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Fragment zabudowy przy ulicy Ogrodowej w Bytowie...

Paweł Szczepanik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fragment zabudowy
przy ulicy Ogrodowej w Bytowie
w świetle najnowszych wyników
badań archeologicznych
Prace archeologiczne w miastach o średniowiecznej metryce zazwyczaj związane
są z nadziejami na odkrycie jak najstarszych śladów pobytu i osadnictwa społeczności ludzkich na danym terenie, a także próbują dać odpowiedź na pytania dotyczące rozwoju danej struktury miejskiej. Mimo ogromnego potencjału poznawczego
płynącego z takich prac należy zwrócić również uwagę na trudności związane z interpretacjami odkrytych reliktów, które niejednokrotnie są niemal całkowicie zniszczone, a stratygrafia nawarstwień jest silnie przemieszana, co związane jest przede
wszystkim z licznymi przebudowami i pracami ziemnymi w centrach miast. Prace
archeologiczne prowadzone na niezabudowanych parcelach miejskich stanowią
więc wciąż niezwykle istotne – niejednokrotnie wręcz jedyne – źródło do poznania
historii danego ośrodka miejskiego1. Badania prowadzone w takich miejscach mają
niemal zawsze ogromne znaczenie, zarówno w kontekście poznania dziejów najodleglejszych, jak i nowożytnych, a czasem niemal wręcz współczesnych przynosząc
informacje i artefakty pochodzące z nieodległej – w perspektywie archeologicznej –
przeszłości, będąc jednak niezastąpionym materiałem do budowania narracji na temat życia mieszkańców miasta2.
Archeologiczne badania ratownicze związane z budową kamienicy przy ulicy
Ogrodowej w Bytowie zlokalizowane były na granicy rekonstruowanego średniowiecznego miasta lokacyjnego3. Teren działek (nr 66/5 i część działki 66/8) poddanych inwestycji położony jest na północnych obrzeżach miasta lokacyjnego, sta1

2

3

Por. J. Borkowski, A. Kuczkowski, Poza szlakiem. Źródła archeologiczne do dziejów miast Pomorza Środkowego. Część 1, b. woj. koszalińskie, Koszalin, 2012, s. 10.
P. Szczepanik, Badania archeologiczne przy ulicy Śródmiejskiej w Bytowie. Przyczynek do poznania przeszłości
miasta, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie”, 2015, nr 16, s. 9.
Układ urbanistyczny średniowiecznego Bytowa, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
4.09.1956 r., został wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego, a co za tym idzie wszelkie inwestycje zakładające prace ziemne na tym terenie podlegają ochronie archeologiczno-konserwatorskiej.

9
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Plan miasta z 1906 roku z zaznaczonym miejscem prowadzonych badań, za: http://pliki.gk24.pl/pdf/Bytow.pdf –
dostęp: 15.04.2016. Oprac. P. Szczepanik

nowiącego kontynuację ścisłego centrum średniowiecznego miasta w sąsiedztwie
Rynku, a także gotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny (dawniej kościół p.w. św.
Małgorzaty, obecnie gotycka wieża kościelna), dwóch bram miejskich: gdańskiej
i słupskiej zamykających dzisiejszą ulicę Wojska Polskiego4 (niem. Langestrasse)
i o wiele młodszego XIX-wiecznego kościoła pw. św. Katarzyny (dawniej kościół
protestancki pw. św. Elżbiety).
4

10

Tamże, s. 20.
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Rzut poziomy odkrytych reliktów. Rys. i oprac. P. Szczepanik

Obecna ulica Ogrodowa (niem. Gartenstrasse) pojawia się już na planach z roku
1780, natomiast ulega zatarciu około 1800 roku, aby pojawić się w formie niemal
identycznej z dzisiejszą na planie z 1826 roku. Na planach tych po obu stronach ulicy widoczne są pola i ogrody, które zapewne miały bezpośredni wpływ na nazwę
ulicy. Zabudowa przy tej ulicy miała początkowo zapewne charakter rozproszony
i dość bezładny, a do najcenniejszych obiektów znajdujących się w tej części miasta należał spichlerz w konstrukcji ryglowej, który został wzniesiony zapewne jeszcze w I poł. XIX wieku5. Warto zwrócić uwagę, że już na XVII-wiecznym planie
Eilharda Lubinusa w miejscu ulicy Ogrodowej wydaje się istnieć interesująca nas
ulica, biegnąca równolegle do ulic Wojska Polskiego i Śródmiejskiej z zaznaczoną
regularną rzędową zabudową. Na tym schematycznym planie zabudowa ulicy jest
regularna i dość ścisła. Wydaje się, że plan ten należy rozpatrywać nie tyle jako odzwierciedlenie sytuacji rzeczywistej, co jako ilustrację pewnego regularnego układu
urbanistycznego, który swym zasięgiem w czasie powstania mapy obejmował prawdopodobnie interesujący nas teren.

5

C. Betlejewska, Bytów. Katalog zabytków architektury i budownictwa - tekst, T. I A, Bytów-Gdańsk 1986-1988,
s. 93 (mps. archiwum Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie).
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WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
Podczas prowadzonych badań archeologicznych założony został wykop badawczy
o wymiarach około 18x14 metrów, którego rozmiary były bezpośrednio związane
z planowaną inwestycją i projektowaną kamienicą. Z powodu istnienia na sąsiedniej
działce budynku, w dalszym ciągu prac w części wschodniej wykop został zmniejszony początkowo o 3 metry, w dalszej części prac o 5 metrów, co było związane
z koniecznością zabezpieczenia fundamentów istniejącego budynku.
Po mechanicznym odhumusowaniu tak wyznaczonego wykopu już na głębokości około 40-50 cm ukazały się pierwsze relikty pozostałości przedwojennej zabudowy przykryte warstwą gruzowiskową, w której odkryto stosunkowo liczny materiał
zabytkowy. Już na tym etapie prac udało się zarejestrować fundamenty budynku
o wymiarach około 14x6 m (przy czym właściwa szerokość budynku mogła być
większa i nie została rozpoznana z powodu ograniczonego inwestycją terenu badań
w części północnej).

Relikty podmurówki ściany wschodniej odkrytego budynku. Fot. P. Szczepanik

Budynek został wzniesiony na kamiennej podmurówce wykonanej z nieobrobionych lub tylko częściowo obrobionych głazów o różnych rozmiarach. Największe z nich znajdowały się w narożnikach budynku, stanowiąc dodatkowe wsparcie
dla całej konstrukcji. Ściana zachodnia została wzniesiona z pojedynczej cegły, południowa zaś w wątku mieszanym. O wiele bardziej skomplikowana była technika,
w której wzniesiono ścianę wschodnią. W tej części odkryto bowiem pozostałości
po aż trzech podwalinach ścian, przy czym zewnętrzna wykonana była w całości
z kamieni, środkowa w technice mieszanej z przewagą kamienia nad cegłą, zaś wewnętrzna z przewagą cegieł. Warto zaznaczyć, że kamienie w fundamentach środkowym i wewnętrznym nosiły ślady obróbki.
12
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Budynek był przedzielony ścianą działową, na której znajdowały się dodatkowo
dwa kominy, dzielące budynek na dwie nierównych rozmiarów części. Część zachodnia miała szerokość 4,2 m, zaś część wschodnia do ściany szczytowej miała
szerokość dochodzącą do 9 m. Być może w części tej znajdowała się jeszcze jedna
ściana działowa, której pozostałości nie zostały jednak odkryte. Podział ten był
związany zapewne z podziałem budynku na dwa mieszkania znajdujące się na najniższej parterowej kondygnacji. Części te nie różniły się jednak tylko wymiarami,
ale również odkrytą w części wschodniej posadzką. Na utwardzonej warstwie żółtej

Posadzka wykonana z cementowych płytek zdobionych ornamentem. Fot. P. Szczepanik

podsypki zarejestrowano warstwę cegieł, na których ułożono cementowe płytki podłogowe, zdobione bladoniebieskim ornamentem geometrycznym. W części zachodniej nie odkryto śladów posadzki, co może mieć dwojaką genezę. Z jednej strony
może być to efekt zniszczeń widocznych między innymi w postaci wkopu pod instalację kanalizacyjną przebiegającego przez całą działkę. Druga interpretacja, która
wydaje się bardziej prawdopodobna, może być związana z istnieniem w tej części
budynku małych piwniczek, o charakterze podpodłogowych schowków. Niestety,
nie odkryto bezpośrednich reliktów mogących o tym świadczyć. Dowodem na istnienie takowych mogą być jednak odkryte w ścianach otwory po drewnianych legarach podłogi, które pozwalają brać pod uwagę taką ewentulaność. Znajdujące się
wewnątrz fundamenty kominów miały wymiary odpowiednio 2x2 m i 2x1 m. W linii kominów na zewnątrz budynku znajdowały się pozostałości kolejnego kwadratowego fundamentu o wymiarach około 2,1x2,1 m. Trudno określić funkcję tej konstrukcji, której głębokość dochodziła do 80 cm. Wypełnisko tej konstrukcji miało
charakter śmietniskowy, co wraz z niewielką miąższością odkrytych tych nawar13
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stwień może ukazywać śmietnikową funkcję tego obiektu. Dziwić może jedynie
umiejscowienie go tuż przed budynkiem.
W części północnej budynku odkryty fundament składał się z ławy fundamentowej wykonanej z nieobrobionych głazów, na których wzniesiono ceglaną ścianę.
Rozmiary zastosowanego budulca i wykorzystanie w narożnikach głazów o wymiarach dochodzących do 80 cm mogą świadczyć, że odkryta ściana jest ścianą
szczytową lub ścianą wewnętrzną, dzielącą budynek na osi wschód-zachód, która
miała jednak charakter nośny. Po zadokumentowaniu poziomu posadzki została ona
rozebrana. Niestety, bezpośrednio pod nią nie odkryto żadnych homogenicznych
nawarstwień o charakterze antropogenicznym, co jest zapewne rezultatem procesu
budowlanego związanego z wzniesieniem opisywanego budynku, który był poprzedzony wymianą gruntu.
Na znacznie niższym poziomie, około 2 m poniżej dzisiejszego poziomu, w narożniku południowo-zachodnim wykopu odkryto niezwykle interesują czworoboczną (?) konstrukcję drewnianą. Odsłonięto jedynie jeden z narożników drewnianej
skrzyni – reszta znajduje się poza obrębem działki pod dzisiejszą ulicą Ogrodową –
która została wykonana z płaskich desek, dodatkowo wzmocnionych palami wbitymi wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji, którą należy interpretować prawdopodobnie
jako pozostałość nowożytnej studni (?), mającej w tym miejscu stać jeszcze w latach

Konstrukcja drewniana – studnia (?) odkryta w narożniku wykopu. Fot. P. Szczepanik.

30. XX wieku6, choć nie można wykluczyć istnienia w tym miejscu takiego urządzenia w okresach o wiele wcześniejszych.
W bezpośrednim związku ze studnią należy być może rozpatrywać linię sześciu
pali (oznaczonych numerami P3-P8) biegnących od jej narożnika w kierunku północno-wschodnim, pomiędzy którymi odkryto szczątkowo zachowaną faszynę (?).
6

14

Informacja ustna jednego z mieszkańców przedwojennego Bytowa, dziś mieszkającego w Niemczech. Według
informatora przy studni tej miało być miejsce postojowe zaprzęgów konnych przyjeżdżających do miasta z okolicznych wsi, którzy nie chcieli wjeżdżać do ścisłego centrum.
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Linia pali znajdowała się na styku dwóch warstw naturalnych, z których ta w części południowej była warstwą wodonośną, co może tłumaczyć lokalizację tej konstrukcji właśnie w tym miejscu. Zarówno z konstrukcji skrzyniowej, jak i z jednego
z pali, pobrano próbki dendrochronologiczne, które zostały przekazane do specjalistycznych analiz. Niestety, z powodu złego stanu zachowania drewna badania nie
dały żadnych konkretnych wyników. Warto zaznaczyć, że w niedalekiej odległości
od omawianej inwestycji podczas nadzoru archeologicznego odkryto drewniane pozostałości drogi, które możemy prawdopodobnie łączyć z XV-XVI wiekiem7. Warto
zaznaczyć, że w południowym profilu wykopu również odkryto pojedyncze poziomo ułożone belki, które mogą być pozostałością po drewnianej drodze biegnącą być
może pod powierzchnią dzisiejszej drogi asfaltowej (?). Odkryte pale w takiej sytuacji mogły być zatem formą umocnienia drogi na tym niezwykle podmokłym i niesprzyjającym inwestycjom budowlanym gruncie.
W bezpośrednim sąsiedztwie studni zarejestrowano układ nawarstwień, które
można uznać za charakterystyczny dla całego wykopu. Ukazuje on przynajmniej
dwa etapy porządkowania tego terenu poprzez jego zniwelowanie i prawdopodobne utwardzenie w postaci warstwy piasku gliniastego niwelującego obszar działki.
Na warstwie tej w niektórych miejscach odkryto dodatkowo pozostałości kamiennego bruku wykonanego z nieobrobionych otoczaków, który być może pierwotnie
pokrywał całe podwórze i drogę. Istnienie takiego bruku potwierdza między innymi fragment profilu zachodniego. Niestety, nie został on zarejestrowany na żadnym
z poziomów eksploracyjnych, a jego relikty są czytelne jedynie w tym niewielkim
fragmencie.

ANALIZA POZYSKANEGO MATERIAŁU
Najliczniejszy materiał zabytkowy pochodzi z warstwy gruzowiska, w której to odkryto bardzo zróżnicowany zespół zabytków. Z racji charakteru warstwy i jej heterogenicznego charakteru odkryte na tym poziomie zabytki trudno datować na podstawie kontekstu odkrycia. Z racji charakteru zespołu zrezygnowano również
z oddzielnego traktowania tzw. zabytków masowych i wydzielonych. Za zabytek
stanowiący swoisty terminus post quem dla tego zbioru należy uznać monetę wykonaną ze stopów miedzi o średnicy 20 mm i nominale 2 PFENNIG, wybitą w 1874
roku. Na awersie monety widnieje napis DEUTSCHEN REICH 1874, zaś na rewersie widoczne jest tylko godło w postaci orła z rozpostartymi skrzydłami.
W warstwie odkryto kilka zabytków związanych z browarnictwem, w postaci
fragmentu butelki szklanej, dwóch porcelanek i jednego miniaturowego kolekcjo7

J. Borkowski, A. Krzysiak, Sprawozdanie z opracowaniem wyników badań z archeologicznych badań ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z inwestycją: Przebudowa
ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Ogrodowej i Stobnickiej w Bytowie, Lębork 2010, s. 11 (mps WUOZ
w Słupsku).
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nerskiego kufla. Butelka, na której zachował się napis STERNBRAUEREI STOLP,
a nad nim sześcioramienna gwiazda z literami R.W.H. wewnątrz i datą 1857 na zewnątrz. Butelka wykonana z zielonego szkła o pojemności 330 ml jest pozostałością
po piwie, które pochodziło z najbardziej znanego i największego słupskiego browaru „Stern”. Jego produkty w Bytowie były rozprowadzane przede wszystkim
w „Bütower Hof” znajdującym się przy ulicy Langenstrasse 288 (obecnie budynek
Bytowskiego Centrum Kultury).

Zabytki związane z browarnictwem i przemysłem winno-octowym: A – miniaturowy kufel porcelanowy kolekcjonerski; B – butelka szklana ze słupskiego browaru
Sternbrauerei Stolp; C – porcelanka z koszalińskiego browaru Kösliner Aktienbierbrauerei; D – porcelanka z bytowskiej fabryki C. Strehlowa. Fot. i oprac. P.
Szczepanik

Z browaru koszalińskiego pochodziła zaś jedna z porcelanek typu okrągłego wyprodukowana dla browaru „Kösliner Aktienbierbrauerei”. Na porcelance o średnicy
25 mm widnieje logotyp browaru w postaci liter KAB znajdujących się na białej
tarczy zwieńczonej koroną i napisem GEGR 18749. Kolejna porcelanka, tym razem
podłużnego typu, pochodzi z bytowskiej fabryki produkującej sodę i wina owocowe, której właścicielem był C. Strehlow. Na porcelance widnieje czerwony napis
C. STREHLOW x Obstwein & Selters Fabrik BÜTOW i/POM10. Ostatni przedmiot
8

9
10
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K.-D. Kreplin, Essen, Trinken, Schlafen. Gastgeber und Wirte im ehemaligen Kreis Bütow in Pommern, Herdecke – Pruszcz Gdański, 2013, s. 93; 145.
Por. http://www.srodkowopomorskie.porcelanki.net/readarticle.php? article_id=11, dostęp: 25.05.2016.
K.-D. Kreplin, Essen, Trinken, Schlafen. Gastgeber..., s. 145-146; por. J. Saldat, Był niegdyś Bytów, Bytów,
2010, s. 135.
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związany z browarnictwem to miniaturowy kufel wysokości 45 mm wykonany
z białej porcelany, na przedniej części którego znajduje się logotyp browaru: „FÜRSTENBERG-BRÄU Donauesschingen Solbad” i rok założenia browaru 1705.
Za niezwykle interesujące należy uznać przedmioty osobiste odkryte podczas
badań, pochodzące zapewne z pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zaliczyć możemy do nich dwie szczoteczki do zębów wykonane z kości lub poroża. Na pierwszym
egzemplarzu zachowanym w całości jednak bez włosia o długości 15,8 cm i spiczasto zakończonej rączce widnieje niemal niewidoczny napis „Garantie”, zaś główka
zaopatrzona jest w cztery rzędy otworów do osadzenia włosia. Drugi egzemplarz
zachowany częściowo o długości 11,5 cm ma ułamaną główkę w miejscu drugiego
rzędu otworów służących do osadzenia włosia. Na rączce widnieje zaś słabo czytelny napis „GARANTIE F EXTRAFEIN”. Na podstawie dobrze opracowanego zbioru analogicznych przedmiotów z Elbląga, okazy te można datować na pierwszą połowę XX wieku11.

Przedmioty osobiste: A – miniaturowa porcelanowa lalka; B – moneta z 1874 r.; C – dekiel od
zegarka kieszonkowego; D – oprawka okularowa i szkło okularowe; E – kościane szczoteczki
do zębów. Fot. i oprac. P. Szczepanik

Do grupy przedmiotów osobistych należy zaliczyć również fragment oprawki
okularów, wykonany z brązowego tworzywa sztucznego z zachowanym fragmentem zawiasu i dwóch śrub mocujących. Z okularów, być może tych samych, pochodzi szkło o średnicy 35 mm. W zbiorze przedmiotów osobistych znajdują się
również dwa guziki o średnicy odpowiednio 32 i 19 mm, a także figurka porcelanowej laleczki z utrąconą głową o wysokości 64 mm i dekiel zegarka kieszonkowego
o średnicy 48 mm, wykonany ze stopu srebrzonej miedzi (?) ozdobiony ornamentem
geometrycznym.
11

M. Marcinkowski, Kościane szczoteczki do zębów ze Starego Miasta w Elblągu. Przyczynek do historii higieny,
„Elbląskie Studia Muzealne”, 2011, t. 2, s. 110-119.
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Kolejna grupa przedmiotów odkryta w warstwie gruzowiska to naczynia porcelanowe. Za najciekawsze egzemplarze w tej grupie należy uznać talerz porcelanowy
ozdobiony w części centralnej kwiatami, pochodzący z wytwórni „Bavaria’ Schumann”, który dzięki analizie sygnatury możemy datować dość precyzyjnie na lata
około roku 194512. Kolejne przedmioty to dwie filiżanki. Pierwsza zachowana jest
w całości i ma wysokość 58 mm, przy średnicy wylewu 61 mm. Druga, z ułamanym
uszkiem, ma wysokość 50 mm i średnicę wylewu 80 mm. Pierwsza ozdobiona jest
kobaltowym ornamentem roślinnym ułożonym w cztery strefy, druga błękitnym ornamentem kwiatowym w górnej partii naczynia. Oprócz tego odkryto solniczkę
o wysokości 57 mm ozdobioną dwoma przedstawieniami maków, a także czworokątny biały pojemnik na goździki z czarnym napisem „Nelken”. Do tego zbioru należy włączyć jeszcze fragment płytki fajansowej ozdobionej błękitnym przedstawieniem ryby, a także szklany kałamarz wykonany z bladoniebieskiego szkła
o wysokości 48 mm i szerokości podstawy 66 mm, w którym znajdowało się wyżłobione miejsce na odłożenie pióra13.

Naczynia szklane i porcelanowe: A – kałamarz; B – ceramiczny pojemnik na goździki; C –
filiżanka; D – filiżanka; E – talerz porcelanowy z wytwórni „Bavaria’ Schumann” ; F – płytka
ceramiczna. Fot. i oprac. P. Szczepanik.

W warstwie V, znajdującej się pod warstwą niwelującą, na której bezpośrednio
zalegały warstwy gruzowiskowe, odkryto kolejny zbiór ceramiki naczyniowej. Składały się nań 22 fragmenty naczyń oraz 2 fragmenty kafli piecowych. Zdecydowana
większość zbioru - 15 fragmentów to ułamki szerokootworowych mis wykonanych
z czerwonej glinki ozdobionych białym szkliwem i ornamentami geometryczno-ro12
13
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http://www.porcelainmarksandmore.com/germany/bavaria/arzberg-02/, dostęp: 15.05.2016.
Por. M. Karczewska, M. Karczewski, H. Karwowska, K. Rusin, U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz, Archeologia
Białegostoku, Białystok 2015, s. 87, ryc. 67.

Fragment zabudowy przy ulicy Ogrodowej w Bytowie...

ślinnymi, kolejne dwa to fragmenty kufli. Wszystkie te fragmenty pochodzą z naczyń będących przykładem fajansu pomorskiego14 i być może również bytowskiej
szkoły garncarsko-zdobniczej. Kolejne ciekawe ułamki to poziome ucho pochodzące prawdopodobnie również od szerokootworowej misy wykonane z czerwonej gliny zdobionej wewnątrz ornamentem liniowym i szkliwieniem, a także jedna z nóżek
od szkliwionego wewnątrz trójnóżka. Oprócz tego odkryte dwa niewielkie fragmenty kamionki westerwaldzkiej, które pochodzą prawdopodobnie od kufli15.

Naczynia ceramiczne i kamionkowe: A – fragmenty naczyń wykonanych z kamionki westerwaldzkiej; B – fragmenty mis szerokootworowych wykonanych z glin żelazistych. Fot. i
oprac. P. Szczepanik

W kolejnej warstwie oznaczonej numerem VI, zalegającej wokół konstrukcji
drewnianej odkrytej w narożniku wykopu odkryto kolejne 7 fragmentów ceramiki naczyniowej. Pod względem morfologicznym były to 4 wylewy, 1 fragment pokrywki i 2 fragmenty brzuśca. 3 fragmenty były szkliwione, przy czym dwa jedynie
wewnątrz, jeden na obu powierzchniach. Jeden z fragmentów to prawdopodobnie
część trójnóżka/patelni, reszta to bliżej nieokreślone pod względem formalnym naczynia. Całość zespołu należy datować dość szeroko na czasy nowożytne.
Kolejny zabytek odkryty w czworobocznym fundamencie obiektu znajdującym
się przed budynkiem to emaliowana tablica o wymiarach 18x14 cm. Przedmiot został wykonany z lekko wypukłej blachy i pokryty białym tłem, na którym widoczne
są czarne napisy: „Vaterländische und „Rhenania” Elberfeld”. Pod nimi znajduje się
wizerunek lwa w koronie i rok założenia firmy „Gegr. 1822”. Tabliczka pochodzi
14

15

Por. m.in. M. Marcinkowski, Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu, Elbląg, 2011; H. Narloch, Wyroby
fajansowe ze Starego Rynku w Chojnicach (XVII-XIX w.), „Zeszyty Chojnickie”, 2012, nr 27, s. 34-49.
Por. http://irdenware.blogspot.com/2013/08/kamionka-westerwaldzka-z-bytowa.html, dostęp: 15.05.2016.
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Blaszana emaliowana tabliczka towarzystwa ubezpieczeniowego „Vaterländische und
„Rhenania” Elberfeld”. Fot. P. Szczepanik

być może z lat pomiędzy rokiem 1918 a 192916, kiedy to prawdopodobnie w Bytowie funkcjonowało towarzystwo ubezpieczeniowe o tej nazwie. Być może siedziba
tego towarzystwa mieściła się właśnie w pozostałościach po odkrytym budynku.
Dach odkrytego budynku został pokryty prawdopodobnie ceramiczną dachówką
tzw. sercówką wyprodukowaną w przedwojennej słupskiej fabryce o czym może
świadczyć odkrycie jednej z takich dachówek podczas prowadzonych prac, na której widnieje pieczęć: CARL WESTPHAL THONWAARENFABRIK STOLP i/
POM.

Dachówka tzw. sercówka z słupskiej fabryki Carla Westphala. Fot. i oprac. P. Szczepanik
16
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P. Dziekanowski, Pomógł kolekcjoner, „Kurier Bytowski”, 22.10.2015, nr 42 (1180), s. 19.
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PODSUMOWANIE
Prace archeologiczne o charakterze ratowniczym na działce nr 66/5 przy ulicy
Ogrodowej w Bytowie przyniosły wiele cennych informacji odnoszących się przede
wszystkim do przedwojennej historii miasta. Na lata po przełomie XIX i XX lub
na pierwsze lata ubiegłego stulecia należy datować relikty odkrytego budynku,
a także zdecydowaną większość pozyskanego materiału archeologicznego. Niestety,
w większości gruzowiskowy charakter nawarstwień uniemożliwił pogłębioną analizę stratygrafii. Jednak na podstawie miąższości możemy zakładać, że teren ten był
wykorzystywany również przynajmniej kilka stuleci wcześniej (?). Z nieznanego
okresu pochodzi również konstrukcja drewniana w formie studni i liniowo zabijanych pali, jednak wydaje się, że na podstawie odkrytego materiału ruchomego można ją z dużym prawdopodobieństwem łączyć z czasami poprzedzającymi XIX wiek.
Badania przyniosły niezwykle cenne informacje w kontekście poznania najnowszej historii miasta, a także miały spory walor edukacyjno-popularyzatorski, który objawił się w zaangażowaniu lokalnych historyków, pasjonatów, prasy i mieszkańców miasta w rozwikłanie zagadki przeznaczenia tego budynku w przeszłości,
a także próby odnalezienia informacji na temat jego mieszkańców. Tak rozumiana
społeczna rola archeologii, jako dyscypliny nie tylko pozyskującej materialne relikty
przeszłości, ale także próbująca budować na ich podstawie narrację na temat przeszłości miasta ma w moim przekonaniu niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla
wąskiego grona specjalistów, ale także dla ogółu społeczności lokalnej. Na podstawie analizy lotniczej fotografii centrum Bytowa wykonanej prawdopodobnie w 1931
roku, a także zdjęcia wykonanego z wieży kościoła św. Katarzyny w roku 1946
możemy w miejscu prowadzonych badań dostrzec budynek, którego przynajmniej
część fundamentów została odkryta podczas badań archeologicznych. Na fotografii widoczny jest budynek o charakterze małomiasteczkowym lub wiejskim o dwuspadowym dachu z wejściem znajdującym się w centralnej części ściany frontowej.
Powstanie tego budynku można zapewne łączyć z pierwszymi dekadami XX wieku.
Porównanie odkrytych fundamentów i bryły budynku uwiecznionej na fotografiach
nastręcza jednak pewne kłopoty, ponieważ trudno jednoznacznie potwierdzić tożsamość tych dwóch obiektów - jednego znanego jedynie z obrazu i drugiego, którego
relikty zostały odkryte podczas prac archeologicznych. Być może specyficzna konstrukcja wschodniej ściany budynku świadcząca prawdopodobnie o jego przebudowie może poświadczać, że odkryte relikty są jedynie częściowo związane z uwiecznionym na fotografii budynkiem, który być może mieścił w swych murach między
innymi siedzibę towarzystwa ubezpieczeniowego. Czy odkryte fragmenty okularów,
kieszonkowego zegarka i kałamarza to właśnie przedmioty używane przez pracownika tej firmy? Oczywiście odpowiedź na tak postawione pytanie choć musi zostać
w kwestii dalece posuniętych hipotez, pokazując jednak ogromny potencjał płyną21
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cy nawet ze stosunkowo młodych wytworów kultury materialnej, którego w sposób
znaczący wzbogacają naszą wiedzę na temat przeszłości i które trudno zastąpić jakąkolwiek inną kategorią źródeł.

Budynek przy ulicy Ogrodowej na fotografii z 1946 roku, za: P. Dziekanowski, Pomógł kolekcjoner, „Kurier Bytowski”, 22.10.2015, nr 42 (1180), s. 19. Oprac. P. Szczepanik

Budynek przy ulicy Ogrodowej na fotografii z 1946 roku, za: P. Dziekanowski, Pomógł kolekcjoner, „Kurier Bytowski”, 22.10.2015, nr 42 (1180), s. 19. Oprac. P. Szczepanik.
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Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Najdawniejsze dzieje Bytowa w świetle
badań archeologicznych ulic Wojska
Polskiego, Sikorskiego i Krótkiej w 2006 roku

1

W trakcie prowadzonych w 2006 roku prac nad budową nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, realizujący je robotnicy natrafili na kilkanaście blisko 3-metrowej długości zaostrzonych drewnianych pali (ryc. 1).

Ryc. 1. Bytów, ul. Wojska Polskiego. Drewniane pale konstrukcyjne. Fot. K. Kajkowski

O znalezisku poinformowano Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, del. w Słupsku, na zlecenie którego jesienią tegoż roku przystąpiono do ratowniczych badań archeologicznych. Prace prowadzono w obrębie ulic Krótkiej, Sikorskiego i Wojska Polskiego, zatem na obszarze historycznego starego miasta2, zaś
1

2

Artykuł powstał w oparciu o sprawozdanie z badań archeologicznych: Kozerska I., Krzysiak A., Krzysiak K.,
Borkowski J., Makowiecki D., Ważny T., Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 20 w Bytowie. Ulica Wojska Polskiego, Słupsk - Koszalin
2007, maszynopis w archiwum Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
Obszar wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr. A-13.
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ich podstawowym celem była weryfikacja i dokumentacja ewentualnych reliktów
średniowiecznego osadnictwa. Objęły one pięć wykopów prowadzonych przeważnie wzdłuż biegu ulic, w miejscach o niezakłóconej stratygrafii, w których wyraźnie
rysowały się warstwy związane z dawnym osadnictwem.

Ryc. 2. Bytów, pow. loco. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi wykopami archeologicznymi. Wg
Archiwum Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Od zakończenia badań minęło więc dokładnie 10 lat, a poza niewielką wzmianką w syntetycznym artykule referującym wyniki prac archeologicznych na terenie
Bytowa3, w literaturze naukowej brak bardziej szczegółowego opracowania dotyczącego interesujących nas wykopalisk. Wykopalisk, które są nie tylko cennym
uzupełnieniem źródeł pisanych4 i poszukiwań archeologicznych ostatnich lat5, ale
przynoszą szereg nowych informacji dotyczących organizacji dawnej przestrzeni
miejskiej oraz przedlokacyjnego osadnictwa na terenie Bytowa.
Z pierwszym z sygnalizowanych problemów wiązać należy relikty drewnianych
struktur odkrytych w ramach prac prowadzonych wzdłuż wykopu przy ul. Wojska
Polskiego (wykop nr 2). Odkryto tutaj bowiem pozostałości wykonanej z dębiny kon3

4
5
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K. Kajkowski, Średniowieczny Bytów w świetle źródeł archeologicznych, „Pomorania Antiqua”, t. 23, 2010, s.
142-143
Tamże.
Np. J. Abramów, D. Bienias, J. Borkowski, A. Kuczkowski, Wyniki badań archeologicznych na Starym Mieście
w Bytowie (2011 rok), w druku.
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Ryc. 3. Bytów, ul. Wojska Polskiego, wykop 2. Relikty nowożytnego bruku
Fot. K. Kajkowski

strukcji w postaci moszczenia drogi. W wyniku badań dendrochronologicznych6 czas
ich powstania ustalono na XV/XVI wiek (daty pomiędzy 1428 a 1505 r.). Zastosowanie takiego rozwiązania łączyło się ze specyfiką terenu, na którym lokowano pierwsze

Ryc. 4. Bytów, ul. Wojska Polskiego, wykop 2. Profil NE. Rys. K. Krzysiak
6

Analiz dokonał T. Ważny z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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założenia urbanistyczne miasta. Cechował się on wysokim stanem wód gruntowych
powodujących trudności z wykorzystaniem go do celów budowlanych. Zabiegiem
niwelującym ten problem było ułożenie warstwy faszyny oraz najprawdopodobniej
przykrywającego go (uchwyconego na niewielkim odcinku jednego z wykopów) rodzaju bruku kamiennego. Całość konstrukcji stabilizowały pionowo wbite lub wkopane dębowe pale, które obłożono lub zarzucono małymi lub średniej wielkości otoczakami. Pale, o maksymalnej średnicy 48 cm, zaostrzono siekierą lub umieszczono
w ziemi bez obróbki. W pierwszym przypadku słupy wbijano do przygotowanej wcześniej płytkiej dziury, a następnie wzmacniano kamieniami. W drugim rozwiązaniu były one wkopywane. W późniejszym okresie podnoszący się poziom wód gruntowych
niwelowano za pomocą bruków komunikacyjnych, których dwa poziomy uchwycono
w wyniku opisywanych prac (ryc. 4).

Ryc. 5. Bytów. Ul. Wojska Polskiego, wykop 2. Materiał zabytkowy pozyskany w trakcie ratowniczych badań archeologicznych (wybór). Fot. K. Kajkowski

W tym samym wykopie badawczym uchwycono ponadto relikty podwalin konstrukcji, którą interpretować można jako pozostałości studni lub latryny. Niestety,
ograniczony zakres prac nie pozwolił na dalsze wnioski dotyczące jego konstrukcji.
Z uwagi na ograniczenia związane z przebiegającymi niżej instalacjami wodociągowymi i gazowymi nie udało się również osiągnąć calda archeologicznego. Prace
utrudniał ponadto wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiający dalszą eksplorację. Udało się jedynie ustalić, iż chronologię odsłoniętej warstwy kulturowej
można odnieść do XIII stulecia (pozostała jej część wychodziła już poza granice
projektu badawczego), zatem do okresu na długo przed lokacją miasta.
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Interesującym znaleziskiem był także zespół kości zwierzęcych, z których niektóre nosiły ślady działań rzeźniczych. Gatunkowo wyróżniono tutaj szczątki nale-

Ryc. 6. Bytów, ul. Wojska Polskiego, wykop 3.
Rzut na poziomie stropu (warstwa IV).
Rys. K. Krzysiak

Ryc. 7. Bytów, ul. Wojska Polskiego, wykop 3. Fragmenty
skóry i tkaniny pozyskane w trakcie ratowniczych badań
archeologicznych. Fot. K. Kajkowski

żące przede wszystkim do bydła. Zbiór uzupełniło kilka egzemplarzy pochodzących
od świni i konia7. W oparciu o analizę archeozoologiczą ustalono, że tylko niewielka część kości długich bydła oraz pozostałości świni interpretować należy jako odpady pokonsumpcyjne. Pozostałe pochodziły najprawdopodobniej z warsztatu specjalizującego się w obróbce kości bydła i koni w celu pozyskania płytek kościanych
wykorzystywanych do produkcji różnorodnych przedmiotów (np. guzików).

Ryc. 8. Bytów, ul. Wojska Polskiego, wykop 3. Kościany przekłuwacz.
Fot. K. Kajkowski
7

Ekspertyzy materiału osteologicznego dokonał D. Makowiecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
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W wyniku prac wykopaliskowych prowadzonych na odcinku ulicy Wojska Polskiego (wykopy nr 2 i 5) pozyskano duży zbiór fragmentów naczyń ceramicznych, wśród
którego wydzielono m.in. grupę pochodzącą od pojemników wypalonych w atmosferze redukcyjnej (bez dostępu tlenu): tzw. siwaki i naczynia typu Kugeltopf. Były to najstarsze chronologicznie materiały pozyskane w trakcie badań, które wydatowano na 2.
połowę XIII i początek XV wieku. Większość fragmentów pochodzi od różnej wielkości garnków, pozostałe od dzbanów i innych naczyń. Dużą część zespołu uzupełniają
cylindryczne nóżki z polewą bądź bez, które pochodzą od trójnogich garnków lub patelni. Chronologia tej grupy przedmiotów zamyka się ramowo pomiędzy XVI a XVIII
stuleciem.
Ciekawą sytuację zaobserwowano również w trakcie prac prowadzonych na niewielkim odcinku ulicy Krótkiej (wykop nr 3). W pobliżu odkrytego narożnika budynku
(?) natrafiono bowiem na zespół blisko 150 ścinków skóry oraz kościany przekłuwacz
(ryc. 5-7).
Nie można więc wykluczyć, że zbiór zarejestrowanych zabytków mógł być
związany z funkcjonującym w tym miejscu średniowiecznym warsztatem szewskim
specjalizującym się w wyrobie obuwia i galanterii. Poza wspomnianymi przedmiotami w trakcie badań odkryto jeszcze 10 fragmentów kości zwierzęcych, zaostrzony
na jednym końcu kołeczek z drzewa liściastego z płytkim nacięciem na nienaostrzonym końcu, bryłkę żużla, fragment tkaniny oraz pozostałości pojemników ceramicznych (garnków, dzbanów, mis, patelni). Chronologię najstarszych form tych naczyń
określono na XII-XIII wiek.
Wyniki analiz niektórych z opisanych powyżej materiałów, jak również uchwycenie w trakcie badań przeprowadzonych w 2006 roku poziomu użytkowego datowanego na XIII wiek, zdają się wskazywać, iż przynajmniej od tego stulecia Bytów mógł być prężnie rozwijającym się miastem na Pomorzu. Sugeruje to również
passus z kroniki Anonima tzw. Galla8, twierdzący, że już na początku XII stulecia
‘Bytów’ można było określić jako dobrze prosperujący gród – bynajmniej na tyle, iż
warto było go podbić i splądrować.
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Informacja zanotowana przez Anonima tzw. Galla dotyczy walk polsko-pomorskich na początku XII stulecia.
Kronikarz podaje, iż jeden z wojewodów Bolesława Krzywoustego, Skarbimir: (…) zdobył inny gród zwany
Bytom (…) wyprowadził stamtąd obfitą zdobycz i jeńców, a miejsce samo zamienił w pustynię (Gall Anonim,
Kronika polska, oprac. R. Grodecki, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, II, 31). Biorąc
pod uwagę fakt, że kampania Krzywoustego miała miejsce na Pomorzu, mało wiarygodne wydaje się łączenie
wspomnianego przez Galla grodu z Bytomiem na Śląsku, co zauważył już R. Grodecki w swoim komentarzu
do kroniki (tamże, s. 98, przyp. 1).

HISTORIA

W obronie przed cholerą...

Aneta Heinrich
Uniwersytet w Hamburgu

Epidemia cholery
w 1831 r. na Pomorzu.
Walka z chorobą
na przykładzie Kołobrzegu1
1.Epidemia cholery w Prusach w 1831 roku
Jako dominujące uczucie niemieckiego mieszczaństwa pod koniec lat 20. i na po-

czątku lat 30. XIX w. Barbara Dettke opisuje przeczucie nieuchronnie zbiliżającej się
apokalipsy, która doszczętnie zniszczy rozkwitłą kulturę, bez cienia nadziei na nowy
początek.2 Przyczyną tego pesymizmu była epidemia cholery, która ruszając z Indii pod koniec drugiej dekady XIX w. właśnie opanowywała kontynent europejski.
W samych tylko Prusach w roku 1831 jej ofiarą padło łącznie 31 912 osób3, w tym
również Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)4.
W większości publikacji na temat historii Pomorza epidemia cholery z 1831 roku nie znajduje żadnej większej wzmianki5, choć obszar rejencji koszalińskiej już
w czerwcu 1831 roku został – w ramach akcji zapobiegawczej podjętej przez władze
pruskie – objęty ścisłą kontrolą sanitarną, a oficjalny Amtsblatt der Kösliner Regierung zasypywał wręcz czytelników obwieszczeniami, zarządzeniami i poleceniami
na temat niezwykle niebezpiecznej i niestety zupełnie nieznanej zarazy.
1

2

3
4
5

Poniższy artykuł opiera się w dużej mierze na badaniach nad procesem emancypacji obywatelskiej, których
rezultaty wkrótce ukażą się drukiem.
Patrz: B. Dettke, Die asiatische Hydra. Die Cholera von 1830/31 in Berlin und den preußischen Provinzen
Posen, Preußen und Schlesien, Berlin 1995, s. 15.
Tamże, s. 216.
Więcej na ten temat: tamże, s. 185-188.
M.in.; J. E. Benno, Die Geschichte der Stadt Coeslin von ihrer Gründung bis auf gegenwärtige Zeit nach Urkunden und zuverlässigen Quellen bearbeitet, Cöslin 1840; R. Stoewer, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg
1927; J. Voelker, Geschichte der Stadt Kolberg. Unter Benutzung der einschlägigen Geschichtswerke von Reimann und Stoewer, Leichlingen 1964; H. Kroczyński, Dzieje Kołobrzegu. Kalendarium od czasów najdawniejszych do r. 1945, Kołobrzeg 2000.
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Ówczesny stan wiedzy o cholerze w pełni oddaje opublikowane pod koniec
1830 r. w Allgemeine Zeitung sprawozdanie Rudolfa Wagnera, który obserwował
rozwój epidemii tej choroby w Indiach:
Europejscy lekarze do tej pory nie byli w stanie sprostać tej chorobie, a [fakt,] że
nie mają żadnego sprawdzonego aparatu leczniczego, potwierdzają często zupełnie
przeciwstawne metody, które znajdują zastosowanie [w jej leczeniu]. Wyczerpujące
puszczanie krwi, centuriony pijawek na podbrzusze, olbrzymie dawki słodzonej rtęci
i soku z maku nie pomogły uratować ludzi, może nawet lepiej już za innymi lekarzami, podawać tylko wiadra letniej wody i słodzoną wodę ryżową, by przynajmniej nie
otruć pacjentów.6
Wieści o rozprzestrzenianiu się epidemii cholery, która w 1827 r. ponownie dotarła do Rosji, a stamtąd w następnych latach do Litwy i Królestwa Kongresowego7,
jak i również o nieskutecznosci podjętych tam kroków zabezpieczających zaniepokoiły rząd pruski.
Już po pierwszych potwierdzonych wiadomościach o przypadkach cholery w Królestwie Kongresowym w maju 1831 r., gdzie właśnie dogorywało Powstanie Listopadowe, Fryderyk Wilhelm III powołał do życia bezpośrednio podległą mu Komisję
do Obrony przed Cholerą [Immediat-Kommission zur Abwehr der Cholera]. Do jej zadań należało zarówno opracowanie konkretnych technicznych rozwiązań ochronnych
przeciw zarazie, jak i usprawnienie ich wdrażania na płaszczyźnie administracyjnej.
Znaczącym pod tym kątem jest fakt, że na czele tej komisji stanął generał Ludwig Gustav von Thile (1781-1852), długoletni i sprawdzony współpracownik króla. Wprawdzie samej komisji, składającej się głównie z urzędników ministerialnych, przydzielona została sekcja techniczna, której członkami byli lekarze i której zadaniem było
wypracowanie konkretnych zaleceń profilaktycznych i leczniczych, ale faktycznie
była ona pozbawiona jakiegokolwiek wpływu na podejmowane decyzje.8
Wypracowana przez rzeczoną komisję Instrukcja dotycząca postępowania
w wypadku zbliżania się lub też wybuchu cholery w państwach Królestwa Pruskiego
[Instruction über das bei der Annäherung der Cholera, so wie über das bei dem Ausbruche derselben in den Königlich Preußischen Staaten zu beobachtende Verfahren]
zdobyła 1.06.1831 r. wiążącą siłę prawną. Wraz z Obwieszczeniem dotyczącym przepisów o wprowadzeniu atestów zdrowotnych [Bekanntmachung betreffend der Vorschriften wegen Einführung der Gesundheits-Atteste] z dnia 5.04.1831 r. oraz Ustawą o karalności przekroczeń przepisów dotyczących zapobieganiu cholerze [Gesetz
wegen Bestrafung derjenigen Vergehungen, welche die Uebertretung der – zur
6

7

8
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R. Wagner, Verbreitungsgeschichte der Cholera morbus III, w: Außerordentliche Beilage Nr. 192 zur Allgemeinen Zeitung Nr. 321, 17.11.1830. Cytat za: B. Dettke, Die asiatische Hydra, s. 20.
Ogromne znaczenie dla rozprzestrzenienia się epidemii cholery w Europie miało Powstanie Listopadowe
w 1831 r. Rosyjscy żołnierze wysłani do stłumienia Powstania Listopadowego przynieśli ze sobą cholerę.
Patrz: B. Dettke, Die asiatische Hydra, s. 75.
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Abwendung der Cholera – erlassenen Verordnungen betreffen] z dnia 15.06.1831 r.
tworzyła trzon aktów prawnych, które zawierały obszerny katalog obligatoryjnych
i zalecanych środków postępowania przy zagrożeniu lub wybuchu epidemii cholery.
Były one koniecznym uzupełnienien kordonu sanitarnego, który utworzony został
wzdłuż wschodniej granicy państwa w maju 1831 roku.9 Od tego momentu granicę
państwa pruskiego można było przekroczyć wyłącznie w miejscowościach uposażonych w placówki kwarantanny. Zaczęły również obowiązywać atesty zdrowotne.
Były to dokumenty, które miały wiarygodnie wykazywać przebytą trasę podróży.
Na ich podstawie określane było dalsze postępowanie z podróżnymi, ich bagażem
oraz towarem na granicy państwowej. Decydująca była oczywiście kwestia konieczności odbycia kwarantanny oraz jej długość. Mogła ona bowiem wynosić od 10
do 20 dni, zarówno dla samych podróżnych, jak i ich bagażu oraz towarów.10
Instrukcja opracowana przez komisję w Berlinie regulowała w bardzo dokładny sposób postępowanie w przypadku konkretnego zagrożenia cholerą. W takiej
sytuacji w każdej zagrożonej miejscowości należało utworzyć komisję ochronną,
w której skład mieli wchodzić przedstawiciele lokalnej władzy (w wioskach – sołtysi, w miastach – policjanci) oraz przynajmniej jeden lekarz. Komisje tworzyły hierarchię zależności podyktowaną strukturą administracyjną kraju. Ich głównym zadaniem były przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich kroków zabezpieczających
oraz nieustanna, uważna obserwacja stanu zdrowia mieszkańców.11
Każdy z mieszkańców zagrożonej zarazą miejscowości był zobligowany
„natychmiast złożyć meldunek o każdym przypadku poważnego zachorowania bądź
też nieoczekiwanej śmierci.”12 Ponadto Instrukcja nakazwywała, by każda miejscowość w której zanotowano przypadki cholery, została otoczona kordonem sanitarnym, oraz dokonała izolacji chorych – przez ustawienie strażników przed takimi
domami i obowiązek poddania się kwarantannie przez współdomowników. Dodatkowo nakazywała i bardzo dokładnie określała sposób dezynfekcji lub też palenie
zakażonej bielizny i ubrań, przedmiotów, które mogły być nośnikami straszliwej
choroby. Ponadto regulowała kwestię czyszczenia ulic oraz zarządzała obecność
wojska w poważnych przypadkach.13 We Wskazówkach dotyczących utrzymania
zdrowia i zabezpiecznia przed zarażeniem [Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Ansteckung bei etwa eintretender Cholera-Epidemie], które były załącznikiem do powyższej Instrukcji, odbija się zarówno troska państwa o swoich obywateli, jak i niepewność dotycząca sposobu przenoszenia się tej choroby.
Dlatego też wskazówki dla społeczności były raczej natury ogólnej:

9
10
11
12
13

Patrz: Dettke, Die asiatysche Hydra, s. 77.
Patrz: przypis 12.
Instruction über das bei der Annäherung der Cholera, s. 183.
Tamże.
Tamże.
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Uregulowany tryb życia w najbardziej szerokim znaczeniu tego słowa, przy czym
z jendej strony przez to, że wystawia się tylko na korzystne wpływy, mnoży siły ciała
i tym samym umniejsza skłonność do zachorowań, a z drugiej strony [należy] chronić się od choroby poprzez unikanie szkodliwych wpływów (...).14
Konkretnie tytułem profilaktyki przeciw cholerze zalecano: „stany ducha, które
związane są z przyjemnym nastrojem duszy jak radość, wesołość, nadzieja etc.”15,
„codziennie regularny ruch na świeżym powietrzu, najlepiej na piechotę lub na
koniu”16, „umiarkowane spożycie odrobiny dobrego wina”17 oraz w końcu „najstaranniejsze utrzymanie czystości, nie tylko samego ciała, lecz także jego otoczenia”18.
Obraz niewiedzy odnośnie cholery uzupełnia dodany do instrukcji Spis niektórych leków, których można używać w przypadku cholera morbus [Verzeichnis einiger Arzneikörper, von welchen bei der epidemischen Brechruhr (cholera morbus)
Gebrauch gemachg wird], w którym polecane było zastosowanie najróżniejszych
specyfików, m.in. pijawek lekarskich, braunsztynu, kamfory, wapna chlorowanego,
octu, opium, wodnego roztworu amoniaku, kwasu solnego lub też cynamonu.19
Powyżej wymienione dokumenty uzupełniała wspomniana już ustawa dotycząca kar za nieprzestrzeganie przepisów zapobiegawczych. Surowość przewidzianych
kar za przekroczenie zarządzonych środków podkreśla z jednej strony konkretne
niebezpieczeństwo wybuchu tej epidemii w Prusach, jak i oczywiście nadal owianą
tajemnicą istotę samej choroby.
Nielegalne przekroczenie jakiegokolwiek kordonu sanitarnego niosło ze sobą
nie tylko zwyczajową karę pozbawienia wolności do paru lat, lecz również ryzyko rozstrzelenia na miejscu, ponieważ żołnierze mieli prawo użycia broni palnej
w przypadku nielegalnego przekroczenia kordonu sanitarnego.20 Kara śmierci lub
też wieloletnia kara pozbawienia wolności w twierdzy bądź więzieniu o zaostrzonym rygorze groziła za przechytrzenie strażników lub uchylenie się od obowiązku
kwarantanny.21 Za udzielanie gościny bądź też noclegu podróżującym bez ważnego
atestu lub legitymacji (jak i za przechowywanie ich towaru, środków transportu lub
bagażu) groziła również surowa kara pozbawienia wolności do kilku lat.22
Niedopełnienie obowiązku złożenia meldunku o nieprzestrzeganiu przepisów
zapobiegawczych odnośnie epidemii cholery było surowo karane. W przypadku
personelu medycznego takie uchybienie mogło prowadzić nawet do utraty gabinetów lekarskich lub licencji do ich prowadzenia.23 Wykroczenia wojskowych, które
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Tamże, s. 196.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 197.
Tamże, s. 198.
Tamże.
Gesetz wegen Bestrafung, s. 149.
Tamże, s. 149 i n.
Obydwa cytaty: tamże, s. 150.
Patrz: tamże.
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w jakikolwiek sposób mogły przyczynić się do rozprzestrzenienia epidemii, miały
być karane wielkoletnim pozbawieniem wolności w twierdzy lub też karą śmierci.24

2. Cholera na terenie rejencji koszalińskiej
Tuż po tym, jak przypadki zachorowań na cholerę odnotowano w rejencji gdańskiej,
obszar rejencji koszalińskiej – rozkazem królewskim z dnia 6.06.1831 r. – uznany został za obszar zamknięty, a wszystkie środki zapobiegawcze zostały natychmiast zaostrzone.25 Wiązało się to z wieloma utrudnieniami w życiu codziennym dla
mieszkańców rejencji. Do najbardziej dotkliwych należała kwestia jarmarków i targów. Rejencja Koszalińska odwołała wszelkie jarmarki we wschodnich powiatach
rejencji, tj. w powiecie lęborko-bytowskim, słupskim, sławieńskim oraz miasteckim. Zwyczajowe targi cotygodniowe, dzięki którym mieszkańcy mogli zaopatrzyć
się w podstawowe środki żywności, mogły się wprawdzie dobywać, ale zostały
przeniesione poza mury miejskie, „by uniknąć dużej frekwencji ludzi w ograniczonych przestrzeniach i zapobiec każdej zbędniej komunikacji.”26
Mimo szeroko zakrojonej akcji zapobiegawczej już 26.07.1831 r. odnotowano
pierwszy przypadek cholery na obszarze rejencji koszalińskiej, we wsi Osowo Lęborskie.W związku z tym z końcem lipca 1831 r. utworzono wojskową linię obserwacyjną przebiegającą przez obszar rejencji, by zapobiec przedostaniu się zarazy
do jeszcze zdrowej części kraju.27 Po odnotowaniu pierwszych przypadków cholery
w Nakle nad Notecią oraz Skwierzynie nad Wartą linia obserwacyjna decyzją komisji w Berlinie zamieniona została w kordon zaporowy28 pod egidą wojskową, co nie
tylko zaostrzało przepisy dotyczące podróży i kwarantanny na obszarze rejencji
koszalińskiej29, lecz także znacząco utrudniało funkcjonowanie handlu i rzemiosła,
chociażby tylko przez zawieszenie wszelkich jarmarów i targów zwyczajowych:
Rejencja Koszalińska zakazała w sierpniu 1831 r. handlarzom i rzemieślnikom
ze wschodnich powiatów rejencji – a więc powiatów lęborsko-bytowskiego, słupskiego, sławieńskiego i miasteckiego – uczestniczenia w jarmarkach i tragach w pozostałych powiatach rejencji.30 We wrześniu nastomiast zakazana została organizacja
jarmarków również w zachodnich powiatach, tj. powiecie Księstwo, białogardzkim,
szczecineckim, drawskim i świdwińskim.31
24
25
26
27
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Patrz: tamże, s. 151.
Patrz: Bekanntmachung der KRK Nr. 118, w: ABKR Nr. 24, 15.06.1831, s. 132 i n.
Bekanntmachung der KRK Nr. 119, w: tamże, s. 135.
Immediat-Commission zur Abwehrung der Cholera, 28.07.1831, w: ABKR Nr. 35, 17.08.1831, s. 254-256, tu s.
254.
Immediat-Commission zur Abwehrung der Cholera, 15.08.1831, w: ABKR Nr. 36, 24.08.1831, s. 263-264, tu s.
263.
Patrz: tamże.
Patrz: Verordnung der KRK Nr. 192, 16.08.1831, w: ABKR Nr. 36, 24.08.1831, s. 265-266.
Patrz: Verordnung der KRK Nr. 218, w: ABKR Nr. 39, 14.09.1831, s. 298.
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Dodatkowo Rejencja Koszalińska zarządziła, że podróżni z zewenątrz mogą podróżować wyłącznie oficjalnymi drogami i szlakami komunikacyjnymi i pod żadnym pozorem nie wolno im podróżować drogami polnymi, leśnymi oraz małymi
ścieżkami.32
Oprócz zakazów i nakazów w oficjalnym organie Rejencji Koszalińskiej można było przeczytać również wiadomości „ku pokrzepieniu serc”: Otóż właściciele
dóbr Bierzwica w powiecie białogardzkim, bracia Oppenfeld z Berlina, dali swoim chłopom wapno do wybielenia izb, co również polecane było przez władzę jako
środek profilaktyczny przeciw cholerze. Oprócz tego otrzymali oni nieodpłatnie sól
i chleb.33 Dodatkowo właściele posiadłości zarządzili, by pracownicy tamtejszej gorzelni otrzymali do dyspozycji ciepłą wodę do czyszczenia bielizny oraz żeby posiadłość zaopatrzona została w zapas medykamentów polecanych do leczenia cholery.34
W międzyczasie częściowo zrewidowane poglądy na temat samej choroby i sposobów jej przenoszenia, jak i znaczące obciążenie, jakim dla gospodarki kraju okazały się dotychczasowe środki profilaktyczne, spowodowały zmianę postawy władz
pruskich wobec tak szeroko zakrojonej akcji zapobiegawczej. Rozporządzeniem
z 6.09.1831 r. Fryderyk Wilhelm III przekazał odpowiedzialność za organizację
i utrzymanie środków zapobiegawczych w kompetencje władz lolalnych oraz na ręce obywateli, uzasadniając swoją decyzję następującą oceną dotychczasowych działań ochronnych:
Surowe regulacje izolacyjne poprzez ustawienie wojskowego kordonu na granicach, jak i wewnątrz państwa już teraz odbiły się niekorzystnie na sytuacji gospodarczej obywateli, a w dalszym ciagu mogłyby spowodować ruinę gospodarczą
niektórych z nich, a tym samym mieć gorsze skutki niż sama choroba.35
Dodatkowo należy przyjąć, że dotychczas podjęte środki zapobiegawcze spowodowały wysokie koszty i ostatecznie nadwyrężyły finansowe możliwości państwa.36
Konkretnie rozporządzenie oznaczało, że kordony zaporowe nie będą utrzymywane
już przez wojsko, a „gminy poszczególnych miejscowości (...) same muszą wszędzie
tam przyłożyć rękę, by po części zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy wśród obywateli, a po części, by na czas wesprzeć chorych w procesie powrotu do zdrowia.” 37
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Patrz: Bekanntmachung der KRK Nr. 244, w: ABKR, Nr. 40, 21.09.1831, s. 314 i n.
Patrz: Bekanntmachung der KRK Nr. 202, w: tamże, s. 272-273, tu s. 272.
Patrz: tamże.
Allerhöchste Bekanntmachung Nr. 228, w: ABKR Nr. 40, 21.09.1831, s. 301-303, tu s. 301.
Patrz: tamże, s. 301 i n.
Tamże, s. 302.
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3. Der Männer-Verein zur Bewachung der Eingänger
von Kolberg gegen die Einschleppung der Cholera
Przeniesienie odpowiedzialności za organizację środków zapobiegawczych przeciw
epidemii cholery na barki administracji lokalnej i obywateli, jak i konkrene ustanowienie kordonu zaporowego wobec rejencji szczecińskiej we wrześniu 1831 r.,
gdzie cholera właśnie zbierała żniwa, przyczyniły się znacząco do utworzenia w
Kołobrzegu stowarzyszenia pod nazwą Männer-Verein zur Bewachung der Eingänge von Colberg gegen die Einschleppung der Cholera.
Konkretnie za tym wydarzeniem stały dyrekcja policji oraz kołobrzeski magistrat. Ta zależność od lokalnej administracji widoczna była w późniejszych próbach
rozwiązywania konfliktów z kołobrzeżanami oraz w kwestiach finansowania działalności stowarzyszenia.38 2.09.1831 r. Królewsko-Pruska Dyrekcja Policji w Kołobrzegu zwróciła się do mężczyzn z Kołobrzegu, nawołując do zorganizowania
stowarzyszenia. Celem stowarzyszenia miało być sprawowanie nieodzownej przy
ochronie przed cholerą straży przy bramach miejskich, a wysiłek ten miał być podejmowany nieodpłatnie i „bez względu na własny interes”.39
Ukonstytuowanie stowarzyszenia odbyło się już 6.09.1831 r. Towarzyszyło temu zaprzysiężenie Instrukcji, dla tych wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, którzy
ku ochronie przed cholerą ochotniczo zajęli bramy miejskie [Instruktion für diejenigen Bewohner Colbergs, welche zur Abwehrung der Cholera freiwillig die Eingänge
der Stadt besetzt haben].40 Określała ona w 18 punktach zarówno cel stowarzyszenia, jego ramy organizacyjne, jak i konkretne czynności ochronne.
W dniu założenia stowarzyszenie liczyło 134 członków41, którzy pod komendą
majora von Brausego, kapitana Büssowa i młynarza Fischera zjednoczylil się w celu
realizacji konkretnie sformułowanego zadania:
(…) by miasto Kolberg z Bożą łaską uchronić przed grasującą i tak zaraźliwą
chorobą oraz by zatrzymać bądź całkiem odddalić lub też przekazać do tutejszych
ośrodków kawarantanny podróżnych przybywających z zarażonych miejscowości
lub też podejrzanie wyglądających.42
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Patrz: Pisma von Brausego z 6.11., 8.11. i 17.11.1831, w: Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Akta miasta Kołobrzegu (dalej: AmKg), syg. 2597: Die freiwillige Bildung eines Männer Vereins zur
Bewachung der Eingänger von Colberg gegen die Einschleppung der Cholera, bez numeracji.
Bekanntmachung des Kolberger Polizeidirektoriums vom 2.09.1831, w: tamże, bez numeracji.
Instruktion für diejenigen Bewohner Colbergs, welche zur Abwehrung der Cholera freiwillig die Eingänge der
Stadt besetzt haben, w: tamże, bez numeracji.
W 1831 r. Kołobrzeg liczył 6621 mieszkańców. Patrz: Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte,
bearb. von Erich Keyser, Bd. I: Norddeutschland, Stuttgart – Berlin 1939, s. 191.
Instruktion für diejenigen Bewohner Colbergs, bez numeracji.
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Wymienieni w Instrukcji z nazwiska członkowie stowarzyszenia stanowili jego
formalne kierownictwo i zajmowali się organizacją jego działalności. Ustanawiali
kolejność strażników na poszczególnych posterunkach przy czterech bramach miejskich Kołobrzegu i kontrolowali wykonanie zadania. Każdy z posterunków miał być
zajęty przez dwóch – uzbrojonych w bagnet – członków stowarzyszenia. Strażnicy,
wykonujący dyżur przed południem, mieli stawić się na posterunku punktualnie przy
otwarciu bram miejskich i trwać tam do godziny pierwszej po południu, kiedy to następowała zmiana warty. Strażnicy popołudniowi trwali na posterunku aż do czasu
zamknięcia bram.43 W Instrukcji odbijała się ówczesna (nie) wiedza na temat istoty cholery oraz troska o nieutrudnianie życia gospodarczego miasta. W związku
z tym strażnicy na posterunkach mieli za zadanie nie utrudniać wejścia do miasta
tym „ziomkom, którzy przywożą do miasta środki spożywcze, [...] szczególnie tym
z okolicy o promieniu ok. 3 mili.”44 Osoby, „które przybywały z dalej położonych,
ale niepodejrzanych miejscowości nie mogły wejść do miasta bez okazania karty
legitymacyjnej bądź też atestu zdrowotnego.”45 Natomiast osoby „z podejrzanych
lub też rzeczywiście już zainfekowanych miejscowości […] miały być natychmiast
bezwarunkowo odprowadzane do punktu kwarantanny.”46 Strażnicy mieli uważać
na to, by pod żadnym pozorem nie dotykać legitymacji podróżnika. Tę należało odczytywać w ten sposób, że „pozostaje ona w rękach podróżnika”47, a strażnicy mają
się ustawić przy tym tak, by „wiatr wiał (...) im w plecy, a podróżnemu w twarz.”48
Osoby niezamieszkałe w Kołobrzegu, zwane w punkcie 11 niniejszej instrukcji „hołotą, żebrakami, szmaciarzami i tym podobnymi”49, oraz wędrujących czeladników
należało odsyłać od bram miasta. W przypadku stawiania przez takowych oporu
strażnicy mieli polecenie przekazać ich do najbliższego posterunku wojskowego.50
Instrukcja kończy się wskazówką dla mieszkańców Kołobrzegu, by po zamknięciu
bram miejskich nie udzielali gościny i noclegu żadnym podróżującym bez „wiarygodnych atestów zdrowotych lub też kart legitymacyjnych”51.
Utworzenie stowarzyszenia lub też jego idea spotkały się początkowo z przychylnym odbiorem wśród mieszkańców Kołobrzegu. W punkcie 15 Instrukcji stowarzyszenia, która w ilości 500 egzemplarzy rozdana została mieszkańcom miasta,
„by każdy poznał cel stowarzyszenia”52, była mowa o tym, że na tych posterunkach,
w których pobliżu nie znajdują się żadne budynki, potrzebne są budki strażnicze dla
ochrony strażników przed złą pogodą.53 Już trzy dni po założeniu stowarzyszenia
43
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Tamże, bez numeracji.
Tamże, punkt 6, bez numeracji.
Tamże, punkt 7, bez numeracji.
Tamże, punkt 8, bez numeracji.
Tamże, punkt 10, bez numeracji.
Tamże.
Tamże, punkt 11, bez numeracji.
Patrz: tamże, punkt 12, bez numeracji.
Patrz: tamże, punkt 16, bez numeracji.
Tamże, punkt 18, bez numeracji.
Tamże, punkt 15, bez numeracji.

W obronie przed cholerą...

niejaki Engel zaproponował budę strażniczą, którą można ustawić poza w dowolnym miejscu wedle uznania wartowników.54 Za jego przykładem poszli następni,
choć wynajęcie murowanych pomieszczeń strażnikom stanowiło źródło dochodów.
Tak więc bednarz Fischer otrzymywał od kołobrzeskiego magistratu za wynajem
swojego pomieszczenia siedem srebrnych groszy i sześć fenigów tygodniowo. Sklepikarz Erdmann pobierał z tego samego tytułu tygodniowo sumę jedenastu srebrnych groszy i trzech fenigów.55
Jednak podczas trzymiesięcznej aktywności stowarzyszenia mnożyły się problemy i konflikty z mieszkańcami Kołobrzegu, którym ciążył obowiązek okazywania legitymacji przy mijaniu bram miejskich, o czym świadczą zachowane źródła. Poważanie mieszczańskiej wolności oraz przywileju swobodnego poruszania
się kolidowało z uciążliwymi przepisami przekraczania bram miejskich. Niechęć
oraz ignorancja ze strony mieszkańców Kołobrzegu urażały znowuż członków
stowarzyszenia, odbywających służbę na posterunkach. Ta konstelacja prowadziła
często do konfliktów, których rozwiązań szukano przed kołobrzeską dyrekcją policji, o czym świadczą przykłady: 9.09.1831 r. przewodniczący stowarzyszenia,
kapitan Büssow, złożył meldunek z następującego zajścia. Mieszkaniec Kołobrzegu Kamps nie chciał poddać się obowiązkowi legitymacji na posterunku Auf dem
Glacis, co skwitował – wg raportu Büssowa – następującą odpowiedzią „Co mnie
to obchodzi, jestem obywatelem Kołobrzegu! ”56. Buńczuczna odpowiedź zasługiwała w oczach członków stowarzyszenia na reprymendę ze strony policji, i o taką
właśnie wnioskował Büssow. 11.09.1831 r. późnym wieczorem czeladnik cieślarski
Lüdtke został areszotwany przez Schuberta i Wefela, członków stowarzyszenia, którzy pełnili służbę przy Lauenburger Tor. Schubert i Wefel odprowadzili Lüdtkego
na posterunek wojskowy, gdzie spędził całą noc.57
Według zeznań spisanych przez Büssowa „przyjacielski” gest poklepania po plecach ze strony Schuberta podczas sprawdzania legitymacji miał tak rozeźlić Lüdtkego,
że nie mógł się powstrzymać od obraźliwych inwektyw. Przy spisywaniu jego wersji
wydarzeń, dzień po zajściu, Lüdtke był gotów do złożenia przeprosin przed sądem.58
Znamiennym jest fakt, że meldunek o zajściu, które miało miejsce 4.11.1831 r.,
wykazuje znaczące nieścisłości w opisie konfliktu. Pismem z 6.11.1831 r. stowarzyszenie poleca dyrekcji policji upomnienie 50-letniego robotnika Neitscha, po tym
jak tenże dwa dni wcześniej, rzekomo uzbrojony w kij, nie pozwolił się skontrolować strażnikom na posterunku przy bramie Am Gelder Tor. Jednak w protokołach
zeznań uczestników zajścia „kij” nie znajduje już żadnej wzmianki.59
Konflikt o głębszym podłożu rozegrał się z załogą twierdzy kołobrzeskiej. Jego istotą był brak uznania ze strony wojska kompetencji członków stowarzyszenia
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Pismo Engla z 9.09.1831, w: tamże, bez numeracji.
Pisma von Brausego z 6.11., 8.11. i 17.11.1831, w: tamże, bez numeracji.
Pismo Büssowa z 10.09.1831, w: tamże, bez numeracji.
Pismo Büssowa z 13.09.1831, w: tamże, bez numeracji.
Tamże, bez numeracji.
Patrz: Pismo von Brausego z 6.11.1831, w: tamże, bez numeracji.
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do legitymowania osób wchodzących do miasta. W listopadzie 1831 r. dwóch oficerów z kołobrzeskiego batalionu, komendant von Prondzinsky oraz podporucznik
von Orthien, zignorowali wraz ze swoją świtą wezwanie do okazania dokumentów
przy przekraczaniu bramy miejskiej. To zajście było powodem skargi członków
stowarzyszenia skierowanej do dyrekcji policji z prośbą o „zadośćuczynienie”.60
Prośba ta była związana z ultimatum postawionym przez 42 członków stowarzyszenia, którzy w przypadku braku żądanego „zadośćuczynienia” złożą wykonywaną
społecznie funkcję. Tak sformułowane ultimatum zostało przesłane na ręce komenadanta twierdzy kołobrzeskiej, majora von Ledebura.61 Wprawdzie całe to zamieszanie zostało oficjalnie zażegnane przez przedstawienie wersji członków batalionu62,
według których rozchodziło się wyłącznie o fatalne nieporozumienie, ale prawdziwe
przyczyny konfliktu nie zostały nawet nazwane po imieniu, a konflikt trwał nadal.
14.11.1831 r. von Ledebur odmówił w pismie skierowanym do magistratu kołobrzeskiego udostępnienia członkom stowarzyszenia pomieszczeń wojskowych znajdujących się przy Am Gelder Tor, by mogli się tam skryć przed zimnem i deszczem.63
Ostatnie zachowane pismo przedstawiciela stowarzyszenia von Brausego, datowane na 26.11.1831 r., skierowane zostało do kołobrzeskiego magistratu i ponownie
wskazuje na słabnące uznanie stowarzyszenia i jego czynności wśród kołobrzeżan.
Radca Senff sugerował pracownikom saliny, którzy byli jednocześnie członkami stowarzyszenia, by nie angażowali się zbytnio w wykonywanie służby przy bramach
miejskich oraz deprecjonował ogólnie wysiłki podjęte przez stowarzyszenie.64 Próby
wyjaśnienia tej stytuacji przez władze miejskie nie przyniosły – tak jak w przypadku
z wojskiem – prawdziwego rezultatu i rozwiązania konfliktu65, którego istotą była
najprawdopodobniej socjalna niechęć dostojników miasta do wykonywania poleceń
i poddania się obowiązkowi okazania legitymacji przez członków stowarzyszenia,
którzy rekrutowali się – co można wywnioskować ze śladowych informacji w zachowanych źródłach – z niższych warstw społecznych. Na szczęście cholera ominęła tym razem Kołobrzeg.
Dokładna data rozwiązania stowarzyszenia jest nieznana, ostatnie pismo przewodniczącego datowane jest na 26.11.1831 r.
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Pismo stowarzyszenia do komendanta twierdzy z 3.11.1831, w: tamże, bez numeracji.
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Ufortyfikowana knajpa, czyli alkohol w życiu żołnierzy i oficerów
garnizonu twierdzy Toruń w latach 1815–1920

Jarosław Pawlikowski
Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Ufortyfikowana knajpa, czyli alkohol
w życiu żołnierzy i oficerów garnizonu
twierdzy Toruń w latach 1815-1920
Od zarania dziejów alkohol towarzyszył żołnierzowi zarówno w czasie pokoju, jak

i podczas wojennej kampanii. Do kieliszka zaglądali równie często tak generałowie,
jak i prości żołnierze. Spożywanie wódki, piwa i oczywiście wina przez tę społeczną grupę uzasadnić można na kilka przynajmniej sposobów. Alkohol pito niekiedy
zwyczajnie dla kurażu i ukojenia nerwów, dla towarzystwa, lecz przede wszystkim
by zapomnieć o troskach dnia codziennego. Nic więc dziwnego, że podobnie rzecz
się miała także w przypadku Torunia i stacjonujących w nim żołnierzy.

Karta pocztowa, wojskowa kantyna, Toruń 1899, zbiory autora.

Toruń jako miasto garnizonowe żyło niejako z żołnierzy. Nie miało zresztą innego wyjścia, gdyż osoby stanu wojskowego stanowiły znaczny odsetek jego mieszkańców. Tylko w latach 1846-1866 w liczącym wówczas 10-15 tysięcy
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mieszkańców Toruniu stacjonowało 1600-1700 żołnierzy1. Po roku 1871 liczebność
garnizonu toruńskiego systematycznie rosła i już na przykład w roku 1890 w granicach dwudziestojednotysięcznego miasta znajdowało się 5996 żołnierzy2. Status
miasta-twierdzy powodował, że jego mieszkańcy obarczeni byli z tego tytułu wieloma ograniczeniami, a perspektywy rozwoju miasta, pod wieloma względami,
również tymi natury ekonomicznej, były mocno problematyczne. Pozbawione większego przemysłu i handlu miasto musiało tę złą koniunkturę jakoś przetrwać. Tak
więc w miarę swych skromnych możliwości, jak na prowincjonalne miasto pruskiej
monarchii przystało, na wszelkie sposoby starało się wyjść naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom stacjonujących w jego murach żołnierzy. Zadanie to nie mogło nastręczać większych trudności, gdyż lista oczekiwań i potrzeb prostych żołnierzy nie
prezentowała się nazbyt imponująco i ograniczała się w zasadzie do kilku pozycji,
wśród których alkohol grał niepoślednią rolę.
Dystrybucja napojów alkoholowych stała się niejako toruńską specjalnoscią.
W owym czasie, przez wzgląd na mnogość serwujących napoje wyskokowe lokali, toruńska twierdza ochrzczona została mianem „Befestigte Kneipe” („Ufortyfikowana Knajpa”), której wątpliwa sława szeroko rozbrzmiewała zarówno
wśród wojskowych, jak i cywilów całych Prus Zachodnich3. Przekonanie takie
pokutowało nie bez racji. Już bowiem w roku 1828 w Toruniu działalność swą
obok 5 karczmarzy i 134 szynkarzy prowadziło także 87 placówek branży gastronomicznej, takich jak: restauracje, kawiarnie, szynki i winiarnie4. Liczba tego typu
przybytków oczywiście rosła wprost proporcjonalnie (a nawet szybciej) do wzrostu
liczebności toruńskiego garnizonu. W roku 1890, na ten przykład, na terenie miasta
odnotowano istnienie aż 140 rozmaitych szynków i oberż, natomiast 2 lata później,
w roku 1892, podobnych przybytków było już 1675. Spis przedsiębiorstw z roku
1907 wykazał natomiast 265 tego typu placówek6.
Oficerowie i żołnierze w każdej wolnej chwili szukali odskoczni od monotonii
garnizonowego życia. Warunki służby w Toruniu były bowiem niezwykle ciężkie.
Artur Nowakowski, który jako prosty żołnierz w roku 1902 otrzymał przydział do 6.
Kompanii II Batalionu stacjonującego w Toruniu 176. pułku piechoty, wspomina,
że zwyczajowy harmonogram dnia pruskiego żołnierza wypełniony był po brzegi rozmaitymi zajęciami od godziny 5.30 nad ranem do godziny 7.00 wieczorem7.
1
2
3
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Jeszcze bardziej napięty plan dnia obowiązywał w szeregach toruńskiego pułku
ułanów, nie bez kozery zwanych niekiedy przez miejscowych Sznaps–Ułanami
(„Schnaps-Ulanen”), gdzie na każdym żołnierzu ciążyła dodatkowo opieka nad
końmi. Trębacz grał więc tam pobudkę już o godzinie 4 nad ranem8.

Fotografia z 1911 r. przedstawiająca żołnierzy w atelier fot. na Strzelnicy Artyleryjskiej na lewym brzegu Wisły

Jak więc widać, żołnierze bynajmniej nie dysponowali nadmiarem wolnego
czasu. Pozwolenia wyjścia na miasto nie były więc częste. W pełni zależały
one od woli podoficerów i udzielane były zazwyczaj w weekendy, najczęściej
po niedzielnym nabożeństwie. Zważywszy na ciężkie warunki służby, siłą rzeczy większość żołnierzy czas wolny poza koszarami starała się spożytkować
możliwie efektywnie. Większość z nich próbowała jednak choć na chwilę znaleźć w alkoholu zapomnienie od żołnierskiej codzienności. Wspomniany już
Nowakowski, z natury abstynent, bardzo krytycznie wypowiada się o tego typu
praktykach:
Większa część najchętniej byłaby się położyła do łóżka i przespała tych kilka
godzin. Ale to było surowo zabronione. Szli więc żołnierze do obrzydliwych, podmiejskich szynkowni, gdzie im sprzedawano obrzydliwą wódkę i wstrętnie niedobre
piwo. Zepsuta atmosfera tych knajp ohydnych, taniec, ustawiczne opijanie się alkoholem i fałszowanymi napojami - wszystko to, w połączeniu z wyczerpaniem fizycznem, pracą w koszarach, musiało żołnierza ogłupić i zezwierzęcić. Ale żołnierze
przecież woleli to niż pozostanie w koszarach9.
8
9

H. Martens, E. Zipfel, Geschichte des Ulanen-Regiments von Schmidt (1. Pommersches) Nr. 4, Berlin 1929 s. 15.
A. Nowakowski, Z koszar niemieckich... s. 65.
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Nowakowskiego można by z łatwością posądzić o skłonność do przesady,
gdyby jego słowa nie znalazły potwierdzenia u innych świadków epoki. Korespondent „Kölnische Zeitung”, który w roku 1899 odwiedził Toruń, odnotował,
że co lepsze oberże w porze przedpołudniowej i wieczorem przybierają charakter
wojskowych kasyn, do których w rzeczywistości wstęp mają także osoby cywilne10.
Z kolei niejaki Gerhard Gommel, którego ojciec Oswald, notabene były żołnierz
stacjonującego w Toruniu od roku 1881 11. Pułku Artylerii Pieszej, na krótko
przed wybuchem I wojny światowej stał się właścicielem usytuowanego na parterze kamienicy przy Rynku Nowomiejskim pod numerem 5 wyszynku o nazwie „Thorner Brauerhaus”, wspomina, że w weekendy lokal ten przepełniony
był wprost żołnierzami11. Wysokiej frekwencji w wyżej wspomnianym lokalu z pewnością sprzyjały organizowane codziennie, począwszy od roku 1907
koncerty damskiej orkiestry rozrywkowej rodem z Czech o wdzięcznej nazwie
„Isa Perle”12. Dodatkowym atutem były także serwowane tam piwa dostarczane
z toruńskiego browaru Teodora Sponnagela13.
Prócz lokalu Gommela do najbardziej popularnych wśród szeregowych żołnierzy lokali, gdzie można było wypić i potańczyć, należała znajdująca się na Mokrym
„Wiener Cafe” ciesząca się dobrą opinią przez wzgląd na organizowane tam koncerty, „Victoria Park”, przez który przepływała toruńska struga i gdzie w sezonie letnim
odbywały się popularne przedstawienia teatralne, a także znajdujący się nieopodal
Bramy Chełmińskiej lokal o nazwie „Goldene Löwe”. Do listy tej należałoby dodać
jeszcze znajdujący się na Mokrym „Fürstenkrone” oraz usytuowany na Chełmińskim Przedmieściu „Volksgarten” znany później jako „Bürgergarten”14. Na lewym
brzegu Wisły wśród wojskowych szczególnie popularne były funkcjonujące w bezpośrednim sąsiedztwie Strzelnicy Artyleryjskiej i znajdującego się tam obozu barakowego restauracje o nazwie „Kaiserhof” i „Hohenzollern”15.
Surowe zakazy, natłok garnizonowych zajęć, trudne warunki służby oraz
granicząca niekiedy z brutalnością presja ze strony przełożonych powodowały, że będący na przepustce żołnierz, dajac upust swym frustracjom, nierzadko
alkoholu nadużywał, stając się tym samym na toruńskich ulicach i w lokalach
bohaterem mniej lub bardziej poważnych incydentów, które znajdowały zazwyczaj odbicie w lokalnej prasie. Szczególnie często wzmianki na ten temat znaleźć można na łamach polskojęzycznej „Gazety Toruńskiej”, dla której wszelkie
doniesienia kładące się cieniem na stosunki panujące w pruskiej armii stanowiły przysłowiową „wodę na młyn”. I tak na ten przykład w numerze 93 z 25
kwietnia 1900 roku możemy znaleźć notkę o następującej treści:
10
11
12
13
14
15
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Thornisches, Das Ordenskreuz. Thorner Heimat-Zeitung 1940, Jg. 17, Nr. 1 (październik), s. 4.
G. Gommel, Kindheiterinnerungen an den Neustädtische Markt, Thorner Nachrichten 1985, nr 19 s. 20.
„Thorner Zeitung“ 1907, nr 2, 3 I.
A. Kortas, „Befestigte Kneipe“…, s. 102.
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Wybryków dopuszczali się w niedzielę wieczorem pijani żołnierze, napastując
niedelikatnemi uwagami przechodniów. Działo się to na placu przed promenadą,
gdzie zwykle stoją karusele. Służbę czyniący policyant nie mogąc sobie z krzykaczami dać rady, zawezwał na pomoc odwach wojskowy. Stwierdzono nazwiska napastników, a kara pewnie ich nie minie16.

Fotografia, żołnierze toruńskiego garnizonu przy piwie ok.1916 r.
Zbiory autora

W powyższej nocie prasowej mowa jedynie o urąganiu przechodniom, jednakże niekiedy pijany żołnierz stanowił prawdziwe zagrożenie dla mieszkańców miasta, o czym także skwapliwie donosi „Gazeta Toruńska”:
Przed sądem wojennym stawali tutaj w piątek muszkieterowie Kühn, Klemz
i Schütz ze 140. pułku piechoty w Inowrocławiu, którzy 3 grudnia r. z. wywołali burdy w Podgórzu i po pijanemu zranili kilku przechodniów pałaszami. W końcu rzucili
się także na feldwebla. Sąd wojenny uznał ich winnymi buntu wojskowego i skazał
Kühna na 5 lat i 3 miesiące, a Klemza i Schütza na 5 lat i 1 miesiąc domu karnego.
Wszystkich trzech wydalono z armii17.
Niekiedy jednak „karta się odwracała” i to właśnie żołnierze padali ofiarą
torunian, o czym wzmiankuje „Thorner Zeitung”:

16 „Gazeta Toruńska” 1900, nr 93, 25 IV.
17 „Gazeta Toruńska” 1909, nr 36, 14 II.
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Do bójki pomiędzy żołnierzami a kilkoma ulicznikami doszło w piątek wieczorem przy Gerechtestrasse. Jednemu z żołnierzy napastnik wyrwał z pochwy pałasz
i zranił go nim ciężko. Kiedy nadszedł wojskowy patrol ulicznicy uciekli...18

Karta pocztowa przedstawiająca pijanych żołnierzy w obozie barakowym na lewym brzegu
Wisły. Zbiory autora 1905 r.

Podobne przypadki można by zresztą mnożyć. Eskalacja przemocy pomiędzy
wojskowymi a cywilami przybierała jednakże niekiedy rozmiary regularnych starć
zbrojnych. Był to problem na tyle istotny, że musiał się spotkać z odpowiednią reakcją garnizonowej administracji. W lutym 1862 roku po jednym z takich incydentów
z użyciem bagnetów, który rozegrał się pomiędzy żołnierzami a robotnikami w usytuowanej na Mokrym karczmie o wdzięcznej nazwie „Kometen”, władze wojskowe wprowadziły wśród żołnierzy tygodniowy zakaz opuszczania koszar po godzinie 5.00 po południu, zakaz wstępu do niektórych lokali znajdujących się zarówno
w mieście, jak i poza jego granicami, a na bezpośrednich winowajców całego zajścia nałożono karę w postaci miesięcznego aresztu19. Mimo to w latach 70. i 80. XIX
stulecia nadal dochodziło do wyjątkowo napiętych sytuacji w licznie usytuowanych
na przedmieściach i w centrum miasta lokalach tanecznych. Jeden z lokali znajdujących się przy ulicy Bydgoskiej cieszył się tak wyjątkową niesławą, że przez miejscowych zwany był potocznie „Blutiger Knochen” („Krwawe Gnaty”). W miejscu
tym podobno nader często w ruch szły żołnierskie bagnety i cywilne noże. Problem
był na tyle istotny, że wkrótce dowództwo garnizonu zmuszone było wprowadzić
wśród żołnierzy zakaz noszenia broni bocznej. Podobną zresztą niesławą cieszył się
także ponoć położony nieopodal Parku Cegielnia lokal o nazwie „Fürstenkrone”20.
18 „Thorner Zeitung” 1910, nr 159, 10 VII.
19 „Thorner Wochenblatt“ 1862, nr 18, 12 II; „Thorner Wochenblatt“ 1862, nr 21, 18 II; „Thorner Wochenblatt“
1862, nr 49, 26 IV.
20 Tamże, s. 12.
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Tym podobne incydenty wynikały z odwiecznych animozji dwóch grup - wojskowych i cywili. Konflikt obu tych społeczności generowała z pewnością ich zupełna odmienność, swego rodzaju poczucie kastowości, a także różnice interesów.
Pewnym grającym tu istotną rolę czynnikiem w relacjach pomiędzy ludnością cywilną a „Schaschken” („Szaszkami”), jak pogardliwie nazywani byli przez torunian
żołnierze miejscowego garnizonu jest także coś, co dzisiaj nazwalibyśmy lokalnym
patriotyzmem. Wielu żołnierzy stanowiło tutaj element napływowy i przez to torunianom obcy. W wieku XIX świadomość narodowa dopiero się kształtowała,
a do pewnego momentu w umysłach przeciętnych mieszkańców miasta, zwłaszcza
tych wywodzących się z mniej majętnych warstw społecznych, istotną rolę odgrywało poczucie przynależności do konkretnej wspólnoty i miejsca. Pamiętać również
należy, że spory odsetek klienteli tego typu lokali reprezentowany był przez żywioł
polski, z natury już wrogo usposobiony do pruskiego munduru będącego dla niego
jedynie symbolem represji i ucisku.
Nic w tym dziwnego skoro podobne animozje istniały także wśród samych żołnierzy. Powszechnym zjawiskiem, nie tylko w Toruniu, była rywalizacja i wzajemna niechęć poszczególnych rodzajów broni. Wiadomym było,
że w ówczesnym Toruniu pionierzy, ze wzajemnością, nie przepadali za ułanami, a piechurzy za artylerzystami. Aby uniknąć więc wzajemnych niesnasek
i z tym związanych bijatyk, przełożeni dbali o to, aby przed każdą knajpą wystawiony był uzbrojony patrol żołnierzy. Cytowany już Nowakowski wspomina również, że bijatyki wybuchały pomiędzy żołnierzami z tej samej formacji.
Na przepustkach starsi żołnierze zazwyczaj bowiem nie pozwalali młodszym
rekrutom uczestniczyć w potańcówkach. Z tego też powodu często dochodziło
do kłótni i sprzeczek, a niekiedy nawet podobno wybuchały na tym tle prawdziwe bitwy pomiędzy starymi żołnierzami i młodymi rekrutami, które ci ostatni
zazwyczaj przegrywali21.
Liczne skądinąd w Toruniu kawiarnie i restauracje były po większej części zarezerwowane dla kadry oficerskiej i żaden szeregowy nie miał prawa się
w nich pojawić. Podobnie zresztą rzecz się miała także z lokalami zwyczajowo
już nawiedzanymi przez podoficerów. Co jednak ciekawe, wszyscy bez wyjątku wojskowi okresowo lub na stałe mieli absolutny zakaz odwiedzania również szeregu lokali, których zarówno status, jak i profil działalności wydawałby
się nam dzisiaj dla nich ze wszech miar odpowiedni. W toruńskim archiwum
do naszych czasów szczęśliwie zachowała się taka właśnie, nadzwyczaj ciekawa, pochodząca z około roku 1910 i zawierająca 21 pozycji lista knajp, destylarni i hoteli22. Toruń nie był w tym względzie przypadkiem odosobnionym.
W Berlinie w roku 1913 podobnym zakazem objęto aż 293 lokale23. Niestety,
21 A. Nowakowski, Z koszar niemieckich... s. 66.
22 APT, AMT, C 8650; Szczegółowa lista lokali – patrz Aneks 1.
23 U. Frevert, A Nation in Barracks: Modern Germany, Military Conscription and Civil Society, Oxford 2004, s.
194.
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w zachowanych aktach nie ma żadnej informacji z jakiego powodu żołnierze
toruńskiego garnizonu mieli zakaz wstępu do wyżej wymienionych przybytków. W przypadku Berlina podobne zakazy stanowiły przede wszystkim narzędzie walki z socjaldemokracją, gdyż w objętych nimi lokalach regularnie
odbywały się partyjne mitingi24. Prowincjonalny Toruń i stacjonujących w nim
żołnierzy trudno jednak posądzać o nadmierne rozpolitykowanie. Zapewne
obecność na tej „zakazanej liście” destylarni i wyszynków świadczy po części
o ich wyjątkowo złej reputacji i trosce, jaką dowództwo garnizonu wyrażało
o trzeźwość i sprawność umysłu swych podkomendnych. Na uwagę zasługuje
także lista właścicieli tych przybytków. Przynajmnie w 8 przypadkach analiza
nazwisk pozwala sądzić, że właścicielami tych lokali były osoby pochodzenia
polskiego, a co za tym idzie, że miejsca te zdominowane były przez żywioł polski i polskie instytucje, a więc czynniki, mówiąc najdelikatniej, mało przychylne pruskiemu żołnierzowi.
Jak zdążyliśmy zauważyć, spożywanie alkoholu przez żołnierzy, zwłaszcza
w nadmiarze, było na ogół przez władze wojskowe konsekwentnie, acz bezskutecznie zwalczane. Istniało jednakże kilka dni w roku, kiedy od podobnych
zakazów obowiązywał pewien rodzaj dyspensy. Przy tych okazjach opilstwo
prostego żołnierza odbywało się niejako w majestacie prawa, przybierało niejako wymiar legalny, a przełożeni na alkoholowe praktyki swych podkomendnych starali się patrzyć przez palce. Przy takich okazjach żołnierze mieli prawo przebywać poza koszarami do północy, a niekiedy nawet do samego rana.
Jednym z takich dni był bez wątpienia dzień cesarskich urodzin (na przykład
urodziny cesarza Wilhelma II przypadały w dniu 27 stycznia – przyp. aut.).
Wówczas to wszystkie jednostki stanowiące obsadę toruńskiej twierdzy brały
udział w paradzie przed gubernatorem twierdzy organizowanej na wolnym placu przy kościele garnizonowym. Wieczorem zaś żołnierze wystawiali teatrzyki,
pili piwo i tańczyli aż do białego rana25. W całym garnizonie znane i lubiane
było także tzw. Święto Dijon hucznie obchodzone zwłaszcza przez 61. i 21.
Pułk Piechoty, a upamiętniające ich chwalebny epizod z wojny francusko-pruskiej, jak również dzień Świętej Barbary, patronki artylerzystów26. Żołnierze toruńskich pułków wystawiali wówczas cieszące się wśród mieszkańców miasta
i zaproszonych gości niesłabnącym powodzeniem przedstawienia kabaretowe,
a co za tym idzie zaproszenia na te imprezy rokrocznie były podobno wprost
rozchwytywane. Nie inaczej było również w czasie jubileuszu 50-lecia istnienia 61. Pułku Piechoty, który odbył się w dniu 2 lipca 1910 roku, gdy po zakończeniu oficjalnych uroczystości okazję do świętowania dano także samym
żołnierzom. Wszystkie 12 kompanii 61. Pułku Piechoty rozmieszczone zostały
w lokalach rozsianych na terenie całego miasta, a wszelkie napitki i jadło finan24 Tamże, s. 194.
25 H. Martens, E. Zipfel, Geschichte des Ulanen.... s. 12-13.
26 Loescher, Thorn als Garnison, Jahrbuch. Thorner Heimatsbund 1931, s. 22.
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sowane były z pułkowej kasy. I tak 1. i 2. Kompania świętowały razem w lokalu o nazwie „Bürgergarten”, 3. i 4. Kompania znalazły się wówczas w „Viktoriapark”, 5. Kompania bawiła się w „Ziegelei”, 6. w „Tivoli”, 7. Kompania
w „Grünhof”, 8. na Karlstraße (obecnie ulica Wola Zamkowa), 9. Kompania
w „Fürstenkrone” na Mokrym, 11. Kompania gościła u Preußa na Chełmińskim
Przedmieściu, 11. Kompania „okupowała” „Waldhäuschen” i wreszcie 12 nad
ranem opuściła „Schützengarten”27.
Oficerowie – strażnicy żołnierskiej moralności i dyscypliny, na każdym kroku piętnujący alkoholowe wybryki swych podkomendnych, miast dawać przykład, sami również bynajmniej nie „wylewali za kołnierz”. Co więcej, wykorzystywali każdą nadarzającą się ku temu okazję. Poniekąd prawdą jest jednak

Karta pocztowa, kantyna 3. Batalionu 21. Pułku Piechoty, Toruń 1906, zbiory autora.

zapewne co pisze P. J. Wallis, że w odróżnieniu od pozostającego w permanentnym konflikcie z autochtonami prostego żołnierza, mieszczanina i oficera nie
dzieliły zbyt duże różnice, a w gospodach i restauracjach wielokrotnie siadali
oni obok siebie przy stołach zarezerwowanych dla stałych gości28. Stwierdzenie
to odnosi się jednak do warstw zamożniejszych, wywodzących się z tej samej,
bardziej uprzywilejowanej klasy społecznej o wyższej kulturze bycia, których
wzajemne stosunki cementowane były dodatkowo poprzez wspólne zainteresowania, a nierzadko i interesy.
Tak popularne wśród szeregowców i podoficerów piwo u oficerów, jako pośledniejszego rodzaju trunek, cieszyło się mniejszym wzięciem. Nie dziwi więc
fakt, że wyższa kadra dowódcza toruńskiego garnizonu szczególnie upodobała
sobie winiarnię należącą do handlarza win Johanna Michaela Schwarza i znaj27 E. W., Vor 20 Jahren!. Die Jubelfeier des Inf. Regts. v. d. Marwitz (8. Pommersches) Nr. 61) in Thorn, Das Ordenskreuz. Thorner Heimat Zeitung 1934, Jg. 6, Nr. 9 (czerwiec), s. 4.
28 P. J. Wallis, op. cit., s. 8.
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dującą się w toruńskiej filii siedziby jego firmy przy Culmerstraße 14 (obecnie ulica Chełmińska). Bardzo popularnym wśród oficerów lokalem, nie tyle
przez wzgląd na dostępne tam trunki, co na będące specjalnością lokalu zupę
rakową i szparagi był usytuowany na Bydgoskim Przedmieściu lokal o nazwie
„Elysium”29. Jeden z anonimowych świadków tamtej epoki, który jako młody
porucznik 61. Pułku Piechoty stacjonował w Toruniu w latach 90. XIX stulecia,
po latach wspomina z pewną nostalgią wieczorne wypady do miasta:
Wraz z kilkoma towarzyszami pozostaliśmy do późnego wieczora w cukierni u Wiesego na Elisabethstraße (obecnie ulica Królowej Jadwigi – przyp. aut.).
My porucznicy omawialiśmy przy „kwaśnym” (chodzi tutaj o piwo – przyp. aut.)
problemy naszego młodego życia. Porządek świata nie wydawał nam się nazbyt uporządkowany. Prowadziliśmy wielkie debaty na temat otaczającej nas rzeczywistości,
naszych współobywateli, a w szczególności żon, których mężowie byli przedmiotem
szyderstw i wreszcie naszych przełożonych - tak: „porucznicy w sposób niepoprawny wszystko uważają za śmieszne”30.
Wolny czas oficerom toruńskiego garnizonu wypełniały także wystawne bale pułkowe i garnizonowe organizowane najczęściej w garnizonowym kasynie lub miejscowym Dworze Artusa, na które prócz wojskowych zapraszani byli co znamienitsi
mieszkańcy miasta. Prywatne imprezy towarzyskie organizowane były także przez
poszczególnych oficerów i ich rodziny. Co ciekawe, starano się jednak by obecność
na tego typu wydarzeniach nie kolidowała z obowiązkiem służbowym i pielęgnowano obyczaj, aby wizyty te nie trwały dłużej jak do północy31. W okresach względnej
politycznej stabilizacji panowały również ożywione kontakty pomiędzy miejscową
kadrą oficerską a oficerami z przygranicznych garnizonów rosyjskich. Stacjonujący
w Toruniu oficerowie często goszczeni więc byli przez swych rosyjskich kolegów
w oficerskich kasynach Rypina i Włocławka32.
Wyjątkową oprawę posiadały podobno męskie wieczory w oficerskim kasynie 21. Pułku Piechoty. Jak wspomina W. Gründel, który jako młody podporucznik
w marcu 1893 roku otrzymał przydział do tej jednostki, były one suto zakrapiane
rozmaitymi trunkami i cieszyły się zwłaszcza wśród młodych poruczników dużą popularnością. Na spotkaniach tych oficerowie nie tylko oddawali się pijaństwu, lecz
w pewnym sensie spełniali się także artystycznie. Deklamowano frywolne i żartobliwe wiersze wystawiano kabaretowe scenki i komediowe sztuki. W roku 1900 prawdziwym hitem stało się podobno okraszone wyśmienitym dowcipem przedstawienie
autorstwa niejakiego kapitana Heinke zatytułowane „Hermannschlacht” w dość luźny sposób traktujące o bitwie stoczonej pomiędzy plemionami germańskim a Rzy29
30
31
32
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mianami w Lesie Teutoburskim w 9 roku n.e.33. Na tego typu okazje oficerowie 21.
Pułku Piechoty, którego kasyno oficerskie znajdowało się przy dworcu głównym,
czyli w dość znacznej odległości od centrum miasta, mieli do swej dyspozycji
własny środek komunikacji. Pojazd ten pełnił niegdyś rolę hotelowego omnibusu,
a przez swych nowych użytkowników zwany był pieszczotliwie karawanem. Na tak
wdzięczną nazwę wehikuł ten zasłużył sobie nie tylko przez wzgląd na swój czarny
kolor, lecz przede wszystkim dlatego, że często zmuszony był odwozić na kwatery
po suto zakrapianym wieczorze spędzonym w pułkowym kasynie pijanych do nieprzytomności oficerów34.
Przy pomocy alkoholu oficerowie toruńskiego garnizonu potrafili sobie również urozmaicić zazwyczaj nudną i uciążliwą służbę wartowniczą. Przy tej właśnie
okazji wykształcił się ciekawy obyczaj w postaci ciągnących się zazwyczaj do północy wizyt u oficera dyżurnego pełniącego akurat służbę wartowniczą przy Bramie
Chełmińskiej. W myśl niepisanej tradycji wraz z zapadnięciem zmroku obszerna
izba zajmowana przez pełniącego na odwachu służbę oficera wypełniała się młodszymi oficerami z jego pułku, chcącymi dotrzymać mu towarzystwa. Goście częstowani byli piwem, cygarami oraz kolacją (najczęściej kiełbasą i chlebem) zamówioną na tę okazję ze znajdującej się w sąsiedztwie kantyny 61. Pułku Piechoty35.
Przełożeni patrzyli na tę praktykę przez palce, gdyż podtrzymywane w ten sposób
koleżeńskie więzi nie były dla nich bez znaczenia. Podobno w prywatnej służbowej księdze dyżurnego, w której ten odnotowywał ważniejsze wydarzenia i incydenty, które miały miejsce w trakcie jego służby, upust znalazło wiele poetyckich
i rysowniczych talentów. Nawiedzający odwach młodzi oficerowie zostawiali w niej
świadectwa będące zarówno wyrazami pochwały, jak i szyderstwa dla wojskowego
życia. Szczególny talent do żartobliwych wierszyków i szczególnie celnych karykatur wyrażał Joseph von Lauff, który w końcu lat 80. XIX wieku odbywał służbę jako
porucznik w jednym z toruńskich pułków artylerii. Z kolei odznaczający się wybitnymi zdolnościami rysowniczo-malarskimi Erich Schmidt, porucznik 21. Pułku Piechoty, w roku 1891 pokusił się o pokrycie ścian wspomnianego odwachu freskami
swojego autorstwa, które spotkały się z tak powszechnym poklaskiem, że opieką
otoczyła je nawet pedantyczna zazwyczaj administracja koszarowa36.
Reasumując zaistniałe fakty, nasuwać się może jeden tylko płynący z nich wniosek. Alkohol bezsprzecznie stanowił integralną część żołnierskiej kultury.Prosty żołnierz zaglądał do butelki najczęściej, by znaleźć w niej odskocznię od garnizonowej
codzienności, oficier zaś zazwyczaj dla przyjemności lub nawet dla zasady, gdyż ścisła abstynencja mogłaby go narazić na towarzyski ostracyzm. Zarówno zresztą okoliczności, jak i powody, dla których po alkohol sięgano, bywały rozmaite, a wszelkie
zakazy jego spożywania były konsekwentnie i z premedytacją łamane. Garnizonowa
33
34
35
36

W. Gründel, Thornisches, Das Ordenskreuz. Thorner Heimat-Zeitung 1933, Jg. 10, Nr. 8 (maj).
Loescher, Thorn als Garnison, Jahrbuch. Thorner Heimatsbund 1931, s. 22.
Loescher, Tamże, s. 22; W. Gründel, Thornisches...
W. Gründel,, Thornisches…
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administracja prowadziła na tym polu swoistą „walkę z wiatrakami”, której wygrać
nie mogła, no bo jakże tu walczyć z ludzką naturą. O jej bezsilności świadczyć może historia równie śmieszna co tragiczna, która w roku 1914, tj. gdy Wielka Wojna
szalała w najlepsze, przydarzyła się pewnemu żołnierzowi Landsturmu, Polakowi
z pochodzenia i rodem z Mokrego, którą warto przytoczyć tutaj niemal w całości:
Pospolitak 40-letni Antoni N. z Mokrego obwiniony był o następujące przewinienie: W dniu 28 września wszedł N. będąc pijanym, na dworcu mokrzańskim, gdzie
pełnił służbę, do jednego z przejeżdzających pociągów wojskowych. Gdy po przespaniu wytrzeźwiał, znalazł się w Częstochowie i udał się z odnośnym oddziałem na pole walki aż pod Noworadomsk. Ponieważ jednak zachorował na nogę odstawiono
go do swego batalionu w Toruniu. Stawiony przed sąd otrzymał najniższą karę 5 lat
więzienia, przeciwko czemu założył jednak rewizyę. Sąd apelacyjny dla stwierdzenia,
czy N. nie popełnił wykroczenia w stanie niepoczytalności na razie sprawę odroczył.

Aneks
1. Lokal „Gambrinushalle”, właściciel: Wilhelm Schulz
Adres: Heiligegeiststrasse 5 (ulica Św. Ducha)
2. Lokal „Zum Reichsadler”, właściciel: Christian Madsen
Adres: Bäckerstrasse 21 (ulica Piekary)
3. Lokal „Zum Rheingold” właściciel: Adela Wassman
Adres: Strobandstrasse 9 (ulica Małe Garbary)
4. Lokal „Zur Hopfenblüte”, właściciel: Adolf Volkner
Adres: róg Bäckerstrasse i Marienstrasse pod numerem 13
(ulica Piekary i Panny Marii)
5. Lokal „Zum Tannhäuser”, właściciel: Heinrich Herrmann
Adres: Araberstrasse 12 (ulica Rabiańska)
6. Hotel „Sanssouci”, właściciel: Anna Witkowski
Adres: Araberstrasse 16 (ulica Rabiańska)
7. Hotel „Koppernikus”, właściciel: Antonina Wölm
Adres: Koppernikusstrasse 20 (ulica Kopernika)
8. Hotel „Museum”, właściciel: Josef Makowski
Adres: Höhestrasse 1237 (ulica Wysoka)
9. Destylarnia „Sultan”, właściciel: E. Barnass
Adres: Breiterstrasse 24 (ulica Szeroka)
10. Destylarnia będąca własnością Kurta Matthesa
Adres: Seglerstrasse 26 (ulica Żeglarska)
37 Siedziba polskiego Towarzystwa Naukowego. Przyp. aut.
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11. Destylarnia będąca własnością Markus Heniu G.m.B.H.
Adres: Altstätische Markt 5 (ulica Rynek Staromiejski)
12. Destylarnia Leopolda Hirschfelda
Adres: Kulmerstrasse 6 (ulica Chełmińska)
13. Destylarnia F.A. Mogiłowskiego
Adres: Kulmerstrasse 9 (ulica Chełmińska)
14. Destylarnia Hugo Hesse & Co.
Adres: Kulmerstrasse 7 (ulica Chełmińska)
15. Lokal „Letzten Groschen”, właściciel: Josef Steinegger
Adres: róg Jakobstrasse i Karlstrasse pod numerem 16
(ulica św. Jakuba i Wola Zamkowa)
16. Lokal „Zur Traube”, właściciel: Frieda Krenz
Adres: Brückenstrasse 14 (ulica Mostowa)
17. Lokal „Drei Linden”, właściciel: Franz Stuczinski
Adres: Bergstrasse 22 (ulica Podgórna)
18. Lokal Winiarskiego
Adres: Jakobstrasse 17 (ulica Św. Jakuba)
19. Lokal Czechaka
Adres: Neustätische Markt 1 (ulica Rynek Nowomiejski)
20. Lokal Jaschinskiego
Adres: Seglerstrasse 10 (ulica Żeglarska)
21. Jadłodajnia Wiśniewskiego
Adres: Jakobstrasse 13 (ulica Św. Jakuba)
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Bytowska organizacja partyjna PZPR
w latach 1950-1975
W ciągu

ostatnich dziesięciu lat polska historiografia odnotowała zwiększone
zainteresowanie Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Efektem owej ciekawości naukowej są publikacje opisujące PZPR w określonych województwach, m.in.
krakowskim, olsztyńskim i lubelskim. Dotychczasowy wysiłek badaczy jest jednak
ukierunkowany głównie na wojewódzką instancję partyjną. Niższe szczeble hierarchii partyjnej, takie jak komitety powiatowe czy gminne, jak dotąd są opracowane
w stopniu niezadowalającym. Jak dotąd powstała zaledwie jedna monografia poświęcona działalności partii w powiecie1. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie PZPR w powiecie bytowskim.
Analizując działalność partii hegemonicznej, jaką była PZPR, należy zwrócić
uwagę na kilka kwestii: organizacja i struktury decyzyjne, wpływ partii na życie
regionu, ludzi tworzących organizację partyjną, jej finanse, zagadnienia związane
z dyscypliną partyjną. Zakres problemowy jest więc niezwykle obszerny. Z tego
względu całościowe przedstawienie dziejów PZPR-u w jednym powiecie wykracza
poza ramy objętościowe artykułu. Poniższa praca została więc poświęcona jednemu
tylko zagadnieniu. Jest to personalny wymiar funkcjonowania PZPR. Pod pojęciem
tym kryją się kwestie wielkości bytowskiej organizacji, kadry kierownicze, obsada najważniejszych stanowisk. Struktury partyjne, takie jak plenum, egzekutywa,
konferencje, zostały przedstawione w minimalnym stopniu. Ich charakterystyka
ma na celu lepsze przybliżenie czytelnikowi omawianego zagadnienia. Za cezurę początkową przyjęto rok 1950. Powstało wówczas województwo koszalińskie,
w skład którego wszedł powiat bytowski. Datę końcową stanowi 1975 rok. Wprowadzona w tym rok reforma administracyjna zniosła powiaty jako jednostki podziału administracyjnego kraju.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powstała w 1948 roku z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. W rzeczywistości pierwsza
z partii wchłonęła drugą. W 1948 roku komuniści sprawowali już niekwestionowaną

1

B. Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR
na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989), Zielona Góra 2011.
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władzę w całym kraju. Również w powiecie bytowskim PZPR miał niekwestionowaną pozycję2.
Powstałe w 1950 roku województwo koszalińskie składało się z 14 powiatów.
W gronie tym znajdowały się dwa miasta na prawach powiatu. Były to Koszalin
i Słupsk. Istniały także koszaliński i słupski powiaty ziemskie. Bytowski tworzył jedną z najmniejszych jednostek terytorialnych województwa. Powierzchnia 617 km²,
jaką zajmował, sprawiała, że spośród powiatów ziemskich była najmniejszym. Jedynie powiaty miejskie w Koszalinie i Słupsku zajmowały mniejszy teren3. Dla porównania powiat słupski będący największym z ziemskich zajmował powierzchnię
2 229 km².

Bytowska organizacja partyjna w ujęciu statystycznym
Bytowska organizacja partyjna (wszyscy członkowie PZPR-u mieszkający na terenie powiatu) była jedną z najmniejszych na terenie województwa. Liczba jej
członków zmieniała się z ciągu kolejnych lat omawianego okresu. W styczniu 1950
(jeszcze przed powstaniem województwa) w całym powiecie mieszkało 722 członków PZPR. Zaledwie 99 spośród nich to kobiety. Poza pełnoprawnymi członkami
wymienić należy jeszcze 84 kandydatów. Wszyscy działali w ramach 57 Podstawowych Organizacji Partyjnych (POP). W skład powiatu wchodziło 7 komitetów
gminnych, 1 komitet miejski (w Bytowie) oraz 1 komitet zakładowy. Na uwagę
zasługuje znaczna liczba młodzieżówki komunistycznej, Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Organizacja liczyła 1214 stowarzyszonych4. Do sierpnia 1951 r. liczba
członków PZPR-u w powiecie bytowskim zmalała do 535 ludzi, w tym 87 kandydatów5. Kolejny raport, sporządzony w grudniu 1952 r., wyliczał 676 ludzi. W porównaniu do poprzedniego zestawienia PZPR w powiecie bytowskim odnotowała
znaczny wzrost liczby członków6. W ciągu następnych dwóch lat bytowska organizacja partyjna odnotowała jednak spadek liczby działaczy. W październiku 1954 r.
w powiecie było 619 komunistów należących do PZPR. Wzrosła natomiast do 189
liczba kandydatów7. Po dojściu Gomułki do władzy liczba członków PZPR zaczęła
wzrastać. W 1958 przeprowadzono akcję weryfikacyjną w wyniku, której spośród
769 ludzi skreślono z list partyjnych 59 komunistów (w tym 9 kobiet). Poza tym
w 31 przypadkach podjęto decyzje o wykluczeniu8. PZPR posiadała w tym czasie
79 POP-ów na terenie powiatu.
2

3
4
5
6
7
8
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Liczba POP-ów szybko wzrastała. W listopadzie 1960 r. wynosiła już 121 jednostek. Również szeregi partyjne w powiecie uległy znacznemu zwiększeniu. Raport
z tego miesiąca wymieniał liczbę 1525 członków i kandydatów9. Poza wspomnianą
akcją weryfikacyjną przez cały okres rządów Gomułki wielkość bytowskiej organizacji partyjnej ulegała progresowi. W ostatnim zachowanym raporcie z czasów
towarzysza „Wiesława” widnieje informacja o 3156 członkach partii. Kolejnych
378 ludzi pretendowało do członkostwa. W ogólnej liczbie 3534 znajdowały się 623
komunistki10.
Wzrost lub spadek liczby ludzi należących do partii wpisywał się w ogólną tendencję panująca w województwie i całym kraju. Było to spowodowane polityką
kadrową władz centralnych PZPR. Przykładowo w początkach lat pięćdziesiątych,
wkrótce po powstaniu partii, wydalano z jej szeregów ludzi, którzy byli działaczami
PPS-u. Po dojściu do władzy Władysława Gomułki nastąpiła rehabilitacja dawnych
pepeesowców, liczba członków PZPR znów więc wzrastała. Poza wymienioną polityką personalną partii na wahania liczby członków organizacji partyjnych wpływ
miały czynniki demograficzne (zgony, migracje wertykalne). Niewielkim, aczkolwiek wartym podkreślenia czynnikiem pomniejszającym stan liczbowy organizacji
partyjnych były wydalenia ze względu na łamanie dyscypliny partyjnej lub przestępstwa pospolite. Wachlarz nagannych w oczach partii czynów był dość szeroki.
Wydalonym z PZPR-u można więc było zostać np. za wszczęcie awantury w stanie
nietrzeźwym lub za ochrzczenie dziecka11. Czynnikiem wpływającym permanentnie na powiększanie się rozmiarów jednostek PZPR było zasilanie ich szeregów
przez dorastających członków organizacji młodzieżowych. W okresie stalinizmu
najważniejsza organizacją tego typu był wspomniany Związek Młodzieży Polskiej
(ZMP), następnie po dojściu Gomułki do władzy Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS).

Konferencja
Statut PZPR ustalał: „Najwyższą władzą powiatowej organizacji partyjnej jest Konferencja Powiatowa, a w okresie między konferencjami – Komitet Powiatowy”12.
W myśl tego dokumentu konferencja posiadała bardzo szerokie uprawnienia: „Konferencja Powiatowa rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komitetu Powiatowego,
omawia najważniejsze zagadnienia pracy partyjnej na terenie powiatu, wybiera
Komitet Powiatowy w składzie 21-33 członków i 10 zastępców oraz Komisję Re9

10
11

12

Tamże, sygn. 923/144, Informacja z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w POP na terenie powiatu
bytowskiego, 26 XI 1960.
Tamże, sygn. 923/148, Analiza ankiety sprawozdawczej bytowskiej organizacji partyjnej, 30 VI 1970.
Dyscyplina partyjna i związane z jej łamaniem kary, w tym wydalenia, stanowią obszerny problem badawczy.
Wykracza on jednak poza ramy pracy.
Deklaracja ideowa PZPR. Statut PZPR, Warszawa 1949, s. 65
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wizyjną w składzie 3 członków i 3 zastępców”13. Poza wyborem władz partyjnych
głównym zadaniem delegatów było zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania
poprzednich władz. Naturalnie w realiach komunizmu raporty z działalności ustępujących władz były niemal zawsze zatwierdzane, nie odbywało się to jednak bez
krytyki i co ważne samokrytyki dokonywanej przez I sekretarza.
Podczas omawianego okresu w powiecie bytowskim przeprowadzono 18 konferencji: I Konferencja 13 III 194914, II Konferencja 6-7 V 195015, III Konferencja 9
XII 195116, IV Konferencja 20-21 XII 195217, V Konferencja 5 VI 195418, VI Konferencja 18 VI 195519, VII Konferencja 22 IX 195620, VIII Konferencja 8-9 XII 195621,
IX Konferencja 17-18 I 195922, X Konferencja 12 XII 195923, XI Konferencja 20
I 196224, XII Konferencja 24 IV 196425, XIII Konferencja 21 XI 196426, XIV Konferencja 8 X 196627, XV Konferencja 22 II 196928, XVI Konferencja 5 XII 197029,
XVII Konferencja 10 II 197330, XVIII Konferencja 8 II 197531. Konferencje V, IX
oraz XII zostały poświęcone wyborowi delegatów na konferencje wojewódzką, nie
wybrano wówczas nowych władz partyjnych.
Liczba delegatów na poszczególne konferencje zmieniała się, była bowiem zależna od wielkości organizacji partyjnej. Przykładowo przed V Konferencją ustalono
w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym KW, że jeden delegat będzie przypadał na 5 członków bytowskiej organizacji partyjnej32. Zmiany w liczbie delegatów
ukazuje porównanie kilku konferencji. W III Konferencji brało udział 90 działaczy
partyjnych. Cztery lata później na VI Konferencję stawiło się 128 pezetpeerowców.
VIII Konferencja zgromadziła 123 komunistów, XI natomiast 117. W jednej z ostatnich, XVI Konferencji wzięła udział rekordowa liczba 168 delegatów.
Na miejsce posiedzeń konferencji wybierano budynki użyteczności publicznej.
Źródła rzadko podają miejsca obrad. Na podstawie szczątkowych informacji można
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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założyć jednak, że do połowy lat sześćdziesiątych obrady umiejscawiano w Powiatowym Domu Kultury, później w szkole tysiąclecia.
PZPR była partią ściśle hierarchiczną, jej charakter był niemal wojskowy. Z tego względu w obradach konferencji brali udział przedstawiciele wyższych instancji
partyjnych. W przypadku komitetu powiatowego byli to działacze komitetu wojewódzkiego. Do Bytowa przyjeżdżali najczęściej sekretarze resortowi lub nieetatowi
członkowie egzekutywy. Zdarzały się jednak odstępstwa od tej reguły. Podczas XIV
konferencji (1966) udział wzięli przedstawiciele Komitetu Centralnego.
Konferencja przebiegała według określonego z góry porządku. Otwarcia obrad
dokonywał dotychczasowy I sekretarz. Następnie wybierano przewodniczącego
konferencji. Zostawał nim najczęściej zasłużony działacz partyjny. W przeważającej większości ludzie ci nie zajmowali ważnych stanowisk, aczkolwiek przewodniczącym III Konferencji był Jan Śliwa, przewodniczący PPRN. Po wybraniu przewodniczącego dokonywano wyboru prezydium konferencji. W późniejszych latach
obowiązywała odwrotna kolejność: najpierw wybierano prezydium, z grona którego
wybierano przewodniczącego. Kolejnym etapem było wyłonienie komisji mandatowej, wnioskowej oraz matki. Po przeprowadzeniu powyższych czynności organizacyjnych na salę obrad wchodziły, z życzeniami owocnej pracy, delegacje organizacji
młodzieżowych. Następnym elementem konferencji był referat dotychczasowego
I sekretarza oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Oba dokumenty były sprawozdaniami władz partyjnych z okresu od poprzedniej konferencji do obecnej. Wraz
z zakończeniem wystąpień referentów następowała debata. Delegaci wypowiadali się na tematy dotyczące sytuacji społecznej, gospodarczej, kulturalnej powiatu.
W okresie stalinizmu dominowały hasła propagandowe, ideologiczne. Wraz z upływem lat debaty i wystąpienia stawały się coraz bardziej zrutynizowane, pozbawione
emocji. Zakończenie debaty oznaczało przejście do wyboru władz partyjnych w powiecie. W pierwszej kolejności wybierano komitet (plenum) oraz Komisję Rewizyjną. Po ogłoszeniu wyników komitet udawał się na pierwsze posiedzenie, podczas
którego wybierano egzekutywę, I sekretarza oraz sekretarzy. Po ogłoszeniu wyników
następowało zamknięcie obrad konferencji oraz odśpiewanie Międzynarodówki.

Komitet powiatowy
W okresie pomiędzy konferencjami najważniejszym organem decyzyjnym był komitet powiatowy (potocznie określany jako plenum). Statut szeroko określał jego
kompetencje: „Komitet Powiatowy kieruje całokształtem pracy powiatowej organizacji partyjnej, rozporządza kadrami partyjnymi na swoim terenie, zarządza
majątkiem i kasą partyjną”33. Słabością KP była mała częstotliwość zebrań. Statut
nakazywał spotkania nie rzadziej niż raz w miesiącu. Podczas posiedzeń omawia33

Deklaracja ideowa..., s. 66

59

Kamil Domagała

no różne sprawy: realizacje wytycznych KC, wybory do władz partyjnych, plany
gospodarcze. Decyzje o zwołaniu posiedzenia podejmowała egzekutywa KP. Ona
również opracowywała plan zebrania. Liczba członków plenum była różna, uzależniona od liczby członków partii w powiecie. W 1951 liczyło 21 członków34. Podczas
VII Konferencji wybrano 29 ludzi35. W połowie rządów Gomułki (1964) liczba działaczy w plenum sięgnęła 37 członków36. Pod koniec omawianego okresu, w 1973
roku, wybrano 47 aktywistów partyjnych37.

Egzekutywa
Organem partyjnym o faktycznie najważniejszym znaczeniu w powiecie była egzekutywa. Statut PZPR niezwykle lakonicznie określał jej kompetencje: „Do prowadzenia bieżącej pracy partyjnej Komitet Powiatowy wybiera egzekutywę w składzie
7-11 członków, w tym pierwszego i drugiego sekretarza oraz powołuje instruktorów”.38 W rzeczywistości organ ten skupiał najważniejszych w powiecie urzędników. Silna pozycja egzekutywy polegała również na częstych spotkaniach. W myśl
statutu miały one odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień. Z urzędu wchodzili w jej skład: pierwszy sekretarz oraz sekretarze resortowi. Poza nimi wybierano
do egzekutywy tzw. nieetatowych członków: przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (przedstawiciel państwowej administracji terenowej),
przedstawiciela organizacji młodzieżowych, komendanta Milicji Obywatelskiej,
do 1956 roku szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawiciela przemysłu (najczęściej dyrektora dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego)
oraz przedstawiciela rolnictwa (najczęściej dyrektora PGR). Poza wymienionymi
wyżej ludźmi kadry zarządzającej wybierano również, choć w znacznie mniejszym
stopniu, zwykłych robotników. Zabieg ten miał na celu pokazanie społeczeństwu,
że zwykli pracownicy fizyczni mają wpływ na politykę. W rzeczywistości egzekutywa była grupą ludzi zajmujących kierownicze stanowiska.
Zważywszy na ogromne znaczenie, jakie posiadała egzekutywa należy wymienić
ludzi wchodzących w jej skład. Najważniejszym urzędnikiem partyjnym na szczeblu
powiatowym był I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR. Dziesięciu ludzi w ciągu
omawianego okresu sprawowało tę funkcję. Byli to: Edward Śmiechura (przed 1950
- przed 11 VI 1951), Stanisław Surlej (przed 11 VI 1951 - 9 XII 1951), Piotr Cembrzyński (9 XII 1951 - 28 XI 195239), Stefan Górski (28 XI 1952 - 21 XII 1952), Władysław Kilański (21 XII 1952 - 26 I 1955), Bernard Kulis (26 I 1955 - 9 XII 1956),
34
35
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Tadeusz Bobrowicz (9 XII 1956 - 30 VIII 196140), Jan Maj (30 VIII 1961 - 11 IX
197041), Mieczysław Pomykała (11 IX 1970 - 13 I 197342), Leon Cybulski (13 I 1973
- VI 1975). Duża liczba ludzi sprawujących, w stosunkowo krótkim czasie, funkcję
I sekretarza wpisuje się w tendencję panująca w całym województwie. Przykładowo w powiatach człuchowskim, wałeckim i sławieńskim, w ciągu 25 lat, pracowało
po ośmiu I sekretarzy, w powiatach białogardzkim i miasteckim dziewięciu. W początkowym, stalinowskim okresie czas pracy najważniejszego w powiecie urzędnika
partyjnego był krótki. Rządy Gomułki przyniosły stabilizację w ruchu kadrowym.
Przez 14 lat rządów określanych jako mała stabilizacja tylko dwóch ludzi było I sekretarzami, Feliks Barbarowicz przez blisko 5 lat i Jan Maj przez ponad 9 lat.
Poza I sekretarzem, w skład etatowych członków egzekutywy wchodzili również sekretarze. Potocznie określano ich mianem resortowych. W pierwszych latach
istnienia partii wybierano jedynie II sekretarza. Wraz z rozrostem struktur i aparatu
partyjnego zwiększano liczbę sekretarzy. Istniały więc stanowiska sekretarza organizacyjnego (dotychczasowy II sekretarz), ds. propagandowych oraz rolnych. W większych powiatach wybierano również sekretarza ds. ekonomicznych. W bytowskim
w ciągu omawianego okresu wybrano 23 sekretarzy tej rangi. Niestety, w przypadku
11 nie wiadomo, jakim działem się zajmowali. Przeciętny czas sprawowania urzędu
był dość krótki, wynosił 3 lata. Również w tym przypadku zauważalna jest różnica
pomiędzy czasami stalinizmu a małą stabilizacją Gomułki. W pierwszych latach sekretarze sprawowali swój urząd krótko, nie dłużej niż przez 2 lata. W czasach tow.
Wiesława ich czas pary wydłużył się. Uosobieniem tego trendu był Leon Cybulski,
pracujący na tym stanowisku przez blisko 7 lat.
Przedstawicielami państwowej administracji terenowej byli: Hieronim Bednarski (przed powstaniem województwa – 9 XII 1951), Jan Śliwa (6 VII 1952 - 21
XII 1952), Stefan Koczyła (31 VIII 1952 - 21 XII 1952), Władysław Węgierski (26
I 1955 - 30 IX 1955), Gerard Ossowski (30 IX 1955 - 22 IX 1956 oraz 9 XII 1956
- 21 XI 1964), Marian Kwiatkowski (24 IX 1965 - 5 XII 1970) oraz Jan Maj (5 XII
1970 - VI 1975). Zastępcami przewodniczącego PPRN byli Ossowski i Kwiatkowski. Pozostali wymienieni sprawowali urząd przewodniczącego PPRN. Po reformie
administracyjnej Maj został naczelnikiem powiatu.
Resorty mundurowe byłe reprezentowane w egzekutywie bytowskiej przez funkcjonariuszy bezpieki oraz milicji. W przypadku bezpieki wybrano łącznie trzech szefów jej powiatowego urzędu. Milicja posiadała pięciu komendantów zasiadających
kolejno w egzekutywie. O wyborze lub usunięciu danego funkcjonariusza z egzekutywy decydował ruch kadrowy w ich jednostkach. Każda zmiana na stanowisku
komendanta lub szefa wymagała nowego wyboru do egzekutywy.
40
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Odszedł do szkoły partyjnej. Tamże, sygn. 923/34, Protokół z Plenum KP PZPR w Bytowie z dnia 30 VIII 1961
Został I sekretarzem KMiP w Koszalinie. Tamże, sygn. 923/43, Protokół z Plenum KP PZPR w Bytowie z dnia
11 IX 1970
Został kierownikiem Wydziału Kadr KW. Tamże, sygn. 923/46, Protokół z Plenum KP PZPR w Bytowie z dnia
13 I 1973.
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Jednym z głównych obszarów zainteresowania PZPR było rolnictwo. Aż 10
działaczy egzekutywy było związanych z tą dziedziną życia kraju. W gronie tym byli przedstawiciele PGR oraz POM. Niestety, źródła nie podają, w których PGR pracowali wybrani ludzie. Wyjątkiem są gospodarstwa w Borzytuchomiu i Barnowcu.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w grupie tej znajdowali się robotnicy, tzw. zwykli
ludzie. Trzech członków egzekutywy pracowało w szkolnictwie. Dwóch z nich było
dyrektorami szkół. W przypadku jednej z nich wiemy, że była ulokowana we wspomnianym Borzutuchomiu. Również komunistyczne młodzieżówki miały swoich reprezentantów w egzekutywie. Byli to przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej,
Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Na uwagę zasługuje fakt, że ludzie Ci dość krótko zasiadali w egzekutywie. Poza
wymienionymi grupami wybierano działaczy z pojedynczych zakładów pracy. Należeli do nich m.in. stróż z Państwowych Zakładów Zbożowych, robotnik z Fabryki
Wyrobów Drzewnych, robotnik z Kołmetu-Kołczygłowy.
Analiza składu egzekutyw powiatowej pozwala na scharakteryzowanie danego regionu. Niewielka liczba przedstawicieli zakładów przemysłowych wskazuje na słabo rozwinięty przemysł. Jedynie kilku członków egzekutywy pracowało
w przemyśle drzewnym (robotnik tartaczny oraz Fabryki Wyrobów Drzewnych).
W powiecie nie stacjonowała żadna jednostka wojskowa. Z tego względu w lokalnej
egzekutywie nigdy nie zasiadał żaden żołnierz.

Struktura demograficzna PZPR w powiecie
Nie zachowały się żadne materiały statystyczne dotyczące wykształcenia wszystkich
członków PZPR w powiecie. Istnieje możliwość odtworzenia tego elementu struktury demograficznej w przypadku członków komitetu oraz delegatów. Kapitalnym
źródłem w tym przypadku są ankiety statystyczne wypełniane po konferencjach.
W pierwszych latach istnienia powiatu poziom wykształcenia członków PZPR był
niezwykle niski. Spośród 21 członków plenum wybranych na III Konferencji zaledwie czterech legitymowało się ukończeniem szkoły średniej43. Pozostali w dużej
mierze nie ukończyli nawet szkoły podstawowej. Należy jednak zaznaczyć, że II
wojna światowa wyniszczyła polską inteligencję, wobec czego w pierwszych latach
po zakończeniu konfliktu niewielu ludzi posiadało wykształcenie ponadpodstawowe. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez prawie całe lata pięćdziesiąte. Po VIII
Konferencji (pierwszej za rządów Gomułki) na 40 członków plenum dalej tylko
czterech miało wykształcenie średnie. Wybrano także dwóch komunistów z ukończonymi studiami wyższymi44. Sytuacja uległa znacznej poprawie po XI Konferencji. Na 37 wybranych do plenum ludzi siedmiu szczyciło się wykształceniem
43
44
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Tamże, sygn. 923/2, Protokół z III Konferencji Powiatowej PZPR.
Tamże, sygn. 923/8, Protokół z VIII Konferencji Powiatowej PZPR.
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wyższym lub niepełnym wyższym. Kolejnych 18 ukończyło szkołę średnią45. Podobne wyniki osiągnięto po XIV Konferencji. Wybrano wówczas 40 ludzi. W gronie
tym było 10 osób z ukończonymi studiami, 14 natomiast miało ukończoną szkołę
średnią46. Z ostatniego zachowanego z tego czasu protokołu wynika, że spośród 42
członków plenum 10 ukończyło szkołę średnią, 16 natomiast szkołę wyższą47.
Kolejnym elementem obrazu demograficznego jest struktura płci. Żadna kobieta
nie sprawowała funkcji I sekretarza. Powiat bytowski nie był odosobniony w tym
stanie rzeczy. We wszystkich powiatach województwa koszalińskiego stanowiska
I sekretarzy były zajmowane wyłącznie przez mężczyzn. Najbardziej aktywne komunistki były wybierane w najlepszym razie na urzędy sekretarzy resortowych.
W przypadku bytowskiego żadna kobieta nie zasiadała jednak na tym stanowisku.
Wśród 83 ludzi wybranych do egzekutywy zaledwie jedna należała do płci pięknej. Była to Jadwiga Majewska z Powiatowego Zarządu Samopomocy Chłopskiej.
Na podstawie zamieszczonych wyżej statystyk wielkości bytowskiej organizacji
partyjnej można wywnioskować, że obecność komunistek w szeregach partyjnych
była niezwykle skromna48.
Analizując wiek członków KP, należy zwrócoć uwagę na pewną tendencję panującą w całym kraju. W początkach istnienia partii średnia wieku jej członków
była niska. W przypadku egzekutywy, organu grupującego ludzi zajmujących kierownicze stanowiska, a więc siłą rzeczy doświadczonych zawodowo, średnia wieku
przedstawia się następująco: II Konferencja - 37 lat, VII Konferencja - 36 lat, XIV
Konferencja - 37 lat, XVII Konferencja - 42 lat. Z reguły najstarszym działaczem egzekutywy był I sekretarz, najmłodszym przedstawiciel organizacji młodzieżowych.
Niestety, niewiele zachowało się źródeł dotyczących wieku szeregowych członków partii. Z istniejących dokumentów wiadomo jak wyglądał wiek delegatów
na konferencje. We wrześniu 1956 r. wyglądał następująco: do 25 lat – 19 ludzi,
od 25 do 40 lat – 106 ludzi, od 40 – 50 lat – 27 ludzi, od 50 do 60 lat – 24 ludzi,
ponad 60 lat – 3 ludzi49.
Powiat bytowski miał charakter wybitnie rolniczy. Przemysł był słabo rozwinięty, nie istniały duże zakłady produkcyjne. Brak większej liczby robotników mieszkających w powiecie bytowskim sprawiał, że władze partyjne, szczególnie zainteresowane rozwojem tej grupy społecznej, uznawały powiat za mało istotny.

45
46
47
48
49

Tamże, sygn. 923/12, Protokół z XI Konferencji Powiatowej PZPR.
Tamże, sygn. 923/16, Protokół z XIV Konferencji Powiatowej PZPR.
Tamże, sygn. 923/21, Protokół z XVII Konferencji Powiatowej PZPR.
Niestety, statystyki przedstawiane przez Wydział Organizacyjny KP PZPR rzadko dokonują podziału na płeć.
Tamże, sygn. 923/7, Protokół z VII Konferencji Powiatowej PZPR.
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„Dla siebie i potomnych”
Epitafia rodu von Platen w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rarwinie

Anna Gut
Muzeum w Koszalinie

„Dla siebie i potomnych”
Epitafia rodu von Platen
w kościele pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Rarwinie
Zagadnienie śmierci – jak stwierdzał Włodzimierz Tyburski – należy do najbar-

dziej trwałych i fundamentalnych tematów refleksji filozoficznej (…). I jakkolwiek
w dziejach filozofii dokonywano różnych hierarchizacji poszczególnych problemów,
to jednak w żadnej z jej wielkich epok nie pozostawiano zagadnienia śmierci na uboczu, jako że ona sama nigdy nie pozostawia ludzi obojętnymi, stale zachowując swój
ciężar gatunkowy, w większym lub mniejszym, ale zawsze wyrazistym wymiarze (…).
Wszak człowiek jest istotą zarazem śmiertelną i myślącą i, co za tym idzie, sam fenomen śmierci dokonuje się na przecięciu natury i kultury”1.
Spośród zachowanych zabytków sztuki sepulkralnej doby nowożytnej na terenie Pomorza Środkowego wciąż nie do końca rozpoznaną grupę obiektów stanowią
epitafia. W większości są to upamiętnienia członków znanych rodów pomorskich,
zasłużonych przedstawicieli profesji wojskowej, ważnych osobistości ówczesnego
społeczeństwa, ale i zdarzają się epitafia poświęcone pamięci duchownych, dzieci
czy osób zmarłych tragicznie. Jedne poprzez umieszczenie w obrębie kompozycji
epitafijnej: scen, postaci alegorycznych, a także wersetów biblijnych – akcentują
wiarę fundatorów w życie pozaziemskie, pełnią funkcję teologiczno-moralizatorską. Inne o charakterze świeckim, ale także przeznaczone do wnętrz sakralnych,
podkreślają głównie szlacheckie pochodzenie zmarłego i zaszczyty jakie piastował
za życia.
Na omawianym obszarze w XVIII wieku – z racji znacznej militaryzacji Pomorza – dominują epitafia świeckie, upamiętniające oficerów pruskich. Zachowane
formy zabytków cechuje regionalizm, ale i tu pojawia się popularny typ nagrobka

1

W. Tyburski, Śmierć człowieka w ujęciu filozoficznym (szkic do tematu), „Via Medica”, 2007, nr 1, s. 1, dostęp
29 II 2016.
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medalionowego. Prędko stał się on typem wiodącym, w którym wykonane były najważniejsze realizacje kommemoratywne całego właściwie osiemnastego stulecia2.
Ocalałe epitafia w większości stanowią pojedyncze, wyrzeźbione w drewnie upamiętnienia. Dzieła wykonane w kamieniu pojawiają się rzadko. Wymienić
tu można: fundację książęcą z najbardziej okazałym epitafium księżnej Anny von
Croy3 (1663/1680 r.) z kościoła św. Jacka w Słupsku, wykonanym z czarnego i białego marmuru, a także skromniejsze fundacje szlacheckie poświęcone między innymi: Jacobowi Adrianowi von Heidebreck (1728 r.) z Suchej Koszalińskiej, Paulowi Antonemu von Kameke z katedry kołobrzeskiej (1718 r., pierwotnie w kościele
w Strachominie) czy epitafia z wapienia ufundowane Dorothei A. Westreglen z kościoła Mariackiego w Szczecinku (1621 r., dawniej w kościele św. Mikołaja) oraz
epitafium Christiana Heinricha i Jacobiny Varonicy (1779 r.) z Sulechówka4.
Interesujące egzempla na Pomorzu Środkowym stanowią zachowane epitafia rodów: von Podewils z Krągu i Ostrowca oraz von Platen z Rarwina5. O wyjątkowości
ich świadczą nie tylko oryginalne formy obiektów, które w odniesieniu do pozostałych epitafiów w regionie tworzą rozbudowane i bogate kompozycje – ale fakt,
że upamiętniają kilka pokoleń przedstawicieli tych wybitnych rodzin. Są to przykłady pomników epitafijnych ufundowanych w kręgu familijnym, do prywatnych
kościołów i kaplic – świadczące o wysokiej pozycji społecznej i majętności upamiętnionych osób. Poza tym stanowią nieocenione źródło do historii obyczajów
na Pomorzu, są zachowanym świadectwem minionej epoki, posiadają wartość artystyczną i naukową, o czym traktować będzie niniejszy artykuł.
Do dnia dzisiejszego, w dobrym stanie i w pierwotnym miejscu przeznaczenia
obiektów, możemy podziwiać aż sześć epitafiów rodu von Podewils – linii z Krągu.
Cztery z nich znajdują się w kaplicy przyzamkowej pod wezwaniem Najświętszej
Marii Panny w Krągu i upamiętniają braci: Adama von Podewils (1617-1697) –
2

3

4

5

Za M. Karpowiczem, Uwagi o przemianach malarstwa i rzeźby polskiej w latach 1711-1740, w: Sztuka 1 poł.
XVIII wieku, red. H. Lisińska, Warszawa, 1981, s. 108-109.
Na temat epitafium zob.: J. Kriegseisen, Epitafium Anny księżnej Croy und Arschott w dawnym kościele w Słupsku. Datowanie i program treściowo-artystyczny, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, VII, 2000, s. 165-175;
S. Szpilewski, Sarkofagi cynowe księżnej Anny Croy i jej syna Ernesta Bogusława w Słupsku, „Koszalińskie
Zeszyty Muzealne”, 3, 1973, s. 235-273.
Zabytek nie stał się jeszcze tematem publikowanych opracowań, na jego temat zob. Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie (dalej: WUOZ), H. Kondziala, K. Loose, E. Lukas, Nagrobek
Jakuba Adriana Heidebrecka, Koszalin 1965; E. Kowalska, Płyta pamiątkowa Jacoba Adriana v. Heydebrecka,
Koszalin 1983; Tejże, Płaskorzeźba – epitafium Jacoba Adriana von Heydebreck, Koszalin 2000; E. Mucho,
E. Orłowska, Dokumentacja technologiczno-konserwatorska prac przeprowadzonych przy XVIII-wiecznym, kamiennym epitafium polichromowanym Jacoba Adriana von Heydebrecka, Szczecin 2000; epitafium Paula Antonego von Kamecke zob. J. Kochanowska, Perły Pomorza, Szczecin 2011, s. 65; na temat epitafium z kościoła
Najświętszej Marii Panny w Szczecinku zob. J. Powałka, Epitafium Doroty A. von Westreglen z kościoła Mariackiego w Szczecinku, „Szczecineckie Zapiski Historyczne”, II, 1987, s. 17–21; epitafium Christiana Heinricha
i Jacobiny Varonicy – zabytek niepublikowany – zob. WUOZ w Koszalinie, J. Pazder, Epitafium z Sulechówka,
Koszalin 1980.
Krąg: niem. Crangen/Krangen, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Polanów; Ostrowiec: niem.
Wustrewitz, woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Malechowo; Rarwino: niem. Rarfin, woj. zachodniopomorskie, pow. białogardzki, gm. Białogard.
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dziekana kapituły kołobrzeskiej, dyrektora ekonomicznego na Pomorze Zachodnie
– i Heinricha von Podewils (1614-1697) – generała marszałka polnego – oraz dwoje
dzieci Adama i Klary von Zitzewitz (1626-1704): Bogusława Ernsta von Podewils
(1651-1718) – dowódcę w służbie króla Wielkiej Brytanii, elektora Brunszwiku
i Lüneburga, dowódcę legionu pretorianów – oraz Friedricha Wilhelma (1659-1701)
– radcę poselskiego. Z kolei dwa ostrowieckie: przedwcześnie zmarłego brata Bogusława Ernsta i Friedricha Wilhelma – Joachima von Podewils (1646-1676), rycerza
Zakonu Joannitów, oraz jedynego syna Caspra Otto von Podewils, brata Joachima
– Adama von Podewils (1688-1731) – radcę w Prusach Królewskich, wicedziekana
kapitulnego6.
O ile epitafia rodu von Podewils były już przedmiotem badań niemieckich i polskich naukowców, o tyle upamiętnienia z Rarwina nie stanowiły jeszcze odrębnego
tematu opracowań publikowanych7. Zamieszczane przeważnie na stronach internetowych fotografie zabytków – autorstwa miłośników sztuki regionu – opatrzone
są zazwyczaj skromną informacją. Obszerniejszych wiadomości na ich temat dostarczają między innymi niedrukowane dokumentacje inwentaryzacyjno-konserwatorskie – stąd też potrzeba powstania opracowania, które przybliży szerszemu gronu
czytelników historię tych wyjątkowych – poniemieckich – pomorskich zabytków.
***
Wieś Rarwino posiada metrykę średniowieczną. Dawniej należała do najstarszych
posiadłości rodziny von Flemming. W 1491 roku miejscowość wzmiankowana jako
lenno Podewilsów. W 1729 roku Georg Heinrich von Podewils sprzedał majątek generałowi Johannowi Friedrichowi von Platen. W 1755 roku rodzina ta dokonała alodyfikacji majątku. W 1784 roku wieś stanowiła własność szlachecką – cesarz Fryderyk II w 1780 roku przekazał środki na melioracje i postawienie folwarku, nosiła ona
nazwę Friderichshofe. W 1 połowie XIX wieku majątek przeszedł w ręce rodziny
Guse. Na początku XX stulecia właścicielem był Hans Heinrich Guse i w rękach tej
rodziny majątek pozostawał aż do końca II wojny światowej8.
Po zakończeniu działań wojennych folwark przeszedł na własność państwa –
założono PGR. Od roku 1971 obiekt był Zakładem Rolnym w ramach Kombinatu
Państwowych Gospodarstw Rolnych Stanomino. W latach dziewięćdziesiątych XX
wieku zmienił się status prawny. Odtąd dobra Rarwina stały się własnością skarbu
państwa. Z budynków istniejących do dziś rozpoznać można: dwór, pomieszczenie
gospodarcze, które pełniło funkcję stajni, magazynu lub obory oraz stodołę. Nie
ma pewności, czy kościół należał do omawianego założenia, po pożarze w 1803
6

7

8

Zob. A. Gut, Et in funere perennitas. Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym, „Koszalińskie
Zeszyty Muzealne”, 2015, s. 259-261, 263-264.
Zob. m.in.: R. Hoevel, Kirchspiel Krangen Kreis Schlawe in Pommern, Munster 1981; J. Kriegseisen, Mauzoleum rodziny von Podewils w Krągu i jego wyposażenie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, XXXV, 2008, s. 89-113; T. Wekezer, Das Ritterschloss zu Krangen, Krąg 2014.
WUOZ w Koszalinie, J. Hatłas, Zespół folwarczny w Rarwinie, Koszalin, 1991, karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa.
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roku został odbudowany na nowo – dawniej wokół niego rozciągał się cmentarz –
obecnie zlikwidowany9.
Z barokowego wyposażenia kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rarwinie zachował się prawie cały wystrój: ołtarz główny
(ok. 1735 r.) autorstwa Ernesta Friedricha Handesa z obrazem „Chrystus i Samarytanka” (1757 r.), ambona (1657 r.), empory boczne, dzwon (1736 r.) oraz trzy kamienne epitafia z tablicami fundatorów kościoła – członków rodziny von Platen10.
Dwa upamiętnienia – poświęcone męskim przedstawicielom linii – zawieszone są na północnej ścianie nawy kościoła, oddzielone otworem okiennym, trzecie –
zdobi południową ścianę nawy, tuż przy prezbiterium. Z archiwalnych zdjęć wnętrza
świątyni sprzed 1945 roku wynika, że wszystkie upamiętnienia znajdują się w pierwotnym miejscu usytuowania. Potwierdza to również dziewiętnastowieczna relacja
Ludwiga Böttgera, zamieszczona w inwentarzu zabytków rejencji koszalińskiej11.
Monumenty – czego na pierwszy rzut oka nie widać – wykonane są z piaskowca.
Natomiast tablice inskrypcyjne z marmuru. Zabytki w przeszłości – jak wynika
z dokumentacji konserwatorskich – dwukrotnie pomalowano farbą olejną: w latach
sześćdziesiątych XX wieku na kolor popielaty i w latach osiemdziesiątych XX wieku na kolor biały. W następstwie czego ucierpiał znacznie ich wyraz artystyczny, ale
i skutecznie zakryto część niemieckich inskrypcji, przez co nie można ich dzisiaj
w całości odczytać.
Epitafia z Rarwina są to około trzymetrowe kompozycje architektoniczno-rzeźbiarskie, jednokondygnacyjne ze zwieńczeniem. Już przy pierwszym kontakcie
z obiektami widać, że dwa z nich upamiętniają zasłużonych żołnierzy. Najwcześniejsze, wykonane w 1743 roku, poświęcone jest pamięci seniora rodu – Hansa
Friedricha von Platen. Kolejne upamiętniają: syna – Dubislava Friedricha von Platen
(1787 r.) oraz Hypolitę Juliane von Platen z domu von Podewils (1768 r.), małżonkę Hansa i matkę Dubislava. Epitafia utrzymane są w stylistyce późnobarokowej,
wpisują się w tradycję nagrobka medalionowego, który rozpowszechnił się w sztuce
sepulkralnej w latach 1711-174012. Występuje tu jeden z zasadniczych motywów dla
tego typu nagrobka, gdzie portret zmarłego podtrzymywany i prezentowany jest widzowi przez „osoby trzecie”13.
W zwieńczeniu epitafium Hansa Friedricha von Platen (il. 1) pośrodku usytuowana jest figura kobiety – płaczki, która trzyma w lewej dłoni owalną tarczę zdobioną
rollwerkiem, prawą zaś ujmuje fragment szaty, w którą jest odziana. Po obu stronach
postaci symetrycznie rozmieszczone panoplia14. Wśród nich: sztandary, bębny oraz
9
10

11

12
13
14

Tamże, b.n.s.
WUOZ w Koszalinie, D. Horoszko, Kościół filialny pw. Narodzenia NMP w Rarwinie, Koszalin, 1998, karta
ewidencyjna zabytku.
	L. Böttger, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezierks Köslin, H. II, Kreis Belgard und Nachträge
zum Kreise Colberg-Körlin, Stettin, 1890, s. 37-38.
M. Karpowicz, Uwagi o przemianach..., s. 107.
Tamże, s. 110.
A. Znamierowski, Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008, s. 147.
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1. Epitafium Hansa Friedricha von
Platen, 1743 r., kościół w Rarwinie, 2016 r. Fot. Anna Gut

2. Epitafium Hansa Friedricha von Platen, 1743 r., kościół w Rarwinie, stan
sprzed 1945 r.; fot. w zasobach Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie

3. Epitafium Dubslava Friedricha von
Platen, 1787 r., kościół w Rarwinie,
2016 r. fot. Anna Gut

lufy armatnie, bezpośrednio nawiązujące do profesji zmarłego. Tablica inskrypcyjna
ujęta jest parą pilastrów i spływami wolutowymi – dekorowanymi motywem liścia
suchego akantu oraz kampanul – dźwigającymi wygięty gzyms naczółkowy. U dołu
epitafium kartusz herbowy – na tle ornamentu wstęgowego i liści akantu, zachodzących na obramienie kompozycji. W kartuszu herb rodu von Platen: para heraldycznych głów na pionowych skrzydłach i trzy pióra w klejnocie.
Zamalowanie napisu na zabytku nie pozwala dziś na pełną identyfikację osoby
upamiętnionej, ale na podstawie zachowanego zdjęcia archiwalnego sprzed 1945 roku znamy dokładną treść inskrypcji i wiemy, jak dawniej prezentowało się okazałe
dzieło.
Pierwotnie pole tarczy w zwieńczeniu zabytku wypełniał malarski wizerunek
zmarłego (il. 2). Realistyczny portret Hansa Friedricha, uwieczniony na kliszy aparatu fotograficznego, przedstawia mężczyznę w ujęciu en trois quarts na ciemnym,
jednolitym tle. Ubrany jest w elegancki płaszcz, spod którego wyłania się kirys.
Szyję von Platena opina biała chusta, której końce schowane są pod półpancerzem.
Na głowie jasna peruka. Obraz przedstawia mężczyznę dumnego i zdecydowanego,
o wyrazistym spojrzeniu. Malowidło utrzymane jest w stylistyce 1 połowy XVIII
wieku. W podobnej konwencji – na Pomorzu Środkowym – powstały inne wizerunki epitafijne: Adama von Podewils z Ostrowca (1731 r.) oraz Ludwiga von Sydowa
ze Sławy (1744 r.), obecnie w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Warto dodać, że charakterystyczny ubiór, w którym przedstawiono mężczyzn, po-
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4. Epitafium Dubslava Friedricha von Platen, 1787 r., kościół
w Rarwinie, 1958 r.; fot. A. Czerpiński, w zasobach Archiwum
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie

5. Epitafium Hypolity Juliany von Platem z domu Podewils, 1768 r., kościół w Rarwinie, 2016 r. Fot. Anna
Gut

6. Epitafium Dubslava Friedricha von Platen, 1787 r., fragment: portret zmarłego
w zwieńczeniu zabytku, kościół w Rarwinie, 2016 r. Fot. Anna Gut

jawił się w wizerunkach dostojników, urzędników i dowódców wojskowych już
w XVII wieku.
Napis na epitafium oznacza: „Wysoko urodzonemu Panu/Hansowi Friedrichowi
von Platen/Królewskiemu Generałowi Dywizji, Porucznikowi/Kawalerii/i/Dowódcy
Pułku Dragonów/Dziedzicowi na majątkach: Rarwino, Zagórze i Poczernino/Który
59 lat oddany był służbie wojennej/a żył lat 75 i 17 maja 1743 [roku]/swój sławny
żywot zakończył/Cześć jego pamięci…/Jego trzej pozostawieni synowie/Dubislaff
Friedrich/Georg Ernst/Leopold Johann/v. [von] Platen 1743”15.
Więcej informacji o życiu zmarłego dostarczyła osiemnastowieczna kronika Antona Balthasara Kӧninga, w której autor przytoczył faktografię znaną z inskrypcji
na monumencie, ale podał również szereg cennych wiadomości, które pozwoliły
prześledzić drogę kariery zawodowej generała – tym samym wzbogacona została
historia zabytku.
Hans Friedrich von Platen urodził się 27 stycznia 1668 roku w Sagar (prawdopodobnie chodzi o Sagard) na wyspie Rugia. Jego ojciec – Hans Friedrich von
Platen starszy, dziedzic majątku Sagar, został zamordowany kilka tygodni przed
15

Napis w oryginale: „Dem/hoch Wohl geb. herrn/Hans Friedrich v. Platen/Königl. Preúş. General Lieútenant/
von der Cavallerie/und/Obristen űber ein Regiment Dragoner/Erbberrn auf Rarfin Sager ú Puzernin/Welcher 59
Jahr in krigs viensæu zugebrans/75 Jahr gelebct und d 17 May 1743/sein Rúhm volles Leben beschlossen hat/
Hi dies es Ehren gadachtnis mit gericht…/von/Seinen Drey hinter lassenen Sohnen/Dubislaff Friedrich/Georg
Ernst/Leopold Johann/v. Platen/M. DCCXLIII”. Fot. w zasobach Archiwum WUOZ w Koszalinie. Tłum. N.
Piotrowska i A. Gut.
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narodzinami syna. Matka nazywała się Marie Elizabeth von Münchow, z domu Merrien. Hans Friedrich służył w wojsku od siedemnastego roku życia. Do 1688 roku
walczył z przybocznym Pułkiem Dragonów. Następnie otrzymał posadę kwatermistrza, którą wkrótce zamienił na wachmistrza. Jako podporucznik uczestniczył
w wojnie o sukcesję hiszpańską w oblężeniu miast Kaiserswerth i Venlo. Dzięki
swojej odwadze zwrócił na siebie uwagę cesarskich generałów. W roku 1703 brał
udział w oblężeniu oraz zdobyciu miast: Geldern i Bonn – rok później w słynnej
bitwie pod Höchstädt. W roku 1705 służył w Oberrhein, a w 1706 w Niederrhein,
w tym samym roku pomagał też w zdobyciu miasta Menin. Dwa lata później został
majorem. W roku 1708 szczególnie zasłużył się podczas bitwy pod Oudenaarde,
w której zostały odbite Ryffel i Gandawa. Niedługo potem brał udział w oblężeniu
Tournai, w szturmie na pierwsze linie pod Mons oraz w słynnej bitwie pod Malplaquet, gdzie poznał następcę tronu Fryderyka Wilhelma, który polecił majora von
Platena swojemu ojcu, a ten podarował mu majątek Poczernino oraz część Wrzosowa na Pomorzu16. Tuż po rozpoczęciu swoich rządów król Fryderyk Wilhelm I mianował go na podpułkownika z patentem od 3 października 1709 roku. W roku 1715
uczestniczył w oblężeniu Stralsundu, a 28 czerwca 1717 roku został pułkownikiem.
Osiem lat później przejął Pułk Dragonów. Dwunastego lipca 1739 roku został generałem dywizji. Von Platen zmarł 17 maja 1743 roku w Morągu, w wieku 75 lat
i po 58 latach służby wojskowej17. W 1711 roku ożenił się z Hypolitą Julianą, córką
generała Matthiasa Georga von Podewils i jego żony z rodziny Meusebach, i z tego
trwającego trzydzieści dwa lata małżeństwa zrodziło się trzech synów oraz cztery
córki18.
***
Drugie epitafium w kościele w Rarwinie – o charakterze militarnym, zbliżone kształtem do kartusza herbowego – poświęcone jest jednemu z synów Hansa Friedricha –
Dubislavowi Friedrichowi von Platen (il. 3, 4). Środek kompozycji – podobnie jak
w poprzednim upamiętnieniu – wyznacza tablica inskrypcyjna, ujęta spiętrzonymi
niesymetrycznie panopliami. W zwieńczeniu grupa rzeźbiarska. Z lewej strony figura płaczki wsparta o medalion z płaskorzeźbionym wizerunkiem zmarłego. Z prawej
strony – szlochające putto, trzymające w dłoni odwróconą w dół zgaszoną pochodnię, symbol vanitas – przypominający widzowi o przemijalności życia i wszelkich
dóbr ziemskich19. U dołu epitafium tablica z rodowym herbem von Platenów, flankowana parą ślimacznic. Upamiętnienie ufundowała żona zmarłego – Sophia Susanna Charlotta z domu Coccei (Cocceji) i trzech synów pary: Ernst, Aleksander oraz
Otton von Platenowie – o czym informuje częściowo dziś czytelna inskrypcja:
16

17
18
19

Poczernino: niem. Putzernin, woj. zachodniopomorskie, pow. białogardzki, gm. Karlino; Wrzosowo: niem.
Fritzow, woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Kamień Pomorski.
Morąg: niem. Mohrungen, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Morąg.
A. B. Kӧnig, Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen, t. 3, Berlin, 1790, s. 168-172.
H. Biedermann, Leksykon symboli, Warszawa, 2003, s. 291-292, 362-363; W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa, 2012, s. 329-331, 415-419.
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„ … Friedrichowi Dubislavowi von Platen/Królewskiemu Pułkownikowi Pułku
Pruskiej Kawalerii Regimentu Dragonów/Gubernatorowi Królewca, Piławy i Rycerzowi Orła Czarnego/Spadkobiercy Zagórza/Który urodził się dnia 23 sierpnia 1714
[roku], a zmarł 7 czerwca 1787 [roku]. Pamiątka i pomnik wojny jego bohaterskich
[czynów], jego cnotliwej drogi życia. Sophia Susanna Charlotta [z domu] Coccei
i proszący o modlitwę synowie Ernst, Alexander, Otton …”20.
Kariera zawodowa generała Dubislava Friedricha von Platena – podobnie jak ojca – kreowała się od najmłodszych lat życia. Von Platen – jak podaje Anton Balthasar Kӧning – już w wieku dziewięciu lat pełnił funkcję korneta21. Sześć lat później
uzyskał stopień oficerski – podporucznika, a w 1730 roku – porucznika. W tym samym czasie został przyjęty do Zakonu Joannitów w Słońsku22. Brał udział w pierwszej wyprawie zbrojnej na Śląsk (1741 r.). Następnie wykazał się odwagą w bitwie
pod Chotusicami (17 maja 1742 r.), w której zdobył order Pour le Mérite i został
majorem23. Dwudziestego drugiego maja 1747 roku uzyskał nominację na podpułkownika. W 1757 roku dowodził Pułkiem Dragonów i został generałem majorem24.
Na początku 1758 roku brał udział w walce zbrojnej przeciwko Rosjanom na Pomorzu Tylnym. W dniu 25 sierpnia tego samego roku, podczas bitwy pod Sarbinowem,
w której walczył u boku swoich dwóch synów – jeden został śmiertelnie ranny25.
Von Platen brał udział w walkach na terenie: Kołobrzegu, Goleniowa, Gryfic, Słupska. W 1759 roku przejął dowodzenie nad Kawalerią Armii księcia Henryka w Saksonii. W roku 1761 przebywał w fortyfikowanym obozie w Bolesławicach niedaleko
Świdnicy. W czasie składania hołdu królowi Fryderykowi Wilhelmowi II – we wrześniu 1786 roku w Königsbergu w Prusach – został mianowany rycerzem Zakonu
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Tekst w oryginale: „Des …/Friedrich Dubislaw von Platen/Königliches Preusischen der Cavallerie Orbis/eines
Regiment Dragoner/Gouverner von Königsberg/Pillau und … Ritter des Schwarzen Adler…/…/Erbberrn auf
Sager/gebohren den 23 Aug. 1714. gestorben den [7] Juni 1787/Denk und Ehren Mal/… Krieges… seiner Heldes…/seines tügedten Lebens Wanders./Seiners verdienter und…/und/der Liebe… …bnis seiner … …/Sophia
Susanna Charlotta … Coccei und des ein … Nachgebet bieten Sohnes/Ernst Alexander Otto scherzhafte/Versiegelung”. WUOZ w Koszalinie, W. Grygorczyk, P. Jaskanis, M. Zakrzewski, Epitafium Friedricha Dubislawa
von Platen z Rarwina, Koszalin, 1983, karta ewidencyjna zabytku. Tłum. częściowo za W. M. Wachniewskim
i A. Gut.
A. B. Kӧnig, Biographisches Lexikon..., s. 168-172.
Zakon Joannitów: początkowo bractwo, działające przy jerozolimskim szpitalu św. Jana – opiekujące się pielgrzymami i w razie potrzeby broniące ich. Od 1118 r. zakon szpitalniczy i rycerski, którego statut zatwierdził
papież. Zadaniem joannitów była obrona Ziemi Świętej przed Turkami. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego
w 1291 r. joannici osiedli się na Cyprze, a w 1309 r. zdobyli wyspę Rodos, gdzie utworzyli własne państwo.
W latach 1530-1834 zakon miał siedzibę na Malcie. Obecnie jego nazwa brzmi: Suwerenny Zakon Rycerski
Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego, Rodyjskiego i Maltańskiego, a siedzibę ma w Rzymie. Odznaką zakonu
był od początku ośmiorożny biały krzyż, znany powszechnie pod nazwą krzyża maltańskiego. Zob. A. Znamierowski, P. Dudziński, Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008, s. 128.; Słońsk: niem. Sonnenburg, woj.
lubuskie, pow. sulęciński, gm. Słońsk.
Chotusice: niem. Chotusitz, wieś i gmina w Czechach, pow. Kutná Hora; Odznaczenie Pour le Mérite (fr.
„Za Zasługę”), najwyższy pruski i niemiecki order wojskowy do 1918 r. oraz wysokie odznaczenie cywilne
do chwili obecnej.
Generał major, odpowiednik generała dywizji w Wojsku Polskim.
Sarbinowo: niem. Sohrenbohm, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Mielno.
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Orła Czarnego26. W tym samym okresie został
również gubernatorem Königsbergu – na miejsce
generała dywizji z Anhalt. Dwudziestego maja
1787 roku zaczął pełnić funkcję generała kawalerii. Zmarł 7 czerwca tego samego roku w wieku
73 lat, po 65 latach służby wojskowej. W 1738
roku poślubił najstarszą córkę kanclerza von
Cocceji – Sophię Susannę Charlottę. Doczekał się
licznego potomstwa, z którego większość zmarła
w młodym wieku27.
***
Trzeci monument w kościele, pozbawiony
wojskowych motywów dekoracyjno-symbolicznych, upamiętnia Hypolitę Julianę von Platen
z domu von Podewils (il. 5). W zwieńczeniu zabytku, pośrodku, usytuowana jest figura kobiety.
7. Portret Dubslava Friedricha von
W lewej dłoni trzyma tarczę – dawniej z wizerunPlaten, ok. 1787 r., w zbiorach Unikiem zmarłej – prawą zaś odsłania urnę z widoczną
versitätsbibliothek Leipzig, PSL, nr inw.
na wieku trupią czaszką. Poniżej tablica inskryp40/14
cyjna zdobiona oprócz wolut – w górnej części
– ornamentem małżowinowo-chrząstkowym.
U dołu epitafium dwa herby rodzin: von Platen oraz von Podewils – herb dwupolowy, dzielony na skos. W górnym polu do połowy skaczący jeleń, w dolnym polu –
szachownica. Tablice heraldyczne ujęte ornamentem małżowinowo-chrząstkowym.
Napis na zabytku w tłumaczeniu oznacza: „… Pani Hypolity Julianny von Podewils… [żony] Generała Porucznika von Platen, która w sławie dożyła 84 lat i zmarła
22 … 1768 roku … Pamięci jej, trzech pozostawionych synów... Dubislav Friedrich,
Georg Ernst von Platen, Leopold Johanna 1768”28.
Niestety, do naszych czasów nie zachowała się żadna przedwojenna fotografia
epitafium Hypolity Juliany. Zasoby miejskich archiwów konserwatorskich Koszalina i Szczecina są w tym zakresie bardzo skromne. Spośród trzech wizerunków epitafijnych rodu von Platen – przetrwał tylko jeden, z podobizną generała Dubislava
Fredricha (il. 6). Płaskorzeźba – w zwieńczeniu epitafium – ukazuje mężczyznę z lewego profilu o twarzy pełnej, w peruce z harcapem. Przyodzianego w naramiennik
26

27
28

Odznaka Wysokiego Orderu Orła Czarnego: ustanowiona w 1701 r. przez króla Prus Fryderyka I. Do 1918 r.
najwyższe odznaczenie Królestwa Prus. Zob. A. Znamierowski, P. Dudziński, Wielka księga…, s. 128.
A. B. Kӧnig, Biographisches Lexikon..., s. 172.
Tekst w oryginale: „ …/…/im um Frau/Frau Hypoliten Julianen/von Podewils/verehelichten General-Lieutenanten von Platen/welche ihn rühmliches Leben/auf 84 Jahr gebracht und den 22/brim. Jahr 1768 Sech./verstorben./… diers… Frau Gedächtnis von/ihnen drey hinter...ssenen S…/gestiften./Dubislaff Friedrich/Georg Ernst
v. Platen/Leoppold Johann/MDCCLXVIII”. WUOZ w Koszalinie, W. Grygorczyk, P. Jaskanis, M. Zakrzewski,
Epitafium Hypolity Juliany von Podewils z Rarwina, Koszalin, 1983, karta ewidencyjna zabytku. Tłum. za W.
M. Wachniewskim
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złożony z pięciu folg, na którym widać szarfę i order. Pierwowzorem tego przedstawienia mógł być portret graficzny von Platena (il. 7), wykonany po 1787 roku przez
anonimowego twórcę, obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku29.
W obu podobiznach ujęcie twarzy i fryzury postaci jest niemal identyczne – różni
je strój, w którym zaprezentowano generała. Na grafice Dubislav Friedrich został
upamiętniony w płaszczu – a nie w zbroi – z ozdobnymi broszami i orderami: dwoma przewieszonymi na szyi i jednym przypiętym na piersi.
Przetrwanie do chwili obecnej zarówno wizerunku: rzeźbiarskiego, malarskiego,
czy też graficznego jednej osoby jest zjawiskiem dość często występującym, zwłaszcza w dużych ośrodkach artystycznych. Wpływ na taki stan rzeczy miał szybki rozkwit techniki miedziorytniczej – już w XVII wieku. Podobizny graficzne cieszyły
się dużym uznaniem i były zamawiane przede wszystkim w środowisku wyższych
sfer społecznych, do których bez wątpienia należała rodzina von Platen. Poza tym
portret graficzny mógł zawsze w dogodniejszy sposób zastąpić wizerunek rzeźbiony
bądź malowany, powielić dzieło i przede wszystkim rozpowszechnić je, co miało też
związek z funkcją ilustracyjną. Często też okazywał się po prostu trwalszy. Zdarza
się, że istnieje portret graficzny, a jego rzeźbiony lub malowany projekt już nie.
Na Pomorzu Środkowym poszukiwanie pierwowzorów portretów epitafijnych jest
zajęciem żmudnym i do tej pory udało się ustalić zaledwie kilka, między innymi graficzny pierwowzór – wykonany około 1730 roku przez Johanna Georga Wolfganga
– dla malarskiego wizerunku z epitafium Adama von Podewils z Ostrowca (1731 r.).
***
Epitafia rodu von Platen w kościele w Rarwinie są obiektami wyjątkowymi,
zarówno pod względem artystycznym, jak i kulturowym. W pobliskim terenie nie
mają analogii. Źródeł inspiracji twórczej należy upatrywać na terenie Północnych
Niemiec – po zachodniej stronie Odry – gdzie do dziś zachowały się snycerskie epitafia tego rodu30.
Po wydarzeniach 1945 roku nieczęsto w prowincjonalnych kościołach Polski
Północnej można podziwiać tak bogate kompozycje kommemoratywne, poświęcone
dawnym mieszkańcom Pomorza. Większość tego typu zabytków, w mniejszym lub
większym stopniu, uległo zniszczeniu. Niepokój budzi stosunek dzisiejszych Pomorzan do poniemieckiego dziedzictwa kulturowego, który wciąż pozostawia wiele
do życzenia. Zabytki doby nowożytnej na ogół nie są odbierane pozytywnie. Fakt
pozbawiania ich tablic inskrypcyjnych, zamalowywania treści farbą olejną, brak
malarskich wizerunków zmarłych – to wszystko odbiera mi pierwotną tożsamość.
Dlatego też rolą miłośników sztuki jest potrzeba przywracania zabytkom dawnej
świetności – w myśl słów Thomasa Schulza:
29

30

Portret Dubslava Friedricha von Platen z ok. 1787 r. znajduje się w zbiorach Universitätsbibliothek Leipzig,
PSL, nr inw. 40/14. Zachowała się również odbitka grafiki – w zbiorach Österreichische Nationalbibliothek,
Bildarchiv und Grafiksammlung, Porträtsammlung, Wien, nr inw. PORT 00101983 01.
M.in. w: Dorfkirche in Horst (Kreis Grimmen), Dorfkirche in Trent (Kreis Rügen in Bergen).
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„Historia to przecież nade wszystko historia codzienności, historia ludzkich
losów, to historia budowania, tworzenia, rozwoju, historia nauki, kultury i sztuki.
A dzieje własnego narodu to również historia sąsiadów – tych bliższych i tych dalszych, nawet tych mniej lubianych”31.

31

T. Schulz, Niemieckie dziedzictwo kultury w Polsce – wspólne dziedzictwo?, Poczdam, 2011, s. 144; bon.edu.pl/
media/book/pdf/Niemieckie_dziedzictwo_kulturowe-TS.pdf, dostęp 12 II 2016.
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Z Kresów na Kaszuby.
Natalia Gołębska i Róża Ostrowska
w życiu artystycznym Kaszub
Obie bohaterki mego wystąpienia i ja sama mamy kresowy rodowód. Natalia Bar-

bara Gołębska z domu Goebel urodziła się w zaborze austriackim, we Lwowie 18
lutego 1911 roku. Przeżyła dwie wojny światowe. Róża Ostrowska z domu Piotrowicz urodziła się już w wolnej Polsce, w Wilnie 1 września 1926 roku. Przeżyła drugą wojnę światową. Ja, Ewa Nawrocka urodziłam się w czasie drugiej wojny światowej w Stanisławowie, formalnie w Republice Ukraińskiej, 26 czerwca 1942 roku.
Reprezentujemy trzy pokolenia. Daty naszych narodzin dzieli 15 lat, ale wszystkie
trzy musiałyśmy opuścić rodzinne strony na Kresach i ruszyć w tułaczkę na zachód
w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Spotkałyśmy się i poznały już po wojnie na Pomorzu: w Gdyni, w Gdańsku: na Kaszubach. Nasze biografie i linie losu
splatają się ze sobą i mocno zawęźlają na wielu płaszczyznach przede wszystkim
literackich i teatralnych, także w scenerii kaszubskich lasów, łąk, jezior. Co nas łączy? Rodowód inteligencki, energia i wiara w sens pracy i twórczości, pasje literackie, miłość do teatru, dramatyczne koleje życia, jak przystało na pokolenie wojny
i okupacji, a nade wszystko pasja budowania na gruzach, dosłownie, na gruzach
zrujnowanych przez wojnę miast. Opowieść o tym z konieczności musi być trochę
meandryczna, trochę poplątana, mniej uczona, bardziej osobista.
Zacznę od najstarszej z nas. Natalia, a właściwie Barbara, córka lwowskiego
inżyniera Tadeusza Goebla (bracia Adam i Jerzy odziedziczyli pasje inżynierskie ojca) uczyła się w lwowskim gimnazjum sióstr sercanek, następnie studiowała wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako nauczycielka w.f. pracowała
w gimnazjum w Zakopanem (1933-1939). Podczas wojny uczyła dzieci w majątku
ziemskim pod Krakowem. W 1938 r. wyszła za mąż za prawnika Jerzego Gołębskiego. Poznali się na nartach w Zakopanem, na Kalatówkach. Wojna rozdzieliła ich
na siedem lat. Jerzy wstąpił do armii, był oficerem I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Brał udział w bitwie pod Falaise w Normandii. Wrócił do Polski w roku
1946. Objął funkcję dyrektora administracyjnego Teatru „Wybrzeże” w Gdańsku.
W roku 1947 urodził się ich syn Maciej Jan.
81

Ewa Nawrocka

Natalia chciała być aktorką, ale głos miała chropawy, mówiła „artystycznym”
szeptem. Zaangażowana w ruchu oporu wpadła w ręce gestapo, została osadzona
w więzieniu Montelupich w Krakowie, nabawiła się nerwicy lękowej, straciła głos.
Po wojnie wstąpiła do Studia Dramatycznego Iwo Galla w Krakowie (1947). Razem
z Gallem i jego zespołem znakomitej młodzieży teatralnej przyjechała do Gdyni,
gdzie powstał Teatr Miejski, który przekształcił się w Teatr „Wybrzeże”. Współpracowała z Haliną Gallową, próbowała swoich sił jako reżyserka poranków poetyckich i sztuk dla dzieci. W latach 1948-1952 prowadziła zespoły „żywego słowa”,
gdzie pełniła funkcje kierownika artystycznego, reżysera, adaptatora tekstu, autora
opracowania inscenizacji. Pasjonowała ją praca pedagogiczna z zespołem amatorów. Ze szkoły Galla wyniosła pietyzm dla słowa.
Jej kompetencje artystyczne i niebywały talent pedagogiczny sprawiły, że z inicjatywy profesor pedagogiki Romany Miller i profesor Urszuli Wińskiej - metodyka
literatury i języka polskiego została zatrudniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Gdańsku jako prowadząca bardzo ważny dla studentów polonistyki i pedagogiki
przedmiot o nazwie Kultura żywego słowa. W latach 1960-65 byłam jej studentką i członkinią założonego przez nią na WSP Zespołu Rapsodycznego jako studyjnej formy teatru studenckiego. Zaprzyjaźniłyśmy się serdecznie. Pamiętam ją jako
szczupłą, wyrazistą w sposobie bycia, bardzo stylową Panią, z podbarwionymi rudawo włosami spiętymi w węzeł na karku, z niskim głosem, sugestywnym gestem.
Była niewątpliwie osobowością oddziaływującą na młodych ludzi pasją artystyczną, umiłowaniem pięknego słowa, talentem w interpretowaniu tekstu powiązanego
z brzmieniem, rytmem, tempem wypowiedzi, intonacją. Jej zajęcia potwierdzały
trafność i słuszność zdania wybitnego teoretyka i filozofa literatury Romana Ingardena, którego fundamentalną książkę O dziele literackim poznawaliśmy na trzecim
roku studiów. Zdanie to brzmiało „Dzieło literackie w pełni swego uposażenia musi
być mówione (czytane) na głos.” Uczyła tego czytania na głos i pięknego mówienia
tekstu ze zrozumieniem. Umiejętność bezcenna dla nauczycieli.
Były to czasy, gdy nauczyciel polonista musiał w szkole przygotowywać jakieś
formy tzw. „ku-czci” albo artystyczne występy na akademie z różnych okazji. Natalia Gołębska pokazała swoim studentom, że mogą to być działania twórcze, piękne,
artystyczne, nietuzinkowe. Trzeba umiejętnie wybierać wartościowe teksty, układać
je w przemyślane scenariusze, prezentować w pomysłowej, skromnej, ale wyrazistej, oryginalnej formie. Ma to sprawiać przyjemność twórcom i odbiorcom. Tak się
rodziły pomysły rapsodycznych przedstawień. Pierwsza była Opowieść o Balladynie według dramatu Juliusza Słowackiego wystawiona w Roku Słowackiego (1959).
To była druga wersja wcześniejszego spektaklu w Teatrze Miejskim w Gdyni z roku
1952.
Jako uczennica klasy maturalnej poszłam do gmachu WSP przy ulicy Sobieskiego we Wrzeszczu na wykład o Agaj-Chanie Zygmunta Krasińskiego znanej już badaczki romantyzmu, wówczas jeszcze doktor Marii Janion. Opowieść o Balladynie
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była teatralnym „załącznikiem” do wykładu. Byłam zachwycona wykładem i przedstawieniem. To zadecydowało, że wybrałam studia polonistyczne w Gdańsku. Dziś
mogę powiedzieć, że profesor Maria Janion, zwana przez nas „Mistrzynią” i Natalia Gołębska wywarły największy, twórczy wpływ na moją edukację i osobowość.
Poczytuję sobie za wielkie szczęście spotkanie z nimi i współpracę naukową i artystyczną. Opowieść o Balladynie pamiętam przede wszystkim z powodu jej ascetycznej, studyjnej formy: bez scenografii, z minimum rekwizytów, z położeniem nacisku
na słowo. Aktorzy-studenci polonistyki ubrani na czarno, powściągliwi w geście,
z dystansem pięknie mówili wiersz Słowackiego.
W czasie moich polonistycznych studiów powstały niezapomniane rapsodyczne
spektakle: Rapsod Nocy listopadowej według Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego, Lekcja historii według Siedmiu polskich grzechów głównych Zbigniewa Załuskiego, Bajki Mickiewicza na wesoło (między innymi Lis i kozieł, Koza, kózka i wilk, Golono, strzyżono prezentowane w różnych konwencjach), My jesteśmy
dziewczyny z dnia na dzień… (montaż współczesnej poezji polskiej).
Miejscem edukacji teatralnej studentów były próby i spektakle w Teatrze Lalki
i Aktora „Miniatura” w Gdańsku, gdzie Natalia Gołębska pracowała osiemnaście
lat (1953-1971). Była reżyserem, inscenizatorem, autorem tekstów. Uczestniczyła
w przygotowaniu trzydziestu jeden zróżnicowanych gatunkowo pozycji repertuarowych. Współpracowała z wybitnymi twórcami wybrzeżowymi z rozmaitych dziedzin sztuki. Byli wśród nich pierwszorzędni pisarze: Alina i Jerzy Afanasjewowie,
Róża Ostrowska, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Lech Bądkowski, Franciszek Fenikowski, choreografowie Janina Jarzynówka Sobczak i Edward Dobraczyński, muzyk Wanda Dubanowicz, a przede wszystkim znakomity scenograf i projektant lalek
Ali Bunsch. Łączyło ich wszystkich umiłowanie folkloru, także tego rodzimego, pomorsko-kaszubskiego i przywiązanie do polskiej tradycji literackiej i historycznej.
Najświetniejszym i najgłośniejszym dokonaniem artystycznym tandemu Gołębska-Bunch było lalkowe przedstawienie Bo w Mazurze taka dusza…. Utrzymało się
dwadzieścia dwa lata na scenie, zdobyło najwyższe możliwe nagrody (m.in. Laska
Mistrzowska na III Festiwalu Teatrów Lalek Polski Północnej w Toruniu, 1962),
objechało z wielkimi sukcesami pół Europy: Francja, Belgia, Jugosławia (1967),
ZSRR, Bułgaria (1969), Liban, Syria, Niemcy, ponownie Francja (1979), jeszcze
raz ZSRR, Finlandia (1974), Wielka Brytania (1984). Tekst był montażem polskich
pieśni ludowych ze słynnego zbioru Oskara Kolberga i tekstów Józefa Baki oraz
Jerzego Zaborowskiego. Część I Pod zielonym Jaworem… przedstawiała historię miłości pary krakowiaczków zagrożonej knowaniami złego kata i zakończonej
szczęśliwie dzięki bohaterskim czynom krakowiaczka w bitwie pod Racławicami.
Puentę opowiedzianej historii stanowiła teatralizacja motywów ludowych w muzyce
Chopina (roztańczone białe Panny). Część druga Umarł, Maciek, umarł… to zabawna historia Macieja, którego dusza na dźwięk mazura wraca do ciała i nie chce
poddać się śmierci. Kukiełkowe lalki Alego Bunscha, proste w ruchu, w pięknych
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ludowych strojach, roztańczone i rozśpiewane (muzyka – Józef Grzesik) na tle pomysłowej, oszczędnej, a przy tym pięknej w kolorystyce i symbolicznym wymiarze
dekoracji (szeroki pas słucki w różnorakiej tonacji kolorystycznej jako tło) Gizeli
Bachtin-Karłowskiej miały niepowtarzalny urok. Przedstawienie budziło powszechny zachwyt artystycznym perfekcjonizmem, patriotycznym przesłaniem, poczuciem
humoru i wdziękiem polskiej sztuki ludowej.
Natalia Gołębska współpracowała też z Teatrem Lalki „Tęcza” w Słupsku, gdzie
wystawiła swoje literackie teksty nawiązujące nie tyle do folkloru, co do klimatu
urokliwych baśni kaszubskich. Były to: Guli-gutka. Śpiewogra lalkowa na kaszubską nutę (1977), Damroka i Gryf (1984). W Teatrze Lalki i Aktora „Baj Pomorski”
w Toruniu wystawiła Diabelskie skrzypce. Fantazja kaszubska (1977). W latach
1952-1970 współpracowała z Gdańską Rozgłośnią Polskiego Radia kierowaną
przez niezapomnianą mistrzynię sztuki radiowej Reginę Witkowską. Przygotowywała audycje łączące poezję i muzykę.
Druga bohaterka mego wystąpienia, Róża Ostrowska zetknęła się z Natalią Gołębską w teatrze „Miniatura”. Ceniła ją, recenzowała przychylnie jej spektakle: Flisaka
i Przydróżkę Hanny Januszewskiej („Tygodnik Zachodni” 1957, nr 48), Pastorałkę
Leona Schillera („Tygodnik Zachodni” 1958, nr 9) i Biwak z przyśpiewkami („Pomorze” 1958, nr 22). Sama zaadaptowała na scenę i opracowała inscenizację Przygód
Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego (7 IV 1958, wznowienie 9 IV 1961).
Kulturę literacką wyniosła z domu, jej pisarski talent i fascynacja teatrem rozkwitły na Wybrzeżu. Rodzice Róży Ostrowskiej to elita literacka przedwojennego
Wilna. Matka Jadwiga z Wokulskich, polonistka, autorka wierszy i opowiadań, doktor filologii polskiej na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, wychowanka
prof. Stanisława Pigonia, wybitnego mickiewiczologa, po wojnie w Gdańsku była
znaną i wybitną wykładowczynią języka polskiego w Studium Nauczycielskim.
Ojciec Wiktor Piotrowicz (1900-1954), także absolwent polonistyki wileńskiej, ceniony przed wojną krytyk literacki i teatralny, utalentowany publicysta (poruszał
sprawy wyznaniowe), wysoki urzędnik państwowy, członek Polskiej Organizacji
Wojskowej (POW). Brał udział w wyprawie generała Lucjana Żeligowskiego zajmującego Wilno w roku 1920. W latach trzydziestych urzędnik Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Po wybuchu wojny udał się z armią polską do Rumunii, Francji,
Anglii – był doradcą rządu emigracyjnego w sprawach wyznaniowych.
Róża skończyła szkołę powszechną i gimnazjum sióstr benedyktynek w Wilnie,
gdzie wraz z matką spędziła wojnę. Chodziła na prowadzone przez nią tajne komplety. W 1945 roku zdała maturę. Po wojnie Róża studiowała polonistykę (dwa semestry) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1945-1947). W 1947
wzięła ślub z aktorem Konradem Leszkiem Ostrowskim (1920-1981). W 1948 przychodzi na świat ich córka Elżbieta, później moja studentka na polonistyce na WSP
w Gdańsku, po mężu Lorenc.

84

Z Kresów na Kaszuby. Natalia Gołębska i Róża Ostrowska w życiu artystycznym Kaszub

Obie, Natalia i Róża, po wojnie spotykają się w Gdyni. Jerzy Gołębski po powrocie z Anglii (1946) obejmuje stanowisko dyrektora administracyjnego Teatru
Wybrzeże (sceny w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie), gdzie Leszek Ostrowski jest
cenionym aktorem, potem Róża Ostrowska kierownikiem literackim (1960-1969),
najbardziej znaczącym w okresie działalności swoistego triumwiratu. Tworzyli go:
dyrektor teatru Antoni Biliczak (też z Kresów, ze Stanisławowa), kierownik artystycznego Jerzy Goliński i wyjątkowo wtedy twórcza Róża Ostrowska. Pisała felietony przedpremierowe w „Głosie Wybrzeża”, recenzje teatralne w „Pomorzu”, także wygłaszała je w radio, opracowywała scenariusze przedstawień i adaptacje prozy
na formę dramatyczną. Warto wymienić chociażby: To ja - Dąb (wiersze Władysława Broniewskiego) razem z reżyserem Kazimierzem Łastawieckim (19 IV 1963),
Ten wariat Płatonow Antoniego Czechowa wraz z Jerzym Golińskim (8 XII 1963),
Komu bije dzwon Ernesta Hemingwaya wespół z Jerzym Golińskim. Ta polska prapremiera (6 VI 1964) zdobyła nagrodę za opracowanie literackie na VI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu. W czerwcu 1969 roku na XI Festiwalu Teatrów
Polski Północnej w Toruniu Ostrowska otrzymała wyróżnienie wraz z Tadeuszem
Mincem za adaptację Tragedii o bogaczu i Łazarzu Anonima Gdańskiego.
Dodam, że także mój ojciec Mieczysław Nawrocki ze Stanisławowa był w Teatrze Wybrzeże aktorem, a ja, Ewa, okazjonalnym recenzentem przedstawień tego
teatru i pracownikiem naukowym WSP w Gdańsku, gdzie Natalia Gołębska prowadziła zajęcia z kultury żywego słowa i studencki zespół teatralny, którego byłam aktywnym członkiem. Jako studentka, a potem nauczyciel akademicki uczestniczyłam
z koleżankami, kolegami oraz moimi studentami w tzw. premierach studenckich,
po których odbywały się ożywione dyskusje twórców przedstawień ze studencką
publicznością. Róża Ostrowska była ich ozdobą. Bardzo przystojna, wysoka, szczupła, urodziwa, z wyrazistymi rysami, urzekającym timbrem głosu i tajemniczym
uśmiechem, z włosami zaczesanymi do tyłu i upiętymi na karku jawiła się nie tylko
jako osoba wrażliwa, empatyczna, mądra, ale i zdecydowana, zasadnicza w sądach,
odważna i samodzielna w myśleniu.
W wizji teatru Róży Ostrowskiej widać fascynację teatrem inscenizatora i scenografa, swoistą syntezą literatury, malarstwa. muzyki i żywego słowa spod znaku
Wielkiej Reformy Teatralnej. Nie gustowała w nowościach w teatrze, w różnych formalnych eksperymentach. Nie była entuzjastką współczesnej polskiej dramaturgii,
ceniła wielki repertuar klasyczny dramatu i prozy. Nie lubiła repertuaru lekkiego,
do śmiechu, łatwego i przyjemnego. Oczekiwała w teatrze doniosłej myśli, głębszego sensu, dobrego rzemiosła aktorskiego. Recenzje pisała stylem jasnym, prostym,
z subtelną ironią, nawet barwnie, żartobliwie, ale zawsze elegancko. Ujawniała własny gust i swoje zdanie. Potrafiła polemizować z recenzentami, nawiązywała kontakt z odbiorcą. W latach 1950-1952 i 1953-1955 pracowała w Gdańskiej Rozgłośni
Polskiego Radia, gdzie prowadziła redakcję literacką. Była autorką Notatnika Kul-
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turalnego i twórczynią Kabaretu Literackiego Oberża pod Neptunem (1954). Także
w radio krzyżowały się drogi Róży i Natalii.
W październiku 1956 wystąpiła na wiecu poparcia dla polityki Władysława Gomułki na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej. Byłam na tym pamiętnym wiecu jako
uczennica liceum. To były dni mego rozgorączkowanego wtajemniczenia w życie
polityczne, czas przełomu październikowego zwanego „odwilżą”, która niestety
trwała krótko i przyniosła powszechne rozczarowanie. Ale wtedy byliśmy pełni
nadziei i wiary, że coś radykalnie w Polsce zmieni się na dobre. Róża Ostrowska
właśnie wtedy włączyła się aktywnie w życie polityczne kraju, co oznaczało zdecydowane i odważne zabieranie głosu w istotnych dla kraju sprawach i zajmowanie
stanowiska z pozycji obywatela, człowieka wolnego, odpowiedzialnego, społecznie
wrażliwego, broniącego najistotniejszych wartości życia narodowego, społecznego
i kulturalnego. Miała wkrótce za to zapłacić wysoką cenę.
Pierwsze popaździernikowe lata okazały się pomyślne. 1 września 1969 roku
została kierownikiem literackim w Teatrze Wybrzeże. W roku 1962 (22 II – 30 VI)
wyjechała na stypendium rządowe do Francji. Owocem pobytu tam stał się tom
opowiadań Siódme piętro (1964). W maju 1962 roku wyszedł przygotowany przez
nią we współpracy z zaprzyjaźnioną Izabellą Trojanowską Bedeker kaszubski (przewodnik po Kaszubach). Była sympatykiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
wśród jego działaczy znalazła oddanych przyjaciół. Kaszuby stały się dla Ostrowskiej prawdziwą „ziemią obiecaną”, rajem odzyskanym, przywodzącym na pamięć
krajobrazy utraconej Wileńszczyzny.
W starej kaszubskiej checzy Heleny Knut we Wdzydzach Kiszewskich spędzała cały wolny czas, który okazał się twórczy i inspirujący do pracy literackiej.
To we Wdzydzach powstała oryginalna, skandynawska w tonie, poruszająca i bardzo kobieca w sposobie doświadczania świata powieść Róży Ostrowskiej Wyspa
(1960). Krytycy i komentatorzy docenili w tej powieści walor filozoficzny: świadectwo doznawania pozytywnych stron życia w sposób bezinteresowny, aby po prostu
żyć, pożyć „donikąd”, cenić kontakty z ludźmi i przyrodą, zyskać spokój w rozpoznaniu bycia sobą uwolnionym od presji historii. W tej formującej się postawie życiowej manifestowała się tak charakterystyczna kaszubska odporność na dotkliwy
ucisk historii politycznej. Kontakt z ziemią kaszubską i jej mieszkańcami działał jak
odtrutka na bolesność zakłamanego życia w PRL.
Dziś wiadomo, że 16 lutego 1966 roku zarejestrowano Różę Ostrowską w Wydziale III Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku pod kryptonimem „Gaja” i rozpracowywano aż do końca jej życia. Nadchodzące lata burzliwych zdarzeń historyczno-politycznych dostarczyły władzom pretekstu do szykan, śledzenia, utrudniania
publikacji, sprzeciwu wobec upubliczniania jej nazwiska jako twórcy, aż do zwolnienia jej z pracy na stanowisku kierownika literackiego teatru (odeszła z dniem
31 stycznia 1969). W marcu 1968 r. Róża Ostrowska wraz z Lechem Bądkowskim
i Franciszkiem Fenikowskim wydała oświadczenie (drukowane w miesięczniku „Li86
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tery”) popierające demonstrujących (i pałowanych, co widziałam na własne oczy)
studentów gdańskich i rezolucję pisarzy warszawskich stających w obronie studentów stolicy. Autorzy oświadczenia protestowali przeciwko manipulacjom władz partyjnych i członków gdańskiego ZLP, którzy wprowadzili w błąd opinię publiczną
kłamiąc, jakoby gdańscy literaci jednomyślnie potępili studenckich „prowodyrów
marcowych zajść”. Zasłużyła wraz z kolegami na kryptonim „Inspiratorzy”. Pod
nim byli zarejestrowani i inwigilowani.
Na początku roku 1971 pojawiły u Róży Ostrowskiej pierwsze symptomy choroby nowotworowej. Jeszcze doczekała radości nadania w II programie Polskiego
Radia słuchowiska według Wyspy we własnej adaptacji i w reżyserii Jana Bołgatego
(19 VII 1974). Umarła 23 marca 1975 roku.
Jesienią 1977 roku wyszła nieukończona powieść Róży Ostrowskiej Mój czas
osobny, będąca w pewnym sensie kontynuacją Wyspy poprzez to samo dystansowanie się od współczesnej historii, jakby oddalenie od jej presji i hałasu. Ale jest w tej
powieści nowa nuta mądrej zgody na nieuchronność nieprzezwyciężalnej samotności. Ta mądra zgoda wyrażająca się w słowach „tak to już jest” ratuje tę powieść
w odbiorze wnikliwego czytelnika przed pesymizmem.
Natalia Gołębska i Róża Ostrowska „spotkały się” w przestrzeni swoich ukochanych Kaszub, choć nie w tym samym miejscu dosłownie. Ja odwiedzałam panią
Natalię w Sulęczynie, w domu państwa leśniczych, gdzie spędzała wakacje w latach
sześćdziesiątych. Było to miejsce magiczne z wielu względów, ale najbardziej z powodu dziwnego porozumienia między artystyczną duszą pani Natalii a teatralnymi
talentami pani Leśniczyny. Uwielbiała ona straszyć swoich letników, inscenizując
błądzenie w nocnym sadzie ducha, który w białej szacie, ze zdeformowaną twarzą (wkładała do ust marchewki albo kawałki dyni) podświetloną świeczką od dołu krążył miedzy drzewami, z kotem, zaglądał i stukał w okna. Sceny prawie jak
z Wyspiańskiego. Można było się bać, gdy „duch” wkraczał do ciemnej izby, nie
reagował na próby jego zdemaskowania i rozśmieszenia. Sulęczyno to były spacery
po lesie, kąpiel w jeziorze, nocne pływanie i niekończące się rozmowy o literaturze, teatrze, poezji z czytaniem i recytowaniem wierszy. W pobliżu siedziały koty,
na stole dyskretna lampa z kloszem albo świeczki. Pani Leśniczyna opowiadała zapamiętane z domu i dzieciństwa baśnie. Wiem, że Natalia Gołębska miała także ulubione miejsca kaszubskich wywczasów we Wdzydzach, w domu pani Władysławy
Wilniowskiej, że lubiła tam jeździć, póki zdrowie jej dopisywało.
W 1971 roku zrezygnowała z pracy w teatrze „Miniatura”. Był to już inny czas,
inni ludzie, inny klimat polityczny, inny teatr. Miała sześćdziesiąt lat. Do 1973 roku
pracowała jeszcze na Uniwersytecie Gdańskim. Ja finalizowałam doktorat o Słowackim, rodziłam kolejne dzieci, odwiedzałam Ją w jej mieszkaniu w Gdyni. Opowiadałam o kolejnych przedstawieniach Teatru „Wybrzeże” i pytałam czy któreś
z nich oboje z panem Jerzym widzieli? Pamiętam, co odpowiedział: „Pani Ewo,
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my mamy już bardzo mało czasu, musimy starannie wybierać to, czemu poświęcimy swój czas.”.
Natalia Gołębska zmarła 16 maja 2001 roku.
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Między legendą a prawdą
- portret Róży Ostrowskiej
Dlaczego, kiedy pisze się lub mówi o autorce Mojego czasu osobnego, często sły-

szymy o niespełnionym talencie? Słyszymy także o pięknej kobiecie... Słyszymy
o wyjątkowej, przepełnionej nostalgią osobie. To trochę niesprawiedliwe. To przecież tylko część prawdy o Róży Ostrowskiej. I do tego nie najważniejsza. Dlaczego
zamiast rozmów o tym co napisała, dyskusji o utworach przez nią pozostawionych,
ocenie jej dorobku, nawet dziś wspomina się tylko zapach jej włosów? Być może
jest tak dlatego, że miała to „coś”, co wyróżniało ją z tłumu, a prawie nikt nie widział w niej pisarki. Wiele mówiło się i mówi o Ostrowskiej także jako o duszy towarzystwa. Kobiecie pełnej fantazji, polotu i humoru, bez pozy, o nieco poetyckim
klimacie. Kobiecie pięknej, którą podziwiało wielu mężczyzn. Kobiecie, która lśniła
w swojej małej czarnej, w swoich spodniach, z długimi włosami często upiętymi
w kok. Jedna z moich rozmówczyń porównała ją nawet do Juliette Gréco, ikony paryskiej piwnicy egzystencjalistów lat pięćdziesiątych, i powiedziała, że to właśnie
u niej po raz pierwszy usłyszała Edith Piaf. Elegancka kobieta, brylująca na salonach
wśród mężczyzn, musiała wzbudzać zazdrość innych kobiet. Zresztą, jak usłyszałem
od córki Elżbiety, mężczyźni się jej po prostu bali. Była niezwykle precyzyjna zarówno w myśleniu jak i w pisaniu. Połączenie ścisłego umysłu (miała Ostrowska
podobno zdolności matematyczne) z pięknem kobiecym. Trzeba przyznać - to niezwykłe. Poetycko precyzyjna kobieta, którą mężczyźni byli zachwyceni. Do tego
mogła imponować odwagą. Jak wtedy, 22 października 1956 roku, kiedy na wiecu
Politechniki Gdańskiej czytała list od pisarzy Wybrzeża z poparciem dla polityki
Gomułki. Zresztą rok 1956 to dla Ostrowskiej nie tylko cezura polityczna, ale także
data debiutu książkowego (tom opowiadań pt. Premiera) oraz rok, w którym otrzymała nagrodę literacką miasta Gdańska.
Urodziła się w Wilnie 1 września 1926 roku w rodzinie Piotrowiczów, urzędnika
państwowego i nauczycielki. Jej matka, Jadwiga z Wokulskich, doktoryzowała się
u Stanisława Pigonia, miała też za sobą doświadczenia literackie w postaci dwóch
książek poetyckich i jednego tomu opowiadań. Można więc powiedzieć, że Ostrowska kontynuowała w tym względzie tradycje rodzinne. W każdym razie jeśli chodzi o część matczyną. Ojciec jej, Wiktor Piotrowicz, pracownik dyplomacji, zmarł
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w 1954 roku w Londynie. Dom Ostrowskiej w Wilnie „miał coś z atmosfery tradycyjnej”. Był to „dom zacny, dom tradycyjnie dobry i bezapelacyjnie, niewzruszenie
polski, przesycony pamięcią przeszłości”1. Jednocześnie trwała w nim pamięć o ziemianach sprzyjających demokratycznym nowinkom, demokratycznej wręcz wizji
społeczeństwa2.
Róża uczęszczała do prywatnej szkoły powszechnej sióstr benedyktynek, później kontynuowała naukę w gimnazjum benedyktynek w latach 1939/40, w polskim
gimnazjum żeńskim (lata 1940/41) i w końcu na tajnych kompletach prowadzonych m.in. przez matkę (po roku 1941). Już w tym okresie Ostrowska podejmuje
swoje pierwsze próby literackie. Są to wiersze ułożone w zbiorze rękopiśmiennym
pt. Zapłakane co dzień z 1943 roku, a także z tego samego roku opowiadania dedykowane matce. Oprócz tych tekstów młodzieńczych pozostało m.in. wspomnienie
nauki litewskiego, języka niezwykle trudnego dla Róży i dla wielu jej rówieśników, języka wroga i okupanta. Do dobrego tonu należało go ostentacyjnie odrzucić. Był to swoisty „obowiązek patriotyczny” polskiej młodzieży wileńskiej. Jednak
ze wspomnień córki Róży, Elżbiety, pochodzi ciekawa informacja. Mianowicie Róża Ostrowska doskonale opanowała język litewski. Nawet na tyle, żeby na którymś
z egzaminów zaliczeniowych otrzymać bardzo dobrą ocenę. Wedle słów córki chodziło o sam egzamin maturalny. Po maturze w maju 1945 roku Ostrowska przyjechała wraz z matką, w ramach tzw. repatriacji, do Poznania. Tutaj w 1946 roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i zaliczyła dwa
lata. Tutaj w 1947 roku wyszła za mąż za znanego jej jeszcze z czasów wileńskich
aktora Leszka Ostrowskiego. Po ślubie małżonkowie przenieśli się do Gdyni.
Rok później przyszła na świat córka Elżbieta, a młode małżeństwo, wraz z matką i babcią Róży zwaną „Bunią”, zamieszkało w domu przy ulicy Hetmańskiej.
W tymże samym, 1948 roku, Ostrowska zadebiutowała na łamach czasopisma „Radio i Świat”, opowiadaniem pt. Itka Fejgus, a niedługo potem w antologii pt. 17
opowiadań pod redakcją Jerzego Pańskiego. Publikacje te były pokłosiem drugiej
nagrody w ogólnopolskim konkursie literackim Polskiego Radia. Sukces ten miał
niemałe znaczenie, bowiem na sam konkurs nadeszło cztery tysiące opowiadań,
a jedną z głównych nagród otrzymał Igor Newerly. Sam utwór dotyczył losów starej
Żydówki, zaś jego akcja rozgrywała się latem 1939 roku gdzieś na Wileńszczyźnie. Ci, którzy mieli okazję usłyszeć ten tekst, byli pod wrażeniem jego niezwykłej dojrzałości literackiej3. Tym bardziej że sama autorka posiadała „urzekający
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J. Bachórz, O pisarstwie Róży Ostrowskiej (Rozmyślanie). W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej, red. A.
Bukowski, T. 2: Po roku 1945, Gdańsk 1986, s. 123.
Pisze o tym szerzej w podrozdziale pt. Sprawa rodzinna Józef Bachórz swojego tekstu O pisarstwie Róży
Ostrowskiej (Rozmyślanie), s. 122-129.
Wspomina o tym Lech Bądkowski w tekście pt. Fragment portretu. W: R. Ostrowska, Mój czas osobny, Gdańsk
1977, s. 138-139). Zob. także E. Kochanowska Odeszli w cień, Gdańsk 1981, s. 119-120.
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tembr głosu”, a często podkreślano także jej „znakomitą interpretację”4. Niedługo
po tym sukcesie Ostrowska rozpoczęła swoją przygodę radiową. Była jakby do tego
stworzona. W rozgłośni Radia Gdańsk, gdzie pracowała od 1950 do 1955 roku, m.
in. jako redaktor audycji literackich, później jako kierownik redakcji literackiej,
stworzyła wiele ciekawych słuchowisk (np. razem z Franciszkiem Fenikowskim
Pieśń o Gdanie), ogłaszała swoje recenzje teatralne, felietony i opowiadania. Jednak
szczególnie niezapomniany był jej niezwykły głos. Mając jego pełną świadomość,
Ostrowska często występowała na antenie jako narratorka w wielu słuchowiskach
lub prowadząc legendarny w tamtym czasie kabaret radiowy pt. Oberża pod Neptunem. Warto także przypomnieć, że była autorką wielu piosenek i songów napisanych
do słuchowisk radiowych.
Obok aktywności na falach eteru równolegle działała w środowisku literackim.
W 1953 roku, po trzech latach kandydowania, została przyjęta do ZLP i można powiedzieć, że wchodząc przez kilka kadencji w skład Zarządu Oddziału Gdańskiego,
była obok Lecha Bądkowskiego jedną z najbardziej aktywnych jego postaci. Zresztą
ta aktywność objawiała się nie tylko w ZLP, ale także w działalności pojętej szerzej
jako społeczna, właściwie społecznikowska. Przykładem takiego działania była udana w końcu próba obrony, potem aktywizacji kaszubskiej społeczności skupionej
wokół Helenki Knut i Aneczki Ostrowskiej, artystek ludowych (jedna z nich była
hafciarką i plecionkarką, druga zaś plecionkarką) z Wdzydz Kiszewskich. Chodziło
więc o konkretnych ludzi, konkretne sprawy i konkretne miejsca. W tym wypadku
o Wdzydze, które już od początku lat pięćdziesiątych były dla Ostrowskiej swego
rodzaju azylem, odkrytą i odkrywaną ciągle krainą, gdzie ludzie są wciąż jeszcze
autentyczni, szczególnie wyczuleni na prawdę i fałsz. Może ostatni Mohikanie?
Te Wdzydze i Kaszuby nie były dla niej tylko sposobem na poszukiwanie jakiegoś
fascynująco-egzotycznego miejsca. Miały one przypominać zaginioną Atlantydę
dzieciństwa, ten kraj „pagórków leśnych”, kraj „łąk zielonych”, którego nigdy już
nie odwiedzi. Co najwyżej za pomocą swej wyobraźni literackiej, a więc jedynie
w myślach i słowem. Kaszuby stały się więc dla Ostrowskiej powrotem do miejsc
dziecinnych, do Wileńszczyzny, której nigdy się nie wyrzekła i o której nigdy nie
zapomniała. Ten mit miejsca dzieciństwa połączył się u niej z mitem naturalności,
autentyczności miejsc tak odległych wtedy od hałasu cywilizacji jak na przykład
Wdzydze. Jakby wierzyła, że ludzie tutaj są lepsi niż w mieście, a i życie, w swoich codziennych wyborach, trochę prostsze. To tutaj powstała jej powieść pt. Wyspa
(1960), która jest z Wdzydzami tematycznie związana. To tutaj także będzie, wraz
ze swoją przyjaciółką Izabellą Trojanowską, pisać słynny Bedeker kaszubski (pierwsze wydanie w 1962 roku).
Oprócz azylu wdzydzkiego jest jednak codzienność domowa. Najpierw
ta w Gdyni przy ul. Hetmańskiej 16, a potem, od 1963 roku, we Wrzeszczu na Par4

M. Kowalewska, Moja Róża. W: Pro memoria Róża Ostrowska (1926-1975), zebrał i oprac. J. Borzyszkowski,
Gdańsk – Wejherowo 2003, s. 23.
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tyzantów 99 mieszkania 9. Były to raczej domy kobiet. Wielopokoleniowe, pełne
półek z książkami, humoru, także zwierząt. Wśród ścian wypełnionych pamiątkami
z Wilna często rozchodził się zapach jedzenia. Wszystkie kobiety gotowały. Mieszkały przeważnie we czwórkę. Obok Róży, jej córki Elżbiety, była jeszcze mama oraz
babcia. Mąż Leszek, prawie ciągle zajęty swoją aktorską karierą, często przebywał poza Trójmiastem. Jadwiga Piotrowicz wykładała w Studium Nauczycielskim
w Gdańsku, była nawet przez jakiś czas dziekanem Wydziału Humanistycznego.
Napisałem o domu pełnym książek. Każda z kobiet należących do tej wielopokoleniowej rodziny czytała bardzo dużo, ponad przeciętną. Wśród lektur była też jedna
z najbardziej ulubionych lektur Róży: W poszukiwaniu straconego czasu Marcela
Prousta czytana w oryginale. Wśród zwierząt, ulubiony pies, wilczur Szarik, kilka
kotów (jeden z nich miał na imię Amant). Psy i koty często zresztą były przy niej.
Tak tutaj w mieście, jak i we Wdzydzach. Kiedyś ujechała samochodem z przyjaciółmi na wieś i jej ulubiony pies tak się bardzo się bał, że zanieczyścił nowe siedzenie. Z jednej strony Róża czuła się odpowiedzialna za stratę i chciała im ją jakoś
wynagrodzić. Z drugiej bardzo dobrze rozumiała to, co przeżywało zwierzę. Róża
wśród istot czujących. Nie tylko ludzi. Róża, która starała się słuchać innych, wsłuchiwać się w to, co naprawdę mówią, czują. Była osobą, dla której empatia to jeden
z ważniejszych sposobów rozumienia świata, także siebie. Z jednej strony lubiła
ludzi, z drugiej zaś samotność, która wraz z melancholią nachodziły ją najczęściej
nad kaszubskimi jeziorami. Tam w zwykłym stroju rybaczki, z prawie nieodłącznym papierosem, łowiąc bez sieci na tzw. pupy, czyli na koński łeb lub, jak to sama
mówiła, z „czołna” na wędkę potrafiła wypływać na wiele godzin, by poczuć smak
samotności. Jednak także tu we Wdzydzach inicjowała wspólne, nocne kąpiele przy
świetle księżyca.
Druga połowa lat pięćdziesiątych to czas zmian w życiu społecznym, również
w prasie. To także czas, kiedy Ostrowska jako dziennikarka „Kontrastów”, „Ziemi i Morza”, „Uwagi” czy „Pomorza” stara się walczyć z nijakością, bylejakością,
także z pewną apatią społeczną, zgodą na to, co jest i jak jest. Widać to chociażby
w felietonach pisanych pod pseudonimem Kołodziej w cyklu „Kluka znad Bałtyku” i widać w tonie artykułów na łamach „Kontrastów” lub „Ziemi i Morza” dotyczących zarówno spraw związanych z polityką, jak i tych zwykłych, codziennych.
Ostrowska walczy o kształt swojej ojczyzny, angażując się w jej przebudowę po latach stalinowskiego kłamstwa i zastoju. Właśnie słowo „zastój” było dla niej czymś
w rodzaju przestrogi. Czymś, co później zostanie nazwane „naszą małą stabilizacją”. Nie znosiła tego, co ono niesie ze sobą, tak jak nie znosiła głupoty. Uważała,
że zawsze lepiej być aktywnym. Nawet jeśli miałoby to się wiązać z ryzykiem nonkonformizmu i odrzucenia przez społeczność. Jedyne, co stanowić by miało granicę
naszej ludzkiej, społecznej aktywności - to zwykła uczciwość i odpowiedzialność
za drugiego. W tym sensie nasze postępowanie wyznaczają proste, nieodwołalne,
zasady moralne. Ostrowska przy całym swym zanurzeniu w życie świata i przy ca92
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łym rozumieniu ludzkich słabostek była jednak zasadnicza i zdecydowana. Dlatego może nie bardzo pasowała do świata małych układów i małych kompromisów.
Świata tak bardzo lubianego przez władców. Szczególnie przez władców krajów
zamkniętych, autorytarnych. Nie sprzyjała jej więc szczególnie władza okresu lat
sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych w Polsce. Po przełomie października 1956 roku wydawało się przecież, że już nigdy więcej nie trzeba będzie w Polsce robić małych świństw, a żaden z obywateli nie będzie zmuszony przez państwo
do kłamstwa. Tak właśnie należy rozumieć zaangażowanie Ostrowskiej w obronę
studentów w marcu 1968 roku obok Lecha Bądkowskiego i innych. Było to właściwie przedłużenie tego, o co walczyli razem z nim na przykład na łamach „Ziemi
i Morza” lub wspierając Gomułkę podczas wiecu na Politechnice Gdańskiej w październiku 1956 roku. O jawność i zwykłą sprawiedliwość.
Jej publicystyka i postawa społeczna w jakiś sposób współbrzmi z recenzjami
teatralnymi umieszczanymi na początku na łamach „Pomorza”. Także z tym, czego chciała od teatru, kiedy będąc, od września 1960 roku do 31 stycznia 1969 roku
(właściwie zwolniono ją z dniem 31 sierpnia 1968 roku), z kilkumiesięczną przerwą
na stypendium we Francji (od 22 II do 30 VI 1962 roku) – jego owocem był m.in.
zbiór opowiadań paryskich pt. Siódme piętro, kierownikiem literackim Teatru Wybrzeże pisała dosyć regularnie felietony przedpremierowe na łamach „Głosu Wybrzeża”. Teatr stawał się powoli jej główną pasją, wypełniał jej cały twórczy czas.
Działo się tak kosztem twórczości literackiej. Jeden z jej bliskich przyjaciół, Lech
Bądkowski, pisał tak: „czynnikiem ograniczającym pracę twórczą był teatr. Ile dobrego jako kierownik literacki wniosła weń [..] to osobny przedmiot, myślę jednak,
że boleśnie straciła na tym literatura”5. Teatr zawsze jednak był ważną częścią jej życia, a od czasu, kiedy została kierownikiem literackim - stał się jej domem. Dlatego
tak mocno przeżyła to, co się wydarzyło po liście podpisanym wraz z Bądkowskim,
Fenikowskim i Przewłocką, po marcu 1968 roku. Pozbyto się jej. Zacierając po sobie ślady. Było to zresztą zgodne z polityką władz, które już od jakiegoś czasu starały się Ostrowską kontrolować. Gdyby nie pomoc przyjaciół takich jak np. Zbigniew
Szymański, trudno byłoby jej przeżyć.
W archiwum IPN można natrafić na pozostałości po tej swoistej „kontroli”. Róża Ostrowska została zarejestrowana już 16.02.1966 roku i była rozpracowywana
przez Wydział III KW MO w ramach kwestionariusza ewidencyjnego pod kryptonimem „Gaja”. Taki właśnie kryptonim nadała jej Służba Bezpieczeństwa. Później,
prawie aż do śmierci, „zajmowano” się nią w obrębie operacyjnego rozpracowania
grupy „Inspiratorzy”, gdzie trafiła m.in. z Lechem Bądkowskim po wydarzeniach
marcowych. Samej teczki dotyczącej Róży Ostrowskiej nie ma. Z tego, co udało
się odtworzyć, wynika, że wedle SB, a także pewnie i władz, Ostrowska prowadziła
działalność destrukcyjną. Należąc do kręgu sympatyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, miała nieprzejednany stosunek do ówczesnego ustroju. Pewnie także
5

L. Bądkowski, Fragment portretu, s. 141-142.
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dlatego, że starała się być krytyczna wobec każdej głupoty i arogancji, jakiej wtedy
było pod dostatkiem. A może ze względu na jej odwagę, z jaką starała się żyć w tych
trudnych czasach. Kiedy to np. wpadła na pomysł, aby na spotkaniach u Izabelli
Trojanowskiej przedstawiać utwory, które ze względu na treść nie mogły się ukazać
w obiegu oficjalnym, lub kiedy po rodzinnym pogrzebie w grudniu 1970 roku chciała, ubrana w eleganckie palto, śpiewając Marsyliankę, pójść razem z robotnikami.
To mogło władzom wystarczyć. Obserwację, przez odpowiednie służby, zakończyła dopiero jej śmierć w marcu 1975 roku. Choć po 1971 roku, kiedy choroba nie
pozwalała tak aktywnie działać w środowisku i powoli Ostrowska zaczynała rozumieć, że to coś poważniejszego niż najpoważniejsza nawet gruźlica, SB odłożyło
nieco jej sprawę. Potem przyszedł wyrok. Okazało się, że zamiast gruźlicy ma raka
oskrzela (jednego z najbardziej złośliwych nowotworów) zwanego Guzem Pancoasta. W Niedzielę Palmową 1975 roku już nie żyła. Pogrzeb odbył się w Wielkim
Tygodniu (26 marca 1975 roku). Jeszcze krótko przed śmiercią pracowała nad ostatnią książką (wydano ją, nieukończoną w 1977 roku pod tytułem Mój czas osobny),
jeszcze poprawiała hasła do nowego wydania Bedekera kaszubskiego, a już powoli
traciła świadomość. Może wracała na tamtą, kresową, wileńską stronę?
Jednak, kiedy się o tym wszystkim przypomina warto pochylić się nad tekstami, a nie tylko mieć w pamięci piękną i fascynującą kobietę. Nie trzeba wciąż powtarzać, że była niespełniona twórczo. Może nadszedł czas, aby odczytać na nowo,
bez żadnych biograficznych podpowiedzi, jej teksty i sprawdzić jak brzmią dzisiaj
i co z nich dla nas pozostało. Słowem, nie bójmy się widzieć w Ostrowskiej pisarki. Niech stanie się ona w końcu autorką, a nie tylko legendą, tajemnicą, na zawsze
już związaną z postacią Lecha Bądkowskiego. Szkoda byłoby nie dostrzec czegoś,
co mogłoby zmienić nas, nasze widzenie świata, naszą świadomość. Fascynująca
osobowość, ale przede wszystkim twórczyni. Niezwykle urocza kobieta, ale autorka
pełną gębą. Działaczka, dążąca do sprawiedliwości, ale… tak, tak: Róża Ostrowska
– pisarka!
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Wielka Inna – Róża Ostrowska
w opowiadaniach Lecha Bądkowskiego
Wielka Inna1 to tytuł jednego z opowiadań Lecha Bądkowskiego2. Badacz życia
i twórczości pisarza, Paweł Zbierski, zauważa, iż ten tekst zawiera elementy biograficzne3.

Twierdzi on, że utwór został poświęcony Róży Ostrowskiej i stanowi swoisty, literacki zapis
relacji łączącej wilniankę z autorem. Nie można jednak z całą pewnością potwierdzić autentyczności owych zdarzeń. Zdają się one być niejako wtopione w fabułę, a przy tym są na tyle
przetworzone, iż często bliżej im do świata fantazji niż do tego, co rzeczywiste. Dlatego też
obecne w Wielkiej Innej, a także w Wyspie4, Murze5 oraz Ich dwojgu nad jeziorem6 wątki autobiograficzne i biograficzne nie będą miały charakteru jawnego7. Jak się jednak okaże, nie
wykluczy jednak sporej dawki swoistego ekshibicjonizmu emocjonalnego autora, obnażającego się przed czytelnikiem z uczuć i myśli najgłębiej skrywanych, niekiedy wstydliwych
pragnień i żądz, których obiektem, a poniekąd sprawczynią staje się tajemnicza, ciemnowłosa kobieta.
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Lech Bądkowski, Wielka Inna. W: tegoż, Sny, Kraków 1978, s. 30-39.
Opowiadania Wielka Inna oraz Wyspa ukazały się pierwotnie w powieści Połów nadziei (1959) jako legendy
pod nieco zmienionymi tytułami. Utwory te, podobnie jak przywołane w niniejszym referacie opowiadanie
Mur, utrzymane są w konwencji nadrealistycznej. Daniel Kalinowski wskazuje na ich paraboliczny charakter.
Należy nadmienić, że o danej cesze epiki Bądkowskiego wspominali także Krystyna Turo oraz Jerzy Samp,
zaś osobnego omówienia Legendy o pustelniku (1974), wskazując na jej paraboliczność, podjęła się Zuzanna
Szwedek-Kwiecińska. Zob. D. Kalinowski, Paraboliczność prozy Lecha Bąkowskiego. W: Lech Bądkowski 30
lat później, red. J. Borchmann i M. Kosmulska, Bolszewo 2014, s. 65-80; K. Turo, Twórczość literacka Lecha
Bądkowskiego wobec morza i Pomorza. W: Pro memoria Lech Bądkowski, zebrał i oprac. J. Borzyszkowski,
Gdańsk 2004, s. 46-48; J. Samp, Baśniokrąg pomorski w pisarstwie Lecha Bądkowskiego, Gdańsk 1984; Z.
Szwedek-Kwiecińska, Legenda o pustelniku – mit o ocaleniu, „Acta Cassubiana” t. XIV, 2013, s. 19-28. Por.
także: T. Bedyński, Lech Bądkowski znany i nieznany. Monografia biograficzna za lata 1941-2009, Gdańsk
2010, s. 41.
Zob. P. Zbierski, Azyl we Wdzydzach albo czas osobny. W: Na własny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkowskim,
Gdańsk 2004, s. 97-108. Tu też przedrukowany jest jeden z nielicznych listów Róży Ostrowskiej do pisarza.
Patrz: Tamże, s. 104-105.
L. Bądkowski, Wyspa. W: Sny, Kraków 1978, s. 14-18.
L. Bądkowski, Mur. W: Sny, s. 65-68.
L. Bądkowski, Ich dwoje nad jeziorem. W: tegoż, Wszystko się liczy, Wrocław 1971, s. 189-260.
O szczególnym rodzaju autobiografizmu w literaturze pomorskiej pisze Małgorzata Czermińska. Zob. Tejże,
Autobiografizm w twórczości Róży Ostrowskiej i Zbigniewa Żakiewicza. W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej
po roku 1945, pod red. A. Bukowskiego, Gdańsk 1986, s. 143-157.
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Czy jednak można mieć pewność, że inspiracją dla bohaterek-kobiet w wyżej
wymienionych utworach była jedynie wspomniana już Róża Ostrowska? Daleka
byłabym od jednoznacznej, twierdzącej odpowiedzi. Można bowiem zauważyć, iż
we wskazanych przeze mnie opowiadaniach losy bohaterek zawierają tylko pewne fakty z życia pisarki. Pozostaje więc pytanie, czy w zaistniałej sytuacji można
czytać owe teksty według klucza biograficznego? Sądzę, że tak. Będzie on opierał
się przede wszystkim na osobistym tonie wypowiedzi autora oraz na informacjach
dotyczących prywatnej sfery życia wzmiankowanych twórców. Dane te odnaleźć
można w pozostawionej przez pisarzy korespondencji8, niekiedy w tekstach o charakterze publicystycznym9, czy w końcu w pośmiertnych wspomnieniach rodziny,
przyjaciół i współpracowników10.
We wstępie należy jeszcze raz podkreślić, iż jeśli w opowiadaniach Lecha Bądkowskiego mamy do czynienia z elementami biograficznymi, to ulegają one znacznym przeobrażeniom i modyfikacjom autorskim, a wyłaniający się z nich portret pisarki z Wilna jest przede wszystkim literackim wyobrażeniem. Wspomniane wyżej
przemiany są szczególnie widoczne w utworach pochodzących z tomiku Sny, w którym, jak sugeruje już sam tytuł, czytelnik znajdzie opowiadania utrzymane w poetyce oniryzmu. Ze zbiorku pochodzi grupa tekstów zawierających wątki biograficzne,
echo dawnej znajomości Lecha Bądkowskiego z Różą Ostrowską.
Zespół tych opowiadań otwiera Wyspa. Krótki, ponieważ zaledwie pięciostronicowy tekst w wymiarze fabularnym stanowi zapis zmagań twórczych pisarza
żyjącego w odosobnieniu, w starym domu, na wyspie o tajemniczej nazwie Sorka,
o której czytamy:
[…] miała kształt ściętego stożka o podstawie owalnej i wznosiła się wysoko nad
jeziorem. […] Wiedziano […], że w dalekiej przeszłości wyspy stało się coś niedobrego. Podobno dawniej podlegała władzy tajemnych sił. Nie wiadomo, czy siły te
były wrogo usposobione, czy tylko górowały nad nimi11.
Jest to więc miejsce z pogranicza światów, miejsce mocy. Co więcej, takiej
przestrzeni, która budzi lęk u mieszkańców okolicznych wsi i której przypisuje się
8

9

10

11
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W spuściźnie rękopiśmiennej Lecha Bądkowskiego w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN znajduje się pięć
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istnienie tajemniczych, bliżej nieokreślonych sił. Podlega więc ona swoistemu napiętnowaniu, a w świadomości miejscowych funkcjonuje ona wręcz jako miejsce
przeklęte: „mieszkańcy nadjeziornego kraju niechętnie wstępowali na jej stromy
brzeg, nie pasali tu bydła i nie nocowali. Działało w nich przeświadczenie, że nie
wszystko zostało tu skończone i zamknięte”12.
Ponadto z racji swego położenia, wyspa oblana wodami jeziora, staje się swoistym miejscem odosobnienia pisarza, a dom, w którym przebywa jest wtedy pustelnią – kryjówką artysty uciekającego przed zgiełkiem tego świata:
Dom […] było w nim wiele szyb i cały zdawał się przeszklony, jakby jego budowniczowie żyli w nieustannej obawie przed nagłym najściem. Z zewnątrz szyby
[…] nie wpuszczały spojrzeń. Od […] wewnątrz przejrzyste. Na spadzistym dachu
umieszczono nadbudówkę […] przypominała górną kondygnację latarni morskiej
[…] jednak pogrążona była w mroku […] służyła właśnie do wychwytywania świateł
ukazujących się naokół: szklane oko wypatrujące niebezpieczeństwa13.
Niejako na własne życzenie, a może po części z konieczności, z racji swojej
profesji, bohater mieszkający na wyspie przebywa w swoistym zamknięciu, z dala
od ludzi, otoczony wyłącznie przez szumiące lasy i ciemnobłękitne wody jeziora,
sam powoli stając się częścią mitycznego, bliżej nieokreślonego porządku, jaki panuje na Sorce. Pisarz wkracza w ową rzeczywistość nocą, pozostając na pograniczu jawy i snu. W świat ten wprowadza go tajemnicza postać, ukazująca się gdy
zapadnie zmrok. Wynurza się naga z jeziora i przywołuje go do siebie gestem rąk,
po czym nagle znika, zstępując w głąb ziemi. Pisarz nie jest więc sam na wyspie,
ponieważ co noc doświadcza obecności zjawy, być może ducha żyjącej tu niegdyś
kobiety… – Róży Ostrowskiej właśnie? Owa tajemnicza postać staje się swoistą
łączniczką pomiędzy światem ziemskim, materialnym a zaświatami, a opis przywołujący moment, gdy wynurza się ona z toni jeziora przywodzi na myśl obraz Botticellego i jego wyłaniającą się z piany morskiej, boginię miłości, Wenus:
Na brzegu, po drugiej stronie jeziora stała kobieta w długim płaszczu włosów.
Wpatrywała się w wodę, która odbijała jej postać. Wiatr lekko poruszał jej włosami,
a wtedy uchylała się jedwabista zasłona ukazując ciało. Widziałem ją tak wyraźnie […] Mogłem dotknąć jej szeroko rozstawionych pełnych piersi, ale chciałem
spojrzeć w oczy, niewidoczne w pochyleniu głowy i pod osłoną rzęs. Widziałem tylko
usta14.
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Pierwsze spotkania z duchem mają przede wszystkim sensualny wymiar, bohater
w pierwszej kolejności zauważa długi płaszcz włosów, pełne piersi, usta, a zatem
wszystkie te cechy, które kulturowo uznawane są za atrybuty kobiecości budzące
pożądanie u płci przeciwnej15. Ów ziemski charakter tajemniczej mieszkanki zaświatów dodatkowo podkreślony zostaje poprzez sposób, w jaki znika ona z pola
widzenia. Otóż, zapada się w ziemię! Nie rozpływa się nagle we mgle niczym mara,
lecz co ważne wnika w ziemię, co niewątpliwie symbolizuje tutaj niezwykle silny,
ponieważ trwający nawet po śmierci, związek owej tajemniczej kobiecej postaci
z ziemią, tą ziemią – wyspą, która w utworze zdaje się symbolizować tak ukochane
przez Różę Ostrowską Wdzydze Kiszewskie.
Istota ta nie jest zatem ani wysłanniczką piekieł, ani niebios, pozostając rozdarta
między światami. Sama nie mogąc odnaleźć spokoju po śmierci, szuka kogoś, z kim
mogłaby dzielić swój smutny los. W jaki sposób? Prosząc o pamięć:
Tej nocy, gdy zabrakło ludzi, znów ją zobaczyłem. Była piękniejsza niż kiedykolwiek i bardziej odległa, a jednak mimo oddalenia widziałem ją wyraźnie. Uśmiechnęła się z miłością i smutkiem, jakby oświadczała uczucie – mnie lub innemu, lub
wszystkim – i prosiła o pamięć16.
Wspomnienie, pamięć o drugim człowieku pełni tutaj rolę niezwykle ważną,
przynosi bowiem ocalenie przed czymś, co można by nazwać śmiercią totalną, czyli
absolutnym zapomnieniem, zniknięciem. Sądzę, że owa prośba może być w końcu
osobistym apelem samego Bądkowskiego, który tracąc drogą przyjaciółkę, mimo
wszystko zabiega o jej ciągłą obecność, walcząc o nieśmiertelność dla niej.
Kolejnym utworem pochodzącym z tomiku Sny, gdzie kobieca postać zdaje się
być inspirowana osobą pisarki jest Wielka Inna. Tutaj także odnaleźć można echa
relacji łączącej Różę Ostrowską z Lechem Bądkowskim. Jego stosunek do autorki
Czasu osobnego… zostaje wyrażony poprzez opis więzi mężczyzny i kobiety opartej
nie tylko, jak to było ukazane w Wyspie Bądkowskiego, na zmysłowym czarze, pragnieniu posiadania drugiej osoby w sposób cielesny, co raczej na pewnej duchowej
fascynacji.
Rzecz ta dzieje się ponownie w miejscu szczególnym, w jednej z katedr, gdzie
dawniej znajdował się żeński klasztor. Jest to zatem przestrzeń wyjątkowa, miejsce,
gdzie człowiek spotyka się z tym co wysokie i wchodzi w rzeczywistość sacrum:
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Na tytułowej wyspie dokonuje się więc w pewnym sensie spełnienie bohatera. O motywie wyspy w twórczości
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Bywały dni, kiedy tu przychodziłem. O niczym wtedy nie myślałem. Po prostu
siedziałem w ławce i śledziłem, jak ze ściany wyrasta łuk, pnie się ostro w górę
i u szczytu splata z innymi w kolczastą gotycką rozetę […] albo nie patrzyłem na nic
i nie słuchałem niczego. Po pewnym czasie budziłem się i wychodziłem zabierając
z sobą przyjemne poczucie związku z nieskończonością. […] Pojednanie dokonywało się łagodnie, zupełnie niepostrzeżenie, niezależnie od tego, ile czasu spędzałem
w przybytku poświęconym wiekuistości – bez olśnień i mistyki17.
Co znamienne, nie ma tutaj miejsca na tradycyjnie pojmowaną modlitwę, zamiast niej jest poczucie jedności z bliżej nieokreśloną nieskończonością, nienazwanym bogiem, a wszystko to w oparciu o swoistą medytację - kontemplację architektury katedry i jej wspaniałego wnętrza. Przestrzeni, która budową oraz wszystkimi
detalami jakie się nań składają, kieruje ludzki wzrok ku górze, stając się miejscem
wyciszenia, przynosząc ukojenie, wewnętrzny spokój… a niekiedy i sen przynoszący wytchnienie, jak się okazuje nie tylko strudzonemu ciału, ale i umartwionej duszy.
Owa niezwykła przestrzeń, jak się okazuje, jest miejscem ucieczki od codzienności dla wielu, ale wzrok bohatera przykuwa tylko jedna postać kobieca:
[…] od pewnego czasu pojawiał się kobiecy profil. […] Ilekroć udawało mi się
go dostrzec, zostawałem tak długo, póki nie zniknął. […] Modląca się kobieta nie
odwracała wzroku od okrutnej grupy pod krzyżem, zajmującej środek ołtarza. […]
jej twarz, a raczej połowa wyrażała tak silne uczucia […] z tej twarzy nierzadko
promieniowała radość, szczęście wręcz upojenie miłosne, to znów rozterka, smutek
lub ból […] nabrałem przekonania, że uczucia jej mają własne źródła, a otoczenie
kościoła jedynie je uwypukla […] nadaje piętno pozadoczesności18.
Z powyższego opisu wynika, iż przedmiotem zainteresowania mężczyzny przebywającego w katedrze staje się nie tyle sama twarz kobiety, lecz świat ducha, jaki
się na niej maluje. Co ważne pomiędzy bohaterem patrzącym na modlącą się tajemniczą, nieznajomą postać a nią samą, zachowany pozostaje pewien dystans:
Nigdy nie spojrzała na mnie ani nie zrobiła najmniejszego ruchu, który by wskazywał, że dostrzega moją obecność. Pomimo to uległem wrażeniu, że widzi mnie,
a nawet do pewnego stopnia moja osoba nie jest jej obojętna19.
Oddalenie to nie wynika jednak z jakiejś niechęci do drugiego człowieka,
a wręcz przeciwnie wskazuje na głębokie zaangażowanie mężczyzny, stając się
w utworze symbolem uczucia dojrzałego, które manifestuje się przez zachowywanie
17
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owego dystansu, pewnego wycofania, jakiego nie należy jednak mylić z obojętnością na los bliskiej osoby.
Owa obserwacja tytułowej Innej może być także rozpatrywana nie tyle w kontekście wieloletniej znajomości dwojga ludzi, a wręcz przeciwnie, stanowić swoiste preludium do uczucia, kiedy to zauroczony człowiek fantazjuje na temat drugiej
osoby, gloryfikując ją, niemalże wynosząc na ołtarze, przypisuje jej cechy nie śmiertelników, ale świętych. Etap ten zwykle nie trwa jednak zbyt długo i często kończy
się, gdy relacji zaczynają towarzyszyć bardziej przyziemne sprawy. W Wielkiej Innej
ów moment pojawia się z chwilą, gdy bohaterowi przez przypadek udaje się ustalić
miejsce zamieszkania kobiety, wtedy to właśnie: „Wielka Inna przestała być legendą
zamkniętą w loży przeoryszy. Zeszła z niej w świat. Stała się człowiekiem, którego
można było dotknąć”20.
Święta okazuje się być zatem po prostu człowiekiem, osobą z krwi i kości, jednak nadal w więzi łączącej tych dwoje można dostrzec elementy niezwykłe, wręcz
magiczne. Sama kobieta nie przypomina już co prawda świętej, ale w zamian wciela
się w nową rolę, stając się tym razem pyszną władczynią, kimś w rodzaju bajkowej
królewny przyjeżdżającej karetą, symbolem królewskiej świetności. Pojazd sytuuje
ją w kręgu wyższych sfer, świadcząc nie tylko o pewnym statusie społecznym, czy
materialnym, ale wskazując, że oto ma się do czynienia z istotą jednak nie do końca
z tego świata.
Znajomości tej nadal towarzyszy więc swego rodzaju pewien dystans, który kobieta, jak się okazuje tylko pozornie skraca, zapraszając mężczyznę do przestrzeni
najbardziej intymnej dla każdego człowieka, do swojego domu. Miejsce to napawa
bohatera poczuciem lęku i niepewnością. Wnętrze domu jest bowiem mroczne, brakuje w nim mebli, a w salonie znajdują się jedynie dwa krzesła, klęcznik i krzyż.
Sama gospodyni zaś nie przypomina już królewny, a bardziej wiedźmę21, która
wieszczy przyszłość, zwracając się do mężczyzny, uspokaja go: „Proszę odrzucić
wszelkie obawy. Niebezpieczeństwo jest poza nami. […] Jest nadzieja i prawo”22.
Słowa te nie przynoszą jednak ukojenia, a dystans między dwojgiem powraca, świat
kobiety nadal pozostaje w przestrzeni mitu, w którym to właśnie kobiecie dana jest
pewna wiedza tajemna i wgląd w przyszłość. Ona sama z kolei, być może właśnie
przez wgląd w sprawy ukryte przez światem, stanowi osobną tajemnicę.
Okazuje się, iż wszystkie te wydarzenia pozostają w sferze imaginacji bohatera i były one tylko snem. I właśnie w tym zaskakującym zakończeniu opowiadania odnaleźć można swoistą puentę będącą literackim wyobrażeniem pisarki Róży
Ostrowskiej, która przez lata znajomości była chyba dla Lecha Bądkowskiego naprzemiennie cudownym snem, to znów koszmarem. I była w tym wszystkim po prostu Wielka i Inna.
20
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Ostatnim już utworem z tomiku Sny, w którym także można zauważyć pewne
nawiązanie do osobistej relacji, jaka łączyła pisarkę z autorem niniejszego zbiorku, jest opowiadanie pt. Mur. Ponownie tak jak w opowiadaniu Wyspa mamy tutaj
do czynienia z pewną sytuacją zamknięcia głównego bohatera w określonej przestrzeni, której tym razem granice wytycza tytułowy mur. Co ważne w utworze staje
się on swoistą bramą, przejściem do innego, także i tym razem tajemniczego świata.
Ponownie w nieznaną dla bohatera przestrzeń wprowadza go kobieta, która swoim
dotykiem przenosi mężczyznę do świata radości i uciech. Na pierwszy plan wysuwa
się więc sensualny charakter, jaki łączy tych dwoje, ale co istotne, czułość okazywana drugiej osobie nie rodzi tutaj pożądania, stanowi bowiem furtkę do wspomnień
lat młodzieńczych. Czasu, w którym człowiekowi towarzyszy pewna beztroska, radość, ale i niczym nieskrępowana ciekawość świata i tego, co przyniesie przyszłość,
a same zmysły pozostają jeszcze nie do końca rozbudzone. Owa feeria doznań, emocji, jakiej doświadcza wówczas młoda osoba, w utworze wyrażona została poprzez
metaforę wesołego miasteczka, gdzie: „Karuzele, koła diabelskie, górskie kolejki,
krzywe zwierciadła, wózki samobieżne, muzyka, muzyka…”23.
W opowiadaniu pojawia się i wróżba dla zakochanej młodej pary: „Cyganka
wróżyła, pani ciemna kocha pana jasnego, dłonie mówią prawdę, karty nie kłamią
[…] będziecie zawsze kochani i wciąż kochani będziecie, mała chmura nad wami
[…] ”24. Przepowiednia ta nie przynależy jednak już wyłącznie do świata młodzieńczych wrażeń, ponieważ stanowi ona swoistą zapowiedź dorosłego życia, w którym
obok radości i uśmiechu, pojawiać się będzie smutek, łzy, a niekiedy i troska: „mała
chmura nad wami”25.
Ostatecznie, pewna wizja dojrzałości ukazana w utworze wiązać się będzie
z niemal całkowitym porzuceniem idyllicznego sposobu postrzegania świata przez
młodych ludzi wkraczających w dorosłość. Z czasem przynosząc także zmiany
w wyobrażeniu siebie samego oraz drugiego człowieka. Poczucie mocy, niespożyta
energia oraz chęć do działania ustąpią, a w ich miejsce nierzadko pojawi się zniechęcenie, czasami strach. Lęk, który w najlepszym przypadku przyniesie inercję w działaniu, w najgorszym sprawi, że człowiek zacznie uciekać przed sobą samym, przed
innymi ludźmi.
W Murze dość silnie zaakcentowany jest właśnie wspomniany motyw ucieczki.
Kobieta porzuca dawnego kochanka, usiłuje uwolnić się od niego, lecz mimo jej starań on pozostaje czujny, przebywa w jej pobliżu, jest stale obecny, czego w utworze
są symbolem splecione dłonie.
Motywacja postępowania postaci nie jest znana, pozostaje ona tajemnicą. Jej
obraz pozostaje niespójny, oto bowiem kobieta z niewyjaśnionych przyczyn ponownie zbliża się do mężczyzny, przy czym można domniemywać, iż obecność dawnej
miłości jest podyktowana osobistą tragedią bohaterki, która w utworze wyrażona
23
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zostaje poprzez apokaliptyczny opis – będący swego rodzaju wizją pewnych bolesnych doświadczeń:
[…] nadal grzmiało i rosła chmura, ceglasta, płomienna, krwawa. Grom uderzał
za gromem, wznosiły się dymy, raz po raz wśród błyskawic zrywała się ziemia. A ona
szła dalej, w gorejącą kipiel, w oparzeliny, w odłamki – nietknięta. Prowadziła go,
ciągle trzymając za rękę […].
W tym symbolicznym końcu świata, heroiczną postawą odznacza się postać kobieca, to ona, mimo bólu, walki z przeciwnościami, ze wszystkiego wychodzi zwycięsko. Co więcej, nie pozwala, by inni byli świadkami jej cierpienia, ponieważ jest
ona o krok przed bliskim jej sercu mężczyźnie, wyprzedzając jego działanie, tym
samym wyraża swoje uczucie do niego i chroni przed bólem, jakiego sama niewątpliwie doświadcza.
W końcu, gdy mija najgorsze, kobieta tajemniczo oznajmia ukochanemu: „Wracam
do siebie”26. I dodaje: „Do mnie nie ma drogi”27. Zastanawiać tutaj może cel wędrówki
postaci, gdzie, w jakiej przestrzeni znajduje się miejsce, o którym mówi ona, że będzie u siebie. Ale odwiedziny nie będą możliwe, ponieważ nie istnieje sposób, by się
tam dostać. Owo tajemnicze miejsce zdaje się więc istnieć poza czasem, poza tym,
co fizyczne, cielesne. Być może zatem ów powrót do siebie jest wejściem bohaterki
w świat ducha? Przestrzeń nieznaną ludziom żyjącym, która dopiero po śmierci staje się ich udziałem? Miejscem, gdzie znalazła się także i Róża Ostrowska po swojej
długiej, i ciężkiej chorobie, z którą przez kilka lat toczyła zaciekłą walkę? I być może
w niniejszym opowiadaniu właśnie znajdują się ślady owych zmagań, powolne odchodzenie z tego świata pisarki, a w końcu szczególny rodzaj obecności w tym wszystkim dawnego, serdecznego przyjaciela Róży Ostrowskiej, jakim niewątpliwie był Lech
Bądkowski.
Ostatnim już utworem, w którym jak sądzę odnaleźć można echa tej niezwykłej
znajomości, jest opowiadanie pt. Ich dwoje nad jeziorem, pochodzące ze zbiorku
Wszystko się liczy. Tekst ten różni się od pozostałych tutaj omawianych. Utrzymany
w poetyce realizmu28, być może stanowi literacki zapis jednej z wypraw na Kaszuby
zaprzyjaźnionych ze sobą twórców.
26
27
28

Tamże.
Tamże.
Warto zasygnalizować, że tematyka opowiadań opublikowanych w niniejszym tomiku w dużej mierze dotyczy
powojennej sytuacji mieszkańców Kaszub, nierzadko przywołany jest tutaj także obraz II wojny światowej
utrwalony we wspomnieniach postaci. Dane teksty i poruszana w nich problematyka przynależeć zatem będą
do grupy utworów, w której Lech Bądkowski w swoich pracach mierzy się z zagadnieniami historii współczesnej, z naciskiem na wydarzenia II wojny światowej oraz okres powojenny. Mam tutaj na myśli następujące
opowiadania oraz powieści autora utrzymane w optyce realizmu: Kuter na strądzie (1952), Pan grodziska i inne
opowiadania (1955), Bitwa trwa (1960), O których myślimy (1966), Żołnierze znad Bzury (1969), Wszystko się
liczy (1971). Analizy poszczególnych utworów spośród wskazanych wyżej podjęli się m.in. K. Turo. oraz M.
Czermińska. Zob. K. Turo, Działalność pisarska Lecha Bądkowskiego w latach pięćdziesiątych XX wieku. W:
Lech Bądkowski. Literatura i wartości, s. 92-104. Patrz: Tejże, Twórczość literacka Lecha Bądkowskiego wobec
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Bohaterami opowiadania są ludzie młodzi. Zbigniew jest dziennikarzem w jednej z pomorskich gazet, Kinga pracuje na zastępstwie w filharmonii. Mężczyzna
i kobieta mają się ku sobie. Pewnego dnia spontanicznie podejmują decyzję o wyjeździe do Słupinka. Jest to ich pierwsza wspólna, kilkudniowa wyprawa. Rodzącemu się uczuciu sprzyja owa ucieczka z miasta na kaszubską wieś. Miejsca, które
w utworze urasta do przestrzeni niezwykłej, rządzącej się swoimi prawami. Tutaj
czas płynie inaczej, a pośpiech jest wręcz niewskazany. Co więcej, kaszubska wieś
jawi się w utworze jako przestrzeń czysta, wręcz mityczna. Ponadto zachowuje nadal swój pierwotny charakter mimo ingerencji człowieka, który swoją obecnością,
działaniem, nierzadko zakłóca pewien ład i harmonię, jakie dostrzec można w naturze. Przykładem takiej postawy w opowiadaniu stają się hałaśliwi letnicy, zaśmiecający okoliczne lasy i jeziora, na których kilkukrotnie trafia zauroczona sobą para.
Owe spotkania z niemiłymi gośćmi, nie zakłócają jednak spokoju, jaki udzielił się
Zbyszkowi i Kindze.
Mężczyzna i kobieta na czas przebywania w Słupinku stają się częścią owej mitycznej przestrzeni, co przejawia się choćby w zachowaniach bohaterów, przypominających nieco sposób bycia ludzi pierwotnych, których codzienność była ściśle
złączona ze światem przyrody29. W Kindze odzywa się pasja zbieracza, a zwykłe
grzybobranie zdaje się uwolnić w niej, zapomniany bądź wręcz utracony, kobiecy
instynkt przetrwania polegający na gromadzeniu jak największej ilości pożywienia.
Podobnie Zbigniew odnajduje w sobie pierwotną potrzebę ochrony swojej partnerki
przed niebezpieczeństwem. Buduje schronienie, rozstawia namiot, symbol domu,
działanie to staje się dla mężczyzny priorytetem. Niczego nieświadomi młodzi ludzie powoli wchodzą w role swoich praojców i pramatek, którzy istnieli w swoistej
komunii nie tylko ze sobą, ale i otaczającym ich światem30.
W owym kaszubskim raju Zbigniew i Kinga nie pozostają jednak do końca sami. Oprócz wspomnianych już letników, nieopodal miejsca rozbicia ich namiotu,
znajduje się bowiem gospodarstwo. W starej checzy mieszka 80-letnia Kaszubka,
która opowiadając o swoich doświadczeniach wojny, wtajemnicza młodych w tragiczną historię swojej małej ojczyzny31. Owo miejsce ma zatem charakter szczególny, a rozważania sędziwej kobiety są w utworze swoistym memento. Ponadto stają
się one pretekstem do rozważań natury metafizycznej, podczas których bohaterowie
zauważają, iż mieszkańcy kaszubskiej wsi odznaczają się nie tylko pewną hardością,

29

30

31

morza i Pomorza. W: Pro memoria. Lech Bądkowski, s. 38-56; M. Czermińska, Lech Bądkowski – pisarz wobec
historii (kilka refleksji). W: Pro memoria. Lech Bądkowski, s. 57-61.
O literackim wyobrażeniu lasu w świetle badań inspirowanych antropologią literatury pisze Adela Kuik-Kalinowska. Zob. Strona lasu. W: Tejże, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, s. 215-227. Zob. także: M.
Eliade, Świętość natury i religia kosmiczna. W: Tegoż, Sacrum i profanum, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996, s.
95-108; 119-124.
Związek kobiety i mężczyzny odwzorowuje kosmiczny porządek wszechświata. Zob. M. Eliade, Kobieta, ziemia
i płodność…, s. 155-156.
O lesie jako miejscu wtajemnicza w historię Kaszub pisze A. Kuik-Kalinowska. Zob. Strona lasu. W: Tatczëzna…, s.220-222.
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umiłowaniem swojej ziemi, ale i pewnym autentyzmem, niczego bowiem nie udają,
a ich reakcje są szczere.
„Autentyczna”32, tak określi także Kingę Zbigniew, której bliżej będzie chyba
ze swoją prawdomównością, szczerością reakcji do mieszkańców Słupinka – kaszubskiej wsi, niż do osób żyjących na co dzień w mieście. I zdaje się, iż kreując
bohaterkę opowiadania Ich dwoje nad jeziorem, właśnie tę cechę oraz szczególne
umiłowanie kaszubskiej wsi zaczerpnął Bądkowski od Róży Ostrowskiej, która tak
bardzo kochała nie tylko dziewiczą przyrodę Wdzydz, ale chyba przede wszystkim
ich mieszkańców, ludzi szczerych, jak ona sama.
Obraz Róży Ostrowskiej wyłaniający się ze wskazanych tutaj opowiadań to portret nie do końca dopracowany, ale też barwny, migotliwy, ponieważ owej interpretacji towarzyszy niekiedy poczucie, iż w tekście dostrzec można zaledwie małą cząstkę świata pisarki, który to w przywołanych opowiadaniach pojawia się,
to znów znika. Jednak to, do czego ostatecznie udaje się dotrzeć, to portret kobiety
pełnej sprzeczności, której przez całe życie zdaje się towarzyszyć pewna otwartość
na świat oraz drugiego człowieka, a równocześnie towarzyszyć jej będzie pewne
wycofanie, a także głęboka potrzeba samotności. Ta dwoistość natury pisarki swoje
odzwierciedlenie znajdzie zwłaszcza w sposobie kreacji bohaterek opowiadań pochodzących z tomiku Sny. Tajemnica, inność – wszystko to także będzie składać
się na owo literackie wyobrażenie Róży Ostrowskiej – przybyszki z Wilna, która
z czasem „stała się” Kaszubką. We Wdzydzach odnajdując swoją utraconą ojczyznę. W tej postawie, jak sądzę dostrzec można zarazem swoistą wielkość pisarki.
W czym się ona przejawiała? Czy w odwadze, niegodzeniu się na kompromis z ówczesnymi władzami, pokornemu znoszeniu przeciwności losu? Niewątpliwie tak.
Sądzę jednak, że dla Lecha Bądkowskiego owa wielkość znaczyła chyba coś jeszcze więcej, co próbował on uchwycić w swoich opowiadaniach. Czy i na ile mu się
to udało? Trudno odpowiedzieć, pozostanie to, jak sama Róża, tajemnicą.

32

L. Bądkowski, Ich dwoje nad jeziorem, s. 228.
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Badacze

XX-wiecznego teatru lalkowego przyznają Natalii Gołębskiej (19112001) i jej dramaturgii szczególne miejsce w dziejach polskich scen lalkowych. Jej
twórczość dramaturgiczną lokują w nurcie baśniowo-folklorystycznym, zaś dokonania reżyserskie w tzw. polskim stylu narodowym, z najbardziej reprezentatywnymi przedstawieniami gdańskiego Teatru Lalki i Aktora „Miniatura” – autorstwa
i w reżyserii Gołębskiej – Bo w Mazurze taka dusza (1962) oraz O turze złotorogim
(1969). Gołębska, absolwentka Studium Dramatycznego Iwo Galla, od 1952 roku
do września 1971 roku reżyser, a od 1962 roku także kierownik literacki „Miniatury”, przez wiele lat pozostawała wierna poetyckiemu teatrowi lalkowemu, w którym
ważne miejsce zajmował repertuar wywodzący się z ludowego folkloru1.
Polski styl narodowy teatru lalkowego określony został przez Marka Waszkiela jako typ spektakli parawanowych, w których pojawia się duża liczba lalek, kukiełek lub jawajek, animowanych nawet przez kilkunastu aktorów-lalkarzy2. Treść
przedstawienia najczęściej wywodziła się z prostych, ludowych obrzędów, często
zwyczajów regionalnych bądź folklorystycznych, w które wpisane były treści narodowo-patriotyczne. Spektakle charakteryzowała znacząca widowiskowość, bowiem
pełne były tańca, ruchu, muzyki, ciekawe pod względem choreograficznym oraz
scenograficznym. Nowy styl teatru lalkowego kształtujący się na przełomie lat 50.
i 60., kiedy Natalia Gołębska kierowała gdańską „Miniaturą”, oznaczał także stopniowe odchodzenie od przedstawień posługujących się klasycznym, niskim oknem
scenicznym, wywodzącym się z teatru marionetek, na korzyść sceny otwartej, łączącej plan lalkowy, najczęściej typu parawanowego, z planem żywego aktora3. Estetyka teatru „wyobraźni i wrażeń”, jak określają najczęściej teatr Gołębskiej badacze
jej twórczości, mieściła się na styku fascynacji tradycją romantyczną oraz literaturą
ludową, w tym także folklorystyczną. Jak podkreślała Zofia Watrak:
1

2
3

Por. ważniejsze wypowiedzi podsumowujące dokonania reżyserskie i estetykę teatru „wyobraźni i wrażeń” N.
Gołębskiej: Z. Watrak, Romantyczne wątki. Teatr Natalii Gołębskiej, „Teatr Lalek” 1985, nr 3, s. 21-22, Natalia
Gołębska. Dokumentacja działalności, oprac. J. E. Wiśniewska, Łódź 1996, H. Jurkowski, Natalia Gołębska.
Wspomnienie, „Teatr Lalek” 2001, nr 3, s. 39-42 oraz tenże, Moje pokolenie. Twórcy polskiego teatru lalek drugiej połowy XX wieku, Łódź 2006, s. 110-116.
M. Waszkiel, Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000, Warszawa 2012, s. 102.
Po raz pierwszy wspomnianą technikę wykorzystał Ali Bunsch w Pastorałce Leona Schillera, zrealizowanej
w Teatrze „Miniatura” w Gdańsku w 1957 roku. Reżyserem tego przedstawienia była Natalia Gołębska, Bunsch
przygotował do niego scenografię.
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W praktyce wiązało się to z rozluźnieniem związków formalnych, kompozycją
otwartą i dynamiczną, łączącą różne nastroje: lirykę i groteskę, patos i ironię, dramat i komedię. Wszystkie te cechy znajdziemy w twórczości dramaturgicznej i inscenizatorskiej Natalii Gołębskiej4.
I tak na przykład sztuka Bo w Mazurze taka dusza oparta była na ludowych tekstach XIX-wiecznego etnografa, folklorysty i kompozytora Oskara Kolberga oraz
współczesnych tekstach Jerzego Zaborowskiego5. Kolberg, badacz polskiej kultury ludowej, jako jeden z pierwszych zebrał i usystematyzował jej rodzime odmiany
według regionów, które opisał w wielotomowej pracy Lud. Jego zwyczaje, sposób
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.
Gołębska wykorzystała w przedstawieniu dwa motywy przewodnie: krakowski Pod
zielonym jaworem oraz mazowiecki Umarł Maciek, umarł.... Henryk Jurkowski dokumentujący premierę sztuki pisał o niej, trafnie charakteryzując wyznaczniki narodowego stylu teatru lalkowego:
Gołębska zawarła w tym przedstawieniu dwa tematy – krakowski i mazowiecki, wzbogacając je własnym rozumieniem folkloru i polskości. Demonstrowała
więc liryzm i rubaszność ludu, misterium wesela i śmierci, pejzaż wiejski i bitewny, wierzby i kosynierów, Kościuszkę i Chopina. Powstało przedstawienie o wyraźnym wewnętrznym rytmie, który łączył to co ludzkie z tym co polskie, to co radosne z tym co rzewne, to co dramatyczne z tym co efektowne i dekoracyjne. Była
to jedna z rzadkich premier, w których tak doskonale zharmonizowały się wysiłki
twórców i zespołu aktorskiego, rozśpiewanego, roztańczonego, prowadzącego swe
lalkowe postacie z maestrią gestu, a kiedy trzeba z patosem i poczuciem humoru6.
Z kolei dramat O turze złotorogim przez Jolantę Ewę Wiśniewską został nazwany udaną próbą stworzenia „lalkowego dramatu ludowo-narodowego”7. Gołębska
łączyła w nim odległe tematy i motywy podporządkowane opowieści o ratowaniu
złotorogiego tura przez Maćka-Skalda: tradycję pogańską i mity przedchrześcijańskie, rycerską balladę o dzielnym Skaldzie oraz złej Krasnej Pani zabijającej tura
dla złotych rogów, ludowe obrzędy związane z turoniem, zwyczaje andrzejkowe,
a także nawiązania do XIX- i XX-wiecznej historii Polski (rozbiory, powstania narodowe, wydarzenia II wojny światowej). Pomimo opublikowania dramatu w dwóch
ważnych antologiach teatru lalkowego, sztuka Gołębskiej nie doczekała się wielu
wznowień i szybko została zapomniana8.
4
5

6
7

8

Z. Watrak, Romantyczne wątki. Teatr Natalii Gołębskiej, s. 21.
Bo w Mazurze taka dusza..., scenariusz N. Gołębska według O. Kolberga, J. Zaborowskiego i ks. J. Baki, reżyseria N. Gołębska przy współpracy M. Zarzeckiego, dekoracje G. Bachtin-Karłowska, lalki A. Bunsch, muzyka
J. Grzesik, choreografia E. Dobraczyński, Teatr Lalki i Aktora „Miniatura”, prapremiera 12.061962 podczas III
Festiwalu Teatrów Lalek Polski Północnej w Toruniu.
H. Jurkowski, Teatr Miniatura. Tezy do monografii, Gdańsk 1979, s. 31.
Por. J. E. Wiśniewska, W poszukiwaniu „Złotego klucza”. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (19451970), Łódź 1998, s. 123.
Por. Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, t. 1, wybór i oprac. W. Domańska i S. Wilczak, Łódź 1984 oraz
Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. H. Jurkowski, t. 3: W kręgu polskich tradycji, Wrocław 2003.
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W kolejnych latach styl narodowy kontynuowano nie tylko w gdańskiej „Miniaturze”, ale także w innych teatrach lalkowych, jak na przykład w łódzkim Pinokiu,
gdzie wystawiono O czym mówią pory roku Janusza Galewicza (1968), przedstawienie oparte na tekstach Kolberga oraz Orły i trąbki Marii Kossakowskiej i Galewicza (1970). O realizacje wpisujące się w nurt lalkowego stylu narodowego pokusił
się także Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku (PTL „Tęcza”), gdzie swoje
premiery miały przedstawienia Od Polski śpiewanie Kossakowskiej i Galewicza
(1970)9 oraz Kaszubi pod Wiedniem Jana Karnowskiego (1972)10, oba w reżyserii Zofii Miklińskiej, ze scenografią i lalkami Alego Bunscha. W historii słupskiej
sceny lalkowej lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku przyniosą kontynuację poetyckiego stylu reżyserskiego Miklińskiej, która zrealizuje dwie sztuki Natalii Gołębskiej, dwie realizacje prapremierowe – Guli-Gutkę. Śpiewogrę lalkową
na kaszubską nutę (1977)11 oraz Damrokę i Gryfa (1984)12. W niniejszym artykule
tym dwóm realizacjom przyjrzymy się nieco bliżej, gdyż będą one jedynymi sztukami Natalii Gołębskiej zrealizowanymi w „Tęczy”, choć nie wyczerpią zagadnienia
wpływu dramatopisarki na funkcjonowanie i repertuar słupskiego teatru lalkowego.

Guli-Gutka. Śpiewogra lalkowa na kaszubską nutę
Tematyka Guli-Gutki nawiązywała bezpośrednio do kaszubskiej kultury ludowej.
Inscenizację wyróżniała jej warstwa muzyczno-choreograficzna najpełniej wyrażająca się w podtytule sztuki Gołębskiej – Śpiewogra lalkowa na kaszubską nutę. Centralną postacią utworu, jak i inscenizacji była lalka Guli-Gutka (zwana też Kaszubskim Taneczkiem), ubrana w tradycyjny kaszubski strój. Akcja sztuki rozgrywała
się na kaszubskiej wsi, pośród członków ludowej kapeli: kaszubskiej śpiewogry
Guli-Gutki, jej wnuka Śpiewograjka oraz skrzypka Baju-Baj, a także zapomnianych
kaszubskich instrumentów – Diabelskich Skrzypczyków, Burczybasa i Pobrzękacza,
które przemawiały ludzkim głosem. Publiczność wraz z bohaterami sztuki uczestniczyła w ludowej zabawie kaszubskiej zorganizowanej przez skrzypka Baju-Baj
(twórcę teatru kukiełkowego w Kukiełkowie Polnym oraz aktora teatru w Lalkowie
9

10

11

12

Dramaturgię N. Gołębskiej charakteryzuje także Halina Waszkiel, umieszczając ją w grupie sztuk pomiędzy
baśnią a teatrem lalek. Por. H. Waszkiel, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013, s. 139-140.
Od Polski śpiewanie M. Kossakowskiej i J. Galewicza według fragmentów O. Kolberga, inscenizacja i reżyseria Z. Miklińska, scenografia A. Bunsch, muzyka W. Dubanowicz, premiera 09.11.1970, teczka dokumentacyjna
nr 61, archiwum PTL „Tęcza” w Słupsku.
Kaszubi pod Wiedniem J. Karnowskiego, przekład z gwary kaszubskiej, adaptacja tekstu i reżyseria Z. Miklińska, scenografia i lalki A. Bunsch, muzyka W. Dubanowicz, choreografia Cz. Kujawski, prapremiera 22.01.1972,
teczka dokumentacyjna nr 65 i 101, archiwum PTL „Tęcza” w Słupsku.
Guli-Gutka. Śpiewogra lalkowa na kaszubską nutę N. Gołębskiej, reżyseria Z. Miklińska, scenografia A. Kilian,
muzyka M. Radzikowski, choreografia L. Grad, premiera 11.06.1977, teczka dokumentacyjna nr 84, archiwum
PTL „Tęcza” w Słupsku.
Damroka i Gryf N. Gołębskiej, reżyseria Z. Miklińska, scenografia A. Bunsch, muzyka J. Patryka, układ tańca
L. Grad, prapremiera 24.10.1984, teczka dokumentacyjna nr 106, archiwum PTL „Tęcza” w Słupsku.
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Wspaniałym) z okazji pierwszego dnia wakacji. Gwarancją powodzenia spektaklu
była wspólna zabawa lalkowych postaci oraz dziecięcej publiczności. Na muzyczną,
roztańczoną przygodę po Kaszubach dzieci zapraszane były nie tylko przez członków ludowego zespołu, ale również przez inne postaci związane z kaszubską kulturą
ludową. W sztuce pojawiała się między innymi Kluka – typowa kaszubska postać
znana z ludowych podań, roznosząca po wsi ważne informacje, a także jarzyno-owoce lalki – aktorzy teatrzyku Baju-Baja oraz osiołek meloman Patataj. Punktem
kulminacyjnym przedstawienia było święto plonów, którego przebieg usiłowały
zakłócić Diabełek Rokitnik – psotne i złośliwe pół-diable kaszubskie oraz czarny
koziołek Rogatek, amator witamin.
W słupskiej „Tęczy” przedstawienie Guli-Gutki zrealizowano w reżyserii Zofii Miklińskiej, ze scenografią Adama Kiliana, muzyką Mariana Radzikowskiego
i układem choreograficznym Lucyny Grad. Warstwę muzyczną wypełniały wesołe przyśpiewki oraz kaszubskie pieśni wykonywane na żywo przez zespół „Śpiewozdrój”. W pomyśle inscenizacyjnym wykorzystano wizualne obrazy podkreślające piękno kaszubskiej natury (malownicze wybrzeże Bałtyku pełne jezior i rzek
oraz głębokie i niedostępne bory), jak również elementy kaszubskiej mentalności
opartej na przeświadczeniu, że dobro zawsze zwycięża. Barwne obrazy realizacji
podkreślały dekoracje i lalki zaprojektowane przez Adama Kiliana, w których scenograf wykorzystał rozpoznawalne motywy kaszubskiego stroju ludowego, kaszubskich naczyń i sprzętów domowych, a także kaszubskie instrumenty muzyczne oraz
ich dźwięki13. Prapremierowa inscenizacja Guli-Gutki podkreślała zarazem walory
warstwy słownej dramatu Natalii Gołębskiej, zwłaszcza jego muzyczność, wpisując
temat sztuki – silnie związany z pomorsko-kaszubskimi tradycjami folklorystycznymi – w model przedstawienia lalkowego atrakcyjnego wizualnie i widowiskowo.

Damroka i Gryf... za panowania Świętopełka Wielkiego
W 1984 roku Natalia Gołębska napisała sztukę dedykowaną specjalnie słupskiej
„Tęczy”. Niełatwy w odbiorze tekst Damroki i Gryfa, dramatu eksponującego motywy legendarne przeplatane wydarzeniami z historii Pomorza, przeznaczony był
dla nieco starszego odbiorcy dziecięcego. Akcja sztuki rozgrywała się na Pomorzu
Gdańskim za czasów panowania księcia Świętopełka Wielkiego. XIII-wieczna historia odkrywała przed widzami okoliczności najazdu Krzyżaków oraz walkę Pomorzan o przynależność do państwa polskiego. Wydarzenia i postaci historyczne
mieszały się z pomorską legendą, według której do pokonania Krzyżaków przyczyniła się księżniczka Damroka, samotna i posępna córka księcia Świętopełka. To ona
odnalazła gniazdo legendarnego Gryfa Pomorskiego i przekazując mu miecz – znak
13

Por. wybrane recenzje: Z. Flis, Z Guli-Gutką po Kaszubach, „Głos Pomorza” 1977, nr 151, J. Dąbrowa, Pani
Zofii kraina legend, „Pomerania” 1988, nr 5.
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dawnych władców Pomorza – wyzwoliła jego legendarną moc. Już wkrótce, decyzją syna Świętopełka księcia Mściwoja II, Pomorze zostało przekazane w postaci
darowizny Księciu Wielkopolskiemu Przemysławowi II (1282). Na pamiątkę tych
wydarzeń herbem Pomorza stał się Gryf – mityczny ptak, pół orzeł, pół lew, którego
wizerunek umieszczano na tarczach, sztandarach i w herbach pomorskich wojów.
Obok postaci Gryfa w sztuce Gołębskiej pojawiał się też samotny kaszubski grajek –
Smętek, duch pomorskiej ziemi, ukazujący się w chwilach szczególnego niebezpieczeństwa14. Jego złowieszcza pieśń ostrzegała księżniczkę Damrokę przed grożącym
jej niebezpieczeństwem.
Trudności inscenizacyjne Damroki i Gryfa, przedstawienia wyreżyserowanego
przez Zofię Miklińską, ze scenografią i projektami lalek Alego Bunscha oraz muzyką Jerzego Partyki, wynikały z faktu nagromadzenia i przemieszania w tekście dramatu, a także w jego lalkowej realizacji motywów historycznych oraz legendarnych.
Na scenie pojawiały się nie tylko postaci księcia Świętopełka i jego rycerzy, księżniczki Damroki, jej piastunki Dargi i innych dwórek, Mściwoja II czy Krzyżaków,
ale również pomorskie bóstwa zaklęte w Dzwony (Świętobor, Wartosław i Bronimir), złowieszczy nadmorski grajek Smętek oraz legendarne Gryfy – Gryf Pomorski
(Gryf Gryfów), Gryf Złoty oraz Srebrny. Akcja sztuki rozgrywała się przede wszystkim w grodzie księcia Świętopełka, ale także na słowiańskim cmentarzysku ukazanym jako zbiorowisko starych obelisków. Przemieszanie materiału historycznego
i legendarnego stanowiło – zdaniem Zofii Watrak – ciekawe rozwiązanie kompozycyjne dramatu, który swoją formą nawiązywał do struktury dramatu romantycznego,
łączącego pierwiastki fantastyczne z historycznym, postaci legendarne z rzeczywistymi, sceny realistyczne z poetyckimi. Jak wyjaśniała Natalia Gołębska we wstępnych didaskaliach dramatu:
Treść sztuki nie pokrywa się z dziejami Damroki. Wykorzystane są jedynie niektóre wątki, przetworzone w akcji. Postać niezwykłej Księżniczki z pogranicza legendy i historii, niepokojąca wyobraźnię – służy tym razem Ojczystej Ziemi w walce
z odwiecznym wrogiem. Czy było tak naprawdę? – zapytajcie Gryfa Pomorskiego15.
Rozwiązanie zaproponowane przez Gołębską było zarazem ciekawym zabiegiem teatralnym, łączącym materiał historyczny i legendarny z poetyckim uogólnieniem, typowym dla formuły parawanowego teatru lalkowego16.
Zofia Miklińska, jak sama potwierdzała to w prasowych wypowiedziach, zdawała sobie sprawę z trudu inscenizacji sztuki Gołębskiej oraz trudu odbioru przedstawienia17. Jego realizatorom nie chodziło o to, by dziecięcy odbiorca zapamiętał
14

15

16

17

Motyw Smętka i jego literackie kreacje opisał J. Samp, Smętek. Studium kreacji literackich, Gdańsk 1984 oraz
tenże, Kaszubski Smętek na scenie, „Pomerania” 1983, nr 4.
N. Gołębska, Fantazje kaszubskie, Gdańsk 2003 [wybór zawiera dramaty: Guli-gutka, Diabelskie skrzypce oraz
Damroka i Gryf].
Z. Wartak, Damroka i Gryf w Teatrze Tęcza, „Biuletyn Informacyjny Polskiego Ośrodka Lalkarskiego” 1985, nr
9/10, s. 5.
Por. wybrane recenzje: (jn) [J. Nitkowska], Bajka to li tylko? „Zbliżenia” 1984, nr 47 oraz M. Mirecka, „Tęcza”
dzieciom, „Głos Pomorza” 1984, nr 250 [wywiad z Z. Miklińską].
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szczegóły opowiadanej historii, lecz by wyniósł z oglądanego przedstawienia obrazy
związane z przeszłością i historią Pomorza. Zadanie popularyzacji wiedzy o Pomorzu, jego historii, legendach i wierzeniach było niejako wpisane w strukturę dramatu
Gołębskiej, a zarazem sceniczną realizację Damroki i Gryfa. Aspekt tożsamościowy
dramatu i jego teatralnej realizacji wpisany w proces popularyzacji wiedzy obejmował nie tylko opowiadaną historię, ale także płaszczyznę wizualną lalkowego
przedstawienia. Za sprawą projektu scenograficznego Bunscha na scenie pojawiały
się ciekawe rozwiązania architektoniczne. Styl scenicznej zabudowy zamku księcia
Świętopełka i księżniczki Damroki nawiązywał do realiów architektonicznych XIII
-wiecznego grodu pomorskiego, wiernie pokazano także słowiańskie cmentarzysko
(jako zbiór szarych obelisków). Prawdę psychologiczną postaci oddawała wykorzystana w realizacji technika lalek-jawajek, sprzyjająca niezwykle wyrazistemu ruchowi poszczególnych postaci.
Recenzenci Damroki i Gryfa dostrzegali związki między pomysłem inscenizacyjnym Zofii Miklińskiej a rozwiązaniami stosowanymi przez Natalię Gołębską
w gdańskiej „Miniaturze” i jej indywidualnym stylem narodowego teatru lalkowego. Zofia Watrak podkreślała:
Trzeba zresztą powiedzieć, że Zofia Miklińska jest konsekwentna w wyborach
repertuarowych, wierna nie tylko Natalii Gołębskiej, od której uczyła się teatru,
ale także jej idei teatru patriotycznego, związanego z dziejami i tradycją własnego
regionu18.
Zauważona przez krytyków analogia będzie zarazem kolejną płaszczyzną oddziaływania Natalii Gołębskiej na słupską „Tęczę”, o której należy wspomnieć. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, iż wieloletnie kierownictwo artystyczne Zofii Miklińskiej w Państwowym Teatrze Lalki „Tęcza” (lata 1970-1990) łączyło się nie tylko z jej osobistymi zainteresowaniami nurtem teatru folklorystycznego skupionego
na najbliższym regionie (nurt pomorsko-kaszubski), ale również z doświadczeniami wyniesionymi z pracy w Teatrze Lalki i Aktora „Miniatura” w Gdańsku, gdzie
blisko współpracowała z Gołębską. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że Gołębska do pewnego stopnia ukształtowała zainteresowania artystyczne Miklińskiej,
która w „Miniaturze” pracowała początkowo jako aktorka (najpierw jako adeptka
w grupie pod opieką Gołębskiej, następnie aktorka-lalkarz), później reżyser (lata
1955-1969)19. Miklińska ciepło wspominała zwłaszcza swoje początki w zawodzie
aktora-lalkarza i szczególną opiekę Gołębskiej nad adeptami przygotowującymi się
do eksternistycznych egzaminów lalkarskich20. W kolejnych latach pracy w gdańskim teatrze lalkowym ich relacje nadal pozostawały bliskie i serdeczne, a „pani Basia”, jak najczęściej zwracali się do Gołębskiej jej współpracownicy, równie mocno
zachęcała Miklińską do podjęcia pracy w Słupsku.
18
19

20

Z. Wartak, Damroka i Gryf w Teatrze Tęcza, s. 5.
Wszystkie role aktorskie i prace reżyserskie odnotowuje praca A. Bocian, Zofia Miklińska. Dokumentacja działalności, Łódź 2001.
Por. wspomnienie Z. Miklińskiej, Natalia, „Scena” 1977, nr 9, s. 35.
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Natalia Gołębska w Słupsku
Zainteresowanie Miklińskiej teatrem folklorystycznym przerodziło się w pasję, stając się zarazem programowym wyznacznikiem słupskiej „Tęczy”, gdzie obok przedstawień nawiązujących do tradycji oraz kultury regionu pomorsko-kaszubskiego21
organizowano seminaria naukowe oraz tematyczne wystawy scenograficzne poświęcone folklorowi w teatrze lalkowym. Ich aktywną uczestniczką była także Natalia
Gołębska, która kilkakrotnie gościła w Słupsku. W 1972 roku „Tęcza” obchodziła
jubileusz 25-lecia teatru. Z tej okazji zorganizowano Ogólnopolską Wystawę Sztuki
Lalkarskiej połączoną z jubileuszem słupskiego teatru22. W salach Muzeum Pomorza Środkowego zaprezentowano dorobek lalkarski polskich teatrów zawodowych,
w tym także prace wypożyczone z „Miniatury”23. Natalia Gołębska przywiozła
do Słupska eksponaty ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przedstawień, a zarazem najlepsze z tego okresu prace scenograficzne Alego Bunscha – słynnego Tura
z opowieści O turze złotorogim, parę krakowską (Krakowiaczka i Kasię) z przedstawienia Bo w Mazurze taka dusza, lalki z Baśni o pięknej Parysadzie oraz szopkę
wraz z piernikowymi lalkami z Flisaka i Przydróżki Hanny Januszewskiej. W salach
wystawowych Muzeum Pomorza Środkowego znalazły swoje miejsce ekspozycje
ukazujące związki współczesnego teatru lalkowego z tradycją ludową. Zaprezentowano między innymi różne typy szopek (kolędniczne, stylizowane, wpisane w klasyczne okno sceniczne, przenośne), gdyż Zofia Miklińska utożsamiała tradycyjną
formę polskiego teatru lalkowego właśnie z szopką24. Dwa lata później (rok 1974)
zorganizowano w „Tęczy” – pod opieką naukową Czesława Hernasa i przy współudziale Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – ogólnopolskie
seminarium folklorystyczne Tradycje ludowe w polskim teatrze lalek. Konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli środowiska lalkarskiego (Ernesta Brylla,
Adama Kiliana, Wandy Dubanowicz i Henryka Jurkowskiego) oraz naukowego.
Gościem specjalnym spotkania była Natalia Gołębska. Obradom towarzyszyły po21

22

23

24

Nurt ten charakteryzuję szerzej w pracy A. Sobiecka, Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna, Słupsk 2012, s.
174-200. W rozdziale Motywy pomorskie w repertuarze Tęczy odnoszę się do Guli-Gutki oraz Damroki i Gryfa
w kontekście wykorzystanych tam motywów pomorskich i kaszubskich. W niniejszym artykule skupiam się
na związkach Natalii Gołębskiej ze słupską „Tęczą”.
Por. teczka dokumentacyjna Seminarium w archiwum Państwowego Teatru Lalki (PTL) „Tęcza” w Słupsku
[tu: m.in. program wystawy ze słowem wstępnym Henryka Jurkowskiego oraz założenia programowe wystawy
przygotowane przez Z. Miklińską].
Na wystawie pokazano ponad dwieście eksponatów, w tym lalki, rekwizyty, kostiumy, projekty scenograficzne,
programy teatralne, afisze, zdjęcia oraz plakaty wykonane dla „Tęczy” przez Adama Kiliana, Alego Bunscha
oraz Leokadię Serafinowicz, a także sztukę lalkarską teatrów z Olsztyna, Torunia, Wrocławia, Łodzi, Katowic,
Czeskiego Cieszyna, Bielsko-Białej, Zielonej Góry, Warszawy, Poznania, Krakowa, Opola, Kielc, Szczecina,
Wałbrzycha, Rabki, Rzeszowa i Lublina. Biorąc pod uwagę moment zorganizowania wystawy, była ona wyjątkowym wydarzeniem artystycznym. Por. B. Frankowska, Ogólnopolska wystawa sztuki lalkarskiej w „Tęczy”,
„Teatr” 1972, nr 19.
Por. założenia programowe Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki Lalkarskiej opracowane przez Z. Miklińską, s. 1,
[w:] teczka dokumentacyjna Seminarium, archiwum PTL „Tęcza” w Słupsku.
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kazy spektakli teatrów lalkowych z Poznania (O Kasi, co gąski zgubiła Marii Kownackiej), Rabki (O Zwyrtale Muzykancie Jana Wilkowskiego) i Słupska (Od Polski
śpiewanie). W 1988 roku Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”, wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego, ponownie gościli uczestników ogólnopolskiego seminarium
Folklor i historia w teatrze lalek25. Obradom towarzyszyły pokazy spektakli oraz
wystawa scenograficzna Wątki ludowe w scenografii (ze zbiorów PTL Tęcza w Słupsku), odbywająca się w Galerii Biura Wystaw Artystycznych Baszta Czarownic. Teatr Lalki i Aktora „Baj” z Warszawy zaprezentował sztukę Natalii Gołębskiej Leć
głosie po rosie, Białostocki Teatr Lalek pokazał słynnego Turlajgroszka Piotra Tomaszuka, słupska „Tęcza” Biwak z przyśpiewkami Hanny Januszewskiej. Gościem
seminarium była ponownie Natalia Gołębska, która w trakcie obrad wygłosiła referat-manifest artystyczny, co zostało zapamiętane przez uczestników spotkania26.
Niestety, stenogram tej wypowiedzi nie zachował się w materiałach archiwalnych
„Tęczy”. W tym czasie Gołębska nie pracowała już formalnie (na etacie) w Teatrze
Lalki i Aktora „Miniatura”, choć nadal była jeszcze związana z gdańskim teatrem
lalkowym. W tym samym roku część referatów wygłoszonych na słupskim seminarium opublikowano w „Teatrze Lalek”, któremu nadano specjalny podtytuł Teatr
lalek i folklor27. W numerze znalazły się referaty Henryka Jurkowskiego (Folklor
jako ograniczenie wyobraźni) i Teresy Ogrodnickiej (Baśń w socrealizmie), a także
wypowiedzi praktyków teatralnych – Zofii Miklińskiej, Joanny Piekarskiej i Rimasa
Drieżisa, zamieszczone pod wspólnym tytułem Czym jest dla mnie folklor.
Wśród wypowiedzi zamieszczonych w „Teatrze Lalek” znalazł się komentarz
Joanny Piekarskiej, wspominającej bliską współpracę z Natalią Gołębską przy realizacji jej kolejnej kaszubskiej fantazji, a mianowicie Diabelskich skrzypiec. Przedstawienie, którego prapremiera odbyła się w toruńskim „Baju Pomorskim” w 1977 roku
w reżyserii Piekarskiej, było opowieścią o poszukiwaniu kaszubskiego instrumentu
muzycznego wyglądem przypominającego miotłę i wydającego dźwięki podobne
do brzęczenia (takie same skrzypce pojawiały się w Guli-Gutce). Jednak nie na samo
przedstawienie warto w tym miejscu zwrócić uwagę, a raczej na formę współdziałania między autorką a reżyserką Diabelskich skrzypiec. Bliska współpraca, o której
wspomina Piekarska, oznaczała bowiem współtworzenie tekstu przez obie reżyserki. Wybór tematu i sposób jego poprowadzenia zależał w głównej mierze od autorki Natalii Gołębskiej, ale pośrednio także od reżyserki Joanny Piekarskiej, kolejnej
wybitnej osobowości polskiego teatru lalkowego. Podobna sytuacja powtórzyła się
przy pisaniu i słupskiej realizacji Damroki i Gryfa, tekstu powstałego specjalnie dla
„Tęczy”. W pewnym stopniu ta bliska współpraca wyznaczała styl pracy Gołębskiej
25

26

27

Por. teczka dokumentacyjna Seminarium II, archiwum PTL „Tęcza” w Słupsku [tu: m.in. program sesji z dnia
28–29 listopada 1988 r. i informacje dotyczące wystawy Wątki ludowe w scenografii] oraz teczka nr 041
„Współpraca z teatrami i stowarzyszeniami teatralnymi” [tu: m.in. karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium
N. Gołębskiej].
Por. M. Mirecka, By folklor nie trafił do lamusa, „Głos Pomorza” 1988, nr 293, s. 8 [rozmowa Mireckiej
z uczestnikami seminarium M. Waszkielem i H. Jurkowskim].
Por. „Teatr Lalek” 1988, nr 2.
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na płaszczyźnie autor (ka) – reżyser (ka). Miklińska zaproponowała Gołębskiej konkretny temat, Gołębska zrealizowała go w typowy dla siebie sposób, łącząc odległe
perspektywy czasowe i historyczne lalkowej opowieści o Pomorzu, a także wybrane
elementy historyczne z utrwalonymi w tradycji pomorskimi wierzeniami i legendami. Sposób potraktowania tematu historycznego oraz połączenia go z metaforyczną
i poetycką formułą parawanowego teatru lalkowego mieścił się zarazem w sposobie
definiowania przez obie reżyserki zadań i funkcji teatru lalkowego28. Zdaniem Miklińskiej nie zamykały się one bowiem jedynie w aspekcie poznawczym, terapeutycznym czy kompensacyjnym, które teatr lalkowy miał i powinien był realizować
w kontekście dziecięcego odbiorcy, ale przede wszystkim w aspekcie edukacyjno
-wychowawczym, uwzględniającym także tradycje najbliższego geograficznie i kulturowo regionu Pomorza Środkowego. W swoim artystycznym programie zatytułowanym O teatrze potrzebnym o roli tradycji i kultury regionu Miklińska pisała:
Niezależnie od poczucia więzi bohatera z całym światem, a także i na tle tej
wspólnoty, wyodrębnia się specyficzna więź narodowa – świadomość przynależności do grupy mówiącej tym samym językiem, złączonej wspólną przeszłością historyczną i określonym dziedzictwem kulturowym29.
Interesował ją teatr lalkowy, który – poprzez edukację teatralną prowadzoną
od najmłodszych lat – uczy i zaspokaja potrzeby dziecięcego odbiorcy, teatr, który wprowadza w świat wartości i współdziała w procesie kształtowania młodego
człowieka. Podobnie zadania teatru lalkowego definiowała Natalia Gołębska, kładąc
szczególny nacisk na proces systematycznej edukacji teatralnej, określanej przez nią
mianem „wychowania przez teatr” i równie poważne traktowanie dziecięcego odbiorcy – partnera dialogu z teatrem od najmłodszych lat. Gołębska na każdym kroku
podkreślała, że teatr, będący domeną sztuki zintegrowanej, działa i zarazem oddziałuje na odbiorcę wielostronnie oraz wielowarstwowo30. Już jako reżyser i kierownik
literacki „Miniatury”, będąc współodpowiedzialna za wybory repertuarowe oraz realizację poszczególnych spektakli, Gołębska pisała:
Tu już mamy do czynienia z widzem współpartnerem prowadzącym dialog z teatrem, poszukującym prawdy o świecie i o sobie. W naszych rękach spoczywa odpowiedzialność wychowania nowego widza tak, ażeby w przyszłości mógł podjąć
ów dialog. Wobec zmian zachodzących w literaturze, wobec nowych możliwości,
jakie stwarza film i telewizja, teatr musi określić swoją odrębność, jeszcze głębiej
docierać do obrazu całości egzystencji człowieka. Nie odmawiajmy dziecku świata
fikcji, którą ono samo stwarza od pierwszych lat swego życia. Fikcja pomaga uwraż-

28

29
30

Por. ważniejsze wypowiedzi programowe Z. Miklińskiej, tj. O teatrze potrzebnym. W: Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku 1946–1976, Słupsk 1976, s. 37-41 oraz Teatr mój widzę potrzebny. W: 25 lat „Tęczy”
1946–1971, Słupsk 1971, s. 6-11.
Z. Miklińska, O teatrze potrzebnym, s. 39.
Por. wypowiedź N. Gołębskiej na konferencji Teatr lalek dziś i jutro przedrukowaną w „Teatrze Lalek” 1967, nr
41/42, s. 64-66.
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liwiać się na wartości humanistyczne, bez których w zbytnio zmechanizowanym
świecie, można się zagubić31.
Problematyka folkloru oraz ludowości w polskim teatrze lalkowym interesowały Natalię Gołębską od dawna, czemu dawała wyraz nie tylko uczestnicząc w tematycznych sesjach organizowanych między innymi przez słupską „Tęczę”, ale także
w kolejnych pracach reżyserskich i inscenizatorskich realizowanych w gdańskiej
„Miniaturze”. Także badacze teatru lalkowego podkreślają jej szczególny wkład
w wykorzystywanie tematów oraz motywów opartych na folklorze, który był – jej
zdaniem – przejawem „lirycznego wyrazu prawdy” o świecie, ojczystej ziemi, ale
także najbliższym regionie. Henryk Jurkowski wielokrotnie podkreślał, iż dla Gołębskiej mniej ważna była sama fabuła sztuk oparta na ludowych piosenkach, strojach, postaciach czy ludowym folklorze, co zdają się potwierdzać inscenizacje Turoniowej kolędy czy Guli-Gutki. Interesował ją folklor rozumiany jako rodzaj syntezy
ludowego światopoglądu32, folklor będący istotną częścią tożsamości regionalnej,
a nie folklor postrzegany jedynie jako figura etnograficzna. Także zainteresowanie
mitami, legendami oraz baśniami, zrealizowane wzorowo między innymi w Damroce i Gryfie, było przejawem postrzegania przez Natalię Gołębską zadań teatru lalkowego, które określała mianem „wychowania przez teatr”:
Wychowując przez teatr musimy pomóc żyć, musimy stworzyć dziecku bazę
i zaplecze, uczyć rozeznania właściwej osobowości i otaczającego świata poprzez
węzłowe punkty egzystencji i losu człowieka, poprzez pokazywanie miłości, prawdy, kłamstwa, zdrady, nieszczęścia, wygnania, nawet śmierć. Te wszystkie niełatwe
sprawy możemy pokazać i pomóc w rozeznaniu w nich przy pomocy mitów, legend,
baśni i bohaterstwa. Uczymy go patrzeć szeroko i daleko33.

31
32
33

Tamże, s. 65.
Por. np. H. Jurkowski, Folklor w teatrze lalek, „Literatura Ludowa” 1973, nr 4-5, s.13.
N. Gołębska, wypowiedź na konferencji Teatr lalek dziś i jutro, „Teatr Lalek” 1967, nr 41/42, s. 65.
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Tematy, techniki i konteksty
dramaturgii Natalii Gołębskiej
Natalia Gołębska i pomorska dramaturgia lat 1945-1989
Natalia Gołębska jako autorka sztuk teatralnych w sytuacji kulturowej powojen-

nego Pomorza i Kaszub nie działała w osamotnieniu. Choć w latach czterdziestych
i pięćdziesiątych trudno było ze względu na zniszczenia wojenne i sytuację narodowościową oczekiwać szybkiego i spektakularnego odrodzenia się kultury wysokiej, niemniej jednak próby takie podjęto i przyniosły one zalążki trójmiejskiego środowiska artystyczno-literackiego. Jedną z inicjatyw wprowadzania nowych
elementów w kulturową tkankę Pomorza Wschodniego i Gdańska było powołanie
do życia Teatru Lalki i Aktora „Miniatura”, którego założycielami byli w 1952 roku
krakowianin Ali Bunsch oraz lwowianka z urodzenia – Natalia Gołębska i jej mąż
długoletni dyrektor administracyjny Teatru - Jerzy Gołębski1. Wokół tego teatru pojawiały się takie osobowości twórcze jak Franciszek Fenikowski, Róża Ostrowska,
czy Lech Bądkowski, różnorako z nim związani. Fenikowski napisał na potrzeby
zespołu sztuki: Ziemia jest okrągła (powstanie w 1953 roku, realizacja w Teatrze
„Miniatura” w Gdańsku w 1954 roku pt. Dumna legenda. Rzecz o Janie z Kolna),
Z igły widły (sztuka napisana w 1965, wystawiona w „Miniaturze” w 1966 roku).
Ostrowska była stałą recenzentką pojawiających się na scenie „Miniatury” sztuk2,
Bądkowski był tego teatru kierownikiem literackim (od 1954 r.) i także napisał sztuki kierowane do młodego widza (Zaklęta królewianka z 1959 r., Złoty sen z 1954 r.,
Sąd Nieostateczny). Oprócz wymienionych twórców pojawiali się jeszcze inni autorzy utworów scenicznych, niekoniecznie kierowanych ku scenie Teatru „Miniatura”,
1

2

Osobnymi opracowaniami o Teatrze „Miniatura” są m.in.: M. Szczepkowska, 20 lat teatru na Wybrzeżu.
Wspomnienia i obserwacje, Gdynia 1968; H. Jurkowski, Teatr „Miniatura”. Tezy do monografii, Gdańsk 1979;
Z. Watrak, Teatr „Miniatura”. Artyści i konwencje. W: Gdańsk teatralny. Historia i współczesność, red. J. Ciechowicz, Gdańsk 1988. Rolę omawianej tutaj artystki przedstawia J. E. Wiśniewska, Natalia Gołębska. Dokumentacja działalności, Łódź 1996, H. Jurkowski, Natalia Gołębska, „Teatr Lalek” 2001, nr 3, s. 39-43.
Patrz opracowania: Pro memoria Róża Ostrowska (1926-1975), oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo
2003, a zwłaszcza M. Bukowska-Schielmann, Świat teatru Róży Ostrowskiej. W: Róża Ostrowska, Bibliografia
oraz trzy szkice o życiu i twórczości, oprac. A. Fac, Gdańsk 2014, s. 57-101. W stosunku do Gołębskiej patrz: R.
Ostrowska, „Pomorze” 1958, nr 22, s. 7.
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co doczekało się już komentarza w pracach Krystyny Maksymowicz3, Ewy Nawrockiej4, czy Anny Flisikowskiej5. Co do Gołębskiej, to nie zaczynała ona swojej drogi artystycznej od Teatru „Miniatura”, lecz od gdyńskiego Teatru „Żywego Słowa”
oraz Teatru Miejskiego „Wybrzeże”, w którym reżyserowała sztuki dla dzieci pod
kierunkiem Iwo Galla już od sezonu 1946-1947.
Wymienieni powyżej autorzy to twórcy kultury polskiej, trzeba wszakże pamiętać o dramaturgii rozwijającej się w okresie międzywojennym i powojennym
w języku kaszubskim, ponieważ choć miała inną grupę odbiorców aniżeli twórczość
polskojęzyczna, stanowiła przecież pewną propozycję artystyczną, zawierając w sobie tematy i motywy tradycji kaszubskiej, które potem inspirowały twórców polskojęzycznych. Myślę w tym miejscu o Janie Karnowskim6, Bernardzie Sychcie7,
Janie Piepce8, Hubercie Sucheckim9, czy Janie Rompskim10, którzy w tych samych
latach co Natalia Gołębska pisali swoje utwory na scenę. Trudno w tym momencie
przesądzić czy owa twórczość była autorce Fantazji kaszubskich dobrze znana, lecz
z drugiej strony mało prawdopodobne jest, aby choćby pobieżnie nie zetknęła się
zwłaszcza z twórczością Piepki czy Sychty. Można tak sądzić ze względu na akcentowanie obrzędowo-magicznego i ludowo-podaniowego wymiaru przedstawianej
w utworach Gołębskiej rzeczywistości.

Tematyka i techniki sztuk
Natalia Gołębska jest autorką kilku utworów scenicznych; by wymienić tutaj te
wydane drukiem: O turze złotorogim11, czy Kramik Mikołaja Gwiazdora12 oraz inscenizacji tekstów innych autorów, jak w przypadku programów pt. My dłonie wspiera3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

K. Maksymowicz, Kaszubska twórczość sceniczna po roku 1945. W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w
latach 1945-1975, red. A. Bukowski, Gdańsk 1979, s. 310-323.
E. Nawrocka, Problemy dramaturgii Wybrzeża. Przegląd i ocena. W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w
latach 1945-1975, s. 263-309.
A. Flisikowska, Gdańsk literacki. Od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005), Gdańsk 2011, s. 27-28.
D. Kalinowski, Obraz – idea – tożsamość. O dramaturgii Jana Karnowskiego. W: J. Karnowski, Dramaty,
oprac. i przyp. M. Cybulski, wstęp C. Obracht-Prondzyński, D. Kalinowski, M. Cybulski, Gdańsk 2011, s.
71-139.
D. Żebrowska, Twórczość dramatyczna Bernarda Sychty, „Zeszyty Naukowe Wyższego Studium Nauczycielskiego UG” 1973, nr 3, s. 113-117 albo J. Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta, Gdańsk Pelpin 1997, s.
66-96; D. Kalinowski, Bernard Sychta teatralny czyli (syn)teza Kaszub na scenie, w druku.
Pro memoria Jan Piepka (1926-2001), oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013; D. Kalinowski, Jasna strona
codzienności. Sztuki teatralne Jana Piepki, „Acta Cassubiana” 2015, nr XVII, s. 181-198.
D. Kalinowski, Hubert Suchecki, Zapomniany dramaturg kaszubski? „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”
2015, s. 182-192.
D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Romskiego, Tematy, idee, techniki. W: J. Rompski, Dramaty kaszubskie,
oprac. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009, s. 5-44.
Wydania tekstu: „Scena” 1976, nr 12 i przedruki: Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, t. 1, wybór i oprac.
W. Domańska i S. Wilczak, Łódź 1984, s. 19-48 oraz Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. H. Jurkowski, t. 3: W kręgu polskich tradycji, Wrocław 2003, s. 38-54.
W zbiorze: Teatr baśniowy, wyb. S. Marat, oprac. H. Pijanowski, Warszawa 1983, s. 56-78.
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my o buty13 lub Sen o morzu14. Te z utworów, które wymieniłem, zawierają motywy
wiejskie oraz pomorskie, wskazując na stałe zainteresowanie autorki i reżyserki tego typu przestrzeniami kulturowymi. Przedstawiane są one z nieco instrumentalnie
traktowanym ładunkiem patriotycznym lub też z postromantycznym podejściem
do folkloru jako źródła stabilnego systemu etycznego i poczucia tożsamości15.
Do tradycji kaszubskiej, co najbardziej mnie w tym tekście interesuje, nawiązała
Gołębska dzięki trzem formom dramaturgii kierowanej do młodego widza: Guligutce, Diabelskim skrzypcom oraz Damroce i Gryfowi16. Wszystkie te sztuki prezentowane były pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w słupskim Teatrze
Lalki „Tęcza”, a potem i w innych teatrach lalkowych. Owe trzy dramaty, choć
skierowane są do niewyrobionego odbiorcy, realizowały nieco zbliżone cele edukacyjno-tożsamościowe, co wiązać można z zakładanym wiekiem i wiedzą o świecie
u młodych widzów. Tym samym autorka okazywała dbałość o zrozumiałość i atrakcyjność swojego przekazu.
Zacznijmy od sztuki Guli-Gutka czyli śpiewogra lalkowa na kaszubską nutę,
która została napisana przede wszystkim dla najmłodszych widzów, silnie wykorzystując muzyczny walor słowa. W formie tej z folkloru kaszubskiego zaczerpnięte
zostały postacie sztuki, które jednak nie istnieją w niej jako etnograficzny przykład
tradycji, lecz w przekształconych i sfunkcjonalizowanych konturach. Guli-Gutka –
pojawia się w sztuce niczym bohater ludowy, pełen werwy i pomysłowości, który
zgodnie z konwencją sztuki jest lalką teatralną żądną doświadczeń i przygód. Inne
figury - Rogatek i Rokitnik to demoniczno-animalistyczne postacie, które jednocześnie uosabiają psotę i przeciwności. Diabelskie Skrzypki, Pobrzękiwacz oraz Burczybas to antropomorfizowane instrumenty, które tyleż przywołują kontekst kaszubskiej muzyki, co jednocześnie są personami wartkiej akcji sztuki. Mniej związane
z Kaszubami, ale jak najbardziej naznaczone muzycznością, są takie postacie jak
Śpiewograjek – figura sceniczna spełniająca funkcję konferansjera, Patataj – osioł
o bardzo rozwiniętych i komicznie oddziaływujących umiejętnościach muzycznych,
a także Baju-Baj – skrzypek, który zawiaduje teatrem lalkowym.
Sztuka Guli-Gutka jednocześnie realizuje trzy cele dydaktyczno-estetyczne.
Po pierwsze, oddziałuje na wyobraźnię muzyczną czytelnika/widza: stąd tak wiele tutaj onomatopei, łatwych do powtórzenia i kojarzących się z odpowiadającym
im wydarzeniami, żartobliwych rymowanek wprowadzających żartobliwy nastrój,
a także kilka postaci scenicznych-instrumentów:
13
14
15

16

„Teatr Ludowy” 1949, s. 219-225.
„Ziemia Gdańska” 1960, nr 3.
Największe opracowania dotyczące działalności artystycznej w pracach magisterskich powstałych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Białymstoku: I. Markiewicz, Twórczość Natalii Gołębskiej, Białystok 1980;
S. K. Mancewicz, Teatr Natalii Gołębskiej w opinii krytyki i widzów, Białystok 1991.
Z tekstów utworów scenicznych Gołębskiej za życia Autorki dostępna była: Guli-Gutka, „Scena” 1976, nr 7
oraz fragment Diabelskich skrzypiec „Pomerania” 1977, nr 3, s. 32-39. Inne ze sztuk zostały opublikowane
dopiero po śmierci Autorki w wydaniu: N. Gołębska, Fantazje kaszubskie, Gdańsk 2003.
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Baju-Baj: Całkie nieźle, jak na razie
Oburcz przerwę Burczybasie
Burczybas: Bur-bur-bur
Bur-bur-bur
Niech odpocznie
Balet, chór!
Za ogrodem
W Śpiewobrodzie
Wszyscy mogą
Się ochłodzić.17

Po drugie, sztuka przedstawia kilka elementów tradycji kaszubskiej za pomocą figur bohaterów występujących także w ludowych podaniach i legendach, dzięki
umiejscowieniu akcji, które jest jednocześnie i geograficznie kaszubskie, i stylistycznie bajkowe (np. noc Kupały, dożynki). Wzmacnia jeszcze ten czynnik motyw
muzyczny piosenka kojarząca się z motywami pomorskimi:
Płynie woda od ogroda
do samego Gdańca –
Czarne buty do roboty.
Czerwone do tańca.
My przez wodę, wielka wodę
Po tęczowym moście –
Na bogate święto plonów
Dożynkowi goście.
Gospodarzu, gospodarzu
Każ otwierać bramy – 18

Po trzecie wreszcie, utwór zapoznaje młodego widza ze specyfiką przedstawienia teatralnego, konwencji artystycznej, specyfiką rekwizytu, nawet urządzeniami
wyposażenia sceny. Takie autotematyczne realia czy zwroty do widza raz biorą
w nawias iluzję przedstawienia, innym razem na nowo ją budują, w generalnym
wymiarze odsłaniając tzw. kuchnię przedstawienia i ukryte zwykle przed widzem
mechanizmy świata teatru:
Baju-Baj: Wiedzcie, hultaje
Że się nie godzi
Tak przed premierą
Kolegom szkodzić.
To żadna trawa,
17
18

N. Gołębska, Guli-gutka. W: tejże, tamże, s. 24-25.
Tamże, s. 32.
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Czy zielenina,
Tylko lalkowa
Bratnia drużyna!
I w tym teatrze
Prędzej się zdarzy,
Że się wypełni.
To, co się marzy. 19

Luźna intryga utworu przedstawia przygody Guli-Gutki, Śpiewograjka oraz Patataja, którzy ruszają w świat ku przygodom, napotykając zabawne przeciwności,
które im płatają Rogatek i Rokitnik. Ich przygoda kończy się w Kukiełkowie Polnym, w którym ratują od zguby lalki utworzone z warzyw. Radosną kodą utworu
jest zapewnienie widzów, że muzyczno-kaszubsko-teatralna opowieść stale będzie
odnawiana i rozwijana. W sztuce tej nie fabuła jest najważniejsza, a atmosfera dziecięcej zabawy i radości. Zaprojektowany spektakl ma wywołać pierwsze u tak młodych widzów pozytywne skojarzenia z kaszubską tradycją kulturową, wprowadzając kilka jej znaków, obrazów i melodii.
W kolejnym dramacie Gołębskiej pt. Diabelskie skrzypce, fantazja kaszubska
wystawionym w 1977 roku w toruńskim Teatrze Lalki i Aktora „Baj Pomorski”,
a potem i w słupskiej „Tęczy” elementów ze świata folkloru Kaszub jest już nieco
więcej. Cały utwór w prosto opowiedzianej intrydze jest zapisem przygód głównego
bohatera Wojtka, który przyobiecał swojej wybrance serca – Barbarce, że zdobędzie
diabelskie skrzypce. Aby to mogło nastąpić, chłopak musi przejść szereg prób charakteru i okazać spryt, wytrwałość i stałość uczuć. Uparty młodzieniec przechodząc
pomyślnie przygody, jednocześnie napotyka na szereg postaci z kaszubskiej demonologii, takie jak wiedźmy Latawica, czy Łyska, albo diabły, jak Purtk, Latawiec czy
Mamón, które potrafi sobie zjednać lub które umie pokonać. Szczęśliwym zakończeniem utworu scenicznego jest spotkanie się młodych kochanków, którzy dzięki doświadczeniom i roztropności rozpoznają własną wartość i budują trwałą osobowość,
w której mieści się i szacunek dla rodzimych korzeni.
Tak jak we wcześniejszej Guli-Gutce, tak i tutaj, utwór Gołębskiej silnie związany jest z elementami muzyki kaszubskiej. Pojawiają się wielokrotnie przyśpiewki,
fragmenty piosenek, a nawet i tańce. To już nie tylko folklorystyczna oprawa, lecz
niemal treść sztuki, którą można rozumieć jako wstępne zapoznanie szkolnego widza z etnograficznym wymiarem kultury Kaszub20. Czytamy/oglądamy np.:
19
20

Tamże, s. 29.
Znowu jako kontekst tematyczno-stylistyczny dla polskojęzycznej twórczości Gołębskiej można w tym miejscu
przywołać kaszubskojęzyczną, folklorystyczną dramaturgię Pawła Szefki. Patrz jego: Gwiżdże. Widowisko obyczajowe, obrazujące obyczaje i zabawy noworoczne Kaszubów, Gdańsk 1957; Sobótka. Widowisko ludowe oparte na zwyczajach i obyczajach kaszubskich, Gdańsk 1958; Deguse. Obyczajowy obrazek sceniczny z kaszubskich
stron, Gdańsk 1961; Wyzwoliny kosiarza. Widowisko plenerowe z Kaszub, Gdańsk 1979; Wrejôrze jidą. Widowisko plenerowe z kaszubskich obrzędów dyngusowych, Gdańsk 1981.
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Chłopcy: Owieczki chodzą, dzwonki brzękają
Kawalerowie dziewcząt szukają.
O jej, jej! O jej, jej!
Gdzie te dziewczęta,
Tra la la, Ti, ra la!
Te niebożęta!
Dziewczęta: Oj, idą, idą, wszyscy w zieleni
Uciekaj dziewczę, by cię nie wzięli.
Uciekaj, uciekaj, oj tym chłopakom
Oj tym, tym oj tym, tym
Tym wilkołakom!

Jednocześnie jednak jest to zasadne estetycznie sięgnięcie do atrakcyjnej formy
widowiska teatralnego, które silnie działa na odbiorcę przez sferę wizualną i muzyczną. Mamy zatem nawiązanie do sytuacji roku obrzędowego, a dokładnie Nocy
św. Jana, kiedy staczają ze sobą walkę siły dnia i nocy, moce boskie i diabelskie.
Akcja utworu rozgrywa się w kilku przestrzeniach, częściowo fabularnie, innym
razem symultanicznie. Wraz z bohaterami odwiedzamy zatem zagajnik, w którym
gromadzą się uczestnicy świętojańskiego obrzędu. Następnie widzimy chatę dziadka głównego bohatera, w której chłopak dowiaduje się, jak można zdobyć diabelskie
skrzypce. Później prezentowane jest fantastyczne miejsce spotkań wiedźm przygotowujących się na sabat. Potem zjawia się podobne w sposobie prezentacji leśne
uroczysko z postaciami Borowicy i Rokitnicy. W kolejnej odsłonie widać karczmę, w której przebywają diabły i gdzie sprytny Wojtek chwyta diabelskie skrzypce.
Wreszcie na końcu utworu dominuje przestrzeń Dziewczej góry, magiczne miejsce
okolicy, na którym dochodzi do ostatecznego zwycięstwa wspieranych przez niebiańskie moce dobra Wojtka i Barbarki nad siłami czarownic i diabłów. Ostatnim
akordem utworu jest przejście młodych bohaterów do sobótkowego korowodu i rozpoczęcie wiejskiej zabawy. Warto w tym momencie przywołać tytuł sztuki, albowiem diabelskie skrzypce to instrument obecny w typowej kaszubskiej kapeli21, mający wszakże swoim wyglądem przypominać o ludzkim sprycie, który skutecznie
potrafi zmusić siły zła do wykonywania miłej ludziom muzyki:
Wojtek: Przystroimy, przybierzemy od nowa
Żeby się kaszubskim pannom podobał.
Skrzypki: Perkusja w głowie
W brzuchu muzyka
Gra, dudni, dzwoni
W Diabelskich Skrzypkach.
Wszystko wyśpiewa i wygrać umie
21

Z. J. Przerembski, Diabelskie skrzypce. W: Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, red. W. Frankowska,
Gdańsk 2005, s. 42-43.
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Zaczarowana Kukła-Instrument!
Rokitnik: Więc na ludową, na skoczną nutkę:
„szewca”, „gałgankę” i… na sobótkę…22

Taka właśnie różnorodność literackiego, dydaktycznego, muzycznego oraz regionalnego wymiaru Diabelskich skrzypiec pozytywnie zarysowuje przestrzeń geograficzno-kulturową Kaszub. W propozycji teatralnej Gołębskiej staje się ona łatwa
w odbiorze, przyciągająca uwagę, atrakcyjna w śpiewności, świecie wyobraźni
i modelach postaw. Jeszcze bardziej aniżeli Guli-Gutka sztuka ta podaje młodemu
widzowi tradycję pomorską w formie artystycznego wydarzenia teatralnego, nie zaś
wiedzy etnograficznej podawanej w dyskursie muzealniczym.
Odmiennego sposobu sięgnięcia do tradycji kaszubskiej szukała Gołębska
w dramacie Damroka i Gryf... za panowania Świętopełka Wielkiego, który wystawiono w słupskiej „Tęczy” w 1985 roku. Występują tutaj postacie istniejące
w tradycyjnych opowieściach pomorskich i kaszubskich, zarówno ludzie, jak istoty fantastyczne. Główną bohaterką jest Damroka, córka księcia Świętopełka, która we wzniosłym akcie patriotycznym szuka możliwości pokonania największego
wroga księstwa – Zakonu Krzyżackiego. Za poradą swojej piastunki Dargi dowiaduje się, jak może tego dokonać nie tyle na polu bitewnym, co w wypełnieniu tajemniczej misji przebudzenia gryfa, który jest najsilniejszym strażnikiem Pomorza.
Jej poświęcenie przynosi w końcu pozytywny efekt, wojska Świętopełka pokonują
zewnętrznych wrogów z Zakonu.
Nieobszerny, dwuaktowy utwór w warstwie realistyczno-historycznej rozgrywa
się w dalekim średniowieczu i w okresie zmagań niestabilnego politycznie Księstwa Wschodniopomorskiego z Krzyżakami. Stąd obecność Świętopełka, jego rycerzy i posła, a także przedstawicieli drugiej strony konfliktu Komtura, jego szpiegów oraz Czarnych Rycerzy. Na planie fantastycznym w utworze możemy dostrzec
postaci Smętka, Gryfa Czarnego oraz Srebrnego, Złotego oraz Gryfy-Strażników,
a także swoiście personifikowane zaklęte dzwony. W sensie konstruowania ładu
przestrzennego napotykamy na podobną sytuację, część wydarzeń można osadzić
w konkretach miejsca geograficznego Kaszub i Pomorza, inne zaś są zarysowane
mgliście w poetyce tekstu baśniowego.
Głównym celem utworu zdaje się być przybliżenie nastoletniemu raczej widzowi trudnej do oceny i zrozumienia przeszłości Pomorza, z uwypukleniem ważnej
dla Kaszubów postaci Świętopełka i jego związków politycznych z Polską. Cele
poznawcze sztuki nie są zbytnio kamuflowane, wyraziście propagując treści patriotyczne. Już w didaskaliach pierwszego aktu objaśnia się znak herbowy Świętopełka,
po chwili w monologu Damroki dowiadujemy się wielu informacji historycznych,
interpretowanych z punktu widzenia wspólnoty polsko-kaszubskiej. Także inne postacie utworu przywołują rzeczywistość zmagań słowiańsko-germańskich, z zazna22

N. Gołębska, Diabelskie skrzypce. W: tejże, tamże, s. 86.
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czoną polaryzacją postaci pozytywnych strony polskiej (Radowid, Radek, Miłosz)
i postaci negatywnych strony krzyżackiej (Ulryk, Konrad). Oczywiście przebieg
wydarzeń podkreśla szlachetny wymiar żarliwości patriotycznej oraz konieczność
i chęć walki z wrogiem na Pomorzu.
Najbardziej złożoną i wieloznaczną cząstką utworu jest motyw legendy o Damroce wpleciony w jego akcję. Chodzi mi tutaj o sceny, w których księżniczka dowiaduje się od Dargi, że jest ona cząstką legendy, większej opowieści o heroicznych
zmaganiach pomorsko-krzyżackich23. Wypełnienie zadania wydobycia miecza spod
głazu w Kamiennym Kręgu i oddanie go Gryfowi, jest w takim układzie tyleż jej
osobistym celem, co jednocześnie formą obrony swej ojczyzny. Ponadjednostkową
rolę Damroki rozpoznaje także Gryf, który widzi w niej możliwość zrealizowania
się praw dziejowych. Obrazuje to scena:
Gryf Czarny – Wódz: Księżniczka Damroka!
Damroka: Wielki Gryf!
Wódz: Witaj, legendo!
Damroka: Witaj micie Lwa i Orła w jedność zaklętych.
Wódz: A wiesz ty, co to mit?
Damroka: To opowieść o bohaterskich czynach, która pod osłoną baśni przekazuje prawdę ludzkich
dziejów.
Wódz: Dobrze rozeznałaś, Księżniczko. P r a w d a D z i e j ó w! (…)

Końcowa partia drugiego aktu sztuki nasycona została zresztą szeregiem baśniowo-historycznych treści o dramatycznym, ale i też pozytywnym znaczeniu. Oto
w scenie proroctwa Dargi manifestują się elementy układu politycznego w Kępnie
pomiędzy pomorskim księciem Mściwojem (Mestwinem) a wielkopolskim księciem
Przemysłem, na mocy którego możliwe było zrekonstruowanie Królestwa Polskiego
czy wizją wielkiej wygranej przez wspólne siły pomorsko-polskie bitwy pod Grunwaldem. Do wizji Dargi dołączyła jeszcze Gołębska składniki lokalnych opowieści
o zatopionych dzwonach, które sfunkcjonalizowała w kontekście patriotycznym:
Komtur: Mów dalej, wiedźmo!
Darga: Słuchajcie głosu Wartysława: „Syn!... Syn!... Mestwin! Mściwoj! Przymierze z księciem Polan!...
Przymierze z Orłem Białym!!!...”
Widzę pergamin z pieczęcią… widzę słowa: „My, Mściwoj z łaski Bożej Książę Pomorza, tytułem prawdziwej i czystej darowizny wśród żyjących, przekazujemy dostojnemu Księciu Przemysłowi, z Łaski Bożej Księciu Polski, całą ziemię naszego Pomorza…” – Będzie działo się w Kępnie roku pańskiego 1282.
Komtur: Bić w trzeci dzwon!
23

Damroka z punktu widzenia historii jest postacią legendarną; np. B. Śliwiński, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk
1997 albo tegoż, Dzieje kasztelanii chmieleńskiej, Chmielno 2000. Jednakże ma ona swoje reprezentacje w tekstach literackich, np. W. Łęga, Legendy Pomorza, Gdynia 1958 albo I. Trojanowska, Z podaniem i legendą
na kaszubskich szlakach, Gdańsk 2013, s. 33-39.
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Darga: Widzę, widzę teraz waszą drogę… Na końcu drogi szerokie pole, pod wzgórzem sosnowym…
pod lasem zielonym… Tam wielka bitwa… Tam wasza mogiła!
Komtur: Zatopić dzwony! Rycerze czarni, zatopić dzwony!!24

W takiej oto scenicznej poetyce symbolicznego skrótu młody spektator sztuki
otrzymał wiedzę o historii Pomorza z zakresu XIII i XV wieku.

Ocena konwencji i wartości sztuk Gołębskiej
Jak zaznaczają badacze twórczości teatralnej Gołębskiej w sensie dominującej
konwencji teatralnej był to teatr poetycki, dość mocno jednak trzymający się litery
tekstu i nie przekształcający się w sceniczne wizjonerstwo. Zamiłowanie do konkretu nie sprowadziło jednak autorki, inscenizatorki i reżyserki do teatru dydaktycznego, moralizatorskiego, jednoznacznie wychowawczego. Propozycje Gołębskiej,
choć naznaczone były czynnikiem patriotyzmu, szukały do niego natchnienia nie
w aktualnych trendach politycznych, a w tradycji romantycznej, postrzegającej ludowość jako niewyczerpany rezerwuar wzorców, systemu zachowań i uniwersalnych wartości25.
Kiedy na przykład rozpoczyna się sztuka Damroka i Gryf partie wypowiedzi
głównej bohaterki poprzedzone są rozbudowanymi didaskaliami, w których Gołębska tak zwraca się do młodego widza, ukierunkowując jego uwagę ku emocjonalnemu przeżywaniu historii, jak i ku inscenizatorowi, podkreślając ważność oznakowania herbami kurtyny, która stale będzie tym samym utrwalała obraz tzw. pieczęci
Świętopełka26. Sama wypowiedź Damroki także świadczy o łączeniu się tendencji
obrazowania romantycznego z patriotycznym:
Damroka: Wisław, książę gdański
Od Wisły wziął imię.
Legenda – historia
Razem z wodą płynie.
Szeroko, daleko
Nad Bałtyk sztormowy
Gdzie maszty i żagle
I skarb jantarowy.
A żona Wisława
24
25

26

Tamże, s. 134.
Patrz: H. Jurkowski, Folklor w teatrze lalek, „Literatura Ludowa” 1973, nr 4-5, s….; Z. Watrak, Romantyczne
wątki. Teatr Natalii Gołębskiej, „Teatr Lalek” 1985, nr 3, s. 21.
Tzw. pieczęć Świętopełka to sygnet ze znakiem lilii (dla niektórych odwróconej kotwicy) z napisem „Annulus
swant”, który odnaleziono w 1893 roku (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie). Opis pierścienia z perspektywy historycznej: W. Semkowicz, Zagadkowy średniowieczny pierścień, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1904, s. 153-161.
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Siostrzyca Chrobrego
Córa księcia Mieszka
Z gniazda Piastowego
Zgubiła swe imię
W wędrówce dalekiej
Przez wiosny i zimy
Przez lata i zimy.27

Z zapisów literackich omawianych powyżej sztuk wynika wszakże coś więcej,
czego dotąd nie przywoływano: autotematyzm. Oczywiście dla teatru lalki i dla
teatru młodego widza jest to specyficznie interpretowana cecha, niemniej jednak
w przypadku Gołębskiej spełnia ona głębszą aniżeli tylko funkcję dydaktyczną. Jest
to przede wszystkim stwarzanie możliwości dla zabawy, radości nie krępowanej
sztywną logiką, która objawia się piosenką, melodią i bezpretensjonalnym rymem.
Bohaterowie Gołębskiej zastanawiają się przed widzami, jaką piosenkę zaśpiewać,
szukają chwytliwej melodii, dbają o to, aby inni pochwycili utwór i wykonali go
w trakcie i po spektaklu. Niewątpliwie wzmaga to ludyczną atmosferę utworu, ale
ważny jest tutaj temat zabawy, która przedmiot znajduje w sobie samej. Nie można
jednak zapominać o tym aspekcie autotematyzmu sztuk Gołębskiej, które pokazują piękno i możliwości teatru. Specyfika święta, baśniowości i umowności tworzą
przed oczyma widza alternatywną rzeczywistość i magię sztuki, która pozwala im
doświadczyć innych praw świata. Tak właśnie wygląda na przykład scenka z Diabelskich skrzypiec, w której głównemu bohaterowi przychodzi śpiewać tradycyjną
kaszubską piosenkę tożsamościową (tzw. kaszubskie nuty) w wersji ludycznej:
Wojtek: Tu jest moczar, a tam pława
Wilcze ziele, dziki bez.
To jest Smętk, a tam zabawa
Tańczy Wiedźma, hula Bies.
Zabawa
Hula Bies
Pod olchami moczar, pława
Wilcze ziele, dziki bez.28

Jak w tym wszystkim objawiała się kaszubszczyzna? Na ile była oryginalna,
na ile atrakcyjna? Wojciech Kiedrowski jako wydawca szeroko rozumianej literatury kaszubskiej cenił propozycje Gołębskiej, pisząc:
Trzy sztuki stworzone dla teatru lalek nie tyle oparte są o folklor kaszubski,
co tkwią swą tematyką i artystyczną całością w barwach i klimacie baśniowych Ka27
28

N. Gołębska, Damroka i Gryf. W: tejże, Fantazje kaszubskie, s. 113-114.
N. Gołębska, Diabelskie skrzypce. W: tejże, tamże, s. 66.
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szub. Te utwory z powodu artystycznego kunsztu i emocjonalnego ładunku winny być
przypominane każdemu młodemu pokoleniu. I są to utwory, które winny być grywane
nie tylko przez zawodowe teatry lalkowe. […] Wydawca mniema, iż zawartość książki wchłaniać będą nie tylko koneserzy dobrej literatury, ale będzie twórczym zaczynem dla najzdolniejszych opiekunów szkolnych i młodzieżowych grup teatralnych.29
Ciekawa jest tutaj wspomniana w cytacie kwestia stosunku Gołębskiej do tradycji kulturowej Kaszub, ponieważ istotnie, nie jest to relacja twórcy, który miałby
szczególnie respektować aspekt językowy, historyczny czy etnograficzny. Ważniejszy dla Gołębskiej był za to czynnik artystyczny, wyzyskujący muzyczność, obrazowość i baśniowość widowiska. Nie znaczy to, że pragnęła ona przenosić na scenę
oryginalne pieśni kaszubskie, czy trzymać się zapisów podań i legend pomorskich
istniejących wszak na rynku wydawniczym i w tradycji ustnej30. Nie do końca poszła też drogą teatru kaszubskiego, jaką w konwencji Òtrôku Swiãntowida wyznaczył dla kaszubskojęzycznej tradycji baśni scenicznej Jan Karnowski31, nie zwróciła
się także ku takiej wizji średniowiecza pomorsko-kaszubskiego, jak ją przedstawił
ów dramaturg w Zôpisie Mscëwòja32 albo Bernard Sychta w Ostatnô gwiôzdka Mestwina33. W sensie ideowym była najbliżej sztuk Sychty, ale mimo wszystko przesuwała swoje zainteresowanie ze spraw kaszubskich na kwestie polsko-kaszubskie.
Prowadziła swoją odmienną od niego „politykę” pamięci o historii Pomorza, stale
na plan pierwszy w Damroce i Gryfie wysuwając na plan pierwszy polski punkt widzenia na wydarzenia i ocenę postaci. Niewątpliwie było to postępowanie teatru dla
młodego widza korespondujące z tym, o czym pisali jej znajomi lub przyjaciele: Fenikowski i Bądkowski, lecz z drugiej strony nie miało tak merytorycznego podłoża
w studiach historycznych34.
Gołębska bardziej dążyła do poetyki utworów lżejszych gatunkowo, nakierowanych na widza najmłodszego, którego wstępnie tylko przygotowywała do późniejszych odpowiedzialnych wyborów tożsamościowych. Tą drogą będzie kroczyła
później w ramach dramaturgii kaszubskojęzycznej w swych niektórych utworach
29
30

31

32

33
34

W. Kiedrowski, Posłowie. W: N. Gołębska, Fantazje kaszubskie, s. 138.
Do połowy lat osiemdziesiątych, kiedy powstawały sztuki Gołębskiej, kilka zbiorów kaszubskich podań i legend
wydano w całkiem niemałych nakładach: I. Krzyżanowska, Bajki i podania Słowińców i Kaszubów, Warszawa 1948; F. Sędzicki, Baśnie kaszubskie, oprac. L. Roppel i L. Bądkowski, Warszawa 1957; E. Puzdrowski,
Bursztynowe drzewo. Baśnie kaszubskie, Gdańsk 1974; A. Necel, Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie,
Warszawa 1975; G. Bojar-Fijałkowski, Wróżba Swantewita. Wybór baśni, podań i legend Pomorza Środkowego,
Koszalin 1977.
J. Karnowski, Òtrôk Swiãntowida. W: tegoż, Dramaty, oprac. i przyp. M. Cybulski, wstęp C. Obracht-Prondzyński, D. Kalinowski, M. Cybulski, Gdańsk 2011, s. 209-228 oraz 377-400. Interpretacja: D. Kalinowski, Obraz
– idea – tożsamość. O dramaturgii Jana Karnowskiego. W: J. Karnowski, Dramaty, s. 85-92.
Tenże, Zôpisie Mscëwòja. W: tenże, tamże, s. 177-198 oraz 313-344. Interpretacja: D. Kalinowski, Obraz – idea
– tożsamość. O dramaturgii Jana Karnowskiego. W: J. Karnowski, Dramaty, s. 76-85.
B. Sychta, Ostatnô gwiôzdka Mestwina czyli Słoneczniécié pomorscié. Dramat w 2 obrazach, Gdańsk 1985.
Szerzej pisałem o tym w artykule: Obrzęd, obyczaj, historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego. W: D.
Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2009, s.
195-214.
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scenicznych Ida Czaja35. Nie przypadkowo również wśród scenariuszy Elżbiety
Pryczkowskiej, Teresy Wejer i Doroty Formeli pt. W krojnie Grifa odnajdziemy
tłumaczenie na kaszubski właśnie Damroki i Gryfa Natalii Gołębskiej36. Właśnie
ta najambitniejsza z kaszubskich sztuk współtwórczyni gdańskiego teatru lalkowego patronowała co bardziej wyrafinowanym formom zawartym w niedawno wydanym zbiorze scenariuszy dla teatru kaszubskiego. Można zatem pomyśleć o Niej
jako o inspiratorce wydatnie wpływającej także i na postać współczesnego dramatu
kaszubskojęzycznego dla młodego widza.

35

36

I. Czajinô, Obrôzczi na binã, Gdańsk 2005, chodzi o formy pt. Jak môlinczi spiéwok kaszëbsczi do nieba sã
dostôł; Za co bòcón béł ùkôrony; Òpòwiescë mirochòwsczi pùszczë.
N. Gołębska, Grif i Damroka, przeł. E. i E. Pryczkowscy. W: E. Pryczkowska, T. Wejer, D. Formela, W krôjnie
Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk 2014. Pisałem o specyfice tego zbioru w jego wstępie pt. Teatr dla kaszubskiej szkoły. O scenariuszach Elżbiety Pryczkowskiej, Teresy Wejer i Doroty Formeli, s. 7-12.
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Stylistyczno-semantyczna analiza
utworów Róży Ostrowskiej
Poniższa krótka analiza składa się z dwu części – pierwsza część obejmuje mło-

dzieńcze wiersze Róży Ostrowskiej, które jak dotąd nie były obiektem zainteresowania badaczy, choć świadczą o dużym talencie Autorki. Druga część to analiza
dwu utworów prozatorskich: Wyspy i Mojego czasu osobnego.
Najstarsza i najbardziej popularna definicja określa zwykle styl jako sposób,
np. według Słownika języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka1 styl
jest to: „sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie”
i nieco dalej – „stała tendencja w wyborze środków ekspresji językowej, charakterystyczna dla danego autora, kierunku, gatunku literackiego”. Nie wdając się w dalsze rozważania i bardziej szczegółowe definicje stylu, chciałabym przedstawić kilka
uwag o stylu utworów Róży Ostrowskiej. Punktem wyjścia analiz jest lektura liryków i powieści traktowanych jako przejaw literackiej komunikacji. Co prawda, nie
dysponuję zbyt obszernym materiałem, niemniej jednak postaram się zwrócić uwagę
na pewne charakterystyczne cechy twórczości autorki Wyspy.
Zacznijmy od zbioru wierszy młodziutkiej autorki – rękopiśmienny zbiorek
Zapłakane co dzień datowany jest na 1943 r., a więc Ostrowska (wówczas jeszcze
Piotrowicz) miała wtedy zaledwie 17 lat. Poetka posługuje się w nim różnymi poetykami, dobierając odpowiednią strukturę i leksykę. Na wstępie jednak chciałabym nawiązać do tytułu młodzieńczego zbiorku wierszy. Otóż w rękopisie „codzień” pisane
jest łącznie, zaś w książce Pro memoria. Róża Ostrowska (1926 -1975)2 zastosowano pisownię rozdzielną, zgodnie z obowiązującą współcześnie normą ortograficzną. Rzecz jednak w tym, że moim zdaniem, zmienia to wymowę tytułu, a pośrednio
i całego zbiorku. W połączeniu „zapłakane co dzień” leksem „zapłakane” otwiera
miejsce dla rzeczownika rodzaju niemęskoosobowego, raczej ożywionego: kobiety?
siostry? dzieci? itd. Może być również orzecznikiem po uzupełnieniu o łącznik jesteśmy/byłyśmy/będziemy. Natomiast „codzień” (pisane łącznie) potraktować można jak neologizm (rzeczownik) powstały ze zrostu dwu wyrazów. Wówczas słowo
„zapłakane” jest przymiotnikiem (z pochodzenia imiesłowem) w funkcji przydawki,
1
2

M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 3, R-Ż, Warszawa 1981, s. 362.
Pro memoria. Róża Ostrowska (1926 -1875), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk – Wejherowo 2003,
s.43.
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epitetu, w znaczeniu „zapłakana codzienność”, podobnie jak: zapłakane oczy czy
metaforyczne zapłakane szyby/okna. I takie odczytanie, po lekturze wierszy, wydaje mi się właściwsze. Rzecz jednak pozostaje nierozstrzygnięta z oczywistych
względów.
Analizę stylistyczną zacznę od wiersza Do Mamy na pociechę. Jest to jakby zapis „domowego”, „prywatnego” języka, którym zwykliśmy się posługiwać w kręgu
rodzinnym. Świadczy o tym głównie leksyka i nazwy własne, a więc: dwukrotny
zwrot do matki –Mami! i najprostsze, pospolite słowa oraz związki frazeologiczne,
ze swej natury niepoetyckie – łepek do góry, na wszystko sobie kichaj, pokaż pazury,
niechaj piwo trąbi, licho trzaśnie, jak bomba rozpęknie, pojawia się też jakiś graf,
Irma, Lina i Lotta. Wszystkie te postacie obda-rzone są epitetami silnie nacechowanymi emocjonalnie: Irma jest wściekła, Lina – gruba, ale o koralowych ustach (użyty poetyzm jeszcze dosadniej podkreśla ironię zawartą w tej krótkiej charakterystyce
postaci), graf nadużywa piwa, a Lotta bzdurzy. Przeważają zdania krótkie, często
wykrzyknikowe, które wzmacniają ekspresję wypowiedzi. Ekspresji wypowiedzi
służy też powtarzająca się partykuła niech/niechaj, która nie jest tu częścią składową
trybu rozkazującego, lecz odpowiednikiem lekceważącego gestu, towarzyszącego
często słowom „A niech tam! ”. Ostatnie wersy i data powstania wiersza wyjaśniają
ową tytułową „pociechę” – Bo wkrótce pójdzie Adolf/Do licha! Pod tą błahą formą
kryje się przekonanie, że „to się musi wkrótce zmienić”.
Zgoła inną postać przybiera wiersz Modlitwa, choć obydwa utwory tematycznie
związane są z aktualnie dziejącą się rzeczywistością – czasem okupacji. Co prawda,
temat nie jest nazwany explicite, jednakże wskazują na to zewnątrztekstowe odwołania, takie jak data powstania utworu (1943 r.), która pozwala czytelnikowi - odbiorcy osadzić tekst w realiach świata. Tak więc Adolf z wyżej wspomnianego wersu nie jest jakimkolwiek Adolfem, lecz tym jednym – Hitlerem, a Lotta, Irma, Lina
i graf to przedstawiciele okupantów. W Modlitwie ku rzeczywistości kieruje nas
głównie wers Że znów nam wrócisz łany ojczyste, a w nim przede wszystkim słowo
„wrócisz”, bo „ (z) wrócić” to m.in. „oddać cudzą własność”. Słychać tu echo Mickiewiczowskiego Aż nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Utwór Modlitwa ma litanijno-suplikacyjny charakter. Jest to wspólnotowe błogosławienie Boga i wspólnotowe błaganie o boską interwencję. W warstwie językowej wyraża się to liczbą
mnogą form czasownikowych i zaimka osobowego: nam, wierzymy. Zamiana my –
ja anuluje ogólnoludzkie znaczenie treści wypowiedzi, zamiana my – oni likwiduje
z kolei intymność. Natomiast uogólnione my w sposób paradoksalny łączy w sobie
zarówno znaczenie ogólne, jak i intymność. My oznacza tu i „ja” i „ty”, i „wszyscy” (każdy), w efekcie powstaje komunikacja o integralnym charakterze [...] – pisze Jurij I. Lewin3. Leksyka wiersza nosi znamiona archaiczności, nawiązując tym
samym do utworów religijnych, np. dwukrotnie powtórzony archaiczny spójnik iże
(ś) oraz krótsza forma imiesłowu przymiotnikowego wielbion. Ponadto jest to słow3

J. I. Lewin, Liryka w świetle komunikacji, „Pamiętnik Literacki” 1980, LXXI, z. 3, s. 292.
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nictwo z pola semantycznego „ojczyzna zniewolona”, a więc: płacz, jęki, rozpacz,
męstwo, ogień i krew (w wierszu w postaci krwiste, ogniste). Żarliwość wypowiedzi
wzmacniają bezpośrednie zwroty do Chrystusa: Czy widzisz, Chryste? Czy słyszysz,
Chryste? a także paralelne układy oraz inwersja: Iżeś nam serca dał ufne i czyste,/
Wielbion bądź, Chryste!/Iżeś nam duchy dał męstwem ogniste,/Dzięki Ci, Chryste!
Taki szyk przestawny przywodzi na myśl Hymn J. Słowackiego4.
Zwróćmy teraz uwagę na cechy leksykalne i wersyfikacyjno-składniowe innych
młodzieńczych utworów poetki, np. wiersz Być niekochanym. Ani forma zaimka,
ani forma czasownika nie ujawniają, kim jest podmiot liryczny. Czasowniki użyte
są bowiem w formie bezokolicznika, który zawiesza także czas: pisać, być, wdmuchiwać, śmiać, łkać, płakać itp. Czynności wyrażone są więc bezosobowo i bezczasowo, a zaangażowanie podmiotu wyraża się tylko w wykrzyknikach: I chętnie dobre winko lać! Ciągle i beztrosko się śmiać! Czterozwrotkowy wiersz charakteryzuje
się paralelnym układem, każda strofa rozpoczyna się anaforycznym powtórzeniem
Być niekochanym, po czym następuje definicja tego stanu uczuciowego: Być niekochanym - to nie znaczy wcale/Wdmuchiwać w przestrzeń westchnienia gorące/Roztaczać wkoło atmosferę żalu/I pisać wiersze bez końca; to pierwsza strofa. Druga,
trzecia i czwarta zaczynają się tak samo: Być niekochanym – znaczy się uśmiechać./
Ciągle wesoło i beztrosko się śmiać!/A przy brydżyku nigdy nie mieć pecha/I chętnie dobre winko lać! Bezosobowość sprzyja takiemu definicyjnemu ujęciu, a jednocześnie wszystkie czynności: pisanie wierszy, wesoły śmiech, gra w brydżyka,
„aktorstwo”, łkanie w poduszkę na zasadzie metonimii określają codzienność owego nieokreślonego podmiotu. Zatem te uogólnione sentencje swe źródło mają w jednostkowym życiu. Takie paralelne schematy powtarzają się w wielu wierszach Róży
Ostrowskiej. Z reguły rytmizują one wiersz i wyrażają ekspresję, pogłębioną jeszcze
przez anaforę i powtórzenia, np. wiersze pt. Bardzo dziecinna spowiedź, Beznadziejność, O uśmiech.
Przyjrzyjmy się bliżej wierszowi Dzień bezpowrotny: Trafiłam na wielką drogę/I jestem bardzo samotna/I nie mam wokół nikogo/I nie wiem, gdzie droga powrotna./I płaczę, że wrócić nie mogę/W dzieciństwa uśmiechy psotne.../I wielka targa mną trwoga/I żal – za dniem bezpowrotnym. Zdania są krótkie, równe długości
wersu, współrzędne i najprostsze podrzędne, a w pozycji nacechowanej, jaką jest
koniec wersu (obok początku), znajdują się słowa najbardziej nośne: samotna, powrotna, bezpowrotna, trwoga. Współgra z tym szyk przestawny przydawki: droga
powrotna, uśmiechy psotne, dzień bezpowrotny; zamiast szyku neutralnego: powrotna droga, psotne uśmiechy, bezpowrotny dzień, w którym przydawka przymiotna
występuje przed określanym rzeczownikiem i jest to wówczas tzw. przydawka charakteryzująca. Przestawienie kolejności członów decyduje o wartości znaczeniowej przymiotnika - przymiotnik oznacza wtedy cechę „gatunkową”, stałą. Jak piszą autorzy Stylistyki polskiej: „Oprócz uwypuklenia związków logicznych między
4

por. Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,/Smutno mi, Boże!
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członami składniowymi inwersja może mieć na celu zwrócenie uwagi na te słowa,
które w szyku przestawnym uzyskują akcent ekspresywny, zajmują miejsce w jakiś
sposób uprzywilejowane (a więc np. znajdują się na końcu zdania, frazy rytmicznej,
zwrotki.”5 Jest też w wierszu często wykorzystywany w literaturze topos drogi (tu:
wielkiej drogi) jako metafory życia. Wejście na wielką drogę to wejście w dorosłość,
dorosłość naznaczoną samotnością, zagubieniem, tęsknotą za dzieciństwem. Użycie
form 1. osoby: nie wiem, płaczę, nie mam nikogo, trafiłam uwypukla dodatkowo te
cechy, a także nadaje wypowiedzi charakteru bezpośredniego wyznania. Jednocześnie rozpoczynanie każdego wersu od spójnika łącznego „i” to dodawanie kolejnych
obaw.
Jeszcze inną strukturę wersyfikacyjną ma wiersz Niepokój:
Niepokój
jak zgrzyt bolesny, nużący,
szarpie
Dręczący,
Niewstrzymany
Dygocący,
Rozpłakany.
Może coś
Stało się coś na pewno.
Marą zwiewną
Przyszło
I ciebie zabrało...
Stało się coś, stało...6

Większość pojedynczych słów tego wiersza tworzy osobne wersy przeplecione
krótkim zdaniem, powtórzonym w nieco zmienionej formie. Takie wyodrębnienie
słowa zwiększa jego siłę, potęguje jego cechy. Przy lekturze wiersza większą moc
zyskują też pauzy niejako wymuszone takim rozbiciem członów zdania. Tytułowy
niepokój określany jest epitetami o charakterze hiperbolicznym (dręczący, niepowstrzymany itd.), przy czym ich związek z czynnością, a są to imiesłowy, jest zatarty, zaś na czoło wysuwa się ich trwałość. Przyczyną niepokoju jest owo nieokreślone, ale nieosobowe, „coś”. Chwilowa niepewność, wyrażona za pomocą „może”,
zostaje natychmiast zanegowana przez formy dokonane czasownika: przyszło, zabrało, stało się.
Jak widać z zacytowanych przykładów Róża Ostrowska stosuje przeróżne techniki wypowiedzi poetyckiej.
W prozie dominuje pierwszoosobowa narracja. Taki pierwszoosobowy narrator
nosi wyraźne cechy autorki, wskazuję na to, choć tradycja badań nakazuje nie utoż5
6

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959, s. 216.
Pro memoria Róża Ostrowska, s. 51.
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samiać narratora z autorem. Zagadnienie biografizmu w ścisłym tego słowa znaczeniu funkcjonuje w badaniach literaturoznawczych. Jednakże tym zagadnieniem nie
będę się zajmować, pozostając przy powyższej konstatacji.
Tak więc Autorka Wyspy konstruuje swoją wypowiedź w 1. os. lp. Niekiedy owo
„ja” transponowane jest na „ty” w monologach wewnętrznych bohaterki: Moniko,
Moniko, kim ty właściwie jesteś? Daj sobie spokój – myślałam. Daj sobie spokój,
jesteś zmęczona.7 Aleksander Wilkoń pisze o tym: „W tekstach niepoetyckich pociąga to za sobą zbliżenie wypowiedzi do języka mówionego, nasycenie jej elementami modalnymi, performatywnymi, dialogowymi. Wypowiedzi w 1. os. nie
obowiązują rygory porządku chronologiczno-logicznego, zakładają one większą
swobodę w operowaniu czasem, w sposobach organizacji tekstu i jego składników
semantycznych.”8
Ulubioną przestrzenią w prozie Ostrowskiej staje się wieś, jezioro, las. W powieści nazwana została tylko wioska, do której przyjeżdża bohaterka Monika. Są to Rybaki, ich lokalizację na mapie Polski, ściślej na Kaszubach, poznajemy dzięki wprowadzeniu do utworu stylizowanych na język regionalny wypowiedzi bohaterów:
Zaraz bandze koniec jazdy – powiedział [...] (s.10); - Jo, jo, - rzekł dziadek i rozjaśnił
się w chytrym, porozumiewawczym uśmiechu – Zaro się wywali i bandze kunc. Jo.
Dziś jo sę wykąpię i szlus. (s.63) Nie jest to konsekwentny zapis wymowy regionalnej (por. wyżej koniec i kunc), a jedynie przywołanie pewnych jej charakterystycznych sygnałów, a więc np. częste jo, jo ‘tak’, szeroka wymowa ę, brak miękkości
(bandze), brak e w przyrostku –ek, -ec: tatk. Fleksja i słowotwórstwo odgrywają
w tej stylizacji mało znacząca rolę. Fleksyjne wykładniki ograniczają się w zasadzie
do użycia mianownika w miejsce wołacza (Monika, ty nie skocz we woda [...] oraz
końcówek –m w 1.os. i -ta w 2. os. lmn. Charakterystyce postaci, zwłaszcza Waleskiej, służy też leksyka oraz krótkie dosadne zdania, a także elementy obudowy
wypowiedzi (np. burknęła, rzekła stanowczo itp.). Oto kilka przykładów: Dejta mnie
już pokój z tą kozą! – wrzasnęła kobieta [...] (s.16); Jo jezdem ciemno baba (s.96);
A ty sę nie martw. Jeśli on taki – ty sobie na niego sroj (s.69). W dłuższych wypowiedziach ta sama bohaterka posługuje się językiem potocznym, ogólnopolskim.
Podobnie tworzone są wypowiedzi Kaszubów w drugiej powieści – Moim czasie osobnym. Akcja utworu toczy się na dwóch planach. Plan aktualny rozgrywa się
w Wygodzie na Kaszubach, kilkanaście lat po wojnie. Podobnie jak w Wyspie, tak
i w tej niedokończonej powieści, narracja w tej części prowadzona jest w 1. osobie. Drugi plan akcji stanowią wydarzenia na białoruskiej wsi, w Wołczynkach, tuż
przed wybuchem II wojny światowej. Narracja w tej warstwie prowadzona jest w 3.
osobie. Takie przejście „ja” w „ona” to niejako ucieczka od przeszłości:

7
8

R. Ostrowska, Wyspa, Gdynia 1972, s. 27. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.
A. Wilkoń, Funkcje kategorii gramatycznych w tekstach literackich. Cz.1: Kategoria osoby, [...] Język artystyczny, t. 4, pod red. A. Wilkonia, Katowice 1986, s. 15.
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Mój Boże kochany, i czego ja tak przejęłam się tymi kartkami znalezionymi,
czego ja tak wciągać daję się jak dziecko w tę pisaninę całą i w te rozmyślania,
tylko rejwach i zamęt w duszy czyniące? Czy to mnie źle cichutko na boku sobie
żyć, w Wygodzie siedzieć, czas swój pielęgnować i pomalutku, prościeńko trawić?
W co ja znowu pcham się, głupia, jakby mnie mało było, jakbym raz na zawsze sobie nie powiedziała: dość. [...] Może ty jeszcze więcej chcesz stracić, zmarnotrawić,
w niewolę dać? (s. 68).
Tę drugą warstwę powieści stanowią zapiski na pożółkłych kartkach, znalezione
na gwoździu w wychodku w Wygodzie. Wcześniej na tym samym gwoździu, w tym
samym wychodku znaleziony został Pan Tadeusz (s.14). Jest to zatem jakby klucz
do odczytania znaleziska – zakamuflowanego powrotu do kraju lat dziecinnych.
Świat dzieciństwa to zamknięta przestrzeń, której centrum stanowi dom, obok
niego jest ogród, obejścia gospodarskie, dalej park, rzeka (staw) i las. Do tego miejsca przyjeżdża się na wakacje lub na święta. To typowy obraz mikroświata funkcjonującego w powieści wspomnieniowej9. Świat zewnętrzny, dalszy przywoływany
jest tylko w dialogach bohaterów: Nie, chyba gdzieś daleko. Oni mówili w stronie
Lidy10 (s. 107).
Podobny mikroświat tworzą zabudowania w Wygodzie: stary i nowy dom
na jednym podwórku, kuźnia, dalej droga, las i jezioro. Dla Ostrowskiej Wygoda jest
odtworzeniem domu na Wileńszczyźnie. Nie dosłownie, ale w wielu elementach.
Punkty styczne obu tych mikroświatów to także: pomarańczowe lilie w Wołczynkach i w Wygodzie (s. 75), Trudzia i Eulalia – obydwie w czasie wojny chorowały
na tyfus (s. 41, 75), Kolusiowa i Ula – uosobienia matek i żon (s. 20, 54), grzybobranie, wierne psy. To także chałupa na Kaszubach, która w jakimś przebłysku
wspomnień, znajdzie się na Kresach: Kołysze się mirt, stukają dźwierze ciężkim okuciem, skwierczy na patelni słonina na bliny, leci chałupa pędem jak na wieczorynkę,
leci w strony dalekie, powoli opada w kotlinie międzyleśnej, na pustkowiu, w hłuszy.
(s. 11) Jednakże to Wygoda jest miejscem własnym, wybranym. To o mieszkańcach
Wygody mówi Majka - narratorka moje kobiety (s. 18), naszym kobietom, nasz tatek (s. 64), nasze dzieci (s. 32). Świadczy o tym także wspomniana wyżej narracja
prowadzona w 1. os. Przestrzeń „fizyczna”, „realna”, która pozwala obydwa miejsca zdarzeń umieścić na mapie, jest jedynie zarysowana. Informują o niej głównie
nazwy miejscowe: Wołczynki11 niedaleko Lidy oraz wzmiankowane tylko Wilno
i Wygoda na Kaszubach. Lokalizacji miejsc akcji służą także, rozsiane w różnych
partiach powieści, elementy fonetyczne, słownikowe, niektóre zwroty stylistyczne
9

10
11

Patrz: M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie. W: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowińskiego i A Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa 1978, s. 232.
Lida – miasto w zachodniej części Białorusi.
We fragmentach Z listów do przyjaciela, zamieszczonych w notatkach, Autorka pisze: Wołczynki (oczywiście
od „wołk” – wilk, [...] leżały między Lidą a Szczuczynem, w pobliżu małego miasteczka Wasiliszki, 10 km
od Żołudka Czetwertyńskich książąt. Świteź była chyba znacznie bardziej na południe nowogródzkiego [...], s.
134.
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i frazeologizmy. Np. kresowizmy: odryna ‘stodoła’ (s. 54), świronek ‘zdrobnienie
od świren – spichrz” (s. 64), smorodina ‘czarna jagoda’ (s. 49), hadko ‘przysłówek
od hadki – obrzydliwy, paskudny’ (s. 10), Ot, i masz tobie! (s. 13), rojsty ‘bagna’
(s. 11) i inne; kaszubizmy: buksy ‘spodnie’ (s. 27), drek ‘brud’ (s. 17), wej ’oto’ (s.
20), był narobiały ‘spracowany’ (s. 17) i szereg innych. Język białoruski posłużył
Autorce dla podkreślenia lokalnego kolorytu w kilku wypowiedziach białoruskich
dzieci (s. 54, 59) oraz kiedy to Salomea, panienka z dworu, śpiewa weselną piosenkę
(s. 59). Wpływ języka białoruskiego widoczny jest także w formach zaimków, które w przypadkach zależnych mają postać dłuższą, tak jak w języku ogólnopolskim
w pozycji akcentowanej (język białoruski nie zna form krótszych). Podobnie pod
wpływem białoruskiego zaimek zwrotny „się” umieszczany jest zawsze po czasowniku: [...] dwa razy podkreślam, żeby w oczy rzucał się (s. 69), [...] w dobrym postanowieniu na dobre utwierdzić się. (s. 70)
Charakterystyce środowiska służy też warstwa onomastyczna powieści – „dobrze urodzone” bohaterki Kresów noszą wyszukane imiona: Salomea, Eulalia, Elżbieta, Nina, często w formie zdrobniałej: Mea, Bietka, Alżunia, Laleńka, a służba
to - Jadźka, Sabina, Kolusiowa. Formy adresatywne są odzwierciedleniem relacji
między bohaterami, np. zachowania dystansu, stąd wobec Rosjanina zawsze używa
się nazwiska – Agromow, a pułkownika nazywa Pułkownikiem. Na tkliwość i serdeczność między mieszkańcami Wygody wskazują formy niedystansowe: ty/ciebie,
Trudzia, Trudzieńka, Ula, Uleńka, Klemuś, Majka, Majunia, rybeczka. Do tatka
grzecznościowo zwracają się wszyscy w 2. os. l. mn. To wyście wstali, tatku? – [...]
przecie chorzy jesteście! (s. 67).
Przestrzeń i czas to dwa ważne elementy w wymowie utworów. Wyspa na Kaszubach to miejsce ucieczki, zapomnienia o minionych porywach serca, ciągłe poszukiwanie miłości: Ty szukasz. Czegoś szukasz, wciąż szukasz (s.127) – mówi Karolina do Moniki. To na wyspie zdarzy się nowa miłość Moniki, znamienne, że wśród
błyskawic, nocy i czarnego jeziora. Natomiast Wygoda, również na Kaszubach,
to nowy dom, oddzielony od dawnego przepaścią wykopaną przez historię. W ten
to sposób ta „realna” przestrzeń metaforyzuje się. W Wyspie przeszłość pojawia się
nagle, w jakimś „punkcie” czasowym, np. we śnie, gdy Monika wędruje po ewangelickim cmentarzu w „swoim” mieście, lub gdy zanurzając rękę w wodzie, przypomina sobie zaspę śnieżną i swoją pierwszą miłość. A pojedyncze leksemy przywołują
czas tuż po wojnie: gruzy, sukienka z firanki, transport, repatriacja (s. 57-58). Czas,
jako atrybut bytu, często pojawia się w rozmyślaniach Moniki: [...] jedziemy – jakbym przebywała nie przestrzeń, a czas, czas trudny i niebezpieczny, przez który nie
umiałam przejść (s. 109); Czas pędził. Czy to czas pędził, czy ja mijałam go w szalonym, oślepłym pędzie? (s. 135).
Przede wszystkim jednak czas jest ważnym elementem drugiej powieści,
na co wskazuje już sam tytuł – Mój czas osobny. Według słownika leksem osobny to ’1. oddzielony, oddalony od innych, właściwy komuś jednemu lub niewielu,
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mający specjalne przeznaczenie; oddzielny, odrębny, ustronny’ i 2. daw. ‘szczególny, wyjątkowy; osobliwy’12. Zazwyczaj osobny jest jakiś przedmiot materialny, ale
Ostrowska wydziela abstractum z wszechświata, to czas, który istnieje obok tego
powszechnego: [...] jakbym tu, na Moczydle, od wszystkiego złego została odgrodzona i włączona w te ramki czasu osobnego [podkr. moje] razem z wodą, słonuszkiem
i wiaterkiem i razem z tymi kartkami znalezionymi (s. 34).
Wielokrotnie bohaterka Mojego... podkreśla swoją osobność: Czy to mnie źle
cichutko na boku sobie żyć, w Wygodzie siedzieć, czas swój pielęgnować i pomalutku, prościeńko trawić? (s. 34). Żadnych retrospekcji i rachunków żadnych, ot, żyć
sobie swoim własnym czasem, póki co w Wygodzie (s.15). [...] tu większa sprawa,
większa stawka w rachubę wchodzi: o czas mój teraźniejszy idzie, czas uspokojony,
uładzony, zasnuty jak pajęcze gniazdko tu, w Wygodzie [...] (s. 21). Mimo że bohaterka nie jest całkowicie wolna od przeszłości: Oj, niedobrze ze mną, niezgoda już
we mnie, czas mój splątał się, widzę, i ta ścieżka ta ścieżka obsadzona nikocjaną [...]
stuka w głowie jak młotkiem (s. 18), to z uporem buduje swój czas osobny. Gdzie?
… Na Kaszubach.

12

Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 5, Warszawa 1963, s. 146.
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Rozważania o tożsamości Kaszubów
na marginesie wystawy
w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie
Zagubione wśród pagórków, jezior i lasów bytowskiej ziemi Małe Płotowo prze-

chowuje w zabytkowych murach starej szkoły niezwykłe świadectwo polskości
Kaszubów. Ziemie te od wieków zamieszkałe, oprócz ludności chłopskiej, także
przez drobnoszlacheckie rody kaszubskie. To gniazda Styp-Rekowskich, Pluto-Prądzyńskich, Żmuda-Trzebiatowskich, Wrycz-Rekowskich, Chamier-Gliszczyńskich.
Drobna szlachta szczyci się swoimi herbami nadanymi przez polskich królów
za udziały w wyprawach wojennych. Okres XVII wieku musiał wyryć trwały ślad
w pamięci historycznej i poczuciu przynależności Kaszubów bytowskich. Mimo
zmian granic państwowych w późniejszym czasie, silnych akcji germanizacyjnych,
Kaszubi z tego pogranicznego terenu umieli i chcieli zachować polskość nie
zważając na zagrożenia i prześladowania. Wielką klęską dla nich okazał się traktat wersalski z 1919 roku, który wytyczył niekorzystnie granicę, pozostawiając ich,
chcących przyłączenia do ziem polskich, poza macierzą. Ani apele, ani petycje czy
wszelkie szeroko zakrojone działania dyplomatyczne nie doprowadziły do zmian
w tym zakresie. Nie pomogła też pełna determinacji manifestacja ludności kaszubskiej 16 maja 1919 roku, zwana marszem na Bytów, w której miejscowi Kaszubi
pod przywództwem Jana Styp-Rekowskiego, Antoniego Szroedera i Bernarda Werry złożyli memoriał domagający się przyłączenia powiatu bytowskiego do Polski.
O tym, co czynili wówczas Kaszubi pragnący zachować polskość, dowiadujemy się na wystawie prezentowanej w Płotowie1, niezwykle pieczołowicie i rzetelnie przygotowanej przez muzealników z Bytowa. Wystawa obejmuje okres 20-lecia
międzywojennego i czasy II wojny światowej. Znajdujący się na wystawie słup graniczny jest punktem wyjścia do dalszej opowieści o niezgodzie Kaszubów na jego
zaistnienie na ich ziemi. Nowa sytuacja polityczna pociągnęła za sobą nie tylko odpływ ludności i regres gospodarczy, ale także wyraźny sprzeciw. W 1922 roku po1

Zmodernizowana wystawa w budynku szkoły w Płotowie otwarta została w 2011 roku. Jej autorem jest Maciej
Kwaśkiewicz – kierownik działu artystyczno-historycznego Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie jest Oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
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wołana zostaje w Berlinie organizacja pod nazwą Związek Polaków w Niemczech. Związek
na kongresie w Berlinie w 1938 roku ogłasza 5
prawd:
Jesteśmy Polakami,
Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci,
Polak Polakowi bratem,
Co dzień Polak narodowi służy,
Polska Matką naszą, nie wolno mówić o matce
źle.
Swoim znakiem Związek ustanawia rodło,
które symboliczną linią Wisły z Krakowem
Pięć Prawd Polaków w Niemczech
odzwierciedla łączność z Macierzą. Zaprojektowany przez Janinę Kłopocką znak graficznie
nawiązywał do swastyki, co sprawiło, że przyjęty został bez przeszkód przez niemieckie władze nieznające polskiej symboliki
znaku. Prezesem V Oddziału Związku na ziemi bytowskiej zostaje wielki patriota Jan Styp-Rekowski z Płotowa – późniejszy więzień obozu Dachau. Szczególnie
ostro Związek zaczyna walczyć o prawa do nauczania dzieci w języku polskim. Wola Kaszubów w dążeniu do nauki języka ojczystego była tak silna, że wszelkie pró-
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by Niemców do rozbudzenia kaszubskiego separatyzmu, w tym do nauczania po kaszubsku spełzły na niczym. Nieugięci w swoich dążeniach Kaszubi pod koniec 1928
roku doprowadzają do otwarcia nauczających w języku polskim szkół mniejszościo138
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wych. Udało się otworzyć 4 takie szkoły: w Płotowie, Osławie Dąbrowie, Ugoszczy,
Rabacinie. Jednak spotkały się one od początku z wieloma szykanami. Dla przykładu, nauczyciele pracujący w tych szkołach, często przyjezdni, nie mieli możliwości wysyłania swoich zarobków do rodzin, które pozostały w Polsce. Dochodziło
także do podpaleń szkół przez tzw. nieznanych sprawców. Zdarzało się, że po wypowiedzeniu lokalu szkolnego nauczyciele podejmowali trud nauczania pod gołym
niebem. To wrogie nastawienie Niemców sprawiło, że szkoły przetrwały do 1932
roku. Jedynie w Ugoszczy szkoła polska przetrwała dłużej. Wobec upadku szkolnictwa polskiego działalność świetlicowo-kulturalna zabezpieczała trwanie Kaszubów
przy polskości. Najgorszy jednak czas dla bytowskich Kaszubów miał nadejść wraz
z umacnianiem władzy Hitlera w Niemczech i eksterminacyjną polityką prowadzoną w okresie II wojny światowej. W 1940 roku Związek Polaków w Niemczech
zostaje zdelegalizowany. Działacze związkowi zostają bądź od razu rozstrzelani,
bądź umieszczeni w obozach koncentracyjnych. Do tematu tych represji odwołuje
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się kolejna część wystawy w płotowskiej szkole. Dowiadujemy się, że już w 1938
roku powstała lista osób do wydalenia z terenu przygranicznego. Na liście osób zagrażających Rzeszy znalazło się ponad 20 Kaszubów bytowskich. Wraz z rozpoczęciem wojny rozstrzelano całą rodzinę Chamier-Gliszczyńskich wraz z sześciorgiem
dzieci oraz czterech działaczy kaszubskich. Sześcioro innych przeszło tortury i zostało zamordowanych przez gestapo. Dziesięcioro usadowiono w obozach koncentracyjnych, gdzie ponieśli śmierć lub zmarli zaraz po opuszczeniu obozu. Około 20
osób przeżyło obozy lub ciężkie więzienia i przetrwało ten okrutny i nieludzki czas.
Polityka eksterminacyjna w znacznej mierze objęła członków walczącej o polskość
rodziny Styp-Rekowskich z Płotowa. Niestety, zdarzało się, że mimo deklarowania
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polskiej narodowości niektórzy Kaszubi byli wcielani do Wermachtu, inni narażając
się współpracowali z ruchem oporu.

Źródło: www.kaszebsko.com

Zwiedzającym wystawę nasuwa się pewna refleksja. Od zakończenia wojny
do czasów obecnych minęło już ponad 70 lat. W międzyczasie wiele się zmieniło
i uległo przekształceniom. Polska przeszła transformację ustrojową i weszła w obręb Unii Europejskiej. Wraz z otwarciem na unijne prawo zmieniła się też optyka
postrzegania etniczności i mniejszości. Niektórzy działacze kaszubscy idąc za trendem tzw. nowoczesnego regionalizmu zaczęli podążać coraz bardziej w kierunku
odmienności, odróżniania się od narodu polskiego, a z czasem wręcz separatyzmu.
Na stronie facebookowej stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota2 czytamy hasła: „Jestem Kaszubą. Jestem Ślązakiem. Nie jestem Polakiem”3
W ostatnim spisie powszechnym na skutek propozycji niektórych działaczy zaistniały tylko dwa pytania – jedno o przynależność polską, drugie o kaszubską. Nie
było odcieni, nie było pytania „czy czujesz się Kaszubą i Polakiem? ”, jak zapewne
odpowiedziałoby wielu dzisiejszych Kaszubów, a już szczególnie potomkowie tych,
których losy przedstawia płotowska ekspozycja. I tu mamy Kaszubów, i tu, a jakże inne spojrzenie na własną tożsamość i identyfikację. Czołowy ideolog Jednoty
Kaszubskiej Artur Jabłoński, uprawiając tzw. dyskurs postkolonialny, głosi wręcz,
że Kaszubi poddawani byli germanizacji, a obecnie polonizacji. Pisze on: „Na przestrzeni wieków, na styku rywalizujących ze sobą narodów i państw – polskiego
i niemieckiego, Kaszubi poddawani byli presji germanizacji i polonizacji. Nie zatrzymało to rozwoju naszego ojczystego języka kaszubskiego, ani też nie rozerwało
naszych więzów etnicznych sięgających korzeniami w dziedzictwo kulturowe Słowian Zachodnich, basenu Morza Bałtyckiego i zachodniej Europy”4. Dla niego oczywiste jest, że Kaszubi posiadający wypracowany dopiero w końcu XX wieku status
języka regionalnego, powinni podążać krok za krokiem w kierunku coraz głębszego
odróżniania się od narodu polskiego. Język kaszubski dzięki staraniom współczesnych działaczy kaszubskich z gwary o niskim prestiżu stał się uznanym w Usta2
3
4

Pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej Kaszëbskô Jednota. Powstała w 2011 r.
http://kaszebsko.com/index.php? mact=News, cntnt01,detail, 0&cntnt01articleid=256&cntnt01returnid=26
Dziennik Bałtycki, 18-19 lipca 2015.
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wie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005 r.)
oraz w Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych (ratyfikowanej przez Polskę w 2009 r.) językiem regionalnym, któremu przysługują dotacje
państwowe. Kaszubski wprowadzony zostaje do mediów, kościoła, szkół, życia
publicznego. Choć prestiż języka kaszubskiego w ten sposób wzrósł, nie wpłynęło
to jednak na używanie języka w domach kaszubskich mimo intensywnej pracy aktywistów walczących o jego upowszechnienie. Obserwujemy znaczną rozbieżność
między odgórną polityką upowszechniania języka a jego rzeczywistym, oddolnym
użytkowaniem5. Uznanie języka kaszubskiego sprawiło, że Kaszubi potraktowani
zostali jako regionalna społeczność językowa. Niektórym jednak to nie wystarczyło. W ślad za tym poszły dalsze żądania działaczy identyfikujących się z założeniami i celami programowymi głoszonymi przez stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota.
Obecnie coraz częściej używane jest przez nich określenie na Kaszubów „mniejszość
narodowa”. Głoszą wręcz hasła, że Kaszubi to naród i dążą do zmian ustawowych
w tym zakresie. Od początku zaistnienia, Kaszëbskô Jednota za najważniejszy cel
stawia sobie zmianę prawnego ugruntowania narodowościowego statusu Kaszubów.
Kaszëbskô Jednota, nawiązując do poglądów Floriana Ceynowy, Młodokaszubów,
Aleksandra Majkowskiego, wyostrza zdecydowanie swoje poglądy w kwestii odmienności etnicznej Kaszubów. Żądanie wyraźnej autonomii regionu, który chcieliby nazwać Kaszëbskô (Kraj Kaszubów) stanowić może preludium do odłączenia
się, czego przykładem w Europie są Katalończycy czy Baskowie coraz mocniej
skłaniający się ku takiemu rozwiązaniu. Aktywiści spod hasła „Kaszuby dla Kaszubów” przerzucają się więc pomysłami, tak naprawdę nie pytając samych Kaszubów,
czy chcą podążać tą drogą. Spór o status kaszubszczyzny trwa już długo (w zasadzie
od Wiosny Ludów) i wciąż nie jest zakończony. Jak podaje Sławomir Łodziński,
status prawny kaszubszczyzny wciąż ulega transformacjom. W latach 1945-1989
Kaszubów traktowano jako grupę etnograficzną czy też regionalno-folklorystyczną. Po zmianach ustrojowych w latach 1989-2002 nazwa ewoluuje w stronę grupy
etnicznej czy etnoregionalnej. W latach 2002-2003 zaczyna się już coraz częściej
mówić o Kaszubach jako mniejszości etnicznej. Doprowadzenie do pytania o narodowość w spisie powszechnym w 2002 roku, zdaniem działaczy miało udowadniać
stawiane tezy, tymczasem paradoksalnie uzyskane wyniki pokazały raczej, że sami
Kaszubi postrzegają siebie w kategoriach nie narodowych, lecz regionalno-kulturowych6. Dyskurs szczególnie ożył jesienią 2012 roku, kiedy to grupa działaczy wystąpiła do Sejmu RP z wnioskiem o uznanie Kaszubów za mniejszość etniczną. Dla
przeciętnego obywatela określenia typu „grupa kulturowo-etniczna”, „grupa etniczna”, „mniejszość etniczna”, „mniejszość narodowa” są trudno rozróżnialne i niejasne. Z terminami tymi mają także problem sami naukowcy oraz prawnicy. Jednak
5

6

Nicole Dołowy-Rybińska, Młodzi kaszubi i język - dylematy mikropolityki językowej. W: Lud, T. XCVIII, 2014,
s. 253-276.
Sławomir Łodziński, Między grupą etniczną a społecznością posługującą się językiem regionalnym. W: Kim
są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, Gdańsk 2007, s.145-167.
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jest zasadnicza różnica między grupą kulturowo-etniczną a mniejszością narodową.
Mniejszość zakłada odniesienie do narodu, który gdzieś występuje. Nie ma więc
problemu z identyfikacją jako mniejszości na terenie Polski Litwinów, Białorusinów
czy Ukraińców. Jak do tego mają się więc Kaszubi? Ciągle temat ten wzbudza wiele
niezdrowych emocji u dyskutantów z przeciwstawnych stron. Coraz częściej mieszane są też te pojęcia w publikacjach. Kaszubi, choć nie zostali zakwalifikowani
ustawowo jako mniejszość, w różnych tekstach już jednak jako mniejszość narodowa występują. W popularno-encyklopedycznym opracowaniu „Kontynenty. Obyczaje i kultura. Europa”7, autorzy wręcz kwalifikują Kaszubów, obok Lapończyków,
Basków czy Hucułów, jako lud bez własnego państwa. Dążenie skrajnych działaczy
do uznania Kaszubów za mniejszość narodową ma swoje uzasadnienie także w ekonomii. W ślad za nadaniem takiego statusu jakiejś grupie władze państwowe mają
obowiązek zabezpieczyć prawa takiej grupy oraz finansowo ją wspierać. Z punktu
widzenia ekstremalistycznie nastawionych aktywistów byłoby to bardzo dobrym
rozwiązaniem, jednak spojrzenie Kaszuby nie będącego działaczem bywa zgoła odmienne. Pytanie więc, kogo opinia publiczna, parlamentarzyści, rząd, mają słuchać,
czy traktować Kaszubów jako część narodu polskiego, czy też nie?
Znów odnosząc się do wystawy w Płotowie nasuwa się pytanie: jak to się
ma w zderzeniu z postawami Kaszubów bytowskich, którzy tak niezwykle, z narażeniem życia zarówno swojego jak i swoich, często wielodzietnych rodzin, walczyli
o polskość? Dla Kaszubów bytowskich językiem ojczystym był polski, dla członków stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota jest to kaszubski. Kaszubi bytowscy wyraźnie widzieli swoje pokrewieństwo z narodem polskim, Artur Jabłoński odwołuje
się do Słowian zachodnich i Europy zachodniej. Czy danina krwi, którą przelewali
w czasach faszyzmu i wojny Kaszubi ma iść na marne teraz w czasach pokoju i wolności, kiedy część Kaszubów sama zaprzecza temu, o co walczyli ich przodkowie?
Postawy, które prezentują działacze omawianego stowarzyszenia są moim zdaniem
marginalne i takie zapewne pozostaną. Większość Kaszubów odczuwa wyraźną
przynależność do narodu polskiego. Wielu też miało ogromny dylemat jak opowiedzieć na wybitnie rozróżniające pytanie zadane w ostatnim spisie powszechnym,
bowiem najchętniej, tak jak Jarosław Sellin, będący synem tej ziemi odpowiedzieliby: „Moje życie to patriotyzm polski, pomorski i kaszubski”8, a mówiąc o własnej
identyfikacji postawiliby znak równości w zdaniu: „Jestem Polakiem. Jestem Kaszubem”. Nie tylko parlamentarzyści z Kaszub, ale także organizacja od lat ogniskująca
Kaszubów – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, dystansują się od tego typu postaw.
Prezes ZK-P – Łukasz Grzędzicki tak określa swoje stanowisko w tej sprawie: „Wedle definicji językowej mniejszość etniczna, to grupa, która przywędrowała z innego
państwa i osiedliła się na danym terenie. Natomiast Kaszubi mieszkają tutaj od zawsze i dodatkowo utożsamiają się z narodem i państwem polskim. Pomysły o utwo7
8

Ewa i Andrzej Kropiwniccy, „Europa, seria: Kontynenty. Obyczaje i Kultura”, Poznań, s. 66-67.
Z ulotki wyborczej Jarosława Sellina.
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rzeniu kaszubskiej mniejszości etnicznej uważam za zupełnie niepotrzebne i wręcz
szkodliwe. Uważam, że nie należy dążyć do sytuacji, w której będziemy musieli
wybierać, czy jesteśmy Polakami, czy Kaszubami. Ja czuję się i Kaszubą, i Polakiem. I tak jak oddycham dwoma płucami nie chcę, by ktoś kazał mi jedno usunąć”9.
Wielokulturowość, regionalne zróżnicowanie to niewątpliwie bogactwo, z którego należy i trzeba czerpać, pamiętając jednak, że wyrasta się z jednego pnia – polskiego narodu i nie zapominając o owych 5 prawdach, które niegdyś ogłosił Związek Polaków w Niemczech.
Biorąc pod uwagę te niepokojące ruchy i głosy wyłaniające się ze środowiska
niektórych działaczy kaszubskich, wystawa w Płotowie jest szczególnie godna odwiedzania i polecania. Powinny tu pielgrzymować wycieczki młodzieży, aby dowiedzieć się, na czym polega patriotyzm. Powinni ją obejrzeć wszyscy aktywiści domagający się wyraźnego odróżnienia od Polski. Do maleńkiego, oddalonego Płotowa,
jednak nie każdy dotrze, aby ową lekcję historii przeżyć namacalnie. Niewątpliwie
historia walki o polskość Kaszubów bytowskich powinna znaleźć godne miejsce
we fragmencie wystawy planowanego centralnego Muzeum Historii Polski.

9

http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2012/01/kaszubi-powinni-byc-mniejszoscia-narodowa)
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Janusz Kopydłowski
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Czas nadziei, refleksje samorządowca
1990-19941
W wyborach

samorządowych przeprowadzonych 27 maja 1990 roku wybrano
w gminie Bytów 26 radnych, z których 18 startowało pod auspicjami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a 8 wywodziło się z innych opcji.
Zwołane przez przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej Kazimierza
Zmełtego inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 4 czerwca 1990 roku. Na posiedzeniu tym radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego. Na funkcję
przewodniczącego w głosowaniu wybrano Janusza Kopydłowskiego, pracownika
bytowskiego muzeum. W przyjętych uchwałach radni określili liczbę zastępców
przewodniczącego Rady Miasta Bytów, wybrali swoich przedstawicieli do sejmiku
wojewódzkiego w Słupsku oraz ustalili zakres działania stałych komisji Rady.
Powołano cztery stałe komisje Rady:
− Komisja Rewizyjna,
− Komisja Programowania i Rozwoju,
− Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza,
− Komisja Potrzeb Społecznych.
W porządku obrad II sesji Rady zwołanej na dzień 11 czerwca 1990 roku znalazły się m.in. wybory burmistrza i jego zastępców, ustalenie składów osobowych Zarządu Gminy i Miasta Bytów oraz obsady personalnej stałych i doraźnych Komisji
Rady, a także wybory przewodniczących tych organów.
Zgodnie z własnym przekonaniem o społecznym charakterze pracy radnego,
zaproponowałem radnym rezygnację z przysługujących za sesję diet. Rada niemal
jednomyślnie przyjęła moją propozycję. Z naliczanych diet radnych i ryczałtu przewodniczącego Rady dofinansowywane było przez 4 lata dożywianie dzieci z miejskich i wiejskich szkół podstawowych.
Po głosowaniu, uchwałą Nr II/5/90 Rady Miasta Bytów z dnia 11 czerwca 1990
roku, powołano Michała Fijałkowskiego na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy
Bytów. Jak się później okazało, był to znakomity wybór. Michał Fijałkowski okazał
się dobrym gospodarzem, wymagającym szefem, przywódcą o niekwestionowanym
1

Referat został wygłoszony na uroczystej konferencji z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego, która odbyła
się w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie 30 maja 2015 roku. Prelekcje wygłosili także: Scott Olson –
rektor Uniwersytetu w Winonie (USA) i prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego (red.).
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autorytecie. Jego wiedza, doświadczenie i przemyślenia dotyczące wizji rozwoju
miasta stały się ważnymi atutami samorządu bytowskiego. Na wniosek Burmistrza
Rada powołała Michała Świontek-Brzezińskiego i Jędrzeja Szanowskiego na zastępców burmistrza.
Ustalono też 5-osobowy skład Zarządu Gminy i Miasta Bytów. Do składu Zarządu powołano: burmistrza, dwóch jego zastępców oraz dwóch członków.
Na członków Zarządu wybrano radnych: Jerzego Barzowskiego i Wandę Pelczyk.
Tak ukształtowany skład Zarządu sprawował władzę wykonawczą przez okres 4-letniej kadencji Rady. Na tym samym posiedzeniu Rada wybrała Olgę Dąbek i Jana
Tredera na funkcję zastępców przewodniczącego Rady oraz powołała składy osobowe stałych komisji.
Na kolejnej, czerwcowej sesji Rady Gminy i Miasta Bytów, powołano Wandę
Pelczyk, członka Zarządu Gminy i Miasta Bytów, na stanowisko sekretarza gminy.
W lipcu 1990 roku Rada powołała Helenę Wartel na stanowisko skarbnika – głównego księgowego budżetu gminy.
Tym samym zakończona została procedura wyboru statutowych organów Rady
i kształtowania się miejsko-gminnych władz wykonawczych. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, powołana na 4-letnią kadencję Rada Miejska otrzymała
uprawnienia lokalnej władzy uchwałodawczej, podejmującej decyzje we wszystkich
kluczowych sprawach dotyczących miasta i gminy. Do kompetencji Rady należało m.in. uchwalanie statutów, budżetów gminy, programowanie rozwoju społecznogospodarczego, podejmowanie decyzji dotyczących mienia komunalnego.
Rozważając propozycję kandydowania na funkcję przewodniczącego Rady,
zastanawiałem się nad jej składem osobowym, możliwościami skutecznego funkcjonowania, zróżnicowanymi oczekiwaniami i osobistymi ambicjami radnych.
Mając nadzieję na pozytywne efekty zapoczątkowanych w 1989 roku przemian
ustrojowych i społeczno- ekonomicznych, obawiałem się jednocześnie o to, czy jako zespół sprostamy nie do końca uświadamianym wyzwaniom i rozbudzonym nadziejom. Dysponując zdecydowaną przewagą w Radzie opcji prosolidarnościowej,
wydawało się, że sprawowanie funkcji przewodniczącego będzie bezproblemowe.
Z drugiej jednak strony dostrzegałem niebezpieczeństwo pęknięcia Rady i pozostawienia na marginesie ośmioro radnych z innych ugrupowań. Nie wykluczałem
też kolejnego zarysowania spowodowanego różnicą interesów i skalą problemów
do rozwiązania w mieście i środowiskach wiejskich. Bardziej złożony był naturalny
podział Rady ze względu na zróżnicowanie zawodowe, status społeczny, światopogląd czy też różnorodność wizji funkcjonowania i perspektyw rozwoju miasta i gminy. W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele różnych zawodów i środowisk. Mimo takiego zróżnicowania składu Rady nie chciałem abyśmy ugrzęźli w jałowych
sporach politycznych i uwikłali się w personalne przepychanki. Zdając sobie sprawę
ze wspomnianych zagrożeń, zaproponowałem mniejszościowej opozycji objęcie
funkcji zastępcy przewodniczącego Rady oraz szefowania jednej ze stałych komisji.
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Pogodzenie wizji rozwoju opartej na podjęciu i realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych z większym uwzględnieniem potrzeb społecznych, stało się dla
mnie głównym wyzwaniem w pierwszym okresie funkcjonowania samorządu.
Wprowadzenie w 1989 roku mechanizmów gospodarki rynkowej wymusiło przekształcenie lub likwidację znacznej części nierentownych przedsiębiorstw.
Po 1989 roku nastąpiła likwidacja wielu państwowych firm, inne przedsiębiorstwa
gospodarki uspołecznionej znacznie ograniczyły zatrudnienie. Skutkiem tych procesów był lawinowy wzrost bezrobocia. W 1991 roku na terenie gminy Bytów było
2132 bezrobotnych, a w samym mieście bez pracy pozostawały 1674 osoby.
Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizację robót publicznych i prac
interwencyjnych stało się jednym z priorytetowych zadań w bieżącej działalności
władz samorządowych Bytowa. Bywały okresy, w których Urząd Miejski był największym organizatorem wspomnianych prac i wykorzystywał znaczącą część środków z puli całego województwa słupskiego.
Do końca 1990 roku na kolejnych sesjach Rada Miejska uchwaliła m.in. statut gminy, regulamin organizacyjny Urzędu, a także regulamin obradowania Rady
i przyjęła uchwałę o utworzeniu na terenie gminy Bytów 15 sołectw i nadaniu im
statutów.
Gmina Bytów posiadała kilka własnych jednostek organizacyjnych. Mechanizmy gospodarki rynkowej wymusiły przekształcenie części tych przedsiębiorstw
w jednoosobowe spółki i likwidację niektórych.
Przejęcie przez samorząd odpowiedzialności za całokształt spraw gospodarczych i społecznych gminy zmuszało do wypracowania wizji perspektywicznego
rozwoju. O wielu szczegółowych rozwiązaniach i koncepcjach rozwojowych rozstrzygał plan zagospodarowania przestrzennego, którego zręby zostały zatwierdzone
przez Radę w kwietniu 1992 roku.
Najpilniejsze zadania inwestycyjne dotykały problemu ochrony środowiska.
Związane były z budową oczyszczalni ścieków, budową kolektorów sanitarnych,
likwidacją lokalnych kotłowni, modernizacją kotłowni rejonowej oraz rozbudową
sieci ciepłowniczej. Na realizację tych zadań w latach 1991-1993 przeznaczono
do 40% wydatków budżetu miasta i gminy Bytów. Był to jeden z najwyższych poziomów wydatków inwestycyjnych w województwie słupskim.
W 1993 roku zakończono I etap budowy oczyszczalni ścieków w podbytowskich Przyborzycach, zapewniającej oczyszczenie 2000 m³ ścieków na dobę.
Rozbudowa infrastruktury komunalnej umożliwiała rozwój miejskich osiedli
oraz przygotowanie terenów pod planowane budownictwo komunalne. W 1993 roku
Bytów otrzymał znaczne wsparcie finansowe na realizację osiedla miejskiego przy
ulicy Gdańskiej, a projekt ten zakwalifikowany został do programu pilotażowego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bytów, jako jedno z pięciu miast w Polsce, otrzymał znaczne środki z Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej na realizację tej formy budownictwa komunalnego.
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Mimo iż gmina Bytów nie była gospodarzem szkół, w 1993 roku realizowano
również inwestycje oświatowe. Dopiero w dniu 28 grudnia 1993 roku Rada Miejska
przyjęła, jako zadanie własne, prowadzenie szkół podstawowych od nowego roku.
Szkoły zostały przekształcone w gminne jednostki organizacyjne uchwałą Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 4 lutego 1994 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1994 roku. Decydując się na przejęcie szkół, samorząd brał na siebie obowiązek
dołożenia z własnego budżetu różnicy między planowaną subwencją a faktycznymi
kosztami prowadzenia szkół. Według wyliczeń Zarządu Miejskiego koszt ten wynosił 7-9% planowanego budżetu gminy Bytów na 1994 rok. To były trudne decyzje,
szczególnie w obliczu konieczności bieżącego finansowania realizowanych inwestycji oraz wymogów spłaty zaciągniętych kredytów.
Kadencja władz samorządowych wybranych w demokratycznych wyborach 27
maja 1990 roku dobiegła końca w połowie 1994 roku. Ostatnia sesja Rady Miejskiej
w Bytowie odbyła się 24 maja 1994 roku. W okresie kadencji Rada Miejska obradowała na 30 sesjach, na których podjęła 222 uchwały.
W trakcie kadencji istotne też było stanowisko Rady w sprawie utworzenia drugiego szczebla samorządów. W lutym 1993 roku odbyło się w Bytowie spotkanie
przedstawicieli środowisk samorządowych Pomorza Nadwiślańskiego w sprawie
potrzeby decentralizacji kraju i utworzenia samorządowych powiatów.
Rada Miejska w dniu 26 lutego 1993 roku uznała za zasadne utworzenie bytowskiego powiatu samorządowego z siedzibą w Bytowie. W dyskusji radni opowiedzieli się za przyszłą przynależnością Bytowa do struktur wojewódzkich z siedzibą
w Gdańsku.
Znaczącym elementem budowy samorządności i kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego była prasa. Z inicjatywy władz jesienią 1990 roku powołano
miesięcznik „Posłaniec Bytowski”. W składzie kolegium redakcyjnego znalazło się
dwóch przedstawicieli samorządu. Mimo słuszności intencji, współfinansowanie
przez samorząd prasy lokalnej nie okazało się najszczęśliwszym pomysłem. Zawsze można było postawić redakcji zarzut sterowania przez władzę, tym bardziej
że w jej składzie znalazł się zarówno przedstawiciel Rady Miejskiej jak i Zarządu
Miejskiego.
W październiku 1991 roku ukazał się pierwszy numer prywatnego tygodnika
„Gazeta Bytowska”. W połowie 1992 roku pojawił się na rynku drugi tygodnik lokalny „Kurier Bytowski”. Prasa lokalna odegrała istotną rolę w budowie podwalin
demokracji, kształtowaniu się postaw obywatelskich, pielęgnowaniu tradycji i dorobku naszej wspólnej pomorskiej ojczyzny, przy zachowaniu bogactwa kulturowego i świadomości historycznej dzisiejszych zróżnicowanych etnicznie mieszkańców
ziemi bytowskiej.
Pierwsze lata funkcjonowania samorządu przypadły na okres transformacji
ustrojowej z całym jej negatywnym bagażem skutków ekonomicznych i społecznych. Był to czas ogólnonarodowej nadziei, oczekiwania na zmiany i szybką napra148
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wę Rzeczypospolitej. Rzeczywistość jednak okazała się bardziej skomplikowana,
problemy do rozwiązania bardziej złożone, a duch minionej epoki głęboko zakorzeniony w świadomości społecznej.
Zarówno Rada Miejska jak i wybrany przez nią Zarząd stanęli przed trudnym
zadaniem określenia priorytetowych kierunków działania i wyboru bliższych oraz
perspektywicznych celów. Mimo ścierających się w Radzie poglądów i różnic interesów środowiskowych, dzięki rozsądkowi większości udawało się zazwyczaj
osiągnąć rozważny kompromis. Nie znaczyło to, że udało się w pełni zrealizować
wszystkie zamiary. Tak już niestety bywa, gdy potrzeby znacznie przekraczają możliwości. Mam absolutną świadomość tego, iż wiele posunięć ówczesnych władz
samorządowych, zarówno tych strategicznych, jak i bieżących, było różnie przez
mieszkańców ocenianych. Różne są bowiem interesy, potrzeby i oczekiwania poszczególnych środowisk lokalnych, grup zawodowych, pojedynczych obywateli.
Cztery lata kadencji władz samorządowych to zarówno dużo i mało. Podsumowanie tych czterech lat zawierał przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bytowie „Raport o samorządzie gminy Bytów”. Raport ten stanowił swoisty bilans otwarcia dla władz samorządowych następnych kadencji.
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Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie

Wokół konferencji „Polska Regionalna”
Przygotowując

organizację piątego Kongresu Kociewskiego, wśród jego celów
znalazły się zapisy dotyczące organizowania i popularyzowania badań regionalnych. Niejako równolegle, z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz
Związku Kurpiów, w październiku 2014 roku w Maleninie pod Tczewem odbyła się
konferencja poświecona aktualnej sytuacji ruchu regionalnego na Pomorzu i Kurpiach. Wnioski, jakie wypracowano na tym spotkaniu, stały się zarzewiem zorganizowania, właśnie w ramach V Kongresu Kociewskiego ogólnopolskiej konferencji
naukowej poświeconej tematyce regionalnej zatytułowanej „Polska Regionalna –
mowa – kultura – edukacja”.
Niezwykle istotny był tu kontekst problemu ochrony gwar języka polskiego.
W czasie dyskusji w Maleninie, porównując działania na rzecz ochrony języka kaszubskiego oraz ochrony gwary kurpiowskiej, kociewskiej i borowiackiej języka
polskiego, zebrani doszli do wniosku, że mimo zapisów ustawowych nie ma jakiejkolwiek spójnej polityki państwa mającej na celu ochronę tej części polskiego dziedzictwa, jaką są właśnie gwary. Rodzi to szereg skutków, z tym też taki, że wśród
społeczności, gdzie funkcjonują ciągle wyraziste regionalne odmiany języka polskiego, pojawiają się pomysły, by nadać im, podobnie jak kaszubskiemu, status
języka regionalnego. Wielu działaczom wydaje się bowiem, że jest to jedyna dziś
skuteczna droga do ochrony własnej, regionalnej mowy1.
Bezpośrednio wiąże się z tym kolejna rzecz. Gdy z inicjatywy senatora Andrzeja
Grzyba Senat RP, w pierwszej połowie 2015 roku, przyjął do prac projekt zmian
prawnych powiększających ochronę gwar języka polskiego2 i dających narzędzia
do organizowania dedykowanych jej zajęć w szkole, okazało się, że brakuje podstawowej wiedzy na temat aktualnego funkcjonowania gwar języka polskiego oraz
działań edukacyjno-kulturalnych, jakie są na ich rzecz podejmowane.
To wszystko spowodowało, że krystalizujący się pomysł naszej konferencji
koncentrował się na sprawach językowo-edukacyjnych. Ostatecznie, przy wsparciu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytutu Kaszubskiego
w Gdańsku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, ZKP przystąpiło do organizacji konferencji: „Polska Regionalna – mowa - kultura – edukacja”, która od1
2

Szerzej o tej konferencji w „Tekach Kociewskich” z. VIII, Tczew 2014.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Druk nr 968, Senat
Rzeczpospolitej Polskiej VIII kadencji, Warszawa 25 czerwca 2015 r..
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była się 27 i 28 listopada 2015 roku w Tczewie. Z chęcią wygłoszenia referatów
zgłosiło się ponad czterdzieści osób, z czego przyjęto 37 wystąpień. W konferencji
udział wzięli naukowcy z całej Polski. Bardzo silna była zwłaszcza reprezentacja
Uniwersytetu Jagiellońskiego, której liderowali doktorzy habilitowani Kazimierz
Sikora i Mirosława Sagan-Bielawa. Ze stolicy Wielkopolski przyjechali zaś m.in.
prof. Jerzy Sierociuk oraz dr hab. Tomasz Wicherkiewicz. Mocno reprezentowany
był także najsilniejszy aktualnie ośrodek badań Kociewia, czyli Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (gdzie tą tematyką od lat zajmuje się prof. Maria Pająkowska-Kensik). Na konferencji występowali także naukowcy ze Słupska,
Gdańska, Łodzi, Katowic, Nowego Targu i Szczecina oraz grono specjalistów i regionalistów – praktyków z całego Pomorza, Kurpiów i Małopolski.
Niezwykle bogaty plon konferencji zebrany zostanie w osobnym wydawnictwie3. Wystąpienia były poświęcone różnym aspektom regionalizmu i badań regionalnych. Prezentowano wyniki badań nad sytuacją gwarową w poszczególnych regionach Polski, tożsamością ich mieszkańców, ale także nad warsztatem badawczym
etnologów czy językoznawców. Referenci pochylali się także nad stanem działań
kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do społeczności regionalnych. Trudno
nawet streścić wszystkie poruszane w referatach zagadnienia. W tym miejscu warto przytoczyć natomiast kilka ciekawych wątków i wniosków, jakie pojawiały się
w trakcie konferencji i stały się zarzewiem ciekawych dyskusji.
Pierwszym takim zagadnieniem, które zdominowało dyskusję pierwszego dnia
konferencji, jest kwestia roli, jaką w podtrzymywaniu i kreowaniu kultury regionalnej odgrywać powinni naukowcy. Możemy tutaj odnotować pewien spór, gdy
z jednej strony wielu naukowców chce ograniczać swoje działania jedynie do dokumentowania i opisywania istniejących zjawisk. Inni czują jednak potrzebę by swoją wiedzę wykorzystać do prowadzenia konkretnych działań kulturalnych na rzecz
danej społeczności. Nie zawsze zresztą jest możliwe bezwzględne trzymanie się
„na dystans”. W trakcie dyskusji słusznie podkreślano, że samo spisanie i opublikowanie jakiegokolwiek słownika gwarowego jest już działaniem kreującym nową rzeczywistość, nawet jak autorowi przyświecają tylko cele stricte naukowe.
Jednocześnie zwracano uwagę, że pewna niechęć naukowców do angażowania się
w działania regionalne, często powodować może wymierne szkody, choćby przez
zaistnienie w sferze publicznej jakichś błędnych sądów, czy tez. Z drugiej strony
mocno wybrzmiała też opinia, że kreatorzy regionalnych działań z zakresu kultury
i edukacji często sobie świetnie dają radę bez naukowego wsparcia i akademickich
konsultacji.
Puentując niejako ten wątek, warto wyjść od tego, że sednem jest tak naprawdę
cel, jaki powinien przyświecać językoznawcom, etnologom, czy socjologom, którzy
zaczynają się zajmować sprawami regionalnymi. Obiektywnie patrząc w dzisiej3

O samym przebiegu konferencji szerzej w relacjach i sprawozdaniach m.in. M. Kargul, Konferencja Polska
Regionalna, Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 92, 2016, s. 20-21; tenże, Konferencja Polska regionalna –
mowa – kultura – edukacja, „Zeszyty Wiejskie”, z. XXI, 2015, s. 343-346.
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szych realiach niezwykle trudno postawić przed sobą jedynie zadanie opisu jakiejś
sytuacji, odżegnując się od wpływania na daną społeczność. Już zwykła publikacja
popularyzatorska dotycząca np. sytuacji gwarowej, problematyki tożsamości, czy
zjawisk kulturowych danej społeczności jest już, mniejszym lub większym, wpływaniem na jej samoświadomość w tym zakresie i bardzo często zarzewiem konkretnych działań w danym zakresie. Naukowcy muszą mieć świadomość, że w tego typu
badaniach społecznych ich działania zawsze mogą mieć wpływ na funkcjonowanie
badanej grupy. Choć, rzecz jasna, bynajmniej nie zawsze mają.
W naszym konkretnym przypadku Kociewia widać to wyraźnie choćby w sferze
funkcjonowania gwary, którą publikacje naukowe w dużym stopniu dowartościowują w oczach nie tylko jej użytkowników, ale i całej społeczności regionalnej. Praca naukowców odegrała bardzo tutaj trudną do przecenienia rolę w uświadomieniu
użytkownikom wartości własnej odmiany języka polskiego. Na dodatek badacze
gwary kociewskiej mieli i mają cały czas także spory wpływ na całe szerokie spectrum działań, jakie są z nią związane, jak konkursy gwarowe, czy publikacje tekstów
gwarowych.
Niezwykle ciekawym wątkiem była blisko związana z tym kwestia kreowania
nowych zjawisk kulturowych i wpływu na nie tak naukowców, jak i szerzej, działaczy regionalnych. W czasie konferencji pojawiało się kilka ciekawych przykładów
takich procesów, jak choćby tworzenie się nowego archetypu kaszubskości. Mowa
tutaj nie tylko o tworzeniu się społeczności identyfikującej się jako członkowie narodu kaszubskiego, o czym też mówiono, ale nade wszystko o częściowo komercyjnych, a częściowo jedynie prestiżowych działaniach przekonujących odbiorców,
że coś jest jedynie prawdziwym kaszubskim zwyczajem, zawodem, piwem, czy nawet historycznym doświadczeniem. I o ile takie działania, jak owe przysłowiowe
warzenie „tradycyjnego piwa”, czy organizacja „tradycyjnych” kuligów czy imprez
narciarskich, są w sumie przejawem swoistej komercji, która chętnie odwołuje się
do tradycyjności, by podkreślić wartość danego produktu, to już zwyczaje czy historia budzić powinny głębszą refleksję. Wśród mieszkańców Kociewia budzą wręcz
oburzenie kaszubskie pomysły dotyczące wyjątkowości losu Kaszubów w XIX i XX
wieku. Opisywanie takiej historii „Gryfa Pomorskiego”, czy krzywd wywołanych
niemieckimi zbrodniami „krwawej jesieni” 1939 roku, jako doświadczeń tylko kaszubskich jest traktowane, jako swoiste zawłaszczanie wspólnej, pomorskiej historii. W trakcie konferencji przytaczano także ciekawy przykład związany z powstającym na Kaszubach ruchem rekonstrukcyjnym 2 pułku szwoleżerów. Stacjonował on
do 1939 roku w Starogardzie, co nie przeszkadza jednak w opisywaniu go czasami
jako pułku kawalerii z Kaszub.
Abstrahując już od pewnych sąsiedzkich animozji istotą tutaj jest jednak fakt,
że na naszych oczach dokonuje się niejako pisanie nowej, atrakcyjnej komercyjnie
historii regionu, mającej z różnych względów wiele nieścisłości, czy nawet przekłamań, których można by uniknąć przy większym zaangażowaniu specjalistów w te
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działania. Nie chodzi tutaj tylko o ich aktywność przy powstawaniu jakichś konkretnych, silnie związanych z historią działań. Wystarczy, że w przestrzeni publicznej
w wielu ważnych sprawach w ogóle nie wybrzmiewa głos specjalistów i ich miejsce zajmują osoby, którym często brakuje tak wiedzy, jak i warsztatu naukowego.
W dobie Internetu bardzo łatwo jest wykreować własną, luźno opartą na źródłach
narrację, która przy milczeniu naukowców, często jest jedyną dostępną dla przeciętnego człowieka. Takie zjawiska nie zachodzą jednak tylko w Internecie. W ostatnich latach na Kociewiu mamy bowiem do czynienia z tworzeniem autorskich wizji
historii opartych na klasycznych publikacjach książkowych. W trakcie konferencji
był choćby przytaczany przykład Bogdana Kruszony, autora książki „Kociewie czy
kociołki”4, próbującego podważyć tezę o funkcjonowaniu nazwy „Kociewie” już
w I połowie XIX wieku. Mimo ciekawie stawianych pytań badawczych, niedostatek warsztatu historycznego powoduje, że starogardzki pisarz nie tylko nie potrafił
uargumentować swoich pomysłów, ale wręcz zignorował znaczną część źródeł. Inny mieszkaniec stolicy Kociewia, Mariusz Kurowski w ubiegłym roku napisał pracę polemiczną względem tez Bogdana Kruszony5, która także mocno razi brakami
warsztatowymi, co także skutkuje dość mylnymi tezami.
Warto te prace tutaj wspomnieć z tego powodu, że są to jedyne, aktualnie dostępne na rynku wydawniczym, publikacje poświecone genezie regionu kociewskiego, czy nawet szerzej - historii Kociewia jako regionu w XIX wieku. Stąd każdy
zainteresowany tą tematyką jest, niejako, na nie skazany. Osoby niebędące historykami są w dużej mierze bezbronne wobec takich interpretacji, które bardzo łatwo
mogą stać się fundamentem szerszych działań społecznych, czy komercyjnych. Jest
to dość klasyczny przykład wchodzenia amatorów w tematykę opuszczoną przez
specjalistów. Gdy jest ona ważna dla lokalnej społeczności, zaś tezy stawiane w tego
typu publikacjach łatwo mogą się stać dominującą narracją.
Głównym tematem konferencji, który wzbudzał dyskusję tak pierwszego, jak
i drugiego dnia, była kwestia aktualnego stanu gwar języka polskiego i możliwości jej ochrony i kultywowania w ramach zajęć edukacji regionalnej. Podkreślano,
że niestety mimo formalnych zapisów prawnych problem ochrony gwar języka
polskiego pozostaje poza zainteresowaniem instytucji państwowych. Co gorsza,
od lat upadają akademickie specjalizacje zajmujące się dialektologią i młodzi nauczyciele, czy inni absolwenci polonistyki nie mają żadnych kompetencji w tej sferze. Ma to proste przełożenie na brak zajęć szkolnych, czy projektów kulturalnych,
nieorganizowanych z powodu braku świadomości i wiedzy osób je organizujących.
O ile z tą, dość smutną oceną uczestnicy konferencji gremialnie się zgadzali, to zasadnicze rozbieżności dotyczyły pomysłów na dalsze działania. Część naukowców
dość chłodno przyjęła senacką inicjatywę wzmocnienia prawnej ochrony gwary poprzez wprowadzenie jej do zajęć edukacyjnych w szkołach. Nie ma zgody co do pomysłu, że gwary można w jakikolwiek sposób uczyć, a zwłaszcza w szkołach. Szko4
5

B. Kruszona, Kociewie czy kociołki, Pelplin 2013.
M. Kurowski, Kociewskie początki, Starogard Gdański 2015.
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ły mogą pomóc w jej kultywowaniu, tam gdzie ona ciągle występuje, mogą być
także katalizatorem różnorakich działań kulturalnych związanych z dziedzictwem
językowym.
Tak ostre stawianie tej sprawy spotkało się ze sprzeciwem zwłaszcza regionalistów, a także części specjalistów. Podkreślali oni, że sytuacja gwar jest po prostu
różna i klucz do sukcesu jest w rękach lokalnych społeczności. W wielu miejscach
jak najbardziej jest potencjał do obecności edukacji gwarowej w szkołach. Niewiele
owe społeczności jednak zrobią, jeżeli nie otrzymają skutecznych narzędzi, które
pomogłyby im w działaniach na rzecz ochrony regionalnych odmian polszczyzny.
Przykład języka kaszubskiego, który szeroko przy tej okazji omawiano, pokazuje,
że działania prowadzone z odpowiednim rozmachem mogą przynieść w dość krótkim czasie znaczącą zmianę społeczną. Sedno, jak się wydaje, tkwi w odpowiednim zakotwiczeniu tematyki gwarowej w ramach systemowej edukacji regionalnej.
W trakcie konferencji padały przykłady z Kurpi, Podhala, czy Kaszub pokazujące
bardzo konkretne, prowadzone już, działania edukacyjne, których jednym z celów
jest właśnie zachowania lokalnego dziedzictwa językowego.
Mimo tego sporu, dość zgodnie uczestnicy konferencji podkreślali, że docenienie istoty dziedzictwa językowego i budowa świadomości na ten temat wśród
uczniów polskich szkół, wydaje się sprawą priorytetową. Gwary języka polskiego
są przecież ważnym elementem naszej kultury narodowej i zaniedbania w tej sferze
skutkują ogromnym i być może nieodwracalnym jej zubożeniem. Stąd zgodzono
się, że należy wspierać i animować różnorakie działania uczulające instytucje państwowe na tę tematykę. Przy tej okazji należy odnotować jeszcze jeden fakt, który wybrzmiał w trakcie konferencji. Otóż instytucji i organizacji, które zajmują się
ochroną dziedzictwa językowego w poszczególnych regionach jest bardzo niewiele.
Na dodatek dominują wśród nich te bardzo małe i lokalne, jak zespoły regionalne,
powiatowe muzea, czy gminne ośrodki kultury. Stąd z dość dużą irytacją odnotowujemy kolejne głosy przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego6, twierdzących, że oferują one szerokie możliwości wspierania działań na rzecz
gwar języka polskiego, tylko nikt z nich nie korzysta. Zasmucające jest, że żadna
z odpowiedzialnych tam osób nie zadała sobie pytania, czy aby powodem jest nie
lenistwo regionalnych działaczy w tej materii, ale jednak sama konstrukcja tych programów i konkursów. Niestety, urzędnicy w Warszawie nie mają wiedzy na temat
tego, jakie byty zajmują się dziś problematyką językową w poszczególnych regionach7, ani jakie działania powinny być priorytetem w tym zakresie. Skutek jest zaś
taki, że trudno skuteczne i skrojone na miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych
organizacji i instytucji zajmujących się działaniami na rzecz gwar przyporządkować
do rozpisywanych przez MKiDN konkursów.
6
7

Ostatnio na spotkaniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 5 kwietnia 2016 r.
Czego najlepszym dowodem jest fakt, że na kolejne spotkania organizowane od paru lat przez rzeczoną senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu, zapraszani są jedynie przedstawiciele dużych organizacji z Pomorza,
Kurpi, czy Śląska.
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Podsumowując należy skonstatować, że językowe dziedzictwo naszej kultury wymaga szybkich i dość zdecydowanych działań wspierających, tak w zakresie
prawnym, jak i finansowym. Istotne są również działania na rzecz budowania prestiżu regionalnych odmian polszczyzny, tak wśród ich użytkowników, jak i całego
społeczeństwa. Dotyczyć one powinny tak odbudowy akademickiej dialektologii
i wspierania badań w tym zakresie, jak i mocnej obecności tej tematyki w edukacji,
najlepiej regionalnej. Przytaczane w czasie konferencji przykłady z Podhala, Kurpiów, czy Pomorza pokazują, że istnieje tutaj spory potencjał, który można z dużym
pożytkiem wykorzystać.
Taki jest też najogólniejszy wniosek z całej konferencji. Widać wyraźnie, że brakuje tego typu interdyscyplinarnych spotkań, na których obecni są także praktycy
spraw regionalnych. Wydaje się, że mimo różnorakich lokalnych specyfik regionalistów całej Polski nękają te same problemy i wyzwania. Warto zatem podejmować
próby tak pewnej ogólnej refleksji nad tą sferą, jak i tworzenia systemowych rozwiązań, które mogą pomóc. Sztandarowym działaniem wydaje się być dla tej sfery kwestia wprowadzenia edukacji regionalnej w całej Polsce, która choć lokalnie
wypełniana miejscowymi treściami, powinna być elementem jakiegoś całościowego
pomysłu.
Szerzej o tematach poruszanych w trakcie samej konferencji przeczytać będzie można w publikacji, która jest jej plonem, a która ukazać się powinna jeszcze
w 2016 roku. Zaś samo spotkanie wyraźnie pokazuje, że warto podejmować działania mające na celu organizację podobnych konferencji i seminariów.
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Sprawozdanie z działalności
Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie za rok 2015

W ciągu roku, na wniosek Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, zmianie

uległ statut instytucji i regulamin organizacyjny; 1) statut – na podstawie uchwały nr
136/XI/15 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 roku „o zmianie uchwały w sprawie zamiany nazwy Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie i nadania mu statutu”; 2) regulamin organizacyjny – na podstawie uchwały nr
982/81/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2015 roku.
Do najważniejszych zmian na mocy tychże dokumentów należy zaliczyć powstanie
nowego oddziału muzeum i zmianę nazwy istniejącego. Obecnie Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie posiada dwa oddziały terenowe. Są to:
- Gotycka Wieża św. Katarzyny (wcześniej „Oddział Historii Miasta”), prezentująca przede
wszystkim zabytki archeologiczne,
- Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie, oddział powstały z połączenia „Muzeum Szkoły Polskiej” i nowo powstałego obiektu poinwentarskiego w dawnym gospodarstwie rodziny Styp-Rekowskich, przeznaczonego na działalność muzealną
i edukacyjną.

Informacje ogólne
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2
Oddziały:

1. Gotycka Wieża św. Katarzyny, 77 – 100 Bytów, Plac św. Katarzyny
2. Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie, 77 – 100 Bytów,
Płotowo 18 i 32
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Struktura placówki
Dyrektor: dr Tomasz Siemiński
Kierownik działu artystyczno-historycznego: mgr Maciej Kwaśkiewicz
Kierownik działu etnograficznego: mgr Jaromir Szroeder
Główna księgowa: mgr Lucyna Sokołowska

Działalność naukowo-badawcza
W omawianym okresie muzeum było gospodarzem, jak co roku, tym razem XIV
Konferencji Kaszuboznawczej, przy współpracy z Zakładem Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku i Instytutem
Kaszubskim w Gdańsku, pt. „Róża Ostrowska i Natalia Gołębska w życiu artystycznym Kaszub”. Referaty wygłosili: prof. Ewa Nawrocka (Uniwersytet Gdański),
Wspomnienia o Róży Ostrowskiej i Natalii Gołębskiej; mgr Andrzej Mestwin Fac
(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku), Między legendą a prawdą - portret Róży Ostrowskiej; mgr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska (Uniwersytet
Gdański, MPiMK-P Wejherowo), Wielka Inna - Róża Ostrowska w opowiadaniach
Lecha Bądkowskiego; prof. Anna Sobiecka (Akademia Pomorska w Słupsku) Natalia Gołębska i słupski teatr „Tęcza”; prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku) Tematy i techniki dramaturgii Natalii Gołębskiej; dr Ewa Mazuruk
-Urbańska (Akademia Pomorska w Słupsku) O stylistyce prozy Róży Ostrowskiej.
Wszystkie wygłoszone w toku konferencji referaty zostaną opublikowane w kolejnym numerze rocznika „Nasze Pomorze”.
W drugim dniu obrad muzeum gościło uczestników międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Topografie pamięci pogranicza. Pomorze i Nadrenia jako trylateralne regiony kulturowe”. Uczestnicy i goście wysłuchali następujących referatów: dr Katarzyna Szalewska (Uniwersytet Gdański) Topographies
of memory in the borderland on the example of Człuchów; prof. Thomas Schleper
(Landschaftsverband Rheinland/Bergische Universität Wuppertal) Von der rheinischen Industrielandschaft zu Hochburgen musealer Erinnerung – Anmerkungen zu
einer grenzgängerischen Moderne im Schatten des Ersten Weltkriegs; dr Magdalena
Sacha (Uniwersytet Gdański) Pomorze Gdańskie/Westpreussen als Museumsthema
im Rheinland – die Re-Konstruktion der verlorenen Heimat?; dr Felicitas Söhner
(Universität Ulm/Universität Köln) Gedächtnis und Erinnerungskultur im deutsch
-polnischen Grenzraum am Beispiel der Verbrechen der NS-Psychiatrie.
W ramach działalności naukowej, pracownik działu artystyczno-historycznego
Kamil Kajkowski brał udział w siedmiu specjalistycznych konferencjach organizowanych poza muzeum:
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1) „Jedzą piją lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów”
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
2) „Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem” (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
3) „Gdy umiera człowiek, umiera świat cały” (Funeralia Lednickie 18, Dziekanowice);
4) „Viking Globalization. Truso from the Perspective of Baltic Commercial Centres”
(Elbląg);
5) „Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI-XII w.” (Malbork);
6) „Miejsca centralne w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym średniowiecza” (Golub
Dobrzyń),
7) „XX Sesja Pomorzoznawcza za lata 2014-2015”, Gdańsk.

W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni przygotowali do opublikowania następujące artykuły i sprawozdania:
Katarzyny Juchniewicz,
- In dieser alte katholische Stadt – pierwsze półwiecze kościoła ewangelickiego w Ujściu. Czasopismo regionalne: „Ujskie Sprawy”.
Kamil Kajkowski
- Depozyty zwierzęce na nekropolach zachodniosłowiańskich. Kilka uwag do dyskusji
nad genezą fenomenu grobu komorowego na obszarze wczesnośredniowiecznej Polski
(druk w materiałach pokonferencyjnych w suplemencie czasopisma „Światowit”),
- Wczesnośredniowieczne przekazy pisane o religii Słowian nadbałtyckich. Barbaryzacja wierzeń pogańskich jako metoda ideologicznej walki i legitymizacji zbrojnej
konwersji (Między literacką a rzeczywistą wizją niszczenia pogańskich idoli). Druk
w materiałach pokonferencyjnych.
- Intoksykacja w służbie kultu. Przyczynek do obrzędowości Słowian nadbałtyckich
wczesnego średniowiecza.
- recenzja monografii L. Gardeły, „Viking Age Amulets in Poland”,
- Góra cmentarna w Rowach w świetle badań archeologicznych (druk w „Pomorania
Antiqua”),
- Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Jabłończ Wielki (stan. 4), pow. Bytów (druk
w materiałach pokonferencyjnych, Gdańsk),
- Sprawozdanie z badań sondażowo-weryfikacyjnych przeprowadzonych na Górze
Cmentarnej w Rowach w 2014 roku (druk w materiałach pokonferencyjnych, Gdańsk).
Janusz Kopydłowski
- referat wspomnieniowy dotyczący rocznicy 25 lecia samorządu lokalnego, wygłoszony w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie (druk w „Naszym Pomorzu” za rok
2015),
Tomasz Siemiński
- Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za rok 2014
(druk w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych. Sprawozdania” oraz w „Naszym
Pomorzu” za rok 2014).

W ciągu roku ukazała się pozycja książkowa z cyklu „Pomorska debata o kulturze: kultura pogranicza – pogranicza kultury (edycja II) ”, pod red. C. Obracht
159

Tomasz Siemiński

Prądzyńskiego i K. Kulikowskiej, z dwoma esejami pracowników Muzeum – T. Siemińskiego (Z czym do ludu?) i J. Szroedera (Czy przetrwamy?). Nadto, Jaromir
Szroeder napisał scenariusz słuchowiska pt. „Kaszebogonia”, przyjętego do realizacji w roku 2016 przez Polskie Radio Gdańsk.
W ciągu roku 2015 pracownicy działu artystyczno-historycznego, Maciej Kwaśkiewicz i Katarzyna Juchniewicz, przygotowali projekt złożony do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. „Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej. Wystawa czasowa – Etap
I”. Przeprowadzili także kwerendy i konsultacje konserwatorskie w Słupsku i Malborku oraz Elblągu, zmierzające do wykonania kopii stołu do refektarza w naszym
muzeum. Badania historyczne natomiast doprowadziły do odnalezienia w zbiorach
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku brakującej płyciny z wizerunkiem św.
Jana z ławy kolatorskiej pochodzącej z kościoła św. Jerzego w Bytowie. Podjęto
wstępne rozmowy na temat ewentualnego długoterminowego wypożyczenia płyciny
do naszego muzeum.

Gromadzenie, opisywanie i konserwacja zbiorów
W 2015 roku Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie pozyskało muzealia
i zespoły muzealiów wycenione na kwotę 20.860,72 zł, co dało 83 wpisy do Księgi Wpływu Muzealiów. Z tego zespołu obiektów: siedem wzbogaciło zbiory działu artystyczno-historycznego, o oszacowanej wartości 8420 zł, a osiem stanowiły
zabytki archeologiczne. Pozostałe obiekty w liczbie 68, o oszacowanej wartości
12.440,72 zł, weszły w skład kolekcji działu etnograficznego.
Wśród pozyskanych muzealiów znalazło się 12 darów o wycenionej wartości
3790 zł, 8 depozytów archeologicznych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku/Delegatura w Słupsku i 63 zakupy na kwotę 17.070,72 zł.
Na koniec 2015 roku w Księdze Wpływu Muzealiów zarejestrowanych było
5.979 obiektów. Wszystkie pozyskane w 2015 roku muzealia zostały opracowane
na kartach katalogu naukowego i zaopatrzone w dokumentację fotograficzną.
Ogółem opracowano 52 karty katalogu naukowego w dziale etnograficznym i 35
w dziale artystyczno-historycznym. Dokonano także 21 uzupełnień dokumentacji
fotograficznej i opisowej kart katalogu naukowego zbiorów, wprowadzono ponad
2000 opisów do rekordów elektronicznego inwentarza zbiorów etnograficznych oraz
aktualizowano bazę danych obiektów artystyczno-historycznych w programie MUSNET. W ciągu roku wykonano kilkaset fotografii dokumentacyjnych, w tym m.in.
muzealiów, zdjęcia z wernisaży, otwarć wystaw, konferencji naukowych i innych
wydarzeń muzealnych.
W końcu roku okresu sprawozdawczego muzeum otrzymało w darze do biblioteki muzealnej kilkadziesiąt pozycji książkowych po zmarłej regionalistce z Nieza160
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byszewa dr Barbarze Mączce, które będą sukcesywnie opracowywane i wprowadzane do księgozbioru muzealnego. Księgozbiór biblioteki muzealnej w 2015 roku
wzbogacił się o 65 pozycji inwentarzowych, z tego 28 darów, 3 zakupy i 34 pozycji
pozyskanych drogą wymiany i przekazów, wycenionych na łączną kwotę 1050,48
złotych.
W 2015 roku muzealna pracownia stolarsko-konserwatorska pracowała w okrojonym składzie osobowym. Na bieżąco zabezpieczano zagrożone zabytki, uzupełniano ubytki oraz dokonywano napraw obiektów zgromadzonych w magazynach
i na ekspozycjach stałych. Poddano naprawie i renowacji 23 muzealia etnograficzne. Dokonano przeglądu konserwatorskiego kolekcji ludowego malarstwa na szkle
i płótnie. Rozpoczęto typowanie i prace nad odpowiednim przygotowaniem pod
względem konserwatorskim wielkogabarytowych obiektów etnograficznych, które
w 2016 roku zostaną przeniesione do magazynu muzealnego w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. Wykonywano drobne remonty i bieżące naprawy w muzeum,
aranżacje do wystaw czasowych i inne prace związane z salami I piętra Domu Zakonnego pełniącymi nowe funkcje wystawiennicze. W związku z realizowanym
projektem dotyczącym wyposażenia Zagrody Styp-Rekowskich, pracownia zaangażowana była w różnorodne prace związane z oddziałem terenowym w Płotowie.
W zakresie polepszenia warunków przechowywania zbiorów wykonano specjalistyczne regały w magazynie głównym, przystosowane do przechowywania malarstwa na szkle.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono, zgodnie z planem, komisyjną
kontrolę zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej muzealiów będących w zasobach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie ze stanem faktycznym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie
zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. z 2004r.
nr 202 poz. 2073).

Działalność wystawienniczo-popularyzatorska
Wystawy
W siedzibie głównej muzeum, w pokrzyżackim zamku prezentowane są następujące ekspozycje stałe:

- Kultura materialna Kaszubów Bytowskich,
- Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza,
- Dzieje miasta i zamku w okresie państwa krzyżackiego (1404-1454) i panowania książąt
zachodniopomorskich Gryfitów (1466-1637),
- Portrety Gryfitów – książąt zachodniopomorskich.

W „Gotyckiej Wieży św. Katarzyny” – wystawa stała prezentująca przede
wszystkim zabytki archeologiczne z terenu ziemi bytowskiej i dawnego kościoła św.
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„Hafty ostatniej dekady”; prezentacja prac hafciarek z zespołu hafciarskiego przy Miejskim
Domu Kultury w Człuchowie (7 maja 2015). Fot. archiwum muzeum

Katarzyny. W Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie – izba lekcyjna z okresu międzywojennego i wystawa prezentująca działalność Związku Polaków w Niemczech.
W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie – wystawa poświęcona dziejom Płotowa
i historii rodu Styp-Rekowskich.
W 2015 roku pracownicy muzeum zorganizowali, przygotowali i zaprezentowali
w siedzibie głównej muzeum 8 wystaw czasowych:
- „Imperfectum, obiekty i instalacje malarskie” dwóch pedagogów i artystów, profesorów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Jacka Kornackiego i Jacka Zdybla (16 stycznia –
30 kwietnia),

Uroczystość otwarcia Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie (12 września 2015). Fot. archiwum muzeum
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Uroczystość otwarcia Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie. Od lewej: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, Tomasz Siemiński (12 września 2015).
Fot. archiwum muzeum

- „Hafty ostatniej dekady”; prezentacja prac hafciarek z zespołu hafciarskiego przy Miejskim Domu Kultury w Człuchowie (7 maja – 19 czerwca),
- XXIII Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży; wspólnie ze Zrzeszeniem
Kaszubsko–Pomorskim o. Bytów (8 maja – 8 czerwca),

Uroczystość otwarcia Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk dekoruje medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, artystę
ludowego z Lęborka Norberta Glińskiego (12 września 2015). Fot. archiwum muzeum
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Otwarcie wystawy „ Imperfectum, obiekty i instalacje malarskie”. Od lewej: prof. Jacek Kornacki, prof. Jacek Zdybel (16 stycznia 2015). Fot. archiwum muzeum

- „Nekropolie Pomorza w fotografii Anny, Krzysztofa Jakubowskich i archiwaliach”,
wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (11 czerwca – 25 października),
- „Jan Misiek/epitafia” (9 lipca – 26 sierpnia),
- „Martyrologia w rzeźbie Jana Kowalczyka; ze zbiorów autora i Luisa Galińskiego (3
września – 27 listopada),
- „Artysta Frasobliwy. Rzeźby i drzeworyty Jędrzeja Wawry”; ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie (3 października 2015 – 31 stycznia 2016),
- „Bytowiacy na starej fotografii”; wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Zawsze
Razem (1 grudnia 2015 – 31 stycznia 2016).

Spektakl „Spowiedź w drewnie” teatru Stacja Szamocin, towarzyszący otwarciu wystawy „Artysta Frasobliwy. Rzeźby i drzeworyty Jędrzeja Wawry”; ze zbiorów Muzeum Etnograficznego
w Krakowie (3 października 2015). Fot. Kazimierz Rolbiecki
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Otwarcie wystawy „Nekropolie Pomorza w fotografii Anny, Krzysztofa Jakubowskich i archiwaliach” (11 czerwca 2015). Fot. archiwum muzeum

W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie przygotowana została wystawa okolicznościowa w dniach 12 września – 30 października 2015 r., poświęcona twórczości znanego artysty ludowego Norberta Glińskiego z okazji uhonorowania twórcy
brązowym medalem Gloria Artis.
W roku sprawozdawczym zbiory etnograficzne i artystyczno-historyczne Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie prezentowane były na wystawach w:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Muzeum Srebołużyckim w Budziszynie (Niemcy),
Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach,
Muzeum w Koszalinie,
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – Oddział MPŚ w Słupsku,
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
Muzeum w Lęborku,
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
Muzeum Regionalnym w Człuchowie,
Muzeum, Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.
W 2015 roku na stałych ekspozycjach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie wraz z oddziałami prezentowane były muzealia wypożyczone z:
Muzeum w Koszalinie,
Muzeum w Lęborku,
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
Muzeum Narodowego w Szczecinie,
Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie,
Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
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Działalność oświatowa
W ramach działalności edukacyjnej, w okresie sprawozdawczym pracownicy
merytoryczni przygotowali i przeprowadzili 125 lekcji muzealnych i spotkań edukacyjnych z udziałem 2547 dzieci przedszkolnych i uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjum oraz osób dorosłych na 18 różnych tematów. Nauczyciele i opiekunowie skorzystali z następujących propozycji tematycznych dla dzieci i młodzieży:
„Przebieralnia kaszubska”,
„Polski strój ludowy”,
„Burczące basy”,
„Bytowiacy na starej fotografii”,
„Ostry sędzia Bytowa”,
„Czar andrzejkowej wróżby”,
„Życie codzienne mieszkańców dawnej kaszubskiej wsi”,
„Cisi bohaterowie – Korczak, Kolbe, Stein, Sendlerowa”,
„Majstersztyk. Sztuka dawna i rzemiosło w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie”,
„Obróbka włókna i wici”,
„Gryfy, Gryfici i pomorskie czarownice”,
„Wielkanocny czas … Zwyczaje świąteczne na Pomorzu”.

Spotkania dla dorosłych poświęcone były takim tematom, jak:

„Tajemnice zamkowych komnat”,
„Dawny Bytów w filmie z lat 20. XX w. i opowieść o historii miasta”,

Zapalenie znicza i oddanie hołdu przy obelisku poświęconym pamięci społeczności żydowskiej ziemi bytowskiej przez Michała Ruckiego – wiceprzewodniczącego Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej w Gdańsku. Happening muzyczny Mikołaja Trzaski poświęcony pamięci społeczności żydowskiej ziemi bytowskiej. Uroczystości w ramach projektu „Muzeum na kółkach”, współrealizowanego z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (13 maja 2015). Fot.
archiwum muzeum
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„Polska kultura ludowa, ze szczególnym uwzględnieniem stroju ludowego”,
„Józef Chełmowski – prezentacja filmu o artyście, w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego”,
„Działania muzeum w Bytowie w sferze edukacyjno-badawczej w ramach projektu Cassubia Cantat”,
„Tradycyjna muzyka ludowa i konieczność zapisywania dawnych pieśni”.

Tematy większości lekcji i spotkań nawiązywały do prezentowanych w muzeum
stałych ekspozycji oraz organizowanych wystaw czasowych. Lekcje i spotkania prowadzone były zarówno w formie wykładów, prezentacji i warsztatów, jak i pogadanek z aktywnym udziałem uczestników oraz wykorzystaniem muzealiów i wielu rekwizytów.
Zajęcia prowadzili pracownicy muzeum z działu artystyczno-historycznego i etnograficznego: Barbara Łącka, Katarzyna Juchniewicz, Gabriela Pluto-Prądzyńska,
Magdalena Sudoł i Jaromir Szroeder.

Inne formy popularyzowania kultury
W zakresie działalności popularyzatorskiej w 2015 roku, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie dokonało dnia 12 września uroczystego otwarcia Zagrody
Styp-Rekowskich w Płotowie z udziałem m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego, kierownictwa Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz władz lokalnych.
W roku sprawozdawczym opracowano ulotkę muzealną dotyczącą oferty edukacyjnej muzeum i rozpropagowano ją w szkołach i instytucjach rekreacyjno-kulturalnych Bytowa. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie brało również udział
w akcji MKiDN „60 + Kultura”. W ramach projektu zostały przygotowanie dwa wykłady na temat dziejów zamku.
Od wielu już lat muzeum współorganizuje i jest gospodarzem w sali portretowej comiesięcznych koncertów muzyki poważnej z udziałem muzyków z Gdańska
i Słupska.
24 października muzeum zorganizowało kolejny Przegląd Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat 2015, zrealizowany w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum
Kultury w Bytowie. Celem Festiwalu było doprowadzenie do rewitalizacji i popularyzacji starych, zapomnianych kaszubskich pieśni ludowych, opublikowanych przez
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie na płycie „Cassubia Incognita” oraz
skierowanie uwagi muzyków i muzykantów na źródła tradycji kaszubskiej w ich
twórczości. W ramach przeglądu konkursowego festiwalu, jury w składzie: Justyna
Jary, Grzegorz Nawrocki i Mariusz Bronk, wysłuchało propozycji czterech zespołów biorących udział w konkursie: The Cdn, Skład Kolonjalny, Levino, Ò Co Idze.
Nagrodę Główną przyznano zespołowi Ò Co Idze, Nagrody Specjalne zespołom:
Levino, Skład Kolonjalny i The Cdn. Zwieńczeniem tegorocznej edycji festiwalu
był koncert laureatów nagrody głównej ubiegłorocznej edycji Festiwalu Cassubia
Cantat – zespołu Morealless. Festiwal Cassubia Cantat zrealizowano dzięki pomocy
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„Międzynarodowa Noc Muzeów 2015”; wykład kustosz Katarzyny Juchniewicz, pt. Ostry sędzia Bytowa. Opowieść o katowskim mieczu, mistrzu małodobrym i jego ofiarach (16 maja
2015). Fot. Kazimierz Rolbiecki

finansowej Urzędu Miejskiego w Bytowie, Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
W 2015 roku Muzeum Zachodniokaszubskie było współorganizatorem cyklicznego festiwalu teatralno-muzycznego BytOFFsky Festiwal. Ważnym podkreślenia
jest fakt, że osoba działająca z ramienia muzeum przy organizacji festiwalu, a także
zajmująca się inną działalnością związaną z teatrem – kierownik działu etnograficznego Jaromir Szroeder został uhonorowany Medalem Stolema (2015) za „mówienie
o Kaszubach poprzez teatr” i organizację festiwalu Cassubia Cantat.
Do innych ważniejszych działań Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
w zakresie działalności popularyzatorskiej w 2015 roku, należy zaliczyć:

„Międzynarodowa Noc Muzeów 2015”; działania Bytowskiej Drużyny Wojów Pomorskich
JASTRZĄB (16 maja 2015). Fot. Kazimierz Rolbiecki
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Promocja książki „Przed/Po 1945. Wspomnienia mieszkańców Ziemi Bytowskiej”, pod red.
Andrzeja Chludzińskiego i Małgorzaty Ryś (czerwiec 2015). Fot. archiwum muzeum

- zgłoszenie płyty Cassubia Cantat 2014 do konkursu organizowanego przez II Program
Polskiego Radia – „Fonogram źródeł”;
- wydanie informatora o siedzibie głównej muzeum;
- opracowanie i wprowadzenie nowego logotypu muzeum;
- zmianę szaty graficzno-informacyjnej przy głównym wejściu do muzeum;
- podjęcie prac nad wypracowaniem nowej koncepcji strony internetowej muzeum;
- założenie „kalendarza wydarzeń” na platformie gmail: mzb.wydarzenia@gmail.com;
- przygotowanie i zrealizowanie zadania pod nazwą „Muzeum Na kółkach”, organizowanego przez Muzeum Żydów Polskich Polin (12 – 14 maja), w ramach którego odbył się m.
in. happening muzyczny Mikołaja Trzaski poświęcony pamięci społeczności żydowskiej
ziemi bytowskiej i spotkanie z muzykiem w Muzeum Zachodniokaszubskim;
- współorganizację przebiegu drugiego dnia międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Topografie pamięci pogranicza. Pomorze i Nadrenia jako trylateralne
regiony kulturowe“ (15 – 17 maja), zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza przy Instytucie Filologii Germańskiej oraz Institut Moderne im
Rheinland przy Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie we współpracy z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku i Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie;
- współorganizację konferencji z okazji 25 lat samorządu lokalnego (30 maja);
- współorganizację, wraz z redakcją „Kuriera Bytowskiego”, konkursu na reportaż o powojennych latach na Ziemi Bytowskiej – projekt wpisany w obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej;
- organizację Nocy Muzeów (16 maja);
- zgłoszenie do Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2014 wystawy „Józef Chełmowski. In
memoriam”;
- zgłoszenie do Pomorskiej Nagrody Muzealnej 2014 Jaromira Szroedera i płyty „Cassubia
Cantat 2014”;
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- zgłoszenie do nagrody Sybilla 2014 dwóch przedsięwzięć: książki – Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności i wystawy – „Józef Chełmowski. In memoriam”;
- zorganizowanie promocji książki „Przed/Po 1945. Wspomnienia mieszkańców Ziemi
Bytowskiej”, pod red. Andrzeja Chludzińskiego i Małgorzaty Ryś,
- współorganizowanie projektu pt. „Zapomniani Sąsiedzi”, wraz z gdańską „Fundacją
kultury. Zbliżenia”, polegającego na warsztatach, projekcjach filmowych i spektaklach
teatralnych przybliżających kulturę i tradycje Żydów polskich.

Wydawnictwa
W 2015 roku Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie przygotowało do druku
i wydało:
- Informator o siedzibie głównej muzeum w nakładzie 400 egzemplarzy.
- Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze” 2014, nr 16,
w nakładzie 200 egzemplarzy,
- Informator o wystawie „Jan Misiek/Epitafia” w nakładzie 50 egzemplarzy,
- „Motywy przez wieki. Kończyny, kości, ekshumacje” (wydawnictwo pokonferencyjne)
w nakładzie 250 egzemplarzy,
- Płytę „Cassubia Cantat 2015” w nakładzie 500 egzemplarzy.

Działalność administracyjna i gospodarcza
W okresie sprawozdawczym pracownicy muzeum realizowali zadania statutowe zgodnie z planem pracy oraz prowadzili działalność merytoryczną wynikającą
z aktualnych potrzeb oraz realizowanego projektu: „Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pomp ciepła dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie”; umowa
z dnia 14 maja 2015 roku (95/UM/DMW/2015).

Sprawy organizacyjno-kadrowe
W ciągu roku w muzeum zatrudnionych było średnio 20 osób; 18 stałych pracowników, 1 opiekunka ekspozycji Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, 2 pracowników interwencyjnych do sezonowej obsługi ruchu turystycznego. Na dzień 31
grudnia 2015 roku w muzeum zatrudnionych było 18 stałych pracowników, w tym
10 pracowników merytorycznych, dyrektor oraz 2 pracowników administracji i 5
pracowników obsługi. Wśród zatrudnionych byli: 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy, 4 kustoszy i 2 asystentów muzealnych oraz 2 renowatorów, 1 rzemieślnik, 2 pracownice działu finansowo-administracyjnego, kasjerka i 3 pracownice obsługi.
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Finanse
W 2015 roku Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie otrzymało z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego dotacje podmiotową w wysokości
820.000 zł. W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 91.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności. Z otrzymanej w 2015 roku
dotacji podmiotowej o łącznej wysokości 911.000 zł sfinansowane zostały:
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria,
- pochodne od wynagrodzeń,
- część usług obcych, zakupu energii i materiałów,
- świadczenia dla pracowników.

W roku sprawozdawczym Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie wypracowało dochody w wysokości 345.771 zł. Na dochody własne złożyły się:
- sprzedaż biletów wstępu i usług przewodnickich
- sprzedaż towarów handlowych
- działalność gospodarcza
- darowizny
- wpływy z operacji finansowych
- pozostałe przychody
- zmiana stanu produktów

160.696 zł
49.460 zł
3.762 zł
1.497 zł
2.397 zł
115.817 zł
12.142 zł

Z dochodów własnych muzeum sfinansowało m.in. pełne koszty działalności
statutowej, w tym organizację wystaw, znaczną część kosztów utrzymania oraz odpisu amortyzacyjnego. Ogółem budżet Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
w 2015 roku zamknął się kwotą 1.256.771 zł.

Frekwencja
Główną siedzibę muzeum w bytowskim zamku zwiedziło 26155 osób; w tym
21071 gości indywidualnych i 5084 osoby w 172 zorganizowanych grupach: 3189
uczniów w 107 grupach i 1895 osób w 65 grupach złożonych z dorosłych. Z ogólnej
liczby 26155 osób – 23199 zwiedzających zakupiło bilety wstępu, a 2956 osób skorzystało z wolnego wejścia.
Gotycką wieżę św. Katarzyny w okresie sprawozdawczym odwiedziło 8845
osób: 8605 w ramach biletu zintegrowanego (kupowanego w siedzibie głównej
i upoważniającego do zwiedzania siedziby głównej oraz wieży pokościelnej); 166
osób, które zakupiły bilet wstępu bezpośrednio w oddziale; 74 osoby, które skorzystały z wolnego wejścia.
Udostępniane bezpłatnie Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie odwiedziło
w okresie sprawozdawczym 904 gości, w tym 342 osoby indywidualne i 562 zwiedzających w 19 zorganizowanych grupach wycieczkowych.
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Zagrodę Styp-Rekowskich w Płotowie (otwartą 12 września 2015 roku) odwiedziło 145 osób biorących udział w zwiedzaniu obiektu, debacie muzealników pomorskich i spotkaniu bytowskiego koła emerytów z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim i burmistrzem Bytowa, poświęconym sprawom pogranicza
etniczno-kulturowego.
Ogółem w 2015 roku, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie wraz z oddziałami odwiedziło 29991 osób, na co składa się 27444 gości w siedzibie głównej i oddziałach oraz 2547 uczestników zajęć edukacyjnych.
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