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Język kultury łużyckiej i kultur wcześniejszych
Łoza leżała na prastarym szlaku handlowym. Transportowano bowiem tędy do Sambii 

krzemień o charakterystycznym wyglądzie i charakterystycznych własnościach. Krzemień był 
wykopywany i wstępnie obrabiany w kopalniach odkrywkowych znajdujących się w Górach 
Świętokrzyskich.  Można  przyjąć,  że  ten  transport  krzemienia  (a  może  i  jeszcze  innych 
materiałów) miał miejsce od ok. 4500 lat p.n.e. Znajdowane zatem na terenie Chełmży zabytki 
z ceramiki potwierdzają starożytność miejsca. Na ile trzeba odwagi aby powiedzieć, że stara 
nazwa miejscowości, Łoza, jest słowem z minionych epok? Niestety, nie potrzebna tu odwaga 
lecz wiedza- proszę o weryfikację tej nazwy przez specjalistów. Podobnie rzecz się ma z nazwą 
Gzin, Kałdus- grody występujące po sąsiedzku.

Normalnie  w  literaturze  fachowej  pada  wyjaśnienie,  że  nie  znamy  żadnego  słowa 
ludności  kultury  łużyckiej.  Poniżej  jednak  przedstawię  propozycję  odczytania  słów 
pochodzących z epoki brązu, z nazewnictwa miejsc warownych i niewarownych osad kultury 
łużyckiej.  Osady warowne posiadające wał obronny nie były jedynymi  osadami w kulturze 
łużyckiej.  Wał  ziemny  często  wzmocniony  wewnątrz  konstrukcją  drewnianą  i  posiadający 
nadbudowę- palisadę nie był konstrukcją zawsze przynależną w osadach kultury łużyckiej.

Nazwy  miejsc,  np.  lasów,  łąk,  jezior,  rzek  często  dotrwały  do  naszych  czasów  z 
odległych epok. Dotrwały bo napływający osadnicy (było tak np. w XIII w. gdy napłynęło do 
ziemi chełmińskiej bardzo dużo niemieckich osadników wraz z przybyciem Krzyżaków, było 
też  podobnie  gdy  przypływać  zaczęły  łodzie  wiozące  Słowian-  od  VIw.)  najczęściej  oni 
wszyscy pozostawiali stare w swojej komunikacji nazwy tych mniej ważnych miejsc- większe 
osady miały nowe nazwy, np. Łoza uzyskała od Krzyżaków nową nazwę Culmsee.

Do naszych czasów przetrwała gwara1, której słownik opracowano dopiero na początku 
naszego  wieku.  Jednak  istnieją  jeszcze  wcześniejsze  zapisy  drukowane,  są  to  artykuły  w 
lokalnej prasie. Wiele osób w Chełmży i w okolicy Chełmży używa tej gwary na co dzień. Jest 
to język, którego fragmenty są jeszcze z epoki brązu a nawet, czego wykluczyć teraz się nie da, 
z neolitu. To prawda, gwara chełmżyńska posiada dużo zachwaszczeń z języka niemieckiego i 
języka  polskiego.  Wynika  to  nie  tylko  z  zależności  językowych  ale  również  z  przebiegu 
dziejów osady-  miasta.  W chwili  przyjścia  (przypłynięcia)  Gotów i  Gepidów nie zajęli  oni 
bardzo dogodnego miejsca na wyspie bo nie ma takich sygnałów od archeologów. W okolicy 
Łozy,  (oddalone o ok.  6 km,  w Brąchnówku) było  cmentarzysko używane do pochówków 
przez Gotów i plemion z nimi związanych- cmentarzysko wcześniej używała ludność kultury 
pomorskiej.  Nie  stwierdzono  tu  odejścia  ludności  tubylczej  z  Gotami.  Pierwsze  grody- 
warownie Słowian również nie powstają na miejscu Łozy- w VIIw., są to dwie warownie- nad 
jeziorem Archidiakonka i  na południowym brzegu Jeziora Chełmżyńskiego.  Zatem ludność 
pierwotna pozostała wraz ze swoim językiem na dawnym miejscu zamieszkania. Mamy więc 
niezwyczajną okazję poznać kolejnych parę słów z okresu ok. 2000 roku p.n.e.

Poniżej  przedstawione  są  nazwy  miejsc  o  hipotetycznym  pochodzeniu  nazw  ze 
starszych epok (najpewniej z epoki brązu), jako podstawę do analizy nazewnictwa przyjąłem 
nazwy  miejscowości  z  terenów  zajętych  przez  ludność  kultury  łużyckiej  w  tym  są  też 
miejscowości znajdujące się przy drogach łączących grody omawianej kultury. Jest to niepełny 
wykaz nazw, mający jednak ukazać schemat do szerszych studiów w tym zakresie. Czego już, 
tutaj w tym opracowaniu nie zrobię, to tego mianowicie, że nie poddam weryfikacji podobnego 
opracowania prof. H. Łowmiańskiego, opracowanie dotyczyło analizy nazewnictwa i przy tej 
pomocy  uzasadnienia  ruchów  plemion  słowiańskich  np.  Obodrytów.  W  opracowaniach 
dokonanych  przez  prof.  H.  Łowmiańskiego również  należy poszukać nazewnictwa  z  epoki 
brązu a nie nazewnictwa Słowian- należy moim zdaniem również dokonać korekty kierunku 
przemieszczania się plemion od Bałtyku aż pod Tatry, jakkolwiek jest zasiedlanie od północy 

1 Meller Dariusz; SŁOWNIK GWARY UŻYWANEJ W CHEŁMŻY I OKOLICACH (tzw. gwara chełmińska); 
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne. 2002 r.
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możliwe teoretycznie. Słowianie Zachodni zasiedlili Europę przypływając na łodziach z Morza 
Czarnego-  a  więc  różnymi  rzekami  od  południa  w  kierunku  północnym,  wschodnim  i 
zachodnim. Ale do rzeczy.

• powiat Chełmno
- Łęg,

• powiat grudziądzki
- Słup, Słupski Młyn,
- Gać,
- Mokre,

• powiat toruński
- Nawra,

• powiat słupski
-  Słupsk,  Słupia,  (znaczenie  chyba  nie  od  słupa  bo  w  Słupsku  był  bród  na  drodze,  która 
pochodzi z epoki brązu lub nawet z okresu wcześniejszego, z neolitu a wtedy tj. w epoce brązu 
i w neolicie nie istniała tam żadna osada- nie ma żadnych jak dotąd danych z archeologii),
- Gać,
-  Równo  (pierwotne  znaczenie  tego  słowa  było  inne  bo  tam gdzie  jest  grodzisko  kultury 
łużyckiej bynajmniej nie jest równo- jest dość górzyście),
- Siodłonie?,
- Swochowo,

• powiat myśliborski (woj. zachodniopomorskie)
- Równo,

• powiat głubczycki
- Mokre,

• powiat strzeliński
- Pęcz,

• Węgry, koło Kapasvár
- Pécs,

• powiat nyski
- Słupice,

• powiat Środa Śląska
- Słup,

• powiat pyrzycki
- Swochowo,
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Nazwa- Ziemia Chełmińska
Na początek pragnę podać kilka przykładów dotyczących  pierwszych znanych nazw 

Chełmży i Chełmna.

Chełmża;

epoka brązu - Łoza (zakładam, że to starożytna nazwa),
średniowiecze – Łoza, Culmsee, Kulmsee (nazwę Kulmsee omówię w następnym fragmencie 
rozdziału)

Ks.  Stanisław  Kujot  wyjaśnia  kwestię  nazwy  grodu  w  rozumieniu  dokumentów 
krzyżackich:
[...]  ”Powyżej  dowiedliśmy,  że już przed wystawieniem przywileju  dla  Chełmna i  Torunia 
porozumieli się Krzyżacy z Chrystyanem o zamianę dziesięcin biskupich z ziemi chełmińskiej 
na daninę zbożową. Nadto przyznali Krzyżacy biskupowi 600 włók ziemi, które mu pod Łozą 
czyli późniejszą Chełmżą, w Wąbrzeźnie, Bobrowie i nad Drwęcą, w późniejszem Mszanie — 
in  Loża  .  ..  et  in  Wambrez  et  in  Boberow et  super  Drivanciam — wymierzyli.  Może już 
Chrystyan  założył  w  swojej  Łozie  jakąś  siedzibę  duchowieństwa  misyjnego,  Heidenreich 
osiadł w niej od samego początku i wyniósł ją na stolicę dyecezyi, albowiem r. 1248 mówi o 
miarach zboża, które kościołowi chełmżyńskiemu dawane bywają — que ecclesie Culmseensi 
solvuntur —. Niezawodnie on nadał też jako Niemiec swej siedzibie nazwę Culmsee, przypo-
minającą nazwę dyecezyi od głównego miasta Chełmna wziętą. Obok nowej nazwy pierwotna 
poszła prędko w zapomnienie, choć jeszcze r. 1246 mistrz w. tylko Łozę — Loża — znał. Lud 
okoliczny przerobił nazwę Culmsee na Chełmżę.
Już 22 czerwca r. 1251 położył tu biskup kamień węgielny pod wspaniałą katedrę, która do 
naszych czasów przetrwała. Przy tej sposobności wspomina Heidenreich, że wyświęcił go sam 
papież Innocenty IV”[...]2

Z pewnością  zatem można  przyjąć  nazwę  Łoza  jako  używaną  przed  Culmsee.  Nie 
wiemy  jednak  z  jakiego  okresu  czasu  nazwa  ta  pochodzi.  Przestrzegam  przed  prostym 
współczesnym tłumaczeniem, że to od roślin rosnących w szuwarach.

Niepokoi  jednak  łaciński  zapis  „Loża”  (patrz  wyżej)  używany  w  dokumentach  dla 
wielkiego mistrza krzyżackiego. Obecnie jest wieś o nazwie Łoża w pow. człuchowskim, w 
gminie Czarne. Tyle ma ona z byłą Łozą wspólnego, że obie miejscowości leżały w terenie 
bagiennym.

Chełmno;

epoka brązu - Gzin, pow. Chełmno (można przyjąć tę nazwę dla osady o lokalizacji, która jest dzisiaj 
pod Chełmnem)
VIII-IX w. – Kulm (nazwa nordycka) , osada na górze św. Wawrzyńca w Kałdusie, 
1065 r. –  pierwsza znana  wzmianka o Chełmnie  (jako osady na górze  św.  Wawrzyńca  w 
Kałdusie)  nazwanym  po  łacinie  Culmen  w  dokumencie  wystawionym  przez  Bolesława 
Szczodrego dla Klasztoru Benedyktynów w Mogilnie.
 
Nazwa miast Chełmno i Chełmża w dotychczasowym rozumieniu 

Pierwsza  źródłowa  wzmianka  o  Chełmnie  pochodzi  z  XI  w.  Najstarsze  zapisy  tej 
nazwy przekazały nam ją w postaci Chołmien z północnopolskim połączeniem głosek „oł”. 
Stąd  pochodzi  łacińska  nazwa  Culmen  jak  również  niemiecka  Colmen  czy  też  Culm.  
Nazwa  miasta  odnosi  się  głównie  jednak  do  położenia  topograficznego  miasta.  Polskie 
określenie  „Chełmno”  pochodzi  od  słowa  „Chełm”  co  oznacza  hełm,  wzgórze.  To  samo 
2 Kujot Stanisław; KTO ZAŁOŻYŁ PARAFIE W DZISIEJSZEJ DIECEZYI CHEŁMIŃSKIEJ? (Z MAPĄ)
CZĘŚĆ DRUGA,NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU, TORUŃ- 1904, str. 42
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znaczenie  ma  również  łacińskie  określenie  Culmen  i  niemieckie  Kulm.  A  więc  Chełmno 
oznaczało osadę na wzgórzu, ponieważ zostało założone na wzgórzach już jako Kałdus, potem 
jako nowe miasto Chełmno w dzisiejszym Starogrodzie jak również i obecne.

Zapisy  na  nieautoryzowanych  stronach  Internetu  niosą  często  fałszywe  dane  jak  te 
zapisane  w  ostatnim  akapicie.  Słowo  „Kulm”  nie  jest  brane  z  języka  niemieckiego  lecz 
starogermańskiego, nordyckiego;

Anton  Englert,  filolog  VIKINGESKIBS  MUSEET  z  Roskilde  mówi,  że  nazwa  ta 
wywodzi się jeszcze z czasów (IX-XIIw.), kiedy to często odwiedzali południowe wybrzeże 
Bałtyku  skandynawscy  (czytaj:  duńscy)  żeglarze  i  kupcy.  Dotyczy  to  podobnych  słów 
określających nazwy wzniesień jak Gollen, Revekol (Rowokół), Gellen (południowa część dla 
Hiddensee) i Kullen (szwedzki cypel północnego Øresunds). Staronordyckie „kúla” oznacza 
„wzgórze”  lub  wyróżniające  się  wzniesienie  zauważalne  na  pozostałej  części  równiny.  To 
znaczenie  odpowiada  również  rozumieniu  znanego  dzieła  Olsloer  Skisprungberg 
Holmenkollen. Poniżej fragment z oryginału.

Tak więc osada na wysokim wzniesieniu, charakterystycznym, po wpłynięciu w Wisłę 
otrzymała  od wędrujących kupców nazwę Kulm, osada zaraz po niej  występująca na rzece 
Browina otrzymała nazwę Kulmsee. Krzyżacy musieli znać te nazwy już wcześniej, zanim tu 
przyszli.  Pozostawili  nazwy  zapisane  z  łaciny  na  Culm  i  Culmsee  (tłumacząc:  Wzgórze, 
Wzgórze- Jezioro).

Marian  Dorawa,  autor  książki  pt.:  KATEDRA  ŚW.  TRÓJCY  W  CHEŁMŻY,  podaje 
następujące wyjaśnienie dotyczące nazwy miasta Chełmży: [...] „Przystąpiwszy w roku 1251 
do budowy swego kościoła katedralnego, biskup Heidenryk nadał tej osadzie prawa miejskie i 
nową nazwę Culmense (ze spotykanymi w źródłach odmianami: Culmensehe, Culmsee, Culm 
an  dem  See),  której  dwuczłonowe  określenie,  składające  się  z  rdzenia  zasadniczego 
niemieckiego „Culm-" — Chełm i dodatku „see" — jezioro, odzwierciedlało położenie miasta 
— pagórka (hełmu) otoczonego wodą...

Wyjaśnienie pana M. Dorawy jednak trzeba odrzucić ze względu na jednostronne i tym 
samym tendencyjne ujęcie tematu. Nawet nie został tu wiernie przedstawiony cytat z książki 
ks. Stanisława Kujota, a to przemienia sens wypowiedzi księdza. Nazwa miasta tkwi swoimi 
korzeniami nie w wariantowym rozważaniu nazw krzyżackich. Nazwa miasta Łoza, to język 
rodem z  kultur  neolitycznych  a  nazwa  miasta  po  zmianie  na  Kulmsee  pochodzi  z  języka 
Normanów- język indoeuropejski zresztą.

W księgach protokolarnych sądu ławniczego miasta w roku 1522 pojawia się po raz 
pierwszy polski tekst a wraz z nim polska nazwa miasta — Chełmża, utworzona w wyniku 
przekształceń dwuczłonowego „Culm-" na „Chełm-" i „see" na ,,ża". Zaczynają się również 
pojawiać nazwiska o typowo polskim brzmieniu — Żuławów, Lubalczyków, Brzumieńskich, 
Przerwanych (lub Prowańskich), Katlewskich i Ziółkowskich.3 

3 Labuda Gerard; FRAGMENTY DZIEJÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY ZACHODNIEJ 3; WYDAWNICTWO 
POZNAŃSKIE, POZNAŃ 1975
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