
z 

J RO 

AF I S Z 
DO KOMEDII 

POD TYTUŁEM 

G s z 

(HRATKY Z CERTEM) 

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

KOSZALIN-SŁUPSK 

I 



JAN DRDA 
„Igraszki z diabłem"· nie są pi2rwszym utwo

rem pisa·riza ozeSkiego, Jama Drdy; debiutował on 
w roku 1940 powieścią „Miasteczko na dłoni", 
która mło.demu, zaledwie dwudzie3toletniemu 
pisa:rz<>wi zapewniła czołowe miejsce wśród pro
zaików czeskich. W latach okupacji Jan Drda 
wydaje diwie następne pow.ieści : „Żywa woda" 
1941 i „Wędrówki Piotra Siedmiołgarza", a po 
wojnie tom op01Wiadań osnuty.eh na tle walk 
o P.ragę w roku 1945 pt. „Milcząca barykada''. 
Znakomita narracja, błyskotl1wy styl jego b:uw
.nej prozy, świetny słownik mienią się bogactwem 
ludowych zwrotów, celny h<umor i uczulenie na 
piękno pr.zyrody, głęboki humanizm w spojrze
niu •na spirawy lud~ie - zdobyły pisarstwu 
Drdy wysoką rangę w literaturze czeskiej i sze
roką po;pular.ność. 
Dość powiedzieć, że „Miasteczko na dł()l!1i" do

czekało 1się kilku wydań i zostało przełożone na 
kilka języków (także na polski) i sfilmo•wane. 

Obok po•wieści za.jmował się Drda .także dra
matem. W roku 1940 debiutuje sz.tuką cz: życia 
górników „Jako .i my odpuszczamy" w 1941 pisze 
jednoaktówkę pt. „Magdoleczka", wreszcie 30 
grudnia 1945 r. wystawia w Teatrze Narod0<wym 
w Pradze sztukę, która na stałe weszła do reper
tuaru współczesnego teatru czeskiego, a dzięki 
Leonowi Schillerowi i polskiego „Igrasziki z dia
błem". Ostatnią sztuką Drdy przetłumaczo·ną n'.l 
język polski przez Czesława Soje::kiego jest 
„Dalskabaty". 



Pokusa cielesna zakonnika 

W żywotach ojców św., które św. Heralklides 
zebrał w jedną księgę i Rajem naizwal, wspomina 
nielclórego zakonnika na imię Heliasa:a. Ten mi
łosierdziem poruszony trzysta białychgłów do 
zakonu zebrał i rządził nimi. Po dWJU tedy lc
ciech, mając już lat trzydzieści wieku S1Wego, 
czując w sohie pokusę cielesną, na puszczą 

uciekł, gdzie dwa dni w poście modląc się, mówił: 
„Panie Boże mój! abo mię zabij , abo mię wybaw 
od tej p-0kusy!" WieczóT tedy, •brochę zaS111ąwszy . 

trzech aniołów do siebie przychodzących wi
dział, któr,zy gdy go pyta.li, czemu by z klasztoru 
pa111ieńskiego uciekł. On dla wstydu odpowie
dzieć nie śmiał. Rzekli mu aniołowie: „Jeśli bę
dziesz wybawiony, czy się wrócisz opiekać biały
migłowami ?" Odpowiedział on, iż chębnie rad 
Tedy Ollii wysłuchawszy przys.ięgi, otrzebHi go, 
trzymarjąc jeden z mich ręce, drugi nogi, a trzeci 
brzytwą wstyd jego .zdał się wyrznąć: nie żeby 
talk od prawdy było, aJe że mu się tak widziało; 
i gdy go pytali, j eśliby czuł lekarstwo, odpowie
dział s.ię być bardw ratowanym. Stamtąd dnia 
piątego do płaczących panien wrócił się i przez 
czterd.zt-eści lat, które po tym przeżył, cielesnej 
żądze· nam.niej w sobie nie czuł. 

(Młot na czarownice, 15 - 16) 

Lucyper upomina wszystkie czarty 

Wy TWs:zyscy i drudzy, kltórzy tu nie są miano
wainil, przyJ«aizuję warn pod łasrką nasa:ą, aibyście 

już szli po wszystkim świecie, a sobie s.p-0łu po
magali przywodzić, zwodzić i powodz.ić ludzi na 
świecie, atby się k nam obracaili, podawa.jąc im 
rozikoszy wdzięcznych z pochlebstwem, rozumie
jąc dob.l.'Ze chuci ich, a 111aiwięcej przełOO;ornych 

bądżcie pilni, tak duoho.W1nych, jako świ~kich, 
eesarzów, królów, biskupów, wielkich i małych; 
po·ważniej ci nam mieć jednego klróla abo bis:k!u
pa u siebie ·ruiż tysiąc prostych km:iecJ albo srmro
dl.1wych szewców z rkuśruerzami. Zw1asz.cza wy, 
bTac.ia mili, którzy tymi dary moimi szafujecie, 
pychą , łakomstwem, okrutnością, weżm1ic1e 

z sobą Diskofldią, która przeci·wności będzie 

w nich spra,wo•wała, jarkoby się sami nirwczym 
nie ~gadzali, a walki stro1li z sobą więcej niż 

z obcymi, aby też żo-nami gardzili, a rnałożinice 

chowali, niewieściuchy byli, o Boga nie dbali, 
nas ptsll!1j byli, pTawa odwłóczyli, uba•gimi ga·r
dzili, uporni byli, służb nie płacili dzieciom wdo
wom, książęcej sprawy poruczali, w błażniech 

się kochali i drugie rzeczy, które są p!"zeciwne 
Bogu i prawdzie jego, czy1nili, ostat!ka abyśc.ie się 
sami domyślali 

(Postępeh prawa czartow~hiego, 66-72) 



DIABEŁ Z OGONE:\1 

Ujrzau;szy jedna na ścianie s:atan::i 

Z ogonem dt1igim, tak rzecze do pana: 

„By byl ten ogon nosi! diabe! pod :;obą, 

Wola!abym z nim spać, niźli, m ~żu, z tobą". 

Hieronim Morsztyn 

GDZIE PIEKŁO ? 

„Gd.zie jest piekło? pou;iedzial mi, 
bo u;iem już o niebie" -

Dostał raz zapyUmie Ludwiś o'd Antosi. 

„Piekto - rzekł - ciągle z miejsca 
w miejsce się przenosi: 

Zau;sze je znaleźć można tam, 
gdzie nie ma ciebie". 

Fraszki anonimowe 1870 - 1900. 

Na marginesie koszalińskich 
„Igraszek z diabłem" 

Leo1n Schille[" zainteresował się uroczą kome
dią Drdy natychmiast po czeskiej prapremierze 
i wys.ta;wił ją w Teakze Domu Wojskia PoJsJdego 
w Lad.z.i. iw n:>ku 1945. Było 'to, po ,,Na druie", 
„Bul'!Zy", „Kiralkaw;iak!ach i Gó;rall.ach". ,,Kramie 
z Pi'oserukami" - ostartmie z Schmero!WS<kich arcy
dzieł i ostatnia komedia j raką reżyseroiwał za ży
da. Ten wybuoh bezbrosiki tempreramenitu i ży
wortności twórczej wrielkJ.ego .illlscenizato,ra nie 
W!l"Óżył jesizcze śmierteiln-ej choroby, któirej cień 
pa.c:lnie odtąd na jego ,twóriczość. „Igrasz.ki" były 
wielkim błyskotliwym sukicesem, po1pisem wdz.ię
ku, dowcip.u i niespożytej rpornysłQIWości. Nie ła
two ~esit 111awet powi.edzieć co stanowiło o wa-lo
rze itej ipriacy. TyJe w 111iej było rzeczy zachwyca
jących ,i spornych. Część kry1tykÓiw u<lerzyła 
w pochwalne pierua, bY'li taicy co półgębkiem 
trąbili na •alarm. Sam Drda po przyjeździe na 
premi.erę w pierwszej chwili był przerażony. 
S-chil1ler podrnaał mu sztukę tak grunitownie prze
rnbiio.ną 1i odległą cd wers.ji. orygJ1I1alnej, że au>ro'r 
nie poiZl!1ał swego Todwnego dziel!a. . A p.r.zecit?ż 
Po premierze orbaij z Sc-hiLlerem wychodzili p.o:d
niooeni i urado·wani. To nie były W[lrawdzie 
„Igraszki" .jaiki1e 111ap~.alł Drda, ale były to „Igra
s'llk.i" znakom·it.e. 

Wiele później pisano o tym spektaklu, a stu
denci wydzialu drama.tycznego Szkoły Tcabral•nej 
w Łodzi na1pisali o nim nawet studiium. Analizo
wano tam kolejno pienwowzór Drdy, potem opra
cowanie Hterackic Schillera, na tk.onie.c wszelkie 
elementy spektaklu; grę alktorską, op.raiwę plasty
czną i muzy-czną. Wydawało się wtedy nawet, że 
po grunt01Wnym opracowani-u materiału uda się 
kiedyś odtworzyć schillerowski spektakl. O prze
wrohności ·rzeczy teatralnych; o nicstaJIDści d!Z'iel, 
które przyipominają bicze kręco1!1e z pia ku! 
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Czesi wys.tawiali oczywiście „Igraszki" na lu
dowo. Drda >terminował u Józefa Kajetana Tyla, 
ten znów u czc3kich i s.lowackkh bajaro:y . Teatr 
czes'ki kultywuje chętnie stare XIX wieczne kon
wencje ludcwych sztuk. Z całym więc scn•tymen
tem i pietyzmem dla tradycji odbwa["zano w Bra
tysławie i Pradze koSltiumy, wąt:Jki gwary i melo
die swego kmju. Drda jest nie byle jakim specem 
od języka: w „Igraszkach" uźył wielu różnych 
gwar, od gwary studentów praskich (Disperain 
da) 1po gwary różnych Tejonów wsi czes1ki0h (Ka
bat, Kasia). Jedynie „piekło" w tych i:nsce.niza
cjach poddano pewnym stylizacjom uwspół
cześ·niającym. Naprzykład w inscenizaoji braty
sławskiej w roku 1945 prizypominało ono sztab 
kolaboracjonistów czeskich z pod =aiku Hachy. 

• 
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Były to wszystko inscenizacje probujące odtwo
rzyć autentyk ludowy przetworzony literacko 
przez DI'dę. Tą drogą poszli u nas iinscenizatorzy 
w Toruniu - próbowali naśladować czeski fol
klor i tiraidyeję literacką. Zupełnie inaczej niż 
Czesi i ich naśladowcy potrakto1wał „Igra.szki" 
Leon Schiller. Dla niego temat komedii Drdy stał 
się kainwą do .zabawy aktorskiej: ilnscenizacy.jino
plastywno-muzycznej. Schiller polączył !rzeczy 
zdawałoby się równie it11udne do połączenia jak 
ogień i rwoda: czeslką i połską piosenkę ludową 
z pairodią melodii operowyc:h i operetkowych 
GownOJda i Offenbacha, prymityw laJek ludowych 
(a1niiruki) z filn de s'i1eakle'awym kaba•retem (po1ku -
sy i diabły), śląską gwarą przekładu Hierow
skiego z gwarą Wa.I1Szawskilch doliniarzy. Na.llu
rallin.ie wrrznwenie ta1k .różmych elementów do je
dnego worka 111ie było przypadkowe. „Lg1raszki" 
schillerowskie miały być przedstawieniem jar
ma.rczmej truipy aikrorskiej, jej naiwności, prymi
tywu i pomieszania stylów i konwencji. A więc 
świadomym nawiązaniem do tradycji na·sze:j ko
medii rybałtoiwskiej. Tylko smak i mistrzostwo 
ion~ceni.zato1'.'a i .ak,torów s.prawiły, że po.wstało 
dzieło o mep?Wtarza.l<nym wdzięku i do.wci·pie, 
bardzo wyrafmowa·ne stY'listyC'Zilie i równocze
Ślnie rubas.zme, w którym pozortny brnk konsek
wencji i jednorodności materiału obrócony został 
na LSipotęgowanie elementu !karnediOtWego. Wbrew 
ws.zys.t~im reg.~łom, ku cburzeniu mniej lotnych 
kr~tyJrnw, Sohiller wygrał wtedy tę niełatwą b?.
t~hę art;vsJ:y~ą. Ale nie twórzimy nowych mi
tow, •W sw1ec1e gdZii.e llli.e możemy dać sohie ra
dy ze stairymi. Przyczyiną sukcesu „Igraszek" 
była inie tylko frywolna inscenizacja Schillera, 
zabawne kosUumy i dekoracje Ootro Axera, paro
dystyczna muzyka Kiesewettera i Raczko•wskie
go, ale przede wszystkim wyizwo,lenie przez in
sceniza·t'ora ży.wiołu sztuki a1ktorskiej: Łapiński 
(~1rka Fa1nka), Dejuru01W.iicz (Scholastyk), żu1loow
~k1: (Kaibat), H. Bo•rOIWski (Lucjusz), Fijewska 
(Disperaindla), Życ$:owskia (Kiasia) Ordon i Lu
belski _jaiko Kairb<>rund i Omnimor '_ nie mówiąc 
o wybitnych aiktorach ,w rolach aniołków i dia
błów - to była stawika aktorska mogąca uma•r
łego ~rH1s.ić do śmiechu. Schiller pa.tronował tej 
zabawie, z pewnym trtudem utr.zymując wszyst
ko w ryzach. To aikitorzy byli ws.półt!wórcam · 
sichilleroiwskich „Igrasrzek z Diabłem". 
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Kilkakrobnie usiłowano później odt\vorzyć 
ki0ngol.omerat schiJlerowski. Usiłował to robić Ru
dolf Rahschka w Częstochowie - napróżno . Mo
żna było jeszcze od biedy powielić koói-tiumy, mu
zykę, zasatdy interpretacji, ale kto pc<trafi od
tworzyć IW'dzięk, klimat, smak, ów nieuchwytny 
azar sC'hLllero~kiej ironii i nastrój świetnych 
od.11wórców łódzkiego spekrt;a.k.Ju? To są rzeczy 
be:z;po.wrotnie straco.ne, nie do powtórzenia. jak 

uśmieJh dziecka i bla10 lc wieczomy; cza1r świe~ne
go teatralnego spekt::klu je~ t równie jak one 
efemeryczny i n:euchwybny. 

I'nną drogą niż Ratschka poszedł Andcrzej Do
?ro~.s.ki. z W0tjc'. echem Krnknwskum w swych 
mscemzacJach w Opolu i Lublinie. Zdawali sobie 
spr~wę, że nie ~pooób p:>wielić przedstaw.ienia 
Schillera dosłownie - jeszcze za jego życia pró
bowali wpmwa,dizić jego własne po.prnwki do 
włas.nego dzieła. Schiller nie był całkowicie za
dowolony z „an iolków", które miały być lalkami 
ludowymi, przeżywał także p~wne wątpliwości 
co do muzyki. W myśl tych wskazówek Krakow
~ik.i stwo·rzył wl~sną opraiwę placs.tyc.zin'ą Dobro
woU~i u3i!<:ował wcieEć w życie poprai\vki i•nter
p•retacyj-n~. Powsfały dwa bardzo o:·yg ~nalne spe
ktakle„ rneco pr.zee;:;tetyzowa,ne przecelebrowa
ne, ale świetne w formie. Był td Schiller stylirro
w.:rny, Schi~ler otdbi.ty w oczach swoich wyz..naw
cow, w miarę przekorny (scenograf), w miarę 
bezkry•tyczmy (.reżyrnr) . 

Os,?bn~ ro~dzial w polsk~ch isce.1jzacjach „Igra
szek zaJmUJe przeds.taw1e nie lal<kowe teatru 
„Grc1teska" w Krakowie kierowane przez Wła
dysława i .Irenę Jaremów. Ten świ etny spektakl 
i.vpro.wa,,dz '.'ł do form, z natury rze~y ogranicz-0-
nych w tea t rz,e dram a•tycznym - z..up'21nie nowe, 
demo11.>1truj<>c ogro:nne możliwości teatru lalko
wego IW realizacji sztuk typu b3śni ludowej. 
Jaką drogą jść dzisiaj? Powtarzać Czechów 

czy tych co ich naśladowali w Polsce? Powielać 
.Sch!llera }.ub ty.eh co Go powielali? A mo·że dale i 
styllzow~c stylizowa•ne już stylizacje S:::hillera? 
c.hyba n.ie tędy prowadzi droga dla tych wszyst
kich, ktorzy będą chcieli realizować komedię 
Drdy w przyszłości. Po1zostaje drocra ostatnia 
a raczej wiele dróg. Zobaczyć temat „Ig,raszek'; 
po. s~OJemu. Korzy;stając z doświ3dczeń po<prze
dinikow o tyle o ile moma w teatrze z nich ko
rzy'S.tać, zachowując względną samodzielność wi
dzenia, 
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JA N DRDA 

Komedia w dziesięciu obrazach 
z czeskiego przełożył ZDZISŁAW HIEROWS ;I 

o sob y 

Mnrcin Kabat, weteran 

Sarku-Farka, rozbójnik 

Ojciec Scholastyk, pustelnik 
Lucjusz, 

mlody diabeł kusiciel 

Disperanda, królewna 

Knsia, jej służebna 

Solfernus, radca piekielny 

Belial, r2.dca piekielny 

Belzebub, książę piekieł 

Omnimor, } 
dwa chłopskie diabły 

Karborund , 

Teofil, poseł anielski 

Hubert, łowczy królewski 

Diabeł I 

Diabeł II 

Jan Milowski 

Stanisław Poks 

Czeslaw Lasota 

Jerzy Złotnicki 

Maria Chruścielówna 

Adela Z~rzybłowska 

Janmz Michałowski 

Alfreda Bayll 

Stanisław Wolicki 

{ 

Kazimierz KUrrczyński 

Wiesław Zwoliński 

D()min ika Stecówna 

{ 

Wanda Siemaszko 

Jolanta Szemberg 

Krystyna Sokalska 

Wanda Siemaszko 

Anioly, di>abły i pokusy. 

Scenograf: 

Krystyna Husarska 

Muzyka: 

Tadeusza Kiesewetter 
i 

Władysław Raczkowski 

Premiera 15.IV.1962 Koszalin 

Reżyser: 

Józef Gruda 

Asystent reżysera: 

J erz9 Złotnicki 

Kierownictwo muzyczne: 

Jadwiga Lewandowska 

Przerwy po III j IV obrazie 
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Jednak wszystkie próby i spekulacje dotyaz.ące 

formy „Iraszek rz. Dfabłem" w po.lskich insceni
zacj·ach miały zaJWsze tą saimą podstawę : huma
nistycZ111ą i laicką mądrość ludl:lwej filozofii, któ
ra kazała Marcinowi Kabatowi walczyć o sprawy 
inny-0h ludzi z s.iłami piekieł i obojętnością nie
b3. Tak byLo w i1n;scenLzacjach czeskich i sło
waelkitch, tak było u Schtllera, jego uCl7Jl1iów 
i adwersarzy w Polsce. Stary jaik moiralitety Ślre 
dniowj.ecza, wiiec.zy.sty iproblem walki dobra i zła, 
huma111izmu i bezdus7mości, OC'Zyszcwny z deter
minizmu i religiahctwa kultu - należał już do 
W\Sipólczesnego świata pojęć. 

Marcin Kabat nawracał 'ZJbója J ikarcił święlxl
szika, lllcrzył niebo humanLzmu i srogie cięgi da
wał piekłu. FHozofia i metafora poetycka „Igra
szek" jest kla.rowna i aktywna społecznie. Prosi 
się .nieomal o to, by ją podać bez ornamentykt 
styJistyCZ111ej, bez k<Jpiowa•nia autentycznych, r:zy 
sparodiowa1I1ych form ludowych, nagąiocz.ywistą, 
uzbirojoną tylko w te a·trybuty formy, które są 
kornieczl!1e, a.by teatr był teatrem. Odrzuciliśmy 
więc wseystko 0to co było w propozycji Drdy, 
lub Schillera prób'<! stylizowania, lub powielania 
form ludowych - albo eo u Schillera było pairo
dią .jarmf'.rrcz;ną. lub kabarreto•wą, form operetko
wych. Zostawiliśmy jedna•k z jinscentzaoeji Schil
lerowskiej część muzyki ludowej T. Kissewettera 
i ślkzne napół p.3.ttldystyczne piosenki. Pragnę
liśmy być wierni duchowi .Lnscenimoeji Schille
rn - bez wi·erności dla jej forrmy. Te nieco 
uws1Półic.ześ.nione niebo i piek!o jakie zobaiczycie 
w koszalińskich „Igraszkach" rz. diabłem" powin
ny być, naszym zdaniem bardziej ludorwe oo 
pseudoludowych ~"tyl Lzacji„ a sam żywiDł tea,tru, 
wyzwololl1y z pęt naślado1wniotwa mo•że ludowo
ści przywróci jedno z jej za:pomnia nych znaczeń: 
ludowy to znaczy : powsze'.!hny, bliski, rz.~oz.umia
ły i prosty. Wysta•wiamy „Igra.s.zki z diabłem" 
dla ich filozafii : przewrotnej, uroczej, mądrej 
i .zabawnej. Dla dzieci i dla dorosłych, dla mędr
ków i prostaczków. Słowem dla nas wszystki'Ch. 
Wydaje nam się także, że złożymy naijpiękniej
szy hold znakomitej insceni1zacji, uświetnionej 
na0zwisldem Schillera - •pr.zeciwstaiwiając jej się 
zdecytdowanie, w miarę naszych sil i możliwości. 

Józef Cru.da 

NASZA STAŁA RUBRYKA 

lnż. FELI KS PTASZYŃSKI 
Wojewódzki Konserwator Zabł}thów 

Zamek w Świdwinie 

W drugiej połowie XIII rw. Bramdenbrurgia rzą
dzona p. zez dynastię askańską zagarnęła ro?:!e
głe tereny leżące w pogranicznym pasie między 
Wie]1kcpo,lsiką a Prnmo.rzem. Z'.emię świcLwiń·s.ką 
A~rkailczycy posiadali już w 1280 r. (pierw3W 
wzmia.nka historyczna), która jcko najda~ej wy
suni.E;ta na p51nccny-wsohód teryto.rium wcina
jące się wąskim klinem w organizm księstwa 
pomorskie·go byl3. dla nich cenną zido·byczą. Z1-
rów.no lokacja świ:dwrha na p;:a wie magdebur
skim .w 1296 r . jak również budowa w tym okre
sie zamku miały na celu UJbrwalenie b.r::indenbur
sk.iej władrzy nad uzyskanym od biskupa k3.mień
skiego te•reinem, przez który prowadziła stara 
drn;;a EO<lna z Kołobrzeg.u do Poz1113..nia .i krzyżo
wały się szlaki handlowe łączące wschodnie mia
sta pomorskie z zachodnimi. 

Za:nek wzniesinn.o n3. straży przeprawy przez 
Regę, a jej wody chroniły go od p5lnocy i z:icho
du. Przyległe od strony wschodniej mia-sto 
i pr.zedzamcze od południa od:iz.ielała fo.oa mi
pelniona wodą. 

Badani.a naukowe przeprow3dzorne w ostatnich 
latach porziwoliły ustalić pierwotne założenie 
zamkcrwe. Był to ob.>ze•rny teren o średnicy n!e
mal 50 m. otoczony koliście potężnym murem 
obronnym (ca 8 m. •wys .) , w obrębie kt6re50 
w pólnoc-nej c•zęści zna.jdował się jednokondy
r:13c.jowy dom mie;z.kalny. Fund:imenty i p~·zy 
z'cmie zur.ku zbu:ierw2·~0 z gb~zów k'~mle:~ny::h, 
a zw:eńetzenie murów wykonano zapewne z cegły_ 

W pier·W51Zej połowie XIV w. dobudorwaino przy 
wjeżcLzJ.e na teren dziedzińca czworrokątną basztę. 



Ukształtował się w .ten sposób plan zamku na 
którym oparty jest zewnętrzny ()\bry.s dzisiejszej 
bu<dowli. 
Zmieniający się często właściciele dokonywali 

lfo:myC'h przebudów i adaiptaC'ji obiektu dla 
swoich ,patrzeb. Po wygaśnięciu w 1319 r. dy
na:stii asika{1skiej 'Lamek 1na:leżał kole-j'!lo do: ;ry
cerskiego .rodu We'dlów (1319 - .1384), Krzy•ża
ków (1384 _.:.._ 1455), · nowomarchijskich wójtów 
(1455 - 1540), komendantów .zakonu joani'Ckiego 
(1540 - 1808), a ·na począ1tkiu XIX w. przenaczo
no go na miejski spi.chlerz (Lbożowy, potem na 
siędzibę poli'Cji, nais.tępnie urząd podatkowy, 
i miejski z celami więziennym.i. 

Wedlom nie wystarczał za,pewne dom wcze
śniej zbudowany, dlatego w południowe'j części 
dziedzińca wznieśli drrugj. ipodpi1Wniczony budy
nek mieszkalny dostawiony ido muru obwodowe
go. Kirzyżacy dokonali ,przebudo;wy i podwyżs.ze
nia skrzydła półno-anego, oraiz nadbudowa!l.i część 
cy!indry~mą na w:zmi.ainkowanej czworokątnej 
baszci€; ipowstala w ten sposób is.tniejąca do dziś 
pięciokondygnacJowa wieża o wysokości ca 25 m. 
Obecny wygląd jest głównie wynik.iem grurntow
ncj p•rrebudawy, którą wykona11i Joa1nici w po
łowie XVIII w., -zamieniając .zamek obroony na 
ba;rok01Wą niemal rezydencję . 

Bogafa historia, orygilnaJ.ne założenie obronne, 
wairtośc.i techniczine i all"ltystyczne stawfa'ją zamek 
w :riz.ędzie narjceruniejszych zabytków wojewódz
twa koszalińskiego. 

RozpO'C'Z.ęta w 1962 r. odbudowa podupadłego 
i częściowo spalonego (skrzy.dla pMnocne) zamku 
z prrzeznaczeniem na bibliot€kę powiatową, schro
nisko 1turystycme .i młodzieżowy Dom Kultury 
z sałą odczytowo-wido1Wiskową ma na celu prrzy
wrócenie budynkowi pełnej wa•rtości użytkowej 
oraz plastyc2Jlle poka·zanie jego histo1ryc2Jllego 
rozwoju. 

NASZA STAŁA RUBRYKA 

LUDOWA 
LEGENDA 

o 
PRZEl\LEŃSTWIE 

SZERSZENIA 

Traktu solnego wiGdącego przez Regę z P~
morza na południe strzegły, 1 udy Pomo~ si~~ 
pilnie i krwią niieraz cdpłacały za chęot JeJ 
prZ1y1właJSZ.czeinU.a .Askiańczyiklcm i Br~ndenblllr
gom. w świidwili'iskli!m >Ostrowie drewm.ainym na 
wysck'.m brzegu csiadla zbrojna i chrobra ctxu
żyna ręką woja Szerszenia prowadzona, uda
remniarjąc wszelkie wypa•dy. Siłą .ostrów był 
nie <l'o zdobyciia. IP·ostanowiH więc .pan01Wie As
kańscy d• ich wai3ale ±naiczej go posiąść. Znali 
oni biskupa Kamieńskiego Zmysława i jego sła
bo:Ść dl:> .płCi. •nad!cibnej. Biskup jed!naik: czujnym 
się oka!Zał i :p-0dsyłany1ch mu lubowndic oodzo
zie.mslcich do oczu swych nie idlopuszczał. Aliści 
chytr:zy .Niemcy ·~ to p,rzełatrnać zdJoła•li. Słynęła 
u ntich z wdu..i.ęków c.mrnwn-ica. jed!na ooid.u wy
sokiego von Layknerów, Kerzen zwana, i ją na 
b'.s:kupa 111astaiwi-0no. 

N<ie wytbraiła oncw drog1 swy.ch ipoipr-z;ednkzek, 
ale prziyod'Zlała na się wór 1Pątn•i'C.Zy i głośną 
,poik.utę, a: modły odprawiając szlai od siloła dla 
sioła. a rpodesła•ni s,pecjarlniie rzezimiesz'kOIW'i'e i 
nicponi niby chromych, czy powietrzem ruszo
nych udawali, na d1r:odze je.) srę gramadtzą·c. 
Ona zaiś ja.kolby · siłą S'Wych modłów ~ pokocy 
naw.et nai pół umarłych i oW'iędlłych .na nog.i 
staiwi-a'.la, rany z niich <:\padały i n'ib.Y, młode 
ko.zły wszy.stko gotow,i bytli trykać ii .roznoS'i'ć. 
Sława owych cudów lotem się roznosiła, co za
nLepcJooriło bis.klu;p,a Zmysła1wa ·r sam na jrej 
spotkanie wyruszył. A Kerzen do grodu świd
wióskiego nad Regę zbliżała się i ostrów co 
się przed żadnym wro.g[em n.ie obwieral cud!o
twórczy.ni wrota .roz:wairł. Tam ją •r bi:s:kup spot
kał i .n.ie wiele Cllekają.c na ·spytki ostre wziął. 

Owórz sprytna Kerzen odiraz.u s.iię p·rzed b.is
ku.pe:m przy:zna'ła że •Cuda jej są siłą ni•eczy.stą 
czynione i że od Czarnego jest opętana i prosi 
Zmysła.wai by ją z jego mocy WYI'Wał. Mądry był 
bisku,p, lecz się połaloomił na u.ratowanie duszy 
co w pięknym cri.ele pcikubow.ała. Gdyiby zoibaiczył 
lubawnicę, czy gamratkę pewnie by ją odrazu 
wypędził, lub na chłostę skazał. świętą miałby 
w wielkim podejrzenru i trzymałby się miał 



na b:;i.czna.foi, 1a1le dusza pomr.:cy wołająca 
czujn1ość jego =yliła. 

Ptrzystąipil do pęd.Zienia ~ee:z czarta odra;z,u 
w ostrowiu, lecz Zły okazał się zmyślnym i ani 
myślał Kerzen iCfPuŚcić. Walczył z nim biskup 
krcfPLd~em i teologią. P.otem knotl)i.dło cdłożył 
i cd stra1chów i egwrcyzm&w przesz.edł do na
mów. 

W końcu Czarny się tak rozgonił, że chyba 
się owego żaru sam przeląkł, bo któregoś dnia 
Ker21en zaśplewaiła „Allteluja". a b~s.k.up .2l!Tlę
cz~,ny legł w i2lbie na skóra1ch niediw:iedzich. 
Później wszystko poszło gładko. Kerzen na 

pallThi·ątkę uwolnienia od Złejgo po.pros.iła dostoj
nika. aiby jej ostrów świdwiński darawał, tu 
bowiem resztę dni spędzić myśli. Nie mógł tak 
zl><:Y.żnemu oelc1m Zmysła.w odmówić i dlai chwa
ły ik;ościoła :>Jaipi.s czaTOwni<cy uczynił, która tyl
ko tego jedn~go chailaiła. 

Gdy się Kerzen panią ostrowu stała odrazu nad
ciągnęli zibrojni von Layknerowie rodziną całą 

z przyjaciółmi licznymi. Gdy im się Pomorzanie 
opierali wszystkich ,precz ,pędzilii, lub życia 
1bawiali. Tak te± i woja Srerszen'ia d:> pala 
przywiązali i na jego oczach <lStrów palilii. by 
mu d!cika.zać jak jego trud z wLatrem leci. Pr.z.e
klął ioeh wtedy Szerszeń na staire hogi pomo['
skie i nowego Chrystusa. alby tako i każdy 
nieprawny właściciel tego m~ejs.oa jako owa 
watra 1przem.ijał, aż się prawi giospodaJrz.e na 
z:iemię ową nie wrócą. 

Wasale askańscy gród kamie.inny na miejsce 
o~trowu wz:nieśli ali'ści długo w n>ilm n.i1e pano
wali, rodz.in.ar 'bow1iem do 1c staitn:iągo wymarła· , 
a majątek przypadł drugiej familii, która także 
po n.iedŁugim oza,sie następcom zamek przekai
zała Zmieniali się często owi posiadacz;e, .prze
budc.wywaH gród śwJ1d.v.~ińs.k.i, ale n.i!kt go dlug:> 
utrzymać 1nfo potrafił. 
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