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MuzealneechaPaulaRobiena–pomorskiegoornitologa
iaktywistynarzeczochronyprzyrody

MuseumechoesofPaulRobien–aPomeranianornithologist
andwildlifeconservationactivist

Abstrakt:ArtykułprezentujedotychczasoweustaleniadotycząceżyciaiaktywnościPaula
Robiena (1882–1945), ornitologa, założycielaNaturwarte Mönne (Stacji Przyrodniczej
Mönne), pracownikaMuseum der Stadt Stettin (MuzeumMiasta Szczecina)w latach
1916–1920.Poglądowoprzedstawiono zawartość publikacji i archiwaliówdotyczących
jegoosoby.Wykazano, żeokresdziałalnościmuzealnejugruntował statusRobiena jako
ornitologa i ukierunkował jego dalsze działania zawodowe.Ukazano także losy jego
spuścizny po 1945 roku, uratowanej od zniszczenia przez ówczesnych pracowników
muzeumwSzczecinie–KrystynęKowalską i JerzegoNoskiewicza.Nakreślonowpływ
Robiena na późniejszych badaczy imiłosników awifauny – JerzegoGiergielewicza
iWerneraEichstädta.W2022 rokuprzypada140. rocznicaurodzinPaulaRobienaoraz
100.rocznicapowstaniaNaturwarteMönne.
Słowakluczowe:ornitologia,zbioryprzyrodnicze,Pomorze,Szczecin,MuseumderStadtStettin
–Naturkundemuseum,MuzeumNarodowewSzczecinie,XIX–XXwiek,NaturwarteMönne
Abstract:Thearticle focuseson information todate regarding life andactivityofPaul
Robien(1882–1945),anornithologist,founderofNaturwarteMönne,andMuseumder
Stadt Stettin employee in 1916–1920. It presents publications and archival documents
abouthim. It shows that the periodofmuseumactivity strengthenedhis status as an
ornithologist anddirectedhis furtherprofessionalwork.Thepaper alsopresentswhat
happened toRobien’s legacy after 1945whichwas saved fromdestructionby the then
employees of themuseum,KrystynaKowalska and JerzyNoskiewicz. It shows the
influencePaulRobienhadonsubsequentresearchersandenthusiastsofbirdlife–Jerzy
GiergielewiczandWernerEichstädt.In2022,the140thanniversaryofRobien’sbirthand
the100thanniversaryoffoundingofNaturwarteMönneoccurring.
Keywords: ornithology, natural collections, Pomerania, Szczecin,Museumder Stadt
Stettin –Naturkundemuseum,NationalMuseum in Szczecin, 19th–20th centuries,
NaturwarteMönne

W2022rokuprzypada140.rocznicaurodzinPaulaRobiena(1882–1945)
oraz100.rocznicapowstaniakierowanejprzezniegostacjiprzyrodniczejnawy-
spieMönne(Mętna,Mienia,obecnieSadlińskieŁąki).Tendodzisiajcytowany
badaczpomorskiej awifauny, radykalnydziałaczna rzeczochronyprzyrody,
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charyzmatycznyideolog„zielonejrewolucji”(uchodzącyzaprekursoraniemiec-
kiegoruchuzielonych,wszczególnościjegonurtuanarchistycznego)szczeci-
nianomorazbadaczomimiłośnikomprzyrodyznanybyłwłaśniejakorezydent
wspomnianejstacjiprzyrodniczej(wlatach1922–1945),któramieściłasięna
wyspiepołożonejuujścia rzekiRegalicydo jezioraDąbie,wówczasobszaru
pomiędzy rozbudowującym się szczecińskim portem a lotniskiem Stettin
-Altdamm(Szczecin-Dąbie).
PunktemwyjściadoprzyjrzeniasięnietuzinkowejpostacizwiązanejzeSzcze-

cinemiPomorzemorazdozaprezentowania jejna łamachrocznikaMuzeum
NarodowegowSzczeciniebyłojednaklakonicznezdaniepowielanewpolskich
iniemieckichopracowaniachpopularnych,dotyczącestosunkowokrótkiegoetapu
wżyciuRobienaprzedzamieszkaniemnawyspieMönne:„Popierwszejwojnie
światowejPaulRobienprzezkilkalatpracowałwdzialezbiorówszczecińskiego
muzeumprzyrodniczego”(Banaszak2007,37).Równiezdawkowajestinformacja,
żepracowałtamwdzialeptaków(Liskowacki1996,7;Jaszczyński2016).Tymcza-
semokreszatrudnieniawMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseum–dokładnie
wlatach1916–1920,awięcczęściowojeszczewtrakciepierwszejwojnyświatowej
–okazałsiędlaRobienaprzełomowy.Ugruntowałjegopozycjęjakoornitologa
iukierunkowałdalszedziałaniazawodowe.Naturkundemuseum(MuzeumPrzy-
rodnicze)było–obokMuseumfürKunstundHandwerk(MuzeumSztukiiRze-
miosłaArtystycznego)–jednymzdwóchdziałówMuseumderStadtStettin,którego
ideowymspadkobiercąjestwłaśnieMuzeumNarodowewSzczecinie.
Napodstawieprzeglądupublikacjiiarchiwaliówpodsumujemydotychcza-

soweustalenianatematżyciaiaktywnościRobienaorazdokonamyrekonstruk-
cji jegodziałalnościmuzealnej– edukacyjnej,popularyzatorskiej inaukowej.
Przyokazji naszkicujemy fragmentdziejówNaturkundemuseum, obejmujący
wszczególnościzagadnieniazwiązanezkolekcjąornitologiczną.
PrzedstawimyrównieżpowojennelosyspuściznyPaulaRobiena,atakżeudział

wjejochroniepracownikówszczecińskiegomuzeum(wokresie1948–1962)
–KrystynyKowalskiej,zoolożkiihistoryczkinauki,orazJerzegoNoskiewicza,
ornitologa,założycielaRezerwatuPrzyrody„Świdwie”.Nakreślimytakżewpływ,
jakiwywarłapostaćRobienana ichpracęzawodowąorazwskażemy ich rolę
wrozpoczęciuswoistej„sztafetyrobienowskiej”,podejmowanejprzezkolejnych
badaczyisympatykówszczecińskiegoornitologa,wśródktórychszczególniewy-
różniająsięjeszczeJerzyGiergielewiczorazWerneriHeidemarieEichstädtowie.
Mamyświadomość,żeniniejszeopracowaniestanowijedyniewstępdodal-

szych,bardziejwnikliwychstudiówdotyczącychzarównopostaciPaulaRobiena,
jakihistoriikolekcjiornitologicznejNaturkundemuseum–MuseumderStadtStettin
orazopisu tego jej fragmentu,który jestprzechowywanywMuzeumNaro-
dowymwSzczecinieorazMuzeumi InstytucieZoologiiPANwWarszawie.
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PaulRobien–rewolucjonista,ekolog,ornitolog1

PaulRuthke(Robien),awłaściwieMaxHermannPaulRuthke,urodziłsię
2IX1882rokuwmiejscowościFriedenshof(obecnieSpokojne)niedalekoBu-
blitz,KreisKöslin(obecnieBobolice,pow.koszaliński)jakonieślubnedziecko
niezamężnejWilhelminyRuthke2.Wedługrodzinnejlegendyjegoojcembył
feldmarszałekhrabiaAlfredvonSchlieffen.Odczasówszkolnychzwiązanybył
zeSzczecinem.Tuukończyłosiemklasobowiązkowejszkołyludowej(prawdo-
podobnieuczyłsiętamwlatach1887–1894)(Müller1910).Wtymczasiemiesz-
kałzwujem–mistrzemkrawieckimAlbertemRuthkem–naprzeciwkoszpitala
garnizonowegonaKörnerstraße(ul.gen.JózefaSowińskiego).Odnajmłodszych
latpracowałiżyłwubóstwie.Jedyne„ludzkiegodziny”spędzałnanauce.Był
uważnymobserwatoremizdolnymsamoukiem.Abywyrwaćsięznędzy,szukał
pracywBerlinie-Spandau,Meklemburgii,Hiddensee.Zostałmarynarzem.
PływałpomiędzyHamburgiem,LondynemiAntwerpią.DotarłteżdoAme-
rykiPółnocnejiŚrodkowejorazIndiiZachodnich.PieszoprzemierzyłBelgię,
północnąFrancję,Szwecję iAnglię,podróżowałamerykańskąkoleją.Wten
sposóbpoznałróżnorodnośćrasowąiobyczajową,obserwował„ludzkąnędzę
iwyzysk”,aletakżeodkrył„wzniosłośćnatury”.Zrodziłosięwnimprzekonanie,
że„wyzwolenieodwszelkiegocierpieniamożenastąpićpoprzezkontemplowa-
niecudówstworzenia”(Ploetz1986,165).Robienpodjąłteżwtedypierwsze
próbypisarskie(byłytowierszeiopowiadania).W1904rokuzostałwcielony
dowojska i jakożołnierzpiechotymorskiejwalczyłwAfrycePołudniowo-
-Zachodniej,wwojniekolonialnejpodczaspowstanialudnościHerero3.Okupił
tokryzysempsychicznym.Ukształtowałasięwnimpostawaantypaństwowca
iantymilitarysty.Zyskałstatusinwalidywojennego(Militärinvalide).Popowro-
ciedoSzczecinaożeniłsię(13VI1908)zesprzedawczyniąEmmąWendland,
zktórąmieszkałwpiwnicyprzyjednejzulicśródmieścia,przyBugenhagenstraße5
(obecnienieistniejącaulicana terenieCentrumHandlowegoGalaxy) (por.
przypis 2)4. Ślubnastąpił krótkoprzednarodzinami ich syna (29VI 1908).

1 WtymrozdzialenakreślonosylwetkęRobienanapodstawietrzechnajważniejszychopraco-
wańbiograficznych:Linse1986,72–124;Ploetz1986;Eichstädtetal.1998.

2 Napodstawie aktu ślubuPaulaRuthke iEmmyWendlandt (1908).Wdokumenciewid-
niejeinneimięmatkiRobiena–Johanne([AktślubuEmmyWendlandtiPaulaRuthke,1908],
<https://www.ancestry.de/search/collections/60749/>[dostęp:7III2022]).

3 Brutalnestłumieniewlatach1904–1907przezwojskaCesarstwaNiemieckiegopowstaniaafry-
kańskichludówHereroiNamaquawNiemieckiejAfrycePołudniowo-Zachodniej(dzisiejsza
Namibia) zostałouznanezapierwsze ludobójstwowXXwieku (Olusoga,Erichsen2012).

4 EmmaHeleneBertaWendlandt,urodzona25X1885r.wSzczecinie,byłacórkąrobotnika
Friedricha AugustaWilhelmaWendlandta i jego żonyMarii Friederike Emmy z domu
Gebler,zamieszkałychwmomencieślubucórkiwKiel(Kilonia).
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PaulRuthkejuniornasiąkałpasjąornitologicznąojca(zczasemstałasięona
równieżjegozawodem)5.WtymczasieRobienaznówdotknęły„zmartwienia
iupokorzenia”:bieda,imaniesięróżnychprac,rozczarowanieżyciemrodzin-
nym,odrzucaniejegoutworówliterackich(przezredakcjedostępnedlarobot-
ników)itymsamymupadekmarzeńokarierzepisarza.Ukojenieprzyniosła
muw tymczasiepracanawsi i obserwacjaptaków.Podejmowałwędrówki
pookolicachSzczecina, aw1910 roku zaczął sporządzać pierwszenotatki
z obserwacji ornitologicznych.CzytałWalkę o bytKarolaDarwinaopisującą
rywalizacjęmiędzyorganizmamiozasobypotrzebnedożycia,którazrobiłana
nim„wulkanicznewrażenie”(vulkanischeWirkung)iugruntowałajegospołeczne
poglądy,zmierzającekupodjęciudziałańnarzecz„wyzwolenia ludzi”przez
zbliżenieichdonatury.
Wrazzwybuchempierwszejwojnyświatowejzostałwcielonydomarynarki

wojennej(1914/1915).Tymrazemuniknąłbezpośredniegoudziałuwwalce,
byłpalaczemokrętowymi„nieustanniedopuszczałsięzdradystanu,wysyłając
informacjedodyplomatówEntenty”(Linse1986,98).Wcielałwięcwżycie
swojeantymilitarystycznenastawienieisprzeciwwobecwyniszczającejwojny.
W1917 rokuwystosowałmemorandumdo cesarzaNiemiecWilhelma II
Hohenzollerna (!),wzywające godo zakończeniawojny i abdykacjiw celu
„ratowaniażyciamilionów”6.
Na przełomie lat 1915/1916Robienmusiał być już znowuwSzczeci-

nie.Był to czas,wktórymprzeżywał swójdrugi kryzyspsychiczny.Wtedy
lub jeszcze przed 1914 rokiem spotkałErwinaAckerknechta (1880–1960),
od1907rokudyrektoraStadtbibliothekStettin(BibliotekiMiejskiejwSzczecinie),
którywpłynąłnadalszejegolosy.Ackerknecht,zdeklarowanysocjaldemokrata,po-
dobniejakRobienbyłczłowiekiemczynuikonsekwentnierealizowałswojeidee.

5 PaulRuthke(1908–1981)–ornitolog,początkowo(1928–1929)publikowałpodnazwiskiem
ojca,jakoRobienjunior.Wlatach1922–1930towarzyszyłmuprzypracynaNaturwarteMönne.
W latach1930–1945mieszkał ipracowałwBerlinchen (obecnieBarlinek).W1946r.osiadł
wOststeinbekk.Hamburga.Był członkiemVogelkundliche Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein.
Jego kolekcja jaj znajduje się wZoologisches Museum Hamburg (MuzeumZoologicznym
wHamburgu).Do 1951 r. był autorem licznych tekstówpodsumowujących obserwacje
ornitologiczne(zlat1928–1951)naPomorzu,wtymNowejMarchiiczyNaturwarteMönne.
Później zajmował się awifauną Szlezwika-Holsztynu, a takżeMaroka (Schlundt 1978;
RuthkeH.2016,374–381).

6 RobienpiszeotymwotwartymliściedoAdolfaHitlera(w1935roku!)–ostrzegagoprzed
ówczesnymi „ambicjami”Niemiec, któreniechybniedoprowadządopowtórki zhistorii,
czylikatastrofywywołanejpierwsząwojnąświatową.P.Robien,OffenerBriefandieDeutsche
ReichsregierungzuHändendesFührersAdolfHitler,01.04.1935.(ListotwartydorząduNiemiec.
Do rąk FühreraAdolfaHitlera) [maszynopis] – dokument z archiwumDLAMarbach,
Zug.Nr.:60.4007,2).
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Dołożył wielu starań, by polepszyć stan i funkcjonowanieVolksbüchereien
(BibliotekLudowych),któremiałybyćmiejscemsamokształceniaśrodowisk
robotniczych i platformą ich awansu społecznego.Prawdopodobnymmiej-
scemspotkaniaAckerknechtazRobienemmogłabyćwłaśniejednaztakich
Volksbüchereien,ulokowanagdzieśwśródmieściu,przypuszczalniewbudynku
szkołypodstawowej7.Niemożnateżwykluczyć,żeRobienkorzystałzbiblio-
tekimiejskiej–StadtbibliothekStettinprzyGrüneSchanze8(ul.Dworcowa8),
którejksięgozbiórnaukowyzapewnelepiejbyzaspokajał jegopotrzebyczy-
telnicze (Bartosik 2005, 23–33).Byćmoże znany ze swej otwartościErwin
Ackerknecht–„elokwentny,życzliwyludziom,dobrotliwyszwabskidemokrata”
(Gałczyńska1999,211)–wdałsięwrozmowęzRobienemzaintrygowanyjego
częstymiwizytamiwbiblioteceidoboremczytanychlektur.Zbieżnepoglądy
iwiedzaRobienawpołączeniuzjegozapałemicharyzmązapewnemusiały
robićwrażenienaAckerknechcie,dlategopostanowiłmupomóc.Dowodem
ich znajomości są listyRobienadoAckerknechta, zdeponowanew ramach
spuścizny tegoostatniegowDeutsches Literaturarchiv Marbach.Napodstawie
informacji zawartychwpublikacjachmożna też dostrzec ślady ichwspół-
pracy.JakodyrektorszczecińskiejbibliotekiAckerknechtorganizowałpiesze
wycieczkimłodzieżypookolicachSzczecina,wtymrównieżornitologiczne,
więczapewnepotrzebowałodpowiedniowykwalifikowanychprzewodników.
W1919rokuotworzyłStettinerVolkshochschule.Zapraszałdowspółpracyspecjali-
stówzróżnychdziedzin,awykładomiodczytomtowarzyszyłydrukowanema-
teriałypoglądowe.JednazornitologicznychksiążekRobienaukazałasięwłaśnie
wwydawnictwietejinstytucji(Robien1923a).Ackerknechtwymienianybył
jakoosobistośćodwiedzającaNaturwarteMönnewramachwycieczekdydaktycz-
nychorganizowanychprzezStettinerVolkshochschule(Linse1998,18).
Robiena zAckerknechtem łączyła również zdecydowana postawa anty-

nazistowska.W latach 1933–1939Ackerknecht został usunięty ze stanowi-
skadyrektoraszczecińskiejbibliotekijakoosoba„niepewnapolitycznie”,po-
nieważ jednoznacznie odżegnywał się od idei nazizmu (Gałczyńska 1999,
212–213).ZkoleiRobienw swych tekstachpublicystycznych iw różnych
formachaktywnościujawniałpostawęantymilitarystycznąiostrokrytykował
poczynaniawładzy,awczasierządówNSDAPwkorespondencjiurzędowej
nigdynieużyłHeilHitler.

7 W1912r.byłowSzczecinie12bibliotekludowych,wlatachczterdziestychXXwieku–już32.
Od1919r.ichcentralastałasięoddziałemkierowanejprzezE.AckerknechtaStadtbibliothek
Stettin.Było to zapleczedla otwartejw tym samym rokuStettiner Volkshochschule (Wyższej
SzkołyLudowej).Obydwie instytucjemieściły sięwbudynkuBibliotekiMiejskiej przy
GrüneSchanze8(ul.Dworcowa)(Bartosik2005;Gałczyńska1999,213).
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Od1917rokulosRobienawyraźniesięodmienił.Regularniepisywałdo
„StettinerGeneral-Anzeiger” (gdzie publikował takżeAckerknecht).Dzię-
ki temu stał się rozpoznawalny i zyskał grono zafascynowanych słuchaczy,
spośródktórychpowstałZwitscherklub (KlubŚwiegotków).Dziękiprotekcji
Ackerknechtaw latach1916/1917–1922zamieszkałwotoczonymrozległym
parkiem sanatorium fundacji im. ErnstaMoritza Arndta – (Stiftung Ernst
-Moritz-Arndt-Haus, ryc.1)dlaosóbnerwowochorych,zktóregokorzystali
mieszczanie i burżuazja, głównie zBerlina.Tammieszkał do czasu prze-
niesienia sięnawyspęMönne(2maja1922roku), aprowadzącygodoktor
Marcus (leitender Arzt Sanitätsrat) zachęcał godo „wyrażenia siebie”poprzez
pisanie (Ackermann 1991, 13–22).DziękiwstawiennictwuAckerknechta,
zaprzyjaźnionego zFriedrichemAckermannem,nadburmistrzemSzczeci-
naw latach 1907–1931, który z racji swej funkcji był również formalnym
zwierzchnikiemMuseumderStadtStettin,RobienznalazłzatrudnieniewNatur-
kundemuseum, które stanowiło jeden zdwóchdziałówmuzeummiejskiego
(Ackermann1991,13–22;Linse1986,99).
Lata 1916–1922, obejmujące także pracęRobienawNaturkundemuseum

(1916–1920),byłydlaniegookresemtwórczejgorączkiiswoistejerupcjizda-
rzeń zarównona gruncie ornitologii, jak i „zielonej rewolucji”.Wiązał się
ztym„wysyp”publikacjiornitologicznychipodjęcieintensywnejdziałalności
publicystycznej(anarchistycznej)orazposzukiwaniesojusznikówdozrealizo-
waniarewolucji,ostateczniezakończoneniepowodzeniem,codoprowadziłodo
przeformułowaniajejcelówzglobalnychnalokalne,sfinalizowaneaktywnością
naNaturwarteMönne.
GłównymźródłeminformacjibiograficznychoRobienieijegodziałalności

sąautorskiepublikacje:tekstyprzyrodnicze(ornitologiczne)zlat1912–1943
orazpublicystyczne(anarchistyczne)z lat1920–1929.Dotądanalizowanoje
osobno,choćwybrzmiewaznichtasamaideatworzeniaprzyrodniczychob-
szarówchronionych,wyłączonychspodniszczycielskiejdziałalnościczłowieka.
Teksty publicystyczne – traktujące o bieżącychproblemachpolityczno-

-społecznych, ekonomicznych i ekologicznych–dlaprof.UrlichaLinsego8
stały się podstawą do nakreślenia sylwetki PualaRobiena jako prekursora
wprowadzaniawątkówekologicznychdoprogramuruchówanarchistycznych
(wmonografiipoświęconejhistoriipowstaniaruchówekologicznychwNiem-
czech –Ökopax und Anarchie. Eine Geschichte der ökologischen Bewegungen in
Deutschland,zob.Linse1986).

8 UrlichLinse(ur.1939)–niemieckihistorykbadającyalternatywneruchyspołeczneCesar-
stwaNiemieckiego(1871–1918),wtymm.in.ruchyanarchistyczne,ruchynarzeczreformy
życiaiochronyprzyrody.
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Podstawądo zrekonstruowaniaportretuRobiena jako charyzmatycznego
ideologa–najpierw„ruchuna rzeczwolności”,wktórymchodzi „o chleb,
światłoipowietrze”,apotem„zielonejrewolucjiczyzielonegoantyindustria-
lizmudążącegodoobjęciaochronązagrożonychgatunkówzwierzątiroślin,
którezatruwanesąprzezobecnysystem[społeczno-polityczno-gospodarczy]”
(Ruthke1949,174–175)– są liczne tekstyz lat1920–1929ukazujące sięna
łamach„Der freieArbeiter”9oraz„DerSyndikalist”10 (Linse1986,72–124).
Artykułytestanowiąźródłowiedzynatematjegopoglądówanarchistycznych,
antymilitarystycznych,antykapitalistycznych,antymodernistycznychiekolo-
gicznych,atakżeumożliwiająrekonstrukcjęczęścijegożyciaprzedosiedleniem
sięnawyspieMönnewmaju1922roku,czylidorastanie,udziałwniemieckiej
wojniekolonialnejorazwpierwszejwojnieświatowej,wędrówkipoświecie,
momentpojawieniasięornitologiiwjegożyciu.Przybliżająrównieżtreściprób
literackich.UmożliwiająprześledzenielosówobmyślanejprzezRobienarewo-
lucji,przeformułowywania jejcelówistopniowegoograniczania jejzasięgu,
odpoczątkowoplanowanegoruchuglobalnegododziałań lokalnychnaPo-
morzuiwyspieMönne.Pokazujątakżepunktysporneześrodowiskamisku-
pionymiwokół czasopism,na których łamachpublikował, oraz rozległość
podejmowanychprzezniegodziałań i nawiązywanych kontaktówpodczas
próbrealizacji„zielonejrewolucji”.Ztekstówtychdowiadujemysię,żebył
uczestnikiemtakichwydarzeń,jakDieersteDeutscheSiedlungskonferenz,Worp-
swede1921(PierwszaNiemieckaKonferencjaOsadnicza)orazIIIInternationaler
Anti-MilitaristischerKongress,Haga1921(MiędzynarodowyKongresAntymili-
tarystyczny).AngażowałsięwdziałalnośćpowołanegowHadzeInternationaler
Anti-MilitaristischenBureaus(MiędzynarodowegoBiuraAntymilitarystycznego
przeciwkoWojnieiReakcji)(por.przypis11).ByłorganizatoremKongresder
Naturrewolutionäre(KongresuRewolucjonistówNatury)wBerliniew1922roku.
PublicystykaPaulaRobiena stanowi równieżnieocenione źródło informacji
opierwszych,trudnychlatachegzystowanianawyspieMönne,kiedytojego
płomienneideezderzyłysięzrzeczywistościążyciabliskonatury,wymuszającego
pokoręwobecjejprawiwkładaniaogromnegowysiłkuwzmaganiesięzjejsu-
rowością–podtopieniami,niszczeniemupraw,trudnościamiaprowizacyjnymi.
TekstypublicystyczneukazująRobienajakoaktywistę,przenikliwegoiostrego

komentatorarzeczywistościspołeczno-gospodarczo-politycznej,którajegozdaniem
byłaskażonaprzezrewolucjęprzemysłową,kapitalizmiobowiązującyukładwładzy.

9 „Der freieArbeiter.DieAnarchistischeZeitung.Der Publikationsorgan der Föderation
der Kommunistischen AnarchistenDeutschlands” – organ Federacji Komunistycznych
AnarchistówNiemiec,ukazującysięwlatach1904–1933.

10„DerSyndikalist.DerPublikationsorganderFreienArbeiter-UnionDeutschlands”–organ
WolnegoZwiązkuRobotniczegoNiemiec,wydawanywlatach1918–1932.
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Wjegoocenietesystemyiprocesynajbardziejciemiężyłyzwyczajnychludzi,ro-
botnikówżyjącychwnędzyiściskuprzeludnionychmiast,atakżedoprowadzały
dodegradacjiśrodowiskanaturalnego.Artykułytepokazujągojakoczłowieka
czynu,któregomierżąjałowedyskusje,pragnącegowcielaćwżyciegłoszoneidee,
zmierzającegodowywołaniamasowegoruchuspołecznego–akcjiosadniczej
itworzeniasiecistacjiprzyrodniczych.
„RewolucjaPaulaRobiena”,czyliinaczej„rewolucjanatury”lub„zielona

rewolucja”,zakładałaprzedewszystkimharmonijnewspółistnienieczłowieka
znaturą.Próbując jąopisać,możnawniejwyodrębnićdwie fazy:anarchis-
tyczną(radykalną)wlatach1918–192111iekologiczną(przyrodniczą)wlatach
1922–1945.Podkreślić jednaknależy, żewątkiekologiczne sąwniej istotne
odsamegopoczątku.

11Na podstawie opracowaniaU.Linsego (Linse 1986, 72–84)możnawskazać następujące
wydarzenia,którestałysiępodstawąanarchistycznej(radykalnej)fazy„rewolucjiRobiena”.
Wlistopadzie1918r.GustavLandauer(1870–1919)–pacyfistaorazteoretykidziałaczanar-
chizmukomunitariańskiego i twórca koncepcji „socjalistycznychwspólnot osadniczych”
(wolnościowychkomun), która stała się inspiracją dla „akcji osadniczej”Robiena –przy-
jechałdoMonachium,bywziąćudziałwprzejęciuwładzyprzezrobotników,którejprze-
wodziłKurtEisner. Jej efektembyłopowołaniewkwietniu1919 r.BawarskiejRepubliki
Rad (Bayerische Räterepublik), krwawounieważnionejwprzeciągumiesiąca. 1maja 1919 r.
G.Landauerzostałaresztowany,adzieńpóźniejzamordowanywwięzieniuwMonachium-
-Stadelheim.WtymsamymrokuLeberechtMigge(1881–1935)ogłosiłdrukiemDasgrüne
Manifest(Migge1919,912–919),wktórymzaproponowałrozwiązanieproblemówspołecznych
i gospodarczychRepublikiWeimarskiej poprzez stworzenie jaknajwiększej liczbyparków
i ogrodów owocowo-warzywnych.Dzięki nim każdy, czyli „nie właściciel ziemi”, „nie
kapitalista”, lecz zwykły człowiek (robotnik) mógłby wytwarzać własną żywność i być
samowystarczalny, uzyskującwzględnąwolność oddominacji systemukapitalistycznego.
Manifeststanowiłprzeniesienienagruntniemieckizapoczątkowanejirealizowanejjeszcze
wXIXwiekuangielskiejkoncepcjiurbanistycznejznanejpodnazwąRuchMiastaOgrodów
(Garden City Movement).Manifest ten stał się podstawą wspólnych działań L.Miggego
iRobienaorazzorganizowaniawspomnianejjużPierwszejNiemieckiejKonferencjiOsad-
niczej(Worpswede,1921),którejefektemmiałabyćakcjaosadnicza,ajejzałożeniapraktycz-
ne stały siępunktem sporupomiędzyMiggem iRobienem (Miggenawoływałdo zasied-
lanianieużytków,czemusprzeciwiałsięRobien,wedługktóregozasiedlanepowinnybyćzie-
mieuprawne, anie ekologicznenisze).Wmaju1920 r. został zamordowanyHansPaasche
(1881–1920),cenionyprzezRobiena(wymienialikorepondencję)ekolog,filozof,feminista,ak-
tywistapacyfistyczny,wegetarianin,działacznarzeczochronyzwierząt,uczestnikwojenwko-
loniachniemieckichwAfryce,któregomajątekZaciszewWielkopolscestałsięschronieniem
dlazbiegłychczłonkówBawarskiejRepublikiRadiinnychprześladowanychrewolucjonistów.
 W styczniu1921 r.RobienwziąłudziałwPierwszejNiemieckiejKonferencjiOsadniczej
wWorpswede,na której poróżnił się zL.Miggem, anastępniew IIIMiędzynarodowym
KongresieAntymilitarystycznymwHadze,angażującsięwdziałaniazałożonegotamMię-
dzynarodowegoBiuraAntymilitarystycznegoPrzeciwkoWojnie iReakcji.Dążyłdo stwo-
rzenia międzynarodowych punktów obserwacyjnych działań militarnych mocarstw,
alenigdynieotrzymałodBiurakontaktówdofrancuskichiangielskichwspółpracowników,
więcprzeżyłwielkierozczarowanieindolencjąruchuantymilitarystów.
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Wyrazemfazyanarchistycznej(radykalnej)wrewolucjiRobienamiałabyć
akcjaosadniczaprzeprowadzonawceluprzekształcenia„ludzimiastawludzi
ziemi”izapewnienia„prostymludziomchlebaiwyzwolenia”ichspodjarzma
kapitalizmu.W szczególnościmiała być ratunkiemdla obywateliRepubliki
Weimarskiejtrawionejskutkamiprzegranejpierwszejwojnyświatowej,która
spowodowałakryzysgospodarczy,najdotkliwiejodczuwanywlatach1919–1923.
ZałożeniaakcjiosadniczejzostałyomówionewtrakciewspomnianejjużPierw-
szejNiemieckiej KonferencjiOsadniczej wWorpswede12, zainspirowanej
izorganizowanejw1921rokuprzezLeberechtaMigge(1881–1935),autoraDas
grüneManifest(Migge1919,912–919;por.przypis11).Robienodegrałnatymspo-
tkaniuznaczącąrolęjakologistykakcji,aletakżegłównyadwersarzL.Miggego.
Opisakcjiosadniczej,planujejprzebieguorazsposobufunkcjonowania„osady
wolnychludzi”RobienprzedstawiłwcyklubroszurNeubaufüreinefreieErde
(Robien1921a)13.Akcjaosadniczamiałapolegaćna zajęciu ziemiprzez ro-
botnikówwramachdziałańbezpośrednich,czyliprzejęciujejodfeudalnych
właścicieliziemskichiutworzeniananiejwspólnotosadnikówutrzymujących
sięzwłasnejpracy,wposzanowaniudlaprzyrody.Fiaskoakcjiosadniczejna
szersząskalę14orazdoświadczeniajedynejzałożonejw1921rokuosadyFreie
Erde (WolnaZiemia) podDüsseldorfem,utworzonejnanieużytkumiędzy
bagnamialasem,wbezpośrednimsąsiedztwieUnterbacherSee,uświadomiły
Robienowi, że akcja osadniczamożeprzynieśćwięcej szkodyniż pożytku,

12WokolicachmiejscowościWorpswede k.Bremy od 1889 r. na torfowiskuTeufelsmoor
funkcjonowała kolonia artystyczna.Od1920 r.mieszkałwniejL.Migge, realizując swój
projekt „Sonnenhof ” (zabudowań mieszkalnych z ogrodami owocowo-warzywnymi)
jako spełnienie idei „komunypracy”,wypracowanej zmalarzemHeinrichemVogelerem,
założycielemkolonii.Poprzezsztukęłączyłaonapracęumysłowązfizyczną(ogrodnictwo,
rolnictwo).ProjekttenbyłnastępnierozwijanyprzezL.Miggegojakokoncepcja„ogrodów
socjalnych”dlarobotniczychosiedlimieszkalnych(Migge1926).

13Broszurataskładałasięztrzechczęści:1.„Siedlungs-Aktion”,2.„AufzurTat”,3.„Arbeits-
freude”(Robien1921a).

14Rewolucjaagrarnapodhasłem„Chleba!Słońca!Powietrza!”,skierowanaprzeciwkokapita-
lizmowiiparlamentaryzmowi,wedługplanuRobienawymagałaporwaniadodziałańprzy-
najmniejdziesięciumilionów sparaliżowanychkapitalizmemrobotników.Miała rozpocząć
się1V1921r.–„tegodniazamiastdomiejskichbarów,robotnicyrusząpociągaminawieś,
amiasta-grobowce robotników–wyludniają się, a ich armiepowędrująwśród zielonych
uprawdofeudalnychfortec”.Odezwawzywającarobotnikówdoakcjiosadniczejwramach
rewolucjiagrarnejmiałazostaćrozpowszechnionaprzezNiemieckąKonfederacjęZwiązków
Zawodowych,jednakodrzuconoją,zarzucającposługiwaniesiękomunistycznymihasłami.
Kwestiąspornąbyławłasnośćziemi.Wwyznaczonymterminiezamiastmilionówrobotni-
kówzgłosiłosiędwadzieściapięćosób,główniekobiet,którewczerwcu1921r.podDüs-
seldorfemzałożyłyosadęFreieErde,gdziestarałysięwcielaćwżycieideesamowystarczalnej
wspólnotyinspirowanejwizjamiG.LandaueraiP.Robiena.Osadatafunkcjonowaładolat
sześćdziesiątychXXwieku(Linse1986,90–93).
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ponieważabyniepopadaćwkonfliktyzwłaścicielamiziemi,osadnicybędądążyć
dozagospodarowanianieużytków,wtymczęstoobszarówoznaczącychwalorach
przyrodniczych,miejscbogatychwfaunęiflorę(Linse1986,77–81).Towywoły-
wałowRobieniesprzeciw.Dlategood1922rokuzmieniłkierunekswoichdzia-
łańirozpocząłmniejradykalnąfazęekologiczną(przyrodniczą)swejrewolucji.
WtekstachdotyczącychzagadnieńekologicznychRobienkrytykowałówczes-

neurzędowepodejściedoochronyprzyrodyidącenagłębokiekompromisy
zkapitalizmem,zprzemysłowcamiiwłaścicielamiziemskimi,aleteżsprzeci-
wiałsięzawężaniudziałańochronnychwobrębiedanegopaństwa.Jegopoglądy
iprojektowanedziałaniakolidowałyzpolityką twórcy ideiochronypomni-
kówprzyrodyHugonaConwentza (1855–1922)15, który stałna stanowisku,
żeochronaprzyrodystanowi integralnączęśćochronyojczyzny inależydo
zadańpaństwa, a każda interwencjamiędzynarodowego czy zagranicznego
ośrodka stanowi ingerencjęw suwerennośćnarodu.DlaRobienawzorem
podejściadoideiochronyprzyrodybyłPaulSarasin(1856–1929)–szwajcarski
przyrodnikietnolog,założycielparkównarodowychwSzwajcarii,którydo-
magałsięumiędzynarodowieniaochronyprzyrody(EichstädtW.,EichstädtH.
2008,56–58;Linse1986,101–102).
Wceluutworzeniamiędzynarodowegoruchunarzeczochronyprzyrody

jakoprzedstawicielzałożonegoprzezsiebiestowarzyszeniaInternationeleBundes
Naturwarte (MiędzynarodowejSieciStacjiPrzyrodniczych)w styczniu1922
rokuRobien zorganizowałwBerlinieKongres der Naturrewolutionäre (Linse
1986, 104–124).Odbył się onw siedzibie związkówzawodowych (Berliner
Gewerkschaftshaus),wktórymdotądmiałymiejscejedyniedebatywkwestiach
żądańpłacowychikonfliktówpartyjnych.Celemkongresubyłapróbazjedno-
czeniaśrodowiskproletariackichiruchówlewicującychdążącychdoreformy
życiaspołecznegoprzezideewspólnegodziałanianarzeczochronyprzyrody
przeciwkojejpaństwowymiprywatnymniszczycielom.Robienprzedstawiłna
nimprojektutworzeniawNiemczechod600do1000rezerwatówprzyrody
naobszarachbagien,torfowisk,jezior,wyspipółwyspów.Naobrzeżachtych
obszarówmiałypowstaćbazydlaobserwatorów/strażnikówprzyrody,czylisa-
mowystarczalneiniezależneodpaństwastacjeprzyrodnicze.MimożeRobien
uzyskałdeklaracjewspółpracy,jedynymrealnymefektemkongresuberlińskiego
byłozałożenieprzezniegosamegowmaju1922rokunawyspieMönnestacji
przyrodniczej–NaturwarteMönne.

15HugoConwentz(1855–1922)–urodzonynaobrzeżachGdańska(SanktAlbrechtDanzig)
botanik imuzealnik,pioniereuropejskiejochronyprzyrody.W1904r. rozesłałdowszyst-
kich starostwwPrusachmemoriał pt.Zagrożenie pomników przyrody oraz propozycje ich za-
chowania.Memoriał ten stał się asumptemdoutworzenia (22X 1906 r.)Staatliche Stelle
für Naturdenkmalpflege in Preußen (PaństwowegoUrzędudoOchronyPomnikówPrzyrody
wPrusach).H.Conwentzstanąłna jegoczele(1906–1922).Wmarcu1908r.powstałana
Pomorzupierwszaprowincjonalna agenda tej państwowej instytucji –Provinzialkomitee für
NaturdenkmalpflegeinPommern(Behrens2008,25-46;EichstädtW.,EichstädtH.2008,57–58).
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PostulowaneprzezRobienastacjeprzyrodniczemiałysłużyćochroniewy-
branychobszarówprzedrabunkowągospodarkąieksploatacją,atakżemiały
byćmiejscembadańnaukowych.Opiekunem/strażnikiemstacjiprzyrodniczej
powinienbyćwedługniegonaukowiecotoczonyuczniami,któryprzygotowuje
ichdopełnieniapodobnejfunkcjiwprzyszłości.Opiekunowie/strażnicynie
mieliotrzymywaćpensji,alepowinniutrzymywaćsięzpracywłasnychrąk,
ajedzeniemiałyimzapewniaćzakładanenamiejscuogrodywarzywneisady.
Obszary,naktórychmiałybyćulokowanestacjeprzyrodnicze,niepowinnybyć
kupowaneanidzierżawione,tylkopoprostuprzeznaczonedorealizacjidziałań
ochronnych i badawczych,ponieważwedługRobiena ziemia, a szczególnie
taowysokichwalorachprzyrodniczych,jestwłasnościąwspólną.Międzynaro-
dowaSiećStacjiPrzyrodniczychmiałabyćpierwszymkrokiemdoprzywróce-
nia„naturalnegostanuprawnego”,czylizwrotuziemispołeczeństwu.Stacjete
Robienpostrzegałnietylkojakoterenyochronnedlazwierzątiroślin,aleteżjako
miejscadożyciadlaludzi,którzypragnąbliskościznaturą(Linse1986,78–82).
Środowiskaproletariackieniewykazały zrozumieniadla głoszonej przez

Robiena idei ochrony przyrody i zdecydowanie odrzucały też jego kryty-
kę konsumpcjonizmu, postępu technologicznego i rozwoju przemysłowe-
go (Linse 1986, 104–124). Jegowłasne doświadczenia zNaturwarte Mönne
–uzależnienie odurzędnikówwdziałalności badawczej i ekologicznej czy
borykaniesięz trudnościamifinansowymiiaprowizacyjnymi(EichstädtW.,
EichstädtH. 2008, 56–77; 2003, 15–20) – takżeuświadomiłymu, żeprze-
prowadzenie„zielonejrewolucji”niejesttakieproste.Byłjednakświadomy
swojegoprekursorstwa.W1923rokunapisał:„działaniaosadnikówzWorp-
swede iMönne todwakamieniemilowewniemieckim ruchuwolnościo-
wym;choćniezauważoneprzezmasy,anawetmłodzieżorazpominięteprzez
aktywnychpolityczniebojowników–niedadzą się jużwymazać zhistorii”
(Robien1923b,4;Linse1986,113).
Wkolejnychlatach(po1922roku)Robienskupiłsięnaprojektachorni-

tologicznych, na tworzeniu sieci stacji przyrodniczych, obserwacjach
i badaniach ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku i na obszarze Pomorza
wmiejscachichgniazdowania iodpoczynku.Jegodziałalnośćwtymzakre-
sie dokumentuje bibliografia prac ornitologicznych z lat 1912–1943, która
została opracowanaprzez JürgenaStübsa i zaprezentowanana polsko-nie-
mieckim sympozjum „PaulRobien (1882–1945) – prekursor ekologii Po-
morza i jego spadkobiercy”, zorganizowanymw Szczeciniew 1995 roku
w50.rocznicęśmiercipomorskiegoornitologa.Bibliografiatazostałaopubli-
kowana pierwotnie w materiałach ze szczecińskiego sympozjum (Stübs
1998b, 51–56). Podziesięciu latachwewspółpracy zWerneremEichstäd-
temzostaławydanajejuzupełnionawersja(Stübs,Eichstädt2008a,211–215).
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Wwynikurekonesansuprzeprowadzonegonapotrzebytegoartykułustałosię
jasne,żewymagaonakolejnegouzupełnienia.Zaktualizowanywykazzawiera
ponad200publikacjiz lat1912–1943.Wprzeważającejczęścisą toartykuły
z prasy codziennej oraz z czasopism naukowych i popularnonaukowych.
TekstyornitologiczneRobienaukazywałysięnajpierw(od1913roku)na

łamach „StettinerGeneral-Anzeiger”, a potem (od 1920 roku) na łamach
„Ostsee-Zeitung”.Byłytoszkiceopisującewygląd,środowiskożycia,zwyczaje
imiejscawystępowaniaptaków.Przyniosłymuoneuznanie,równieżzasprawą
docenianychprzezczytelnikówwalorówstylistycznych.Przyczyniłysiętakże
do powstania nieformalnego kręgumiłośnikówprzyrody,w szczególności
ptaków–Zwitscherklub(KlubŚwiergotków).Zczłonkamitegoklubudwarazy
wmiesiącu,wniedziele,Robienpodejmowałwędrówki„naptaki”wbliższe
i dalszeokoliceSzczecina (Hinz1969, 3–4)16.W1926 rokuprasowe szkice
o ptakach zostały zebranewksiążce pod tytułemUnter gefiederten Freunden
(Robien1926).NiektórzyczłonkowieZwitscherklubzczasemstalisięwspół-
pracownikamiRobienanaNaturwarte Mönne czyuważnymiobserwatorami
otoczeniaprzyrodniczegozgłaszającymiswojemuguruciekawostkiornitolo-
giczneimonitorującymizagrożeniadlaprzyrody.
W1918rokuukazałsiępierwszytekstRobienawspecjalistycznympiśmieor-

nitologicznym„OrnithologischeMonatsschrift”(Robien1918),aw1920roku
–pierwszyartykułdotyczącykoniecznościtworzeniaprzyrodniczychobszarów
chronionych(Robien1920b).Wlatach1921–1922nałamach„Pommersche
Tagespost”PaulRobienopublikowałserię10artykułówopisującychnajcenniej-
szeobszarywystępowaniaptakównaPomorzu,któreproponowałustanowić
rezerwatamiprzyrody17.Od1925rokukoncentrowałsięjużbardziejnaprzy-
gotowywaniutekstówdospecjalistycznychczasopismornitologicznychniżdo
prasycodziennej.W1920rokuukazałasięjegopierwszaksiążka:DieVogelweltdes
BezirkesStettin(Robien1920c)18,otwierającacyklpublikacjioptakachPomorza,

16Wlatach1917–1933wwędrówkachornitologicznychzRobienemuczestniczyłojednorazowo
15–30osób.Bywało,żeuczestnicypisaliznichsprawozdania.Ostatniaoficjalnieogłoszona
wycieczkamiałamiejsce5XI1933r.

17Do 1922 r. było to jezioro Świdwie, południowa część jezioraMiedwie, jezioro Resko
Przymorskie, obszarPeenemünder Haken, „wyspa rycyków” w okolicy Gryfina (Limosen
-Insel), jezioroPutzarersee(Anklam),jezioroIńsko,okoliceOstrobodnakołoPłotów,wyspa
RietherWerdernna jeziorzeNowowarpieńskim.Wnastępnych latach,powyprawachwko-
lejne rejonyPomorza,Robienwskazywał noweobszary chronione. Jego zasługi na tym
poluzostałyopisanewmateriałachzeszczecińskiegosympozjum(Stübs,Klafs1998,39–46;
Weichbrodt1998,57–61;RuthkeH.1998,47–50).

18Na tytułowyokręg szczeciński złożyły się ówczesne powiaty sąsiadujące ze Szczecinem.
Robienwymieniłjewewstępieksiążki(1920c,4–5):Randow,Greifenhagen(Gryfino),Pyritz
(Pyrzyce),Saatzig (Szadzko),Regenwalde (Resko),Neugard (Nowogard),Kammin in Pom.
(KamieńPom.),Ueckermünde,Swinemünde(Świnoujście),Regamünde(Mrzeżyno).
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cenionyicytowanydodzisiajprzezbadaczyawifauny(ryc.3).Wkolejnychlatach
zostaływydanedrukiemuzupełnieniado tejksiążki:DieVogelwelt desBezirkes
Stettin.Nachtrag1920/21(Robien1922b),DieVogelweltdesBezirkesStettin.II.Teil,
1920–1923(Robien1923a).W1928rokuukazałosięopusmagnumszczecińskiego
ornitologa:DieVogelweltPommerns (Robien1928), anastępniedwasuplementy
tegodziełaopublikowanenałamachczasopismnaukowych:DieVogelweltPom-
merns. Nachtrag 1928–30 (Robien 1931),Die Vogelwelt Pommerns. 2. Nachtrag
1931–34 (Robien1935).Dzięki tympublikacjomPaulRobien jestobokFrie-
drichaTischlera, Jana Sokołowskiego iWładysławaTaczanowskiego jednym
z czterech autorów najczęściej cytowanych w biblii polskich ornitologów
–PtakiPolskiautorstwaprof.LudwikaTomiałojcia(Tomiałojć1972,12;1990,20).
Materiałami formalnieniemieszczącymi sięw kategorii publikacji – bo

wpostaci powielonychmaszynopisów rozpowszechnianychwśród abonen-
tów–sąopracowywaneprzezRobienabiuletyny,wkolejności:wspomniany
jużDieVogelweltdesBezirksStettin.Nachtrag1920/21(Stettin:Selbstverlagdes
InternantionalenBundesNaturwarte,1922)oraz NachrichtenblattdesBundes
Naturwarte(BiuletynSieciStacjiPrzyrodniczych)(numery:1(1931)–8(1932))
iNachrichtenblattderNaturwarteMönne(BiuletynStacjiPrzyrodniczejMönne)
(numery:9(1932)–21(1943)).Jakwidać,raportyzdziałalnościmonitorowa-
nychprzezRobienaijegowspółpracowników„sieciobserwatoriówprzyrody”19
(wydawanecokwartał)w1932rokuzostałyzastąpione(ukazującymisięcopół
roku) raportami zdziałalności kierowanej przezRobienaNaturwarte Mönne
(ryc.2).Opróczopisupracpodjętychnastacjizawierałyrównieżsprawozdania
zwyprawbadawczych, rejestrowały ciekaweobserwacjeornitologiczne, ra-
portowałyzmianyprzyrodniczezobszaruPomorza.Biuletynyzawierałytakże
doniesieniaoaktualnychproblemachochronyprzyrodynaPomorzu,atakże
wNiemczechinaświecie(EichstädtW.,EichstädtH.2003,15–16).

PaulRobienwarchiwaliach

Źródła archiwalneuzmysławiają rozmachdziałańpodejmowanychprzez
RobienanarzeczochronyprzyrodyPomorza.Możnajeująćwdwazakresy
tematyczne–wskazywanieobszarówdoobjęciaochronąorazzabiegi inter-
wencyjnewsprawie„występkówprzeciwkonaturze”.Dokumentytepokazują
takżestosunekurzędnikówitemperaturęsporów,którychRobienbyłuczest-
nikiem.Stanowiąrównieżźródłowiedzynatematjegozdolnościliterackich
i publicystycznych.Archiwalia teprzechowywane sąwpaństwowych insty-
tucjachwPolsce iNiemczechorazwzbiorachprywatnych i społecznych20.
Poniżejszczegółoweomówienieichzasobów.

19Siećtanieistniałaformalnie,aleobejmowałaobszarypodlegająceurzędowejochronie.
20Wykazzawierainformacjezebranedomomentuoddanianiniejszegoartykułudodruku.
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ArchiwumMuzeumiInstytutuZoologiiPolskiejAkademiiNauk
wWarszawie(AMiIZPAN)21 zawierazabezpieczonew latach1948–1949
przezKrystynęKowalskąarchiwaliapochodzącezrozszabrowanegopośmierci
RobienadomunawyspieMönne(polistopadzie1945roku).Zasóbtenobej-
mujem.in.rękopisy,wtymdramatUtopia; tekstypublicystyczne(komenta-
rze społeczno-politycznedobieżących spraw);pismadotyczącedziałalności
wramachNaturwarteMönne;raportyzpodejmowanychinterwencjiisporów;
relacjezwyjazdówbadawczychzterenuPomorza;maszynopisysprawozdań
uczestniczekwycieczekZwitscherklubzlutegoimarca1920roku;wycinkizga-
zetzawierająceornitologicznetekstyRobiena;urzędowąpolskąkorespondencję
dotyczącąRobiena iNaturwarteMönne z lat1945–1948;maszynopis Jerzego
Giergielewicza zatytułowanyPrzyczynek do biografiiPaulaRobiena (Giergiele-
wicz1993),zawierającyspisanerozmowyzWładysławemSzilerem,polskim
robotnikiemprzymusowymwprzedsiębiorstwie rybackimOttoBirkholza
zAltdamm(Szczecin-Dąbie),któryzdałrelacjęzeznajomościzornitologiem
itragicznychokolicznościjegośmierci.

ArchiwumPaństwoweOddziałwSzczecinie(APS)zaprezentowało
niewielkifragmentswojegozasobudotyczącegoRobienawformiereprodukcji
wybranychdokumentówwpublikacjizeszczecińskiegosympozjum(„Origi-
naldokumenteausdenAktendesStaatsarchivesSzczecin/Stettin”–Eichstädt
etal.1998,73–86).SątodokumentyzdziałalnościNaturwarteMönne,wtymme-
morandumPaulaRobiena,prawdopodobniez1925roku,wkwestiitworzenia
stacjiprzyrodniczych(„AnallenNaturschützerDeutschlands!”,maszynopis).
OpracowanieautorstwamałżeństwaEichstädtów(EichstädtW.,EichstädtH.,
2003, 15–20) oraz kwerendaprzeprowadzonaw2021 rokuwAPSdostar-
czyłydokładniejszychinformacjiozawartościzasobówtejinstytucji22.Znaj-
dująsiętutajarchiwaliadotycząceobszarówchronionych,którymizajmował
sięPaulRobien:wyspyMönne,okolicŁeby (Leba)23 iPeenemünderHaken24,
orazjegowłasneteksty(wycinkizgazet,broszury).Zawartośćteczekdostępna
jestwformieskanównaportaluszukajwarchiwach.gov.pl.

21Sygnaturyarchiwaliów:AMiIZPAN;IZPAN1/624,3046–JerzyNoskiewicz–korespondencja
zKrystynąKowalskądotyczącaPaulaRobiena;AMiIZPAN;PMZ1/50,2006–PaulRobien–listy,
notatki,artykuły;AMiIZPAN;PMZ1/259,2360–StacjaOrnitologiczna–akcjaobrączkowania
ptakówiprojektpolskiegoInstytutuOrnitologicznego;AMiIZPAN16/23,5532–JerzyGiergielewicz.
PrzyczynekdobiografiiPaulaRobiena.Maszynopiswjęzykupolskiminiemieckim.

22Sygnaturyzasobu:APS,sygn.3206–VogelschutzgebietPeenemünderHafen-Struck,vol. I1921
–1931;APS,sygn.3207–NaturwarteMönne1924–1934;APS,sygn.3209–Naturschutzgebiet
undNaturwarte aufLeba-Nehrung 1925–1932;APS, sygn.5314–VogelschutzundVogelschutz-
verein,vol.III1923–1933.

23Robienwskazał tomiejsce jakocenneprzyrodniczo,zaprojektowałdziałalnośćplanowanej
tamstacjiprzyrodniczej–odrozmieszczeniabudynkówpokosztorysfunkcjonowania.

24 Obszar chroniony od 1925 r., obecnie podnazwą:Naturschutzgebiet Peenemünder Haken,
StruckundRuden.
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LandesarchivGreifswald(AG)zasprawąwspomnianegojużJ.Stübsado-
konałoopracowaniaswojegozasobuarchiwaliówdotyczącychRobiena.Opra-
cowanietozostałoopublikowanewmateriałachzeszczecińskiegosympozjum
(„Archivalien imVorpommerschenLandesarchiv inGreifswald, denOrni-
thologenundNaturschützerPaulRobien (1882–1945)betreffend”–Stübs
1998a,70–72).Wykazanewnimjednostkiarchiwalneobejmująlata1921–1924
i zawierają artykułyprasowe autorstwaRobiena,urzędowąkorespondencję
–od,doiwsprawiePaulaRobiena–związanązkoniecznościąobjęciaochro-
ną poszczególnych obszarów Pomorza i tworzenia stacji przyrodniczych
(m.in. obszaruPeenemünderHaken;wyspMönne,Hiddensee iWerder-
Inseln;jeziorMöllnseeiNeuendorfersee/Świdwie)czyinterwencjiwsprawie
„występkówprzeciwkonaturze”,m.in.kłusownictwa,myśliwych,eksploatacji
rolniczej,wypalaniatrzcinyitd.

Bundesarchiv Berlin (BArch) jest w posiadaniu archiwaliów doty-
czących Robiena w zasobie aktReichsstelle für Naturschutz (Urząd Rzeszy
ds.Ochrony Przyrody)25. Odnoszą się one do jego rozległej działalności
na rzecz ochrony przyrody,m.in. interwencji podejmowanychwwyniku
monitorowaniaobszarówchronionych (w tymwyspyMönne)czyprojektu
sieci20stacjiwzdłużwybrzeżaMorzaBałtyckiego,mającychnaceluochro-
nęmiejsc występowania ptakówwodno-błotnych. Zawartość zasobu zo-
stała opracowana i opublikowanaprzezWernera iHeidemarieEichstädtów
(EichstädtW.,EichstädtH.2003,15–20).
ArchiwumdziałoweMuzeumNarodowegowSzczecinie–Archiwum

MuzeumMorskiego(MNSAMM)–zawierainstytucjonalnąkorespondencję
zlat1916–1920–od,doiwsprawiePaulaRobienajakoopiekunazbioruptaków
Naturkundemuseum,działuMuseumderStadtStettin.Znajdujesiętutakżekores-
pondencjapóźniejsza,zlattrzydziestychXXwieku,dotyczącam.in.okazów
ptakówprzekazywanychprzezniegodozbiorówmuzealnych.Szczegółyzawar-
tościtychdokumentówzostanąprzedstawionewdalszejczęścitegoartykułu.

DeutschesLiteraturarchivMarbachamNeckar(DLA)zawieraspuściznę
E.Ackerknechta26,wspomnianegojużbibliotekarzaipedagoga,historykaliteratury
i filozofa,w latach 1907–1933 i 1939–1945dyrektoraStadtbibliothek Stettin
(BibliotekiMiejskiejwSzczecinie,obecnieKsiążnicyPomorskiejwSzczeci-
nie),awlatach1946–1954dyrektoraDeutsches-Schiller-Nationalmuseum(obec-
nieDeutsches Literaturarchiv Marbach) (Gałczyńska 1999, 211–217).W spuś-
ciźnie tej znajdują się: dwa listyRobiena doAckerknechta (z 5 VII 1920
i8V1942roku);maszynopislistuotwartegodoAdolfaHitler(por.przypis6),

25SygnaturyzasobuBArch:B245,B245/158.
26Sygnatury zasobu DLA: Ackerknecht, Erwin [Handschriften] Zug. Nr.: 60.4007;
60.4166,11.
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wktórymznajdują się informacjena tematwcześniejszychdziałańRobiena
(w tym treść listuotwartego skierowanegodo cesarzaNiemiecWilhelma II
Hohenzollernaz1917roku)orazjegobezkompromisowychoczekiwańwobec
władzIIIRzeszywkwestiidziałańwsprawieochronyprzyrody;opracowanie
nieopublikowanejautobiografiiRobienaprzygotowaneprzezHermannaPloetza27
imaszynopiswspomnieniaoRobieniespisanyprzezjegosynaPaulaRuthke28.

ArchiwumrodzinneHartwigaRuthkego,wnukaRobiena,zostałoza-
prezentowanewwydanej przezniegowłasnym sumptempublikacji:Zwei
Ornithologenleben–eineLeidenschaft.99JahreNaturschutz–PaulRobien(Ruthke)
02.09.1882Bublitz–11.1945Stettin–MönneInsel,PaulRuthke29.06.1908Stettin
–31.01.1981Osteinbekb.Hamburg(RuthkeH.2016).Zawieraonazreproduko-
wanąspuściznępoojcuHartwiga–PauluRuthke(junior),wktórejznajdująsię
materiałydotyczącedziadka.Sątom.in.wycinkizgazettekstówRobiena,wybór
publikowanychopracowańjegobiografiiiwspomnieńonim,bogatymateriał
ikonograficznyorazreprodukcjapismaskierowanegodopanaWindhornaprzez
dr.med.Mertensa(zdnia6I1948roku),zdającegorelacjęzwizjilokalnejpo
zamordowaniuPaulaRobienaiEvyWindhorn(konieclistopada1945roku).

Archiwum Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego
wSzczecinie(ZTP)zawieramateriałybiograficznedotycząceRobienaopra-
cowanewlatachdziewięćdziesiątychXXwiekuprzezdr.JerzegoGiergielewicza
(1925–2012),lekarzaneurologa,pracownikaPomorskiejAkademiiMedycznej
i SzpitalaKolejowegowSzczecinie,miłośnika i badaczaprzyrodyPomorza
Zachodniego,nagradzanegofotografaprzyrody,specjalistydosprawdydaktyki
RezerwatuPrzyrody„Świdwie”,autorawielupublikacjizwiązanychzochroną
przyrodyirezerwatem„Świdwie”orazniestrudzonegobadaczaipopularyzatora
postaciRobiena(Giergielewicz2000d,68–71;Osajda2020,4–5).ZasóbZTP
zawieram.in.kopiearchiwaliówróżnychźródeł(wtymkorespondencji),ręko-
pistłumaczeniaJ.GiergielewiczanajęzykpolskiksiążkiRobienaDieVogelwelt
desBezirksStettin(Robien1920c),maszynopisspisanegoprzezJ.Giergielewi-
czawspomnieniaWładysławaSzilera,świadkaśmierciRobiena.Archiwaliate
wZTPfunkcjonująjako„materiałyGiergielewicza”.Ichpowielonyfragment
Giergielewiczrozdawałróżnymosobomwceluzachowaniapamięciodoko-
naniachRobienaorazpobudzenia zainteresowania jegopostaciąw różnych
środowiskach(przyrodnikówidziennikarzy).Jedenzfragmentów„materia-
łówGiergielewicza”–„PrzyczynekdobiografiiPaulaRobiena”(maszynopis
wjęzykupolskiminiemieckim)–zostałprzekazanyArchiwumMiIZPAN29.

27Maszynopisbezdatypodpisany:KurdSchulz.Tekstukazałsiędrukiemdopierow1986r.
(Ploetz1986).

28Maszynopiszawieraodręcznypodpis„PaulRuthke,Hamburg14.02.1950”,jegotreśćzostała
opublikowanawczasopiśmie„Vogelwelt”(Ruthke1949,174–175).

29AMiIZPAN16/23,5532.



655

PaulRobienwopracowaniachiwspomnieniach

Wielowątkowa inietuzinkowabiografiaRobiena zostaładotądnajpełniej
opracowanawdwóchwspomnianychjużpublikacjachniemieckojęzycznych:
monografiipoświęconejhistoriipowstania ruchówekologicznychwNiem-
czechautorstwaUlrichaLinsego(Linse1986)orazwmateriałachstanowiących
pokłosiepolsko-niemieckiegosympozjum(Eichstädtetal.1998),któreodbyło
sięwSzczecinie (20–22 IX1995)dzięki staraniom JerzegoGiergielewicza.
WpublikacjiU.LinsegobiografiaRobienaprzedstawionazostałanajpierw

wkontekściepoczątkówradykalnychruchówekologicznychwduchuanar-
chistycznymisocjalistyczno-syndykalistycznym,następniewkontekścieeko-
anarchizmu30.Zawierarównieżopracowanienieopublikowanejautobiografii
Robiena31, przygotowane prawdopodobnie jeszczew latach czterdziestych
XXwiekuprzezwspółpracownika„StettinerGeneral-Anzeiger”H.Ploetza32.
Stanowiono źródło informacjina tematdrogi życiowejRobiena, a zwłasz-
czaduchowych i społecznychpodstaw jego anarchistycznegobuntu. Szkic
H.Ploetzaukazał się drukiemdopierowksiążceU.Linsego (Linse 1986,
165–167;por.przypis27).
Poświęcone Robienowi fragmenty książki Linsego zostały umiesz-

czone równieżwmateriałach ze szczecińskiego sympozjum (Linse 1998).
W publikacji tej znalazły się także inne teksty prezentujące biografięRo-
biena, akcentujące – zgodnie z tytułowymhasłem sympozjum– jegodzia-
łalność jako badacza awifauny i pioniera ochrony przyrody Pomorza33.

30Rozdział 4:RadikalerÖkosozialismusderWeimarerZeit –die „Siedlungs-Aktion” (Linse
1986,72–94).Rozdział5:AlternativerÖkoanarchismus–die„Naturrevolution”(Linse1986,
95–124).

31AutobiografiaRobiena–12kartekmaszynopisu–podobnobyłapodstawąartykułuw„Stet-
tinerGeneral-Anzeiger”.Dotądjednakniezostałaustalonadataukazaniasiętegotekstuani
nieodnalezionogonałamachgazety(Ploetz1986,164–165).

32HermannPloetz (1870–1946) –urodzonywpowiecie kamieńskim (Kretlow/Kammin in
Pom.),od1895r.doczasuewakuacjiwtrakciedrugiejwojnyświatowejzwiązanyzeSzcze-
cinem;pisarz i krytyk sztuki, nauczyciel gimnazjalny, działaczm.in.Bund Heimatschutz in
Stettin, którewydawało „PommerscheHeimat.MitteilungendesBundesHeimatschutz,
LandesvereinsPommern”,stanowiącedodatekdo„StettinerGeneral-Anzeiger”(Muhr1930,
342–344;Raeck1969,348).

33Wykaztekstówzawartychwmateriałachzeszczecińskiegosympozjum:JerzyGiergielewicz,
Paul Robien – eine kurze Biographie, 5–6;UlrichLinse,Paul Robien – eine Würdigung seines
Lebens, s. 7–22; Jerzy Giergielewicz, Paul Robien – Forscher und Pionier des Natur-
schutzes in Pommern, s. 23–31; Jerzy Giergielewicz, Wojciech Zyska, Ergänzungen zur
Biographie Paul Robiens. Die letzten Monate des 2. Weltkrieges und die Geschichte
der Naturstation auf der Insel Mönne in der Nachkriegszeit, s. 32–38; Jürgen Stübs,Gerhard
Klafs, Das Werden und Wirken eines pommerschen Ornithologen und Naturschützers
Jürgen Stübs und Gerhard Klafs, s. 39–46;HartwigRuthke,Erinnerungen des Enkels an seinen
Großvater, 47–50; JürgenStübs,Ornithologische Veröffentlichungen von Paul Robien, s. 51–56;
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PodnosisięwnichogromnezasługiRobienajakojednegozpionierówbada-
jącychmiejscawystępowaniaposzczególnychgatunkówptakównaPomorzu,
apelującegoopilnąochronęnajcenniejszychobszarówdlaawifaunyPomorza
orazwizjonerskiego ekologawskazującegonowedrogiwochronie przyro-
dy,dalecewykraczającepozaramyczasów,wktórychżył.Publikacjazsym-
pozjumdaje równieżmożliwość zaznajomienia się z konkretnymiobszara-
mi,wskazanymiprzezRobienajakocenneprzyrodniczo,którepo1945roku
–poobustronachOdry–wwiększościzostałyobjęteochronąprawną,stając
sięrezerwatamiprzyrody,obszaramiNatura2000,parkamikrajobrazowymi,
awjednymprzypadkuparkiemnarodowym(NationalparkJasmund,od1990roku).
Wkontekście biografiiRobiena znaczące są również pojedyncze teksty

publikowane na różnych łamach:K.Kowalskiej (1948), J.Giergielewicza
(1994–2015),W.iH.Eichstädtów(1998–2008),wspomnieniaświadkówjego
działalności(1942–1991)–współpracowników,wolontariuszyNaturwarteMönne
czyuczestnikóworganizowanychprzezniegowyprawwramachZwitscherklub,
wtymsynaPaulaRuthke(junior)czyHermannaAckermana,ArthuraBre-
taga,UlrlichaDunkela,MaxaFengera iHermannaHinza34. Istotnesątakże
prace specjalistówomawiające założenia funkcjonowaniaNaturwarte Mönne
irelacjonującejejdziałalność.Stanowiąonebogatemateriałydorekonstrukcji
biografiiRobienazokresujegożycianawyspiewlatach1922–194535.Źródłem
dobiografiijestrównieżbibliografiapublikacjinajegotemat,opracowanaprzez
J.StübsaiW.Eichstädta(Stübs,Eichstädt2008b),alepodobniejakbibliogra-
fia publikacji ornitologicznych zawiera luki.Dla zbudowaniawyobrażenia
oPauluRobieniebezcennewydaje się także literackieujęcie jegożyciorysu
autorstwaArturaDanielaLiskowackiegowopowiadaniuObrączka(Liskowacki
1998,113–131;2021,113–131),zainspirowanymopowieściamiJ.Giergiele-
wicza.Opowiadanietopoprzedzonebyłotekstemopublikowanymw„Kurie-
rzeSzczecińskim”, stanowiącympodsumowanie szczecińskiego sympozjum
(Liskowacki1996,7).

DirkWeichbrodt,Wirkungsstätten Paul Robiens in Vorpommern aus heutiger Sicht, s. 57–61;
Jerzy Giergielewicz, Wojciech Zyska, Polnische Erben der Ideen Paul Robiens.
Ing. Jerzy Noskiewicz – ein Wegbereiter für den Naturschutz in Pommern, s. 62–65;
Werner Eichstädt,Die Hauptarbeitsziele der Omithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg
-Vorpommern, s. 66–69; JürgenStübs,Archivalien im Vorpommerschen Landesarchiv in Greifs-
wald,denOrnithologenundNaturschützerPaulRobien(1882–1945)betreffend,s.70–72;Original-
dokumente [aus den Akten des Staatsarchives Szczecin/Stettin], s. 73–86 (Eichstädt et al. 1998).

34Dunkel1942(tekstzokazji jubileuszu60-leciaPaulaRobiena);Ruthke1949;1953;1962;
Hinz 1950; 1969; 1972;Bretag 1962;Fenger 1962;Ackermann1991 (podstawą tekstu są
wspomnieniaautorazwizytnawyspieMönnewlatach1923–1931).

35Ruthke1951 (zawierabibliografię publikacji dotyczącychbadańnawyspieMönne za lata
1923–1942);Lück1991;Nowak1994;Eichstädtetal.1998;EichstädtW.,EichstädtH.2003.
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PaulRobienwNaturkundemuseumderStadtStettin
Analizadokumentówarchiwalnychorazomówionychwcześniejopracowań

dotyczącychPaulaRobienapozwoliłaustalić, żewMuseum der Stadt Stettin,
wdzialeNaturkundemuseum,pracowałwlatach1916–1920jakoopiekunzbioru
ptaków.Dokumentywytworzonew trakciepracywmuzeum, głównieko-
respondencjęzezwierzchnikamiAugustemHahne iLeopoldemKrügerem,
podpisywał swoim rodowymnazwiskiem:Ruthke (ryc. 4).Na tle innych
archiwaliówwyróżniająsięstarannymiczytelnympismem.Od1921rokunadal
współpracowałzmuzeum,choćzupływemczasujegozwiązkiztąinstytucją
rozluźniałysięwwynikunarastającychwzajemnychniechęci,którychpodstawą
byłykategoryczneprzekonaniaRobienaibezkompromisoweżądaniadziałańna
rzeczochronyprzyrody.Byłyonetakżeprzyczynąnapięćikonfliktówzówcze-
snymśrodowiskiemnaukowym,któregoprzedstawicielepiastowalistanowiska
wróżnychinstytucjachiorganizacjachzaangażowanychwochronęprzyrody,
włączającwtoszczecińskiemuzeum.
W1916rokuRobienmiał34lataibyłczłowiekiemzdużymbagażemży-

ciowym.Pochodziłzespołecznychnizin,byłprzedstawicielemklasyrobotni-
czej.Jegosławajakoornitologaidziałaczanarzeczochronyprzyrodydopiero
nabierałarozpędu.Pracawmuzeumbyłapierwszymnobilitującymzajęciem
wjegożyciu.Dawałanadziejęnapoprawędotychczasowegosiermiężnegolosu
i–coistotne–byłazwiązanazjegopasją,którejjużod1912rokudawałwyraz
wpublikacjachna łamachmiesięcznikadlamiłośnikówptaków„Gefiederte
Welt”iszczecińskiegodziennika„StettinerGeneral-Anzeiger”.Okreszatrud-
nieniawmuzeumokazałsięniesamowicietwórczyiburzliwy.Robienzaistniał
wkręgachnaukowych,wtedyteżwyraźnieskonkretyzowałysięcelejegoprzy-
szłychdziałańnarzeczopisanejjuż„zielonejrewolucji”.
Jakwspomnieliśmy,RobienznalazłzatrudnieniewNaturkundemuseumdzięki

wstawiennictwuErwinaAckerknechtaiprzychylnościjegoprzyjacielaFriedri-
chaAckermannem,nadburmistrzaSzczecina,którybyłformalnymzwierzch-
nikiemMuseum der Stadt Stettin (Ackermann1991, 13–22;Linse 1986, 99).
Naturkundemuseum(MuzeumPrzyrodnicze)stanowiło–obokMuseumfürKunst
undHandwerk(MuzeumSztukiiRzemiosłaArtystycznego)–jedenzdwóch
działówMuseumderStadtStettin.

MuseumderStadtStettinmieściłosięwgmachuwcentralnejczęściHakenterrasse
(obecnieul.WałyChrobrego3),ajegouroczysteotwarciemiałomiejsce23VI1913
roku.Tamzdeponowanoiprezentowanoszczecińskiezbioryprzyrodnicze36.Zbio-
ryidziałalnośćNaturkundemuseumbyłyfinansowaneprzezmiastoimerytorycznie
podlegałysiedmioosobowejkomisjiradymiastadosprawprzyrodniczo-naukowych,

36EichstädtW.,EichstädtH.2001a;2003;2008a;Kozińska2013b;Pfaffl2017;Kacprzak2021.
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której przewodniczyłA.Hahne (MNSAMM37;EichstädtW.,EichstädtH.
2001a, 19).NapoczątkudziałalnościNaturkundemuseumwnowymmiejscu
zbioramiosobiściezarządzałHeinrichDohrn(1838–1913)(Meyer1939,46–53;
Kozińska2013b)38.Wynikało to zwarunkówumowyzwrześnia 1892 roku
pomiędzynim amiastemSzczecinw sprawieprzekazaniamiastu zbiorów,
nietylkoprzyrodniczych,gromadzonychod1863rokuwramachPommersches
Museum (MuzeumPomorskie)39 (Kozińska2013b,102;Kacprzak2021,36).
Do1913rokuzbiorytebyłyprzechowywaneiprezentowanewkamienicyprzy
Lindenstraße22(obecnieal.3Maja22).PośmierciH.Dohrna(1X1913roku)
kustoszemNaturkundemuseumzostałprof.L.Krüger(1861–1942)(Meyer1939;
Urbahn1943),nauczycielgimnazjalny,entomolog,specjalistasystematykiwa-
żekisieciarek,któremupowierzonoprzewodniczenieEntomologischeVereinzu
Stettin(SzczecińskiemuTowarzystwuEntomologicznemu),jakodotychczaso-
wemubliskiemuwspółpracownikowizmarłegoH.Dohrna.Obydwiefunkcje
L.Krügerpełniłdo1927roku.
Wmomencie otwarciamuzeum (1913) na zbiór działu przyrodniczo-

-naukowegoskładałysiękolekcjegeologiczne,zoologiczne(ssaki,ptaki,owady)
i botaniczneoraz tematyczniepowiązanyksięgozbiórbiblioteczny.Kolekcja
ornitologiczna–okazówptaków, częstowraz zgniazdami i jajami– zawie-
raławtedywprzeważającej części eksponaty egzotyczne zAfryki iMalezji.

37DokumentzarchiwumMNSAMM(maszynopis):L.Krüger1913.AllgemeineBestimmungen
über die Tätigkeit der Beamten der Naturwissenschaftlichen Abteilung des Museums.MNSAMM.
Magistrat Stettin Stadt Museum. Naturwissenschaftliche Sammlungen. Allgemeines (1913–1926),
dok.29–33.

38HeinrichWolfgangLudwigDohrn (1838–1913) – synCarlaAugustaDohrna (przedsię-
biorcy,doktoranaukprzyrodniczych,założycielapierwszegowNiemczechstowarzyszenia
entomologówStettinerEntomologischeVerrein,wydawcy„StettinerEntomologischeZeitung”)
iwnukHeinrichaDohrna(kupca).UrodzonywSzczecinie,podobniejakojciec:przedsię-
biorca, naukowiec i polityk.Poojcuprzejął bogatą kolekcję przyrodniczą,wzbogacając ją
własnymizbioramizwyprawnaSumatręidoZatokiGwinejskiej.W1887r.objąłpoojcu
funkcjęprezesaStettinerEntomologischeVerreinikontynuowałwydawanierocznika„Stettiner
EntomologischeZeitung”.Skupiłwokółsiebiekrągzamożnychszczecinian–naukowców,
kolekcjonerów imecenasów sztuki – dzięki którymw ramach towarzystwaPommersches
Museum (MuzeumPomorskie) zgromadzono różnorodne zbiory, które stały się podstawą
MuseumderStadtStettin.

39Pommersches Museum funkcjonowało (w latach1863–1896)nie tyle jakomuzeum, ile jako
muzealne towarzystwoprzyrodnicze, skupiająceprzedewszystkimprzyrodnikówi lekarzy.
Gromadziłookazyprzyrodnicze i geologiczne, obiekty archeologiczne, etnograficzne, do-
kumenty,numizmaty,dziełasztuki,azczasemcałekolekcje–dorobekżyciaczyspuścizny
rodowepomorskich elit.W latach 1863–1913 r. zbiory te były przechowywane i prezen-
towanewkamienicyH.DohrnaprzyLindenstraße22 (al. 3.Maja 22).W1892 r.weszły
wskładzasobuMuseumderStadtStettin,alenadalbyłyosobiściezarządzaneprzezH.Dohrna.
Od1913 r. zostałyumieszczonew specjalniewybudowanymgmachuprzeznaczonymna
celemuzealnenaHakenterrasse.
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Pochodziłyonezprzekazówprywatnych,głównieH.Dohrna(ok.400egzem-
plarzy,m.in. kolibrów,papug,ptaków szponiastych).Znajdowały sięwniej
równieżokazyeuropejskieipomorskie.Teostaniebyłygłówniedaramilokal-
nychleśnikówimyśliwych.NajwiększakolekcjaptakówzPomorzawpłynęła
dozasobuszczecińskiegomuzeumodFranzaKoskego(1862–1920),członka
OrnithologischerVereinStettin(SzczecińskiegoStowarzyszeniaOrnitologicznego),
autorawielutekstówoawifauniePomorza,wtymcorocznychdoniesieńorni-
tologicznychpublikowanychw„ZeitschriftdesOrnithologischenVereinszu
Stettin”(zalata1891–1907),orazbibliografiioawifauniePomorzaobejmują-
cejlata1530–1916(Koske1917a;1917b;1920).Merytorycznymopiekunem
zbioruptakówbyłwtymczasiedrGüntherEnderlein(1872–1968),zoolog
ientomolog,specjalistaodbłonkówekiegzotycznychmuchówek,którykarierę
muzealnegonaukowcarozpocząłjakoasystentprof.AugustaBrauerawZoo-
logischesMuseumwBerlinie;w1906rokuobjąłonstanowiskokustoszanauko-
wegowPommerschesMuseum,awNaturkundemuseumpracowałdo1919roku
(Kozińska2013b,101).
Wystawaptakówprezentowanabyłanapierwszympiętrzegmachumuzeum.

Doużytkudziałuprzyrodniczegoprzeznaczonebyłyteżpomieszczeniawpiw-
nicach.Wlatach1913–1920zbiórptakówwzmiankowanybyłjedyniewprze-
wodnikachpowystawachMuseumderStadtStettin(Museum1913a;1913b;1915).
Wdokumenciez1913rokuopisującymkierunkirozwojuzbioruzoologicznego
Naturkundemuseum40 ptaki sąwymieniane jedynie jakoprzykładyprezentacji
określonychprocesówbiologicznych(np.funkcjonowaniaukładuoddechowe-
go,układukrążenia,sezonowejzmianywygląduitd.),apodstawądziałalności
tegodziałubyłybadaniaentomologiczne,ponieważtowłaśniekolekcjaowadów
zapoczątkowanaprzezCarlaAugustaDohrna(1806–1892)41iprzezlatasystema-
tycznieuzupełnianaprzezinnychkolekcjonerówbyła„skarbem”szczecińskiego
muzeum(Kozińska2013a,134;Kozińska2013b,91,99).Wpublikowanych
szczegółowychomówieniachkolekcjiNaturkundemuseum niemaopracowań
dotyczącychptaków.Zapewnewynikałotozfaktu,żezbiorytenawetwramach
PommerschesMuseumiprzedulokowaniemichwnowymgmachunaHakenter-
rasseniemiałyswojegoeksperta,takjaktomiałomiejscewprzypadkuinnych
muzealiówprzyrodniczych– geologicznych czy entomologicznych.Zainte-
resowaniabadawczedr.G.Enderleina,wspomnianegoopiekunamerytorycz-
negokolekcjiptaków,skupiałysięraczejnazagadnieniachentomologicznych.

40DokumentzarchiwumMNSAMM(maszynopis):MagistratStettinStadtMuseum.Naturwis-
senschaftlicheSammlungen.Allgemeines(1913–1926),dok.41–61.

41CarlAugustDohrnbyłwłaścicielem rozsławionejw całejEuropie kolekcji – ok. 40 tys.
chrząszczy(Meyer1939,19–46).
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JeszczewokresiefunkcjonowaniaPommerschesMuseumwdorocznychsprawoz-
daniachrejestrowano jedyniewpływyokazówptakówdozbioru(Verzeichnis
1866, 14;Verwaltungs-Bericht 1868–1876).Badawczewątki ornitologiczne
wmuzealnychpublikacjachpojawiająsiędopierood1920roku,wwydawnic-
twiestanowiącymorganzałożonegow1918rokuPommerscheNaturforschende
Gesellschaft(PomorskiegoTowarzystwaPrzyrodniczego),którezostałopowołane
wceluinwentaryzacjifaunyifloryPomorza(Hahne1920;Kozińska2013b;
Pfaffl2017).ObokFranzaKoskego,RudolfaFreundaczyRudolfaNeubaura
(Koske1920;1921;Freund1921;Neubaur1925)Robienjestgłównymautorem
umieszczonychtamartykułówornitologicznych.

PommerscheNaturforschendeGesellschaft (dalej:PNG)byłościślepowiązane
zNaturkundemuseum.Wmuzeummieściła się siedzibaPNG.Towarzystwo
powstałozinicjatywym.in.kierownictwamuzeum,którenależałoteżdojego
zarządu,aczłonkamiPNGbylirównieżpracownicymuzeum.Nałamachrocz-
nikaPNG„AbhandlungenundBerichtederPommerschenNaturforschenden
Gesellschaft”(1920–1929,dalej:„AbhandlungenundBerichtePNG”)publi-
kowanebyłydoniesieniaodziałalnościmuzeum.Od1931 rokuwwyniku
zmianykierownictwawNaturkundemuseumorazjegogruntownejreorganizacji
czasopismostałosięorganemwspółwydawanymprzezPNGiNaturkundemu-
seum,atakżezyskałonowąnazwę:„Dohrniana.AbhandlungenundBerichteder
PommerschenNaturforschendenGesellschaftunddesNaturkunde-Museums
derStadtStettin”(1931–1942,dalej:„Dohrniana”).
Wokresie,wktórymRobienpracowałwNaturkundemuseum(1916–1920),

pojawiasięnowakoncepcjagromadzeniaiprezentowaniazbiorówprzyrodni-
czych.Lataświetnościtegomuzeum,czyliprzemyślanejidynamicznejdziałal-
nościnaukowo-dydaktycznejiekspozycyjnej,nadeszłypo1928roku.Zostały
zapoczątkowanezmianamikadrowymi,którenastąpiływwynikuzatrudnienia
dr.HorstaWachsa(1888–1956),ornitologaiprofesorazoologiiUniwersytetu
wRostoku;funkcjękustoszaszczecińskiegozbioruprzyrodniczegopełniłdo
1933roku(Koehler1956).Wlatach1929–1938zbioremptakówzajmowałsię
drWalterBanzhaf(1901–1942)(EichstädtW.,EichstädtH.2001d,17),ornitolog
ibiolog,absolwentuniwersytetówweFrankfurcienadMenemiKönigsbergu,
zdoświadczaniempracywVogelwarteRossiten(1926;StacjaOrnitologicznaRos-
siten),wszczecińskimmuzeumzatrudnionynastanowiskupracownikanauko-
wego.W.Banzhafbyłodpowiedzialnyzakształtowaniemuzealnegozasobufau-
nyPomorza(wtymptaków).Wlatach1929–1938byłrównieżorganizatorem
iczołowymbadaczemumiejscowionejnawyspieMorzaBałtyckiegoBiologische
StationderGreifswalderOie(StacjiBiologicznejGreifswalderOie),funkcjonu-
jącejpodauspicjamiszczecińskiegomuzeum.Wlatach1936–1938W.Banzhaf
był również redaktoremwspomnianego rocznikamuzealnego„Dohrniana”,
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aw latach1935–1938pełnił funkcjęKomissar Komitee für Naturdenkmalpflege
inBezirksStettin(komisarzaKomitetuds.OchronyPomnikówPrzyrodyOkręgu
Szczecińskiego)(EichstädtW.,EichstädtH.2008,66).Ważnąpostaciąwkon-
tekścieRobiena był równieżErnstHolzfluß (1868–1943) – od 1915 roku
kierownik sekcji botanicznejNaturkundemuseum, od 1918 sekretarz PNG,
od1921komisarzProvinzialkomiteefürNaturdenkmalpflegeinPommern(Komitetu
ds.OchronyPomnikówPrzyrodyProwincjiPomorze), a od1927 redaktor
rocznikamuzealnego„AbhandlungenundBerichtePNG”(stanowiskatezaj-
mowałdośmierciw1943roku)(EichstädtW.,EichstädtH.2008,60–61,65).
H.Wachs,W.BanzhafiE.HolzflußstalisięantagonistamiRobiena(Behrens
2008,35–37;EichstädtW.,EichstädtH.2008,60–61).
PodstawązatrudnieniaRobienawNaturkundemuseumbyłjegolistdowspo-

mnianegojużnadburmistrzaSzczecinaF.Ackermanna,wsprawiepowierzenia
mu stanowiska ornitologa (Vogelkundler).Na potwierdzenie odpowiednich
kwalifikacjiRobienwskazałwliścieswojepublikacjeornitologicznewprasie
codziennejipopularnonaukowejorazgromadzonyod1910rokunieopubli-
kowanymateriałbadawczyBrutstudienimBezirkStettinoraznotatkibotaniczne
(Robien 1920c, 9). Jego kandydatura została zaakceptowana przezwładze
Naturkundemuseum,m.in.przewodniczącegoradymiastadosprawprzyrodni-
czo-naukowychA.Hahnegoorazkustoszaprzyrodniczegozbiorumuzealnego
prof.L.Krügera.SamRobienw1921 roku, czyli jużpozakończeniapracy
wmuzeum,napisał,żezostałzatrudnionyprzezmiastoSzczecinzzadaniem
„uporządkowania chaotycznej kolekcji ptakóww jeszczebardziej chaotycz-
nymmuzeum(…),a takżeprowadzeniabadańirozpowszechnianiawiedzy
naukowejsłowemipismem”(Robien1921c;Linse1986,99).Wrokunastęp-
nym(1922)dałupustswejniechęciwobectejpracy,pisząc(jeszczeostrzej),
że „muzea, szczególnie te przyrodnicze, przypominają komnaty pomordo-
wanychprzeznaukowców, kolekcjonerów i przyrodnikówzwierząt, którzy
tylko czyhająna tobarwne i bujne życienawolności, by je zmumifikować
walkoholu”(Robien1922a,1;Linse1986,99).ArchiwaliaNaturkundemuseum
zawierającedokumentysporządzoneprzezRobienawdużejczęścizwiązanesą
ztypowaniem,kosztorysami,wysyłaniemiopłacaniemrachunkówzapreparo-
wanieokazówptaków.Rejestrowałyrównieżjegoinnąpodstawowądziałalność
jakoopiekunazasobu,czyliuzupełnianiezbioru.Dojegozadańsłużbowych
należałyekspertyzykolekcjiptakówoferowanychdozakupuprzezmuzeum,
pozyskiwaniedomuzealnejkolekcjiokazówptakówzPomorzaorazulepszanie
sposobówicheksponowania42.

42[ProśbaP.RobienadoA.Hahnnezdn.15.03.1919r.wsprawiepozwolenianapozyskaniedozbioru
muzeumdziupliiśladówżerowaniadzięcioładużego,znalezionychprzezP.RobienawLaskuArkoń-
skim]–dokumentzarchiwumMNSAMM:MagistratStettinStadtMuseum.Naturwissenschaft-
licheSammlungen.Allgemeines(1913–1926),dok.233.
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JakopracownikmuzeumRobienprzystąpiłdoPNG.W1919rokuwidnieje
na liście członków towarzystwa jakokierownikDziałuPtaków (Abteilungs-
vorsteherfürVögel)(Krüger1920,117),awsprawozdaniuza1920rokjużjako
ornitologzamieszkałypodadresemErnst-Moritz-Arndt-Haus-Stift(Krüger1921,
144).ZesprawozdańzdziałalnościPNGzalata1919–1920dowiadujemysię
ozadaniachrealizowanychprzezniegowramachpracywmuzeum.Dokony-
wałporannych,wieczornychinocnychobserwacjiptakówwparkach,lasach
i na terenach podmokłych.Organizował niedzielne wycieczki w ramach
ZwitscherklubpobliższychidalszychokolicachSzczecina,wktórychuczest-
niczylitakżeczłonkowiePNGipracownicymuzeum.Oprowadzałczłonków
PNG iZwitscherklub pomuzealnejwystawie ptaków.Wygłosiłwmuzeum
prelekcjęnatematkukułki(3III1920).Przewodziłwycieczceczłonkówstar-
gardzkiegooddziałuPNGnadjezioroKitzerowersee(Kiczarowok.Stargardu)
(13VII1919)(Krüger1920,140–158;1921,133).Nałamachrozprawispra-
wozdańPNGukazywałysiętakżeobszernetekstyRobienaoptasimświecie
Pomorza:ZurErforschungderpommerschenVogelwelt(Robien1920d),DasBrut-
geschäft pommerscher Vögel im Jahre 1919 (Robien 1920a),Die Vogewelt Pom-
merns(Robien1928),DieVogelweltPommerns.Nachtrag1929/30(Robien1931).
WtrakciezatrudnieniawmuzeumRobienwydałrównieżwspomnianąjuż

pracęDieVogelweltdesBezirkesStettin(Robien1920c).Wersjęroboczątejksiążki
recenzowałprzełożonyRobienaprof.L.Krüger, zuznaniemwypowiadając
sięojejmerytorycznejzawartościistyluautora(atrakcyjnymdlaczytelnika),
atymsamymzapewniającprzyszłegowydawcę(jednegoznajważniejszychna
Pomorzu–LeonSaunieresVerlagsbuchhandlungStettin),żejejpublikacjaprzynie-
sieprofity43.DowiększościuwagmerytorycznychrecenzentaRobienodniósł
siępozytywnie,co jestwidocznewwersjiopublikowanej jegoopracowania.
WumieszczonychwtejksiążceopisachwielugatunkówptakówRobienod-
nosi się dookazówznajdujących sięw zbiorachmuzeum (ryc. 6), pocho-
dzącychczęstozewspomnianej jużnajwiększejpomorskiejkolekcjiptaków
F.Koskego(zlat1888–1892).Możnasięzniejrównieżdowiedzieć,żewswoich
poszukiwaniachterenowychRobienpodążałsprawdzonymtropemwcześniej-
szychmiejscpozyskiwaniamuzealnychokazów.

43ProfesorL.Krügerstwierdzawswejrecenzji,że:„pracajestznakomita[einevorzüglicheArbeit
ist],wrównymstopniucennaznaukowegopunktuwidzenia[ingleicherWeisewissenschaftlich
wertvoll],jakiłatwaiprzyjemnadoczytaniadlawykształconychlaików[leichtundangenehm
[les]barauchfürgebildeteLaien].Jejwydaniewformieksiążkibyłobyprzedsięwzięciemzasłu-
gującymnauznanie”.Idalejpisze:„Pracapowstaławwynikuniezliczonychobserwacjiwła-
snychautora.Rzadkosięzdarza,abyzostałyonezebraneprzezjednegoznawcęnatakdu-
żymobszarzewtakikrótkimczasieibyłytakkompletneisumienne.Obserwowanieptaków
tozasadniczaczęśćzadaniażyciowegoRobiena,copozwalamunatrzymaniesięzdalekaod
wszelkiejprzesadyiprzypuszczeń.Jeślipiszeotychostatnich,topoddajejestarannejkrytyce.
Rezultatyniepewne,nawet jeśli pochodzą zwłasnychobserwacji, sygnalizuje jako takie”.
Tłum. J.Grzelak. [Opinia L. Krügera dot. roboczej wersji książki P. Robiena „Die Vogelwelt des
BezirkesStettin”(1920)zdn.01.07.1920,rękopis](AMiIZPAN;PMZ1/50,2006:59a–61a).
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Wartopodkreślić, żedwie spośródwyżejprzywołanychprac–DieVogel-
weltdesBezirkesStettin (Robien1920c) iDieVogeweltPommerns (Robien1928)
–przezwspółczesnychornitologówuważanesązanajważniejszedziełaPaula
Robiena,główneźródłowiedzyorozmieszczeniuptakównaPomorzu.Dodzi-
siajcytujesięjewpublikacjachoawifauniePolski.Satysfakcjonującajestwięc
świadomość,żeszczecińskiemuzeummiałoswójwkładwichopublikowaniu.
WtrakciepracywmuzeumornitologicznetekstyRobienazaczęłysięukazy-

wać(od1918roku)nałamachspecjalistycznegoczasopismaornitologicznego
„OrnithologischeMonatsschrift”.Publikowaniewnaukowychperiodykach
byłowymogiempracodawcy,ponieważNaturkundemuseumbyłoinstytucjąna-
ukową,adotejpory(od1912roku)Robienpublikowałjedyniepopularno-
naukowe szkice ornitologiczne na łamach „GefiederteWelt” (miesięcznik
hobbystycznyoptakach) i „StettinerGeneral-Anzeiger” (gazeta codzienna)
(Stübs,Eichstädt2008a,211–215).
Z powyższego opisu działalnościRobienawNaturkundemuseummożna

wyciągnąćwniosek,żedobrzewywiązywałsięzesłużbowegoobowiązkupro-
wadzeniabadańirozpowszechnianiawiedzynaukowej.Napewnojednaknie
czułsiędobrzewnaukowymświecie;nieakceptowałstosowanychwnimme-
todbadawczych.Bliższabyłamuedukacjaśrodowiska,zktóregosięwywodził
iwktórympokładałnadziejezwiązanez„zielonąrewolucją”.CzłonekFreie
SozialistischeJugend(WolnejMłodzieżySocjalistycznej),który„zgrupąkolegów
zainteresowanychprzyrodą odbywałwędrówki z «profesorem»”, przekazał
U.LinsemuwspomnieniezokresupracyRobienawmuzeum.Wedługtejrela-
cjimłodzieńcy,zobaczywszygopierwszyrazschodzącegozpowagązeschodów
Hakenterrasse,nadalimuprzezwisko„KaiserWilhelm”,zewzględunasposób
jegonoszeniasię–żołnierskiebutyiszarążołnierskąkurtkę.Aprzyrodnicze
wyprawyznimwspominalitak:„Żadnychrestauracjinieodwiedzano.Robien
przekazywałmłodymludziom,żewszystko,cojestpotrzebnedożycia,moż-
nawłożyćdoplecaka,wedługniegobyłtojedynysposób,abybyćwolnym”.
Idalej:„wychodziłpozazwykłąobserwacjęiuczyłswojegoantykapitalistyczno-
-anarchistycznegospojrzenianażycie.(…)inaczejniżnalekcjachszkolnych,
umiałzilustrowaćprawanaturyiżycia”.Mówiłteżoelementachpasożytni-
czych,którepowinnybyćeliminowanezkorzyściądlanaturalnegożyciailudzi
(Linse1998,15).Spośródtejmłodzieżywerbowalisiępóźniejsiwspółpracow-
nicyRobienanaNaturwarteMönne.
Robiennie chciał być „badaczem zwłok”. Pragnął obserwować i badać

naturę,nie czyniąc krzywdy żadnej żywej istocie.Był zagorzałymwrogiem
myśliwych, obrączkowania ptaków (ze względu na ówczesny brak prze-
szkoleniaobrączkujących) i pozyskiwaniaokazówptakówdobadańnauko-
wychprzez ich zabijanie.Był przedewszystkimornitologiem terenowym,
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którypragnąłpoświęcić siępracywobmyślanejprzez siebie stacji przyrod-
niczej–własnegomiejscadożyciabliskonatury–ipracybadawczej,której
efektemmiałybyćnietylkoanalizyrozmieszczeniailiczebnościptaków,ale
takżerejestracjazmianzachodzącychwśrodowiskuprzyrodniczymipodej-
mowaniedziałańochronnych.Po1921roku,kiedyintensywnieangażowałsię
w realizację swojej „zielonej rewolucji” oraz organizacjęNaturwarte Mönne
(maj1922roku),jegozwiązkizmuzeumbyłyjeszczekontynuowane.Dostarczał
znalezionemartweokazyptakówdomuzealnegozbioru.CzłonkowiePNG
ipracownicymuzeumnajegozaproszeniedokonywalirekonesansównawyspie
Mönneorazpublikowaliichwyniki(Holzfluß1925,72–75).Wplaniedzia-
łalnościNaturwarteMönnebyłowybudowanieinsektariumwcelukontynuacji
rozpoczętejwNaturkundemuseumhodowligąsienic(1920/1923).Zpowodubra-
kumateriałówipieniędzyniewykonanojednaktegoplanu(Robien1923a,5).
MuzeumwspierałoteżdziałalnośćRobienawzakresiewłasnychinstytucjonal-
nychzainteresowańbadawczych,naprzykładudostępniającNaturwarteMönne
gablotydoprezentowaniaowadów44(ryc.5).Ciekawostkąjest,żew1928roku
synRobiena–PaulRuthke(junior)–odbyłstażwNaturkundemuseumjakopre-
paratoriopiekunkolekcjijaj(Ruthke2016,182–183;por.przypis5).Po1928
roku,gdymuzeumzasiliłanowakadranaukowa,wtymH.Wachs,E.Holzfluß
iW.Banzhaf,związkiRobienazmuzeumpowoli rozluźniały sięwwyniku
nasilających się konfliktów. Jego trzejwymienieni antagoniści realizowali
bowiemnową koncepcję co do zasobów i działalnościNaturkundemuseum
(w tym sposobu funkcjonowania zbioru ornitologicznego) – odwrotu od
badania i eksponowania zwierząt egzotycznychna rzecz stworzenianauko-
wejkolekcjifaunyifloryPomorzaprzezdynamicznepozyskiwanieokazów,
rzetelne opracowanianaukowe zbiorów i fachową edukację.W tym czasie
Robien popadałw częste konflikty z pracownikamimuzeum, protestując
przeciwkozabijaniuptakówwcelupozyskiwaniaichokazówdozasobumu-
zeumczynieumyślnemukrzywdzeniu ichprzy intensywnieprzeprowadza-
nej akcjiobrączkowania (EichstädtW.,EichstädtH.2003,15–20).Ówczes-
nedziałaniaRobienabyłyopiniowaneprzezpracownikówmuzeumpełnią-
cychfunkcjeurzędnikówwpaństwowychinstytucjachpowołanychnarzecz
ochronyprzyrody45,zktórymimiałnapiętestosunkizwyżejwymienionych
powodów.Wocenie pracy, projektów i interwencjiRobiena znaczącą rolę
zacząłodgrywaćbrakformalnegowykształceniaikonfliktogennaosobowość.

44[ListP.Robienazdn.28.06.1933r.zdrukowanymnagłówkiemNaturwarteMönneStettin1iodpo-
wiedźzmuzeumzdn.29.06.1933r.(rękopis)]–dokumentzarchiwumMNSAMM:Magistrat
StettinStadtMuseum.NaturwissenschaftlicheSammlungen.Abgänge(1877–1940).

45E.Holzfluß–komisarzProvinzialkomitee fürNaturdenkmalpflege inPommernw latach1921–
1943;W.Banzhaf–komisarzKomiteefürNaturdenkmalpflegeinBezirksStettinwlatach1935–
1938(EichstädtW.,EichstädtH.2008,65–68;por.przypis15).
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Uznawano go za awanturnikamanifestującego swoją niechęć do urzędo-
wychposiedzeń.Ajegopostulatyiżądaniaprzeciwkodziałaniommyśliwych,
kłusowników,rolników,naukowców/muzealnikówpostrzeganojakonierealne
iniedorzeczne46(EichstädtW.,EichstädtH.2003,16–17).Muzeumniebyło
jużteżzainteresowaneNaturwarteMönne,ponieważod1929rokuuczestniczyło
worganizowaniu iwspieraniudziałalnościBiologischeStation der Greifswalder
Oie,naktórejwlatach1929–1938badaniaprowadziłW.Banzhaf(EichstädtW.,
EichstädtH.2001c;2001d).WtymczasieW.Banzhafwłaściwezmonopolizo-
wałrównieżedukacjęornitologicznąszczecinianiwjakiejśczęściPomorzan
(wzwiązkuzBiologischeStationderGreifswalderOie) (EichstädtW.,Eichstädt
H. 2001c), a także łamymuzealnego rocznika „Dohrniana” (1931–1942)47.
Od1933roku–kiedyNSDAPprzejęłowładzęiobsadziłoswoimiprzedsta-

wicielamistanowiskaznaczącychszczecińskichinstytucji(wMuseumderStadt
Stettinwlatach1933–1944byłtoAlfredKästner)–Robienowijakopowszechnie
znanemuantymilitaryścieibuntownikowiraczejniezależałonautrzymywaniu
układnychkontaktówztąinstytucją,taksamojakzinnymiurzędamiodpo-
wiedzialnymizaochronęprzyrody.Świadczyłyotymnasilającesiękonflikty,
którychapogeum,zróżnychwzględów,nastąpiłow1935roku.Naliniimu-
zeum–Robienkonfliktdotyczyłniedopuszczalnegowedługniegosposobu
pozyskiwaniaokazówptakówdomuzealnegozasobu.Swojemuoburzeniudał
upustwpublikacjachwydanychw1935roku,wktórychoskarżyłmuzeum
o„suchąnaukęzwielomazwłokamiptaków”(Eichstädt2003,35–39).Oskar-
żenietooburzyłoW.Banzhafa;wpiśmiez8VI1935rokudoE.Holzflußa,
ówczesnegokomisarzaProvinzialkomiteefürNaturdenkmalpflegeinPommern,do-
bitniewyraziłswójnegatywnysądnatematRobiena.Punktujegojakoosobę
zproblemamipsychicznymi, aprzedewszystkim jakonienaukowca, (osobę
bezwykształceniaakademickiego),któregoNaturwarteMönneniematakiego
znaczeniabadawczegojakprowadzonaprzezW.BanzhafaBiologischeStationder
GreifswalderOie48.
Trzebapodkreślić,żeodpoczątkuXXwiekuwśrodowiskachornitologów

wEuropie iAmerycePółnocnejnasilały siękonfliktypomiędzynaukowca-
mi abadaczami terenowymi.Wieluornitologów terenowych jednoznacznie
wyrażało swój sprzeciwprzeciwko sposobompozyskiwaniaokazówptaków

46[EinschätzungvonPaulRobiendurchErnstHolzfuß,Stettinden25.11.1921]–dokumentArchive
Greifswald(AGRep.60Nr.2815).

47WglądwdziałalnośćW.Banzhafawszczecińskimmuzeumdająm.in.archiwaliaNaturkunde-
museum, w których zachowane są teksty z gazet z lat 1933–1939 (142 wycinki!) oraz
opracowanie jego działalności zawodowejwraz z bibliografią publikacji dokonane przez
W.iH.Eichstädtów(MNSAMM.[Wycinkizgazetdot.MuseumderStadtStettin–Naturkundes-
museum(1933–1939)];EichstädtW.,EichstädtH.2001a;2001b;2001c).

48[PismoW.BanzhafadoE.Holzflußazdnia08.06.1935(maszynopis)](AMiIZPAN;PMZ1/50,
2006:50_68a,68b,69a,69b,70).
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przez ornitologówmuzealnych.Wskazywali oni, podobnie jakRobien, że
jedynymsposobemprowadzeniabadańnaukowychjest„wyjściewterenzlor-
netkąinotatnikiem,obserwowanieimyślenie”(Birkhead,Charmantier2009).
Zkoleizawodowiornitolodzymuzealni,którzyzajmowalikluczowestanowiska
wzwiązkachornitologicznych,często„jednoczylisięwewspólnejnienawiści
ipogardziedlaprzyrodnikówterenowych”(Haffer2008,76–87).Zperspektywy
czasumożnastwierdzić,żespośródornitologówpracującychwNaturkundemu-
seumnajwiększywkładwpoznanieawifaunyPomorzamiałwłaśnieRobien,
któregobadanianadalstanowiąmateriałwyjściowydookreśleniazmian,jakie
zaszływświecieptakównatymterenie.TymczasemwkładbadawczyH.Wachsa
iW.Banzhafaodnosisięgłówniedoinnychobszarów,obecnieznajdujących
sięwgranicachNiemiec–MorzaPółnocnego(Wachs)iwyspyGreifswalder
OienaBałtyku(Banzhaf).
WlatachtrzydziestychiczterdziestychXXwiekunasilałsiębrakinstytucjo-

nalnegozrozumieniaipoparciadladziałańRobienanarzeczochronyprzyrody,
protestującegoprzeciwpoświęcaniuprzyrodniczychobszarówchronionychna
rzeczprojektówmilitarystycznychiurbanistycznychIIIRzeszy.Odpoczątku
lat czterdziestychXXwiekuRobien traciłnaznaczeniu.Stał siędziwakiem
mieszkającymnawyspie,wzbudzającym sentymentwwąskimkręgu jego
dawnychwspółpracownikówczyczłonkówZwitscherklub.Przeżyłdrugąwojnę
światową,alezarazpojejzakończeniuwrazzeswązeswądrugążonąE.Wind-
horn49, nauczycielką zPodejuch (obecnieSzczecin-Podjuchy), został zabity
przezżołnierzyArmiiCzerwonej(listopad1945roku).Zgromadzonywdomu
nawyspiedorobekjegożycia–rękopisy,publikacje,bogatabiblioteka–uległy
sponiewieraniuiczęściowemuzniszczeniu50.W1947rokuotworzyłsięjednak
jeszczejedenrozdziałopowieścioRobienie,wktórymznaczącąrolęodegrały
osobyzatrudnionewmuzeumszczecińskimjużpowojnie.

MuzealneechaPaulaRobienawpowojennymSzczecinie

PolskieśrodowiskonaukoweznałoosiągnięciaPaulaRobiena iwiedziało
oistnieniuNaturwarteMönne.PozdobyciuSzczecinaprzezArmięCzerwonąwy-
spaMönneażdowrześnia1947rokuleżaławeksterytorialnejenklawiepodle-
gającejWojennejKomendziePortuArmiiRadzieckiej.Naterentenmogliwejść
jedynieposiadaczespecjalnychprzepustek.Pismemz18XII1945rokudyrektor
PaństwowegoMuzeumZoologicznegowWarszawieprof.StanisławFeliksiak,

49ŚlubRobienazEvąKätheRosąAugustąWindhorn–urodzoną17VI1891r.wHalberstadt,
mieszkankąSydowsaue(obecnieSzczecin-Żydowce)–nastąpił25X1926roku.([Aktślubu
Evy Emmy Windhorn i Paula Ruthke, 1926], <https://www.ancestry.de/search/collections
/60749/>[dostęp:7III2022]).

50NapostawiedokumentówzAMiIZPAN(AMiIZPAN;PMZ1/259, 2360, 1/624, 3046).
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upoważniłLechaKrzekotowskiego,ówczesnegodyrektoraMuzeumMiejskiego
wSzczecinie,doprzejęcia„StacjiOrnitologicznejirezerwatuptasiegonawy-
spieMönne”dlawarszawskiegomuzeumjako„instytucjiprowadzącejStację
BadaniaWędrówekPtakówwPolsce”(działającejod1931roku)51.Wkolejnych
pismachprosił równieżL.KrzekotowskiegoozaopiekowaniesięRobienem
izabezpieczeniezawartościstacji,którabyłabypierwsząstacjąornitologiczną
wgranicachPolskipo1945roku.Wlatach1941–1945Robienbyłkorespon-
dencyjnymwspółpracownikiemwarszawskiejStacjiOrnitologicznej.
Dopierolatem1947rokunawyspęudałosiędotrzećIgnacemuKlimaszew-

skiemu,kuratorowiSzczecińskiegoOkręguSzkolnego,którydokonałreko-
nesansu stacji przyrodniczejRobienana zleceniewarszawskiegoMuzeum
Zoologicznego. W notatce służbowej z 1 VIII 1947 roku poinformował
S.Feliksiakam.in.ostaniedomumieszkalnego–opróżnionegozesprzętów,
awypełnionegojedynie„stosamiksiążekizapiskówobserwacjisięgającychjesz-
czeroku1914oraz[donosił,]żemiejscepobytuRobienajestnieznane,apunkt
jest bardzodobry jako stacjadoświadczalna, alemusiałbymieć zapewnioną
komunikacjęzeSzczecinem”52.Jeszczewsierpniu1947rokuS.Feliksiakprzy-
jechałdoSzczecina,bywrazzasystentemwarszawskiejStacjiOrnitologicznej
JanemB.Szczepskimdokonaćosobistegorozpoznanianawyspie,poktórymPań-
stwowaRadaOchronyPrzyrodywMinisterstwieOświatyds.OchronyPrzyro-
dymiałauruchomićproceduręwceluobjęcia15-hektarowegofragmentuwyspy
ochroną.Miejscetobyłobranepoduwagędoulokowaniapolskiejstacjikonty-
nuującejbadanieptakówmigrującychwzdłużwybrzeżaBałtykuorazobrączko-
wanieptakówwPolsce.Ostateczniew1956rokuwybranojednakinnąlokaliza-
cjędlaStacjiOrnitologicznej–GórkiWschodniek.Gdańska(por.przypis51)53.

51StacjaBadaniaWędrówekPtakówpowstała z inicjatywyprof.MichałaSiedleckiego (prze-
wodniczącego Sekcji PolskiejMiędzynarodowego KomitetuOchrony Ptaków). Została
zorganizowana przez dr. Janusza Domaniewskiego przy PaństwowymMuzeum Zoo-
logicznym w Warszawie. 1 VI 1941 r. przekształciła się w Stację Obrączkowania
Ptaków. Gromadziła dane przede wszystkim w wyniku utrzymywania korespon-
dencji ze współpracownikami w Polsce i poza granicami kraju, m.in. z podobnymi
stacjami na terenie Niemiec. W 1945 r. przemianowano ją na Stację Ornitologiczną
(1VII1946r.jejkierownikiemzostałJanBogusławSzczepski).W1953r.PaństwoweMu-
zeumZoologiczne,przyktórymfunkcjonowałastacja,stałosięinstytucjąPolskiejAkademii
Nauk jako InstytutZoologiczny (obecnie:Muzeum i InstytutZoologii PAN,Warszawa
–MiIZPAN).Wlatach1956–1957StacjęOrnitologicznąprzeniesionozWarszawydoGó-
rekWschodnichk.Gdańska(obecnieWyspaSobieszewska–dzielnicaGdańska),gdziefunk-
cjonujedodzisiajwstrukturzeMiIZPANwWarszawie(Zawadzki2017).

52[PismoI.KlimaszewskiegodoS.Feliksiakazdn.01.08.1947r.(maszynopis)](AMiIZPAN;PMZ
1/259,2360).

53Więcejnastronie:<https://gdanskwyspasobieszewska.pl/pl/historia/historia-stacji-ornitologicznej
-miiz-pan/>[dostęp:15X2021].
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Pokolejnychbadaniachornitologicznych,tymrazemJ.Szczepskiego,przepro-
wadzonychwlatach1947–1950i1956,stwierdzającychbrakznaczącychwalorów
przyrodniczychwyspy,przestanosięniąinteresować(Szczepski1958,26–31).
Właściwiewtymsamymczasie,jesienią1948roku,wyspęodwiedziłrów-

nieżprof.JarosławUrbański,wlatach1949–1979kierującyKatedrąiZakładem
ZoologiiOgólnejUAMwPoznaniu,zainteresowanyniąpodkątemutworzenia
rezerwatuprzyrodniczego.Efektemtejwizytybyłpierwszytekstprzyrodni-
czypolskiegonaukowcaowyspiefunkcjonującejterazpodnazwąMienialub
MętnaorazoPauluRobienie, omawiającywaloryprzyrodniczewyspy,nie
tylkoornitologiczne,ale ibotaniczne,atakżezawierającymapęprojektowa-
negorezerwatu(Urbański1949,57–62).Tenprojektochronywyspyrównież
niezostałzrealizowany.
W1948rokunawyspieRobienapojawiłasięK.Kowalska(1915–1994)54,

prawdopodobniejakotowarzyszkaprof.J.Urbańskiego.ReprezentowałaMu-
zeumMorskiewSzczecinie55,gdziezostałazatrudnionajeszczewtrakciestu-
diówzoologicznychnaUniwersytecieWarszawskim,dozorganizowaniadziału
przyrodniczegozpozostałościzbiorówprzedwojennegoNaturkundemuseum56.

54KrystynaKowalska(1915–1994)–zoolożkaihistoryczkanauki.W1952r.naWydzialeFilo-
zoficzno-SpołecznymUniwersytetuWarszawskiego uzyskała dyplom z zakresu zoologii
ze specjalności anatomia kręgowców.W latach 1944–1947 związana zPaństwowymMu-
zeumZoologicznymwWarszawie,wlatach1948–1950zMuzeumMorskimwSzczecinie,
w latach1950–1953pracowaławZakładzieEwolucjonizmuUniwersytetuWarszawskiego
iPaństwowymWydawnictwieNaukowym,w latach 1954–1975 (do emerytury)w Insty-
tucieZoologiiPANna stanowiskukierownikaDziałuDokumentacjiNaukowej (w latach
1962–1973DziałHistoriiZoologii),któryw1973r.wszedłwstrukturęBibliotekiInstytu-
tuZoologiiPAN.Wdziale tymzgromadzono (woryginałach lub fotokopiach iodpisach)
wieleźródełdodziejównaukiwPolsce.Dziękiniej„archiwalnaczęśćbiblioteki Instytutu
ZoologiiPAN,obokArchiwumPANorazzespołuarchiwalnegoMuzeumZiemiPAN,na-
leżydonajbardziejzasobnychwdokumentydohistoriipolskiejkultury”(Wójcik1995,89).
Członkini zespołu redakcyjnego „MemorabiliaZoologica”, autorka i redaktorkaSłownika
biologówpolskich,autorkabiogramówdoPolskiegosłownikubiograficznego.Jej„znakomitapol-
szczyzna,wnikliwaibogatadokumentacja,aprzedewszystkimogromnawiedza,zwłaszcza
oXIX-wiecznejhistoriinaukprzyrodniczych,decydująopoważnej randze Jej twórczości.
Niejako symbolem tego jestmonograficzneujęciehistorii zoologii umieszczonew tomie
IVz1987r.Historiinaukipolskiej”(Wójcik1995,90).

55Wmaju 1946 r. prezydentSzczecinaPiotrZarembaprzekazał gmachdawnegoMuzeum
MiejskiegonaWałachChrobregopodadministracjęInstytutuBałtyckiegowSopociewcelu
utworzeniawnimMuzeumMorskiego.Do1950r.MuzeumMiejskieiMuzeumMorskie
w Szczecinie stanowiły odrębne instytucje ([Pismo Piotra Zaremby do dyrekcji Muzeum
Miejskiegozdn.08.05.1946],APS,493MNS,teka1,k.53;por.Filipowiak1971).

56ZdokumentówdotyczącychorganizowaniasięMuzeumMiejskiegowSzczecinie(od1945r.)
wynika, żemuzealia przyrodnicze z powodu „braku specjalistówdo ich zabezpieczenia”
na podstawie poleceń i zezwoleń zMinisterstwaKultury i Sztuki,MinisterstwaOświaty
orazMinisterstwaZiemOdzyskanych zostały przekazanewraz zwartościowymksięgo-
zbiorem trzem instytucjom – Państwowemu Muzeum Zoologicznemu w Warszawie
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Osobiście zabezpieczyła częśćmateriałówarchiwalnychze sponiewieranego
domunawyspieMienia/Mętna.Wyraźnieteżzafascynowałasiędziałalnością
Robiena.Napisałaonimpierwszyznakomitytekstwjęzykupolskim,określa-
jącgomianem„apostołaochronyprzyrody”(Kowalska1948,2).Artykułten
przybliżanietylkobiografięornitologa,aleprzedewszystkimzawieraanalizę
znalezionychnawyspie,nieopublikowanychtekstówpublicystyczno-literackich
(komentarzydo sytuacjiwNiemczech ina świeciew latach czterdziestych
XX wieku) oraz dramatu zatytułowanegoUtopia. W swym opracowaniu
KowalskaprzedstawiaRobienajakozdecydowanegoantyhitlerowcapunktu-
jącegodyktaturęgłupcóworazromantycznegowizjoneraifantastęmarzącego
oświecie,wktórymkażdyustrójpaństwowyopieraćsiębędzieprzedewszystkim
naochronieprzyrody.ArtykułoRobieniebyłpierwszymtekstembiograficznym
Kowalskiejzzakresuhistoriizoologii.Dziedzinatastałasięjejdomenąwdalszej
drodzezawodowej,wktórejodznaczyłasięm.in.jakocenionaautorkairedak-
torkaSłownikabiologówpolskich czyautorkabiogramówdoPolskiego słowniku
biograficznego(Wójcik1995,93;por.przypis54).
K.KowalskaopuściłaSzczecinw1950rokuposcaleniuwjednąinstytu-

cjęMuzeumMiejskiegoiMuzeumMorskiegopodnazwąMuzeumPomo-
rzaZachodniego (dalej:MPZ)57,w ramachktórejniebyło zainteresowania
dla badańdotyczącychhistorii zoologii, a zbiory przyrodnicze planowano
prezentować jedyniewkontekstachzwiązanychzpolskągospodarką i tech-
nikąmorską (Gaziński 1986, 266–267).Teczkę z archiwaliamiRobienapo-
zostawiławMuzeumPomorzaZachodniego.Po1954roku,gdyrozpoczęła
pracęw InstytucieZoologii PANwWarszawie, starała się o jej przekaza-
nie, ale otrzymałaodpowiedźodTadeuszaDelimata, pracownikaMuzeum
MorskiegowSzczeciniewlatach1948–1951,żedokumentacjatazaginęła58.

(obecnieMiIZ;102szafyzgablotamii580oddzielnychgablotzkolekcjamiowadówzcałego
świata,2szafyzbiorówornitologicznych,12okazówssakóworaz300tomówksiążekicza-
sopism,wtymwtym„StettinerEntomologischeZeitung”,),ZakładowiBotanikiUniwer-
sytetuWarszawskiego(400tekzielnikóworaz2tys.tomówksiążekbotanicznychołącznej
objetości jednegowagonu) orazUniwersytetowiMarii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(8,5tys.książeknaukowychwrazzeksponatamiprzyrodniczymi).Zbiorywypełniłyłącznie
siedemwagonówtowarowych.Za:[SprawozdaniewstępneLechaKrzekotowskiegozorganizacji
MuzeumMiejskiegowSzczeciniezaokres1.08–22.09.1945,pismozdn.22.11.1945](APS,493
MNS, teka 2, k. 2–3); [Sprawozdanie Lecha Krzekotowskiego z organizacji Muzeum Miejskiego
wSzczeciniezamiesiącluty1946](APS,493MNS,teka1,k.50);[PismoLechaKrzekotowskiego
doWydziałuOświaty,Kultury iSztukiZarząduMiastaSzczecinazdn.12.09.1946] (APS,493
MNS, teka 1, k. 61); [Sprawozdanie Lecha Krzekotowskiego z działalności Muzeum Miejskiego
wSzczeciniezamaj1948,pismozdn.25.09.1948](APS,493MNS,teka1,k.95).

571 stycznia 1949 r.MuzeumMiejskiewSzczecinie zmieniłonazwęnaMuzeumPomorza
Zachodniegoiotrzymałoprawamuzeumokręgowego(Filipowiak1965).

58[ListK.KowalskiejdoJ.Noskiewiczazdn.13.06.1966r.(maszynopis)](AMiIZPAN;IZPAN
1/624,3046).
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Około10latpóźniejnateczkęnatrafiłJerzyNoskiewicz(1932–1989)–ornito-
log,późniejszyzałożycieliwieloletnikierownikRezerwatuPrzyrody„Świdwie”
(wlatach1963–1989)(Promemoria2013,5;Giergielewicz,Zyska1998b,62–65).
J.NoskiewiczpracowałwMuzeumPomorzaZachodniegowlatach1957–196259

nastanowiskutechnicznymjakopreparatorwGabineciePrzyrodniczym.Brał
udziałworganizowaniupracownipreparatorskiejikonserwowaniueksponatów,
atakżewporządkowaniuireorganizacjimagazynówzbiorówprzyrodniczych.
Zajmował sięmuzealnąkolekcjąptaków (Filipowiak1957, 352; 1962, 554).
ZetknąłsięjużwcześniejzpostaciąPaulaRobiena,gdyw1955rokuzachwycił
sięwaloramiprzyrodniczymijezioraŚwidwieizacząłgromadzićinformacjena
temattegoakwenu(Noskiewiczetal.1988;Giergielewicz2003;2015a;Czejarek
2017,69–74).W1921rokuRobiennapisałpierwszytekstdotyczącywartości
tegoobszaruwewspomnianejjużseriiartykułóww„PommerscheTagespost”
opisującychnajcenniejszemiejscawystępowaniaptakównaPomorzu, które
proponowałustanowićrezerwatamiprzyrody(Robien1921b,[stronanieusta-
lona];por.przypis17).Tamwłaśniepierwotniepragnąłzałożyćswojąstację
przyrodniczą, ale zewzględunaprywatnąwłasność terenuostateczniemu
siętonieudało.W1930rokuwskazałgojako„najważniejszyobszarptaków
wodno-błotnychwpowiecieRandow”ideklarował„strzecgo jakklejnotu”
(Robien1930,412–414).ZasprawąarchiwaliówzteczkiRobienaznalezionej
wmuzeumpostaćpomorskiegoornitologastałasiędlaJ.Noskiewiczawzo-
rempostępowaniabadawczego,wyznacznikiemdziałańwzakresieochrony
iedukacjiwRezerwaciePrzyrody„Świdwie”.Wcieliłtamwżycieopracowaną
przezRobienakoncepcjęstacjiprzyrodniczej,adziękiswejcharyzmatycznej
osobowości (miał przydomek „Szeryf ”) skupiłwokół „Świdwia” krągmi-
łośnikówprzyrody, spośródktórychwyłonili się także jegowspółpracowni-
cypodejmującydziałaniana rzeczochronyprzyrody (Giergielewicz,Zyska
1998b, 62–65;Giergielewicz 2000d, 68;Domian 2013, 59–60).Zaszczepił
wnich równieżkultRobiena60.Zanim to jednaknastąpiło,wpaździerniku
1966rokuJ.Noskiewicz–jużjakorezydentRezerwatuPrzyrody„Świdwie”
–nawiązałkontakt listownyzK.Kowalskąwsprawie teczkiz archiwaliami
PaulaRobiena61.Następnieprzekazał jądoInstytutuZoologiiPANwWar-
szawie(obecnieMiIZPAN),gdziearchiwaliaprzechowywanesądodzisiaj.

59W tekście o J.Noskiewiczu umieszczonymw publikacji ze szczecińskiego sympozjum
błędniewskazanookres jegopracywMPZ(1961–1963) (Giergielewicz,Zyska1998b,63;
Giergielewicz2003;2015a).

60Wbaraku,wktórymmieszkałpierwotnieJ.Noskiewicz,apotemwsalicentrumedukacyj-
negoRezerwatuPrzyrody„Świdwie”wisiałodużezdjęcieRobiena.Byłonprzywoływany
równieżwprelekcjach orazw rozmowachpodczas spotkań towarzyskichna „Świdwiu”.

61[List J.NoskiewiczadoK.Kowalskiejzdn.10.10.1966]–dokumentzarchiwumMiIZPAN
(AMiIZPAN;IZPAN1/624,3046).
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ZkorespondencjimiędzyK.Kowalską i J.Noskiewiczem (lata 1966–1978)
wynika,żebadaczkaopracowywałabiogramRobiena,aletekstten,oilezostał
ukończony,nigdynieukazałsiędrukiem(MiIZPAN;IZPAN1/624,3046).
Kolejnymbohateremztejrozciągniętejwczasie„sztafetyrobienowskiej”

–osóbzafascynowanychpostaciąniemieckiegoornitologazeSzczecinaiwciąż
nanowoodkrywającychjegodziedzictwo–będzieterazprzywoływanyjużwie-
lokrotniedrJ.Giergielewicz62.PrzyjaźniłsięzJ.Noskiewiczemihobbystycznie
pełniłfunkcjęprelegentadosprawdydaktykiRezerwatuPrzyrody„Świdwie”
(Giergielewicz2000d,68–69).PodwpływemJ.Noskiewiczastałsięwnikliwym
badaczemipopularyzatoremnietuzinkowejpostaciRobiena.Dziękiwywiadom
zżyjącymiświadkamizrekonstruowałokolicznościjegośmierci.Napodstawie
kwerendikontaktówzniemieckimibadaczamiopracowałjegobiografię.Jest
autoremwielutekstówdotyczącychdziałanościRobiena,główniejakoznaczą-
cegopomorskiegoornitologaiprekursoraekologii,opublikowanychnaróż-
nychłamachwlatach1994–201563.Jegoustaleniasąobszerniecytowaneprzez
kolejnychautorówwtekstachinternetowychidrukowanych.Wewspółpracy
zdr.WojciechemZyską,ówczesnymWojewódzkimKonserwatoremPrzyrody
wSzczecinie,doprowadziłrównieżdoupamiętnieniaPaulaRobienaprzezor-
ganizacjępoświęconegomupolsko-niemieckiegosympozjum(1995),umiesz-
czeniegranitowej tablicypamiątkowejna „wyspieRobiena” (1995),nadanie
nazwyulicyimieniemPaulaRobienanaosiedluSzczecin-Sławociesze(1996),
zaangażowaniewwydaniepublikacjizeszczecińskiegosympozjum(1998)oraz
odsłonięciepamiątkowej tablicywBobolicach (2002).Zperspektywyczasu
możnaocenić,żenajwartościowszym„pomnikiem”okazałosięszczecińskie
sympozjumorazpublikacjagromadząca tekstywygłoszonych tamreferatów
(Eichstädtetal.1998).WtensposóbprzywróconazostałapamięćoRobienie
jakoznaczącymprekursorzeochronyprzyrodynaPomorzu.
Szczecińskiesympozjumorazpracezespołuredakcyjnegoprzygotowującego

publikacjęnapodstawiewygłoszonychreferatówstałysięinspiracjądladr.W.Eich-
städtadopodjęciabadańnadziałalnościąRobienaorazhistoriąNaturkundemuseum
derStadtStettin.W.Eichstädt(ur.1941)jestczołowympomorskimornitologiem,
członkiemOrnithologischeArbeitsgemeinschaftMecklenburg-Vorpommern,zawodowo
związanymm.in.zestacjąbadawcząnabałtyckiejwyspieGreifswalderOie(Biolo-
gischeStationGreifswalderOie–VereinJordsande.V.)orazautoremiredaktoremzna-
czącychopracowańdotyczącychawifaunyMeklemburgii-PomorzaPrzedniego,

62Sylwetka J.Giergielewicza została już przybliżonawe fragmencie dotyczącymzawartości
archiwumZTP.

63Giergielewicz1994a;1994b;1995;Giergielewicz,Zyska1996;1998a;Giergielewicz1998a;
1998b;Giergielewicz2000a;2000b;2000c;2000d;2000e;2015b.
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atakżeodtwarzającychhistorięzarównobadańornitologicznych,jakiinstytucjo-
nalnychdziałańnarzeczochronyprzyrodynaobszarzePomorzaZachodniego
(Zimmermann2011, 178–180).Publikacje jego autorstwa,współwydawane
zżonąHeidemarie,stanowiąbogateźródłoinformacjioPauluRobienieoraz
kolekcjiornitologicznejMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseum64.
Szczecińskiesympozjum,któregopolskimorganizatorembyłWojewódzki

FunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejwSzczecinie,azestrony
niemieckiejOrnithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern, czyli
najważniejsza organizacja ornitologicznawMeklemburgii-PomorzuPrzed-
nim,miałotakżeswojąmuzealnąodsłonę.WgmachuMuzeumNarodowego
wSzczecinieprzyWałachChrobrego,wktórymnadalprzechowywanajestpo-
zostałośćdawnychzbiorówprzyrodniczych(por.przypis56),wtymfragment
zbioruptaków,którymkrótkozajmowałsięRobien,otwartazostaławystawa
poświęconasamemuRobienowiorazzagadnieniomtransgranicznejochrony
przyrody.Zaprezentowanonaniejm.in.okazyptakówzmuzealnegozbioru.
Jakdotejporybyłatoostatniaprezentacjaegzemplarzyzprzechowywanego
wMuzeumNarodowymwSzczeciniezbioruornitologicznego.

Epilog2021

W2021rokuOśrodekTeatralnyKanawSzczeciniereprezentowanyprzez
WeronikęFibich, artystkę interdyscyplinarną, autorkęwieluprojektówarty-
stycznychrozgrywającychsięnapograniczusztukperformatywnych,reportażu
idokumentu65,zwróciłsiędoMuzeumNarodowegowSzczeciniezprośbą
ozgodęnaprzeprowadzeniekwerendywzbiorzearchiwalnymNaturkunde-
museumorazwzbiorzemuzealnychokazówptakówwceluwykorzystaniapo-
zyskanychmateriałówdocykluakcjiartystycznychskupionychwokółpostaci
PaulaRobienaijegoekologicznejpostawy.Odkryciadokonanepodczaskwe-
rendystałysięinspiracjądonapisanianiniejszegoartykułuipodjęciakolejnych
krokówpropagującychpostawężyciowąRobienaorazjegozasługidlapoznania
iochronyprzyrodyPomorza,atakżedoeksploracjihistoriiizasobumuzeal-
nychzbiorówprzyrodniczychMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseum.
„Sztafetarobienowska”trwa!

64Eichstädtetal.1998;EichstädtW.,EichstädtH.2001a;Eichstädt2003;EichstädtW.,Eich-
städtH.2003;Eichstädtetal.2008.

65Więcejna stronie:<http://www.kana.art.pl/o-nas/weronika-fibich,62>[dostęp: 5X2021].
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Podziękowania

Dopowstania tego artykułuprzyczyniło sięwieleosób, którymchcemy
wtymmiejscuwyrazićnasząwdzięczność:
– Weronice Fibich iRafałowi Foremskiemu zOśrodkaTeatruKana
wSzczecinie(członkom„KółkaRobienowskiego”)za inspiracjęoraz
twórczerozmowy;

– WernerowiEichstädtowiijegożonieHeidemarieEichstädtzOrnitho-
logische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern zamerytoryczne
wsparcie,cierpliwośćiserdecznośćwkorespondencji;

– dr.hab.TomaszowiMazgajskiemu,dr.DominikowiMarchowskiemu
iMariiGłówce z Muzeum i InstytutuZoologiiPolskiejAkademii
NaukwWarszawiezapomocwuzyskaniu archiwaliówdotyczących
PaulaRobiena,JerzegoNoskiewiczaiKrystynyKowalskiej;

– PrzemkowiGłowie (alternatywnemuprzewodnikowimiejskiemu,
członkowi „KółkaRobienowskiego”) za inspirującą zachłannośćna
ciekawostki,gadulstwoiwielowątkowefascynacje;

– bibliotekarkomDziału PomorzoznawczegoKsiążnicy Pomorskiej
wSzczecinie–PaniomAgnieszceGnat-Leśniańskiej,BeacieNiema-
szyk i Izabeli Strzeleckiej – zaprofesjonalizm, życzliwość i szybkość
realizacjikwerend;

– dr.DariuszowiKacprzakowi (dyrektorowi naukowemuMNS) za
wnikliweprzeczytanietekstuicenneuwagi;

– ArturowiDanielowiLiskowackiemu (prozaikowi, eseiście, dzienni-
karzowi) zawykreowaniehipnotycznej opowieści oPauluRobienie,
poruszającejserceiumysł;

– JanuszowiRekowskiemu zZachodniopomorskiegoTowarzystwa
Przyrodniczegozapomociżyczliwość;

– PawłowiGutowizArchiwumPaństwowegowSzczeciniezameryto-
rycznewsparcie;

– LeszkowiKocelizMNSzacierpliweudostępnianiemuzealnychma-
gazynów;

– MaciejowiWójcikowi (badaczowi ruchów anarchistycznych) zame-
rytorycznewsparciewzakresie alternatywnychruchówspołecznych;

– JerzemuGrzelakowi,MichałowiGierke, Andrzejowi Januszowi
iAgnieszceCiejakzapomocwtłumaczeniachzjęzykaniemieckiego;

– JakubowiOlszewskiemu,TomowiNisselowi i Rafałowi Bednar-
skiemu (Facebook.Podejuch – StarePodjuchy) za życzliwą pomoc
w ustaleniu istotnych faktówna tematRobiena i jego żonEmmy
WendlandtiEvyWindhorn;



674

– redakcji „MateriałówZachodniopomorskich”, aw szczególności
dr.hab.PiotrowiWojdakowi zawiele cennychuwag, pozwalających
nadaćpracyjejostatecznąformę;

– ZachodniopomorskiemuTowarzystwuPrzyrodniczemuzaudostęp-
nieniedokumentówzwiązanychzPaulemRobienem.
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Ryc.1.RobienzmłodympuszczykiemwParkdesArndtStiftsStettin(obecnieParkSłowackiego
wSzczecinie),1918rok.ZezbiorówH.Ruthkego(Ruthke2016)
Fig.1.PaulRobienwithayoungTawnyOwlintheParkdesArndtStiftsStettin(nowJuliuszSło-
wackiParkinSzczecin),1918.H.Ruthke’sarchives(Ruthke2016)
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Ryc.2.RobienpodczasobserwacjinajeziorzeMöllnsee(zasypanewlatach1942–1944)nawys-
pieSchulzenWerderznajdującejsięnaprzeciwkoNaturwarteMönne.Zdjęciewykonanopraw-
dopodobniewlatachdwudziestychXXwieku.ZezbiorówH.Ruthkego(Ruthke2016)
Fig.2.PaulRobienduringtheobservationatlakeMöllnsee(filledin1942–1944)ontheislandof
SchulzenWerderoppositeNaturwarteMönne.Thephotographwasprobablytakeninthe1920s.
H.Ruthke’sarchives(Ruthke2016)
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Ryc.3.OkładkapierwszejksiążkiRobienaDieVogelweltdesBezirkesStettin(1920),wydanejwokre-
siejegopracywMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseum.ZezbiorówŁ.Ławickiego
Fig.3.CoverofthefirstbookbyRobienDieVogelweltdesBezirkesStettin(1920),publisheddu-
ringhisworkintheMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseum.Ł.Ławicki’sarchives
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Ryc.4.Dokumentzdnia22XII1919r.sporządzonyprzezRobienawtrakciejegopracywMuseum
derStadtStettin–Naturkundemuseum,adresowanydojegozwierzchnikaprof.L.Krügera.Kores-
pondencjęsłużbowąRobienpodpisywałswoimrodowymnazwiskiemPaulRuthke.Dokument
zarchiwumMNS–MuzeumMorskie.Fot.Ł.Ławicki
Fig.4.Documentfrom22.12.1919writtenbyPaulRobienduringhisworkattheMuseumder
StadtStettin–NaturkundemuseumaddressedtohissupervisorProf.LeopoldKrüger.Robiensi-
gneddocumentsproducedatworkinthemuseumwithhisfamilyname“PaulRuthke”.Docu-
mentfromthearchivesoftheNationalMuseuminSzczecin–MaritimeMuseum.Photograph
byŁ.Ławicki
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Ryc.5.ListRobienadoMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseumzdnia28VI1933r.zdru-
kowanymnagłówkiemNaturwarteMönneStettin1.DokumentzarchiwumMNS–Muzeum
Morskie.Fot.Ł.Ławicki
Fig.5.PaulRobien’slettertotheMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseumon28.06.1933
withprintedheader“NaturwarteMönneStettin1”.DocumentfromthearchivesoftheNatio-
nalMuseuminSzczecin–MaritimeMuseum.PhotographbyŁ.Ławicki
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Ryc.6.OkazpustynnikazdobytynaPomorzuwroku1863lub1888zkolekcjiMuseumderStadt
Stettin–Naturkundemuseum.RobienwspominaotymokaziewswojejksiążceDieVogelweltdes
BezirkesStettin(1920).ZezbiorówMNS–MuzeumMorskie.Fot.Ł.Ławicki
Fig.6.SpecimenofthePallas’sSandgrousecollectedinPomeraniain1863or1888fromthe
collectionoftheMuseumderStadtStettin–Naturkundemuseum.PaulRobienmentionsthisspe-
cimeninhisbookDieVogelweltdesBezirkesStettin(1920).ArchivesoftheNationalMuseumin
Szczecin–MaritimeMuseum.PhotographbyŁ.Ławicki
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MuzealneechaPaulaRobiena–pomorskiegoornitologa
iaktywistynarzeczochronyprzyrody

Streszczenie
PaulRobien(1882–1945)–związanyzeSzczecinemornitolog,założycielNaturwarte
Mönne (Stacji Przyrodniczej Mönne), do dzisiaj cytowany badacz pomorskiej
awifauny, radykalny działacz na rzecz ochrony przyrody, charyzmatyczny ideolog
„zielonejrewolucji”,prekursorniemieckiegoruchuzielonych–wlatach1916–1920
pracowałjakoopiekunzbioruptakówwNaturkundemuseum(MuzeumPrzyrodnicze),
będącym częścią Museum der Stadt Stettin (Muzeum Miasta Szczecina). Na
podstawie publikacji i archiwaliów podsumowano dotychczasowe ustalenia na
temat życia i aktywności Robiena oraz dokonano rekonstrukcji jego działalności
– edukacyjnej, popularyzatorskiej i naukowej – w szczecińskim muzeum.
Ugruntowała ona jego status jako ornitologa i ukierunkowała dalsze działania
zawodowe,wktórychpojawiająsięteżsporyzinnymipracownikamiszczecińskiego
muzeum, pełniącymi również funkcje urzędników w państwowych instytucjach
powołanych na rzecz ochrony przyrody. Muzealny epizod Robiena stał się także
okazją do naszkicowania fragmentu dziejów Naturkundemuseum, obejmujących
zagadnieniazwiązanezkolekcjąornitologiczną.
Ostatnia część artykułu przedstawia losy spuścizny Robiena (m.in. rękopisy)

znajdującej się pierwotnie w jego domu na wyspie Mönne (Mętna, Mienia,
obecnie Sadlińskie Łąki), gdzie w latach 1922–1945 funkcjonowała kierowana
przez niego Naturwarte Mönne, która uległa zniszczeniu po jego zamordowaniu
wlistopadzie1945r.ArchiwaliaRobienazostałyuratowaneprzezKrystynęKowalską
(zoolożkę i historyczkę) i Jerzego Noskiewicza (ornitolog, założyciel Rezerwatu
Przyrody „Świdwie”) – pracowników szczecińskiegomuzeumw latach 1948–1950
(Kowalska)i1957–1962(Noskiewicz).Wtekścienakreślonezostałyrównieżwpływy
Robiena na późniejszych badaczy imiłośników awifauny – JerzegoGiergielewicza
iWerneraEichstädta.
W2022 rokuprzypada 140. rocznicaurodzinPaulaRobiena oraz 100. rocznica

powstaniaNaturwarteMönne.
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MuseumechoesofPaulRobien–aPomeranianornithologist
andwildlifeconservationactivist

Summary
Paul Robien (1882–1945), an ornithologist connected with Szczecin, founder of
NaturwarteMönne, still quoted researcher of Pomeranian birdlife, radical nature
protection activist, charismatic ideologist of the “green revolution”, and precursor
of the German green movement. In 1916–1920, he worked as a curator of bird
collection in Naturkundemuseum, a part of Museum der Stadt Stettin. On the
basis of publications and archivalmaterials, the article summarizes the findings to
date on Robien’s life and reconstructs his educational, scientific and promoting
workinthemuseuminSzczecin.Itstrengthenedhisstatusasanornithologistand
directedfurtherprofessionalactivities,inwhichtherewerealsodisputeswithother
employeesofthemuseumwhowerealsoofficialsinstate-runinstitutionsestablished
for the protection of nature.Themuseum episode inRobien’s careerwas also an
opportunitytopresentafragmentofhistoryofNaturkundemuseum,coveringissues
relatedtotheornithologycollection.
The last part of the article examines what happened to Robien’s legacy

(e.g.manuscripts)originally stored inhishouseon islandMönne (nowSadlińskie
Łąki),wherein1922–1945functionedNaturwarteMönnemanagedbyhim,which
was destroyed after hismurder inNovember 1945. Robien’s archives were saved
by Krystyna Kowalska (zoologist and historian of science) and Jerzy Noskiewicz
(ornithologist, founder of ŚwidwieNature Reserve) – employees of the Szczecin
Museumin1948–1950(Kowalska)andin1957–1962(Noskiewicz).Thearticlealso
depicts the influence Paul Robien had on subsequent researchers and enthusiasts
ofbirdlife–JerzyGiergielewiczandWernerEichstädt.
In 2022, the 140th anniversary of Robien’s birth and the 100th anniversary of

foundingofNaturwarteMönneoccur.
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