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Rozpmwy doktorski€j mgr. Łukaisza Zohkowskiego, Pur"flł Sz€j*dL Pomńę®ł efliag"Fp
a drqnmmugiq kqswbską

1. Kwestie ogólne

Rozpmwa doktorska mgr, Łukasza Zołtkowskiego mpisana pod kienmkiem dr hab. Adeli
Kuik-Kalinowskiej, prof. AP, to obszeme studium poświęcone twórczości literackiej i

dzitialności etnograficzmęj Pawła Sz€ffi w kontekście jego biografii. Doktorant dokonał

trafhegowyboruproblcmubadawczegopodBętegowrozprawie-wśródpublikacjidotyczących
Życia i działalności P. Szeflci brakowało opracowania pokazującego jego dokonania literackie.

Rozprawę doktorską Ł. Zołtkowskiego €echuje nowatorskie ujęcie zagadnienia - autor skupił
się na andizie i interpretacji twórc2ości dmmaturgicmej P. Szefl[i w kontekście myślenia o

dziełach litenackich jako utworach kultuowych. Pokazał pmces kreowania jego damatów, a
zwłaszc2a przeniesienia i włączenia regionalnej obrzędowości ludowej do kaszubskiej kultL]pr

wsokió.
2. Strukfum praqy, język. źródh

Rozpmwa złożona zE wstępu; cztcrech rozdziałów, obszemego podsumowania, a także
bibliografii z podziałem na podmiotową i przedmiotową oraz aneksów. Kolejność rozdziałów,
ich objętość, stn]hirę treści uważam zB poprawne. Autor zastosował metodę przedstawiania

problemu badawczego od ogółu do szczegółu. Stąd w pierwszym rozdzide nakreślił ramy
teopetyc2ne pracy, w drugim skupił się na biografii Sz€flci, zaś dwa kolejne poświęcił analizie

jego utworów dramab7cmych oraz poezji. Przypisy sporządzone systemem u dołu strony
zgodnie z obowiązLĘjąc)mi zasadami. Ważne dopehienie pracy stanowią cztery anek3r
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zawiedaj ące niępublikowme scenariusze SoGółb. Aflsz"bSb.e/. autorstwa P. Szefli, scenariusz
Wro/f. Wre/.AerowSb.e/. oraz dokmenty biograficzne z czasów 11 wojny ś`htiatowej. We wstępie

Autor nie podąje infomacji dotyczących pmweniencji niępublikowanych maszynopisów
Szeffi, które analiz»je w rozprarie. Możm przypuszczać, iż pochodzą ze zbiorów Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherorie - na co wskazują przypisy w
dalszej części rozprawy. Infomacja źródłowa powima maleźć się w części wstępnej rozpmwy.

Tak Autor postąpił przy dokumentach biograficmych, podając iż pochodzą z Centralnego
Muzeum Jeńców Wojemych w Łambinoricach omz Arćhiwum Polśkiego Cz€rwonego
Krzyża. Pe`hmym mmkamentem jest też brak w egzemplaizu recenz}jnym dwóch stron spisu
treści, co uniemożliwia mi stwierdzenie, czy strony podane w spisie odporiadają t)m w

rozprarie.

3. Zagadnićnia szczególowc

W rozdziale pierwszym mgr Ł. Zołtkowski wykazał się zmjomością wiedzy teoretycmej
dotyczącęj litcmatupr etnicmej. Przedstawia koncepęje mające wpływ na podejście do języka

ięgionalnego i literatury rozpoczynąjąc od Ferdimnda de Saussure'a, odróżniaj ącego warstwę

znaczącąiznaczeniowąjęzyka.poprzezNoamachomsky'egoorazinterpretacjębajekwujęciu
Władimira Proppa. Dużo uwagi pośrięca kdturowej teorii literat`iry, zwraca uwągę na
zamiany jakie nastąpiły w latach 90. po tzw. zwrocie kulturowym. Przyczyniły §ię one do

nowego spqjrzenia na literatuę i sposób jej intepretacji, który powiązapy jest z kontekstem
kulturowym autora i jego twórczością. Sporo uwagi poświęca nowym teoriom tj. etnopoetyce
i etnicznemu odczytywaniu literatury. Zauważa, iż etnic2ność to comz częścięj ś`riadomy

wybór i element demonstracji tożsamości grupowej a także jednostkowej, bez niej nie byłoby

literatury etnicznej. Jeden z podrozdziałów poświęcił mtropologicznemu pojrzeniu na

literatmę kaszubską. Perspelqrwa ta stwarza możliwości przedstawienia charakterystycznych

motywów i tematów, a lakże odniesienia się do fimkcjonujących w tmdycji i kL)ltime

kaszbbskiej mitów, rierzeń, wirii własnej grupy i stosunku do obcych.

W rozdzide drugim Autor skupił się m przedstarieniu biografii swojego bohatera w
kontekście twórczości literackięj i działdności badawczej (dokmentaqyjnej) w zahesie

etnografii. Zauważa iż duĘr wpływ na tematykę twórczości dramatycznej Szeflci miał wpływ
środoriska kult`mowego Kaszub z którego się wywodził. Podkreśla znaczenie dośriadczenia

biograficznego jakim był udzid w rodzinnęj kapeli dzialającęj w latach międzywojennych w
rodzimym St[zebielinie i północnych KaszLibach oraz w płzygraniczmym rejonie Niemiec,
Ważną rolę w ukienmkowaniu zaintenesowań Sz€flci odegrał też nauczyciel śpiewu w
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Seminarium Nauczycielsldm w Wejherotie Zbigniew Madejski, który namówił go do
zbicmniaizapisywmiakaszubskiegofolklorumuzycmego.Szeflcaprzezwielelatłączyłpmcę

zBwodową nauczyciela z działahością dograficzną i literacką. Uczestniczył m.in. w

prekusorskich badaniach folkloru muzycmego Kaszub prowadzonego przx}z z Łucjana,
Kamieńskiego. profesora Uhiwersytetu Pomańskiego w 1932 i 1935 r. z zastosowaniem

nowoczesnej metody jaką były nagraria fonogmficzne. Autor wykazał, iż Szefl[a riedzę
emograficzną sto§owd w praktyce - byl nie tylko badaczem, de załozycielem kilkunastu

chórów wiejskich, kapel i amatorskich zepołów teatralnych.
W ddszej części rozprawy Autor przedstawił kontekst społeczno-historyczny dżiałalności

literackiej i etnograflcznej Sz€flci. Lsta międzywojenne były czasem kształtowania się

tożsamości etniczno-regiomLnęi Kaszilbów. Pojariły się wówczas drie riodące koncepcj e zwolennicy pierwszej głosili potrzebę mzymania kulturowej i językowej odrębności przDr

zachowaniu zwiążku z Polską; natomiast celem drugiej było dążenie do sęparacji i autonomii
politycznej. Sz€fla opowiadał się za pierwszą z nich, a grLipa twórców i dzitiaczy kaszubskich

mających podobne poglądy założyła czasopismo ,Jclgh" ukazującc się w Wejherowie w
latach 1937il939. W „Klece" qpublikowd swoje pierwsze oporiadanie o tematyce
kaszubskiej.
Eksplozia działalności pisarskiej i wydawniczx3j S2fflci nastąpiła w połowie lat 50. Autor

nie podjął prób wyjaśnienia przyczyn, a związane były one z ówczesną sytuaęją polioczną i
„odwilżą", która objęła riele dziedzin w tym kulturę. Stąd w drugiej połorie ht 50. możLiwe
qyło publikowanie i wystawianie sztuk pokazujących kaszubską kultLmę duchową i społeczną.
UtwoTy i dzitiaLność etnogmficzna Szeflci wyróżniała się na tle ówczesnych badań

etnografic2nych w Polsce, gdzie dominującym paradygmatem była kultura materialna. Być

może wynikało to z fflctu. iż jako folklorysta i wówczas jeszx;ze emograf -amator miał riększą

swobodę, a talże odwagę prowadzenia badań dziedzictwa niematerialnego Kaszubów. W
czasach popaździemikowęj „odrilźy" możliwe było też utworzenie Zrzeszmia Kaszubskiego
®rzemianowamgo później na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie). Autor przedsta»ria rolę
Szeflci w powołaniu tego stowałzyszenia w 1956 r. Podkreśla, iż w latach 50. należał on do

najbandziej znanych i zaangażowanych działaczy kaszubskich.
W rozdziale dmgim zabrakło mi szerszx}go da dowczącego tradycji badań folkloru
kaszubskiego w końcu XIX i pocz. XX w. Działalność etnograficzna Szeflci wpisuje w nurt

badań usmej twórczDści miesżkańców Kaszub i Pomorza prowadzonych przez muczycieli.

Poprzednikami Szx}fli na t)m polu byli niemiecki nauczyciel i folklorysta Otto Knoppa, Izydor

Gulgowski nauczyciel i etnograf działająąy we Wdzydzach. a także Jm Patock, nauczyciel i
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kaszubstci folklorysta z€ Strzelna. Szeflca poszedł dalej - był nie tylko zbieraczem, ale też

autorem sztuk sceniczmych opartych na obrzędach, zwyc2ajach i ustnej twórczości

miesżkańców wsi kasz`lbskich, Nobilitował ją pisząc i wystawiając widoristca sceniczme,

będące artystycznym przetworzeniem kdtury ludowej .
Działalność Szeffi na polu etnografii jest mało mana i należy zgodzić się z Autoicin, iż

wy"gdaby oddzielnego opracowania. Jego zainteresowania etnografic2ne skupiały się wokół
muzyki, tańca, stroju, zwyczaj ów i obrzędów doroc2nych m Kaszubach. W 1936 r. wydał zbiór
iKdLSz«bsb.e pł.eśrij z. fidńce /ełdowe, dzięki któremu zbudowd swoją pozycję 2nawcy muzyki i

tańców kaszubskich. Pmblematyką tą zajmował w latach powojcmnych - wydał wówczas
cztery zeszyty pośrięcone tańcom kaszilbskim, stanoriące podręczbik fachowy dla

choreograffiw i kierowników zepołów.
Autor rozpmwy dotarł także do mało manej publikacji Szcflri dotyczącej kaszubśkiego

stroju ludowego. Jest ona istotna, gdyż powstała z potrzeby stworzEnia nowej wersji stroju dla
amatorskiego ruchu artystycznego. WeTsja starsza tzw. świetlicowa fimkcjonująca w latach

międzywojennych nie odpowiadała odczuciom estetycznym, riedzy i uryobmżeniom o
przesżŁości działaczy kaszubstcich i cżLonków zespołów fomorystycznych.
Ukoronowanie działalności etnograficznej Sz€flEi stamowi praca Ndrz?dzf.a z. z."mf me»0/
mz{z}hc:z7iG z Kflsz«ó j KocźewJ.a (Wejherowo 1982). Powstała po ukończeniu przez Szefl(ę

podyplomowych studiów etnograficmych, oo widocme jest w klasyfikacji i opismraniu
poszczególnych hstrLmentów, a także przywołytiraniu analogii z różnych części śtiata.

Dodam iż Szefla jest też autorem ważnego artykułu Przej,awg/ mzłą)łb. /złdowe/. r2a Pomorzzł

/r87f-/979) (,Źiemia Gdańskal", Biulet}m Metodyczmy, 1988) w którym w posób

przemyślamy i uporządkowany, z podzidem na cezury czasowe, przedstawił swoją wiedzę

dotyczącą muzyki ludowti na Pomorzu i jej przemim. Moim zdaniem jest ong obok
wspomnimej

praqr

o

instrtmentach

opracowmiem dotycząęym kas2ubskiej

muzyczmych,

najważniejszym

syntetyczmym

muzyki ludowej i jej przemian. Au[or rozprawy

niestety nie dotarł do tego artykułu.
Zasadniczą część pracy stanowią rozdziały trzeci i czwarty poświęcone analizie i

interpretacji dramatów, utworów poetyckich i prozatorśkich Szeflci. Autor ropoczym
charakterystykę twórczości Szeffi od dramatu obrzędowego Gi4rżżtżże

(1957 r.). Oparty o

powszechnie prakbrkowmy wówcza§ zwycząj odriedzania domów przez grupy kolędnicz€
przede wszystkim w Wigilię Bożego Narodzenia. stanori udaną próbę przeniesienia na scenę
i artystycmego qpracowania kultury Kasz]lbów. Ł. Zołtkowski piĘrwołuje publikacje

emograficzme dotyczące gwJf.żĘ; i obszemie charakteryzuje odwołując się do wierzti
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znaczenie poszczególnych postaci. Pewną trudność spmwia mu uporanie się z chammerystyką

emograficzną tego ridowiska, co wynika z odmiennych nazw grup, liczby postaci, teminów
odriedzin. Grupy działające w poszczególnych miejscowościach miały i mają, co pokazują
współcześnie prowadzone badania, Dóżne nazwy i zestaw postaci. Występowdy, dwa lub tizy

razy w nieco inmym składzie w adwencie, Wigilię Boże Narodzenie i wieczór sylwestrowy.

Autor zauważa, że w dramacie Szeffi występują postacie typowe wchodzące w skład grup

kolędniczych, intepretuje ich znaczenie. Poza nimi Szema wprowadził Rycełzą o bórym brak
informacji w relacjach etnograficznych. Daje to pogląd na twórczość S2x;flci i możliwość

odróźnienia przmiesionego na scenę obrzędu ludowego od kreacj i lit«ackiej i artystyczmej , Do

tej kategorii należy zflbieg polegająey na wprowadzeniu na scenę kapeli i zespołu muzycznego,

którego celem było uatrakcyjnienie ridoriska. Dodam iż muzykmt (mjczęścięj grąjący m
akordeonie lub na skrzypcach) zawsze towarzyszył i towaizyszy zepołom kolędniczym.
Sporo uwąri Autor poświęca dramatowi obrzędowemu SobóAb Az]Sz«bsżzz. Zauważa. że

Sz€fla był autonem trzech sztuk dmmatyczmych poś`rięconych tej temaĘrce. Amlizie poddał

niepublikowaną wersję znajdującą się w żbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej. Widowisko stanowi autorską kreacją obrzędu sięgającą do wątków
mitologic2mych i literackich zarómo kaszubskich jak i polskich. Szeflca stworzył scenariusz

ridowiskaplenerowegodoktóregowpmwadżiłkiumdżiesięcioosobowychórmieszany,zespół

tanec2my, kapelę o składzie raczej niewystępującym w dawnych kapelach ludowych regiom
Z kolei dramal SbbófAzz regz.omł ŃZLszzfbsb.ego stanowi pierwszą wersję wydanego w 1958 r.

utworuSobółAmŁ.Zołtkowskiporównujeianalizujetreśćobydwusztuląobsz€mieinterpretuje

symboliczne znaczenie takich przedmiotów jak gałążlm brzożowa i kamień de takż€ słońce,
które odgrywało kluczową rolę w obrzędach i zwyczajach praktykowanych w czasie lemiego
przesilenia. Wykazuje się tutaj riedzą i erudycją z zakresu etnologii Kaszub i Polski,
mtropologii kultmowej, socjologii kultury. literatury. Autor zwraca też uwagę na mitologizację

sobótki ridocmą w utworach Sżeffi, wstcazuje źródła inpiracji litemckich i etnograficznych.
Wcześniej poro uwagi poświęca Autor obrzędori ścinania kani. po ldópr sięgnął w

swojej twórc2pści Szeflca. Pokazuje, iż podobnie jak w przypadku innych swoich dworów
wykorzystał informacje uzyśkme w trakcie badań etnograficżmych. Według Szeffi ścimnie

kani było elementem powitania wiosny, według innych autorów towarzyszyło letniemu
przesileniu Wszyscy są zgodni iż najważnięjszą część obrzędu i moment kulminacyjny

stmoriła krytyka występków o charalsterze obyc2ajowym, jakie miały mięjsce w lokalnej
połecmości, a także kryt)rka stosunków połęczmych, gospodarczych a i pośrednio

politycznych.
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Część dramatów sceniczmych Szeffi opartych m obrzędach i zwyczajach kaszubskichjest

znana za sprawą publikacji, mtomiast zupehie nieznanyjest utwór Wo/a Wejńero"Ap. Kmwą
tego należącego do najobszemiejszych dramtów Szx=flEi są dzięje Wejhemwa, począwszy od
założenia aż po rok 1910. Autor analizując poszczK3gólne s€eny, zwraca uwagę, iż boliatemmi

są zarówno przedstawiciele zwkłych Kasztlbów - smolarze, rzemieślnicy, mhicy jak też
postacie, które zEpisały się w dziejach tego miasta i regionu. Zauważa, iż w ostamim akcie

Szeflta wprowadza postacie mame historii Kaszub, chcąc w ten symboliczny sposób pokpzać

związek Wejherowa i Kasz`lb z Polską.
Kolęjne dramaty analizowane przez Autora rozprawy to DggzA5Ć i Wrr#/.órzejz.dg dotyczące

zwycmjów wielkanocnych. Przedstawia ob§zemie tło etnograficzne, pokazuje iż Sz€fta

cz"ał wiedzę będącą podstawą widowiska nie qrlko z własnych badań terenowych i autopsji
ale z literatupr etnograficmej. W swojęj kreacji scericmej połączył dyngus z zalotami i
zwyczajami popr2edzającymi 2awarcie małżeństwa. Ihgi dzień śuriąt rielkanocnych był w
przeszłości na Kaszubach ustalonym przez tradycję teminem w którym chłopak ze swatem
udawał się do domu rodzioów wybranej dziewczyny. W sztuce Szeffi towarzyszy mu kapelaL

Po pozytywnym prz){jęciu następowda rewizyta i kolejne etapy uzgadniania kwestii

związapychzmałżeństwem.AutorrozpmwyzwmcauwagęmzmieniającysięnastrójFyr€jórpJ
od wesołego do poważnego. pogłębienie psychologiczne postaci. Zaś w J)ggp{sł«A podkreśla

rozbudowane uwagi inscenizacyjne i Teżyserskie. Pokazuje iż zmienia się język, ut`]pry stają
się bardziej dojrzałe.

Także kolejny sztuka pt. Fy)zwoJf.qy bg7.arz4 dotyczy zwyczaju pmktykowmego w
przeszłości na Kaszubach, a będącego swoist)m obrzędem przęjścia i włączenia młodego

mężczy2my do gnpy mężczyz[L któiym wolno było zarobkowo kosić siamo ale także chodzić

do karczmy, Autor zauważa, iż dramat ten wyróżnia się mjobszemiejszym opisem kontek§m
etnograficznego jakim było obłzędowe odczarowanie łąk Zwnaca uwągę na kult słońca omaz i
włączenie go przez Kaszubów w zwyczaje chrześcijańskie. Stanowią one dowód rozszerzania

się wiedzy i refldcsji Szeflci o kult`me swojego regionu. Nastąpiło to pod upływe]n studiów
etnograflczmych i lektuły publikacji z tej dziedziny.

Obok dramatów Ł. Zohkowski analizuje także publikowane montaże sło`mo - muzycme
autorstwa P. SzeflEi oparŁe na zwyczajach grup zawodowych jak rybacy, pasteme oriec,

rolnicy, treść jednego dotyczy także wesela kas"bskiego. Obsz€mie omatia posz€z€gólne
sceny, znacznie i postaci, zwraca uwagę na moraLizatorskich charakter niektórych fiagmemtów.
Ł. Zołtkowski charalstgiyzLłje także utwory prozatorskie i poetyckie Szełki. Wśród nich

ważne miejsce zajmuje ballada Wjep« z. Omzeca napisana w stylistyce romantyczmej,
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wzorowananaŚwłttzz7.mceAdamaMickiewicza,leczodwołującasiędomitoloSikaszubskiej.

MitologicmepostaciepQjawiająsięwteżwopowiadaniusro/87»j»admo#emAutorwykaztije
iż utwozy dramatyczne Szefl[i pisane Ęyp z myślą o teatHe ludowym, którego rożkwit nastąpił

w latach riędzywojemych. AutołĘr tekstów i kiero`mięy 2€społów sięgali do regiomlnej
twórczości ludowej, a celem ich działalności była akgwizaęja kultualna młodziezy,

budowanie tożsamosti i dumy regionalnęi. Dążyli także do nobilitacji kultLpr ludowęj
(regionalnej) postrzeganej jako część kultury narodowej. Ł. Zołtkowski pokazuj e, iż Szeflca w

swoich utworach aftykułował także poglą4y dotycząpe związku Kas2ub z Polską. Był nie tylko
autorem tekstów, zaopałrywał je także w obszerne uwagi etnograficzne oraz reżyscrskie. Te
drugie były rezultatem jego dośriadczeniajako kierownika zespołów tanecznych i teatRalnych.

Ł. Zoftkowski nie podejmuje natomiast w swojej rozpmrie analizy języka w jaldm pisał
swoje utwory S2eflca. Rozumiem, że wymaga to speęjdistycmej wiedzy językoznawczej
docrczącej języka kaszLlbskiego. Mógłby jednak zaznaczyć, iż np. w dramacie Wro/a

We/.Aero"Aa, przedstariciele ,]udu" używają języka kaszubskiego, zaś elity np. Węjher i
Pisałz Wojewody posługują się językiem styfizowanym m staropolśki. Z kolei w Sobó/ce
regz-om żzzsz«bpb.ego Starzec swoje kwestie wygłasza w języku polskim, mtomiast pieśni

wykonywane pizez zespół chóralny są w języku lmszubskim i polskim.

4. Uwagi koń€owe i konkluja

Mimo pewnych (riedużych) uchybień recenzowaną pracę jako całość oceniam

pozytywnie. Rozprawa mgr. Łukasża Zołtkowskiego Paw;ef Sżpj". Pomz.€db; emog"flg a
drmzaftArg7.q Ńiasz«bsĘ stanori oryginahe autorskie ujęcie tematu Zwrócił on uwagę na

osiągniecia dramatycme Szefli, inspiracje kultiuą a zwkszcza obrzędowością kaszubską,
poddał je wnikliwej analizie z perspekty`hpr literatuoznawstwa i amropologii kulturowęi. W

mprarie wykazał się erudycjq, znajomością teorii litemckich i anmpologicmych oraz
umiejęmością posługiwania się metodą naukową,
Mgr Ł. Zbftkowski odkrywa na nowo i pizybliża mało zmany dorobek litemcki Szeflci,
który najczęśció postrzegmy jest jako folklorysta, badacz i znawca muzyki, pieśni

oraz

instrLmentów muzycznych Kaszub. Jego dorobek dramatyczny przedstaria w kontekście
biografii oraz działalności etnografic2nej i animacyjnej. Omawia, andi2uje i intęrpretuje

twórczość dramagczną Szeffi oraz poró`muje ją z osiągnięciami taki€h uznanych autorów
kaszubskich jri Bemarid Sychta czy Jan Kamowski. Przywołuje dane z publikacji
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etnograficznych i pokazuje zarówno riemość źródłową SzK;flci, jak też wpmwadzone przez

niego łmeacje literackie oraz zabiegi artystyczne mające na celu uamkęyjnienie przedstarień.
Autor wybierając m bohatem swojej rozpmwy P. Szx:fl(ę przycz)mił się „odk`menia" tęj
postaci zasłużonęj dla kultury Kaszub, a obecnie nieco zapomnianej. Rzucił nowe ozywcze

śriatło m jego twórczość dmn"yczną] inpirowaną w duż)m stopniu dziedzictwem kultury

duchowej i połecznej Kaszubów.
Dodaq iż niepublikowane i publikowame dramaty P. Szeffi, podobnie jak jego
opraoowania

etnogTaficzne

zamieszczone

w

trudno

dostępnych

dziś

biuletynach

Wojewódżkiego Domu Twórczości Ludowej w Gdańshi zasługi}ją na wznowienie i wydmie.

Sriadzam. Ze \ece;nzowana roEprra:wa, Paweł Szęf ka. Pomiędąy etnograf ią a dramatą«gią
żz7sz«óLSĘ pehia wymagania stariane pracom doktorsldm i wnoszę o dopuszpzenie

mgr, Łukasza Zołtkowskiego do dalszych etąpów przewodu dolstorskiego.

VĄ , lŁ`hiewAŁL

