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skiego wed³ug stanu z 1958 r., fotokopia fragmentu dziennika szkolnego z okresu
strajków,niekompletnyodpisrelacji z przebiegustrajku,odpisy z akt orazwypis z "Teki
Pomorskiej". Znajduje siê tu równie¿ artyku³ pt Strajk szkolny na Pomorzu w roku 1906-1907, zamieszczony w 1935 r. w"Dziejach Pomorza"176.
Nastêpna sygnatura Rs II 333 to korespondencja Andrzeja Bukowskiego,
w przewa¿aj¹cej czêœciz Tadeuszem Esmanem, pracownikiem Wojewódzkiego
Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy. Pozosta³elisty zwi¹zane s¹ g³ównie z poszukiwaniem kronik szkolnych oraz œwiadkówwydarzeñ lat 1906-1907.
Zbiór materia³ów zapisanych pod sygnatur¹ Rs II 334 zawiera dokumenty
zwi¹zane z obchodam~kolejnych rocznic strajków szkolnych. W 1937 r. obchodzono trzydziestolecietych wydarzeñ. W uroczystoœciach,
zorganizowanychz okazji
jubileuszu, bra³y udzia³nie tylko w³adzeœwieckiei koœcielne,ale równie¿ samiuczestnicy buntu szkolnego. W dniach 1-3 maja 1937 r. odby³ siê w Czersku zjazd by³ych
uczestników strajku. Tak pisano o tym w ówczesnym "S³owie Pomorskim"177:
"Jako miejsce zjazdu obrano Czersk, albowiem w Borach Tucholskich i na
przylegaj¹cych doñ Kaszubach strajk szkolny najwiêksze przybra³ rozmiary
[...} jak d³uga i szeroka kaszubszczyzna, nie by³o prawie szko³y, której dzieci by siê sprzeniewierzy³y ideowemu odruchowi i one, œciganeza mowê polsk¹ i wierzenia katolickie stanê³y do boju, który poruszyæ mia³ opiniê ca³ego
œwiata kulturalnego ".
W omawianym zbiorze znajduje siê m.in. rêkopis i mas~opis pracy A. Bukowskiego relacjonuj¹cy przebieg zjazdu: "Czersk dziœi przed 30 laty". Wydarzeñ
tych dotyczy równie¿ wydana w roku jubileuszu broszura pt. 30-lecie strajku szkolnego na Pomorzu (1906-1907) oraz wycinki prasowe ze "S³owa Pomorskiego".
Z kolejn¹ rocznic¹ zwi¹zanejest znajduj¹ce siêtu pismo z 20 paŸdziernika1955r.,
informuj¹ce o posiedzeniukatedr Wydzia³u Filologiczno-Historycznego WSP,gdzie
mia³ byæwyg³oszony referat A. Bukowskiego o strajkach szkolnych. Na rok nastêpny zaplanowano SesjêNaukow¹ pracowników nauki. W zbiorze znajduj¹ siê tezy
referatu pt. "Strajk szkolny na Pomorzu w latach 1906-1907" przygotowywanego
przez autora spuœciznyna tê okazjê. Pozosta³¹ czêœæ
stanowi¹ wycinki prasowe.
Kartuzy, Œwiekatowie powiat Œwiecie, Somoninie powiat Kartuzy, Rzêczkowie powiat Toruñ,
LeŸnie powiat Kartuzy, Wroniu powiat W¹brze•11o, Liñsku powiat Tuchola, Ramlejach powiat
Kartuzy, Grabowie powiat Lubawa, Srebrnikach powiat W¹brze•11o, Parchowie powiat Kartuzy,
Pruszczu, Bytoni powiat Starogard, Kowalewie Pomorskim, Szynwa³dzie powiat Grudzi¹dz,
Melankowie, R¹biu powiat Kartuzy, Widlicach powiat Tczew, Bukowinach powiat Starogard,
Bierzg³owie powiat Toruñ, Che³m¿y, Minikowie powiat Tuchola, Grzybnie powiat Kartuzy,
Mœciszewicachpowiat Kartuzy, Pó³wsi powiat Œwiecie, Trutnowie powiat Tuchola.
'6 W 1935 r. ukaza³o siê kilka numerów "Dziejów Pomorza" (Czersk 1935, nr 1-7) w ramach

'7

czasopisma w osobnym dziale pt. Strajk szkolny na Pomorzu w I: 1906-1907 zaczêto og³aszaæ
materia³y Ÿród³owe: wspomnienia i akta s¹dowe. Jednak zdo³ano opublikowaæ materia³y zwi¹zane tylko z trzema miejscowoœciami: Œliwice, Liñsk i Kasparus.
..S³owo Pomorskie". 19-20.04.1937. nr 89. 90.
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W 1966 r. przypad³a nastêpnarocznica wybuchu strajków szkolnych. By³a to
kolejna okazja, aby powróciæ do wydarzeñ z pocz¹tku wieku. W zwi¹zku z tym
powsta³a praca A. Bukowskiego pt. Strajk szkolny na Pomorzu Gdañskim w latach 1906-1907, któr¹ wyda³ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. Womawianym zbiorze znajduje siê maszynopis wy¿ej wymienionej pracy, jej recenzje, umowa wydawnicza oraz korespondencja autora z wydawc¹. Pozosta³y materia³
stanowi¹ charakterystyczne dla warsztatu twórcy spuœciznywycinki prasowe.
W po³owie lat 50. obchodzono "okr¹g³¹" rocznicê wydarzeñ lat 1905-1907.
Dla uczczenia jubileuszu odby³o siê kilka spotkañ o charakterze naukowym. Jako
pierwsza zosta³a zorganizowana w dniach 10-13 paŸdziernika Sesja Naukowa
w Warszawie. Materia³y z ni¹ zwi¹zane stanowi¹ sygnaturê Rs II 335. Znajduje
siê tu zaproszeniena Sesjêdla A. Bukowskiego oraz jego korespondencja, g³ównie
z Tadeuszem
Daniszewskim
i ¯ann¹ Kormanow¹.Poza tym konspekt referatu
zespo³owegopt. "Narodowo-wyzwoleñcza problematyka walk rewolucyjnych 19051907 na ziemiach polskich" oraz konspekt referatu A. Bukowskiego zatytu³owany
"Proletariat polski na czele walki o wyzwolenie spo³eczne i narodowe w latach
rewolucji 1905-1907 roku". Do³¹czono tu tak¿e dwie jego prace: "Strajk szkolny
na Pomorzu Gdañskim w latach 1906/7 na tle szerszejproblematyki walki narodowo-wyzwoleñczej"178 oraz" Wp³yw rewolucji 1905-1907 roku na walkê ludu pomorskiego o wyzwolenie spo³eczne i narodowe".179Pozosta³y materia³ stanowi¹
wycinki prasowe i notatki.
Kolejna konferencja naukowa odby³a siê w dniach 16-17 grudnia 1955 roku
w Poznaniu i poœwiêconazosta³a rewolucji w Wielkopolsce i na Pomorzu. Materia³y dotycz¹ce tego spotkania stanowi¹ sygnaturê Rs II 336. Znajduje siê tu m.in.
nadbitka ze "Studiów i Materia³ów do Dziejów Wielkopolski i Pomorza"180pt. "Lata
1905-1907 na Pomorzu Gdañskim", która zawiera referat A. Bukowskiego pt.
"Strajk szkolny na Pomorzu Gdañskim w latach 1906-1907" oraz opracowanie181:
"Ruch robotniczy i ruch narodowy na Pomorzu Gdañskim w latach 1905-1907"
z odrêcznymi notatkami autora,a tak¿elist Witolda £ukaszewiczazawieraj¹cy uwagi
do artyku³u o strajku szkolnym. Poza tym maszynopisy dwóch kolejnych referatów, Ludwika Gomolca pt. "Strajki szkolne w Poznañskiem" oraz Witolda £ukaszewicza pt. "Ruch robotniczy w Polsce i na Pomorzu wschodnim (1890-1907).
Ze szczególnym uwzglêdnieniem lat 1905-1907". Niewielk¹ czêœæ
materia³u zajmuj¹ wycinki prasowe oraz notatki dotycz¹ce udzia³u w dyskusji.
173Referatpomocniczy do pracy ¯. Kormanowej: "Narodowo-wyzwoleñczaproblematykawalk
rewolucyjnych 1905-1907r. na ziemiachpolskich".
179

Referat pomocniczy do pracy T. Daniszewskiego: "Polska klasa robotnicza na czele walki o wyzwolenie spo³eczne i narodowe".

130
181

"Studia i Materia³ydo Dziejów Wielkopolski i Pomorza",1957,t. 3, z. l.
Jestto tekst przemówienia,które wyg³oszonezosta³ow skróconejformie jako g³osw dyskusji
na konferencji Doznañskiei.
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Rewolucji na Pomorzu i w Wielkopolsce poœwiêconaby³a tak¿e konferencja
w Bydgoszczy, która odby³a siê w dniach 27-28 stycznia 1956 r. Na jej program
z³o¿y³y siê w wiêkszoœcireferaty wyg³oszone wczeœniejw Poznaniu. Materia³ dotycz¹cy tej imprezy stanowi sygnaturê Rs II 337. Znajduje siê tu maszynopis artyku³u A. Bukowskiego pt. "Szeroki odzew rewolucji 1905-1907 na Pomorzu", praca pt. "Strajk szkolny na Pomorzu Gdañskim w latach 1905-1907", Bydgoszcz
1956 oraz zaproszeniena konferencjê. Analogicznie do materia³ów z poprzednich
spotkañ pozosta³¹ czêœæ
stanowi¹ wycinki prasowe i notatki dotycz¹ce dyskusji.
Obchodom piêædziesi¹tejrocznicy wybuchu rewolucji towarzyszy³a wystawa
zorganizowana w salach redutowych Teatru Narodowego w Warszawie. Wycinki
prasowedotycz¹ce otwarcia centralnejwystawy dokumentalnejpt. "Rewolucja 19051907 na ziemiach polskich" wraz z recenzj¹ ksi¹¿ki S. Kalabiñskiego Antynarodowa polityka endecji w rewolucji 1905-1907 stanowi¹ sygnaturê Rs II 338.
Tê czêœæ
spuœciznyzamyka praca magisterska Jerzego Repiñskiego pt Echa
rewolucji
1905-19071:
na Pomorzu
napisana
pod kierunkiem prof.
dr. Adama Dygda³y- sygnatura
Rs IIWschodnim,
339.
.

Kó³ka rolnicze
Kó³ka rolnicze to lokalne stowarzyszenia ch³opskie dzia³aj¹ce m.in. na rzecz
rozwoju gospodarstwawiejskiego i wiedzy rolniczej. Na ziemiach polskich pierwsze kó³ko rolnicze za³o¿onow 1862 r. w Piasecznie na Pomorzu. Cztery lata póŸniej zaczêto tworzyæpodobne organizacje w Wielkopolsce. Rok przed wybuchem
pierwszej wojny w zaborzepruskim by³o 395 kó³ek rolniczych i oko³o 14,5 tysi¹ca
cz³onków.
W Galicji kó³ka rolnicze tworzone by³y od 1871 r., zrzesza³y siê pod patronatem za³o¿onegona pocz¹tku lat 80. XIX wieku Towarzystwa Kó³ek Rolniczych.
Z chwil¹ wybuchu wojny w zaborzeaustriackim by³o 2081 kó³ek rolniczych z oko³o 82 tysi¹cami cz³onków.
W Królestwie Polskim wobec zakazu w³adz podobne organizacje zaczê³y
powstawaædopiero od 1905 r., jednak w dziewiêælat póŸniej istnia³o ich ju¿ 1438
z oko³o 566 tysi¹cami cz³onków.
W II RP oœrodkamikierowniczymi kó³ek rolniczych by³y: w dawnej GalicjiMa³opolskie Towarzystwo Rolnicze, w Wielkopolsce - Centralne Towarzystwo
Gospodarcze w Poznaniu, na Pomorzu - Pomorskie Towarzystwo Rolnicze, na
ziemiach by³ego zaboru rosyjskiego - Centralne Towarzystwo Rolnicze i Centralne Towarzystwo Organizacji i Kó³ek Rolniczych.
W okresie II wojny œwiatowejw wyniku zakazu przesta³y one funkcjonowaæ.
Organizacje kó³ek rolniczych reaktywowano w 1956 r., znajdowa³y siê wówczas pod kontrol¹ w³adz pañstwowych i realizowa³y ich politykê wobec wsil82.
182
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A. Bukowski w jednym z wywiadów dla "Dziennika Ba³tyckiego" powiedzia³, ¿ejako historyka literatury polskiej drugiej po³owy XIX wieku interesowa³y
go zagadnienia pracy u podstaw, a kó³ko rolnicze w Piasecznie by³o znakomitym
przyk³adem realizacji takich hasep83. W spuœciŸnieznajduje siê zbiór materia³ów
zwi¹zanych z organizacjami kó³ek rolniczych, odnosi siê on nie tylko do XIX wieku, ale siêga po lata 80. ubieg³ego stulecia.
Przedstawiony poni¿ej fragment spuœciznystanowi zawartoœæ
kartonu XX.
Podczas opracowania, podobnie jak wczeœniejprezentowany materia³, ca³oœæ
podzielona zosta³a na 15 grup tematycznych, które stanowi¹ oddzielne jednostki inwentarzowe. Pierwsza z nich, zapisana pod sygnatur¹ Rs II 340, obejmuje materia³y dotycz¹ce wsi i organizacji rolniczych na Pomorzu w II po³owie XIX wieku.
S¹ to wypisy z "Nadwiœlanina" z lat 1861-1866, które zawieraj¹ m.in. informacje
o organizacjach rolniczych, sprawozdania z posiedzeñ towarzystw rolniczych, spisy cz³onków, materia³y zwi¹zane z dzia³alnoœci¹Mieczys³awa £ yskowskiego oraz
Ignacego £yskowskiego. Gros materia³ów stanowi¹ odpisy z akt specjalnych starosty pruskiego powiatu kwidzyñskiego, dotycz¹ce towarzystw rolniczych, m.in.
Kó³ka Rolniczego w Piasecznie.Znajduj¹ siê tu równie¿ relacje komisarza policji Rexa. Uzupe³nienie stanowi materia³ ilustracyjny - fotokopie pierwszych numerów "Piasta" i "Kmiecia" oraz akt archiwalnych.
Ze œrodowiskiemwiejskim II po³owy XIX wieku œciœle
zwi¹zana jest postaæ
Juliusza Kraziewicza (1829-1895),jednego z najbardziej zas³u¿onychdzia³aczypomorskich. Kolejna sygnaturaRs II 341 zawiera materia³y biograficzne dotycz¹ce tej
postaci. Juliusz Kraziewicz urodzi³ siê w Lidzbarku pod Dzia³dowem, by³ uczniem
gimnazjum che³mskiego i szko³y rolniczej w Elbl¹gu. W 1857 r. osiad³ w Tymawie
k. Gniewa. Za³o¿y³ Towarzystwo Rolnicze w Piaseczniei przez d³ugie lata by³ jego
prezesem.Zainicjowa³ powstanie Spó³ki Po¿yczkowej oraz czasopisma"Piast", zorganizowa³ Szkó³kê Rolnicz¹ i Towarzystwo Gospodyñ. By³ dyrektorem Wydzia³u
Rolnego w Centralnym Towarzystwie Gospodarczym dla Prus ZachodnichlS4.
W spuœciŸnieznajduj¹ siê notatki oraz korespondencja dotycz¹ca Kraziewicza, m.in. pismo Biura Parafialnego w Nietrzanowie z 1937 r. w sprawie jego
metryki, pochodz¹cy równie¿ z tego okresu list zawieraj¹cy informacjê o jego gro.:
bie. Materia³ ilustracyjny stanowi¹ fotokopie jedynego w kraju zdjêcia Juliusza
Kraziewicza, znajduj¹cego siê w archiwum OœrodkaTradycji Kó³ek Rolniczych
w Piasecznie, równie¿ w formie okolicznoœciowych kart pocztowych. Poza tym
dwie prace o charakterze biograficznym napisane przez Andrzeja Bukowskiego:
rêkopis artyku³u pt. "Juliusz Kraziewicz - twórca pierwowzoru polskich kó³ek rolniczych" i jego recenzja napisana przez S. Gierszewskiego oraz ksi¹¿ka zatytu³owana Juliusz Kraziewicz pionier polskich kó³ek rolniczych, Gdañsk 1978.
183

"Dziennik Ba³tycki", 16/17.07.1977.

184Biol!ram autorstwa J. Banacha i J. Szewsa w: SBPN. t. 2. Gdañsk 1994. s. ~OI-502

Z PRAC NAD

SPUŒCIZN¥ ANDRZEJA BUKOWSKIEGO.

205

Jednym z bliskich wspó³pracowników Juliusza Kraziewicza by³ Melchior Tollik, wiceprezes Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie w latach 1864-1868. Materia³y biograficzne tej postaci tworz¹jednostkê inwentarzow¹Rs II 342. Znajduj¹
siê tu wypisy z prasy, list Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego w Toruniu w sprawie fotografii oraz list od krewnego M. Tollika w sprawie materia³ów biograficznych bêd¹cych w posiadaniu rodziny, a tak¿e wycinek prasowy z artyku³em poœwiêconymsetnej rocznicy jego œmierci.
Kilka kolejnych sygnatur zwi¹zanych jest z histori¹ Kó³ka Rolniczego w Piasecznie. Organizacja ta powsta³a 1 paŸdziernika 1862 r. pod nazw¹ Towarzystwo
Rolnicze w Piasecznie, a podstaw¹prawn¹jej dzia³alnoœcista³ siê statut Towarzystwa Rolniczego dla Ziemi Pomorskiejl85. W 1937 r. zarz¹d kó³ka w Piasecznie
dla uczczeniajubileuszu 7S-lecia powstania zwróci³ siê z proœb¹do A. Bukowskiego o opracowaniejego historii. Egzemplarze ksi¹¿ki mia³y ukazaæsiêjako cegie³ki,
a dochód planowano przeznaczyæna wybudowanie w Piasecznie Domu Ludowego im. Juliusza Kraziewicza. Ksi¹¿ka nie zosta³awydana z powodu wybuchu wojny186.W spuœciŸnie
pod sygnatura¹ Rs II 343 znajduje siê rêkopis i maszynopis tej
pracy zatytu³owanej "Najstarsze polskie kó³ko rolnicze w Piasecznie na Pomorzu
w 75-t¹ rocznicê 1862-1937" oraz wypisy i notatki Ÿród³owe. W³¹czono tu równie¿ fragment tekstu audycji radiowej wyemitowanej w 1937 r. dla uczczeniajubileuszu powstania Towarzystwa.
Sygnatura Rs II 344 to kolejny wariant opracowania traktuj¹cy o kó³ku rolniczym w Piaseczniept. "Historia pierwszej w Polsceorganizacji w³oœciañskiejw Piaseczniena Pomorzu (1862-1947)". Stanowi ona kontynuacjê pracy z po³owy lat 30.,
któr¹ przerwa³aII wojna. Jestto maszynopisposiadaj¹cy dwie strony tytu³owe z dwoma propozycjami tytuh1,pierwszy jak wy¿ej, drugi: "Wzór pracy na wsi, czyli historia
pierwszej w Polsceorganizacji w³oœciañskiejw Piaseczniena Pomorzu(1862-1947)".
Kolejna pozycja dotycz¹ca historii organizacji kó³ek rolniczych powsta³a
w 1966 r. Stanowi ona sygnaturê Rs II 345. Jest to rêkopis i maszynopis pracy pt.
"Piaseczno pod Gniewem na Pomorzu - prawzór polskich kó³ek rolniczych". Znajduje siê tu równie¿ korespondencja z Ludow¹ Spó³dzielni¹ Wydawnicz¹ i umowa
wydawnicza, wg której praca mia³a ukazaæsiê w wydawnictwie o tytule roboczym - "W setn¹ rocznicê kó³ek rolniczych na Pomorzu". Poza tym zgromadzono
tu równie¿ notatki i wypisy Ÿród³owe.
Kolejna jednostka Rs II 346 grupuje materia³y zwi¹zane z obchodami kolejnych rocznic powstania kó³ek rolniczych. W 1966 r. odby³a siê sesja popularnohistoryczna poœwiêconastuletniej dzia³alnoœcitych organizacji na ziemi gdañskiej,
w materiale znajduje siê zaproszenie dla Andrzeja Bukowskiego.
8' A. Bukowski, Juliusz Kraziewiczpionier polskich kó³ekrolniczych,Gdañsk1978,s. 19.
86 A. Bukowski, Juliusz Kraziewicz (1829-1895)
pionier polskich kó³ekrolniczych,Gdañsk1978,
maszyn.,Rs II 341.
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Przewa¿aj¹caczêœæ
zbioru dotyczy uroczystoœci,które mia³y miejsce w 1977 r.
Odnajdziemy tu zaproszenie na obchody 115 rocznicy, konspekt referatu A. Bukowskiego pt. "Rozwój kó³ek rolniczych w zaborze pruskim, w szczególnoœcina
Pomorzu Gdañskim (1862-1920)". S¹ równie¿ zdjêcia upamiêtniaj¹ce ods³oniêcie
w Gdañsku tablicy pami¹tkowej ku czci Juliusza Kraziewicza, przekazanie mieszkañcom Piasecznadomu kultury im. Juliusza Kraziewicza, nadanie imienia JuliuszaKraziewicza spó³dzielni kó³ek rolniczych w Nicponi. Z ostatni¹ miejscowoœci¹
zwi¹zany jest równie¿ proporzec Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Nicponi - zdobywcy sztandaru przechodniego prezesa CZKR za rok 1974-1976.
Znajduje siê tu tak¿e informator i plan obchodów 115 rocznicy kó³ek rolniczych na Pomorzu i 20-lecia ich dzia³alnoœciw powojennej Polsce. Z okazji tej
rocznicy zorganizowano zbiórkê materia³ów dotycz¹cych wsi, w spuœciŸniejest
tekst apelu Centralnego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych i Muzeum Narodowego Rolnictwa o gromadzenie pami¹tek i dokumentów zwi¹zanych ze œrodowiskiemwiejskim oraz tekst apelu o wsparcie budowy Centrum Zdrowia Dziecka, gdy¿ by³a to
równie¿ okazja do zbiórki pieniêdzy na cele spo³eczne.
W ramach obchodów odby³o siê m.in. ogólnopolskie spotkanie dzia³aczy kó³ek rolniczych. W materiale znajduje siê pismo Wojewódzkiego Zwi¹zku Kó³ek
Rolniczych z proœb¹do A. Bukowskiego o przygotowanie referatu na t¹ okazjê.
Okres istnienia organizacji rolniczych w powojennej Polsce scharakteryzowany zosta³ w znajduj¹cej siê tu publikacji pt. 20 lat kó³ek rolniczych (19561976), Warszawa 1977.
Dla uczczenia kolejnej, 120 rocznicy powstania organizacji kó³ek rolniczych
zorganizowano w Szczecinie w 1982 r. sesjê naukowo-praktyczn¹. W spuœciŸnie
znajduje siê zaproszenie dla A. Bukowskiego do wziêcia udzia³u w tej konferencji
oraz pismo Wojewódzkiego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych z proœb¹o wyg³oszenie tam referatu.
Du¿o miejsca zajmuj¹ wycinki prasowe, które dotycz¹ wszystkich wymienionych wy¿ej rocznic.
Nastêpne jednostki zwi¹zane s¹ z powojenn¹ dzia³alnoœci¹ organizacji kó³ek rolniczych. Pierwsza z tej grupy materia³ów sygnatura Rs II 347 to dokumenty dotycz¹ce VI Krajowego Zjazdu Delegatów Kó³ek Rolniczych, który odby³ siê w dniach 17-18 paŸdziernika 1977 r. Odnajdziemy tu zaproszenie na zjazd
dla A. Bukowskiego, kartê uczestnictwa, Uchwa³ê zjazdu, Sprawozdanie z dzia³alnoœcispo³eczno-gospodarczej kó³ek rolniczych za lata 1973-1976 oraz wycinek prasowy.
Nastêpn¹ sygnaturê Rs II 348 stanowi¹ Wydawnictwa Komisji Historycznych przy zwi¹zkach Kó³ek Rolniczych. Rozpoczyna je referat Marii Misiaszek,
prezesaKomisji Historycznej przy Centralnym Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych w Warszawie, kolejny jest "zbiór referatów z Krajowej narady przedstawicieli Komisji
Historycznych przy Wojewódzkich Zwi¹zkach Kó³ek Rolniczych", ostatnia pozy-
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cja to praca Bogdana Wawrzyniaka pt. "Rozwój spo³eczno-zawodowy organizacji
kó³ek rolniczych na terenie Pomorza i Kujaw".
Kolejna jednostka Rs II 349 to wydawnictwo pt. Rola Kó³ek Rolniczych
w gminie Zblewo na przyk³adzie wsi Borzechowo, pod red. Mieczys³awa Guldy,
Gdañsk 1977.
Sy~atura Rs II 350 zawiera projekt statutu Centralnego Zwi¹zku Kó³ek
Rolniczych z 1977 r.
Koñcowe jednostki tej czêœcispuœciznys¹ luŸno zwi¹zane z organizacjami
rolniczymi. Sy~atura Rs II 351 nosi tytu³: "Region Kaszubski. Stan i potrzeby
gospodarcze i kulturalne. Referaty i stenogram konferencji na temat aktywizacji
gospodarczej powiatów przymorskich województwa gdañskiego. Gdañsk 12.07.1949". Zawiera program konferencji, 17 referatów, m.in. A. Bukowskiego
"Potrzeby kulturalno-oœwiatowe na tle psychiki ludnoœci"187.
Jednostka Rs II 352 zawiera dokumenty dotycz¹ce miejscowoœciPiaseczno
i Gniew; s¹ to trzy zdjêcia Piaseczna: ogólny widok, koœció³i plebania oraz prospekt przedstawiaj¹cy Gniew i okolice, poza tym znalaz³ siê tu równie¿ program
obchodów "Dni ziemi ~iewskiej"188 oraz wycinki prasowe.
Sy~aturê Rs II 353 stanowi¹ materia³y prasowe dotycz¹ce polskiego ruchu
ludowego. Jedenwycinek prasowy z "Gazety Ludowej" z 1947 r. dotyczy dzia³alnoœciksiêdza Wac³awa Bliziñskiego z Liskowa, dwa pozosta³e - 80-lecia ruchu
ludowego.
Przedstawion¹ powy¿ej partiê materia³u koñczy jednostka Rs II 354. Jest to
korespondencja Andrzeja Bukowskiego. Zawiera dwa listy: jeden z nich skierowany jest do Redakcji Encyklopedii Ruchu Ludowego i zawiera odmown¹ odpowiedŸ A. Bukowskiego w sprawie zrecenzowania has³a "Kó³ka rolnicze po
II wojnie œwiatowej".
187

Pozosta³e
referatyto: RajmundGalon" Warunkifizjograficznejako elementplanowaniagospodarczego"; Stefan Lier "Planowanie przestrzenne obszaru przymorskiego regionu gdañskiego"; Stefan
Biskupski "zakres naturalnych mo¿liwoœcirolniczych regionu kaszubskiego"; Stanis³aw Je³owicki
"Rozwój hodowli zwierz¹t gospodarskichna terenie powiatów kaszubskich, ze specjalnym uwzglêdnieniem owczarstwa"; Leon Mroczkiewicz "Stan oraz planowanie w gospodarstwie leœnymp³n.zachodnich czêœciregionu gdañskiego"; Stefan Zywirski "Leœneu¿ytki niedrzewne"; Franciszek
Chrzanowski "U¿ytki rybne pojezierza kaszubskiego"; Józef Kulikowski "zwi¹zki gospodarcze
regionu kaszubskiego z zespo³em miast portowych"; Józef Nieroda "zagadnienia urbanizacji powiatów przymorskich województwa gdañskiego"; Antoni Skotnicki "Wytyczne uprzemys³owienia czterech powiatów kaszubskich"; Józef Kawczyñski "Przemys³, rzemios³o i zajêcia uboczne
ludnoœciwojewództwa gdañskiego"; Stefan Preibisz "znaczenie nowych form wymiany towarowej
w zakresie aktywizacji gospodarczej miast i wsi czterech powiatów przymorskich (Koœcierzyna,
Kartuzy, Lêbork, Morski)"; Henryk Wawrzyniak" Turystyka i wczasy jako element gospodarczy
¿ycia terenu"; Eugeniusz Brodzi³owski "Stan i potrzeby w dziedzinie zdrowia ludnoœciczterech
p³n.-zachodnich powiatów województwa gdañskiego"; Halina Kamiñska "Po³o¿enie gospodarcze
powiatów p³n.-zachodnich woj. gdañskiego"; Boles³aw Srocki "Aktywizacja Pojezierza".

188

Uroczystoœci
mia³y miejscew dniach30.09-07.10.1962r.
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GLOSA O TWÓRCZOŒCI MAXA

PECHSTEINA

Malarska i graficzna twórczoœæ
Maxa Pechsteina(1881-1955), niemieckiego
ekspresjonisty,wspó³za³o¿ycielagrupy "Die Briicke", w okresienazizmu uznanegoza
przedstawiciela"entarteteKunst" i skazanegona nieobecnoœæ
w oficjalnym ¿yciu artystycznym, posiadabogat¹ i ró¿norodn¹ literaturê. Oprócz opracowañogólnych dotycz¹cych historii i rozwoju tego ruchu - uznawanegoza rewolucyjny w sztuceniemieckiej! - dzie³a Pechsteinadotyczy sporo pozycji monograficznych. Organizowanym
licznie, zw³aszczaw latach 80. i 90. XX wieku, wystawom indywidualnym i zbiorowym towarzyszy³y zwykle obszernepublikacje, a przoduj¹c¹ rolê w tym wzglêdzie
odgrywa dzia³alnoœæ
Briicke-Museum, urz¹dzonego w zbudowanym w 2 po³owie lat
60. XX w. funkcjonalistycznym obiekcieprojektu WerneraDiitmanna, w po³udniowozachodniejczêœciBerlina. Jednymz ostatnichprzedsiêwziêæby³a - prezentowanatak¿e w innych muzeachniemieckich - ekspozycjapt. "MaxPechstein im Briicke-Museum", z katalogiem pod redakcj¹ Magdaleny Moeller, zawieraj¹cym tak¿e teksty
o wczesnej grafice artysty, prymitywizuj¹cych tendencjachw jego oeuvre oraz znaczeniutwórczoœciakwarelowej i rysunkowej2. Piêælat wczeœniejberliñskie muzeum
Zob. m.in.: J. Willet, Ekspresjonizm, wyd. polskie, Warszawa 1976; tam¿e wa¿niejsza dotychczasowa bibliografia; z najnowszych nale¿y wymieniæ D. Elgera, Expressionismus. Eine deutsche
Kunstrevolution, Koln 2002, z wczeœniejszych- B.S. Myersa, Die Malerei des Expressionismus,
eine Generation im Aujbruch, Koln 1957.
Max Pechstein. Werkeaus dem Briicke-Museum Berlin. Briicke Museum Berlin 9.03.-10.06.2001,
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen SchloB Gottorf 1.07-9.09.2001, Von der Heydt-Museum
WuppertaI25.11.2001- 27.01.2002, Bietigheim-Bissingen 6.06.-15.09.2001; Katalog wystawy, red.
M. Moeller, Miinchen 2001, zawiera teksty: M. Moeller, Max Pechstein (s. 9-20), J. Dah1rnanns,
Die friihe Grafik (s. 21-28), A. Birthiilmer, Au! der Suche nach dem Urspriinglichen (s. 29-34),
T. Belgin, " Unmittelbar und Unve1fiilscht" - Zeichnungen und Aquarelle (s. 35-45). Na eks~zycjê
z³o¿y³y siê 154 prace, w tym 9 obrazów olejnych, "chefs d'oeuvres" z lat 1906-1925, ponad 70
rysunków i akwareli oraz plansze graficzne i ilustracje ksi¹¿kowe. Edycja w Bissingen mia³a inny
uk³ad (34 obrazy olejne, 1 akwarela) i posiada³a oddzieln¹ publikacjê: Max Pechstein. Werkeaus
dem Briicke-Museum Berlin und anderen Sammlungen - Zusiitzliche Leihgaben. Stiidtische Galerie
Bietigheim - Bissingen, 6.07. -15.09.2002, [Kat. wyst.], wstêp: B. Worwag.
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ekspresjonizmuprezentowa³o- wystawion¹póŸniej tak¿ew Tiibingen i Kilonii - retrospektywê malarskiego dorobku Pechsteina,wzbogacon¹ obszern¹ publikacj¹ pod redakcj¹ tej samejbadaczki,z obszernymopisembiografii oraz studiami na tematrozwoju stylistycznegoi poszczególnychfaz twórczych, paryskiej podró¿y i jej znaczeniadla
dalszejtwórczoœci,wyprawy na archipelagPalau,wolnoœciowychi humanistycznych
aspektachjego dzia³alnoœci
spo³eczneji plastycznej,losachi krytyce artysty w okresie
Trzeciej Rzeszy, kiedy pejza¿ pomorski - zawsze go fascynuj¹cy - sta³ siê niemal
wy³¹cznym obszaremjego zainteresowañ3.
Wy³¹cznie graficznej twórczoœciberliñskiego artysty poœwiêconejest monumentalne, wyczerpuj¹ce opracowanie Giintera Kriigera, stanowi¹ce punkt wyjœciadla póŸniejszych dokonañ tego¿ i innych autorów w zakresie badania i prezentacji rycin Pechsteina4. Trzon pracy stanowi pe³ny, ilustrowany katalog dzie³,
u³o¿onych w porz¹dku chronologicznym, z podzia³em na techniki: litografiê, drzeworyt, druk wg³êbny (akwafortê, akwatint¹, such¹ ig³ê) i inne; w opracowaniu ujêto
tak¿eplansze odbijane na wtórnie u¿ytym kamieniu litograficznym oraz zaginione,
zniszczone b¹dŸ o nieznanym miejscu przechowania.
Spory katalog, w opracowaniu Giintera Kriigera i Petry Lewey, wydano przy
okazji wystawy monograficznej na prze³omie 1995/96 roku, której celem by³a analiza- g³ównej, jak siê wydaje- Pechsteinowskiej koncepcji relacji cz³owieka i natury5 . Pocz¹wszy od okresu dzia³alnoœci"Die Briicke", problem ten podejmowa³
w licznych pejza¿ach i studiach aktów, powstaj¹cych m.in. w czasie wspólnych
pobytów w Moritzburgu, a póŸniej indywidualnych, wielokrotnych wypraw artysty
na letnie plenery do Nidden na Mierzei Kuroñskiej oraz £eby i Rowów na Pomorzu. Harmonii i "utraconego raju" poszukiwa³ te¿ Pechstein w czasie podró¿y na

Max Pechstein. Seine malerisches Werk Briicke-Museum Berlin 22.12.1996-1.01.1997, Kunsthalle
Tiibingen 11.01.-1.04.1997, Kunsthalle zu KieI20.04.-15.06.1997. [Kat. wyst.], red. M. Moeller,
Miinchen 1996; zawiera: L. von Riihleben, Lebensdaten 1881-1955 (s. 11-40), M. Moeller, Zu
Pechsteins Stil und Stilentwicklung (s. 41-63), M. Hoffinann, Max Pechstein in Paris (s. 65-77),
B. Liilf, Die Suchenach dem Urspriinglichen. Max Pechstein und Palau (s. 79-107), A. Hiineke, Um
Freiheitin der Kunstundum dieMenschlichkeit. MaxPechstein inseiner Zeit. (s. 109-122), R. Manheim, Max Pechstein - Maler der deutschen Landschaft. Ein Expressionist in der Kunstkritik des
Dritten Reiches (s. 123-128), M. Krause, Max Pechstein und die Rezeption des deutschenExpressionismus nach 1945 (s. 129-133), 162 tablice barwne, katalog, bibliogr.
G. Kriiger, Das Druckgraphische WerkMax Pechsteins, Hamburg 1988; por. I. Stillijanov-Nedo,
Zum druckgrafischen Werk Max Pechsteins, [w:] Ausstellung - Katalog Max Pechstein, 19811955, Druckgrafik. Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg 1989; Max Pechstein. GrafISche
Werke.Ausstellung und Katalog: Jiirgen Schilling, Jana Marko, Hamburg- Tolkendorf 1989.
Max Pechstein.Das Ferne Paradies, GemaIde,Zeichnungen,Druckgrafik Kunstmuseum Spendhaus
Reutlingen26.11.1995-28.01.1996, StiidtischesMuseum Zwickau 18.02.-14.04.1996[Katalog-Ausstellung], red. G. Kriiger i P. Lewey, zawiera m.in.: P. Lewey, Mensch und Natura im Werkvon Max
Pechstein (s. 8-44), G. Dietrich, Aujbruch zu den gliicklichen lnseln Anmerkungen zur "Palau-Sehnsucht" (s. 46-70), B. Grubert-Thurow, Dasferne Paradies. Pechstein und Palau (s. 72-96), G. Kriiger,
Mnr Pprh"tpin in Kl1n"twi.""pn"rhnft I1ndKritŸk(~ 96-104). Leben.\'daten(s. 106).
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wyspach archipelagu Palau (1914) i obserwuj¹c ¿ycie mieszkañców w³oskiej rybackiej osady Monterosso al Mare nad Morzem Tyrreñskim (1913,1924).
W 1996 roku hamburskie Altonauer Musem zorganizowa³o z w³asnych zbiorów tematyczn¹ ekspozycjê bogatoilustrowanej korespondencji Maxa Pechsteina
do zaprzyjaŸnionego z nim historyka sztuki, krytyka i marszandaEdwarda Plietzcha6. Na wystawê z³o¿y³o siê ponad osiemdziesi¹t rysunków i tekstów z listów,
kart pocztowych i ¿yczeñ noworocznych, w wiêkszoœci wysy³anych z Nidden,
Rowów i £eby oraz z azylu nad Jeziorem Kozim, gdzie artysta bywa³ od 1933 r.,
w którym zosta³ pozbawiony tytu³u profesora w Pruskiej Akademii Sztuki i objêty
zakazem uczestniczenia w pañstwowym ¿yciu artystycznym. Nied³ugo póŸniej j ak wiadomo - zosta³usuniêty z berliñskiej Akademii, aj ego prace reprezentowa³y
"sztukê zdegenerowan¹" na zaaran¿owanym przez hitlerowców monachijskim
pokazie "Entartete Kunst" w 1937 r. Pomorskie pejza¿e i sceny rodzajowe poczê³y wówczas stanowiæwiêkszoœæ
w uprawianej - w myœlprawa III Rzeszy nielegalnie - twórczoœciPechsteina. Tak¿e w latach 90. ukaza³o siê wznowienie, niezwykle waŸnych dla badañ, wspomnieñ artysty, spisanych po zakoñczeniu wojny
(1945/46) i opublikowanych po raz pierwszy w 1960 r. Nowe wydanie, bogato
ilustrowane rysunkami, opatrzone ich katalogiem, komentarzem do II wydania i kalendarium, stanowi Ÿród³oniewyczerpane, wielokrotnie przywo³ywane w literaturze, choæ- z natury relacji powsta³ej ex post - pisane s¹ z dystansem, bez emocjonalnego zaanga¿owaniaw³aœciwegodziennikom czy pamiêtnikom.
Autorka pos³owia zwróci³a jednak uwagê na sugestywne fragmenty dotycz¹ce ¿ycia w otoczeniu natury, tj. pobytów w Monterosso i na wyspach Palau oraz
w Nidden, £ebie i in.7
Wa¿napublikacja - katalog opracowany przez Jiirgena Schillinga - towarzyszy³a prezentacji monograficznej w Unna w 1989 r. Oprócz odautorskiego wstêpu8 album zawiera pisma Pechsteina, m.in. odezwê pt. Arbeiten z 1920 r., teksty
polemiczne czy ju¿ powojenny artyku³ Sorge um die Kunst (1948), wspomnienia
z podró¿y itp., a tak¿ekalendarium biografii i udzia³u w wystawach, wreszcie sporo barwnych reprodukcji - co waŸne- dzie³ tak¿e nieczêsto publikowanych.
Prace malarskie, rysunki i fotografie z nadba³tyckich plenerów wspó³za³o¿yciela grupy "Die Briicke" prezentowano na wystawie w Regensburgu i Kilonii,
zorganizowanej w setn¹ rocznicêj ego urodzin. Sk³ada³asiê ona z 27 obrazów olej"Mein Lieber Edeooo
"oKunstlerpost von Max Pechstein an Eduard Plietzscho Altonauer Museum
in Hamburg - Norddeutsches Landesmuseum 27 0030-28007o1996, [Kato wysto], tekst: ChoVogel,
Hamburg 19960
Mo Pechstein, Erinnerungen, pos³owie do 11wydo: Karin von Mauer, Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart 1993, So143 i no
JoSchilling, "Es wird behauptet, daj3 der Expressionismus fot sei ", Anmerkungenzu Lebenund
WerkMax Pechstein, [w:] Max Pechstein, SchloB Cappenberg, eine Ausstellung des Kreises Unna,
TTnn.. lQRQ ~ 10-~,
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nych oraz blisko 200 rysunków (tak¿e z listów i kart pocztowych), powsta³ych
w czterdziestoleciu miêdzy rokiem 1909 a 1949, tj. pierwszym pobytem w Nidden,
a ju¿ powojennym plenerem na wyspie Uznam, przez pejza¿e z £eby - wraz ze
znanymi, tak¿e z wydawnictw popularnych (kalendarzy) Czerwonymi domami
z 1923 roku - i znadjeziora Gardno, sceny z ¿ycia rybaków, portrety, studia aktów
etc. Dokumentacjê wystawy stanowi niezbyt obszerny, ale starannie wydany katalog z tekstem Wernera Timma i odpowiednimi wyj¹tkami ze wspomnieñ Pechsteina oraz innych tekstów, m.in. recenzji obrazów z £eby i Nidden9 .
Jak wynika z powy¿szegoprzegl¹du niektórych tylko pozycji z obfitej bibliografii Maxa Pechsteina,badacz podejmuj¹cy tê problematykêjest w sytuacji, któr¹ z jednej strony okreœlaniemal zupemy brak literatury w jêzyku polskim, z drugiej
efekty pracy nad rekonstrukcj¹ i interpretacj¹ twórczoœci artysty akcentuj¹cego
potrzebê wolnoœci,a zarazem uwik³anego w wydarzenia swojej epoki. Komplikacje losów, zmiennoœæ
sytuacji, w której przysz³o mu tworzyæ, a tak¿e immanentna
potrzeba poszukiwania oraz ju¿ istniej¹cy dorobek badawczy sk³adaj¹ siê m.in. na
fakt, ¿e dzia³alnoœæ
Pechsteina ci¹gle mo¿e stanowiæŸród³o naukowych i quasinaukowych dociekañ, nowych odkryæ,ponownych odczytañ i reinterpretacji.
Praca Andrzeja Czarnika pt. Pomorskie plenery Maxa Pechsteina, wydana przez Pomorsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹ w S³upsku, jest pierwsz¹ w polskiej
nauce monografi¹ niemieckiego ekspresjonisty, nakierowan¹, jak wynika z tytu³u,
na ten (dos³ownie i przenoœnie)obszar, który - z wyj¹tkiem katalogu towarzysz¹cego wspomnianej wystawie "Ostsee-Bilder" w 1981 r. - nie by³ dot¹d przedmiotem samodzielnej publikacji. W przytoczonych wy¿ej opracowaniach oraz wspomnieniach Pechsteina informacje o pobytach w Nidden, £ebie i Rowach s¹ doœæ
ogólne, pozbawione szczegó³ów sk³adaj¹cych siê na kontekst artystycznej dzia³alnoœci.Kontekstualna koncepcja badawcza zosta³a okreœlonaw odautorskim wstêpie: "Ksi¹¿ka ta wychodzi spod pióra historyka - badacza dziejów Pomorza
Zachodniego w okresie Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy, co ma oczywisty wp³yw na jej treœæ.
Poznajemy twórcê i jego dzie³o na tle uwarunkowañ
spo³ecznych i politycznych, œrodowiskowych i regionalnych. Nie jest zatem
zamierzeniem autora szczegó³owe rozwa¿anie problemów, le¿¹cych w sferze
zainteresowañ teoretyków i historyków sztuki "1 °. Trzeba dodaæ,i¿ opracowanie A. Czarnika jest kolejn¹ publikacj¹ tego autora dotycz¹c¹ niemieckiego artysty. W formie zwartej poprzedzi³o j¹, napisanewspólnie z Isabel Sellheim, studium
na temat w¹tków ba³tyckich w jego grafice I I oraz kilka artyku³ów w periodykach,

9

Max Pechstein.Ostsee-Bilde1:
Gemiilde- Zeichnungen- Photographien.OstdeutscheGalerie
Regensburg 9.07.-31.08.1981, Stiftung Pommem KieI19.09.-8.10.1981, [Kat. wyst.], wstêp: W.
Timm, Regensburg 1981.

10

A. Czarnik,Pomorskieplenery Maxa Pechsteina,S³upsk2003.

11 T,.n",. r ~,.11h,.;m Rn}³.,r/rip ...n³.""", "'Jarnfirp Mnrn Pprh"tp;nn Shm"k 2002
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pracach zbiorowych i drukach okolicznoœciowychl 2. Ksi¹¿ka ostatnia stanowi zatem po³¹czenie, odpowiednio poszerzonei rozbudowane, efektów dotychczasowej
pracy nad dzie³em Pechsteina w ustrukturalizowan¹ ca³oœæ.
Konstrukcja narracji
jest oparta na faktach biograficznych, z tym ¿e porz¹dek chronologiczny po³¹czony zosta³ z - mo¿na by rzec - uk³adem tematyczno-topograficznym, Taka strategia dyskursu znana jest z badañ przyk³adowo we wspomnianej pracy Magdaleny
Moeller o przemianach stylistycznych w obrazach i grafikach artysty, przy czymwobec innego i wyraŸnie okreœlonegocelu badawczego - autorka rozpatruje kolejne fazy w nastêpstwie czasowym, a te wyznaczaj¹ tak¿e powroty do poprzednich miejsc, np. Nidden iMoritzburg 1909, Ekspresjonizm 1910, Nidden 1911,
Tendencjekubistyczne 1912/13 itd. Moeller szczególnie uwa¿nie analizuje wczesny, najbardziej dynamiczny okres dzia³alnoœciPechsteina, lata 20. i pocz¹tek lat
30. ³¹czy w jedenZeitder Reife [Okres dojrza³oœci]1919-1932, z ostatnimpob)rtem
w Nidden, powrotem do Monterosso al. Mare i pierwszymi przyjazdami do £eby.
Dwa ostatnie, syntetycznie potraktowane przedzia³y to Czas infamii [Zeit der Dif:.
famierung] 1933-1945 oraz Epilog [Ausklang]. Czarnik w swoim opracowaniu
koncentruje siê na okreœlonychtytu³owo miejscach pobytu artysty i zwi¹zanej z nimi tematyce. Do nich odnosz¹ siê te¿ kolejne nazwy pocz¹tkowych - z wyj¹tkiem
pierwszego - rozdzia³ów: Mierzeja, w którym autor omawia plenery w Nidden,
£eba i Ro~. Nastêpne to Infamia, obszernie opisuj¹cy wydarzenia i okolicznoœci
czasu nazizmu i dwa ostanie - tak¿e tytu³owo ju¿ odnosz¹ce siê do miejsc - Refugium i Rozstanie. Obok wiêc ró¿nic wynikaj¹cych z nadrzêdnej, jak¹ jest cel badawczy, ³¹cz¹ te¿ oba opracowania pewne ogólne zbie¿noœci.O innych, bardziej
szczegó³owych, zostanie powiedziane w dalszej czêœcininiejszego tekstu.
W rozdziale pierwszym, zatytu³owanym Ekspresjonista, Andrzej Czarnik,
powo³uj¹c siê obficie na literaturê, traktuje o latach edukacji Pechsteinaw saskim
DreŸnie, narodzinach ekspresjonizmu i utworzeniu grupy "Die Briicke", podró¿y
do Pary¿ai zwi¹zkach ze sztuk¹ francusk¹, ksztahowaniu siê indywidualnego stylu i "ucieczce" w œwiatpierwotnej kultury na wyspach PacyfIku, okresie I wojny
i zaanga¿owaniupolitycznym artysty po jej zakoñczeniu("Novembergruppe", wspó³praca z pismem "Die Laterne", cz³onkostwo w Arbeitsrat fiir Kunst). W dalszym
ci¹gu autor opisuje kryzys wywo³any powojennymi fmansowymi k³opotami artysty
i komplikacjami w ¿yciu rodzinnym, nastêpnie artystyczne apogeum w latach 20.
i pocz¹tku lat 30., kiedy prace malarza i grafika prezentowano na pokazach krajowych i zagranicznych, a nierzadko nagradzano, co z kolei wi¹za³o siê z uznaniem
Zob. m.in..: A. Czarnik, Ewa w twórczoœciPechsteina.MiêdzynarodowaEnklawa Malarzy,
[Kat. wyst.], £eba 2000; tego¿,Maxa PechsteinaMadonnaz £eby,"S³upskieStudiaHistoryczne", t. 8, 2000,s. 163-177;tego¿,Pomorskielata mistrzaPechsteina,[w:] Ksiêgapami¹tkowa ku
czciprofesora TadeuszaGaszto³da,red. J. Lindmajer,S³upsk2002;tego¿"Infamia Maxa Pechsteina,[w:] Spo³eczeñstwo,
armia,polityka w dziejachPolski i Europy,red.A. Czubiñski,B. LaDis.C. £uczak. Poznañ2002.
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i popraw¹ sytuacji materialnej. Sporo miejsca - co jest oczywistym novum w stosunku do literatury niemieckiej - zajmuje w tym miejscu s³upskiej monografii kwestia recepcji ekspresjonizmu i twórcz9œciPechsteina w Polsce. Autor z w³aœciw¹
historykowi wnikliwoœci¹ analizuje przemiany stosunkudo sztuki niemieckiej, zwi¹zane z transformacj¹ polskiej polityki wewnêtrznej i zagranicznej w okresie miêdzywojennym.
W rozdziale II, ju¿ zasadniczym, tj. o plenerach na Mierzei Kuroñskiej, oraz
w nastêpnych porz¹dek chronologiczny tak¿e przenika siê z problemowym czy jak okreœlonowy¿ej - topograficzno-tematycznym. Narracja koncentruje siê tu
bowiem wokó³ miejsca, do którego twórca przyje¿d¿a³ na letnie pobyty w latach
1909,1911 i 1912, a nastêpne,ju¿ powojenne, w latach 1919 i 1920. Kolejne powroty zwi¹zane by³y zatem z coraz to bogatszym doœwiadczeniemi dorobkiem
artystycznym (pobyty w Moritzburgu, kolejne we Francji i Italii, wyjazd na Palau,
udzia³ w wystawach, a zw³aszcza w Berliñskiej Secesji, malarstwo monumentalne, m.in. w Genewie itd.) oraz tzw. ¿yciowym (ma³¿eñstwo z Lott¹ i narodziny
syna Franka, internowanie po wybuchu I wojny, który zasta³ go w czasie podró¿y
na Pacyfiku, powrót do Niemiec przez Japoniê i USA, wcielenie do wojska i s³u¿ba na zachodnim froncie). Spor¹ czêœæ
tego rozdzia³u stanowi¹ cytaty ze wspomnieñ i korespondencji malarza oraz wyszczególnienia powsta³ych w kolejnych
latach prac. Najczêœciejs¹ to powtórzenia za literatur¹, a g³ównie opracowaniem
Kriigera, wykorzystanym ju¿ w poprzedniej ksi¹¿ce Czamika, bowiem grafika by³a
w tych latach wa¿n¹ czêœci¹ Pechsteinowskiego oeuvre, a tematyka morska zarówno pejza¿owa,jak i rodzajowa - poszerza siê o w¹tki lokalne, zawsze w nim
obecne, czy to widoki i ¿ycie rybaków we w³oskim Monterosso, czy prymitywizuj¹ce, egzotyczne pejza¿e i postaci tubylców z Palau. Interesuj¹ce s¹ zreszt¹ przyk³ady - jeœli mo¿na tak uj¹æ - ikonograficznej transgresji, przenoszenia wypracowanych schematów kompozycyjnych i ich przekszta³cenia w obszarze nieco
odmiennej tematyki. Bêdzie jeszcze o tym mowa w dalszej czêœcitekstu.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na zgodn¹ ze wskazanym wy¿ej za³o¿eniem monografii rekonstrukcjê przez autora faktów historycznych zwi¹zanych
z Nidden, a nawet ich korektê, np. sprawy aneksji Mierzei Kuroñskiej przez Litwê,
co by³o podawane przez Pechsteina i powtarza siê w niemieckich opracowaniach
jako przyczyna jego rezygnacji z przyjazdów w to miejsce. Do tego typu konstatacji autor dodaje tak¿eju¿ znane! 3 informacje o innych twórcach œci¹gaj¹cych w to
miejsce, co ³¹cznie z ustaleniami niemieckich badaczy i obszernie cytowanymi
wspomnieniami sk³adasiê na urozmaicon¹ opowieœæ
o ¿yciu i pracy malarza w Nidden, "miêdzy natur¹ a kultur¹", bo utrzymuj¹cego szeroki kontakt ze œwiatem,
coraz bardziej uznawanego cz³onka berliñskiej awangardy i zarazem stanowi¹cego filar nadba³tyckiej, niddañskiej kolonii artystycznej.
13

G. Wietek.DeutscheKunst/erk%nien und Kiinst/erorte.Miinchen 1976.
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Tytu³em uzupe³nienia - bo le¿a³oto poza zakresem deklarowanych zainteresowañ autora, chocia¿ jego opracowanie zawiera jednak elementy analizy stylistycznej i ikonograficznej, a tak¿e oceny i krytyki wybranych dzie³ - warto w tym
miejscu wskazaæna wspomniane wy¿ej zjawisko nie tylko powtarzalnoœcimotywów, o czym tak¿episze Czarnik, ale i swoistego "importu" opracowanego uk³adu
kompozycyjnego w obszar innego przedstawienia.
Przyk³adów pierwszego typu - w rysunku, grafice i malarstwie - mo¿na znaleŸæsporo, zarówno w ikonografii aktu jedno- lub wielofigurowego, jak pejza¿u
morskiego czy twórczoœcimarynistyczno-rodzajowej. Na przyk³ad przechowywany w Briicke-Museum obraz z 1913 r. Fischerboot [£ódŸ rybacka] z diagonalnym, ale bliskim pionu ujêciem wnêtrza ³odzi wype³nionej wioœlarzami,w wersji
litograficznej powtarza siê w cyklu graficznym Obrazów z podró¿y, wydanym
w 1919 r.! 4 Warianty zredukowane to np. skadrowany, frontalny widok dziobu
³odzi z postaci¹ wios³uj¹cego lub - bardziej dynamiczne - ukoœne,fragmentaryczne ujêcie z par¹ rybaków, mocno przybli¿one do dolnej i prawej krawêdzi obrazu,
znane m.in. z rysunku z 1909 r. i du¿o pó¿niejszego obrazu olejnego! 5,a bardziej
dramatyczne to ró¿ne mutacje widoku ³odzi na wzburzonym morzu (obrazy Kutter
im Sturm 1921; Rettungsboot auJbewegter See 1923, grafiki Segel in Wellen
czy Segel entrollen z cyklu Reisebilder 1919 i in.). W póŸniejszym okresie Pechstein czêœciejpowraca³ do wielofigurowych, horyzontalnych kompozycji z pracuj¹cymi na brzegu rybakami. Drugi rodzaj transformacji to np. powtórzenia schematu postaci kobiety z za³amanymi rêkami i ujêt¹ en trois-quatre twarz¹
o przera¿onych oczach i koliœcieu³o¿onych wargach. Pojawi³ siê on na umieszczonym na pocztówce z Nidden w 1920 r. rysunku z k¹pi¹c¹ siê matk¹ z dzieckiem
(Lotta i Frank), a potem - co interesuj¹ce, w odmiennym znaczeniu i kontekœcie
- na planszy cyklu drzeworytów Das Vater Unser [Ojcze nasz] z 1921 r., wyobra¿aj¹cej modl¹c¹ siê rodzinê! 6; ³¹czy je te¿ specyficzna stylizacja, tzn. zwiêz³oœæ,
syntetycznoœæ
geometryzuj¹cych, kanciastychform i lapidarna,ostra,dosadnakreska
(ii. l, 2). Jeszczejednym z wielu mo¿liwych przyk³adów jest zastosowaniew kompozycjach pejza¿owych charakterystycznego widoku z góry, z pionow¹ lini¹ brzegu, kulisowo zamkniêtego z jednej strony, z drugiej otwartego na przestrzeñmorza.
Tak¹ strukturê maj¹ np. obraz wskazany przez A. Czamika jako "jedno z naj-

Fischerboot, 1913, repr. m.in. Max Pechstein. Sein Malerisches Werk..., kat. 84; Max Pechstein.
Werkeaus dem Briicke Museum..., Miinchen 2001..., kat. 7; litografia Italien. Reisebilder 16 (Im
Boot); repr: Kriiger, Das druckgrajische Werk Max Pechsteins..., kat. L 321 (s. 244).
Im Rruderboot, 1909, Fischer im Boot, 1923, tempera/pl; na tê zbie¿noœæ
zwraca uwagê Werner
Timm, Ostsee-Bilde7:..,kat. 16 i 32; repr. tak¿e: Max Pechstein. Werkeaus dem Briicke-Museum.
Bissingen 2002..., kat. 30.
Lotte und Frank beim Baden, 1920, repr: Max Pechstein. Ostsee-Bilde7:..,kat. 212, i³. s. 72; Denn
Dein ist das Reich, Das Vater Unser X; repr.: Kriiger, op. cit., kat. H 266 (s. 283); Max Pechstein.
Werke aus dem Briicke-Museum. Miinchen 2001 kat. 146.
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dojrzalszych dzie³ ekspresjonistycznych" (s. 40) - Powracaj¹ce ³odzie z 1919,
a wersji rysunkowej Brzeg morski z autoportretem w liœcie z Nidden do Paula
Fechtera z tego smego roku czy akWarelaz kuroñskimi ³odziami na grobli! 7.Analogicznie wskazaæmo¿na ca³y szereg ujêænieco podobnych, ale o obni¿onej linii
horyzontu, najczêœciejz ³odziami przy kolistym brzegu itp., które bêd¹ siê powtarzaætak¿e w licznych drzeworytach, rysunkach, akWarelach i obrazach olejnych
z £eby.
¯yciu Pechsteina i pracom powsta³ym w tej miejscowoœcina Wybrze¿u Andrzej Czarnik poœwiêci³trzeci¹ czêœæ
ksi¹¿ki. Pocz¹wszy od 1921 roku, artysta
przebywa³ czasowo w £ebie (w³aœciwiedo 1945 r.). Tu jednak opowieœæ
dotyczy
lat 20. i pocz¹tku 30., tj. tego okresu, który niemieccy badacze okreœlaj¹jako "Zeit
der Reife "! 8, co zdaje siê oznaczaænie tylko twórczoœædojrza³¹, ale i nieskrêpowan¹ póŸniejszymi opresjami. Jest to wiêc £eba - i taki tytu³ ma ów kolejny rozdzia³ pracy - jako miejsce plenerów z wyboru, ze wzglêdu na po³o¿enie, klimat
i walory krajobrazowe, zbli¿one do tych na Mierzei Kuroñskiej, opuszczonej w³aœniez powodu zmiany przynale¿noœcipolityczno-administracyjnej. Tu znowu autor
z historyczn¹ skrupulatnoœci¹rekonstruuje przesz³oœæ
kurortu, wskazuje i charakteryzuje miejsce pobytu, tj. Strand-Hotel Konrada MolIera, który wkrótce zosta³
te¿ teœciemartysty, po rozwodzie z Lott¹ Kaprolat, o¿enionego z Mart¹ MolIer.
Obficie przywo³uje wypowiedzi na temat miejscowego, ma³omiasteczkowego œrodowiska i goszcz¹cych tu artystów. Z tych ostatnich, obok Karla Schmidta-Rottlufa unikaj¹cego spotkañ z Pechsteinem, szczególn¹ postaci¹ by³ zaprzyjaŸniony
i goszcz¹cy u niego Georg Grosz, którego satyryczne i ironiczne niekiedy, "nadmorskie" wypowiedzi - tak rysunkowe, jak werbalne - znalaz³y siê w starannym,
równie¿ edytorsko, opracowaniu Christiane Fischer 9.Barwne nierzadko epizody
z ¿ycia letniej bohemy w £ebie Czarnik uzupe³nia historycznymi, rzeczowymi informacjami, np. o sytuacji spo³ecznej i politycznej, w jakiej siê rozgrywa³y, wyliczeniami malarskich i graficznych prac Pechsteina,przekazuje analizy stylistyczne
i ikonograficzne, dowodz¹ce ewolucji: w zakresie œrodkówwyrazu od drapie¿nego ekspresjonizmu do estetyzuj¹cej nieco "nowej rzeczowoœci",w obszarzetematycznym o lokaln¹ rodzajowoœæ,
tak w pejza¿u,jak kompozycjach figuralnych.
Szczególniewa¿ny jest tu wiêc przyczynek do rozstrzygniêcia kwestii atrybucji przechowywanego w Altonauer Museum w Hamburgu kartonu z 1931 r., pro17 Zuriickgekehrte Kiihne, 1919; repr: J. Schilling, Max Pechstein. SchlojJ Cappenberg. Eine Ausstellung des Kreises Unna, [Kat.], Unna 1989, s. 121; Kiiste mitSlbsbildnis, 1919, rys. lawowany,
repr: Ostsee-Bilde1;op. cit., kat. 211; Kurenkiihne am Deich 1920, akwarela, repr.: Max Pechstein.
Werke aus dem Briicke-Museum, Miinchen 2001 , kat 67.
18

M. Moeller, Zu PechsteinsStil undStilentwicklung,[w:] Max Pechstein.SejnMaleriches...,s. 58

19

i n.; B. Worwag, Max Pechstein, [w:] Max Pechstein. Werke aus dem Briicke-Museum..., Bissingen 2002, s. II in.
GeoTJ!Grosz am Strand. Ostsee~Skizze,oprac. Ch. Fischer-Defoy. Berlin 2001.
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jektu epitafium zaginionych na morzu rybaków. Na podstawie "negatywnych" efektów kwerendy archiwaliów w Rowach, z którymi w nauce niemieckiej ³¹czy siê
ow¹ kompozycjê, uzasadniahipotezê,¿emog³a byæwykonana na zamówienie gminy
wyznaniowej w £ebie, co z kolei potwierdza autor wydanej w Kilonii w 1998 r.
monografii £eby. We w³aœciwysobie sposób,danymi liczbowymi o iloœcii sytuacji
finansowej miejscowych rybaków polski badacz wyjaœniafakt zaniechania realizacji projektu2 °. Wydaje siê, ¿e sprawa ostatecznegoprzeznaczenia projektowanej
mozaiki wymaga³aby osobnej analizy, z uwzglêdnieniem wszystkich dotychczasowych ustaleñ2l, a tak¿ezagadnieñformalnych, mo¿liwych zwi¹zków z innymi projektami sztuki dekoracyjnej, których - jak wiadomo - Pechsteinwykonywa³ sporo.
Bowiem jednoznaczn¹ odpowiedŸ utrudnia nie tylko - na co wskazuje historykzbie¿noœæ
niektórych nazwisk wypisanych w polu krzy¿a w tle tablicy, noszonych
zarówno przez mieszkañców Rowów, jak £eby. Z drugiej strony nie u³atwia zadania wspomniana wy¿ej powtarzalnoœæ
motywów i uk³adów kompozycyjnych w pracach Pechsteina. Tego typu rytmiczna fryzowo grupa figuralna z³o¿ona z postaci
rybaków zajêtych prac¹ na brzegu - jak w dolnej strefie owego projektu morskiego - pojawia siê i we wczeœniejszychi póŸniejszych wariantach. Na wystawie
w Regensburgu prezentowano jako przyk³ad, pochodz¹cy z w³asnych zbiorów
Galerii, obraz olejny z 1932 r. Heringfischer in £eba, co znamienne, w katalogu
umieszczony pod bardziej uniwersalnym tytu³em Heringfischer am StranJ22.Nie
mog¹ chyba wspomóc atrybucji elementy pejza¿owegosztafa¿u:w kartonie z Hamburga doln¹ strefê zamyka pozioma linia morskiego brzegu, podczas scenaw obrazie z Regensburga,zrytmizowana masztami ³odzi na planie œrodkowym,umieszczona zosta³ana tle wcinaj¹cego siê w morze wzgórza, zza którego wystaj¹ dachy
zabudowañ. Analogiczny motyw wystêpuje na rysunku z 1927 r. (Nach dem Fischgang), identyfikowanymjako karton do tego obrazu, choæscenafiguralna i plan
œrodkowy,z centralnie usytuowan¹ grup¹ ³odzi, s¹ w projekcie bardziej rozbudowane, a przestrzeñ znacznie pog³êbiona23.Podobnie jest w konturowym szkicu
z 1930 r., w którym jednak streficzny uk³ad grup postaci prze³amuje zakole morskiego brzegu i pion masztuniemal centralnieumieszczonej³odzi ¿aglowej24.W pejza¿uo zbli¿onej konstrukcji umieszczone s¹ grupy - charakterystycznie odwróconych, pochylonych ujêtych z boku itp. - rybaków w akwareli z 1930 r. (ii. 3) ze

20

A. Czarnik,Pomorskieplenery , s. 57, 140.

21 Zwi¹zek z Rowami podtrzymuje nie tylko wymieniony przez Czarnika G. Kriiger, ale tak¿e inna
autorka zajmuj¹ca siê owym projektem (Ch. Knupp, Gediichtniswand fiir eine Fischenkirche
(EntwurJ). "A1tonauer Museum in Hamburg", Jh 1974/1975, s. 310-311) i najej tezy powojuje siê:
W. Timm w katalogu wystawy w Regensburgu; zob. W. Timm, Max Pechstein und die Ostsee.
[w:] Max Pechstein. Ostsee-Bilde1:.., s. 8,25.
22

Ostsee-Bilde1:..,
kat. 23, s. 25, repr. s. 63.

23 Ibid., kat. 89, s. 30, repr. s. 62.
24 Ibid.- kat. 143.
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zbiorów Briicke- Museum, wystawionej i po raz pierwszy opublikowanej przy okazji retrospektywy 2001-2002. Miêdzy uniesion¹, zaznaczon¹ ³agodnymi krzywiznami lini¹ horyzontu a luŸn¹, rozci¹gniêt¹ pasmowo grup¹ rybaków na pierwszym
planie zosta³a zbudowana doœæ
g³êboka przestrzeñ, tak¿e wype³niona sylwetami
ludzi i kutrów, przedzielona poœrodkuzakolem brzegu25.Przyk³ady mo¿naoczywiœciemno¿yæ,tak¿e w grafice i rysunku, jak ten zamieszczony w liœcie(z czerwca
1924 r.) do Plietscha z Monterrosso; nad tekstem, zaczynaj¹cym siê od sakramentalnego zwrotu "Mein [¿eberEde... ", Pechsteinwykona³ kolorowan¹ scenêz krz¹taj¹cymi siêprzy sieciachrybakami; w g³êbiprzy prostej,niemal poziomej linii brzegu
widniej¹ sylwety kutrów26. Jak widaæ, uniwersalnoœætematu i rozmaitoœæjego
wariantów znacznie utrudnia przypisanie projektu z hamburskiego muzeum konkretnej miejscowoœciWybrze¿a.
Obok nawi¹zañ szczegó³owych, m.in. do w³asnych kompozycji w dolnej czêœcii postaci Boga Ojca z fresku Micha³a Anio³a w Kaplicy Sykstyñskiej w partii
górnej - co s³usznie konstatuje Czarnik - warto przy okazji zwróciæ uwagê na
ciekaw¹, choæodleg³¹ pozornie analogiê. W zbiorach berliñskiego muzeum ekspresjonizmu znajduje siêjeszcze jedna, okazjonalna praca Pechsteina,a mianowicie pochodz¹ca z tego samego roku co projekt hamburski plansza z gratulacjami
od Berliñskiej Secesji dla Maxa Osborna w 60. rocznicêjego urodzin2 7.Wykonany tuszem, lawowany barwnie rysunek z le¿¹cym, antykizuj¹cym kobiecym aktem
i postaci¹ mê¿czyzny stoj¹cego w wodzie, ujmuje od góry tekst dedykacji, u do³u
autografy "nadawców", w tym Pechsteina,którego sygnatura z dat¹ widnieje jeszcze wy¿ej, w dolnym rogu kompozycji figuralnej. Oprócz ogólnego, osiowego uk³adu obrazu z tekstem i techniki, karton z Berlina ³¹czy z hamburskim symboliczny
gest przedstawionych postaci: epitafijny Stwórca wysypuje z prawej d³oni strumieñ ryb na morze, nad którym rybacy trzymaj¹ pe³ne sieci, a na planszy Secesji
niemal nagi, starszy mê¿czyzna unosi Róg Obfitoœci, obsypuj¹c owocami le¿¹c¹,
alegoryczn¹ postaækobiec¹. W obu przypadkach treœæ
przedstawieñ odnosi siê do
pracy i jej rezultatów, o której traktowa³a ¿ywio³owa odezwa lewicuj¹cego artysty
z 1920 r.28
Kolejnym przedstawianym w ksi¹¿ce miejscem pomorskich peregrynacji
Pechsteina,od wiosny 1927 do jesieni 1932 r., s¹ Rowy w pobli¿u S³upska. Strategia prezentacji zbli¿ona jest do tego, jak¹ autor przyj¹³ poprzednio dla £eby, tj.
25 Heimkehrende Fischer, 1930, akwarela tusz, gwasz na papierze; w zbiorach Briicke-Museum od
1981; publ.: Max Pechstein. Werke aus dem Briicke-Musem..., Miinchen 2001..., kat. 79, s. 245.
26

Fischer beimNetzflicken,piórko, kredki; repr: Mein [¿eberEde...,kat. 36, il. s. 28; list datowany
jest inaczej w podpisie ilustracji: "BrieJ vom 16 Juni 1924 ", w katalogowym rejestrze zaœ:
,,19.06.1924".

27
28

Max Pechstein.Werkeaus demBriicke-Museum,Miinchen 2001...,kat. 80.
M. Pechstein,Arbeiten!,[w:] SchopJerischeKonfession,
Berlin 1920,s. 19-21;publ.: J. Schilling,
Max Pechstein...,s. 93.
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z histori¹, pocz¹wszy od œredniowiecza,licznie cytowanymi relacjami, wspomnieniami i fragmentami korespondencji, opisan¹ przez Isabel Sellheim tradycj¹ artystycznych plenerów w miejscowoœci,któr¹ autorka uzna³a za œrodkowopomorski
odpowiednik podbremeñskiegoWorpswede29.Wœródwymienianych malarzy (m.in.
Otto Priebe, Gottfried Brockmann, Willi Hardt, oczywiœcieKarl Schmidt-Rottlut)
szczególn¹ postaci¹ wydaje siê Siegfried Reich an der Stolpe, którego - jak pisze
Selheim, a polski historyk pomin¹³ ten fakt - Pechstein zachêca³ do pracy twórczej. Skutki tej namowy by³y daleko id¹ce, skoro Reich-bez akademickiego wykszta³cenia- zbli¿y³ siê póŸniej do powojennej awangardy i uczestniczy³ w dzia³aniach grupy Cobra3°. Zmar³y w 200 l r. s³upszczanin od pocz¹tku lat 60. mieszka³
w Hiszpanii. Inna twórczyni zwi¹zana z koloni¹ w Rowach, Margarete NeussStube, malarka i pianistka, podobnie jak Pechstein dla koœcio³aw £ebie wykona³a
po wojnie obraz Madonny na zmówienie parafii polskiej w Gardnie Wielkiej.
Prace z plenerów prezentowano m.in. na cyklicznych wystawach organizowanych w S³upsku w koñcu lat 20. i pocz¹tku 30. i udzia³ w nich Peschsteinasta³
siê dla autora opracowania punktem wyjœciadla rekonstrukcji ¿ycia kulturalnego
w mieœcie,ze szczególn¹ w nim rol¹ Towarzystwa Mi³oœników Sztuki (Kunstverein e.V.), w obszarze dzia³alnoœciktórego, zamykaj¹cej siê w latach 1929-1933,
mieœci³osiê te¿ urz¹dzanie pokazów plastycznych. Powo³uj¹c siê g³ównie na relacje ówczesnego s³upskiego spo³ecznika, nauczyciela i publicysty Siegfrieda Gliewe, A. Czamik podaje szczegó³y ich okolicznoœcii lokalizacji, nazwiska uczestników, wreszcie informacje o recepcji obrazów Pechsteina w miejscowym, doœæ
zachowawczym œrodowisku.Przytaczane tak¿e bezpoœrednio,emocjonalne wypowiedzi Gliewego, wspomnienia artysty i bywaj¹cego tu jego goœciemPlietscha,
rekonstrukcja artystycznej topografii S³upska i okolic etc. powoduj¹, ¿e jeszcze
silniej ni¿ w czêœcitraktuj¹cej o £ebie jest tu tak¿e obecna atmosfera "podró¿y
sentymentalnej". Nie zak³ócajej nawet wa¿ne, bo odautorskie uzupe³nienie podawanych przez samego artystê przyczyn opuszczeniajesieni¹ 1932 r. Rowów jako
miejsca plenerów. Pechstein bowiem - w cytowanych za literatur¹ fragmentach
listów - t³umaczy³ je spodziewan¹ "inwazj¹" przybyszów w zwi¹zku z udogodnieniami cywilizacyjnymi oraz doskwieraj¹c¹ mu po wyjeŸdzie ¿ony (do rodziców
w £ebie) samotnoœci¹,i pog³êbiaj¹c¹ j¹ z³¹ pogod¹. Czarnik rzeczowo wskazuje
jeszcze na sytuacjê polityczn¹ w Rowach, gdzie przybywa³o zwolenników hitleryzmu, niechêtnych - jak wiadomo - wszelkiej awangardzie.

29

l. Sellheim, Rowe - das WorpswedeHinterpommerns, "Stolper Heimatkreise e.V. ", 2002, s. l 1-l 7.

30

Utworzona w 1948 r. w Pary¿u,o nazwie z³o¿onejz pierwszych liter nazw miast, z których
pochodzili za³o¿ycielegrupy (Kopenhaga,Bruksela,Amsterdam);celemartystów zwi¹zanych
z Cobr¹ by³a swobodnaekspresjatwórcza, wy³¹czona spod kontroli umys³u, co jednak nie
oznacza³oczystej abstrakcji, a nierzadkoodwo³aniedo zewnêtrznejrzeczywistoœci;
do grupy
istnieiaceido 1951r. nale¿elim.in. P.Alechinskv.K. ADDel.Constant.Comeille.Ch. Dotremont.
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W uzupehlieniu rozdzia³ów o nadba³tyckich miejscach w artystycznej biografii Peschsteinawarto jeszcze podkreœliæ,ze realizowa³o siê w nich to samo, co na
wyspach Palau i w³oskim Monterroso, poszukiwanie utraconegoraju, harmonii cz³owieka z natur¹ i w obcowaniu z ni¹ mistycznego doœwiadczenia.Wyra¿a siê ono
w specyficznej ostroœcii kondensacji czy - jak okreœli³aMoeller - intensywnoœci3l pomorskich obrazów, w których artysta zaniecha³prymitywizuj¹cej, linearnej
stylizacji i transparentnych, ciep³ych barw, charakterystycznych np. dla obrazów
z Palau oraz kubizuj¹cej, "wielop³aszczyznowej" kanciastoœci(choæsporadycznie
pojawia siê, np. wIn der Hangematte [W hamaku] z 1920, muzeum w Essenw pierwszoplanowych postaciach kobiet umieszczonych na tle nabrze¿nego,niddañskiego pejza¿u. Ustêpuj¹ one na rzecz szerokiej, miêsistej plamy, gêstej materii
barwnej, zdecydowanego kolorytu, czêsto w ch³odnej, monochromatycznej gamie
z przewag¹ zieleni i b³êkitów, rozjarzonych ¿ó³tym œwiat³em,nadaj¹cym niemal
mistycznego wyrazu, jak w znanym Spiegelung [Lustrzane odbicie], Hafen (£eba)
[Przystañ (£eba)] z 1921, z 1922 Winetrnachmittag [Zimowe popo³udnie] i Sonnenflecken [S³oneczne plamy] czy w zdominowanym przez ¿ó³cieñ i czerwieñ
promieni zachodz¹cego, podkreœlonego zielonawym "powidokiem", s³oñca
w Strombriicke in Leba [Most rzeczny w £ebie, 1921] ze zbiorów Galerii Narodowej w Berlinie. Specyficznego wyrazu tym i pokrewnym, tak¿e póŸniejszym
obrazom, (np. Fischerkaten - Rowe [Chaty rybackie - Rowy], 1932; Aufgehende Sonne [Wschodz¹ce s³oñce], 1933) nadaje oszczêdne stosowanie bieli, zast¹pionej przez opalizuj¹c¹ ¿ó³cieñ, a nawet oran¿ (Die ersten Sonnenstrahlen (Am
Miihlengraben) [Pierwsze promienie s³oñca (Nad M³ynówk¹)], 1934). Modelunek barwny z wykluczeniem walorowych rozbieleñ cechuje te¿ pejza¿ez czêstym
motywem czerwonych domów, np. NeuesHaus (1919) w Briicke-Museum, w charakterystycznym ujêciu z góry Strom im Herbst [Rzeka jesieni¹] (1921), gdzie
czerwieñ domów i masztów ³odzi kontrastuje z intensywnym b³êkitem rzeki i nieba
oraz zieleni¹ brzegu, Rote Hauser mit Windmiihle [Czerwone domy z wiatrakiem] ( 1922), czy zbudowane z szerokich, syntetycznych p³aszczyzn Rote Hauser
(1923) z muzeum w Hannowerze. Biel posiada samoistn¹ wartoœæ
kolorystyczn¹;
tak jak czerñ nie s³u¿ytylko do walorowego modelunku, bo ten zast¹pi³y kontrasty
barwne. Najlepiej ilustruj¹ to nieliczne pejza¿e zimowe, np. Am Strom im Winter
[Rzeka zim¹] (drugi obok Mostu w £ebie, z tego samego roku, obraz Pechsteina
w praskiej Galerii Narodowej) lub Schneeschmelze[Roztopy], oba z 1922 r. Bardziej miêkko malowane, ³agodniejszeze wzglêdu na przewagê linii horyzontalnych
i kr¹g³ych form oraz dominacjê b³êkitu, s¹ nieco póŸniejszewidoki z Rowów: Herbstwolken fiber Rowe [Jesienne chmury na Rowami] oraz wspó³czesny mu Lupow Miindung [Ujœcie £upawy], wzmiankowany przez Czarnika jako eksponat
na wystawie w S³upsku w 1927 r., spopularyzowany przez oleodrukowe kopie,
znany tak¿e z ró¿nych wersji rysunkowych (Zwei Boote in Lupowmiindung, Fischerboote in Lupowmiindunf{ w Osdeutsche Galerie w Regensburgu). Niezwy-
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k³ym wobec nich kolorytem wyró¿nia siê inne rowieñskie p³ótno Morgensonne
[Poranne s³oñce] (1929), z dominuj¹c¹ w partii nieba i wody zieleni¹, ocieplon¹
refleksami oran¿u ramuj¹cego œwietlist¹, osiowo po³o¿on¹ s³oneczn¹ kulê, odbit¹
szerokim pasmem na faluj¹cej powierzchni. Wizyjnego charakteru scenieprzydaje
oddzielaj¹ca strefy w g³êbi stalowo-b³êkitna linia horyzontu z zarysem Rowoko³u
oraz kulisowo flankuj¹ce przednie plany, ciemne sylwety zaroœli,przybrze¿nych
zabudowañ itp. Ten obraz A. Czarnik przypisa³ - za W. Timmem32- œwiadomym
inspiracjom dzie³ami Muncha. Warto wiêc dodaæ,¿e owa "nieprzypadkowoœæ"ma
tutaj kilka znaczeñ. Po pierwsze, najbardziej formalnie dotyczy, czêstegow pejza¿achnorweskiego twórcy, pionowego, œwietlistegopasma promieni, wdzieraj¹cego siê w ni¿sz¹ strefê. Ten motyw powtarza siê u Pechsteina w wymienianym
Sonnenuntergang (Strombriicke in £eba) i w nieco innym wariancie w Winternachmittag, w po¿niejszymMondnacht [Noc ksiê¿ycowa] (1933) i in. Takie operowanie œwiat³emewokuje w obrazach niemal surrealn¹ atmosferê. Po drugie,
trzeba pamiêtaæo wp³ywie Muncha na ksztahowanie siê niemieckiego ekspresjonizmu, a wiêc pokrewieñstwie wra¿liwoœcii celów. Z tych te¿ wynika - po trzecie
- owa, wspólna artystom intensywnoœæ,
kondensacja i syntetycznoœæ.
Wymieniony wy¿ej autor niemiecki zwraca te¿ uwagê na inspiracje Munchowskie w innego
gatunku obrazie Pechsteina, a mianowicie w portrecie siedz¹cego Starego rybaka [Alter Fischer] z roku 1926, ³¹czonym z £eb¹ lub Rowami33.
Bezpoœrednich
i dalszychnawi¹zañ do wielkich poprzedników i wspó³czesnych
mo¿nawskazaæzreszt¹ wiêcej. W ka¿dejniemal publikacji monograficznej wymienia siê Hodlera, Gaugina, van Gogha, Cezanne'a, fowistów, Picassaetc. oraz wzajemne inspiracje cz³onków "Die Briicke" i innych ekspresjonistów.Mo¿na dodaædo
tej galerii jeszcze Arnolda Bocklina, którego Autoportret ze œmierci¹ (1872) musi
skojarzyæz somnambulicznym wizerunkiem Pechsteinaze szkieletem i popiersiem
m³odej kobiety w tle (ok. 1920/21). Obraz ten wi¹¿e siê z kryzysem w prywatnym
¿yciu artysty, miêdzy koñcz¹cym siê zwi¹zkiem z pierwsz¹ ¿on¹ i pocz¹tkiem nowego ¿ycia u boku poznanej w £ebie Marty Moller3 4. W dziedzinie marynistyki trudno
nie wymieniæ realisty Gustawa Courbeta (1819-1877), wielkiego poprzednika ró¿nych estetyki nurtów, zarówno tzw. sztuki zaanga¿owanej,jak czystej. Widoki wzburzonego morza i pienistych fal tak¿ez nim maj¹ poœredniekoneksje.
Malarskie pejza¿ez nadbahyckich plenerów Pechsteinaswój szczególny wyraz zawdziêczaj¹ tak¿e temu, ¿e oczyszczone s¹ z anegdoty i fabu³y, pozbawione
zbêdnych elementów sztafa¿u; nie s¹ to dyskursywne relacje realisty, ani zapisy
wzrokowych tylko wra¿eñ,ale efekt prze¿yciaekspresjonisty.Postaæludzka,jeœlisiê
pojawia, to zazwyczaj w formie zredukowanej, jako wa¿ny dla kompozycji akcent
11

Dos³."intensiveAtmosphiire";zob. M. Moe³³er,Zu PechsteinStil und Stilentwicklung. s.60.

12 MaxPechstein. Ostsee-Bilde1:.., s. 7.
13 Ibid., kat 25, s. i³. s. 6³.
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kolorystyczny lub elementkrajobrazu,jak np. w niddañskich obrazachFischenhiiuser
in Nidden [Domy rybackie w Nidden] z 1919 r. lub dramatycznym Gewitter [Burza], gdzie pierwszoplanowa, schematycznaludzka figurka gestykulacj¹ podkreœla
si³ê¿ywio³u i natury,tak samojak niewielkie sylwetki na brzegu czy w ³odziachw pejza¿achmarynistycznych, w tym kontynuuj¹cych ró¿ne wspomniane wy¿ej wersje:
kadrów z wioœlarzami,³odzi ratunkowych, powracaj¹cych do brzegu itd. W stosunkowo nielicznych tylko obrazachwidok dope³niaelementfabu³y,jak w dwustronnym
obrazie z 1920r. (Landesmuseen,SchloBGottorfw Schleswiku), którego awers stanowi morski pejza¿zrytmizowany sylwetami ³odzi z wioœlarzami,zaœrewers syntetyczny - spiêtrzony widok wiej ski z wy³aniaj ¹cymi siê z zieleni ró¿owo-czerwonymi
chatami na dalszychi zagonemz pochylonymi sylwetkami pracuj¹cych kobiet i mê¿czyzny na bli¿szym planie35.Bardziej znany z tego typu narracj¹jest nieco póŸniejszy Altes Haus [Stary dom], powsta³yw 1928r., przedstawiaj¹cy fragment wsi z kryt¹
strzech¹ chat¹, o b³êkitnych i czerwonych œcianach,i dwiema postaciami kobiet stoj¹cych przed ni¹ na œrodkowymplanie.
W akwareli, rysunku i grafice proporcje s¹ odwrócone: dominuje postaæludzka, scenafiguralna, dyskurs, opowiadanie. Zaciekawienie odmiennoœci¹etniczn¹,
obyczajow¹, formami relacji miêdzy mieszkañcami Pomorza, nimi a natur¹ itd.
realizowa³o siê zreszt¹ nie tylko w sztuce Pechsteina, ale w sposobie bycia, w rodzaju empatii czy swoistego uto¿samienia z tutejszym ¿yciem, a ¿ycia z twórczoœci¹,co znajdzie nieprzewidywane potwierdzenie w dalszych jego losach. Andrzej
Czamik pisa³ o tym ju¿ w poprzedniej publikacji, zresZt¹ w kategoriach bardziej
subiektywnych; tutaj potwierdzaj¹ to cytowane obficie fragmenty wspomnieñ i listów oraz wypowiedzi innych. Wypada wiêc tylko podkreœliæ,¿e owe "motywy
pracy", jak stawianie wiêcierzy, wyci¹ganie sieci, koszenie trawy, zbiory ziemniaków, ubój prosi¹t, kopanie torfu itd., realizowane by³y w owych "l¿ejszych" technikach, poza obszarem malarstwa sztalugowego. Warto zwróciæ przy okazji uwagê
np. na rozwi¹zanie formalne zwi¹zane z obserwacj¹ techniki po³owu wêgorzy na
jeziorze Gardno. Akwarela o tym tytule - Aaifischer [Po³awiaczewêgorzy] z 1927 r.
- jest niemal symetryczn¹ kompozycj¹, której œcis³¹osiowoœæ
prze³amuje tylko
charakterystyczny masyw góry Rowokó³ na wysoko podniesionym horyzoncie, u
do³u zaœwidoczne z lewej strony wnêtrze dziobu ³odzi z okr¹g³ym piecykiem. Ca³y
œrodkowyplan wype³niaj¹ trzy zestawione ³ódki, równolegle do osi pionowej tak,
¿ewidaæich wnêtrza z rybakami, sprzêtem i wij¹cymi siê rybami. Po³¹czenie ró¿nych punktów widzenia i u¿ycie spiêtrzonej, mo¿napowiedzieæ- po van Goghow-

sku "stercz¹cej" - perspektywyby³o najpewniejpodyktowanechêci¹ detalicznego odtworzenia realiów, zarówno miej sca,j ak techniki rybackiej, podobnie w scenie
³owienia pstr¹gów (Forellenfischer, akwarela, 1927, tak¿e z Ostdeutsche Gallerie
35
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w Regensburgu). Na wymienionej w pocz¹tku tekstu ekspozycji "problemowej"
w Regensburgu prezentowano te¿ inne o tej tematyce, np. czarno-bia³e rysunki,
m.in. przestawiaj¹ce wnêtrza szop po³awiaczy WêgOrzy35.Jest w tych pracach
(charakterystyczny tak¿e dla wypowiedzi werbalnych malarza, dope³niaj¹cych siê
wzajemnie w jego listach i pocztówkach) element humoru, nieco pob³a¿liwegokrytycyzmu, czasami dystansu, kiedy indziej poczucia wspó³uczestnictwa. Ró¿ni je to
zarówno od monumentalnego patosu drzeworytów z cyklu Das Vater Unser, hieratycznej stylizacji G³ów rybaków [Fischerkopf] (1921),jakmistycznej intensywnoœciwielu malarskich pejza¿y, portretów i martwych natur. W pewnym sensie
kontynuuj¹ one wczesne, graficzne sceny z ¿ycia codziennego i œwi¹tecznego,
zw³aszczapó³œwiatkai bohemy artystycznej oraz póŸniejszecykle z w³oskiej wioski rybackiej i wysp Palau. Do przyk³adów pomorskiej tematyki rodzajowej, podanych przez autora polskiego opracowania, znanych z dzie³a Kriigera oraz z katalogu wystawy w Regensburgui publikacji Atlonauer-Museum, dodaæmo¿najeszcze
publikowany po raz pierwszy w 2001 r. barwny rysunek z listu do Plietzscha, datowany w sierpniu 1920 r. w Nidden. Kanciasta, lapidarna kreska i p³aszczyzny koloru, wzmocnione gdzieniegdzie szrafowaniem buduj¹ bry³owat¹ sylwetê pierwszoplanowego rybaka z wielk¹ fl¹dr¹ w rêce [Der Flunderfischer] i p³ytk¹
przestrzeñ poza nim z ³odzi¹ i rybakami z sieci¹36.
Etniczne czy antropologiczno-kulturowe zainteresowania Pechsteinaprzejawia³y siê te¿ w fotografii, stanowi¹cej zreszt¹ niekiedy podstawê dla jego kompozycji. Znane s¹ - w liczbie 112 prezentowane tak¿e na wystawie "Ostsee-Bilder"
- zdjêcia rowieñskich rybaków powracaj¹cych z po³owu, sortuj¹cych ryby na brzegu,
ci¹gn¹cych ³ódŸ itp., a tak¿e fotografie portretowe3 7.Niektóre z nich zosta³y zreprodukowane w ksi¹¿ce Czarnika, mieszcz¹cej zreszt¹ bogaty i interesuj¹cy materia³ archiwalnych kopii, czêœciowopowiêkszonych lub skadrowanych, tak¿eftagmenty autografów i dokumentów, ³¹cznie plastycznie dope³niaj¹cy i eksponuj¹cy
s³owo drukowane.
W kolejnym, szóstym rozdziale opracowania o pomorskich plenerach Pechsteina autor czêœciowoodstêpuje od "geograficznej" strategii narracji. Infamia
dotyczy bowiem sytuacji artysty w latach hitlerowskiej w³adzy, œciœlej
1933-1937,
tj. od Machtubernahme i zdobycia przez Hitlera funkcji kanclerza Rzeszy do czasu monachijskiej prezentacji "sztuki zdegenerowanej" ("Entartete Kunst") i wykluczenia artysty z Pruskiej Akademii Sztuk Piêknych w Berlinie. Historyk szczegó³owo opisuje machinê ówczesnej administracji kultur¹, z goebbelsowsk¹ Izb¹
Kultury Rzeszy na czele, podporz¹dkowuj¹cej dzia³ania artystyczne koncepcji "niemieckiej, czystej rasowo" sztuki i zwi¹zane z tym restrykcje wobec awangardy.
Mittag in der Aalbude,1929;ner Miinner in der Aalbude,1929;Aalfischeram Gardersee,1929;
ibid.., kat. 127-129.
Publ.: Max Pechstein.Werkeaus demBriicke-Museum...,Miinchen 2001...,kat. 68, s. 244.
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Sam autor specjalizuje siê w polityce tego okresu, zaœo sztukach plastycznych
w III Rzeszy w polskiej literaturze najwa¿niejsz¹ bodaj pozycj¹jest ksi¹¿ka Piotra
Krakowskiego, a z pozycji omawiaj¹cych dzia³ania w innych te¿ dziedzinach kultury nale¿y wymieniæ pracê Bogus³awa Drewniaka3 8.Nieco starsza,pisana w minionym systemie politycznym, a wiêc innej konwencji i poetyce ni¿ wspó³czesne
opracowania, zawiera jednak mnóstwo popartych Ÿród³owo faktów i informacji
niezbêdnych dla poznania fenomenu hitlerowskiej koncepcji kultury. Wreszcie o sytuacji ekspresjonizmu w czasachHitlera traktuje odpowiedni rozdzia³ wzmiankowanej monografii kierunku, napisanej przez Johna Willeta. W tak zrekonstruowan¹ siatkê wydarzeñ - ³¹cznie z wczesnymi, nieudanymi próbami "unarodowienia"
ekspresjonizmu - faktów, danych liczbowych itp. wpisana jest opowieœæ
o nieakceptacji przez nazistów Pechsteina, nieobjêtego wprawdzie stosowanym wobec
wielu innych zakazem malowania, ale - takjak Erich Heckei czy Otto Dix - sprzedawaæmóg³ tylko nabywcom prywatnym i za granicê, pod warunkiem ¿e nie bêdzie wystawiaæpublicznie. Nieliczne pokazy krajowe z jego udzia³em prezentowa³y tylko ³agodniejszew wyrazie obrazy z lat 30., g³ówniepejza¿epomorskie,pomijaj¹c
zupe³nie dorobek z okresu heroicznego ekspresjonizmu jako œwiadcz¹cyo rzekomej degeneracji sztuki niemieckiej, której sanacjaby³a ambicj¹ nazistów.
Przypomnijmy, i¿ w literaturze przt:dmiotu biografiê Pechsteina,w tym szczegó³y te¿ tego okresu, poparte licznymi wyj¹tkami tekstów Ÿród³owych, zawiera
obszernekalendarium w opracowaniu Leonii RUxleben,zaœrodzaj monografii dzia³alnoœciartysty w okresie III Rzeszy stanowi artyku³ Ropa Manheima, oba zamieszczone w katalogu berliñsko-kiloñskiej wystawy 1996-1997 r.39Opieraj¹c siê
o te g³ównie pozycje, autor wskazuje udzia³ Pechsteinaw nielicznych wystawach,
m.in. zbojkotowanej w Hannowerze w 1934 r., zbiorowej monachijskiej w roku
nastêpnym i w galerii von der Heyde w Berlinie w kolejnym 1936 r. Przy okazji tej
ostatniej, rozwin¹wszy przypis Manheima, przytacza obszerny fragment ówczesnej recenzji z "Allgemeine Zeitung", której celem by³o wykazanie na postawie
pomorskich pejza¿y ewolucji twórczoœciby³ego ekspresjonisty ku klarownoœci,
dyscyplinie i estetyzacji. Notabene nieco sentymentalnaanaliza formalna i kolorystyczna m.in. widoku portowego z £eby i wydm s³u¿yæmia³a najpewniejprzekonaniu, ¿e artysta porzuci³ "kosmopolityczne" upodobania, doceniaj¹c urodê rodzimych krajobrazów. Swoj¹ drog¹ trudno nie wyraziænasuwaj¹cego siê skojarzenia
tej retoryki z jêzykiem i strategi¹ polskiej krytyki okresu tzw. realizmu socjalistycznego. Na tej podstawie nie mo¿na zreszt¹ jednoznacznie stwierdziæ, na ile tekst
w "Allgemeine Zeitung" dowodzi³ - jak pisze Czarnik - sympatii dla pejza¿ysty
i chêci obrony go przed restrykcjami, czy - co te¿ mo¿liwe - by³ dydaktycznym
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i koryguj¹cym zabiegiem w celu zyskania lojalnego zwolennika systemu. Ta gra
dyplomatyczna, niezale¿nieju¿ od ukrytych intencji, by³a jednak ma³o skuteczna.
Wystawa zbiorowa "Niemiecka sztuka w roku olimpijskim 1936" zosta³a przedwczeœniezamkniêta, z kolejnej indywidualnej, planowanej w Zwickau artysta sam
zrezygnowa³. Ostatnim, z której recenzje tak¿e - id¹c tropem wskazanym przez
Manheima - przeanalizowa³ s³upski historyk, by³ pokaz kilkudziesiêciu prac Pechsteina w galerii van der Heyde, otwarty w roku wybuchu II wojny. Autor ze zdziwieniem odnotowa³ fakt publikacji w "Kunst fur Alle" tekstu o artyœcie"zdegenerowanym", a nawet reprodukcji a¿ siedmiu jego prac, akwareli - m.in. Portu
w £ebie i rysunków.
Cofaj¹c chronologiczny porz¹dek dyskursu, Czarnik omawia nastêpnie inne
szykany ze strony nacjonalistów, wœródnich najpierw oskar¿enieo ¿ydowskie pochodzenie,dokonanezreszt¹ z doniesieniaEmila Nolde do goebbelsowskiegourzêdu.
Historyk odtwarza uci¹¿liwy proces obrony przedsiêwziêty przez artystê, cytuj¹c
jego wyjaœniaj¹cepisma do macierzystej uczelni, a tak¿e Wy¿szej Szko³y Nauczycielskiej w Lêborku, której œrodowiskoaktywnie uczestniczy³o w antysemickich
poczynaniach wobec przebywaj¹cego w £ebie Pechsteina. Ostatnie akty publicznej rozprawy z ex-ekspresjonist¹ mia³y miejsce w 1937 r. W lipcu umieszczono
jego prace na monachijskiej wystawie "Entartete Kunst", nastêpnie proskrybowano go z listy profesorów berliñskiej Akademii, wres¿cieobrazy i grafiki w posiadaniu niemieckich muzeów objêto akcj¹ "oczyszczania" ze sztuki "wynaturzonej".
W zwi¹zku z wystaw¹ w Monachium czytelnik dowiaduje siê nawet, jakie z szesnastu ³¹cznie (w tym 6 olejnych, 4 akwarelowych i 6 graficznych) dzie³ Pechsteina
zawiera³y motywy pomorskie. Zmianê tytu³u sceny rodzajowej czy raczej portretu
zbiorowego rybaków pt. W szynku [Beim Schnaps] na Rodzinê ryback¹ w celu
umieszczeniago w dziale zatytu³owanym "Niemieccy ch³opi w ¿ydowskich oczach"
autor okreœlaemocjonalnie mianem "perfidnej mistyfikacji"4 °. Sprawa pozbawienia cz³onkostwa Pruskiej Akademii Sztuki przedstawiona jest jako czêœæ
ca³ego
procesu czystek, skierowanego od pocz¹tku przez ideologów z krêgu Rosenbergowskiego Kamfbundu przeciwko artystom z krêgu "Die Briicke", innym ekspresjonistom i w ogóle ca³ej awangardzie. Goebbels zaj¹³ najpierw postawê powœci¹gliw¹, gdy¿ - dodajmy - jeszcze jako student pod koniec lat 20. uwa¿a³ pasjê
i witalnoœæekspresjonizmu za cechy wspólne wszystkim aktywnym i dynamicznym, pragn¹cym zmiany œwiata.Gabinet ministra propagandy zdobi³y, wypo¿yczone z Galerii Narodowej, obrazy Noldego. Tak¿einni, jak czêœæ
cz³onków studenckiej organizacji NS Studentbund,dowodzili nordyckoœcitego nurtu. Szybko jednak
z³udzenia co do ocalenia go przed rozpraw¹ zosta³y rozwiane, g³ównie ze wzglêdu
na antymodemistyczna postawê samegoHitlera, wspieran¹ - jak wiadomo - przez
ideologiê Kamfbud fur Deutsche Kultur. Zamiar usuniêcia Pechsteinaze stanowi40
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ska profesorskiego, m.in. z przyczynjego lewicowej aktywnoœci,zosta³podjêty ju¿
w 1933 r., niemal jednoczeœniez oskar¿eniem go o semickie korzenie. Wtedy na
proœbêówczesnego dyrektora Akademii, Maxa Liebermanna, dobrowolnie zrezyg³:³owaliz funkcji min. Schmidt-Rottluffi Dix, odmówili zaœNolde i Kirchner. Dowodz¹cy swej aryjskoœcitwórca móg³ byæna razie usuniêty jedynie z akademickiej komisji wystaw. A. Czarnik publikuje m.in. bardzo obszerne wyj¹tki pisma,
skierowanego przez artystê w 1937 r., z "powiatu s³upskiegona Pomorzu" do obarczonego zadaniem nak³onienia go do secesji, profesora Artura Kampfa. Zamiast
przytaczaædos³ownie dowody politycznej poprawnoœci- tak¿e swej ¿ony i synamo¿na odwo³aæsiê do danego przez Johna Willeta komentarza, dotycz¹cego tak¿e
innych: "JJ)lsi³ki zachowania tego, co pozosta³o z ich pozycji, prowadzi³y artystów do niezbyt wartoœciowej argumentacji. Kirchner powiedzia³ w Pruskiej Akademii: »Nie jestem ¯ydem, ani socjaldemokrat¹; nie dzia³a³em politycznie; poza tym, pod innymi wzglêdami tak¿e zachowywa³em jasne
rozeznanie«. Nolde powo³a³ siê na swoj¹ przynale¿noœæpartyjn¹ i zasiedzia³oœæna niemieckich terytoriach straconych przez traktat wersalski. Pechstein domaga³ siê zaufania, bowiem malowa³ obrazy by³ych kolonii niemieckich "41. Pobyt na Palau nie usprawiedliwia³ naj widoczniej dostatecznie
"wynaturzenia" formy, zreszt¹ nie by³o ono jedyn¹ przyczyn¹ nie³aski Pechsteina.
Ostatecznie przesta³ byæprofesorem akademickim we wrzeœniu1937 r. Tekst dokumentu w tej sprawie jest oczywiœciezamieszczony i mo¿na w nim przeczytaæ
tak¿e o ust¹pieniu m.in. Barlacha, Kokoschki, architekta Miesa van der Rohe oraz
Kirchnera i Noldego
W fmale opisanej przez Czamika "infamii" s¹ najpierw skutki rekwizycji z publicznych zbiorów dzie³ odrzuconych artystów. Odpowiednie cytaty i statystyki informuj¹ o rozmiarach ca³ej akcji (5 tys. egzemplarzy malarstwa, 12 tys. grafiki)
i czêœci,jak¹ stanowi³y dzie³a artystów z krêgu "Die Briicke". Iloœæwycofanych
prac Pechsteina okreœlaliczba 326, w tym w samym Berlinie 10 znanych z tytu³ów i wyszczególnionych obrazów olejnych, ponad 30 grafik, kilkanaœcierysunków. Na s³ynnej aukcji w Lucernie w 1938 r. obok oeuvres czo³ówki europejskiej
awangardywystawiano obrazy niemieckich impresjonistów i ekspresjonistów,w tym
wszystkich "mostowców", a wiêc tak¿e Pechsteina. Sprzeda¿ostatnich zbiorów,
ju¿ w roku 1941, za œmieszn¹kwotê niespe³na 3 tys. franków, a wczeœniejzniszczenie depozytów niewystawionych na licytacje (w marcu 1939 r.) zakoñczy³y
akcjê oczyszczania. Z danych liczbowych w raporcie Goebbelsa mo¿na dowiedzieæsiê o oficjalnym wymiarze korzyœcifmansowych,jakie przynios³a ona III Rzeszy. Rekapitulacja rozdzia³u dotyczy kosztów osobistych wydarzeñ tego czasu, tj.
materialnej i psychicznej kondycji artysty skazanegow praktyce na niebyt, czego
skutkiem by³y nie tylko pog³êbiaj¹ce siê stany depresji, na które - jak twierdzi autor
Willet, EkYpresjonizm, Warszawa 1976, s. 234.
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na podstawie wspomnieñ Pechsteina - pobyty na Pomorzu stanowi³y rodzaj antidotum, ale i ewolucja formalna, ,,(:..) styl uprawianego przezeñ malarstwa, które po \iYgaszeniu »p³omieni ebpresjonizmu« coraz \iYraŸniej zmierza³o w kierunku sztuki dekoracyjnej"42. Jest to stwierdzenie - jak siê wydaje - doœæ
ryzykowne, powtórzone zreszt¹ po raz kolejny na kartach ksi¹¿ki, a przyk³ady powsta³ych w tym czasie obrazów w pewnym sensie mu zaprzeczaj¹. Byæ mo¿e
niew¹tpliw¹ zmian¹ strategii artystycznej, z³agodzenie œrodkówwyrazu itd. nale¿a³oby nazwaæzbli¿eniem do nieco u³adzonego realizmu, klasycyzacj¹ czy idealizacj¹. Ju¿ samazreszt¹ mnogoœæ
mo¿liwych, a niewyczerpuj¹cych problemu okreœleñœwiadczyo niejednorodnoœcii swoistej podatnoœciformalnej na ró¿newp³ywy
i tendencje Z drugiej strony twórczoœæpodlega immanentnym prawom i w³asnej
logice rozwoju, trudnym zreszt¹ do rozdzielenia od tych pierwszych, stanowi jak¹œ
wypadkow¹ zewnêtrznych i wewnêtrznych czynników. Jednoznaczne okreœlenie
pó¿niejszej fazy malarstwa Pechsteina jako dekoracyjnego wydaje siê zbytnim
uproszczeniem. Tê sam¹, a przecie¿ wyra¿aj¹c¹ siê innymi œrodkamiekspresji
cechê, mo¿na przypisaæobrazom z Palau o p³asko zak³adanych plamach œwietlistych barw, obwiedzionych konturem, a nierzadka rytmicznoœælub koncentrycznoœæ
motywów dzia³a wrêcz ornamentalnie. Tak¿eju¿ wczeœniej,sam fakt kojarzenia aktów, martwych natur, portretów Pechsteina ze sztuk¹ secesji, Hodlera
Gaugina, wreszcie Matisse'a itd. œwiadczy o tym~ ze pierwiastek decorum zawsze by³ obecny w jego twórczoœci.
W kolejnej czêœciopracowania o pomorskich plenerach Maxa Pechsteina
Andrzej Czarnik powraca do dyskursu o miejscu - w³aœciwiemiejscach - a zarazem kontynuuje charakterystykê sytuacji, co poœwiadczametaforyczny tytu³ rozdzia³u. Refugium oznacza bowiem zarówno stan ucieczki, jak obszar gwarantuj¹cy przetrwanie. Jednak mimo trafnego tytu³u, koncepcji oraz rekonstrukcji wielu
faktów, w literaturze niemieckiej zwykle pomijanych lub ledwie wzmiankowanych,
ta partia stanowi najmniej spójn¹ w strukturze opowieœci.Nasyconajest dygresjami i faktografi¹ zbêdn¹ z punktu widzenia badawczego celu, a w rzeczowy, encyklopedyczny dyskurs konkretu w³¹cza siê stylistyka nieco banalnej, subiektyWnowra¿eniowej epiki, kiedy indziej znów poetyka inwentaryzatorskiego,suchegoopisu.
Owo tytu³owe refugium Pechsteina to zatem z jednej strony podró¿e na Pomorze jako forma przetrwania niesprzyjaj¹cych okolicznoœci, a zarazem - nieco
paradoksalnie - rodzaj przymusu, gwarantuj¹cego czasowe odzyskiwanie wolnoœci.W drugim, geograficznym czy topograficznym znaczeniu to azyle artysty
w Damnicy nieopodal S³upska oraz nad Jeziorem Kozim, tak¿e w powiecie s³upskim. BodŸcem dla poszukiwañ poza £eb¹ miejsca spokojnego ¿ycia i pracy by³a
niesprzyj aj¹ca sytuacja polityczna. Czarnik skrupulatnie, z podaniem œcis³ychdanych liczbowych, referuje nasilanie nastrojów antyliberalnych: od lat 20. wzrost
42 A r'7!1rnili- nn ,.i³
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poparcia przez mieszkañców powiatu lêborskiego dla konserwatywnej partii narodowo-ludowej, a w latach 30. dla NSDAP. Autor stwierdza: "Na ukochanym
przez Pechsteina Pomorzu ros³y szeregi partii hitlerowskiej i jej brunatnych
bojówek Sturmabteilungen oraz organizacji m³odzie¿owych Hitlerjugend

a tak¿eorganizacji afiliowanych"43, po czym wymienia wszystkie organizacyjne przybudówki. Obszernewyj¹tki emocjonalnej relacji Siegfrieda Gliewe ze spotkania z artyst¹ ilustruj¹ stan psychicznego za³amania i przygnêbienia, któremu -

za M. Moeler44 - autor przypisujedramatyzmb¹dŸ nastrój melancholii, obecny
w powsta³ych wówczas obrazach.Niemiecka badaczkawskazuje m.in. Kutry w remocnie - £eba [Kutter zur Reparatur - £eba] z 1933 r. jako przyk³ad niespotykanej ekspresji ["enorme Ekxpressivitat"] mimo realizmu szczegó³u, m.in. przez
zastosowanie kontrastów œwiat³ocieniowych. Dodaæmo¿na, i¿ ca³a struktura formalna i wyrazowa tego utrzymanego w zielono-oran¿owej tonacji p³ótna oparta
jest na kontrastach. Zestawienie ciep³ych ¿ó³cieni i oran¿u poœwiatywidocznego
zza horyzontu s³oñcaz odcieniami z³amanejczerni¹ lub z³otawo rozjaœnionejzieleni
elementów pejza¿u, poziomych spokojnych linii dalszych planów z diagonalami
gwahownego skrótu, w jakim ujête s¹ pierwszoplanowe, ciemne sylwety kutrów,
usytuowanych prostopadle do p³aszczyzny obrazu, po³¹czenie œrodkówgraficznych z plastyczn¹ plam¹ i g³adkomalowanych fragmentów z impastami etc., wszystko to - ³¹cznie z zastosowaniem "¿abiej" perspektyWy, a zatem obni¿enie linii horyzontu,wyolbrzymienie bli¿szychi skróceniepoœrednich
partii orazosiowym uk³adem
kompozycji - sk³ada siê na now¹ jakoœæw twórczoœci Pechsteina. Inne p³ótna
z tego czasu - Wschodz¹ce s³oñce [Aufgehende Sonne], Wydmy nad Ba³tykiem [Diinen an der Ostsee], Ksiê¿ycowa noc [Mondnacht] - utrzymane s¹
w zimnej, ¿óho-zielono-b³êkitnej tonacji, z nieod³¹cznym elementem wewnêtrznego Ÿród³aœwiat³aw postaci rozbielonej tarczy s³oñcalub ksiê¿yca z ¿óh¹poœwiat¹
wi¹¿¹c¹ w kolorystyczn¹ ca³oœæ
elementy pejza¿u, analogicznie jak syntetyczne,
szerokie plamy barwne spajamiejscami dosadny,ciemny, ale miêkki kontur. O wymienianym przez oboje autorów dziele, zatytu³owanym Pierwsze promienie s³oñca [Die ersten Sonnenstrahlen (Am Miihlengraben)] - odczytywanym jako
posêpny w nastroju, za spraw¹ odbitych w wodzie sylwet drzew - by³a ju¿ mowa
powy¿ej. Dodajmy, i¿ tutaj elementempodporz¹dkowuj¹cym kompozycjêjest przek¹tna p³aszczyzna kana³u, obrze¿ona podwójnymi ukosami odbitych drzew, a od
góry ciep³ymi plamami blikuj¹cego s³oñca.M. Moeller wymienia w tej grupie jeszcze jeden obraz z 1939 r. - Wyci¹gniête ³odzie [Aufgezogene Keitelkiihne],
w którym upatruje metaforê osobistych doœwiadczeñartysty, wpisanych w t³o
wspó³cze.snejhistorii45.
43
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Poszukuj¹cy azylu Pechsteincoraz czêœciejbywa³ goœciem,opwiedzanegoju¿
w latach 20. w Damnicy, Karla Armstera, znanego z Berlina œpieWaka
operowego,
który przez ma³¿eñstwoz córk¹ pruskiego notabla i polityka Karla von Gamp, sta³siê
wspó³w³aœcicielem
maj¹tku. Szczegó³owyopis stanuposiadaniaGampów w XIX wieku (z wyliczeniem hektarów lasów,pastwisk i ziemi uprawnej), dzieje trudnej mi³oœci
teœciówArmstera oraz historia rozwoju finny chemicznej,w której udzia³y umo¿liwi³y Karlowi Gampowi wejœciew posiadanie Damnicy, wydaj¹ siê zbyt odleg³e od
przedmiotu opracowania, nawet jak na o¿ywiaj¹c¹ naukowy wywód dygresjê. Niezbyt fortunny jest tak¿e nastêpuj¹cy po niej inwentaryzatorski opis pa³acu i sk³ad
folwarku. Niew¹tpliwie cenne, Ÿród³owe znaczenie maj¹ natomiast wspomnienia
o przyjazdachPechsteina sporz¹dzone przez córkê w³aœcicieli,Elizabeth Armster,
na której bezpoœrednierelacje oraz udostêpnione dokumenty i prace artysty badacz
siê powo³uje. W datowaniu pobytów u Armsterów nieocenionym Ÿród³emjest korespondencja,nie tylko ze wzglêdu na autorskie wzmianki o miejscach- jak ta w liœcie
do Grosza z 1932 r. o ³owieniu pstr¹gów na £upawie - ale tak¿eurzêdow¹ lokalizacjê. Najpewniej na tej podstawie R. Riixleben wskazuje na Damnicê jako miejsce
nadania, w czerwcu 1938 r., listu Pechsteinado siostry z proœb¹o pomoc finansoW¹46.Na tym czasiekoñcz¹ siê wzmianki o wizytach u Armsterów, natomiast Czarnik wysuwa przypuszczenie, i¿ dat¹ koñcow¹ by³ rok œmierciw³aœciciela- 1943.
Z tymi wyprawami zwi¹zane s¹ g³ównie rysunkowe studia pejza¿owe,wykonywane
ró¿nymi technikami: tuszem,o³ówkiem, kredkami.
W poczuciu zagro¿enia artysta wybra³ bardziej ustronne miejsce, nad jezio:.
rem, w pobli¿u wsi Kozy, w³asnoœciMaxa Klatta. Skrupulatnoœcihistoryka znowu
zawdziêczamy liczbowe dane o strukturze dóbr w³aœciciela,a tak¿e rozmiarach
i po³o¿eniu geograficznym Jeziora Koziego, po czym nastêpuje zdanie: "Malarz
wêdrowa³ drog¹ poln¹, biegn¹c¹ do jeziora przez morenowe wzgórza na
skraju lasu, wzd³u¿ z³oc¹cych siê zbo¿em pól uprawnych. W porze letniej

towarzyszy³y mu ³ubiny, od zachodu po³yskiwa³a b³êkitna tafla jeziora "47.
Inspiracjê tego fragmentu stanowi³ zapewne obraz artysty z 1942 r. o ¿óhawozielonym kolorycie, z rozleg³ym widokiem pól i fragmentu jeziora na dalekim planie, ujêtego po obu stronach kulisowo sylwetami drzew. Praw¹ stronê pierwszego
planu zamyka kêpa fioletowych ³ubinów, widocznych tak¿e dalej, z lewej strony
w postaci plamy fioletu kontrastuj¹cej z ciemn¹ zieleni¹ drzew. Linie perspektywy
zbie¿nej i ³agodnekrzywizny wzgórz, których monotoniê przezwyciê¿aj¹ piony zaroœli,kolorystyczna równowaga, a nawet zastosowanie charakterystycznego sfumato, ³agodz¹cego dalsze plany, decyduj¹ o innej ekspresji tego pejza¿u ni¿ wymienione wy¿ej, oparte na dzia³aniu przeciwieñstw.
Zbêdny - jak siê wydaje - jest te¿ dla wiedzy o pobytach Pechsteina w dobrach Klattów inwentaryzatorski, dokonany równowa¿nikami zdañ opis dworu
46
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w Kozach, cytowany z karty zabytku48,tym bardziej ¿e - co podkreœlaCzarnik miejscem azylu artysty by³ pó³wysep nad Jeziorem Kozim, oddalonym 2,5 km od
siedziby w³aœciciela.Rekonstrukcja ¿ycia twórcy w tym miejscu dokonana zosta³a
za pomoc¹, przytaczanych za literatur¹, fragmentów korespondencji, z których wiadomo o pogarszaj¹cym siê od 1937 r. nastroju, ale tak¿e o zmyœlepraktycznym
i samozachowawczym cz³owieka skazanego równie¿ na fizyczn¹ walkê o przetrwanie, bo tak chyba mo¿na nazwaæm.in. ³owienie raków na ¿yczenie ¿ony oberamt-manna. Katalog wystawy korespondencji Pechsteina do Edwarda Plietscha
prezentuje rêkopis ca³ostronicowego listu z rysunkiem naturalnej wielkoœci kraba
oraz niewielkim szkicem pejza¿u z ³ódk¹ na poroœniêtymtrzcin¹ brzegujeziora49.
Polski historyk w swojej ksi¹¿ce zamieszczat³umaczenieowego manuskryptu, s³usznie uznaj¹c drukowane w publikacji wyj¹tki za niewystarczaj¹ce. Zawsze chyba
wyró¿niaj¹cy Pechsteina rodzaj humoru i dystans wobec siebie, czytelne w jego
listach, a szczególnie w tym, nacechowanym elementami bytowania nad Jeziorem
Kozim, podkreœlaj¹jeszczetragizm i absurdalnoœæ
sytuacji.
W 1939 r. mia³ miejsce ostatni letni pobyt Pechsteinana Mierzei Kuroñskiej,
a jego epilog mo¿na uznaæza symboliczny: malarza, wracaj¹cego z Nidden z rodzin¹zaskoczy³ wybuch wojny - jak pisze niemiecka biografka- na szosie miêdzy
Szczecinem a Pi³¹. Czarnik zaœposzerza wzmianki o kolejnych pobytach artysty
w £ebie i nad Jeziorem Kozim w miesi¹cach letnich 1940-1942 r.5oo analizê sytuacji politycznej i militarnej w rodzinnym mieœcieMarty Moeller, bowiem budowa
w pobli¿u wyrzutni rakietowych uniemo¿liwi³a Pechsteinowi malowanie na wydmach i pla¿y. Powrót do £eby w 1944 r. nie by³ wypraw¹ plenerow¹, ale ucieczk¹ z bombardowanego Berlina, ze zniszczonego i przeludnionego bezdomnymi lokatorami mieszkaniai przymusowej pracy,któr¹ musieli wykonywaæi Pechsteinowie
na rzecz pañstwa: Marta Moeller w fabryce broni, malarz w s³u¿bie mundurowej
(Heimwehry). O ¿yciu w £ebie, z przerw¹ na kolejne obowi¹zkowe roboty, tym
razem przy budowie umocnieñ Wa³u Pomorskiego, pisze kfótko sam autor Wspomnieñ, szerzeji z czytelnym wzruszeniemopowiada o spotkaniuz synemprzy okazji
pobytu w obozie pracy. Autor opracowania kontekstualnie uzupe³nia cytaty o opis
sytuacji £ebie, nap³ywie uciekinierów i przygotowaniach do ewakuacji. W zakoñczeniu rozdzia³u pojawia siê refleksja na temat niemo¿noœcizbadania dorobku artystycznego z owych ostatnich, mo¿na powiedzieæ,imperatywnych plenerów pomorskich. Przywo³any w Lebensdaten fragment listu do Grosza znad Jeziora
Koziego o wykonanych 10 p³ótnach, 40 akwarelach i 20 du¿ych rysunkach51nie
48
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Przypisanejzreszt¹, nieca³kiems³usznie,konserwatorowizabytków.
Ch. Vogel,"Mein [ieber Ede."..., kat. 71, s. 41.
W biografii nieniieckiej wzmiankuje siêjeszcze o wypadzie we wrzeœniu1942 r., po lecie spêdzonym nad. J. Kozim, do mieszkaj¹cego w Elbl¹gu przyjaciela, prof. Richarda Wiirpla; R. Riixleben,

op. cit., s. 37.
51 Thic³ ~ 14
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mo¿ebyæchyba pomocny w iloœciowymszacunku.Pismo pochodzi z pleneru 1934 r.
i nie wiadomo, czy nastêpne,w coraz trudniejszych okolicznoœciach,koñczy³y siê
analogicznym rezultatem. S³usznajest z pewnoœci¹teza o niekorzystnym wp³ywie
przymusowego odsuniêcia artysty od œwiatasztuki z jego instytucjami, marszandami, mo¿liwoœci¹ kontaktów, które - dodajmy - by³y dla Pechsteina od pocz¹tku
niezwykle wa¿ne. Wszak by³ jedynym z cz³onków "Die Briicke", znaj¹cym z autopsji paryskie centrum, kilkakrotnie bywa³ we W³oszech, Szwajcarii, nie mówi¹c
ju¿ o tropikach. Nawet bêd¹c na Pomorzu, utrzymywa³ twórcze kontakty, a inspiracje przetwarza³ w poszukiwaniu w³asnej drogi. Byæmo¿eprzywo³ana przez Czarnika ocena Segfrieda Gliewe o sp³ycaniu i sentymentalizcji z up³ywem lat oeuvre
malarza jest s³uszna,trzeba jednak postawiæpytanie, czy prace powsta³e w wyj¹tkowych okolicznoœciachmo¿naoceniaækategoriami przyjêtymi w normalnej sytuacji. Trudno te¿ przewidzieæ,jak przebiega³aby ewolucja twórczoœci, gdyby nie
zosta³a ona poddana opresywnemu dzia³aniu. Dzieje polskiej sztuki w okresie socrealizmu i potem "odwil¿y" znowu mog¹ poœwiadczaæ,
¿ew miejsce jednoznacznej odpowiedzi snuæmo¿najedynie probabilistyczne rozwa¿ania.
Rozstanie, ostatni akt pomorskiej historii Maxa Pechsteina traktuje o opuszczaniu miejsc. Warto przy okazji zwróciæ uwagê na emocjonaln¹ treœæzawart¹
w tym s³owie, ró¿ni¹c¹ je od zwyk³ego ~jazdu czy odejœcia.Zapowiada ono
trudnoœæ
i niechêædo decyzji o nieobecnoœci.Opowieœæ
o rozstaniu artysty z Pomorzem Czamik aplikuje znowu szczegó³owymi informacjami strategicznymi, tj.
o dzia³aniach ofensywy wojsk radzieckich na Pomorzu w styczniu 1945 r., obszernymi relacjami œwiadkówwydarzeñ, poœredniodotycz¹cymi losów Pechsteinaoraz
wypisami z jego tekstów. Pe³na rekonstrukcja wydarzeñ nie jest mo¿liwa, ale na
postawie lakonicznych wzmianek we Wspomnieniach i relacji Gliewego wiadomo, ¿ena krótko zatrzymany przez Rosjan, po uwolnieniu wraz z ¯on¹ przeniós³ siê
z £eby nad Jezioro Kozie, ale maj¹tek Maxa Klatta by³ ju¿ w dyspozycji wojsk ze
wschodu. Historyk wysuwa przypuszczenie, ¿e wspó³praca artysty z Rosjanami,
czy raczej praca dla nich, by³a mo¿liwa dziêki protekcji uzyskanej z £eby, gdziejak powiedziano - uwolniony zosta³ z czasowego aresztu, najpewniej ze wzglêdu
na przesz³oœæ
twórcy lewicowego, a potem ofiary nazizmu. Po wyjeŸdzie ¿o³nierzy
z Kóz, w sierpniu 1945 r. ma³¿onkowie powrócili do £eby i spotkali siê z innymi
cz³onkami rodziny MolIerów. Artysta utrzymywa³ siê, œwiadcz¹cmalarskie us³ugi
oraz - jak pisa³ - pracowa³ te¿ dla w³adz radzieckich. Te wzmianki A. Czamik
wi¹¿e z przyczyn¹ dobrowolnego - co podkreœlabadacz - powrotu Pechsteina do
Berlina, gdzie, jako ju¿ wczeœniejszyuczestnik ruchu antyfaszystowskiego, w³¹czy³ siê do dzia³añna rzecz denazyfikacji Niemiec. Jeszczebêd¹c w Polsce,w sierpniu 1945 r. zaocznie zosta³ wspó³za³o¿ycielem "Kulturbundu", Zwi¹zku Kultury
Demokratycznej Odbudowy Niemiec. S¹ to okolicznoœciistotne, poœwiadczaj¹ce,
¿e decyzja wyjazdu nale¿a³a wiêc do Pechsteina i wi¹za³a siê z jego wczeœniejszym politycznym zaanga¿owaniem, zw³aszcza wobec istniej¹cych interpretacji
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o przymusowym opuszczeniu Pomorza czy wrêcz ucieczce. Œrodki na podró¿ artysta uzyska³, wykonuj¹c na zlecenie parafii katolickiej w £ebie obraz Madonny
Orêdowniczki. Z zapisów we Wspomnieniach wiadomo, ¿e podobrazie stanowi³o
p³ótno przeœcierad³a,a tworzywo farby u¿ywano do malowania kutrówS 2.Dodajmy, i¿ w³aœnieponowne "odkrycie" tego obrazu po pó³wieczu, bo w latach 90.
w siedzibie parafii w £ebie, spowodowa³o w polskiej nauce zainteresowanie Pechsteinem i jego zwi¹zkami z Pomorzems3.
Badacz prezentuje okolicznoœci powstania obrazu, tj. kontekst organizacji
polskiego ¿ycia religijnego w powojennej £ebie i katolickiej parafii, prowadzonej
przez proboszcza Mieczys³awa Cieœlika,zleceniodawcy malarza, cytuje fragmenty kroniki miasta i wspomnieñ twórcy, przywo³uje inwentaryzacyjny opis z karty
zabytku, podaje fragmenty bazpardonowej krytyki tej nietypowej realizacji, wymykaj¹cej siê dotychczasowej wiedzy o sztuce Pechsteina.
W szczegó³owej analizie ikonograficznej obrazu, wykonanego na œcis³ezamówienie, Czarnik wskazuje konkretny wzorzec, tj. medalik wybity na podstawie
wizji œw.Katarzyny Laboure, przedstawiaj¹cy postaæMadonny stoj¹cej na kuli
ziemskiej i depcz¹cej wê¿a, otoczon¹ inskrypcj¹ z tekstem orêdzia o modlitwê.
Autor nieodzownie przytacza biografiê œwiêtej (1806-1876) i dzieje powstania
owych dewocjonaliów, których pierwsze egzemplarze pojawi³y siê w Pary¿u
w 1832 r. Dodaæmo¿na tylko, i¿ w¹¿ funkcjonowa³ znacznie wczeœniejw ikonografii maryjnej, interpretuj¹cej j¹jako drug¹ Ewê, przeciwieñstwo tej biblijnej, która za przyczyn¹ wê¿a pope³ni³a grzech pierworodny. W tym znaczeniu gad uosabia nie tyle z³o, co zbawienie od niego za przyczyn¹ Marii, albo - inaczej - z³o
przezwyciê¿one. Kula ziemska z kolei 'to odwieczny atrybut Chrystusa Pantokratora, jak ³uk têczy, tron itp., symbol jego panowania nas œwiatem,przeniesiony do
ikonografii maryjnej.
Wielkoœæd³oni Madonny, istotnie nieproporcjonalnych w stosunku do reszty
postaci, mo¿nawyt³umaczyæwzglêdami technicznymi. Stanowi¹ one bowiem Ÿród³o doœæ
szerokich, jak wstêgi, promieni ujmuj¹cych kulê wy³aniaj¹c¹ siê z morza,
na którym k³ad¹ ¿óhawe refleksy. Oprócz motywu wzburzonego morza z ¿aglówkami - co s³usznie podkreœlaCzamik - za kolejny element potwierdzaj¹cy autorstwo Pechsteina mo¿na uznaætyp kobiecej twarzy "wykorzystany" w wizerunku
Marii. Uwzglêdniaj¹c przypuszczaln¹ koniecznoœæ
pewnej idealizacji, schematyzacji czy "popularyzacji", nietrudno stwierdziæ,i¿ charakterystycznapoci¹g³a twarz
52
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M. Pechstein,Errinerongen...,s. 116.
Por. m.in.: Max Pechstein.I'rjIjêtyspodprawa [fragm. Erinnerongen,thun. M. Borzyszkowska],
"Pomerania", 1995,nr 5, s. 21-23; J. Borzyszkowski,£eba i Pomorze Wschodniew twórczoœcii wspomnieniach Maxa Pechsteina (1881-1955), [w:] m Konferencja S³owiñska, red. J. Borzyszkowski.
£eba-Gdañsk 1995, s. 83-97;E. Peters, Mein Er/ebnis der Pechstein. Madonna in der kato/ischen
Kirche in £eba, "Vereinig. Stadt1.Lessingschu1eStolp R1nIdbñef', 56/1997, s. 20-21; A. Czamik, Maxa
PechsteinaMadonna z £e/ry. "S³upskie Studia Historyczne", t. 8,2000, s. 217-234.
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okolona czarnymi w³osami, z wydatnymi ciemnymi brwiami i oczami oraz ustami
o specyficznie uniesionych k¹cikach wystêpuje wielokrotnie w jego obrazachi grafice. Najbli¿sz¹, nawet ze wzglêdu na rodzaj ujêcia analogi¹ wydaje siê portret
¿ony artysty, Marty Moeller, widoczny na drugim planie fotografii artysty z 1931r.,
zamieszczonym na frontispisie jego monachijskiej monografii54 (ii. 4). Jej wizerunek z pocz¹tku znajomoœciz Pechsteinemprzekazuje Bildnis Martha Molier (Rauchende) [Portret Marty MolIer (Pal¹ca)] z 1921 r., z ca³opostaciowym, ukoœnym
ujêciem pó³le¿¹cej postaci w czarnej sukni, wyraziœcieodcinaj¹cej siê od ¿óhego
t³a. W nieco pó•DiejszymModellpause m³oda kobieta z papierosemjest widoczna
w pó³postaci, .siedz¹ca przy stole z martw¹ natur¹, na szarym neutralnym tle. N ajpewniej te¿ Marta pozowa³a do ekspresyjnego Frauenportrait z 1922 r., o twarzy
modelowanej zieleni¹, w czerwonej sukni z ciemnob³êkitnym deseniem,na tle niemal abstrakcyjnym, z zielonawych i b³êkitnych plam55. Znany jest te¿ graficzny
konterfekt ³ebianki, tym bli¿szy obrazowi Madonny, ¿eukazanej z pochylon¹ lekko
g³ow¹, zwrócon¹ tym razem w prawo i pó³przymkniêtymi, opuszczonymi powiekami56. Zabieg takiej szczególnej aktualizacji, tj. nadawania sakralnym wizerunkom Marii cech portretowych kobiet, bliskich artyœcielub zleceniodawcy, stosowany by³ od wieków, by wspomnieætylko "podrêcznikowe" przyk³ady Lukrecji
Buti z obrazów Filippa Lippi (ok. 1457-1504) czy faworyty Karola VII Ages Sorel
w niezwyk³ej Madonnie z prawego skrzyd³a Dyptyku z Melun Jeana Fouquet
(ok. 1420-1480). Ze wspó³czesnych Pechsteinowi praktyk, bliskich orientacj¹ artystyczn¹, mo¿na wskazaæm.in. swoist¹ sakralizacjê chorej Siddi w tryptyku Genesende [Rekonwalescentka] Ericha Heckela z 1913 r. i tê sam¹ w drzeworytowej Madonnie z Ostendy (1916)57, nie mówi¹c ju¿ o wyobra¿eniach
macierzyñstwa, matki z dzieckiem na rêkach itp., których sam Pechstein wykona³
kilka wersji, w tym podwójne, np. opisywana przez niego, powsta³a w czasiewizyty Groszów w £ebie kompozycja pt. Matki, z Mart¹ MolIer i Ew¹ Grosz z niemowlêtami, tj. Maxem i Piotrem w rolach tytu³owych58.
Charakterystyczny motyw wzburzonych fal, na który s³uszniewskazuje Czarnik, by³ niemal od pocz¹tku obecny w sztuce Pechsteina w ró•Dych konfiguracjach, samodzielnie lub jako sztafa¿.Jedn¹ z wczeœniejszych"tematycznych" kom54

MaxPechstein.
Sejnma/erisches
Werk...

55 Bi/dnis Martha Mo//er (Rauchende)[Portret Marty Mo//er (Pal¹ca)] ol/pl, 80 x 100;Frauenportrait, ok. 1922,ol/pl.; Mode//pause,1925,ol/p³, Muzeum Sztuki w Lucernie;repr.:J. Schi111ing,
Max Pechstein...,s. 149, 151, 150.
56 JungeFrau mit Zigarette (Marta Mol/er) [M³oda kobietaz papierosem(Marta Mol/er)], 1921,
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suchaig³a; repr: Kriiger, Das D ruckgraphischeWerk...,kat. R 126,s. 285.
Por.Frauen in Kunst undLebender "Briicke ", "Briicke-Almanach",2000,red.G. Bartholomey-
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czik i B. Reimann.
M. Pechstein,Erinnerungen...,
s. 110;por.R. Riixleben,Lebensdaten...,
s. 25; repr.:MaxPechstein. Sejn ma/erischesWerk...,s. 39; G. Kriiger, Das druckgraphischeWerk...,kat. H 66, H 254,
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pozycji jest niewielka litografia z 1909 r. Heranziehendes Gewitter (Kommendes
Wetter) [Nadci¹gaj¹ca burza (Nadchodz¹cy wiatr)] z widokiem spienionych fal
i miotanych nimi ³odzi, póŸniejsze to np. Wellen [Fale], Boote im Sturm [£odzie
podczas sztormu], In den Wellen Badende [K¹pi¹ca siê w falach]. W mniej "barokowej" wersji sporo ich wystêpuje w cyklu Italienische Fischer [W³oscy rybacy] z tego samego 1917 r. i litografiach Dziennika podró¿y (1919), nawet w mniej
podatnym dla efektów meandrycznej linii drzeworycie, np. HaJenmole von £eba
in Pommern (Stiirmische See) [Molo portowe w £ebie na Pomorzu (Sztormowe
morze)] z 1920 r. W wersji malarskiej najbli¿sz¹ analogiê stanowi dramatyczny,
budowany na krzy¿uj¹cych siê diagonalach i zestawieniachbieli i czerwieni z ciemnym b³êkitem i zieleni¹ Kutter im Sturm [Kuter podczas sztormu] z 1921 r.S9
W znanym i wielokrotnie wystawianym "Courbetowskim" widoku morskiej
kipieli Nordweststurm [Sztorm pó³nocno-zachodni] z roku 19276o tak¿e motyw
pierzastych ob³oczków mo¿na powi¹zaæ stylistyczne z t³em Marii Orêdowniczki
z £eby. W tym ostatnim s¹ one oczywiœcieornamentalnie stylizowane, wraz z inskrypcj¹ orêdzia u³o¿onena kszta³t nimbu, koncentrycznie wokó³ g³owy i ³ukowo
na wysokoœcinóg. W podobny sposób budowane, choæasymetryczne, k³êbiaste
cumulusy i ich odbicia, z bliskim tak¿e efektami ¿ó³tegopoblasku, o¿ywiaj¹ i scalaj¹ pejza¿ w wymienianym ju¿ Herbstwolken iiber Rowe [Jesienne chmury nad
Rowami]; strukturê obu motywów w wersji linearnej ukazuje, niemal morfologicznie, rysunek z tego samego czasu6l.
Sk³onnoœciamido ornamentyki, zawszeobecnymi, m.in. dziêki z³o¿onejgenezie jego twórczoœci(secesja,postimpresjonizm, syntetyzm Gaugina, fowizm, kubizm itd.), a czytelnymi szczególnie w martwych naturach i postaciach we wnêtrzach, a przedewszystkim wymaganiami zleceniodawcy nale¿yuzasadniæobecnoœæ
doœæ
pretensjonalnych girland kwietnych wzd³u¿ pionowych krawêdzi obrazu Madonny Orêdowniczki w £ebie. Choæmartwe natury i kwiaty nale¿a³y do sta³ego
repertuaru artysty, trudno znaleŸæjakieœ pokrewieñstwo miêdzy ich miêsistymi,
substancjonalnymi bytami a form¹ anemicznych, szczegó³owoopracowanych, bia³ych kwiatków; odleg³ym porównaniem mo¿ebyæczerwony ornamentna tle o barwie
g³êbokiej zieleni, na tkaninie sto³u w Martwej naturze zjloksami z 1915 r., choæ
podobieñstwo dotyczy tylko ogólnej formy i girlandowego uk³adu ze zmniejszaj¹cych siê kwiatów.
Choæbezpoœredniamotywacja powstania obrazu wydaje siê oczywista, tj.
zlecenie, które artyœciezapewni³o œrodkina powrót do Berlina, warto zwróciæ
jeszcze uwagê na wyra¿one we Wspomnieniach zapewnienie o radoœci,jak¹ sprawi³o mu wykonanie tej pracy. Dla owego g³êbszegouzasadnienia mo¿na pos³u¿yæ
Repr.:MaxPechstein...,kat. 121.
Ibid., kat. 141;Max Pechstein.Ostsee-Bilde1:..,
kat. 22, s. 25, il. s. 59.
61 BewegteSee[Wzburzonemorze];Max Pechstein.Ostsee-Bilde1:..,
kat. 90, il. s. 80.
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siê paralel¹ z konkluzj¹ dokonanej przez Barbarê Liilf interpretacji przyczyn, dla
których Pechstein podj¹³ tematykê religijn¹ po I wojnie. Autorka, wskazuj¹c na
wczeœniejszeprzyk³ady sakralnych w¹tków w twórczoœci Pechsteina62,okreœla
szczególne ich znaczenie u schy³ku I i pocz¹tku II dziesiêciolecia, jako wyrazu
têsknoty za wolnoœci¹ i braterstwem oraz poszukiwania nowych form ludzkiego
wspó³¿ycia, uwzglêdniaj¹cych duchowe i transcendentnewartoœci63.Mo¿na tak¹
egzegezê,przeniesion¹ na obraz powsta³y po II wojnie, uznaæza nieadekwatn¹ do
jego formy, trzebajednak pamiêtaæo zanalizowanym przez polskiego badaczacharakterze zlecenia i przez samego twórcê podkreœlanych,prymitywnych warunkach wykonania. Kommemoratywny charakter przedstawienia Marii orêduj¹cej
za zaginionymi na morzu, której wizerunek to domniemany portret osoby dziel¹cej
z artyst¹ ¿yciowe przeciwnoœci,realizacja obrazu symbolizuj¹ca koniec wojny, czyli
dla artysty pocz¹tek zawieszonej przymusowo dzia³alnoœcimalarskiej, dla zleceniodawcy odnowiona w £ebie forma chrzeœcijañskiejwspólnoty etc. mog¹ sk³adaæsiê na metaforê indywidualnych i uniwersalnych znaczeñ. Uzasadnieniem zarówno tych treœci,jak i mechanizmu wyboru rozwi¹zañ ikonograficznych jest tak¿e
wskazywany przez Czarnika analogiczny przypadek niemieckiej malarki Margarete Neuss-Stube,która wykona³a obraz o³tarzowy dla koœcio³aparafialnego w Gardnie Wielkiej wed³ug wzoru z popularnego obrazka, dostarczonego przez miejscowego proboszcza64.
Powy¿szefakty mog¹ stanowiæte¿ dodatkowy - poza wzglêdami administracyjno- formalnymi - argumentna rzecz podkreœlanegodobitnie w opracowaniu autonomicznego charakteru decyzji Pechsteinao wyjeŸdzie do Berlina w koñcu wrzeœnia 1945 r. Powojenna aktywnoœæ, m.in. w Zwi¹zku Kultury na Rzecz
Demokratycznej Odbudowy Niemiec, liczne nagrody i wystawy, w tym odk³adana
przed wojn¹ ekspozycjaw rodzinnym Zwickau, z³o¿onam.in. z pomorskich pejza¿y,
wszystko to sk³ada siê na obraz szczêœliwego¿ycia w koñcu lat 40., zak³óconego
jednak zjawiskami, wœródktórych obok nieuchronnejzmiany pokoleniowej dochodzi³o do instrumentalnegotraktowaniaekspresjonizmuw niemieckichrozliczeniachz przesz³oœci¹.Te problemy poruszawnikliwe studium Markusa Krause na temat twórczoœciPechsteinai recepcji ekspresjonizmu po 1945 r., zamieszczonew monachijskim
katalogu wystawy malarstwa65.Czarcik owe zagadnienia,sk¹din¹d stanowi¹ce zna-
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1906 - malowid³o oharzowe, 1913- rysunek Nawrócenie œw.Paw³a i drewnian¹ rzeŸbê Œw.
Rodzina, 1917 - wyobra¿enia bóstw w cyklu obrazów z Palau i dla Wolfganga Gurlitta mozaika

z Bo¿ym Narodzeniem i ~gnaniem z Raju; B. Lulf, Die Suche nach dem Urspriinglichen. Max
Pechstein und Palau. [w:] Max Pechstein. Sein malerisches Werk..., s. 105; mo¿na dodaædo tego
zestawienia jeszcze drzeworyty Œw.Rodzina z 1907 r. (G. Kriiger, op. cit., kat. H 50) czy Unsere
Frau (kat. H 66).
63 B. Lu1f, op. cit.. s. 104.
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Por.:I. Sellheim,Rowe- das Worpswede
Hinterpommern...,s. 14.

.
.
65 M . Kr ause.OD.CIt.:
Dor.Drzvols3.
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komity materia³ do rozwa¿añhistorycznych, powi¹za³ z przejawami têsknoty artysty
za Pomorzem, której nie rekompensowa³y ani plener w Uckeritz na wyspie Uznam
(1949), ani pobyty nad Zatok¹ Kiloñsk¹ w pocz¹tku lat 50., co oczywiœciedokumentuj¹ cytowane fragmenty listów i wspomnieñ. Do poczucia zawodu sytuacj¹ polityczn¹ i artystyczn¹ w Niemczech, nieurnniejszonego nawet honorami - senatora
Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych i kawalera Wielkiego Krzy¿a Zas³ugi RFN dochodzi³y dolegliwoœcizwi¹zane z chorob¹ malarza. Z rzeczowym, faktograficznym tonem dyskursu niezbyt konweniuj¹ nastêpuj¹ce frazy:
"

W berliñskim mieszkaniunad ³o¿em,do którego przyku³a go choroba,

wisia³ obraz »Burzliwe morze«, namalowany w okolicach £eby w 1943 roku.
S³abn¹cy twórca czêstopatrzy³ na tocz¹ce siê gwa³townie alabastrowe grzbiety
nefrytowych fal Ba³tyku jak na symbol swego burzliwego ¿ycia, symbol wiecznego niepokoju twórcy, ale te¿ symbol jego zwi¹zków z Pomorzem "66. Œmieræ
artysty w czerwcu 1955 r. zosta³auczczona nie tylko przez najbli¿szych, przyjació³,
uczniów, wspó³pracowników. W ceremonii pogrzebowej wziêli udzia³ tak¿eprzedstawiciel Ziomkostwa Pomorskiego Heinz Bariiske i Wilhelm Wetzel.
Ostatnie zdanie pracy - pars pro toto w³aœciwegozakoñczenia - przekazuj¹ce intencjê utrwalenia ,,(..) dorobku Mistrza (..) w pamiêci dawnych i dzisiejszych mieszkañców Pomorza jako symbol umi³owania tego regionu" niedostatecznie wyra¿a zarówno rezultaty badawcze opracowania, a wiêc osi¹gniêcia
autora, jak ca³y szereg problemów, które nie zosta³y poruszone b¹dŸ znalaz³y siê
poza obszarem badawczym, wytyczaj¹c tym samym kolejne perspektywy dociekañ. Wydaje siê, ¿e - szczególnie w okresie nasilonych dyskusji nad uniwersalizmem i regionalizmem, globalizacj¹ i to¿samoœci¹narodów - twórcza sytuacja,
czy raczej sytuacje twórczoœci Pechsteina, s¹ znakomit¹ okazj¹ do rozwa¿añ na
rozmaitych poziomach, a tak¿e badañ porównawczych. Przypomnijmy, ¿ew sytuacji "pomiêdzy" imperatywem twórczoœcia opresj¹ systemu politycznego znalaz³o
siê wielu wspó³czesnych i póŸniejszych twórców niemieckich, wreszcie przedstawiciele polskiej awangardy w I po³owie lat 50., a w latach 20. artyœciz krêgu radzieckiego konstruktywizmu. Niektórzy w³aœniemo¿liwoœcikontynuacji twórczoœciznaleŸli w krêgu niemieckiej modemy, która wkrótce zreszt¹ sama znalaz³a siê
pod hitlerowskim naciskiem.
W przypadku Pechsteina z przyjêt¹ przez Andrzeja Czamika koncepcj¹ topografii artystycznej wi¹¿e siê te¿ kwestia swoistej rytualizacji pomorskich plenerów. Wpisane na sta³e z wyboru artysty w ca³oœæ
jego strategii twórczej, sta³y siê
póŸniej - o czym ju¿ by³a mowa - przymusem gwarantuj¹cym zachowanie niezbêdnego minimum swobody dzia³alnoœci.Reasumuj¹c zatem, mo¿na stwierdziæ,
¿epomorskie plenery Pechsteinapodkreœlaj¹znaczenieponadregionalnych wartoœcii - odwrotnie - mo¿liwoœæ
uniwersalizacji wartoœciregionalnych.
66 A

~7.ami£ on- cit_- A- 134- .
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Wskazana wy¿ej sytuacja badacza znajduj¹cego obszar dociekañ w przestrzeni dobrze rozpoznanej, a inaczej mówi¹c dysponuj¹cego ogromnym materia³em Ÿróde³,a zw³aszcza opracowañ, jest z jednej strony korzystna, z drugiej rodzi
pewne niebezpieczeñstwa. W rozmaitoœcitekstów, koncepcji, sformu³owañ zatraciæ mo¿na pewnie to¿samoœæ
badawcz¹, zatrzeægranice miêdzy w³asnym zdaniem a tym znanym z lektury. Od tego niebezpieczeñstwa nie ustrzeg³a siê - jak siê
wydaje - ksi¹¿ka Andrzeja Czarnika o pomorskich plenerach Maxa Pechsteina.
Po pierwsze, opracowanie jest nasycone cytatami, zreszt¹ ³atwo zrozumieæpokusê wobec mo¿liwoœcipos³u¿enia siê autentyczn¹ wypowiedzi¹, zachowuj¹c¹ specyfikêjêzykow¹.
Odnosi siêjednak wra¿enie, ¿e w tym przypadku proporcje zosta³y nieco zachwiane. Po drugie, pewien dyskomfort powoduj¹ zbie¿noœcize sformu³owaniami,
hipotezami i wnioskami znanymi z niemieckich zw³aszcza opracowañ. Sporo takich analogii ³¹czy tekst Czamika z biograficznym studium Leonii Riixleben, zamieszczonym w monachijskim katalogu wystawy z 1997 r. Obok tych samych cytatów i zdañ inspirowanych pierwowzorem - jak to o udziale Pechsteinaw wystawie
berliñskiej secesji i zakupie jego obrazu przez Waltera Rathenau za 300 marek67,
zdarzaj¹ siê bardzo bliskie podobieñstwa narracji, np. fragmentów opowiadaj¹cych o powrocie Pechsteinówdo Berlina, schronieniu udzielonym im przez Edwarda
i Micê Plietsch, angagement artysty do szko³y Sztuk Piêknych, liœciedo Herberta
Eulenburga o straciewielu prac, powojennych wystawach itd.68Inne bliskie zwi¹zki
³¹cz¹ fragmenty pracy z uwagami Magdaleny Moeller, dotycz¹cymi cech formalnych i stylistycznych na ró¿nych etapachtwórczoœciPechsteina.Szczególnie zwracaj¹ uwagê niefortunne sformu³owania wynikaj¹ce z dos³ownego t³umaczenia, np.
"Spoœród trzech plenerów przedwojennych ten z roku 1911 by³ najwa¿niejszy nie tylko ze wzglêdu na du¿¹ liczbê prac, ale tak¿e ze wzglêdu na podsumowanie dotychczasowych doœwiadczeñ malarskich. Artysta wkroczy³ w fazê syntezy fowizmu z 1909 roku i nowinek z 1910. Czarne kontury staj¹ siê
zasad¹ tej fazy rozwoju artysty"69. Kolejny przyk³ad tego typu to charakterystyka twórczoœciw I po³owie lat. 20., np. okreœleniekolorów jako "przyjazne" jest
dos³ownym zapo¿yczeniemprzymiotnika.freundlich, którego drugie znaczenie"³agodny" by³oby w tym w tyIri przypadku stosowniejsze7°.
67

L. Riixleben,Lebensdaten...,s. 14;A. Czarnik,Pomorskieplenery...,s. 33.

68

L. Riixleben,op.cit., s.39-40;A. Czarnik,op.cit., s. 130-131.

69

A. Czarnik, op. cit., s. 37; "Das Agierenmit schwarzenKonturenwird zum Stilprinzip. Vonden
drei Aufenthalten in Nidden vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist der ist der Aufenthalt 1911 der
wichtigste, nicht nur in Hinblick aut die grojJeAnzahl der entstandenen Werke.Pechstein zieht hier
konsequent die Summe sejner bisherigen kiinstlerischen Erkenntnisse. Es ist sich sejner bildnerischen Mittel nur vollig sicher; schafft die Synthese aus sejner F auvismus-Phase von 1909 und den
Neugerungen von 1910; M. Molier, Zur Pechstein Stilund Stilentwicklung... ", s. 53.
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Niezbyt przekonuj¹co przedstawiaj¹ siê mechanicznewyliczenia tytu³ów prac,
czêsto przytoczone wed³ug kolejnoœci reprodukcji w katalogach, m.in. z wy¿ej
wymienionego, a w przypadku grafiki z opus Giintera Kriigera, jak zestawienie
plansz z podzia³em na techniki w rozdziale 371.
Nie bez wp³ywu formalnego pozosta³a- oczywista i konieczna ze wzglêdów
merytorycznych - znajomoœæ
katalogu korespondencji Pechsteina oraz wydawnictwa prezentacji "obrazów ba³tyckich". Na podstawie pierwszego przyk³adowo
zosta³a stworzona nie bardzo czytelna teza: "To d¹¿enie do otwartego, zmys³owego doœwiadczenia odró¿nia³o go wyraŸnie od innych kolegów z Briicke.
Kirchner na przyk³ad malowa³ swe obrazy czêsto na podstawie fotografii. Najbli¿szy w tym wzglêdzie Pechsteinowi by³ Emil Nolde "72. Ze skróconego zdania mo¿na wnioskowaæ, i¿ ró¿nica dotyczy³a faktu pos³ugiwania siê owym
mechanicznymi obrazami, choæjak wiadomo i Pechsteinowi s³u¿y³yonejako inspiracja. Tradycja fotograficznego medium wspomagaj¹cego malarstwo siêga Courbeta, nie by³a obca te¿ impresjonistom, uznawanym za najwiêkszych zwolenników

bezpoœredniego
kontaktu z natur¹73. Obie praktyki, jak widaæ,niekonieczniesiê
wyklucza³y, bo istot¹ by³o nie kopiowanie, ale rozstrzygniêcie "zapamiêtanej" formy w sposóbw³aœciwyodpowiednio rozumianemu malarstwu - realistyczne, "wra¿eniowo", tj. impresjonistycznie, lub "wyrazowo", czyli ekspresjonistyczne.W danym przypadku najpewniej chodzi³o o doœwiadczeniebezpoœredniejobecnoœciczy
to na Pomorzu, czy na wyspach Oceanii, czy - jak Nolde w latach 1913-14 w Rosji, Chinach, Japonii i Nowej Gwinei. Inne przyk³ady zapo¿yczeñz "Mein lieber Ede..." to rozszyfrowanie korespondencji z Rowów, zdañ i rysunków mówi¹cych o przesy³kach ksi¹¿ek i trunków z Berlina tak przekazane, ¿e sprawia wra¿enie autorskiego dokonania, czy refleksje na temat póŸniejszej, z 1937 r., wraz
z wnioskami o czytelnej w niej rezygnacji i bezsile oraz wstrzemiêŸliwoœciartysty
w wynurzeniach nad trudnoœciami,spowodowanej obaw¹ o bezpieczeñstwo Plitschahandluj¹cego jego obrazami74.Komentarz z "Ostsee-Bilder" przypomina np.
zdanie o obrazach z Rowów z" (..) ukazywanymi wielokrotnie w ró¿nych wariantach wizerunkach scenerii wschodz¹cego nad jeziorem Gardno s³oñca.
Niektóre z tych obrazów (np. »Poranne s³oñce« z 1929 1:) Z szerokim, kontrastowo zarysowanym pasmem œwietlnym przypominaj¹ nieprzypadkowo
71
72

A. Czarnik,Op.cit., s. 55; G. Kriiger, Das druckgraphischeWerkMax Pechsteins...,s. 272 in.
A. Czarnik,op. cit., s. 33; por. Ch. Vogel,"Mein lieber Ede..."..., s. 22-23:"Jedochunterscheidet
sich Pechsteins Auffassung von der seinen »Briicke« - Kameraden durch den Drang zur unmittelbaren, sinnlichen ErJahrung, der die direkte Auseinandersetzung mit dem Traumbildsucht, und
somit durch einen gewissen Realismus. Er war neben Nolde, der 1913, ein Jahr ZUVOl;auJgebrochen wal; auch der einzige, der es wagte, tatsiichlich in der Siidsee zu reisen; Kirchner z.B. malte
seine Masken und Plastiken nach photographischen Vorlagen ".

Por. np. Z. Kêpiñski, Impresjoniœciu Ÿróde³s~ch obrazó~ Wroc³aw 1976.
74 A. Czarnik,op. cit., s. 75 i 115;Ch. Vogel,op. cit., s. 34.
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dzie³a Edvarda Muncha "75. W innym miejscu zwraca uwagê rzadko stosowany
termin "retour a l' ordre" na okreœlenie"ogólnego trendu, który dawa³ siê zauwa¿yæw Europie po I wojnie œwiatowej", a który do sztuki Pechsteina lat 20.
odnios³a Karin Maur w Pos³owiu do nowego wydania Wspomnieñ76.Mowa tu
najpewniej o tzw. trendzie Nowa Rzeczowoœæ
czy raczej Neue Sachlichkeit, obserwowanym g³ównie w malarstwie i grafice nawrocie do rzeczywistoœci,w pewnym sensie przeciwstawnym przedwojennemu ekspresjonizmowi. O ile mo¿na
zgodziæsiê z obecnoœci¹symptomów "rzeczowoœci", zw³aszcza w grafice Pechsteina, nale¿y wykazaædu¿¹ ostro¿noœæ
w uznaniu jej za tendencjê ogólnoeuropejsk¹. W histoñi sztuki termin ten odnoszony jest zwykle do sztuki niemieckiej, a
zosta³ zaproponowany przy okazji krajowej wystawy sztuki wspó³czesnej w Mannheim w 1923 r.
Przypadkiem, byæmo¿e, t³umaczyænale¿y w ksi¹¿ce Czamika charakterystyczne zdania znane z opracowañ w jêzyku polskim, jak to o wystawie Secesji
w Berlinie 1909 r. i sukcesie zakupu obrazu przez Waltera Rathenau, w czasie gdy
resztagrupy "Die Briicke" nie opuszcza³aDrezna7 7 lub "pe³nym godnoœci"oœwiadczeniu Schmidta- Rottluffa o rezygnacji z ubiegania siê o cz³onkostwo Akademii
w 1937 r.78
Podsumowuj¹c, nale¿yjeszcze raz podkreœliæ,
¿eopracowanie Andrzeja Czarnika jest pierwsz¹ w jêzyku polskim zwart¹ pozycj¹ poœwiêcon¹ niemieckiemu
twórcy, w dodatku rozpatruj ¹c¹j ¹ z perspektywy Pomorzajako celu pobytów i Ÿród³a twórczej inspiracji, ale tak¿e miejsca, z którym zwi¹zany by³ uczuciowo i rodzinnie. Po drugie, z perspektywy roli, jak¹ odegra³y pomorskie plenery, zarówno
w okresie w okresie artystycznej prosperite, jak i politycznej nie³aski "zdegenerowanego" artysty w okresie nazizmu. Przemyœlana,spójna, "topograficzna" koncepcja jest realizowana w oparciu o ogromny warsztat naukowy, uwzglêdniaj¹cy
Ÿród³a,opracowania, w³asne badania i wiedzê historyczn¹ oraz próby rekonstrukcji faktów artystycznych. Z drugiej strony dyskurs opracowania jest nierówny,
aplikowany zbyt licznymi cytatami i zapo¿yczeniami wprost, nieprzetworzonymi
i przepracowanymi autorsko, niekiedy zbêdnymi dygresjami. Ca³oœæ
stanowi jakby
uk³adankê ró¿nych elementów, wœródnich s¹ i bezsprzecznedokonania autora, na
które w powy¿szym tekœciewielokrotnie wskazywano. Rozbudowanie w¹tku pomorskiego i "usamodzielnienie" do stopnia wzglêdnie autonomicznego obszarubadañ nad Pechsteinemjest niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Andrzeja Czamika.
75

A. Czamik,op.cit., s.71; MaxPechstein.Ostsee-Bilder...,
s. 7:" UberdemSeegingdieSonneauf
Unziihlige Male har Pechstein diese Szenerie gezeichnet, einige Studien mit der breiten Lichtbahn
aul dem Wassererinnern sicher zuflillig an Munch ".

76

A. Czarnik,op. cit., s. 58; K. von Maur, Max PechsteinausheutigerSicht.Nachwortzur Neuaus-

gabeseinerErinnerungen,[w:] M. Pechstein,Erinnerungen...,s. 144.
77 A. Czamik op. cit., s. 18-19;J. Willet, Ekspresjonizm...,
s. 69.
78 A. Czarnik,Of).cit., s. 95; B. Drewniak,Kultura w cieniu swastyki s. 140.
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Lotta i Frank w k¹pieli [Lotte und Frank
beim Baden],
rys. z listu do P.Fechnera28.08.1920r.;
repr. z: Max Pechstein. Ostsee-Bilde1;
[Kat. wyst.], Regensburg 1981,kat 212,
s.72

2. Z cyklu Ojcze nasz,
ryc. X [Das Vater
UnserX] drzeworyt,
1921;repr. z: Ma.x
Pechstein. Werkeaus
dem Briicke-Museum
Berlin, [Kat. wyst.],
Miinchen2001,
kat. 245
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3.

Powracaj¹cy rybacy [Heimkehrende
repr. j.w., kat. 79

4. Max Pechstein
z portretem¿ony
Marty, fot. z 1931r.
repr. z: Max Pechstein. Sein Malerisches Werk,
[Kat. wyst.],
Miinchen 1996,
frontispis

Fischer],

1930, akwarela, tusz, gwasz;
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5. M³oda kobieta z papierosem (Marta Molier
[Junge Frau mit Zigarette (Marta Molier)] 1921,
suchaig³a,
repr. z: G. Kriiger, Das
druckgraphische Werk
Max Pechsteins,
Hamburg1988,
kat. R 126,s. 285

EDWARD BREZA

WYBRANE NAZWISI<A POMORSKIE (CD.' J

42. Budner, Budnar, Budnarowski, Budnerski, Bfittner, Bitner,
Bytner i podobne
SNWPUpodaje 1028osób o nazwiskuBudner: 54 w woj. bydgoskim, 3 elbl¹skim, 27 gdañskim,9 s³upskim, 127koniñskim, 107³ódzkim, 97 p³ockim, 61 warszawskim; 9 Budnerski w woj. kosza1inskim; 1 Budnar w woj. wroclawskim, 3 Budnarawicz w woj. poznañskim; 50 Budnarowski: 5 w woj. bydgoskim, 36 gdañskim,
7 katowickim, po 1 poznañskim i siedleckim; 3 Budnarski w woj. szczeciñskim.
Opracowuj¹c nazwiska Budnik, Kosater i Kosycarz (NP 72-73), pomin¹³em
Budne³; które niew¹tpliwie wywodzi siê od niem. rzeczownika Biidner 'cha³upnik',
W tomie I "Acta Cassubiana", 1999, s. 259-275 opublikowane zosta³y: l. Cypel; Zip(p)er i podobne,2. Lag, Laga i podobne,3. Os i Oss, 4. Rzeszoto,Rzeszotarzi podobne, 5. Sito, Sitarz i podobne;
w t. 11,2000, s. 21-51: 6. Apfel, Apfelbaum, Appel, Appelbaum, Jab³ko, Jab³on(ka) i podobne oraz
pochodne, 7. Gloza, Glus, Glut, Glozna, Gloc i podobne, 8. Milanowski i pokrewne, 9. Pomy(j)ski,
Kczewski - zanik³e kaszubskie nazwiska szlacheckie, 10. Promieñ, Strahl i podobne, 11. Smedles,
Smydmes,Sznidles, Strug, Hebel, Hewei i podobne, 12. Smuka³a i podobne; w t. 111,2001,s. 159176: 13.Achrem, Achremczyk,Achremowicz i podobne, 14.Af(f)eld, Af(f)elt, Amende i podobne oraz
pochodne, 15 Bartelmes, Bartelmus, Meus, Mewes i podobne, 16. C(z)indarz, Kitlarz, Cender
i podobne, 17. Dawid, Dawidzki, Dawidowski, Dawidson i podobne, 18. Eichlel; Ekman(n), Eichman(n) i podobne, 19. 19nal; 19ner(a), 19nor i pochodne, 20. Lauf(f)e1; Lep(p)er i pokrewne oraz
podobne, 21. Pardua, Pardwa, 22. Rzym, Roma, Romeri podobne, 23. Senslau, ¯elis³awski, Duba,
Duber, 24. Westfal, Westwal i pochodne; w t.IV, 2002, s. 243-259: 25. Backhaus, Backhus, Bakus,
Backtrog i podobne, 26. Cieciora, Cieciura, Ciêciora i podobne, 27. Heland, Helandt, Helant, 28.
Jednora³, Jednora³ek, Jednoralski i podobne, 29. Metzg(i)el; Mecge1;Metzlel; Metzig i podobne, 30.
Pepliñski, Pelpliñski i podobne, 31. Sapka, Szapke i podobne oraz pochodne; Ryma, Katal; Fluks,
32. Sitterle, Sitterlee i podobne, 33. Ugowski i podobne, 34. Wolfard, Wohlfahrt i podobne; w t. V,
2003, s. 119-131: 35. Bochentin, Bochentyn, Bochentysz, 36. Kohnke,Kohnka, Kuhnke, Konke,
Konka i podobne, 37. P¹k, P¹kowski, P¹czek, P¹czkowski i podobne, 38. Pek, Peek, Peck, Peik,
Pejka i podobne, 39. Pstr¹g, Pstrong, Pstr¹gowski, Pstrongowski i podobne, 40. Rac, Ratz, Rec,
Retz, Raca, Reca i podobne, 41. Zimny, Zimnoch, Zimniak, Zimnik i podobne.

244

EDWARD BREZA

dos³ownie 'mieszkaj¹cy w budzie', a wiêc jest synonimem nazwisk Budnik i Kosatel: OkreœlenieBiidner na cha³upnika pojawia³o siê czêsto w Ÿród³achpomorskich,
np. w roku 1747/48, np. w F 46, s. 148 wyliczeni zostali w Borzytuchomiu (obok)
Kiithner 'cha³upnicy' osobnoBiidnel; równie¿ cha³upnicy, ale pewno jeszcze ubo¿si. Wariant Budnar powsta³ wskutek rozwoju przyrostka niem. -er w -al; co czêste
w wyrazach pospolitych i w nazwach osobowych, por. np. sztygal; zegar z Steigel;
Zeiger i nazwiska Fleszal; Pelczar z Fleischel; Pelzer. Formy Budnerski, Budnarski, Budnarowski s¹ modelowe, powsta³e za pomoc¹ przyrostka (-ow)ski od
Budnel; Budnal: Historycznych jego poœwiadczeñna Pomorzu Gdañskim nie znajdujê, spotykam tu jedynie nazwisko Buda, np. w roku 1789 we wsi Jastarnia, na
Pó³wyspie Helskim mieszka³ "Grzegorz Buda, poddany, z ¿on¹, ma dzieci 5". (F 39,
s. 53), a w roku 1773 w Gorêczynie, pow. kartuski mieszka³ Adam Buda (Heidn
143). Mo¿na by to nazwisko wywieœæod rzeczownika buda na 'tego, co w budzie
mieszka³', por. 384 osoby o nazwisku Cha³upa: 15 w woj. bydgoskim, 17 elbl¹skim,
1 gdañskim, 34 s³upskim,jednak bardziej systemowabêdzie interpretacjaodimienna:
jest to zdrobnienie im. dwucz³onowego Budzis³aw. Tak interpretuje imiê Buda równie¿ M. Malec (MaIlI 66, 163). Synonimiczne polskie nazwisko Cha³upnik nosi 388
osób: 6 w woj. bydgoskim, 8 gdañskim, 3 s³upskim,73 bielskim, 62 ³ódzkim.
Bliskie pod wzglêdem fonetycznym, ale semantycznie ró¿ne jest nazwisko
Bittner 625: 41 w woj. bydgoskim, 51 gdañskim, 94poznanskim, 41 opolskim, 38
warszawskim, 34 wroc³awskim; Bitnar O z przejœciem-er w -ar; 725 Bytner: 74
w woj. bydgoskim, 11 elbl¹skim, 20 gdañskim, 6 s³upskim, 106 toruñskim, 88 warszawskim, 63 p³ockim, 57 w³oc³awskim; 495 Bytnar: 3 w woj. bydgoskim, 2 gdañskim, 166rzeszowskim, 49 przemyskim; pochodne pomijam. Etymologiczn¹postaci¹jest tu nazwisko Biittner 77: 5 w woj. elbl¹skim, 1 gdañskim, 16 toruñskim, 15
katowickim; tak¿e z³o¿one Biithner-Zawadzki: 4 w woj. warszawskim; równie¿
z pominiêciem diakrytyku (niem. Umlautu) 10 Butner: 4 w woj. gdañskim, po 2
katowickim i szczeciñskim, po 1 ³ódzkim i toruñskim. Dokumentacjê historyczn¹
tych nazwisk zgromadzi³em w Przyd 40-41, by³ to bowiem przydomek Przechlewskich z Przechlewa i Zawadzkich z Zawady (obie wsie w pow. chojnickim), zapisany w roku 1570 w Przechlewie jako Nobilis Urbanus Butner, potem w ksiêgach miej skich Chojnic j ako Zawadzki - Butner Baltazar i inni w roku 1605,Marcin
Bytner Zawacki zapisany zosta³ tak¿e w Przechlewie w roku 1682 (F V 149). To
nazwisko pochodzi od niem. rzeczownika Biittner 'bednarz'. Warianty Bit(t)nel;

Byt(t)ner s¹ polsk¹ fonetyczn¹ adaptacj¹formy etymologicznejBiittnel:
43. Brun, Brunn, Brunat, Brunka, Bruner i podobne
SNWPU podaje 102 osoby o nazwisku Brun, z tego 19 w woj. gdañskim; 11
Brunn: 3 w woj. bydgoskim, 5 gdañskim, 2 s³upskim, 1 wroc³awskim; 36 Bruner,
z tego 1 w woj. elbl¹skim; 37 Brunner, z tego l w woj. gdañskim, 10 warszaw,,1,.;..., h 1,."tn"';l'1,.;m
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Nazwisko odnieœæ
mo¿emy do n. niem. wsi Brunn, po polsku Bezrzecze,dziœ
osada, dawniej wieœw gm. Dobra, woj. szczeciñskie, notowanej od roku 1269
Brunne, tak te¿ w roku 1277, Brunn 1539, Brunne 1618, Brunn 1789 i nastêpne,
Brunn, po polsku Bezrzecze 1951. Nazwa miejscowoœcipochodzi od œrednio-wysoko-niem. rzeczownika Brunne 'studnia, Ÿród³o' (B. Czopek-Kopciuch, NMP
I 127). Forma Bruner mo¿e byænazw¹ mieszkañca wsi Brunn.
W SNWPU s¹ tak¿e nazwiska: 45 Bruna: 37 w woj. gdañskim, 5 legnickim,
3 warszawskim; 1 Brune w woj. olsztyñskim; 25 Brunne, z tego 3 w woj. gdañskim; 25 Bruns, z tego 1 w woj. elbl¹skim; 3 Bruni w woj. warszawskim; 1 Brunert w woj. warszawskim, które mo¿na wywieœæod kaszubskiego przymiotnika
brony 'br¹zowy', 'œniady' o cerze (por. w SNWPU nazwiska Bruny O i Brunny
O), w których koñcowe -i lub -y przechodzi w -e, jak z Gruby, M³ody powsta³y
Grube, M³ode, w których z kolei koñcowe niemieckie -e Polacy i Kaszubi wymienili na -a: Grub(b)a, Bruna; Brunert zawiera analogiczny do Gleinert, Wichert przyrostek -ert; Bruns jest niem. form¹ dope³niacza 1.poj. deklinacji mocnej
z koñcówk¹ -s; w formie górnoniem. Braun notowanych jest 1653 osób, z tego
140 w woj. bydgoskim, 28 elbl¹skim, 180 gdañskim, 18 s³upskim, 179poznañskim,
153 warszawskim; z³o¿one Braun-Walicki 5 poza Pomorzem; 42 Braune, z tego
2 w woj. bydgoskim; 173 Brauner, z tego 1 w woj. gdañskim; 6 Braunert; Braunn
O; 1 Brauns w woj. opolskim; 4 Bra³n w woj. toruilskim; formy pochodne pomijam. Bliskie fonetycznie i morfologicznie jest imiê Bruno(n), wywodz¹ce siê ze
staro-wysoko-niem. bron 'lœni¹co br¹zowy', przejêtego do kaszubszczyzny jako
brony (zob. wy¿ej).
Historycznie na Pomorzu Gdañskim notowane by³y m.in. w ksiêdze metrykalnej parafii ¯arnowiec, w dziale chrztów nazwiska: Brun Albertus w roku 1594
i Brun Nicolaus w roku 1620; w Ksiêdze obywateli Chojnic: w roku 1644 Brune
Lux, bednarz (Botticher), przyby³y do miasta z z miejscowoœciBergen na Rugii;
w roku 1680 Braun Georg, sukiennik z Cz³uchowa Braun Ludwig roku 1764, niegdyœmieszkaniec i mistrz w (miejscowoœci)Krossen [wed³ug R II 580 to Krosno
w pow. pas³êckim i braniewskim], postrzygacz sukna (Tuchscherer), potem zbieg³y z miasta (ist entlaufen), Braun Johann Wilhelm z Jaromierza (Germen), pow.
Kwidzyn, szewc, ewangelik licz¹cy lat 25, w roku 1797 stolarz Braun Joh(ann)
Christian, rodem z Chojnic, ewangelik, lat 35, Braun Christian, wywodz¹cy siê
z dóbr pod Mi³akowem (Liebstadt), pow. Mor¹g, stolarz, zmar³y w roku 1800,w rok
póŸniej Braun Friedrich Wilhelm, stolarz rodem z Chojnic, ewangelik, lat 44, który
przeprowadzi³ siê do Cz³uchowa, Braun Friedrich Wilhelm w roku 1801, stolarz,
ewangelik, lat 30, zmar³y w roku 1808 i w 1832 r. Braun Michel, stolarz, rodem
z Chojnic, ewangelik, lat 26 (BBK 37, 43, 62, 67, 69, 70, 71, 79); w Nowej Wsi
Lêborskiej w roku 1638 notowani byli so³tys uprzywilejowany 'maj¹cy przywilej'
[na siebie i trzech synów] Joannes Braun [na] Micha³a, Marcina i Jana (F 46,
s. 49); w Summariuszupar. Wiele zapisani zostali: Franz Brun w roku 1781,4-krot-
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nie JohannBronn w latach 1773-1775,prawdopodobnie ten¿eJohannBronn z kwalifikacj¹ Luth.[eranus) i Justine Bronn w roku 1775; tak¿e [prawdopodobnie
wczeœniejwspomniany] 2-krotnie JohannBrona 1778, 1800, kwalifikowany równie¿ w roku 1778 jako Luth.[eranus) w roku 1780 Johann Brono; w ksiêdze metrykalnej par. Góra pod Wejherowem zanotowany zosta³ 2-krotnie JoannesBraun
w roku 1818 i 1819; w ksiêdze par. Kielno z kolei utrwaleni zostali: Anna Bronowa 1746, Anna Bronina 1821, Paul Brone 1832, Christian Braun 1835 i Franciscus Bronn w roku 1836, a w roku 1835 w ksiêdze metrykalnej par. Kielno zanotowany zosta³ Bronka, w kiêdze metrykalnej par. Wiele (z AP w Bydgoszczy)
utrwaleni zostali: Rozalia Bronkowa 1842, pisana w roku 1846 Rozalia Bronke,
nadto Ewa Bronka w roku 1844 i Anton Brona w 1846 r.
Nazwisko Bron(n) mo¿epochodziæod kaszubskiegoprzymiotnika brony 'br¹zowy', 'œniady'o cerze,jak to ju¿ wy¿ej powiedziano, lub od im. Brono(n), notowanego w staropolszczyŸniew postaci Brono od roku 1236 w Ma³opolsce, Wielkopolscei na Œl~ku;Bron od roku 1375nakresachpo³udniowo-wschodnich,w Ma³opolsce,
Wielkopolsce i na Mazowszu, w postaci zdrobnionej Bronik w roku 1403 w Ma³opolsce, Bronosz w roku 1383 w Ma³opolsce i w tej¿e krainie w roku 1393jako Bronusz, nadto w latach 1460-1475 Brochnik (Mai III 201-202). Podane i niewymienione nazwiskamog¹ zatemmieæ3 podstawy: 1) n.m. Bronn; 2) kaszubskiprzymiotnik
brony; 3) imiê chrzeœcijañskieBrono(n), upowszechñione w chrzeœcijañskiejEuropie dziêki œw.Brunonowi, arcybiskupowi Kolonii w II po³owie X w. i œw.Brunonowi,
biskupowi misyjnemu z Querfurtu, zmar³emuw 1009r.
Jest tak¿e 16 osób o nazwisku Bronat w woj. gdañskim, SNW 17 w pow.
wejherowskim, w tym 8 mê¿czyzn, 9 kobiet i 50 Bronath: 2 w woj. elbl¹skim,
41 gdañskim, 6 toruñskim, 1 katowickim; w SNW 53; Bronatowicz O; 10 Bronatowski w woj. toruñskim; 15 Bronatny: 10 w woj. jeleniogórskim, 3 katowickim,
2 opolskim. Nazwisko to wywieœæmo¿na od im. Brono, zdrobnionemu do postaci
Bronat przy u¿yciu przyrostka -at, potwierdzonego z n. miejscowoœci Trzebiatowo w formie Trzebiat od typu Trzebies³aw i Wielatów w postaci Wielat od typu
Wielis³aw (MailI 150); w zdrobnieniach od imion chrzeœcijañskichwystêpuje asi: Biemast od Biernat 'Bernard' (MaI III 149). Mo¿liwe tak¿e od bronatny
(por. takie nazwisko) z derywacj¹ dezintegraln¹ (z pominiêciem -n-) i odmian¹
przymiotnikow¹ prost¹.
Od imienia Brono(n) pochodz¹ na pewno nazwiska: 7 Brono: po 3 w woj.
bydgoskim i gdañskim, 1 jeleniogórskim, z³o¿oneBrono-Kamiñski 7 w woj. krakowskim; od zdrobnienia Bronek nazwisko Bronek u 58 osób na Œl~ku: 41 w woj.
opolskim, 15 katowickim, 2 wa³brzyskim; Bronis O; 1 Broniœw woj. czêstochowskim; Bronk O; 148 Bronke: 48 w woj. bydgoskim, 64 gdañskim, 18 s³upskim,
9 szczciñskim, bêd¹ce zniemczon¹ (przez wymianê polskiego przyrostka -ek na
dolnoniem. -ke) form¹ postaci Bronek i 298 Bronka: 120 w woj. bydgoskim
24 elbl¹skim, 130 gdañskim, 14 s³upskim, powsta³e przez wymianê -e w postaci
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Brunke na -a. Niektóre mog¹ pochodziæod zdrobnieniaBronek (por. nazwisko
Bronk w NP 46) od Bronis³aw.
44. Cap, Koza, Kozie³, Kozio³ i podobne
SNWPU podaje 1344 osób o nazwisku Cap: 12 w woj. bydgoskim, 21 elbl¹skim, 17 gdañskim,2 s³upskim,248 rzeszowskim, 102katowickim, 85 kroœnieñskim,
84 zamojskim, 63 siedleckim, 55 wroc³awskim, 54 opolskim, 31 warszawskim,
30 pilskim; 1 Capa w woj. warszawskim, 8088 Koza: 51 w woj. bydgoskim, 29 elb1~kim, 90 gdañskim, 29 s³upskim, 1145czêstochowskim,703 katowickim, 529 kieleckim, 481 poznañskim,457 tarnowskim, 363 zamojskim, 346 krakowskim, 339 pilskim, 266 warszawskim,255 lubelskim, 196zielonogórskim; 14683Kozie³: 128w woj.
bydgoskim, 184 gdañskim, 146 s³upskim, 111elbl~kim, 2619 kieleckim, 2008 katowickim, 1494lubelskim, 1137bielskim, 1029radomskim, 728 tarnobrzeskim,582 czêstochowskim, 472 warszawskim, 367 wroc³awskim, 366 krakowskim, 313 ³ódzkim,
240 szczeciñskim; Kozie³ Koz³owski 1 w woj. wa³brzyskim; 5 Kozie! vel Koz³owski: 3 w woj. gorzowskim, 2 rzeszowskim; 14Kozie³a: 4 w woj. gdañskim, 9 olsztyñskim, 1 warszawskim; 27 Kozie³³: po 6 w woj. gdañskim i warszawskim, 1 s³upskim,
4 wroc³awskim, 3 toruñskim, po 2 katowickim, radomskim i zielonogórskim; 12Kozie³³-Pok!ewski: 7 w woj. warszawskim, 5 opolskim; 167 Kozie³³o: 2 w woj. bydgo~
skim, 1 elbl~kim, 19 gdañskim, 71 olsztyñskim; 8 Kozie³³o-Pok!ewski: 5 w woj.
katowickim, 2 olsztyñskim, 1 kieleckim; 8 Kozie³o: 1 w woj. gdañskim, 6 szczeciñskim; 1 Kozio!: 62 w woj. opolskim, 48 katowickim; 22040 Kozio³: 3311 w woj.
tarnowskim, 125bydgoskim, 227 elbl~kim, 212 gdañskim,245 s³upskim,2555 katowickim, 1509 krakowskim, 972 tarnobrzeskim, 927 lubelskim, 820 kieleckim,
720 wroc³awskim, 634 bielskim, 608 opolskim, 562 warszawskim, 505 czêstochowskim, 378 wa³brzyskim, 306 zamojskim, 298 szczeciñskim,288 skierniewickim, Kozio³ vel Kozio³owska 1 w woj. wa³brzyskim; Kozio³ vel Koz³owski 3 w woj. wa³brzyskim; 36 Kozio³a: 10 w woj. chehnskim, po 4 gorzowskim, koszaliñskim
i lubelskim. Du¿o form pochodnych zosta³otu pominiêtych.
SSNO I 300 notuje n. osobow¹ Cap od roku 1402 z Poznania, pisane jednak
zawsze Czap, co A. Bañkowski (B 1108) czyta Czap i wywodzi od rzeczownika
czap 'bocian', szko³a krakowska natomiast (C 25, SEMotI 26) czyta Cap i odnosi
do rzeczownika cap 'kozio³', notowanego w polszczyŸnie od XV w.; SSNO III
116-117podaje od roku 1390 zapisy Kosa i Koza z Ma³opolski, Wielkopolski, Mazowsza i kresów po³udniowo-wschodnich, które czytaæmoŸna Koza od nazwy
zwierzêcia koza lub Kosa od rzeczownika kosa, nadto formy z³o¿one £upikoza,
Pieczykoza, Po³ukoza (por. herb Pó³kozic Horeszków z Pana Tadeusza
A. Mickiewicza), SSNO III 120 przynosi poœwiadczeniaKozie³ i Kozio³ od roku
1146z Wielkopolski, Ma³opolski, Mazowszai kresówpo³udniowo-wschodnich,formy
pochodne Kozio³ek i z³o¿one Kozie³ Bia³y, Kozie Miêso, Kozi Mistrz, Kozinoga, Kozi Ogonek, Kozipas, Kozi Piekarz, Kozi Rog, Koziszyja i wiele innych,
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które A. Cieœlikowa (C 64, SEMot I 162- 163) odnosi do rzeczowników kozie³,
kozie³ek, koz³ek, kozie³k, notowanych ju¿ w okresie staropolskim.
Na Pomorzu Gdañskim mamy niewiele zaœwiadczeñ:w roku 1700 Szymon
Kozio³ zapisany zosta³ w archiwaliach pelpliñskich, odnosz¹cych siê do Kociewia
(Damps 157), Miko³aj Kozielec otrzyma³ od dzier¿awcy starostwa koœcierskiego
Jakuba Teodora Trembeckiego pó³wysep Koz³owiec na jez. Wdzydze w roku 1694
(F 39, s. 174).
Nazwiska wy¿ej podane poœwiadczonezosta³y we wielu regionach Polski,
np. z Nowotarskiego J. Bubakpodaje Cap z roku 1628, Koza z roku 1843, Kozie³
i Kozio³ od roku 1617, ze Œl¹ska notuj¹ nazwiska Koza i Kozio³ od XVII w.
S. Rospond i H. Borek; formê Koza z Bia³egostoku z roku 1662 L. Dacewicz
i wspó³autorki; Kozie³ z w. XVI L. Citko z Podlasia, Koza z roku 1493 M. Czaplicka-Niedbalska z Bydgoszczy.
Zestawi³emrazem nazwiska, by tak powiedzieæ,"z koziego rodu": cap 'kozio³,
zw³aszczadziki', kwalifikowany jako regionalizm po³udniowo-ma³opolskii po¿yczka
z jêzyków ba³kañskich(B I 108); wyrazy koza i kozio³ rozumiemy; dawniej w u¿yciu
by³a forma kozie³ (por. bajkê A. Mickiewicza Lis i kozie³); koza i kozio³ s¹w yrazami
wieloznacznymi: 1) kozato przedewszystkim: a) 'zwierzê', b) 'konstelacjagwiazd', c)
'wiêzienie', d) 'jakaœroœlina'LI 470; 2) kozio³ to: a) 'samiec kozy', b) 'zmarszczka',
c) 'podstawa drewniana do pi³owania drewna', d) 'gajdy, dudy do grania', e) koz³y
'krokwie', 1) 'siedzenie dla woŸnicy', g) koz³em nazywa siê tak¿e 'samiec samy'.
W konkretnym wypadku trudno powiedzieæ,dojakiego znaczenianawi¹zano w przezwisku. W symbolicei folklorze koza i kozio³ wyra¿aj¹ raczejcechyujemnecz³owieka:
upór: "uparty jakkozio³",jurnoœæ,wybuja³oœæ
seksualn¹,g³upotê:"Wysokijak brzoza,
g³upijak koza"; w obrazachbiblijnych koz³y wyobra¿aj¹z³ychi potêpionych(Mt 25,31),
por. dalsz¹ symbolikê w SS 166-168. Formy Capa i Kozie³a powsta³a wskutek tzw.
derywacji fleksyjnej: syn Capa, Kozie³a, zatem Capa, Kozie³a.
Po grecku koza to aiks, aigós, tarcza powleczona kozi¹ skór¹ to tragos,
znany Polakom i narodom Europy z pojêcia tragedii, tj. etymologicznie 'œpiewu
koz³a' (w II cz³onie wyrazu wystêpuje gr. rzeczownik ode 'œpiew,oda') oraz eriphos (tak w Nowym Testamencie); po ³acinie kozio³ nazywa³ siê synonimicznie
haedus i hircus oraz caper i od tego forma ¿eñskacapra 'koza'; do przydomków
³aciñskich (cognomina) przesz³y Cape1; Capra, zdrobniale Capellus, Capella,
Capellio, Capellinus, Capellianus oraz hircus, a wiêc Hircus i Hircinus. Z ³aciñskiego capra pochodzi wl. capra i por. 1 osobê o nazwisku Capra w woj.
wa³brzyskim w SNWPU oraz capro 'kozio³' z ³ac. caper; w ang. jest goat z rozdzia³em he-goat na 'koz³a' i she-goat na 'kozê', wyraz spokrewniony z niem.
Geiss 'koza' i por. 1 osobê Geis z woj. poznañskiego. Po niemiecku koza to Ziege,
wyraz tkwi¹cy w nazwisku Ziegert: od Ziege z patronimicznym przyrostkiem ert,
pisanym tak¿e Cyg(i)ert i podobnie, a kozio³ Ziegenbock, z czego i fr. bouc 'ko-

zio³'. Samiecsamy po niemieckunazywasiê Rehbock.
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45. Ciskowski, Ciszkowski, Czyszkowski, Cischke, Cyszke,
Cyszka i podobne
SNWPU podaje 773 osoby o nazwisku Ciskowski: po 11 w woj. bydgoskim
i elbl¹skim, 326 gdañskim, 2 s³upskim, 228 ostro³êckim, 27 warszawskim; 822 Ciszkowski: 31 w woj. elbl¹skim, 26 gdañskim, 12 s³upskim, 282 warszawskim, 189
ostro³êckim, 95 siedleckim; 95 Czyszkowski: 1 w woj. gdañskim, 23 wroc³awskim,
17 radomskim, 12 warszawskim, 11 pilskim; 6 Cischke w woj. s³upskim, po 1 Czischke w woj. bydgoskim i Czyszkew woj. gdañskim, 2 Cziska w woj. opolskim,
16 Czyszka w woj. toruñskim; 272 Czyszek: 5 w woj. elbl¹skim, 13 gdañskim;
10 Cyszka w woj. gdañskim; 20 Cyszkew woj. gdañskim; 1 Cyszkie w woj. gdañskim, Cyszkiewicz O; 11 Cyszek: po 4 w woj. gdañskim i opolskim, 2 jeleniogórskim, 1 radomskim; 6 Cyske w woj. olsztyñskim; 420 Ciski: po 4 w woj. bydgoskim i elbl¹skim, 28 gdañskim, 3 s³upskim, 129 ciechanowskim, 107 p³ockim,
29 warszawskim; 3 Cyski: 1 w woj. olsztyñskim, 2 skierniewickim.
Historycznie wyliczone nazwiska potwierdzone zosta³y na pó³nocnych i po³udniowych Kaszubach: w Ksiêdze mesznego par. ¯arnowiec odnotowani zostali
Joannes Cisk 1780 i Michael Ciska 1782; Jan Ceszka zapisany zosta³ w roku
1900 w ksiêdze metrykalnej par. Ty³owo, pow. pucki; w ksiêdze metrykalnej par.
Góra pod Wejherowem utrwaleni zostali: Joanis [Joannis] Ciska 1788 i Jacobus
Cysta 1818; w ksiêdze chrztów par. Koœcierzynafiguruje Christianus Ciszke 1753,
pisany tak¿e Ciszka 1754; wczeœniejwe wsi Kalisz, pow. Koœcierzyna,tj. w roku
1687 mieszkali "gburzy" Hans Czyszkei Jochym Czyszka (F 39, s. 121).
Podanenazwiska s¹ na pewno homonimiczne. Maj¹ kilka Ÿróde³pochodzenia,
potem pod wp³ywem kaszubskim (kaszubienia) i niemieckim wzajemnie na siebie
oddzia³ywa³y,tak ¿edziœtrudno niekiedy wskazaæna ich pierwotn¹ postaæ.Najpierw
osoby nosz¹ce nazwisko Ciskowski i skupionew dawnym woj. ostro³êckim zawdziêczaj¹ je n.m. Cisk, gm. Goworowo, notowanej jako Czyszek 1449, Cziski 1578,
Cisko 1783, Cisk 1827 i objaœnionejprzez U. Bijak (NMP II 152)jako n. dzier¿awcza od n.os. Ciszek z póŸniejszym nawi¹zaniem do rzeczownika cis, lub te¿ n.m.
Ciski, gm. Zatory w tym¿e woj. ostro³êckim, notowanej jako Cyssek 1428, Czyskowo 1440, Czysky 1476 i objaœnionejprzez wspomnian¹ U. Bijak (ibid.)jako n. przeniesiona ze wsi Cisek w dawnej ziemi warszawskiej. Przemiany, które dokona³y siê
we wspomnianych nazwach wsi mazowieckich, wskazuj¹ na mo¿liwe podstawy
wyliczonych nazwisk. Mog¹ nimi (ostatecznie) byæcis w formie pochodnej Cisek
lub cichy w formie Ciszek.Do substytucyjnych procesów niemieckich i kaszubienia
dochodzi³ tak¿e proces mazurzenia. Cisek lub Ciszek mog¹ byæformami patronimicznymi od Cis lub Cichy, utworzonymi za pomoc¹ przyrostka -ek; Ciszek nadto
mo¿e pochodziæ od czasownika ciszyæ.Ciskowski, Ciszkowski i Czyszkowski na
Pomorzu s¹ formami modelowymi, powsta³ymi za pomoc¹ przyrostka -owski od
wczeœniejszejpostaci nazwiska Cisek lub Ciszek. Te nazwiska zniemczono przez
odwrócenie polskiego przyrostka -et, kasz. -k na dolnoniem. -te: Cischke, Czisch-
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ke, Czyszke, Cyszke; te z kolei polszczono przez wymianê koñcowego -e na -a:
Czyszka,Cyszka;postaæCiski jest modelowa od nazwiska Cis lub Cisz. Notowane
w SSNO I 443 nazwiska Czyszkowskilub Czy¿kowskiz Mazowsza SEMot III 33
odnosi do n.m. Czyrzkowo,dziœCzyszkóww woj. siedleckim, gm. Garwolin, a z kresów po³udniowo-wschodnich do n.m. Czyszki.
Dodaætrzeba,¿enazwisko Cis wed³ug SNWPU nosi 823 obywateli polskich: po
2 w woj. bydgoskim i elbl¹skim, 4 gdañskim, 235 radomskim, 92 katowickim, 48 zamojskim, 43 koszaliñskim, 40 wroc³awskim, 32 kieleckim, po 30 warszawskim i olsztyñskim; Cisek 3401: 42 w woj. bydgoskim, 8 elbl¹skim, 39 gdañskim, 37 s³upskim,
1011rzeszowskim, 315 zamojskim, 288 katowickim, 161wa³brzyskim, 149wroc³awskim, 109 tarnobrzeskim.Nazwisko Cis by³o czêstonotowane w tzw. Summariuszu
ksi¹g koœcielnychpar. Wiele, np. Simon Cis roku 1800, wczeœniejw par. Strzepcz,
pow. wejherowski, gdzie chrzczoneby³o dziecko Jacoby Cis 1736, te¿ na Kociewiu

w ksiêdzemetrykalnejpar.St.Kiszewa,pow.koœcierski:
MathiasCys1799.
46. Dreher, Drajer, Drejer, Dreier i podobne oraz pochodne
SNWPU podaje 185 osób o nazwisku Dreher: 2 w woj. elbl¹skim, 7 gdañskim,4 s³upskim, 37 gorzowskim, 23 toruñskim, po 15 olsztyñskim, szczeciñskim
i wroc³awskim; 236 Drajer: 43 w woj. bydgoskim, l elbl¹skim, 68 poznañskim,
88 pilskim; 15 Drajerski w woj. zielonogórskim; 330 Drejer: l w woj. bydgoskim,
6 elbl¹skim, 26 gdañskim, 3 s³upskim, 167 suwalskim, 24 olsztyñskim, po 16 wa³brzyskim i zielonogórskim, 15 katowickim; 30 Drejerski: 2 w woj. gdañskim,
13 ostro³êckim, 10 ciechanowskim; 22 Drejerczak: 16 w woj. poznañskim, 6 koszaliñskim; l Dreijerw woj. wa³brzyskim; l Dreerw woj. gdañskim; 546 Dreger:
25 w woj. bydgoskim, 4 gdañskim, 3 s³upskim, 139 pilskim, po 54 warszawskim
i gorzowskim; 151Dregier: 2 w woj. gdañskim, 60 sieradzkim, 34 ³ódzkim, 12 p³ockim, po 6 che³mskim, piotrkowskim i wa³brzyskim; 2 Drejger w woj. radomskim;
18 Drejgier: II w woj. radomskim, 5 skierniewickim, 2 warszawskim; 54 Drejarz: 36 w woj. bydgoskim, 15 s³upskim, 3 ³ódzkim; 35 Drejasz: 17 w woj. bydgoskim, 17 gdañskim, l s³upskim; 13 Drejarski: 3 w woj. bydgoskim, 5 wa³brzyskim,
4 warszawskim, 1 ostro³êckim; 30 Drejerski: 2 w woj. gdañskim, 13 ostro³êckim,
10 ciechanowskim; mo¿e i inne nale¿¹ do tej bazy.
Historycznie w roku 1534w Szkotachpod Gdañskiemzanotowany zosta³Hans
Dreier (AKH X 55), a w Subkowach w roku 1582 Bem Dreyer (F 37, s. 293),
w roku 1603 w K³obuczynie pod Koœcierzyn¹ ¿y³ Heinrich Dreher (Heidn 232);
w Ksiêdze obywateli Chojnic (BBK 74,76,77) zapisani zostali Dreyer Johann Uf.
w Pas³êkuw 1816 r., inwalida, skazany za kradzie¿ na 4 lata wiêzienia, wytwórca
cierlic i muzyk, ewangelik, lat 46; w roku 1822 Dreyer Ernst, bednarz, ewangelik,
lat 22 i w roku 1825 Dreyer Karl, powroŸnik (Seiler), ewangelik, lat 26; wœród
Kosznajdrów w roku 1772 zapisany zosta³ Dreer Bonaventura, mnich bernardyn
w Zamar³em (Rink 106).

