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Tajemnice ,,Diabelskiej Grobli" na jeziorze Woswin

,,Podania i myty stoja^ u wrot kazdej history!.
Wierzono w nie dawniej, odrzucano potem,

teraz, nie bez zastrzezeh przyjmuja^ je uczeni"1.

Istniaty niegdys przy brzegach Jeziora Woswin naprzeciwko siebie dwa
zamki. Ich wtasciciele zyli w przyjazni i jeden z nich zapragnal mice groble^ na
druga strong, aby nie musiec jezdzic naokolo. Wtedy pojawit si£ diabel, ktory
obiecal wykonac zadanie jeszcze tej samej nocy, zanim dzwon wybije czwarta, pod
warunkiem, ze rycerz odda mu swojq dusz^. Ten przystat na propozycj?, ale w nocy
przestraszyt si£ konsekwencji. Pospiesznie osiodlal konia i pojechal do wsi gdzie
przekonal wartownikow, aby dzwon wybil czwart^ pol godziny wczesniej. Diabel
nie podejrzewal podst^pu i gdy zabrzmial dzwon uciekl porzucajac nieukoriczona
prace, a rycerz zachowal dusz^...

Tak przynajmniej glosi legenda zapisana przez Ulricha Jahna2. Przekaz
ten objasniajacy powstanie duzego cypla w poludniowej cz^sci Jeziora Woswin,
nosz^cego lokalna nazw^ ,,Diabelska Grobla" (niem. ,,Teufelsdamm") ma zreszta
kilka wersji'. W kolejnych rycerz zawieraj^cy pakt z diablem zastapiony zostal
pastuchem i owczarzem. Sposrod istniejacych wersji przekazu wybralem jednak
wspomniana na poczatku, bo choc sama legenda jest zaledwie jedna^ z wielu
podobnych w folklorze Pomorza4 opartych na schemacie: niedogodnosc i ch^c
jej omini^cia, pakt z diablem, chytry podst^p zwiehczony nieukohczeniem pracy
przez diabla i szcz^sliwe zakoriczenie, i mozna by przejsc nad nia oboj^tnie,
gdyby nie fakt, ze na wspomnianych miejscach istotnie znajduja sie stanowiska
archeologiczne okreslane jako grodziska, czyli pozostalosci obwarowanych osiedli
1 K. Potkariski, Krakowprzed Piastami, ,,Rozprawy Akademii Umiej^tnosci, Wydzial Historyczno-
Filozoficzny", 1898, Serya II, torn X, s. 149
2 U. Jahn, Volkssagen aus Pommern and Riigen, Berlin, 1889, s. 299. W tym miejscu wspomniec
nalezy, ze ponad wiek wczesniej L.W. Briiggemann zanotowal legend^ o moscie prowadz^cym z cypla
na drugi brzeg - por. L.W. Briiggemann, Ausfuhrliche Beschreibung des gegenwartigen Zustandes
des Konigl. Preuflischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, cz^sc II, t. 1, Stettin, 1784, s. 284,
Podwodne badania archeologiczne przeprowadzone w 2006 r. nie wykazaly istnienia przeprawy -
por. W. Chudziak, R. Kazmierczak, M. Mierzejewski, I. Niegowski, Sprawozdanie i opracowanie
wynikow podwodnych badari archeologicznych o charakterze penetracyjnym w Jeziorze Woswin,
pow. lobeski, woj. zachodniopomorskie, Toruri 2006 (maszynopis w archiwum IA UMK w Toruniu).2
3 O. Knoop, Sagen, Erziihlungen und Schwcinke aus dem Kreise Regenwalde, Labes, 1924, s. 38-41;
w wersji polskiej por. W. Lysiak, Diabelskie sprawki. Podania, legendy i bajki z Pomorza Zachodniego,
Miedzychod, 1998, s. 35-36.
4 W cytowanym wyzej zbiorze legend autorstwa W. Lysiaka znalezc mozna jeszcze 20 legend
odnoszacych si^ do samych tylko grobli, a pozostaja jeszcze szereg innych posiadajacych podobna os
narracji - por. W. Lysiak, Diabelskie ... dz. cyt, s. 6-8.
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- prekursorzy pozniejszych zamkow, i jest ich az cztery5. Trzy zlokalizowane sa
przy poludniowo-zachodnim brzegu jeziora, a jedno, najbardziej nas interesujace,
u nasady potwyspu ,,Diabelska Grobla" na wschodnim brzegu jeziora.

Lokalizacja grodzisk w okolicach jeziora Woswin (Mefitischblatt arkusz 2458) (opr. A Janowski)

Najblizej zachodniego brzegu znajduje sie grodzisko Wieleh Pomorski
stan. 2 (AZP 29-14/6), ktore zlokalizowane jest w miejscu opisanym na niemieckich
mapach terminem Schlep16. Kolejny obiekt - Cieszyno stan. 2 (AZP 29-14/5
- niegdys Wieleri Pomorski, stan. 1), znajduje sie^ nieco bardziej na poludnie,
w zakolu utworzonym przez tor kolejowy l^czacy Stargard z Runowem Pomorskim.
Usytuowany jest on na stoku wynioslej skarpy opadaj^cej do jeziora, odcietej od
reszty wysoczyzny poteznym polkolistym walem o wysokosci 8-10 m. Podkowiasty
wal otacza szeroka na 8-9 m fosa, majdan jest obnizony, opada sklonem do jeziora.

5 Pierwszym, ktory napisal o istnieniu na poludniowym kraricu Jeziora Woswin, az czterech
grodzisk byt Dr [brak imienia] Sandow, Slawischen Burgwalle am Wothschwiensee, ,,K6sliner
Zeitung" z dnia 11.11.1933 r. Wszystkie wczesniejsze, a i wiele pozniejszych opracowari wymienia
tylko dwa lub trzy grodziska.
6 Na temat tego stanowiska por. O. Kunkel, Burgwallforschung in Pommern, ,,Pommersche
Heimatpflege", 1932, r. 3, z. 3, s. 91; Sandow, Slawischen... dz. cyt.; H.J. Eggers, Die wendischen
Burgwalle in Mittelpommern, ,,Baltische Studien, Neue Folge", t. 47,1960, s. 28,43, nr 101; tenze, Funde
der wendisch-wikingischen Zeit in Pommern. Textband, Kiel, 1978, s. 258, nr 101; W. Antoniewicz,
Z. Wartolowska, Mapa grodzisk w Polsce, Wroclaw, 1964, s. 51, IIC 54; W. Filipowiak, Stargard we
wczesnym sredniowieczu, W: Z dziejow ziemi stargardzkiej, red. B. Dopierala, Poznari, 1969, s. 74, rye.
27, nr 63; W. Losiriski, Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wroclaw-Warszawa-Krakow-
Gdarisk-Lodz, 1982, s. 230, nr 778; H. Hinz, Burgwalle und andere Befestigungen. Eine Nachlese aus
den Kreisen Saatzig und Regenwalde, ,,Baltische Studien, Neue Folge", 1988, t. 74, s. 11, Abb. 3.
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Grodzisko ma srednice 80-90 m.7 Najbardziej na potudnie, w odleglosci okolo
250 m od jeziora, na szczycie porosnietej lasem terasowej moreny opadajacej
w kierunku wschodnim, znajduje sie grodzisko Cieszyno stan. 1 (AZP 29-14/1).
Ma ono forme ,,pierscienia o srednicy 50-60 m. Majdan wklesly, obnizony do 2 m,
waty zachowaly sie do wysokosci 3-4 m, u podnoza otacza je fosa o gtebokosci do
2 m i szerokosci 3-4 m."8

Schematyczne plany grodzisk w Wieleniu Pomorskim
(za W. Filipowiak, Stargard ... dz. cyt., rye. 29)

Zadne z wymienionych grodzisk nie doczekalo sie badari wykopaliskowych
i niewiele mozna powiedziec na temat ich struktury wewnftrznej, konstrukcji
walow czy zabudowy. Takze chronologia ustalona jest w stosunkowo szerokich
ramach jedynie w oparciu o materialy pozyskane z powierzchni. Pierwsze dwa
datowane sa z duzym znakiem zapytania na IX-X w., a trzecie ogolnie na wczesne
sredniowiecze9.

Zdecydowanie wieksza jest nasza wiedza na temat czwartego stanowiska
polozonego na wcinaj^cym sie na okolo 400 m w gl^b Jeziora Woswin cyplu
,,Diabelska Grobla" - Trzebawie stan. 1 (AZP 28-14/1). Obiekt ten ma obecnie
ksztalt regularnego czworoboku o zaokraglonych naroznikach. Jego wymiary
na osi S-N wynosza okoto 67 m, a na osi W-E okolo 62 m. Plaszczyzna plateau
wyniesiona jest o okolo 3 m ponad jego podstawe, przy czym w czesci poludniowej

7 R. Rogosz, Powiat lobeski we wczesnym sredniowieczu (VII-XH/XIII w.), W: Z dziejow zietni
lobeskiej, red. T. Bialecki, Szczecin, 1971, s. 45. Na temat tego grodziska por. takze O. Kunkel,
Burgwallforschung ... dz. cyt., s. 91; H.J. Eggers, Die wendischen ... dz. cyt., s. 28, 43, nr 101; tenze,
Funde ... dz. cyt., s. 258, nr 101; W. Antoniewicz, Z. Wartotowska, Mapa ... dz. cyt., s. 51, IIC 54;
W. Losiriski, Osadnictwo ... dz. cyt., s. 230, nr 779; H. Hinz, Burgwalle ... dz. cyt., s. 11, Abb. 3.
8 R. Rogosz, Powiat... dz. cyt., s. 45. Na temat tego grodziska por. takze W. Losiriski, Osadnictwo
... dz. cyt., s. 202, nr71;H. Hinz, Burgwalle ... dz. cyt., s. 13, Abb. 3
9 W. Losiriski, Osadnictwo ... dz. cyt., s. 202, nr 71; s. 230, nr 778-779.
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i polnocnej czytelne s§ dodatkowo niewielkie wyniesienia o okolo 0,5 m'°. Plateau
ma wymiary 57 x 45 m. Na poludnie od czworobocznej platformy znajduje
sie obnizenie o szerokosci okolo 3 m i gtebokosci okolo 3 m (do poziomu
podstawy platformy), a za nim podkowiasta w ksztalcie struktura (wat obronny?)
0 szerokosci okolo 30 m i wysokosci 4 m. Dodatkowo analogiczne struktury, choc
nieco mniejszych rozmiarow, czytelne sa takze na wschod i zachod do platformy.

Pierwsze wzmianki o tym miejscu znalezc mozna juz w kohcu XVIII w.",
ale dopiero w sto lat pozniej zaczeto podejrzewac, ze obiekt ten jest pozostalosci^
grodu12. W 1934 r. pierwsze i jedyne jak dotychczas badania wykopaliskowe
na terenie polwyspu przeprowadzil Alfred Rowe owczesny dyrektor Muzeum
Powiatowego w Lobzie (Kreisheimatmuseum in Labes). Niestety nie opublikowal
on wynikow swoich badari. Po II wojnie swiatowej dokumentacja i materiaty z jego
prac trafily do owczesnego Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie ". Jako
pierwszy informacje wynikaj^ce z badah A. Rowe'go wykorzystal R. Rogosz14, ktory
zapisal ,,Grodzisko to bylo czesciowo badane w 1934 roku, kiedy to odkryto partie
sredniowiecznych murow kamiennych zapewne pozniej szego zamku oraz szereg
warstw z ceramika^ typowo slowiarisk^. W przyblizeniu grodzisko wydatowano na
VIII-XIV wiek." Znacznie ostrozniejszy w ustaleniach by! W. Losihski, ktory ustalil
chronologi^ obiektu ogolnie na wczesne i pozne sredniowiecze15. Wprowadzenie
omawianego stanowiska do szerszego obiegu naukowego zawdzieczamy dopiero
W. Filipowiakowi. Badacz ten zrekapitulowal wyniki przedwojennych prac
1 opublikowal szkic z lokalizacj^ badari A. Rowego oraz plan odkrytych przez
niego konstrukcji.

Trzebawie,
gm. W^gorzyno,
stan. 1.
Lokalizacja
konstrukcji
kamiennej
odsloni^tej w 1934r.
przez A. Rowe na
,,Diabelskiej Grobli"
(wg W. Filipowiak,
Slowiariskie ...
dz.cyt, rye. 30)

\\ — - Trzebawie,
gm. Wegorzyno,
stan. 1.
Konstrukcja
kamienna
odskmieta przez
A. Rowe w 1934 r.
(wg W. Filipowiak,
Slowiariskie ... dz.
cyt., rye. 31)
(opr. A. Janowski)

10 Niewykluczone, ze 54 to pozostalosci hald z badari niemieckich.
11 For. L.W. Briiggemann, Ausfithrliche ... dz. cyt., s. 284.
12 E. Walter, Praehistorische Funde zwischen Oder und Rega, Konigliches Marienstifts-Gynmasium
zu Stettin. Oster-Programm 1889, Stettin, 1889, s. 9 nr 45.
13 W Muzeum Narodowym w Szczecinie zachowaly sie notatki A. Rowe'go z badari w 1934 r. -
teczka nr 895, oraz 10 kartonow ze zrodlami ruchomymi - nr inw. A 8617-8625, A 12647. Zbior ten
uzupelnia 29 fragmentow ceramiki i 9 przedmiotow zelaznych pozyskanych z cypla J. Woswin na
glebokosci 50 cm i przekazanych do Muzeum w 1980 r. przez p. E. Kosteckiego.
14 R. Rogosz, Powiat... dz. cyt., s. 45.
15 W. Losiriski, Osadnictwo ... dz. cyt, s. 228, nr 726.
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Z publikacji mozna sie^ dowiedziec, ze w potnocno-zachodniej czesci grodka
odslonieto kamienne fundamenty czworok^tnej budowli o rozmiarach 10 x 11 m,
wykonane z duzych glazow narzutowych nie l^czonych zapraw^. Wewnijtrz
budowli w jej pohidniowej czesci zachowat sie zespol mniejszych kamieni, wsrod
ktorych odkryto potkolista^ plame o rozmiarach 50 x 60 cm, beda^ przypuszczalnie
pozostak>sci§ po slupie. Wn^trze budynku posiadalo gliniane klepisko,
a z odkrytych warstw pochodz^ fragmenty ceramiki wczesnosredniowiecznej,
ktor^ mozna datowac na X-XII wiek i poznosredniowiecznej z XIII/XIV w., a takze
noz zelazny, podkowa, 3 groty strzat, gwozdzie, rogowa rekojesc i kosci zwierzece.
Okolo 2/3 fragmentow ceramiki zebrano z klepiska-podlogi. W potudniowo-
wschodniej czesci grodka (poza budowlaj w jamie znaleziono kosci zwierzece,
a na podwalu fragmenty wczesnosredniowiecznej ceramiki16.

Z naukowego punktu widzenia duzo istotniejsza od samego opisu jest
zaproponowana przez W. Filipowiaka odwazna, i calkowicie odmienna od
propozycji R. Rogosza, interpretacja funkcji konstrukcji kamiennej. Wedlug
tego badacza obiekt w Trzebawiu uznac mozna za slowiariskie miejsce kultu,
a wazkim argumentem na poparcie tej hipotezy jest jego zdaniem juz sama nazwa
miejsca ,,diabelski potwysep", ktora ma bye zwi^zana z walk^ chrzescijaristwa
z pogaristwem. Wkrotce po opublikowaniu hipotezy te poddal w w^tpliwosc L.P.
Slupecki, a jego uwage wzbudzily dwie kwestie. Pierwsza z nich byla konstrukcja,
niespotykana w slowiariskich budowlach o przeznaczeniu kultowym, a drugim
chronologia - obecnosc materialow poznosredniowiecznych17. Nie liczac glosu
L.P. Slupeckiego hipoteza o istnieniu na polwyspie Jeziora Woswin stowiariskiego
miejsca kultu spotkala si^ z aprobat^ srodowiska naukowego i bez zastrzezen
zawarto j^ chociazby w najnowszym opracowaniu religii poganskiej na Pomorzuls

i w podsumowaniu stanu badari nad miejscami slowiariskimi kultu na ziemiach
polskich19.

Blizsze przyjrzenie sie materiatom zachowanym w Muzeum Narodowym
w Szczecinie pozwala krytycznie spojrzec na kwestie chronologii i funkcji obiektu
odkrytego na ,,Diabelskiej Grobli"20. We wszystkich lokalizacjach, z ktorych
pozyskano ruchome materiaiy zrodlowe ceramika wczesnosredniowieczna
i poznosredniowieczna wspolwystepuj^ ze sob^ i zbieznosc ta nie wydaje sie
bye przypadkowa, a wytlumaczyc moznq ja istnieniem dwoch faz zasiedlenia:
wczesnosredniowiecznej, ktora w oparciu o material datowac mozna na IX-XII w.

16 W. Filipowiak, Slowianskie wierzenia poganskie u ujscia Odry, W: Wierzenia przedchrzescijariskie
na ziemiach polskich, red. M. Kwapiriski, H. Paner, Gdansk, 1993, s. 42-45. Zawarty tu opis wiernie
oddaje informacje z notatek A. Rowe (por. Archiwum MNS teczka 895).
17 L.P. Shipecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, Warsaw, 1994, s. 119.
18 K. Kajkowski, A. Kuczkowski, Religia Pomorza we wczesnym sredniowieczu, Pruszcz Gdariski,
2010,5. 100, rye. na s. 89
19 J. Cieslik, Uwagi o stanie badan nad miejscami kultu poganskiego Slowian na ziemiach polskich,
W: Sacrum poganskie - Sacrum chrzescijanskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnosredniowiecznej
Europie Srodkowej, red. K. Bracha, C. Hadamik, Warszawa, 2010, s. 44, 49-50.
20 A. Janowski, w przygotowaniu. Powaznym ograniczeniem w interpretacji i okresleniu
chronologii jest brak wiedzy na temat sposobu pozyskania zrodet (np. czy zawartosc kartonow
traktowac nalezy jako zespoly zwarte pochodzace z jednej warstwy czy z calego wykopu).
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i poznosredniowiecznej (2. polowa XIII-XIV w.). Symptomatyczne, ze najwi^cej
materiatow poznosredniowiecznych pochodzi z lokalizacji okreslanej przez
A. Rowe jako Hauptbau, pod ktora^ kryje si£ zapewne tajemnicza konstrukcja
kamienna21. Bior^c pod uwag^, ze zostata ona odkryta bardzo ptytko pod
powierzchni^ gruntu, nalezy w^tpic by pochodzila ona ze starszej fazy zasiedlenia.
Dodatkowych argumentow przeciw wczesnosredniowiecznej chronologii tej
konstrukcji dostarcza konfiguracja terenu. Przypomnijmy, iz mamy do czynienia
z czworoboczna^ platform^, ktorej gorna powierzchnia znajduje si£ na wysokosci
korony oslaniaj^cego j^ polkolistego walu. W swietle dotychczasowej wiedzy
o technice wznoszenia wczesnosredniowiecznych obiektow obronnych takie
rozmieszczenie poszczegolnych elementow zespolu jest pozbawione sensu ze
wzgl^dow czysto praktycznych, i rozwi^zania takie nie s§ znane z tego okresu. Znamy
je natomiast z okresu pozniejszego pod nazw§ grodkow stozkowatych lub dworow
na kopcu". Na niektorych z nich odkryto konstrukcje kamienne analogiczne do
znalezionych na ,,Diabelskiej Grobli". Wymienic mozna tu chociazby datowane na
XIV-XV w. budowle z Przeczna na ziemi chelmiriskiej, Santoka czy Piekar pod
Krakowem. We wszystkich tych przypadkach na podmurowce z kamienia i gliny
w ksztalcie czworoboku (Przeczno 10,4 x 8,4 m; Santok 11 x 10 m; Piekary 12 x
12m) wzniesiono obiekty drewniane w konstrukcji szachulcowej lub zrfbowej23.

Rzut poziomy kamiennej konstrukcji od-
krytej na grodku w Przecznie (wg A. Kola,
Grody ... dz. cyt, rys. 10)

Rzut poziomy kamiennej konstrukcji
odkrytej na grodku w Chmielnie (wg B.
Lepowna, XHI-wieczna... dz. cyt., rye. 3)

21 W zbiorach z pozostalych badanych partii pofwyspu dominuja materialy wczesnosredniowieczne.
22 L. Kajzer, Z zagadnieri genezy tzw. grodkow stozkowatych, ,,Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej", 1986, t.34, nr 2, s. 331-339; tenze, Zamki i spoleczenstwo. Przemiany architektury
i budownictwa obronnego w Police w X-XVIII wieku, Lodz, 1993, s. 102-108.
23 A. Kola, Grody ziemi chelmiriskiej w poznym sredniowieczu, Toruri, 1991, s. 102-103, tu starsza
literatura.
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Z uwagi na dose znaczne rozmiary interpretuje sie je jako budynki
jednokondygnacyjne, ale analogiczne rozwiazanie stosowano tez w zatozeniach
mniejszych, typu wiezowego np. w Raciazu24 czy Chmielnie25 na Pomorzu
Gdariskim, ktore pochodza z XIII wieku.

W Trzebawiu nie odkryto sladow shipow, a zatem by! to zapewne
budynek zrebowy. W omawianym przypadku konstrukcja kamienna nie byta
ustawiona centralnie, jak ma to zwykle miejsce, ale w jednym z naroznikow. Ten
sposob zagospodarowania przestrzeni grodkow na kopcu byl rzadszy, ale nie
niespotykany26.

Jezeli zatem zlokalizowana na ,,Diabelskiej Grobli" platforma, na
ktorej odkryto kamienny fundament nie pochodzi z wczesnego sredniowiecza,
ale najwczesniej dopiero z 2. polowy XIII-XIV w., on sam nie moze bye
pozostatoscia wczesniejszego stowiariskiego miejsca kultu27. Wedlug wszelkiego
prawdopodobieristwa istniejace tu stanowisko uznac nalezy za grodzisko. Najpierw
zasiedlone zostato ono we wczesnym sredniowieczu (IX-XII w.), kiedy to powstal
obiekt o pierscieniowatych walach, a nastepnie istniejace relikty umocnieri
wykorzystano wznoszac w 2. potowie XIII-XIV w. dwor na kopcu28. W 1284 r.
tereny wokol jeziora Woswin (,,stagno Woswin") znalazty sie wsrod 800 lanow
nadanych w ziemi dobrskiej cystersom z Dunamiinde29, ktorzy na poczatku XIV
w. sprzedali je rodzinie von Wedel10. Mozna przypuszczac, ze to wtasnie ktorys
z przedstawicieli tego rodu, zbudowal na polwyspie Jeziora Woswin swoja siedzibe.
Nie mozna wykluczyc, ze wiedza miejscowej ludnosci o ukrytych w ziemi reliktach
sredniowiecznego grodu dala pocz^tek legendzie, a ze zamieszano w nia^ diabla ...
Tak czy inaczej tkwi w niej ziarno prawdy.

24 M. Kowalczyk, Raciqz - sredniowieczny grod i kasztelania, Lodz, 1986, s. 47.
25 B. Lepowna, XHI-wieczna wieza mieszkalno-obronna z Chmielna w wojewodztwie gdanskim,
W: Kraje stowiariskie w wiekach srednich. Profanum i Sacrum, red. H. Kocka-Krenz, W. Losiriski,
Poznari, 1998,5.438-447.
26 For. A. Kola, Grody... dz. cyt., s. 103-105, 212.
27 Przy blizszym przyjrzeniu sie same) nazwie tego miejsca ,,Teufelsdamm", moc traci takze
argument j^zykoznawczy wysuni^ty przez W. Filipowiaka. Nazwa jest wytworem mtodym zapewne
XlX-wiecznym i nie ma zadnego zwi^zku z walk^ nowej religii z pogaristwem. Brak jej chociazby
z opisie L.W. Briiggemanna, z 1784 r. (Ausfiihrliche ... dz. cyt., s. 284), a tak naprawd^ pojawia si?
dopiero wraz z legend^ zanotowan^ w XIX w. przez U. Jahna
28 Praktyka taka byla dose cz^sta - por. np. J. Olczak, Niektore aspekty badan grodzisk stozkowatych
na Pomorzu Srodkowym, W: Studio Archaeologica Pomeranica, red. F. J. Lachowicz, Koszalin, 1974,
s. 255-278.
29 Pommersches Ukrundenbuch, wyd. R. Prumers, Bd. 2, Abt 2, Stettin, 1885, s. 525.
30 Por. J. Slaski, Podziaty terytorialne Pomorza w XII-XIII w., Poznari, 1960, s. 124. W. Filipowiak
(Wierzenia ... dz. cyt., s. 44) zasugerowaf, ze nazw? Altenfliess l^czyc nalezy z rycerskim rodem
Oldenflate (Oldenwlete) wyst^pujacym przy Boguslawie IV. Istotnie w otoczeniu ksi^cia, ale
nie tylko, w kilku dokumentach z lat 1279-1296 pojawia sie rycerz Johannes de Oldenvlete (por.
Pommersches Ukrundenbuch, wyd. R. Prumers, Bd. 2, Abt 2, Stettin, 1885, s. 405, 414, 456, 459, 472,
536; Pommersches Ukrundenbuch, wyd. R. Prumers, Bd. 3, Abt. 1, Stettin, 1888, s. 114, 116, 132, 148,
266, 277), by} on jednak wlascicielem wsi Altenfliess, ktora obecnie nazywa sie Przylej* i lezy okolo 7
km na pohidniowy zachod od Strzelc Krajeriskich, a zatem okoto 80 km na pohidnie od Trzebawia
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Andrzej Janowski
Szczecin

Geheimnisse des ^eufelsdammes" im Woswin
(Woitschwinsee)

Zusammenfassung

Im siidlichen Teil des Woswin (Woitschwinsees) befmdet sich eine weite
Halbinsel, die durch die Einheimischen ,,Teufelsdamm" genannt wird. Es geht
die Sage, dass am Seeufer einst zwei Schlosser sich gegeniiber standen und die
Halbinsel entstand damals, als einer der Ritter einen Damm auf die andere Seite
haben wollte und zu diesem Zweck einen Pakt mit dem Teufel schloss. Obwohl
die Sage nur eine von vielen pommerschen Sagen iiber ,,Teufelsdamme" ist, steckt
darin ein Kornchen Wahrheit. Auf beiden Ufern des Sees befinden sich namlich
Ausgrabungsstatten, Burgen genannt, also Uberreste befestigter Siedlungen,
Vorlaufer der spateren Schlosser. Drei von ihnen liegen am siid-westlichen Seeufer
und eine am Ansatz der Halbinsel ,,Teufelsdamm" am ostlichen Seeufer (Bild 1-2).

Keine der drei Burgen am siid-westlichen Ufer war archaologisch
erschossen und deswegen sind unsere Kenntnisse dariiber nur oberflachlich.
Besser erschlossen ist die Ausgrabungsstatte auf der Halbinsel ,,Teufelsdamm", wo
Ausgrabungen im Jahr 1934 gefiihrt wurden. Wahrend der Arbeiten wurde damals
eine Steinkonstruktion mit Abmessungen 10 x 11 m entdeckt (Bild 3-4). Die
Funktion dieses Objektes hat Kontroversen geweckt, aber in der wissenschaftlichen
Literatur wurde endgultig die Hypothese von W. Filipowiak angenommen, nach
der es heifit, dass es die Uberreste eines slawischerv Bauwerkes mit Kultfunktion

gezeigt, dass an diesem Ort zwei Burgen standen: eine fruhmittelalterliche (9.-
12. Jahrhundert) und eine spatmittelalterliche (2. Halfte des 13. -14. Jahrhunderts).
Die Steinkonstruktion war wahrscheinlich mit dem jiingeren Objekt verbunden
und somit kann kein slawisches Bauwerk mit Kultfunktion sein, sondern bildete
vermutlich eine Untermauerung eines ein- oder mehrgeschossigen Holzbauwerkes,
die durch das mittelalterliche Rittertum auf dem Gelande der so genannten
kegelformigen Kleinburgen oder Hofe am Hugel errichtet wurden. Eigentumer
dieser Kleinburg war vermutlich ein Ritter aus dem Geschlecht derer von Wedel.


