się jedynie w znaleziskach słowiańskich. Kabłączki nosi się przy skroniach.  Są to małe otwarte
pierścienie o jednym końcu gładko obciętym, podczas kiedy drugi posiada małe uszko zaczepiane
do taśmy lub paska skórzanego.

15 Götze; Slawische Hügelgräber bei Rowen. Nachrichten über deutsche Altertumskunde. 1904. S. 15
16 Właśnie z pewnością można znaleźć odpowiedź co do „Kamienia Stepowego” w moim opracowaniu pt.: O kamieniu 
stepowym i grodziskach, 2003, Opracowanie jest publikowane na stronie biblioteki w Ustce- Władysław Goliński.
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48. Skorupy ceramiczne z grodzisk: 1 Kończewo, 2 Potęgowo, 3 Podole Wielkie
48. Gefäßscherben von Burgwällen. 1 Kunsow, 2 Pottangow, 3 Großpodel
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 Ruch handlowy w ówczesnym czasie określał Orient, szczególnym punktem ważności była
Arabia.  Zasadniczo  obowiązywał  handel  wymienny.  Północ  dostarczała  do  Orientu  przede
wszystkim  skóry,  futra,  chyba  też  miód,  wosk,  bursztyn  i-  niewolników.  Z  Orientu  za  to
przychodziły na Północ jarzyny, pachnidła, lniane, jedwabne i bawełniane materiały ubraniowe i
liczne  wyroby  rzemieślnicze  biżuterii  ze  srebra  pochodzenia  orientalnego.  W następstwie  tych
stosunków handlowych liczbę artykułów powiększają arabskie monety przywożone na północ.

49. U góry: model wendyjskiego grobu (szkieletowego, z urną,, jamowego
Na dole: nagrobki późnowendyjskie („Mnich” z Bergen i „Bożek Kamienny ze Słupska”17)

49. Oben: Modell wendischer Grabanlagen (Skelett, Urnen- und Brandgrubenbestattung), 
Unten: Spätwendische Grabsteine (der „Mönch” in Bergen und der „Götzenstein von Stolp”

17 Wyjaśnienie do „Bożka Kamiennego„ jest w moim opracowaniu: W. Goliński; O Kamieniu Stepowym i grodziskach.
Ustka 2003
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50. Naczynia wendyjskie. 1. Łupawa, 2. i 3. Malczkówko
50. Wendische Gefäße. 1. Lupow, 2. und 3. Malzkow
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51. Ze znaleziska skarbu w Malczkówku.
51. Aus dem Schatzfund von Malzkow
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Są one bite z cienkiego srebra i są nieco większe jak te z naszego rynku, mają nazwę dirhemy. W
celu obniżenia wartości środka płatniczego, dzielone były na pół, na cztery części albo też jeszcze
na większą ilość części, tak więc wartościowane jedynie według ciężaru.

52. Srebro siekane ze znaleziska skarbu w Łupawie.
52. Hacksilber aus dem Schatzfund von Lupow.

Ponadto  jako środek płatniczy  służył  tzw.  złom srebrny.  W jego skład  wchodziła  kosztowna i
delikatna biżuteria w tym wykonana arabską techniką filigranu i  granulacji,  ponadto monety ze
sztabek srebrnych, które zostały dzielone na mniejsze części i wartościowane przy pomocy wagi
według ich ciężaru. Dwa spośród większych znalezisk ( każde o ciężarze ok. 10 kg) były ukryte w
glinianym naczyniu,  w ziemi  pod Łupawą i  Malczkówkiem.  Prawdopodobnie skarby te  zostały
zakopane w chwili wystąpienia niebezpieczeństwa.
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53. Kabłączki skroniowe i pierścionki ze znaleziska skarbu koło Łupawy
53. Schläfen- und Fingerringe aus dem Schatzfund Lupow.

GOSTOGARKA I TECHNIKA

WIRSCHAFT UND TECHNIK
Gospodarcze  stosunki  Wendów  nie  przedstawiały  się  zbyt  bogato,  rolnictwo  przynosiło  mały
dochód. Przy pomocy drewnianego pługa hakowego, radła, można było chyba jedynie orać lekkie,
ziemie składające się z piasków, i to tylko po wierzchniej warstwie. Taka ziemia przynosiła mizerne
plony,  podczas  gdy lepsze ziemie  pozostawały nie  użytkowane.  W zaciętym uporze trzyma się
rolnik wendyjski swojego starego drewnianego pługa, w czasie kiedy jego bliski sąsiad przeszedł
już dawno na pług z kołem posiadającym stalowy lemiesz, który nie tylko głęboko orał ziemię ale
również ją obracał. Uprawiane było żyto, jęczmień, proso i len. Zboża zżęto sierpami. Podobnie do
mielenia  używano  młynków  ręcznych18.  Również  las  i  ogród  dawał  produkty  pozwalające  na
utrzymanie się ludzi przy życiu.  Bogactwo zwierzyny leśnej, bogactwo ryb w wodach nie było
wcale mniejsze niż w innych stronach Pomorza. Posiadano następujące zwierzęta domowe: konie,
bydło, owce, świnie, gęsi i drób. Rzemiosło Wendów stało na bardzo niskim poziomie.19 Z oblicza

18 Niestety, W. Witt posiadał błędne informacje. Tak wygląda to po badaniach polskich; K. Pieradzka, WALKI 
SŁOWIAN NA BAŁTYKU W X-XII WIEKU; „Już przed wiekiem X nadbałtyckie plemiona słowiańskie porzuciły 
prymitywną, żarową technikę uprawy roli polegającą na wypalaniu lasów i zarośli w celu zasiania na tym miejscu zboża. 
W omawianym tu okresie Słowianie nadbałtyccy posługiwali się już radłem, sochą, a nawet pługiem, uprawiając 
ziemię systemem dwu- lub trójpolowym. Również i różnorodność uprawianych zbóż wzrasta, pierwotnie 
hodowane proso jest coraz silniej wypierane przez szlachetniejsze gatunki zbóż — owies, żyto i kilka gatunków pszenicy,
o czym świadczą zarówno badania paleo-botaniczne, jak jest w dokumentach z XII w., w których jest mowa o daninach 
płaconych księciu w różnych rodzajach zboża.”
19 Niestety, W. Witt posiadał błędne informacje. Tak wygląda to po badaniach polskich; K. Pieradzka, WALKI 
SŁOWIAN NA BAŁTYKU W X-XII WIEKU; „Poczynając od VIII w. n. e. w rzemiosłach uprawianych przez Sło-
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surowych  form  słowiańskiej  spuścizny  można  wątpić,  czy  u  Słowian  można  dopatrzyć  się
kowalstwa,  bo  jest  ono  pierwszym  istotnym  i  najstarszym rzemiosłem kształtującym  się  przed
innymi  a  dotyczy to  ludów i  kultur  prehistorycznych,  podział  pracy następnie prowadzi  już do
wykształcenia się rzemiosła.  Pojedynczy człowiek wykonywał sam jeszcze najczęściej  to, czego
potrzebował  do  egzystencji.  Jeśli  gdzieś  uzyskuje  się  świadectwa  zaistnienia  rzemiosła,  to
rozpoznaje  się  je  po  dojrzałości  techniki  i  smaku.  Nie  wszędzie  jest  w użyciu  obrotowe  koło
garncarskie,  w ostatniej  fazie  pogaństwa. Oczywiście  nie może być  też mowy o budownictwie.
Domy Wendów składają się z nietrwałych materiałów: drewna, plecionego chrustu otynkowanego
gliną. Wzgardzono budownictwem z cegły, dla którego to materiału w zasięgu dzisiejszego powiatu
znajdowało  się  pod dostatkiem.  Odnosi  się  nieomal  wrażenie,  jeśli  się  weźmie  pod uwagę ich
spuściznę kulturową, że został przez Wendów przespany ich rozwój kulturowy w Europie, przez
okres dwóch tysiącleci20.

SPOJRZENIE WSTECZ

RÜCKBLICK
Nasza  ojczyzna  stała  się  miejscem  zasiedleń  wendyjskich  na  jeden  krótki  okres  czasu,  który
prawdopodobnie rozpoczynał się w VII stuleciu21, a którego kres przypada na rok 1200. Daje to
pewien  czas  przypadający  na  rozwój  przedhistoryczny,  po  wcześniejszym  długim  panowaniu
germańskim.  Wymiana  ludności  w  pierwszym tysiącleciu  po  narodzeniu  Chrystusa  w zupełnie
oczywisty sposób hamuje rozwój kulturalny naszej prowincji. Aż do nastania wędrówki ludów nasz
powiat należy do ludności germańskiej, jego kulturowy rozwój odbywa się podobnie jak zachodnie
Niemcy  i  skandynawska  Północ.  Odejście  Germanów  wydaje  się  być  ich  pokrzywdzeniem.
Ludność wendyjska  nie daje trwałości.  Roztrwoniła  ona co miała,  bo już w XIII w. niemieccy
osiedleńcy  wprowadzają  się  i  kraina  zyskuje  krążącą  w  jej  żyłach  nową,  wprowadzoną  krew.
Wszak starzy mieszkańcy nie byli wykorzenieni. Mieszkali oni obok tych przybyłych, przyjęli oni
ich język, kulturę i sposób myślenia, zlali się oni w jeden jednolity organizm.

wian nadbałtyckich zaznacza się szybki rozwój, któremu towarzyszy coraz dalej posunięte wyodrębnianie się rzemiosła 
od zajęć rolniczo- hodowlanych. Rzemiosło różnicuje się zarówno jeśli chodzi o specjalizację w poszczególnych 
dziedzinach, jak i o jego umiejscowienie oraz panujące w jego obrębie stosunki społeczne. W omawianym tu okresie 
rozróżnić już można 22 rodzaje różnych rzemiosł, z których cztery zajmują się wyłącznie wyrobem broni, a kilka 
innych stanowi pomocnicze gałęzie przy produkcji dla celów wojennych. Jeśli chodzi o umiejscowienie rzemiosła, to 
obok dawnego rzemiosła wiejskiego, obsługiwanego przez ludzi wchodzących coraz bardziej w zależność od możnych, 
pojawia się rzemiosło na podgrodziach, wykonywane z reguły przez ludzi wolnych; oraz rzemiosło dworskie związane 
bezpośrednio z panującymi i możnymi, a zatrudniające przede wszystkim ludzi zależnych i niewolnych....”
20 Jest niezrozumiały sposób liczenia zatracenia kulturowego przez Słowian w Europie.
21 To jest tylko przypuszczenie W. Witta. Nie jest ono poparte w znaleziskach i wykopaliskach.
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NIEMIECKA WĘDRÓWKA POWROTNA NA WSCHÓD

DIE DEUTSCHE RÜCKWANDERUNG NACH DEM OSTEN

Niemiecka  wędrówka  powrotna  na  wschód  potrzebowała  nastania  w  pełni  nowej  epoki  dla
uaktywnienia jej sprawnego działania. W taki sam sposób jak miały miejsce zasiedlenia w młodszej
epoce kamiennej gdy zmiana ludności z germańskiej na wendyjską spowodowała wtargnięcie w
historię  naszego  powiatu.  Rozwój  kulturowy,  który  stanowił  tajemnicę  w  przeciągu  czasu
nieobecności  tu  Germanów przez okres  wędrówek ludów, doczekał  się  teraz  całkiem istotnego
żądania.  Powiat  słupski  został  ponownie  wcielony  do  germańsko-  niemieckiego  obszaru
kulturowego, nastąpił wzrost ludności, lasy wykarczowane a bagna osuszone. Wzrasta liczba nowo
powstałych  wsi  tworząc  zasiedloną  okolicę  powstałą  z  gołej  ziemi,  zaczęło  rozkwitać  miasto
Słupsk, został ufundowany klasztor aby nastąpiło zakorzenienie się pobożności chrystusowej.

Przybyli  Niemcy  przynieśli  z  sobą  znajomość  pisma,  rozpoczyna  się  jednonarodowa
historyczna tradycja i z tym następuje wejście w okres historyczny. Nie ma problemu z określeniem
w  czasie  niniejszej  wędrówki  bo  określa  się  ją  na  koniec  okresu  prehistorycznego  i
wczesnohistorycznego rozwoju naszego regionu. 

POCZĄTEK I SAMO PRZEPROWADZENIE NIEMIECKIEJ KOLONIZACJI22

BEGINN UND DURCHFÜHRUNG DER DEUTSCHEN KOLONISATION.
Pełne  zaistnienie  kultury niemieckiej  potrzebowało  dłuższego  czasu-  już  przez  sam fakt

występowania mowy słowiańskiej. Jeszcze przez stulecia w naszym regionie można było znaleźć
ludzi  mówiących  językiem  Wendów.  Bo  jakżeby  inaczej  mogło  pozostać  do  dzisiaj  tyle
miejscowości  czy  innych  nazw topograficznych  z  nazwą słowiańską.  Czy nie  było  głupie  a  w
dodatku  mylne  wysuwanie  twierdzenia  ze  strony  polskiej  i  nazywanie  naszego  postępowania
„wojną  niszczącą”  rasy  Niemców  przeciw  Wendom.  Liczne  wojny  naszego  średniowiecza
wykazują się przeróżnym zawikłaniem politycznym, jednak niemiecka kolonizacja nie stanowi tego
przyczyny.  „Podbój”  ten  został  dokonany  przez  pług.  Jeśli  niemiecki  rolnik  (a  wraz  z  nim
słowiański jego sąsiad) w tamtych niespokojnych czasach rozdzieliliby całą ziemię, to ich miecz nie
pokrywałby się rdzą.

Kraina ta była pustoszona i wyludniana, ponownie zasilana ludnością o innej kulturze, była
piłką do gry w rękach decydujących sąsiadów. Rozległe równiny tutaj wszędzie leżały odłogiem. W
Niemczech w przeciwieństwie do tego stanu rzeczy życie w klasztorach dawało najwznioślejsze
uczucia, solidne ręce szukały ziemi i pracy.23

Premonstranci  (norbertanie)  założyli  w  1180  roku  konwent  w  Białobokach  („Belbuker
Konwent”). Ich opat przyjął w roku 1311 patronat nad kościołem Maryjnym w Słupsku. Szczególne
miejsce zajmowały niemieckie klasztory zajmujące się rolnictwem, stanowiły wzór i przewodziły w
racjonalnej gospodarce. Stalowy pług w rękach niemieckich mnichów, ich rolników i pracowników
rolnych pozostawiają daleko za sobą drewniany wendyjski pług hakowy, a niemieckie żelazo w
rękach nowych osadników pomogło ludności niemieckiej odnieść końcowe zwycięstwo. W Słupsku
założony  został  klasztor  dominikanów  w  1278  roku.  „Mönchschaft”  i  „Mönchstraße”  dają
wspomnienie  klasztorów  w  Słupsku,  wspomnienia  te  są  ciągle  jeszcze  żywe.  Dzięki
premonstrantom z Białoboków został  założony w Słupsku klasztor  żeński.  Pierwotnie  założony
klasztor w Gallenzin a po umocnieniu się Słupska został  przeniesiony klasztor w obręb murów
Słupska.

Podczas postępującego procesu zdobywania wpływów niemieckich również szlachta wzięła
tu swój bogaty udział. Młodsi synowie szlachty rycerskiej ciągną nieprzerwanie ulegając naciskom

22 Podobne zagadnienia są przedstawione w moim współczesnym opracowaniu: Wł. Goliński; Początki organizowania 
się plemion słowiańskich na Pomorzu; 2015
23 von Sommerfeld, Geschichte der Germanisierung des Herzogtums Pommern oder Slawien bis zum Ablauf des 
13.Jahrhunders



Przyczynek
Nr 8

Przyczynek dokumentacji ojczyźnianej Pomorza Wschodniego  
Prehistoria miasta Słupsk i powiatu słupskiego

str. 19

swojej ojczyzny, otwierają nową kartę dla obszaru wyznaczonego przez ziemię i ludzi. Liczącym
się szlachcicem na tych terenach był  szlachcic o nazwisku von Böhn, które to nazwisko można
znaleźć  w  dokumentach  z  1279r.  Również  rodzina  von  Below,  co  przywędrowała  tu  z  okolic
Meißner, jest obecna tu do dzisiaj. Georg von Mitzloff kupił w 1389 roku Karzin i Schwuchow.
Wszystkie szlacheckie rodziny niemieckie wnosiły na tę ziemię pewną wiedzę, która wspomagała
ten kraj  od wewnątrz.  Stopniowo rozpowszechniał  się  niemiecki  sposób bycia  promieniując  od
zasiedlonej  szlachty,  do  najbardziej  możnych,  do  których  zalicza  się  Zitzewitz`ów  obok
Puttkamer`ów i Stojentin`ów. Ponadto egzystują tutaj Von Somnitz, von Pirch i von Weiher.24

Dzisiaj lśnią herby w oknach sali balowej słupskiego ratusza. Są to herby prawie wszystkich
rodzin mających w przeszłości swoje zasługi, ponoszące ciężar zwycięstwa narodu niemieckiego.

Ważniejszym jeszcze był napływ rolników niemieckich.25 W praktyce odbywało się to tak,
że najważniejszy wśród kolonistów określał obszar do założenia wsi. Z dolnej Saksonii lub też innej
części Niemiec przychodzili tu i otrzymywali  zagrodę i jeden łan lub więcej łanów. Największe
były wioski z ogrodzeniem i uzyskiwały potem nazwę z członem „Hagen”, która to nazwazostawała
łączona z nazwą pierwszego przedsięwzięcia lub pierwszego zasiedlającego. Pozostały z tamtego
okresu takie nazwy jak: Arnshagen, Weitenhagen, Wintershagen i Strikkershagen. Nazwy wiosek
były  utworzone  przez  zatrzymanie  starej  nazwy  miejscowości  z  odróżniającym  dodatkiem
„Deutsch” lub „Wendisch” albo „Groß- i  Klein”. Daje to jeden Deutsch- Budow jeden Wendisch-
Budow, Deutsch- Plassow i Wendisch- Plassow, Deutsch- Karstnitz i Wendisch- Karstnitz, Groß-
Brüskow i  Klein-  Brüskow oray  Groß-  Strellin  i  Klein-  Strellin  itp.  Obok miejsca  zasiedlenia
Wendów w Słupsku zostało założone w 1310 roku miasto Słupsk. Dla zastałych wiosek nie ma
dokumentów ich założenia. Dla wiosek ich późniejsze wzmiankowanie nie jest rozumiane jako data
ich  powstania.  Jako  pierwsze  dzisiaj  nam  znane  ustanowienie  dla  Arnshagen  ma  miejsce
wzmiankowanie w roku 1337.

Z  tą  też  datą  (1337)  przyjmuje  się,  że  rozpoczyna  się  niemiecka  kolonizacja  naszego
powiatu, a w zasadzie w drugiej połowie XIIIw. Tak więc w roku 1200 okres wendyjski osiągnął
swój kres wraz z zakończeniem okresu prehistorycznego i wczesnohistorycznego.

WIZERUNEK ZASIEDLANIA

DAS SIEDLUNGSBILD
Niemiecki  kolonizator  z  XIIIw.  dokonał  zdumiewającego  osiągnięcia.  Dzięki  pracy

własnych  rąk  w  stosunkowo  krótkim  czasie  przekształcił  gruntownie  wizerunek  krajobrazu  ,
powstał wizerunek skolonizowany. Tam, gdzie w okresie wendyjskim lasy przykrywały urodzajne
grunty gliniaste, kupowano pola z okazałych wsi. Samo miasto Słupsk tężało jako miejski ośrodek
przemysłowy i główny ośrodek handlowy, i główne miejsce komunikacyjne.

Jakkolwiek  średniowieczny  wygląd  po  kolonizacji  nie  można  równać  z  dzisiejszym
wizerunkiem miejscowości. Nazewnictwo miejscowości później przyjmowane mówi, że nie była to
kraina  pustynna  lub  kraina  bezludnych  wiosek.26 Znajomość  nazw  starych  miejscowości
zawdzięczamy średniowiecznym dokumentom,  w których  były  wzmiankowane  lub są znane ze
starych map podziałów rolnych pochodzących z XVIIIw. i XIX w. „Podejrzane” nazwy pól dają
ponadto cenne informacje lub mogą przybliżyć miejsce przez rośliny tu występujące stale zielony
„Epnen”  i  pokrzywa,  o  ile  występuje  tam  jeszcze  ten  sam  las.  Na  samym  końcu  znaleziska
gruntowe są pewnym przewodnikiem. Kamienne fundamenty i gruz gliniany zrujnowanych ścian
domostw są wszak jeszcze łatwe do odnalezienia, daje to podobne dane jak znajdywane przedmioty
domowego użytku i pozostałości naczyń ceramicznych. 

Za powstanie okolicy pustynnej przekazy ludowe chętnie czynili odpowiedzialnym wojnę
trzydziestoletnią.  Nie  ma  w  tym  jednak  racji.  Jeśli  dysponuje  się  materiałem  nie  będącym
dokumentem, trzeba mieć dodatkowy dowód potwierdzający, że pustynna okolica istniała już przed

24 Bartholdy, „O Stolpa, Du bist ahrenreich”. . . S. 18
25 Hampe, Der Zug nach dem Osten
26 W. Witt, Untergegangene Siedlungen im Kreise Stolp. Ostpommerische Heimat 1930. Nr. 27, S. 1 f.
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wybuchem tej dużej wojny. Wokół niepokojów wojennych były miarodajnie wykazywane przede
wszystkim stosunki gospodarcze.

W sposobie budowania domów wystąpiła zmiana zgodnie z wpływami niemieckiej kultury.
Nie tylko kościoły budowane były z kamienia lecz kamienie również znalazły swoje zastosowanie
przy budowie domów mieszkalnych. Przydatne było zbieranie kamieni polnych przeznaczonych na
trwałe fundamenty, na których dopiero stawiało się nadbudowę z drewna i gliny.

W określeniu „Budow” przyporządkowane były osiedla,  „Belawen” liczne fundamenty z
kamienia polnego, na tych miejscach po wioskach pozostał szyb studzienny ze ścianami również z
kamienia polnego.

W gruzach spalonych domów można czasami  znaleźć  przedmioty żelazne,  częściowo w
dobrym  stanie,  szczególnie  w  Słupsku  występowały  one  w  swojej  większej  części  przy
prowadzonych pracach ziemnych27. Przedmioty te dają świadectwo, że były dobrze wykonane z
wieloskładnikowego  i  dobrze  ukształtowanego  materiału,  jaki  był  do  dyspozycji  niemieckich
kolonistów.

Średniowieczna ceramika, jaką jeszcze można znaleźć w miejscach po utraconych wsiach,
wskazuje na zaistniały postęp co do czasów przedhistorycznych.  Była  ona wytwarzana na kole
garncarskim,  glina była starannie przepłukana,  utwardzona ogniowo. Kolory ceramiki  to przede
wszystkim  szaroniebieski  i  jasnoszary,  również  stosowano  już  szkliwo  w  kolorze  żółtym  i
brązowym. Dekoracja naczyń w swojej głównej części składa się z rys pasemkowych, które tworzą
powtarzające się wzory geometryczne, są także ostemplowane przez to zdobnictwo.

54. Dzbany średniowieczne (z prawej strony z grafiką) ze Słupska
54. Mittelalterlische Krüge (rechts Graphittonkeramik) von Stolp.

27 W. Witt, Die vor= und frühgeschichtlichen Altertümer des Stadtkreises Stolp, Heimatkalender für Ostpommern 1932,
S. 66- 80 mit Abb.
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POZOSTAŁOŚĆ WENDÓW I NIEMIECKIE PRAWO NA RYNKU WSCHODNIM28

DIE WENDISCHEN RESTE UND DAS DEUTSCHE RECHT AUF DIE OSTMARK
Niemieccy koloniści całkowicie przerastali ludność słowiańską. Pod Barnimem I w latach 1222-78
stopniowo wzrasta liczba ludności niemieckiej na Pomorzu. Pomorscy książęta nie pozostają wierni
swemu  językowi  i  obyczajom  oddanych  i  osiadłych  w  Słupsku,  Bytowie  i  Lęborku  Wendów
przepędza  się  z  tych  miast.  Tutaj  we  wschodniej  prowincji  trafiają  pozostali  Wendowie.  Dla
ludności słowiańskiej zamieszkałej północną część Pomorza Gdańskiego i na wschodnim Pomorzu
wyłania się od 1466 roku nazwa Kaszuby. Nie jest jasne jak doszło do powstania tej nazwy, nie
zostało to wyjaśnione jeszcze do dnia dzisiejszego.

Na Pomorzu około 1500 roku Kaszubi zamieszkiwali powiaty wschodnie Lębork, Bytów,
Słupsk, może jeszcze też części sąsiednich powiatów. Nie jest to jeszcze dokładnie poznane.

W chwili  przyłączenia  w 1657 roku Lęborka  i  Bytowa do Brandenburgii,  ludność  tych
„nowych” powiatów była określana jako czysto kaszubska. Jak długo powiat słupski uchodził za
kaszubski nie zostało to ustalone. W każdym razie liczebność Kaszubów była jeszcze na tyle liczna,
że  nabożeństwa kaszubskie  odprawiały się  do początku ok.  1700 roku.  Dokładne informacje  o
rozpiętości  kaszubskiej  były podane po raz pierwszy ok. 1778 roku. Miejsca,  które były objęte
nabożeństwami kaszubskimi: Rowy, Freist, Damnica, Łupawa i Budowo. Od tego czasu następuje
szybki  „odwrót”  kaszubski.  Kiedy  w  roku  1856  grupa  rosyjskich  uczonych  odbyła  swoją
pomocniczą podróż naukową, to w ramach powiatu słupskiego nabożeństwa kaszubskie odbywały
się tylko w niewielu miejscowościach przy zachodnio pruskiej granicy Kaszub a więc w Gardnie
Wielkiej,  Smołdzinie,  Główczycach  i  Cecenowie.  Pięćdziesiąt  lat  później  można  było  znaleźć
jedynie  wśród  ludności  kaszubskiej  jako  żywy  język  użytkowy  w  kilku  miejscowościach  na
zachodnio pruskiej granicy powiatu. Z miejsc użytkowania języka ewangelicznego jedynie nieliczni
ludzie starsi potrafili przytoczyć zapamiętane z nabożeństw odbywających się kiedyś  się w Gardnie
Wielkiej, Smołdzinie, Główczycach i Cecenowie pojedyncze słowa lecz z języka kaszubskiego nie
pamiętali nic ponadto. Dzisiaj w tych miejscach są sami ewangelicy, świadomi swego.29 

Nie  chcemy  roztrząsania  zaistniałych  przyczyn  politycznych  upadku  materialnego
Kaszubów. Upadki następowały z powodu zapożyczenia jak również z innych przyczyn. Zdarzenia
takie  miały  miejsce  w  ostatnich  wiekach.  Jedno  jednakże  musi  być  zawsze  dopowiedziane,
mianowicie  wczesnoniemiecką-  wendyjską  ludność  Pomorza  wraz  z  resztkową  pozostałością
ludności  kaszubskiej  niewłaściwie przedstawiano jako ludność polską.  Ludność ta  przypadkiem
znalazła  się  nie  z  tamtej  strony  naszej  wschodniej  granicy  lecz  jest  tutaj.  Z  identycznym
uzasadnieniem  można  dowieźć  przypisane  jakiemu  bądź  słowiańskiemu  dowolnemu  plemieniu
polskiemu  lub  też  germańskiemu,  niemieckiemu  czy,  na  ten  przykład  szwedzkiemu  jako
spełniającemu  powyżej  pokazane  wyobrażenie.  Tym  bardziej  te  polskie  twierdzenia  są
niezrozumiałe, które określają całe Niemcy Wschodnie za rzeczywiste polskie plemiona i będące w
głównej części ludnością mówiącą w języku niemieckim. Twierdzono ponadto, że ta ciemna część
społeczności jest klasą kierowniczą i tak, Niemcy Wschodnie były rzekomo słowiańskie i stanowiły
starą  polską  ziemię  rodzinną  jeszcze  w  okresie  przedhistorycznym  a  jedynie  okresowo
zawiadywane  były  przez  Germanów.  Takie  poglądy  mogą  po  poddaniu  ich  gruntownemu  i
naukowemu rozważeniu nie tylko nie mieć znaczenia ale też mogą być przeciwnie skierowane po
poddaniu  ich  gruntownej  analizie.  Nasza  ojczyzna  stała  się  krajem  niemieckim  w  swoim
stopniowym  rozwoju.  Dopomagała  przy  tym  ludność  różnorodnych  plemion.  Zaprzeczanie
niewątpliwego słowiańsko- wendyjskiego zabarwienia było z punktu naukowego niedopuszczalne;
jest  to wstydliwe zatuszowanie,  jest  pozbawione podstaw. Jeszcze dzisiaj  wielokrotnie  możemy
rozpoznać przypadało plemionom niemieckim podczas zaistniałej podczas zaistniałej kolonizacji,
ponownie wyjaśnić co jest „wendyjskie”, co stanowi własność pomorską, co ogólnoniemiecką.

28 Opracowanie tego rozdziału wg Witta jest zlepkiem przypuszczeń, to nie jest opracowanie naukowe, nie będę wiec 
dyskutował ze wszystkimi postawionymi tezami. Nie mniej jest to pogląd niemieckiego naukowca z lat 30- tych XXw.
29 Lorenz, Die Kaschuben. Pommersche Heimatpfliege 1931, S. 21 ff.
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55. „Starzec” lub „Wodan” z  Zelkówka (Ostatni snopek, jako ofiara dla bóstwa pól), przykład
„przedhistorycznych” zwyczajów ludowych w teraźniejszości.30

55. Der „Alte” oder „Wode” aus Kleinsilkow (Die letzte Garbe, einst Opfer für die Feldgottheit),
ein Beispiel „urgeschichtlichen” Brauchtums in der Gegenwart
 

30 W moim wcześniejszym opracowaniu o Rowokole (Obrzędy w cieniu Rowokołu) zaznaczyłem między innymi 
zbieżność występowania takiej samej ofiary z ostatniego snopa zboża składanego bóstwu na dożynkach. Taką samą 
ofiarę składali Prusowie w okresie przedchrześcijańskim i chłopi w latach 30- tych XXw. m.in. w Zelkówku koło 
Słupska. Jeśli sięgniemy po kronikę Galla Anonima, to znajduje się tam opis zasiedlenia Pomorza Prusami, jeńcami z 
terenów przez nich zajmowanych. Tę, jakby dziś powiedzieć, „przymusową akcję przesiedleńczą” prowadził Bolesław 
Krzywousty po zwycięskiej wojnie na początku XIIw. Zwyczaj z Prus przetrwał na ziemi słupskiej aż VIII wieków. Nie
wiemy od kiedy Prusowie utrzymywali ten obrzęd dożynkowy.
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Siła,  upór  i  wytrwałość  cechują  doświadczonych  starców.  Ostrożność  przed  nowym,  pewność
wiary,  bycie  samowystarczalnym,  mądrość  w  posiadaniu  są  to  najważniejsze,  wybrane  cechy,
którymi  Pomorze  chlubiło  się  u  swoich rybaków,  rolników, mieszczan lub paniczów.  Cechy te
stanowią wartościowy posag na każdy czas, mający znaczenie dla panów i ich ludu, zauważany
również  w  dalekich  krajach  i  dalekiego  ludu.  Stanowią  owoc  surowego  wychowania,  swojej
ojczyzny  rozciągającej  się  wzdłuż  brzegu  Bałtyku,  która  wymusza  upór  w  postępowaniu  aby
utrzymać się przy życiu.

(Według Kunkla: Badania rolnicze i prehistoryczne)

„Tylko  ten  kto  ma  szacunek  dla  przeszłości  swojego  ludu  może  wkraczać  w
przyszłość”.
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