
Magdalena Knak

Ukryta tożsamość doktora Zygmunta
Obuchowicza
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 18, 371-390

2011



Magdalena Knak
Gorzów Wlkp.

Ukryta tożsamość doktora Zygmunta Obuchowicza

Szukanie odpowiedzi na pytanie, kim był doktor Zygmunt Obuchowicz, było 
przyczynkiem do tego, iż zostały podjęte badania porównawcze zachowanych rę-
kopisów pierwszego Lekarza Powiatowego z terenu powojennego Gorzowa Wlkp. 
z wzorami pisma osoby o nazwisku Robert Salling. Wytypowanie tego ostatniego 
wynikało między innymi z licznych zazębiających się faktów, które łączą życiorysy 
obojga ww., jak i wspomnień oraz relacji osób, niekiedy z tzw. „trzeciej ręki”, któ-
re dysponowały odpowiednią na ten temat wiedzą.  Poszlakowość w dochodzeniu 
prawdy miały zatem potwierdzić dowody w postaci analizy grafologicznej, zwłaszcza 
w sytuacji gdy zabrakło innych form weryfikacji, chociażby takich jak dokumentacja 
fotograficzna, umożliwiająca potwierdzenie bądź wykluczenie tożsamości Zygmun-
ta Obuchowicza względem osoby Roberta Sallinga.

Zanim jednakże zostaną omówione wyniki przeprowadzonych badań kompara-
tystycznych, należy wspomnieć o samym procesie pisania, jego uwarunkowaniach, 
jak również, z uwagi na specyfikę materiału badawczego niezbędnym jest nakreśle-
nie kilku zdań odnoszących się do kaligrafii oraz wzorów elementarzowych z po-
czątku XX wieku.

Pismo ręczne jest tworem psychofizycznym, który ulega personalizacji w trakcie 
rozwoju osobniczego człowieka. Opanowanie języka pisanego jest operacją złożoną 
oraz długotrwałą. W pierwszej fazie nauki polega to na dokładnym odwzorowaniu 
znaków zamieszczonych w specjalnych podręcznikach do nauki pisania i jest to czyn-
ność umysłowa, która dopiero później staje się, wskutek wielokrotnego powtarzania 
oraz ćwiczeń, czynnością motoryczną, wymagającą coraz mniejszego wysiłku, jak 
również świadomych działań technicznych. W tym okresie następuje odbieganie od 
narzuconych wzorców szkolnych i pojawiają się pierwsze przejawy indywidualizacji 
grafizmu. Rozpoczyna się proces daleko idącej automatyzacji czynności kreślarskich, 
które stają się nawykiem. Powstawanie pisma osobniczego dokonuje się pod wpływem 
wielu czynników, jakkolwiek na jego spersonalizowanie od samego początku oddzia-
ływują trzy zasadnicze elementy składające się na strukturę psychofizyczną:

a. czynnik psychologiczny – związany z funkcjonowaniem receptorów wzroko-
wego, słuchowego, skórno-kinestetycznego oraz analizatora ruchowego, a także 
odnoszący się do takich procesów psychicznych, jak zdolność spostrzegania i 
zapamiętywania, współzależnych z intelektem, wolą, pamięcią czy nawet tempe-
ramentem jednostki, 
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b. czynnik fizjologiczny – uwarunkowany działaniem wielu struktur nerwowych 
znajdujących się w różnych częściach mózgu oraz obwodowego układu nerwo-
wego,

c. czynnik motoryczny – powiązany z budową oraz  funkcjonowaniem układu 
kostno-stawowo-mięśniowego, głównie przedramienia, dłoni i palców.

Ta właśnie wielorakość elementów uczestniczących w procesie kształtowania 
cech graficznych pisma stanowi o jego indywidualności, powodując, iż „każdy czło-
wiek posiada własne pismo, różniące się od pism innych ludzi”.

Inną, również bardzo istotną właściwością grafizmu, jest to, iż stanowi  on ślad 
niezmienny i trwały na określonym etapie życia człowieka. Nabyte umiejętności 
kreślarskie w formie nawyków, jak i predyspozycji psychoruchowych doskonalą się, 
stabilizują, względnie ulegają zahamowaniu, jednakże okresem, w którym „mowa pi-
sana” osiąga swoją „dojrzałość” oraz podlega najmniejszym modyfikacjom jest okres 
od ukończenia nauki do osiągnięcia wieku starczego, co w ujęciu kalendarzowym 
obejmuje przedział czasowy od 20 do 60 lat. Wszelako warunkiem powyższej stabi-
lizacji jest posługiwanie się pismem oraz brak dodatkowych czynników takich, jak 
chociażby choroba czy trwały uraz fizyczny, które mogą wpływać na obraz grafizmu.  

Omówione powyżej cechy stanowią zatem o wartości identyfikacyjnej pisma, 
przez co może ono być przedmiotem analiz porównawczych.

Trudna  jest ocena czynników wpływających na obraz graficzny pisma, gdy ma 
się do czynienia z zapisami nakreślonymi przez osoby, które rozwijały swoje umie-
jętności kreślarskie na początku XX w. na terenach zaboru rosyjskiego, gdzie szkol-
nictwo polskie nie istniało, zaś głównym językiem, w którym mówiono i pisano, był 
język rosyjski. Pojawienie się w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku bardzo wielu 
wydawnictw oraz podręczników do nauki czytania i pisania było poniekąd skutkiem 
podjętej walki w obronie języka ojczystego. Znaczną popularnością w owym okresie 
cieszyły się elementarze Bolesława T. Wocalewskiego: Nauka czytania i pisania pro-
stopadłego... (Łódź 1902), Strzecha rodzinna. Cz. I Nauka czytania i pisania. (Łódź 
1904), Elementarz, czyli nauka czytania i pisania (Łódź 1904), jakkolwiek dostępne 
były także podręczniki innych autorów, wśród których należy wymienić Kajetana 
Kędzierskiego (Elementarz i książka do czytania, Łódź 1906) oraz Stefanię Kauff-
manową (Elementarz, Łódź 1906). Wyszczególnione pozycje obejmują zaledwie 
wydawnictwa łódzkie, z pominięciem pozostałych działających na terenie zaboru 
rosyjskiego. Wspomnieć jednakże warto o innych jeszcze książkach dla dzieci, cho-
ciażby takich elementarzach, jak: Nauka czytania pisma polskiego (Warszawa 1901), 
Nauka pisania i czytania po polsku (Warszawa ok. 1909), Mały elementarz, czyli na-
uka czytania i pisania..., który wydawany był w Warszawie sześciokrotnie, w latach 
1905–1919, a którego autor posługiwał się pseudonimem Przyjaciel Ludu. W 1910 r. 
pojawia się ponadto pierwsze wydanie podręcznika napisanego przez Mariana Fal-
skiego Nauka czytania i pisania dla dzieci, autora licznych elementarzy, z których 
uczyć się będzie wiele następnych pokoleń, odzwierciedlając w swoim grafizmie, 
propagowane przez niego wzorce literowe.
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Strona tytułowa elementarza M. Falskiego,  
Nauka czytania i pisania dla dzieci, Kraków 1910

Rozbudowanie nieco zagadnienia dotyczącego podręczników służących do na-
uki czytania i pisania podyktowane było tym, iż elementarz zajmuje szczególne miej-
sce wśród książek, jako nadrzędny i podstawowy środek kształcenia umiejętności 
kreślarskich. Przyswojone przez ucznia wzorce graficzne, w mniejszym bądź więk-
szym stopniu odzwierciedlane będą w jego piśmie osobniczym. Odnosząc się zatem 
do naszych dwóch lekarzy tj. Zygmunta Obuchowicza jak i Roberta Sallinga, któ-
rzy rozpoczęli naukę w szkołach elementarnych sytuowanych w okręgu łódzkim w 
pierwszej oraz drugiej dekadzie XX w., trudno jest założyć, iż kształtowali oni swoje 
umiejętności pisarskie, korzystając bądź nie korzystając z tych samych elementarzy. 
Zasadniczym czynnikiem, który należy bezwzględnie wziąć pod uwagę przy oce-
nie grafizmu ww., jest fakt, iż podstawowym przedmiotem nauczania początkowego 
była wtedy kaligrafia, czyli sztuka starannego i estetycznego pisania, która dopiero w 
połowie XX wieku ustąpiła miejsca liternictwu użytkowemu. Wzorce kaligraficzne 
zamieszczane w elementarzach, czy też innych opracowaniach, jak chociażby Pod-
ręczniku do nauki kaligrafii, Józefa Czerneckiego wydanego w 1904 roku, mogły się 
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różnić detalami konstrukcyjnymi poszczególnych znaków, np. budowa majuskuły 
„H” i minuskuły „k”, punkty inicjujące liter (zob. il. zawierającą wzorce kaligraficz-
ne). Jakkolwiek w konspekcie badań porównawczych grafizmu pochodzącego z tego 
właśnie okresu należy przyjąć, iż może wystąpić homogenizacja odmian znaków 
oraz systemu wiązań międzyliterowych, czego efektem będzie nieznaczne zróżnico-
wanie interpersonalne cech dystynktywnych pisma. Wystąpienie tego typu zjawisk 
może w bardzo istotny sposób wpłynąć na sformułowanie ostatecznych wniosków 
w przedmiocie potwierdzenia bądź wykluczenia jednorodności wykonawczej ręko-
pisów pochodzących od Zygmunta Obuchowicza i Roberta Sallinga, a tym samym 
uzyskania jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – kim był pierwszy Lekarz Powia-
towy w Gorzowie Wlkp.    

Wzorce kaligraficzne z podręcznika 
Elementarz do nauki pisania i czytania, A. Dygasińskiego, Warszawa 1907 r.
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Wzorce kaligraficzne z podręcznika 
Elementarz na którym nauczysz się czytać w 5 albo 8 tygodni, K. Promyka, Warszawa 1916 r.

Zanim dokonana zostanie analiza komparatystyczna grafizmu ww. osób, kilka 
słów charakterystyki wymaga materiał badawczy, jak i sama metoda.

W przypadku Zygmunta Obuchowicza, urodzonego (rzekomo) w 1906 roku,  
pozyskane wzory pisma obejmowały rękopisy widniejące na szeroko rozumianych 
dokumentach związanych z pracą lekarza na terenie powiatu gorzowskiego, z naj-
bardziej obszernym grafizmem stanowiącym wypełnienie zasadniczych pozycji an-
kiety personalnej z 23 maja 1945 (reprodukowana poniżej).
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