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nych i kulturowo-cywilizacyjnych, jak te¿ doœæ liczne powi¹zania rodzinne
Wielkopolan z Pomorzem, czêsto nie docieraj¹ce do œwiadomoœci samych
Poznaniaków. Mo¿na rzec, i¿ w Wielkopolsce o wiele ³atwiej by³o utrzymaæ
siê i ¿yæ w polskim œwiecie ziemiañskim, gdzie stanowi³o ono stosunkowo
liczn¹ grupê, ni¿ w Prusach Zachodnich, gdzie u schy³ku badanego okresu
by³o ono zaledwie kilkunastuprocentow¹ mniejszoœci¹. Symbolami tej wiel-
kopolsko-pomorskiej wspólnoty ziemiañskiej mog¹ byæ nie tylko rodziny Po-
³czyñskich, Jackowskich, Dzia³yñskich, Komierowskich czy Sikorskich, ma-
j¹ce swoje rodowe gniazda nie tyle nawet na Pomorzu Nadwiœlañskim, co
tak¿e na Kaszubach. Niejedna te¿ znana na prze³omie wieków familia pomor-
skich ziemian, choæby Sczanieccy i Skórzewscy, mia³a swoje korzenie i zna-
czenie przede wszystkim w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. St¹d te¿ wœród
Ÿróde³, z których korzysta³ autor, s¹ drukowane i rêkopiœmienne pamiêtniki i
wspomnienia pomorskich ziemian i innych, równie¿ z Pomorzem zwi¹zanych

autorów4.
Pe³niejsza prezentacja i ocena ca³oœci dzie³a bêdzie mo¿liwa dopiero po

opublikowaniu czêœci drugiej i trzeciej. Jednak¿e ju¿ dziœ mo¿na powiedzieæ,
i¿jego koncepcja, zaprezentowana we wstêpie, jak i zrealizowana czêœæ pierw-
sza, sygnalizuj¹, i¿ mamy do czynienia z dzie³em wyj¹tkowym.

Podkreœlaj¹c wyj¹tkowe walory koncepcyjno-merytoryczne i warsztato-
we dzie³a W. Molika, nie jestem jednak wolny od obawy, i¿ tak¿e i on zanadto

uleg³ urokowi tematyki ziemiañskiej, naj nowszym tendencjom historiogra-
ficznym. Nie dostrzegaj¹c w dostatecznym stopniu ciemnych stron ¿ycia co-
dziennego ziemian, ich stosunku do pracowników i robotników, relacji nie
zawsze patriarchalnych ani tym bardziej partnerskich, jak i olbrzymich prze-
paœci dziel¹cych poziom ¿ycia - kultury materialnej ziemiañstwa i robotnika
dworskiego, przyczyniamy siê niechc¹cy do gdzie indziej idealizowanego
obrazu tej warstwy. Warto te¿ mo¿e w szerszym zakresie uwzglêdniæ projun-
kiersk¹, proziemiañsk¹politykê wielu rz¹dów prusko-niemieckich, stosunko-
wo korzystn¹ dla ziemian i rolnictwa koniunkturê polityczno-gospodarcz¹ w
Cesarstwie Niemieckim, obejmuj¹c¹ tak¿e ziemian polskich.

Dla pe³nego obrazu tej warstwy ijej ¿ycia codziennego w XIX i XX wie-
ku, jak te¿ aktualnych problemów ziemiañskich, szczególnie wa¿ne s¹ lata
20-te i 30-te, stan maj¹tków ziemiañskich w prze³omowym w dziejach "gin¹-

4 S¹ to np. pamiêtniki Romana i Leona Janta-Po³czyñskiego, Romana Komierow-
skiego, Jana Sikorskiego i innych.
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cej" do niedawna, a odradzaj¹cej siê dziœ klasy roku 1939. Ale to ju¿ osobny
problem badawczy, wykraczaj¹cy nazbyt daleko poza zainteresowania nauko-
we i badania analityczne Witolda Molika, który swoj¹ naj nowsz¹ ksi¹¿k¹
wystawi³ ziemiañstwu wielkopolskiemu tak¿e swoisty pomnik, a nie tylko
stworzy³ cenne dzie³o historiograficzne, mog¹ce byæ równie¿ wzorem w ba-
daniach dziejów ziemiañstwa pomorskiego, ¿yj¹cego w przesz³oœci nad doln¹
Wi"³~
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Brunon Synak,
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Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 1998, ss. 263.

W ka¿dej rozprawie naukowej traktuj¹cej o to¿samoœci etnicznej nie spo-
sób pomin¹æ kwestii jêzykowych, albowiem stanowi¹ one ju¿ ex rerum natu-
ra jej istotny czynnik egzystencjalny w szerokim s³owa tego znaczeniu oraz
warunkuj¹ przedstawienie pe³niejszego obrazu w³aœciwoœci kszta³tuj¹cych dan¹

grupê etniczn¹.
Ju¿ sam tytu³ sygnalizuje, ¿e w rozwa¿aniach nad jêzykiem kaszubskim

uwzglêdnia siê zarówno jego aspekt synchroniczny, jak i diachroniczny, co
pozwala nawi¹zaæ do znanego przys³owia ³aciñskiego i sparafrazowaæ je na-
stêpuj¹co: Tempora mutantur et lingua mutatur in illis.

Brunon Synak analizuje i syntetyzuje, a tak¿e charakteryzuje i opisuje w
œwietle socjologicznym wizerunek Kaszubów wraz z ich podmiotowoœci¹ i
odrêbnoœci¹ grupow¹. Kwestie te rozpatruje w czterech rozdzia³ach, z których
pierwszy poœwiêca zagadnieniom teoretyczno-terminologicznym w odniesie-
niu do grupy etnicznej i jej to¿samoœci kulturowej (str. 25 - 54). W drugim
rozdziale (str. 55 - 89) koncentruje siê na pojêciu to¿samoœci kaszubskiej w

samoocenie badanych, a w jego zasiêgu interpretuje kolejno: autoidentyfika-
cjê, poczucie identycznoœci, samoto¿samoœæ tzw. "odzwierciedlon¹" i czynni-
ki ró¿nicuj¹ce poziom autoto¿samoœci. Trzecia czêœæ pracy ma charakter
empiryczno-analityczny i obejmuje zagadnienia etnicznoœci, a wyeksponowano
w niej szczególnie te aspekty, które odnosz¹ siê do wizerunku w³asnej grupy
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na tle kontaktów z innymi (wspó³)partnerami w kategoriach "swojskoœci" i
"obcoœci". Autor nie stroni, oczywiœcie, od jêzyka kaszubskiego; przeciwnie
- poœwiêca temu osobliwemu zjawisku ca³y rozdzia³ czwarty swej pracy (str.
176-241). W treœæ tej czêœci rozprawy pragnie recenzent - z przyczyn czysto
obiektywnych (merytorycznych) - wnikn¹æ g³êbiej i dokonaæ jej oceny z punktu

widzenia lingwistycznego. Rozdzia³ ten rozpoczyna siê nawi¹zaniem do pojê-
cia to¿samoœci etnicznej, ajej zasadniczym wymiarem jest -wed³ug Autora-
szeroko rozumiana sfera kultury, w której upatruje, i to s³usznie, relewantny
jej sk³adnik, a mianowicie jêzyk. W konstatacji o kryteriach jêzyka widaæ
wyraŸnie cztery jego aspekty, z których dwa nawi¹zuj¹ do istotnoœci jêzyka
(wymiar obiektywny i j ego u¿ycie), a dwa pozosta³e nale¿y - moim zdaniem -

uznaæ za dyskusyjne. Takimi wydaj¹ siê wiêc stwierdzenia, i¿ ów wymiar obiek-
tywny jest jakby z natury behawioralny oraz to, ¿e szczególn¹ wagê w komu-
nikacji miêdzyludzkiej przywi¹zuje siê do znajomoœci jêzyka. Behawioralne
czynnoœci jêzykowe mog¹ byæ pojmowane tylko jako specyficzna czêœæ za-
chowania siê jêzykowego cz³owieka w ogóle, natomiast kryterium znajomo-
œci jêzyka odnosi siê nie tylko do lingwalnej sfery dzia³alnoœci cz³owieka,
czyli do jego - na przyk³ad - komunikacyjnego u¿ycia, lecz przede wszyst-
kim do sfery lingwistycznej, tzn. do metajêzykowej refleksji naukowej w dzie-
dzinie lingwistycznej, psycholingwistycznej, socjolingwistycznej i innej. Sto-
pieñ opanowania jêzyka warunkuje bez w¹tpienia jego u¿ycie. ̄e jêzyk s³u¿y
nie tylko komunikacji, ale pozwala rzeczywistoœæ pozajêzykow¹ poznawaæ i
opisywaæ, a tak¿e j¹ w jakiœ sposób "tworzyæ", œwiadczy o przypisaniu jemu
wielofunkcyjnoœci i mocy (= potencji) kreatywnej w rozumieniu lingwalno-
kognitywnym i pragmatycznym. Akceptowalny fakt, i¿ Kaszubi stanowi¹ dziœ
tak¹ spo³ecznoœæ etniczn¹, której wartoœci¹ rdzenn¹, albo inaczej: osi¹ kultu-
row¹, jest w³aœnie jêzyk, czyni zeñ podstawê rozwa¿añ i dyskusji socjolin-
gwistycznych, na której opieraj¹ siê i z której wynikaj¹ kolejne elementy ka-
szubskiej realnoœci jêzykowej oraz pozajêzykowej. Utrzymanie rdzenia jêzy-
ka jest warunkiem koniecznym zachowania kultury danej spo³ecznoœci. W

tym miejscu odwo³uje siê Autor nie tylko do wspó³czesnych pogl¹dów (np.:
Smolicza), lecz tak¿e do ich klasyków (F. Ceynowy, L. Heykego, J. Kamow-
skiego, A. Majkowskiego, A. Labudy, B. Sychty, A. Nagla i J. Trepczyka).
S³uszne i celowe wydaje siê nawi¹zanie do dyskusji na temat statusu jêzyka
kaszubskiego, a szczególnie do jego w³aœciwoœci w obrêbie tzw. lechickiej
wspólnoty jêzykowej (por. pogl¹dy jêzykoznawców-kaszubologów w odnie-
sieniu do systemu jêzyka kaszubskiego i jego funkcji komunikatywnej, np.:
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H. Popowskiej-Taborskiej 1988,1992; J. Tredera 1990 i E. Brezy 1992). Mo¿na
zgodziæ siê z B. Synakiem, i¿ "z socjologicznego punktu widzenia status for-
malno-jêzykowy kaszubszczyzny nie jest najwa¿niejszy; wa¿niejsze jest jej spo-
³eczno-kulturowe usytuowanie, a przede wszystkim jej odrêbnoœæ decyduj¹ca
o funkcji spo³eczno-komunikacyjnej i (..j" (str. 180 i nast.), ale ka¿dy jêzyk,
jego poszczególne (pod)systemy i ich pojedyncze struktury stanowi(¹) przed-
miot badañ lingwistycznych. Chc¹c zatem okreœliæ status jêzyka kaszubskie-
go, musimy z koniecznoœci uwzglêdniæ tak¹ dziedzinê naukow¹, która w po-
wy¿szych sprawach posiada merytoryczn¹ kompetencjê, aczkolwiek inne
aspekty jêzyka - i tu z pewnoœci¹ panuje pe³na zgodnoœæ pogl¹dów Autora i
pisz¹cego te s³owa - rozstrzygane s¹ na innych p³aszczyznach nauki, tzn. w

innych dyscyplinach, np. równie¿ na gruncie socjologii (raczej socjolingwi-
styki). Jêzyk (i operowanie nim) jako zjawisko nader kompleksowe wymaga
multi- i interdyscyplinarnego potraktowania, a zachodz¹ce w nim relacje od-
znaczaj¹ siê i bezpoœrednioœci¹, i poœrednioœci¹ w zale¿noœci od jego funkcjo-
nowania. Z faktu z³o¿onoœci tego¿ zjawiska wynikaj¹ ró¿ne i inne (tak¿e "nie-
co" odmienne) pogl¹dy na jego istotê, a przede wszyskim w odniesieniu do
jego poszczególnych w³aœciwoœci strukturalnych. A zatem ujmowanie i roz-
patrywanie tego samego zjawiska z pozycji innej dyscypliny "musi" przyno-
siæ efekty niejednorodne.

Na uwagê zas³uguj¹ analiza spo³ecznej funkcji jêzyka kaszubskiego oraz
jej wyniki przedstawione w formie deskryptywnych interpretacji i zestawione

w tabelach ilustruj¹cych pos³ugiwanie siê tym jêzykiem przez u¿ytkowników
z ich konkretnymi partnerami w odpowiednich kontekstach sytuacyjnych (str.
183-198). Cytowanie zaœ wypowiedzi wybranych respondentów dotycz¹cych
u¿ycia jêzyka kaszubskiego w faktycznym kontekœcie sytuacyjno-partnerskim
dostarczaj¹ czytelnikowi argumentów pozwalaj¹cych dostrzec i zrozumieæ,
jaki jest obecny stan u¿yteczny jêzyka kaszubskiego i zasiêg pos³ugiwania siê
nim w ró¿nych sytuacjach codziennego ¿ycia. Fragment pracy zatytu³owany
Stare obci¹¿enia i nowe symptomy nobilitacji (str. 199 - 214), wywo³uje zro-

zumia³e zainteresowanie. Autor przywo³uje tu znane fakty natury spo³eczno-
jêzykowej, a tak¿e kieruje uwagê na stan ,,(..j kaszubskiego etnolektu przez
pryzmat subiektywnych postaw wobec niego, dawnych i nowych obci¹¿eñ,
œwiadomoœci zagro¿eñ i szans rozwoju" (str. 199). Wskazanie zaœ na dwie
tendencje rozwojowe w zakresie miejscowego etnolektu, przebiegaj¹ce w prze-
ciwnych kierunkach, a mianowicie na: 1) proces "wygaszania" kaszubszczy-
zny w wielu œrodowiskach oraz 2) pojawiaj¹ce siê symptomy jej umacniania i
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rewitalizacji, stanowi¹ z jednej strony sygna³y pewnego ostrze¿enia, a z dru-
giej - dowody optymizmu i nadziei. Synak stara siê wnikn¹æ w przyczyny

tego stanu rzeczy. Uwa¿a bowiem, ¿e przyczyny degradacji kaszubskiego et-
nolektu - zauwa¿alne szczególnie w latach 60-tych i 70-tych -le¿¹ w uwarun-

kowaniach ogólnocywilizacyjnych oraz w czynnikach edukacyjno-pragmatycz-
nych, spo³eczno-kulturowych i polityczno-etnicznych (str. 201). Naœwietlenie
powy¿szych problemów, wnikniêcie w ich Ÿród³a, a tak¿e przytoczone dane
sprawiaj¹, i¿ przedstawiony obraz jêzyka i kultury kaszubskiej odzwierciedla
aktualn¹ rzeczywistoœæ w tym zakresie. Nale¿y przytoczyæ jeszcze jeden, jak-
¿e wa¿ki, fragment pracy: "Miejscowy etnolektjestspostrzegany przez wielu
Kaszubów jako "mowa ludu ", jako gorsza i mniej elegancka od jêzyka pol-
skiego, jako jêzyk przede wszystkim starszego pokolenia mieszkaj¹cego na
wsi czy na "pustkach" (wybudowaniach - B.S.) " (str. 204). S¹ to s³owa gorz-

kie, ale bardzo wymowne.
Na uwagê zas³uguje druga strona przytoczonego zagadnienia. Zaakcento-

wana jest tu nadzieja i troska o jêzyk i kulturê kaszubsk¹. Odpowiedzialnoœæ
za ten stan przejêli nie tylko kaszubolodzy (naukowcy, popularyzatorzy i pro-
pagatorzy), lecz tak¿e ró¿ne instytucje ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim
na czele oraz liczne zespo³y zarówno podtrzymuj¹ce tradycjê kaszubsk¹, jak i
j¹ wzbogacaj¹ce o nowe formy wartoœci. Nazwiska i wykaz instytucji/zespo-
³ów jako kreatorów i kontynuatorów kaszubszczyzny znajdzie czytelnik na
stronach 211-214. Oddzieln¹ kwesti¹, stanowi¹c¹ przedmiot rozwa¿añ i ana-
lizy jêzyka kaszubskiego, jest jego status i perspektywa dydaktyczna w nie-
których szkolach w rejonie Kaszub. Dlatego te¿ objêto badaniami zagadnie-
nia dydaktyki jêzyka kaszubskiego, a miêdzy innymi: czy powinien on byæ
przedmiotem obowi¹zkowym, nadobowi¹zkowym, czy nie powinno siê go
uczyæ w szkole. Poniewa¿ nie sposób przytoczyæ nawet naj istotniej szych i
naj ciekawszych pogl¹dów, odsy³am zainteresowanych do oryginalnych wy-
powiedzi respondentów i interpretacji Autora na ten temat. Pogl¹d Synaka na
edukacyjny problem jêzyka kaszuskiego w szko³ach odznacza siê rzeczowo-
œci¹ i dba³oœci¹ o jego przysz³oœæ (por. sprawa (nie- )kompetencji nauczycieli,
edycja odpowiednich podrêczników itp). Ponadto Autor przypisuje wielk¹ wagê
i si³ê w sprawie utrzymania jêzyka domowi rodzinnemu i najbli¿szemu œrodo-
wisku, a jego ¿yczeniem jest - oczywiœcie nie jako pium desiderium -, aby
czyni³ to równie¿ Koœció³ katolicki. (Ewidentny tego przyk³ad (pozytywny)
stanowi wprowadzony do liturgii koœcielnej jêzyk kaszubski). Prócz wymie-
nionych rozdzia³ów zasadniczych praca zawiera bogaty i interesuj¹cy wstêp



(str. 7-24), zakoñczenie (str. 231-241), spis literatury (242-254) oraz stresz-
czenia w jêzyku angielskim, niemieckim i kaszubskim.

Brunon Synak, Kaszuba i socjolog, mi³oœnik rodzimoœci i naukowiec,
przedstawi³ nader dok³adny i ciekawy obraz przesz³oœci i teraŸniejszoœci ka-
szubskiej wspólnoty spo³ecznej i jêzykowej w jej z góry okreœlonych grani-
cach. Z treœci tej rozprawy, opartej na analizie faktów i syntezie wybranych
teorii, emanuje równie¿ troska o dobro zastane, a tak¿e o zachowanie tego
skarbu kulturowego Kaszubów, który ich wyró¿nia wœród innych wspólnot i
etno1ektów, a nawet zauwa¿yæ mo¿na w niej zarysowan¹ perspektywê o¿y-
wienia i dalszego rozwoju kaszubszczyzny. Tê rozprawê cechuje i przywi¹za-
nie do status quo Kaszubów, i poczucie odpowiedzialnoœci za podtrzymanie i
- co wiêcej - wzbogacenie ich kultury oraz czu³oœæ na rzeczywistoœæ spo-

³eczn¹, kulturow¹ i jêzykow¹ w nadchodz¹cej przysz³oœci.
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Przemys³aw Hauser,
Mniejszoœæ niemiec/(a na Pomorzu

w o/(resie miêdzywojennym,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 1998, ss. 360

Problematyka niemieckiej mniejszoœci narodowej na Pomorzu w okresie
miêdzywojennym by³a czêsto obecna w powojennej polskiej historiografii. W
miarê up³ywu czasu zmienia³o siê jednak wyraŸnie spojrzenie na to zagadnie-
nie, szczególnie po 1989 r. Do jednego z naj nowszych syntetycznych opraco-
wañ w tym zakresie nale¿y praca P. Hausera, Mniejszoœæ niemiecka na Pomo-
rzu w okresie miêdzywojennym, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
Jest to kolejna próba ca³oœciowego przedstawienia tematu, uwzglêdniaj¹-

ca obecny stan wiedzy historycznej, zarówno polskiej jak i niemieckiej. Ksi¹¿-
ka w zasadzie zosta³a podzielona na dwie g³ówne czêœci. Pierwsza omawia
losy mniejszoœci niemieckiej od 1920 r., czyli wejœcia Pomorza w sk³ad odro-
dzonej Rzeczpospolitej do czasu dojœcia Hitlera do w³adzy w 1933 r. Druga
obejmuje lata nastêpne do agresji hitlerowskiej na Polskê w 1939 r. Ca³oœæ
poprzedza wstêp, omówienie w dwóch krótkich rozdzia³ach starañ spo³eczno-
œci niemieckiej o pozostawienie by³ej pruskiej prowincji Prus Zachodnich w
granicach Rzeszy i przygotowañ organizacyjnych Niemców do przyjêcia statu-
su mniejszoœci w latach 1918-1920. Zanim autor przeszed³ do poszczególnych
zagadnieñ dotycz¹cych mniejszoœci w ujêciu chronologicznym, przedstawi³
jeszcze dwa tematy przekrojowe: liczbê i rozmieszczenie ludnoœci niemieckiej
oraz stosunek pañstwa polskiego (tak¿e spo³eczeñstwa) i niemieckiego do mniej-



szoœci niemieckiej w latach 1920-1939. Pracê zamyka zakoñczenie, wykaz skró-
tów, bibliografia, indeks nazwisk oraz streszczenie w jêzyku niemieckim.

Taki podzia³ pracy nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ; szczególnie uzasad-
nione s¹ daty skrajne opracowania oraz cezura roku 1933. Jedyne w¹tpliwoœci
mo¿na zg³osiæ do zamieszczenia problematyki stosunku obu najbardziej zain-
teresowanych pañstw do mniejszoœci przed g³ównymi czêœciami pracy. Prze-
cie¿ stosunek ten zmienia³ siê z up³ywem lat (szczególnie po 1933 r.) i wydaje
siê, ¿e by³oby bardziej w³aœciwe omówiæ to zagadnienie w dalszych partiach
ksi¹¿ki. Szkoda równie¿, ¿e pominiêto kwestiê stosunku (i jego zmian) spo³e-
czeñstwa Rzeszy do pomorskich Niemców.

W poszczególnych czêœciach pracy dokonano podzia³u problemowego.
S¹ to przede wszystkim kwestie dzia³alnoœci politycznej mniejszoœci, gospo-
darki, religii, oœwiaty, dzia³alnoœci kulturalnej i sportowej, przekszta³cenia
œwiadomoœciowe. Oddzielnie omówiono równie¿ ¿ycie codzienne Niemców,
g³ównie w zakresie wspó³¿ycia polskiej i niemieckiej spo³ecznoœci. Trochê
razi jednak sformu³owanie i jednoczeœnie tytu³ rozdzia³u: Sprawy codziennej
egzystencji na styku polsko-niemieckim.

Czytelnik ma mo¿noœæ zapoznaæ siê z wszystkimi najwa¿niejszymi zagad-
nieniami dotycz¹cymi mniejszoœci niemieckiej w przedwojennym wojewódz-
twie pomorskim, jej skomplikowanymi uwarunkowaniami, postawami i losami.
U progu odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci by³a to spo³ecznoœæ przewa¿a-
j¹ca nie tylko politycznie, ale równie¿ liczbowo, gospodarczo, cywilizacyjnie.
Nic dziwnego, i¿ przejœcie pod polsk¹ suwerennoœæ przyjê³a ona bardzo niechêt-
nie, jako niezas³u¿on¹ krzywdê, i z utêsknieniem oczekiwa³a mo¿liwoœci po-
wrotu w granice Niemiec, co by³o te¿ jednym z wa¿niejszych celów zachodnie-
go s¹siada. Z kolei pañstwo i spo³eczeñstwo polskie d¹¿y³o, po ponad stuletnim
okresie zaborów, do restytucji i wzmocnienia polskoœci Pomorza. Si³¹ rzeczy
musia³o dojœæ do powa¿nych konfliktów pomiêdzy obydwiema stronami.

W zasadzie zwyciêsko wychodzi³a z nich strona polska, nastêpowa³ bo-
wiem m. in. sta³y, chocia¿ z ró¿nym natê¿eniem, proces dobrowolnego i pod
pewnym przymusem emigrowania Niemców na zachód. W konsekwencji tra-
cili oni swoj¹ liczbow¹ i ekonomiczn¹ przewagê. Ich miejsce zajmowali Pola-
cy, w miarê up³ywu czasu coraz bardziej dominuj¹c iloœciowo i gospodarczo.
Nie by³ to jednak proces ³atwy i prosty; w niektórych wypadkach to w³aœnie
Niemcom udawa³o siê germanizowaæ Polaków, przejmowaæ ich maj¹tek itp.

Przez ca³y okres miêdzywojenny Niemcy korzystali z pe³nych praw oby-
watelskich, mieli swobodê zrzeszania siê, kultywowania swoich tradycji naro-
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dowych, œwiatopogl¹dowych itp., mogli równie¿ do czasu wypowiedzenia przez
Polskê traktatu mniejszoœciowego broniæ swoich praw na forum miêdzynaro-
dowym oraz ca³y czas odbieraæ znacz¹ce subwencje z Rzeszy. Posiadali wiêc
bardzo rozbudowane organizacje polityczne, gospodarcze, kulturalne, placówki
oœwiatowe, teatry itp. oraz - co warto podkreœliæ - nadal znacz¹c¹ pozycjê

ekonomiczn¹, szczególnie mocn¹ wœród wielkiej w³asnoœci ziemskiej.
Ksi¹¿ka zwraca uwagê na szereg negatywnych zjawisk wystêpuj¹cych

zarówno wœród polskich w³adz i spo³eczeñstwa, jak i u mniejszoœci niemiec-
kiej. Te pierwsze niejednokrotnie na si³ê, na granicy czy nawet poza granica-
mi prawa stara³y siê spolonizowaæ Pomorze, ograniczyæ dzia³alnoœæ i wp³ywy
mniejszoœci. Natomiast mniejszoœæ niemiecka by³a grup¹ najbardziej podatn¹
na dzia³alnoœæ antypañstwow¹, krytykuj¹c¹ spo³eczeñstwo i pañstwo polskie
z bardzo b³ahych nawet powodów, têskni¹c¹ za powrotem w granice Rzeszy,
czêsto jedynie werbalnie deklaruj¹c lojalnoœæ. Jednoczeœnie autor przytacza
przyk³ady innych postaw, próby za³o¿enia organizacji niemieckich d¹¿¹cych
do u³o¿enia poprawnych stosunków z w³adzami i polsk¹ spo³ecznoœci¹, pe³ne
uczestnictwo w obchodach polskich œwi¹t narodowych, przypadki zgodnego
wspó³¿ycia Polaków i Niemców. Sporo miejsca s³usznie poœwiêca te¿ odej-
œciu spo³ecznoœci niemieckiej od tradycyjnego nacjonalizmu i przejœcie na

stronê ideologii faszystowskiej.
W roku 1981 ukaza³a siê inna praca P. Hausera o tytule bardzo zbli¿onym

do recenzowanej ksi¹¿ki! . Oba te opracowania ³¹czy wiele podobieñstw. Nie-
mal¿e identyczna jest ich kompozycja, z tym ¿e w pierwszej z nich pominiêto
problematykê przysz³ej mniejszoœci z 1. 1918-1920. Wiêkszoœæ rozdzia³ów, ze
znamiennym wyj¹tkiem, o czym ni¿ej, posiada prawie identyczne tytu³y. Znacz-
na czêœæ stwierdzeñ, tez jest zawarta ju¿ w pierwszej z nich, spotyka siê nawet
takie same zdania. Dostrzega siê równie¿ kilka ró¿nic. PóŸniejsza praca jest
bardziej rozbudowana, obszerniejsza. Uwzglêdnia w wiêkszym stopniu litera-
turê niemieck¹ oraz nowsze polskie opracowania. Powiêkszono równie¿ pod-
stawê Ÿród³ow¹ o niektóre zespo³y z archiwów niemieckich, przejrzano wiêk-
sz¹ liczbê tytu³ów prasowych i wspomnieñ przedstawicieli mniejszoœci.

W odmiennoœciach treœci merytorycznej najbardziej uderza zmiana pogl¹-
dów w stosunku do polskich w³adz i spo³eczeñstw~ ich podejœcia do mniejszo-
œci niemieckiej. Jest to spojrzenie bardziej krytyczne, wykazuj¹ce przekrocze-

I P. Hauser, Mniejszoœæ niemiecka w województwie pomorskim w l. 1920-1939, Osso-

lineum 1981.
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nia prawa, obci¹¿aj¹ce win¹ za niektóre konflikty itp. Szkoda, ¿e autor bardziej
nie uzasadni³ zmiany stanowiska - niekiedy krytyka stanowiska w³adz jest nie-

przekonuj¹ca. Przyk³adowo zdaniem autora reforma oœwiaty z 1932 r. uderzy³a
w szkolnictwo niemieckie. Jednak nie wyjaœniono, na czym to polega³o, jest
jedynie mowa, i¿ zmiany w oœwiacie spotka³y siê z krytyk¹ Niemców.

N atomiast w odniesieniu do spo³ecznoœci niemieckiej recenzowana ksi¹¿ka
zawiera znacznie mniej sformu³owañ krytycznych, jej postawa jest przedsta-
wiona w o wiele bardziej pozytywnych barwach. Szczególnie jest to widoczne
przy omawianiu przyczyn rozwi¹zania Deutschtumsbundu, dzia³alnoœci wy-
wiadowczej i irredentystycznej. Wymownie o tym œwiadczy pominiêcie roz-
dzia³ów: Dzia³alnoœæ irredentystyczna i Organizacja V kolumny militarnej
(marzec-sierpieñ 1939). Równie¿ w tym zakresie autor nie dokona³ szerszej

analizy przyczyn zmiany spojrzenia.
W nowszym opracowaniu autor w wiêkszym stopniu, chocia¿ dalece nie-

pe³nie, poruszy³ te¿ specyfikê "powiatów zamieszka³ych przez ludnoœæ ka-
szubsk¹" pod wzglêdem obecnoœci i si³y oddzia³ywania mniejszoœci niemiec-
kiej. Z rozwa¿añ tych wynika m. in., ¿e na tym terenie ¿ywio³ niemiecki by³
silniejszy ni¿ w wiêkszoœci innych czêœci województwa pomorskiego, mniej-
sza by³a emigracja niemiecka, bardziej aktywna polityka agitacyjna, kredyto-
wa organizacji mniejszoœciowych wobec ludnoœci polskiej, która tutaj ³atwiej
ulega³a wp³ywom niemieckim.

Oczywistym jest, ¿e w polskiej historiografii powojennej do 1989 r. trudno
by³o uj¹æ wszystkie negatywne przejawy polskiej dzia³alnoœci wobec mniejszo-
œci niemieckiej, czy te¿ przyk³ady pozytywnego jej zachowania, jak równie¿ w
pe³ni przedstawiæ kaszubskie odmiennoœci. Dlatego daleki jestem od negowa-
nia nowego spojrzenia autora, które nale¿y zrozumieæ i nawet zaakceptowaæ.
Nie znaczy to jednak, ¿e nale¿y bezkrytycznie przyj¹æ wszystkie jego tezy. Wy-
daje siê bowiem, i¿ dalsza kwerenda Ÿród³owa oraz pog³êbiona analiza dotych-
czasowych ustaleñ mo¿e jeszcze pe³niej wyjaœniæ wiele kwestii. Oto dwa tylko
przyk³ady: Do rozwa¿añ o zakresie legalnej i nielegalnej dzia³alnoœci Deutsch-
tumsbundu i przyczyn jego rozwi¹zania warto do³¹czyæ kolejne materia³y Ÿró-
d³owe, szczególnie akta procesów jego cz³onków i sympatyków z okresu roz-
wi¹zania ca³ej organizacji, w których m. in. udowodniono, i¿ niektórzy z jej
szeregowych cz³onków byli werbowani przez niemieckich aktywistów si³¹ b¹dŸ
podstêpem. Takie dokumenty dotycz¹ chocia¿by pó³nocnego Pomorza.

Jeszcze wiêcej mo¿liwoœci dadz¹ Ÿród³a dotycz¹ce problematyki narodo-
woœciowej na Kaszubach, które pod tym wzglêdem do tej pory wykorzystano w
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bardzo znikomym stopniu. S¹ to materia³y ogromnie ró¿norodne i bogate, akta
organów administracyjnych i samorz¹dowych, s¹dowych, policyjnych, organi-
zacji, wspomnienia, relacje itp. Ju¿ teraz warto zadaæ szereg pytañ odnoœnie
tych kwestii wystêpuj¹cych w recenzowanej ksi¹¿ce. Jaki dok³adnie obszar na-
le¿y rozumieæ w okreœleniu "powiaty zamieszka³e przez ludnoœæ kaszubsk¹"?
Czy rzeczywiœcie fakt zamieszkiwania powiatu przez ludnoœæ kaszubsk¹ mia³
opisany wp³yw na stan i rozwój mniejszoœci niemieckiej? A mo¿e decyduj¹ce
znaczenie mia³y inne czynniki, jak po³o¿enie geopolityczne, warunki gospodar-
cze, komunikacyjne itp.? Czy "ludnoœæ polska" z tych¿e powiatów ³atwiej ule-
gaj¹ca wp³ywom niemieckim to Kaszubi? Czy fakt, i¿ niemiecki kandydat na
pos³a czêstowa³ w powiecie wejherowskim wódk¹ i skutecznie wzmacnia³ po-
parcie dla siebie by³o czymœ wyj¹tkowym w województwie pomorskim? Pyta-
nia mo¿na mno¿yæ, ale trudno na nie znaleŸæ w ksi¹¿ce odpowiedŸ.

We wstêpie P. Hauser s³usznie zauwa¿y³, ¿e dotychczas niewiele poœwiê-
cano uwagi ¿yciu codziennemu pomorskich Niemców, jak równie¿ przyk³a-
dom ich zgodnego wspó³¿ycia ze spo³ecznoœci¹ polsk¹ i odwrotnie. Niestety,
wbrew zapowiedziom i licznym przyk³adom nie uda³o siê to równie¿ w pe³ni
w opisywanej pracy. Wymownie œwiadczy o tym ~awartoœæ rozdzia³u Sprawy

codziennej egzystencji na styku polsko-niemieckim, poœwiêconego g³ównie
niemieckim poczynaniom organizacyjnym maj¹cym powstrzymaæ poloniza-
cjê ludnoœci niemieckiej, takim jak pielêgnacja niemieckiej kultury i jêzyka.
Nadal poza zainteresowaniem badaczy pozostaje ¿ycie codzienne ró¿nych
warstw spo³ecznych pomorskich Niemców, ewentualnych ró¿nic co do stylu
¿ycia ludnoœci polskiej itp. P. Hauser najwiêcej miejsca poœwiêci³ rolnikom,
pomin¹³ ju¿ wielkich w³aœcicieli ziemskich, chocia¿ dysponujemy pod tym
wzglêdem cennymi Ÿród³ami, chocia¿by wspomnieniami czy wywiadami.
Nadal tak¿e na swojego odkrywcê czeka problematyka wspó³pracy polskich i
niemieckich dzia³aczy samorz¹dowych (na pewno taka by³a), wzajemnych kon-
taktów, tak¿e pomocy i wspó³pracy Polaków i Niemców znaj¹cych siê jeszcze
z ¿ycia publicznego przed lutym 1920 r, a rozdzielonych nowymi granicami
pañstwowymi itp. Mo¿na równie¿ wyraziæ przypuszczenie, wbrew twierdze-
niu autora, ¿e bêdzie mo¿liwe w miarê dok³adne okreœlenie rozmiarów doko-
nanej reformy rolnej wœród w³aœcicieli niemieckich, gdy¿ sporo informacji na
ten temat zachowa³o siê w niewykorzystanych przez P. Hausera Ÿród³ach ni¿-
szego rzêdu, przede wszystkim urzêdów ziemskich i gminnych.

Trudno w pe³ni zgodziæ siê z autorem, i¿ ideologi¹ nazistowsk¹ naj silniej
przesi¹kli przedwojenni przywódcy mniejszoœci niemieckiej, ajej do³y uleg³y
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temu zjawisku bardziej powierzchownie. Wydaje siê raczej, i¿ rzecz by³a in-
dywidualnie bardziej zró¿nicowana. Wnioskom P. Hausera mog¹ zaprzeczyæ
chocia¿by okupacyjne losy przedstawicieli mniejszoœci. Mianowicie wiêkszoœæ
przedwojennych niemieckich przywódców zosta³a po wrzeœniu 1939 r. z w³a-
snej woli lub na mocy decyzji nowych w³adz usuniêta z ¿ycia publicznego.
Niejednokrotnie na ich miejsce weszli mniej znani i wp³ywowi dzia³acze,
spoœród nich w znacznej mierze rekrutowani byli ówczeœni oprawcy ludnoœci
polskiej i niemieckich przeciwników Hitlera.

Wœród drobniejszych braków opracowania warto wymieniæ niepodjêcie
rozwa¿añ na temat, komu podlega³y sprawy narodowoœciowe w wojewódz-
twie. Tutaj warto by³o przytoczyæ nawet konkretne osoby urzêdników, od któ-
rych przecie¿ mog³a w znacznej mierze zale¿eæ sytuacja mniejszoœci. Nie uda³o
siê równie¿ unikn¹æ niewielkich sprzecznoœci, powtórzeñ, nie podano bli¿szej
lokalizacji niektórych mniejszych miejscowoœci. W jednym przypadku braku-
je równie¿ pe³nego opisu bibliograficznego pracy przytoczonej w przypisie.
Szkoda tak¿e, ¿e nie opracowano indeksu miejscowoœci.

Podsumowuj¹c, znaczenia recenzowanej pracy, niew¹tpliwie bardzo cen-
nej, nale¿y upatrywaæ przede wszystkim w bardziej obszernym przedstawie-
niu i uzasadnieniu - na bogatszej i nowszej podstawie bibliograficznej - wcze-

œniej opublikowanych tez. Drugim bardzo wa¿nym elementem podnosz¹cym
jej wartoœæ jest ca³kowite odst¹pienie od utartego bia³o-czarnego schematu w
dzia³alnoœci przedwojennej niemieckiej mniejszoœci narodowej i stosunku do
niej pañstwa i spo³eczeñstwa polskiego. Mimo wszelkich braków uda³o siê to
autorowi dokonaæ z du¿ym obiektywizmem, nie wyró¿niaj¹c ¿adnej ze stron,
co nie jest ani ³atwe, ani ostatnio za czêste. Zwróci³ on przy tym uwagê raz
jeszcze na koniecznoœæ poszerzenia problematyki o dalsze zagadnienia. Rze-
cz¹ kolejnych badaczy bêdzie te zagadnienia pog³êbiæ, rozwin¹æ, wzbogaciæ o
ustalenia, których na razie zabrak³o. Trudno jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
omawiana ksi¹¿ka P. Hausera jest uaktualnionym i rozszerzonym wydaniem

poprzedniej.
Na podkreœlenie zas³uguje tak¿e starannoœæ wydania, znikomoœæ b³êdów

drukarskich, ³adna, twarda obwoluta oraz zdjêcia. Przy tych ostatnich mo¿na
jednak wyraziæ ¿al, ¿e ograniczono siê wy³¹cznie do wizerunków domów miesz-
kalnych spo³ecznoœci niemieckiej oraz budynków u¿ytecznoœci publicznej.
Cennym wzbogaceniem jest wspomniana ju¿ bibliografia, wykaz skrótów, in-
deks nazwisk i streszczenie w jêzyku niemieckim.
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Marianne Wannow,
Kaszubi - Die Kaschuben. Ein Wegweiser auf den

Spuren der Forschungsreise des russischen Ge/ehrten
A/exander Hi/ferding im Sommer 1856 mit einem

Nachwort iiber die Heimat der Kaschuben, die
Entwick/ung ihres regiona/en Bewusstseins und die

Bewahrung der Rechte ihres k/eineren Vater/andes in
einer gr68eren Region von Józef Borzysz/(owski,

hrg. von Instytut Kaszubski, Gdañsk 1999, 432 S.

Das schreckliche 20. Jahrhundert entlasst uns gelegentlich mit einem
Hoffnungsschimmer. Einer dieser Lichtblicke ist die Tatsache, dass sich Deut-
sche und Polen endlich gemeinsam Themen zuwenden konnen, die nationale
Fragen beriihren. Allzu haufig ist die jeweils eigene Nation verabsolutiert
worden, aIs sei sie schon mit der Erschaffung der Welt aur den Plan getreten
und hatte sich seither nicht nennenswert verandert.

Der (nicht nur militarische und politische, sondem) vor allem moralische
Zusammenbruch von 1945 hat in Deutschland eine kritische Diskussion iiber
das Problem der Nation eroffnet, die freilich angesichts des totalen Ost-West-
Konflikts bald von anderen Aspekten iiberlagert worden ist und seit der Wie-
dervereinigung 1990 wieder bedenklich verflacht. In Bezug aufPolen hat sich
zwar die nationalsozialistische Untermenschen - Ideologie total diskreditiert;

Vorurteile gegeniiber der polnischen Nation bestehen jedoch fort und dienen
nicht selten der Kompensation eigener Schwachen. Dass in die deutsche Na-
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tion Slawen eingegangen sind, liegt fioch heute jenseits des Horizontes vi elier
Deutscher.

Marianne Wannow, die von 1990 bis 1992 aIs deutsche Generalkonsulin
in ihre Heimatstadt, das nun polnische Danzig, zuriickgekehrt ist, stellt uns in
dem hier zu besprechenden Band die Eindriicke VaT, die der in Warschau ge-
borene russische Slawist Alexander Hilferding 1856 von einer Forschungsre-
ise durch das Gebiet der Kaschuben gewonnen hat. Sie selbst stammt aus der
damaligen Freien Starli Danzig und tragi nicht nur einen slawischen Namen,
sondem hat offensichtlich alich ostseeslawische Vorfahren. Aus ihrer Sympa-
thie rur die Kaschuben macht sie kein Hehl. 1st sie damit eine "echte" oder
eine "anstandige" Deutsche - oder macht sie gemeinsame Sache mit der ande-

ren Seite? Niemand in Deutschland wiirde diese Frage heute fioch so zuspit-
zen - aber es lasst sich kaum leugnen, dass ihr Werk fioch aIs ungewohnlich

und mutig erscheint.
Flir Polen ist das Problem der Nation nach erheblich komplizierter; der

Antagonismus gegen die Deutschen hat sich zwar in praktischen Fragen seit
1989 gemildert, ist aber im offentlichen Bewusstsein fioch lange nicht liberall
liberwunden. Polen ist eben nicht nur alich ein"verspateter" Nationalstaat,
sondem ist von Anfang an aIs solcher in seiner Existenz gefahrdet gewesen.
Wieso sallen also die Kaschuben etwas Besonderes sein? Kaschuben sind Polen;
- aur diese einfache Formel wlirden nach heute die meisten Polen den Sa-

chverhalt reduzieren. Und nun kornrnt plotzlich eine Deutsche mit kaschubi-
schen Vorfahren und verlangt flir die Kaschuben Sonderrechte, die einem Min-
derheitenstatus bedenklich nahe kornrnen. Sie scheut nicht einmal davor zuriick
von einem "kaschubischen Volk" zu sprechen. Cui bono? Gehort sie etwa zu
den vielen protestantischen Kaschuben, die sich linter preuBischer Herrschaft
widerstandslos haben germanisieren lassen? Gder will sie gar das Siedlungs-
gebiet der Kaschuben ganz fur Deutschland reklamieren?

Und ein polnischer Kaschube, also ein Pole, gibt sich daru heT, die Arbeit
dieser Deutschen in polnischer und in deutscher Sprache aIs Buch herauszu-
geben und dazu fioch einen Textbeitrag zu leisten? Auch hier ist su sagen:
Kaum ein Pole wlirde sich in seinem Unbehagen zu so weitreichenden Fragen
himeiBen lassen. Aber ein Unbehagen bleibt bei vielen; schlieBlich hat Deutsch-
land die polnische Westgrenze erst 1990 anerkannt und dies nur linter mass i-
vem Druck. Zudem ist man sich fioch gar nicht so sicher, was die Óffnung der
Grenzen in der Europaischen Union flir die Erhaltung der polnischen Identitat
- der einen Identitat, nicht der ldentitiit eines nationalen Konglomerats - be-
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deuten wird. Anders aIs etwa in Frankreich, aber ahnlich wie in Deutschland
definiert man in Polen die natianale Identitat in erster Linie ethnisch; und
anders aIs in Deutschland, aber ahnlich wie in Frankreich ist das Staats-
verstandnis in Polen absolut zentralistisch.

Es ist das grafie Verdienst dieses Bandes, den Zaun des engstimigen na-
tionalen Antagonismus durchbrochen zu haben und den Weg zu einer diffe-
renzierten Betrachtungsweise zu ebnen, die den Menschen eher gerecht wird
und damit in einem demokratischen System alich die Stabilitat des National-
staats festigt. Kein vemiinftiger Kaschube, der polnischer Staatsbiirger ist,
bestreitet heute seine Zugehorigkeit zur polnischen Nation; und kein vemiinfti-
ger Deutscher denkt daran, kaschubisches Territorium oder andere polnische
Gebiete rur Deutschland zu beanspruchen. Auf dieser sicheren Basis kann
man in aller Ruhe dariiber sprechen, in welcher Weise Kaschuben die Moglich-
keit erhalten konnten, eventuell mehr noch aIs bisher ihre besondere Tradition
und Eigenart zu pflegen. Freilich wird man bei der Erorterung solcher Moglich-
keiten aur politologische und soziologische Kriterien nicht verzichten diirfen.
Doch davon spater.

Zunachst haben wir in aller Kiirze einen Uberblick iiber den Inhalt des
Bandes zu geben. Wannow beginnt mit einer Beschreibung der Reiseroute
Hilferdings im Jahre 1856 im damaligen PreuBen und seiner Definition des
Siedlungsgebiets der Kaschuben. Immer nach Hilferding beschreibt sie so-
dann den deutschen Einfluss aur die Kaschuben. Sehr detailliert verfolgt sie
Volkscharakter, Sprache, Emahrung, hausliches und dorfliches Zusammenle-
ben, innere Werte, religiose Einstellung, Unterschiede zwischen Kaschuben
und anderen Polen, Volkstrachten und Festtagsbrauche, Glauben und Aber-
glauben sowie Heilkunst. AIs "Nachwort" referiert sie Angaben anderer Au-
toren iiber die Kaschuben, so dass sich inhaltlich vieles wiederholt. SchlieBlich
gibt sie Empfehlungen rur eine erweiterte Autonomie der Kaschuben inner-
halb des polnischen Staates.

An den Schluss des Bandes hangt der Herausgeber, der polnisch-kaschu-
bische Historiker Józef Borzyszkowski, Professor rur Geschichte an der Uni-
versitat Danzig, eine eigene Betrachtung iiber "Die Kaschuben - einst und

heute" an, die vieles wieder aufnimmt, was vorher schon von anderen Autoren
zitiert worden war. In seinem Vorwort kiindigt Borzyszkowski das Erscheinen
eines zweisprachigen (deutsch-polnischen) Kaschubischpomrnerschen Heimat-
buches an, das erfreulicherweise von dem Kaschubischen Institut in Danzig
gemeinsam mit dem "Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie" {Kaschubisch-Pom-
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mersche Vereinigung) und der Ostsee-Akademie in Lubeck in Kurze heraus-
gegeben werden und die Kaschuben gerade alich deutschen Lesem nahe brin-
gen solI. Es ware zu wiinschen, dass dieser Band alich Illustrationen aufnimmt;
kaschubische Trachten und Baustile etwa lassen sich aut diese Weise we sen-
tli ch eindrucksvoller aIs mit Worten darstellen.

Der Deutschen Marianne Wannow wie dem Polen Józef Borzyszkowski
merkt man ihre syrnpathische Begeisterung fur die kaschubische Besonderheit
ano Es ist vielleicht gerade das Zeitalter der "Globalisierung" und der kulturel-
len Gleichmacherei des Femsehens, das zu diesem "Eigen-Sinn" anregt und
damit kollektivistischen Ideen des Nationalismus und des Kommunismus ent-
gegenwirkt. Eine Pflege des Heimatbewusstseins, der Verbundenheit mit eben
der engeren Heimat, die man im Polnischen "ma³a ojczyzna" nennt, kann den
Menschen, und namentlich jungen Menschen, die sonst linter schwierigen
Arbeitsmartkbedingungen leicht Opfer von radikalen Bauemfangem oder
Narkotika-Dealem werden, in der modemen Massengesellschaft einen Halt
geben. Insofem ist der Band uber den sachlichen Inhalt seiner Schilderungen
hinaus alich politisch von bohem Wert.

Freilich sollte jede Ideologisierung und Moralisierung des Gegenstandes
vermieden werden. Traditionen der Kaschuben in allen Ehren - aber der Be-

richt Hilferdings ist anderthalb Jahrhunderte alt, und die Zeit schreitet standig
fort. Um das Jahr 1900 gab es in vielen Teilen Europas Tendenzen, sich den
Folgen von Industrialisierung, Verstiidterung, Entwicklung neuer Verkehrsmittel
usw. zu widersetzen und sich romantischen Traumen von Ruhe und Natur
hinzugeben. Wir taten der Pflege des Heimatgeruhls der Kaschuben einen
schlechten Dienst, wenn wir die kaschubische Identitat mit den Kategorien
des 18. oder allenfalls 19. Jahrhunderts beschrieben. Trachten und Gebrauche
etwa gehoren gewiss zu den schatzenswerten Traditionen; aber sie entspre-
chen in allen ethnischen Gruppen den sozialen und technischen Bedingungen
ihrer Zeit und lassen sich nicht konservieren oder nachtraglich wiederherstel-
len, schon gar nicht durch politischen oder moralischen Druck. Ebenso wenig
wie die nationalstaatlichen Unifizierungstendenzen ist eine kollektive Ethik
rur andere Gruppen, eben alich fur die Kaschuben, zu rechtfertigen. Jedem
Kaschuben sollte das Recht zugebilligt werden (soweit er dieses nicht schon
hat), "nach seinem eigenen (kaschubischen) Geschmack selig zu werden",
aber er sollte und kann dazu nicht gezwungen werden.

Empfehlungen wie die, die typische Lebensart wiederherzustellen, die die
Kaschuben kennzeichnete, aIs sie aIs Bauem und Fischer ortsgebunden wa-



ren, oder vom Staat zu verlangen, dass er Arbeit rur alle garantiert, damit
Kaschuben nicht auswandem miissen, oder dass er die luwanderung von Nicht-
kaschuben verhindert, gehen einfach an der Realitat der Mobilitat dsr heuti-
gen Gesellschaft mit der Notwendigkeit privaten Ortswechsels und dem Phano-
men der Massenmigration vorbei. Die Tatsache, dass die modeme Entwic-
klung vielfach negative Auswirkungen aur das Heimatgeflihl und damit alich
aur die innere Stabilitat der Menschen bat, darf nicht dazu verfiihren, das Phano-
men und seine Unabwendbarkeit einfach zu leugnen, sondem sollte Anlass
geben, den Gefahren mit konstruktiven neuen Uberlegungen zu begegnen.

Natiirlich ware es schon, wenn alle Kaschuben die Moglichkeit bekamen,
ihre Kinder in Schulen mit kaschubischer Unterrichtssprache zu schicken, doch
gibt es keinen Staat in der Welt, der aur eine gemeinsame Sprache fur alle
seine Biirger und alich rur seine Institutionen verzichtet. Der Slawophile Hil-
ferding und seine Referentin Wannow sprechen viel von "Germanisierung",
der die Kaschuben in PreuBen ausgesetzt gewesen seien. Sie haben damit ge-
wiB recht: Die Entwicklung einer gemeinsamen Schriftsprache und der obli-
gatorische Schulunterricht haben eine Germanisierung bewirkt - aber sie sind

eben alich Teile der unvermeidlichen Modemisierung und der Herausbildung
von Staaten mit einem positiven Effekt gewesen, der bei dem Begriff "Germa-
nisierung" in polnischen Ohren nicht anklingt und der entsprechend in Polen
die "Polonisierung" begleitet bat. Die sowohl von PreuBen aIs alich von Polen
zeitweise betriebene lwangsassimilierung sind zu ihrer jeweiligen leit
Vorgange gewesen, die die Herausbildung der Nationalstaaten begleitet haben
und heute nicht mehr gegeben sind. Der Deutsch-Unterricht in einer mittrel-
rheinischen Volksschule ist alich heute nach in Wirklichkeit ein Fremdsprachen-
unterricht; denn die Kinder sprechen - zumindest zu Anfang fioch - zu Hause

wie ihre Eltem den lokalen Dialekt; und die Eltem sind nicht in der Lage, sich
hochdeutsch korrekt auszudriicken, geschweige denn, die Schriftsprache ohne
grobe Fehler anzuwenden. Dieses Problem betrifft algo nicht nur ethnische
Minderheiten.

Auch die Uberlegungen der Verfasserin zu besonderen Gruppen - oder

Minderheitsrechten rur die Kaschuben solI ten fioch einmal iiberdacht werden.
Die Rechte der Minderheiten gehoren zu den kompliziertesten Kapiteln des
heutigen Volkerrechts. Es gibt zwar eine Reihe volkerrechtlich nominell ver-
bindlicher Konventionen, aber deren Anwendung halt sich in ziemlich engen
Grenzen und lasst sich kaum erzwingen, solange die heute im Vordergrund
der Diskussion stehenden individuellen Menschenrechte nicht grob verletzt



werden. Die Bewahrung der Identitiit der Kaschuben ist gewiss zu allerletzt

ein juristisches Problem.
Die groBte Schwiiche des Bandes ist jedoch (vielleicht unvemeidlich bei

einem solchen Gegenstand und den hohen Produktionskosten) die fehlende
Anschaulichkeit. Die detaillierte Aufziihlung der Orte, die Hilferding aur sei-
ner Forschungsreise besucht hat, und die Beschreibung der Siedlungsgebiete
hiitten Kartenskizzen verdient, aur denen sich der Leser schnell einen Uber-
blick verschaffen konnte. Auch die von Hilferding beschriebenen Trachten
lassen sich vielleicht durch Fotos aus Museen darstellen. Es wiire schon, wenn
diesem Mangel in dem geplanten Kaschubisch-Pommerschen Heimatbuch
abgeholfen wiirde. Bei diesem Band konnte vielleicht alich die Zahl der Druck-
fehler durch sorgfaltigere Korrekturen erheblich niedriger gehalten werden.

Alle Einwiinde sollenjedoch das groBe Verdienst der Arbeit von Wannow
und Borzyszkowski nicht schmiilem: Die Deutsche und der Pole bekennen
sich zu ihrer kaschubischen Herkunft, ohne sie sich gegenseitig streitig zu
machen, ohne in nationalen Uberschwang oder gar Hass zu verfallen oder
einander bose Motive zu unterstellen, - ja sie denken iiber die nationalen Gren-
zen hinweg gemeinsam iiber eine Gruppe von Menschen nach, die ihnen bei-
den aur Grond ihrer Herkunft am Herzen liegt, ohne die Loyalitiit zu ihrer
eigenen Nation zu verletzen - im Gegenteil: Sie tragen damit nicht nur zu der
liingst falligen Uberwindung der nationalen Gegensiitze, sondem alich zu der
Moglichkeit eines gemeinsamen Uberlebens der europiiischen Nationen in einer
Zeit bei, da Kriege in Europa angesichts der Entwicklung der Waffentechnik
zur gegenseitigen Vemichtung fiihren miissten.

Die Pflege der engeren Heimat und ihrer Traditionen kann und sollte ohne
Aufgabe der Loyalitiit zur eigenen Nation betrieben werden. SchlieBlich geht
es dabei nicht um die Nation, sondem um den engsten personlichen Kreis, um
Familie und Kindheitserinnerungen an Landschaft und alte Freunde, um die
Muttersprache oder den heimischen Dialekt, kurz: um die eigene Individu-
alitiit. Die Europiiische Union wird, wenn sie gelingt, schlieBlich eine Gemein-
schaft darstellen, die zwar durch nationale Grenzen gegliedert wird, aber die
Nationen nicht voneinander trennt. Die Verfasserin ist in Westdeutschland
aufgewachsen, der Herausgeber in Polen - dieser Unterschied beriihrt nicht
ihre Verbundenheit mit Kaschubien, der Heimat ihrer Vorfahren. Die groBen
Umwiilzungen in diesem Jahrhundert haben dazu gefiihrt, dass nicht nur viele
Deutsche ihre kaschubische Heimat haben verlassen miissen, sondem dass
alich eine erheblich Zahl von Zuwanderem oder Zwangsumsiedlem aus ande-
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ren Teilen Polens, namentlich aus den friiheren polnischen Ostgebieten, eine
neue Heimat in Kaschubien gefunden haben. Richtig verstandene Heimatlie-
be gesteht alich diesen Menschen eine Bindung an ihre neue Heimat und de-
ren historische Uberlieferung zu Geschichtliche Entwicklung bedeutet, dass
die Heimat ihre jeweiligen Bewohner mit pragt, wie sie umgekehrt linter den
jeweiligen historischen Bedingungen von diesen verandert wird. Nur wer die-
se Dynamik begreift und sie konstruktiv nutzt, wird der Tradition gerecht und
kann den Menschen konkrete Hilfe bringen.
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Jan Perszon,
Na brzegu ¿ycia i œmierci. Zwyczaje, obrzêdy oraz

wierzenia pogrzebowe i zadusz/(owe na Kaszubach,
Towarzystwo Naukowe KUL,

•ród³a i monografie nr 181, Pelplin 1999, ss. 620,
mapa, 64 fot.

Tradycyjna kultura ludowa nale¿y ju¿ do przesz³oœci. W odniesieniu do
Kaszub i Pomorza termin ten odnosi siê do stanu XIX-wiecznej kultury lud-
noœci wiejskiej. Od lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku rozpocz¹³ siê pro-
ces przemian gospodarczych, spo³ecznych i obyczajowych wywo³anych re-
wolucj¹ przemys³ow¹ w Prusach, który spowodowa³ zmianê i rozpad tzw. tra-
dycyjnej kultury ludowej Kaszub. Przemiany te najszybciej i najostrzej odbi³y
siê w sferze kultury materialnej, natomiast kultura duchowa pozosta³a bar-
dziej odporna na wp³ywy zewnêtrzne spowodowane przemianami cywiliza-
cyjnymi. Ogromne przywi¹zanie Kaszubów do Koœcio³a i religii spowodowa-
³o ¿e wierzenia i obrzêdy religijne, a zw³aszcza obrzêdy pogrzebowe, prze-
trwa³y jeszcze do czasu II wojny œwiatowej w ma³o zmienionej formie.

W³aœnie sfera zwyczajów i obrzêdów pogrzebowych sta³a siê tematem
badañ ks. Jana Perszona, a rezultatem jest wydana niedawno jego obszerna
publikacja zatytu³owana Na brzegu ¿ycia i œmierci. Zwyczaje, obrzêdy oraz
wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach. Praca sk³ada siê ze wstê-
pu i piêciu rozdzia³ów oraz obszernych aneksów.

We wstêpie autor pisze: Podjêcie tego w³aœnie zagadnienia jest nagl¹ce,
voniewa¿ voiawi³o sie realne niebez1Jieczeñstwo zaniku tradycyjne.f!;o modelu



umierania i pogrzebu. Niebezpieczeñstwo to zmiany polityczne, gospodarcze
i spo³eczne, jakie przechodzi wieœ kaszubska i ca³a Polska od 1989 roku. Po-
woduj¹ one przemiany postaw religijnych, rozpad tradycyjnych wiêzi s¹siedz-
kich, lokalnych. Tak¿e medykalizacja œmierci, budowa kaplic pogrzebowych
i dzia³alnoœæ wyspecjalizowanych firm pogrzebowych sprawiaj¹, ¿e w szyb-
kim tempie nastêpuje zanikanie tradycyjnego modelu umierania i obrzêdowo-
œci pogrzebowej na Kaszubach.

Podjêcie tematu œmierci przez ks. J. Perszona jest tak¿e rezultatem obser-
wowanej od pewnego czasu, a zapocz¹tkowanej w USA i Europie Zachodniej
tendencji powrotu œmierci do œwiadomoœci spo³ecznej. Œmieræ bowiem, zw³asz-
cza w spo³eczeñstwach zachodnich, zosta³a zmarginalizowana, wyparta ze
œwiadomoœci spo³ecznej, sta³a siê tematem tabu.

W dalszej czêœci wstêpu ks. J. Perszon omawia literaturê etnograficzn¹
dotycz¹c¹ Kaszub pocz¹wszy od pracy A. Hiferdinga, a skoñczywszy na nie-
publikowanych pracach ksiê¿y pracuj¹cych na Kaszubach. Nastêpnie autor
przedstawia metody badawcze, które zastosowa³ przy gromadzeniu i opraco-
wywaniu materia³ów Ÿród³owych. Podstawow¹ metod¹ by³y etnograficzne
badania terenowe przeprowadzone przez ks. J. Perszona w latach 1989-1999
w 162 miejscowoœciach na Kaszubach, w których ³¹cznie przeprowadzi³ 398
wywiadów z 534 osobami. Badaniami obj¹³ wytypowane subregiony: Pó³wy-
sep Helski, subregion pucki, wejherowski, kartuski i bytowski. Autor prze-
prowadzi³ ponadto ankiety wœród uczniów ostatnich klas szkó³ podstawowych
i œrednich (razem 476 uczniów), których celem by³o uchwycenie przemian,
jakie zachodz¹ miêdzy starszym i m³odszym pokoleniem w postrzeganiu œmier-
ci, a tak¿e towarzysz¹cych jej obrzêdów i zwyczajów.

Oprócz metody badañ terenowych autor omawianej pracy pos³u¿y³ siê
tak¿e metod¹ analizy i krytyki piœmiennictwa oraz metod¹ porównawcz¹ w

zakresie treœciowym.
Nowoœci¹ i g³ówn¹ zalet¹ omawianej pracy J. Perszona w porównaniu z

pracami etnograficznymi poœwiêconymi obrzêdowoœci pogrzebowej jest ba-
danie wierzeñ i obrzêdów zwi¹zanych ze œmierci¹ poprzez pryzmat wiod¹ce-
go w nich motywu religijnego.

Rozdzia³ I zatytu³owany zosta³ Antropologiczne i teologiczne podstawy
ludowej koncepcji rzeczy ostatecznych. Autor przedstawia i analizuje w nim
wierzenia eschatologiczne Kaszubów. Œmieræ dla ludnoœci kaszubskiej by³a
- i jest nadal- jak wynika to z przeprowadzonych badañ, czêœci¹ ¿ycia. Mówi
siê o niej i myœli bez skrêpowania. Jest przejœciem z "tego" œwiata do "dru-
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giego". Analizuj¹c wierzenia dotycz¹ce ¿ycia i œmierci, autor przytacza du¿o
cytatów z pieœni religijnych zawartych w starych, czêsto XIX-wiecznych
œpiewnikach, u¿ywanychjeszcze do niedawna masowo, a dziœ rzadko na Ka-

szubach.
N a Kaszubach - jak przedstawia ks. l. Perszon - zachowa³o siê rozró¿nienie

œmierci dobrej i z³ej. Dobra œmieræ to spodziewana, któr¹ poprzedza przygo-
towanie religijne i za³atwienie wszystkich spraw ziemskich. Dobra œmieræ na-
stêpowa³a we w³asnym domu po przyjêciu sakramentów œwiêtych. Elemen-

tem œmierci spodziewanej by³o za³atwienie przez umieraj¹cego spraw spad-
kowych, po¿egnanie z dzieæmi i wnukami.

Z³a œmieræ to natomiast zejœcie ze œwiata nagle, w m³odym wieku. Daw-
niej do z³ej œmierci zaliczano zgony kobiet w po³ogu. Szczególnie z³¹ œmier-
ci¹ by³a œmieræ samobójcza. Pogl¹dy na œmieræ ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od
wieku badanych osób. lak wynika z badañ przeprowadzonych przez ks. Per-
szona, wœród m³odzie¿y kaszubskiej przewa¿a pogl¹d, ¿e œmieræ dobra to œmieræ
bez bólu i cierpienia, za z³¹ zaœ uwa¿aj¹ œmieræ samobójcz¹ w wyniku wypad-
ku samochodowego, a tak¿e œmieræ bêd¹c¹ wynikiem przedawkowania nar-

kotyków czy zgon w wyniku d³ugotrwa³ej choroby nowotworowej.
Kaszubi podzielaj¹ katolick¹ teoriê cz³owieka, w myœl której cz³owiek

jest z³o¿ony z nie œmiertelnej duszy i œmiertelnego cia³a. Œmieræ to rozdzia³
tych dwóch elementów. W kontekœcie œmierci najwa¿niejsza jest dusza, cia³o
zaœ to sfera przemijania doczesnego, Ÿród³o pokus i grzechu.

Zawarte w omawianej monografii wyniki badañ potwierdzaj¹ informacje
zawarte w starszych pracach etnograficznych o powszechnej wœród Kaszu-
bów, zw³aszcza starszej generacji, przekonaniu, ¿e dusze zmar³ych maj¹ zdol-
noœæ kontaktowania siê z ¿ywymi, ukazywania siê im, dawania znaków, prze-
suwania sprzêtów domowych, otwierania drzwi. Nieznane by³y natomiast tech-

niki wywo³ywania duchów zmar³ych, seanse spirytystyczne.
Te ludowe wyobra¿enia i opowieœci o spotkaniach z duszami wykraczaj¹

poza koœcieln¹ ortodoksjê. S¹ elementem wierzeñ przedchrzeœcijañskich, w

których byt ziemski i zaœwiaty wzajemnie siê przenikaj¹. Wkomponowane
zosta³y w wyznawan¹ przez Kaszubów katolick¹ teoriê cz³owieka. W koñco-
wej czêœci rozdzia³u autor analizuje ponadto kaszubskie rozumienie s¹du osta-
tecznego, nieba, czyœæca i piek³a, stwierdzaj¹c, ¿e na Kaszubach szczególnie
rozpowszechniona jest wywodz¹ca siê ze œredniowiecza wizja piek³a jako
miejsca niespotykanych kaŸni, które spotkaæ mog¹ cz³owieka ¿yj¹cego i umie-

raj¹cego w niew³aœciwy sposób.
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W rozdziale II zatytu³owanym Kaszubska ars moriendi autor analizuje ka-
szubski tradycyjny scenariusz dobrego umierania. Dawna kultura ludowa by³a
zespo³em rytua³ów i obrzêdów, których scenariusz by³ przekazywany z pokole-

nia na pokolenie. Istnia³ rytua³ dobrej œmierci, który by³ wspólnotowym obrzê-
dem, celebrowanym przez spo³ecznoœæ lokaln¹. Jak pisze J. Perszon, Kaszubi

wierzyli w znaki przepowiadaj¹ce œmieræ, np. pohukiwanie sowy, uporczywe
krakanie wrony, a przede wszystkim prorocze sny. Wiara w sny jest wœród Ka-
szubów starszej generacji powszechna. Wzorcowa ars moriendi wymaga³a od
umieraj¹cego pojednania siê z ludŸmi, przyjêcia sakramentów œwiêtych, za³a-
twienia spraw spadkowych, wydania dyspozycji dotycz¹cych pogrzebu i pustej

nocy. Nieod³¹cznym atrybutem chrzeœcijañskiej œmierci jest gromnica, któr¹ daje
siê do trzymania konaj¹cemu, aby oœwietla³a drogê na s¹d Bo¿y. Autor podkre-
œla, ¿e bardzo wa¿n¹ rolê w kaszubskiej sztuce dobrego umierania odgrywali i

odgrywaj¹ "specjaliœci", czyli osoby, które wiedz¹, co nale¿y robiæ przy konaj¹-

cym. Wspólnotowy model ¿ycia powodowa³ spontaniczne zaanga¿owanie siê
rodziny i s¹siadów w momencie œmierci i pogrzebu. Wzrastaj¹ca liczba zgonów

w szpitalu powoduje zanikanie tego tradycyjnego modelu umierania.
Rozdzia³ III zatytu³owany Wierzenia i obrzêdy pogrzebowe to najobszer-

niejszy rozdzia³ recenzowanej pracy. Kompleks obrzêdów pogrzebowych au-
tor analizuje wed³ug chronologii etapów przygotowania do pogrzebu i same-
go pogrzebu. Przygotowania zaczynano od obrzêdowego mycia cia³a, po któ-
rym wodê nale¿a³o wlaæ do ognia lub wylaæ w miejsce, w które nikt nie cho-
dzi. Du¿¹ uwagê przywi¹zywano do stroju, który powinien byæ ciemny dla

osób doros³ych, bia³y dla dzieci. Panny i kawalerów ubierano w ubiory œlub-

ne. Zwracano uwagê, aby buty by³y niezniszczone i nie za ciasne.
Du¿o uwagi poœwiêca J. Perszon powszechnej na Kaszubach wierze we

"wieszczich" i "opich", czyli mo¿liwoœæ przedzierzgniêcia siê zmar³ego w

upiora, który szkodzi ¿ywym, wysysaj¹c z nich krew i w rezultacie powoduj¹c
ich œmieræ. W celu zabezpieczenia siê przed zgubnym dzia³aniem "wieszczich"
wk³adano czêsto do trumny kawa³ek swetra, skarpety lub sieci rybackiej, aby

zmar³y zaj¹³ siê pruciem i mia³ zajêcie. Jak wynika z przeprowadzonych przez

autora badañ, najczêœciej praktykowanym zabiegiem antywampirycznym by³o
wk³adanie pod pachy i na pierœ zmar³ego krzy¿yków wykonanych z wosku z

gromnicy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ks. J. Perszon nie krytykuje ani nie ocenia
negatywnie tych zdecydowanie niereligijnych praktyk, dodaje jedynie, ¿e za-

biegi antywampiryczne znane i praktykowane by³y w innych rejonach Polski,

a tak¿e wœród ludów DozaeuroDeiskich.
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Najwa¿niejszym obrzêdem pogrzebowym na Kaszubach by³a i jest nadal
"pusto noc", czyli ca³onocne czuwanie przy zmar³ym wype³nione œpiewem i
modlitwami. Tradycja ta wywodz¹ca siê z czasów przedchrzeœcijañskich by³a
tematem wielu prac etnograficznych.

Ks. J. Perszon pisze: "Spraw¹ niewyjaœnion¹ pozostaje, kiedy czuwanie
przy zmar³ym nabra³o charakteru modlitewnego. Wiadomo bowiem, i¿ z po-
wodu pope³nianych na "pustych nocach" nadu¿yæ Koœció³ w wieku XVII i
XVIII wyda³ zalecenia dyscyplinuj¹ce. Nale¿y s¹dziæ, i¿ praktykowane wspó³-
czeœnie na Kaszubach pustonocne nabo¿eñstwo otrzyma³o swój pe³ny kvzta³t
jeszcze w XVIII lub najpóŸniej w pierwszej po³owie XIX stulecia" (s.198).

Dawniej w "pustej nocy" bra³a udzia³ ca³a spo³ecznoœæ lokalna. Œpiewacy
siedzieli przy sto³ach przykrytych bia³ymi obrusami. Pos³ugiwano siê i nadal
u¿ywa siê starych, czêsto XIX-wiecznych œpiewników lub rêcznie przepisywa-
nych tekstów. Podczas "pustej nocy" podawano posi³ek, najczêœciej o pó³nocy.

Analizuj¹c obrzêd pogrzebowy, oprócz aspektu religijnego autor opisuje
równie¿ zwyczajowe czynnoœci maj¹ce na celu odwrócenie nieszczêœcia, jak
np. g³oœne wywracanie ³awek i stojaków, na których sta³a trumna, wynoszenie
trumny nogami do przodu. Zasadnicz¹ czêœci¹ pogrzebu by³a i jest nadal msza
œwiêta, po której wszyscy udawali siê na cmentarz, aby pochowaæ zmar³ego.
Po pogrzebie najbli¿si krewni udawali siê na stypê, dawniej przygotowywan¹
w domu ¿a³oby, a obecnie w restauracji. Dawniej podczas stypy rodzina po-
dejmowa³a decyzje o pomocy osieroconej rodzinie, dokonywano podzia³u
spadku, regulowano ostatni¹ wolê zmar³ego. Podczas styp nierzadko docho-
dzi³o do pijañstwa nie przystaj¹cego do atmosfery ¿a³oby. Analizuj¹c okres
¿a³oby, J. Persz on pisze, ¿e by³ i jest to okres powrotu do normalnoœci rodziny
dotkniêtej przez œmieræ, jest to czas wyciszenia i refleksji. Podaje czas trwania
¿a³oby oraz fakt, ¿e noszenie ¿a³oby mia³o nie tylko motywacje religijne, ale
obwarowane by³o sankcjami spo³ecznymi.

Koñcz¹c zagadnienie pogrzebu, autor pisze tak¿e o cmentarzach kaszub-
skich, na których dawniej dominowa³y mogi³y uformowane z ziemi i darni,
poroœniête bluszczem, przedzielone pomnikami z marmuru. W przeciwieñ-
stwie do nich "wspó³czesne miasta umar³ych pokryte s¹ monotoni¹ betono-
~ch i lastriko~ch p³yt".

Rozdzia³ IV zatytu³owany Elementy zaduszkowe w roku obrzêdo~m. Au-
tor analizuje w nim kaszubski rok obrzêdowy pokrywaj¹cy siê z rokiem litur-
gicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy pamiêci o zmar³ych.
Z nrzenrowadzonego wywodu wynika, ¿e wszystkie wa¿niejsze œwiêta roku ob-
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rzêdowego zawiera³y bardziej lub mniej wyraŸne elementy zaduszkowe, jednak
okresem szczególnie intensywnym pod wzglêdem obrzêdów zadusznych by³ okres
jesienny. Ks. J. Perszon pisze, ¿e tradycja jesiennych obrzêdów ku czci zmar³ych
przodków siêga czasów przedchrzeœcijañskich, a obrzêdy te by³y znane i prakty-
kowane w ca³ej Europie po³udniowej i œrodkowej i Koœció³ w³¹czy³ je, ustana-
wiaj¹c w pocz¹tkach listopada Dzieñ Zaduszny i Wszystkich Œwiêtych.

Ostatni, V rozdzia³ pt. Pobo¿noœæ pogrzebowo-zaduszkowa w procesie
przemian poœwiêcony jest analizie przemian spo³eczno-cywilizacyjnych na wsi
kaszubskiej, które zachodz¹ w ostatnich latach, a które oddzia³uj¹ na przemia-
ny i zanikanie tradycyjnych obrzêdów pogrzebowych. Te zmiany to medykali-

zacja œmierci, rozwój firm pogrzebowych oferuj¹cych kompleksowe us³ugi
pogrzebowe, budowa tzw. kaplic pogrzebowych, a tak¿e wzrost zamo¿noœci
mieszkañców Kaszub, co powoduje, ¿e œmieræ coraz czêœciej nastêpuje w szpi-
talu, nie odprawia siê "pustych nocy", a organizacjê pogrzebu i stypy zleca siê

wyspecjalizowanym firmom. Jak wynika z badañ przeprowadzonych przez
autora, praktykuje siê nadal odmawianie ró¿añca za zmar³ych. Tradycyjne no-
szenie ¿a³oby praktykuje siê jedynie w ma³ych wsiach kaszubskich. W wiêk-
szych odchodzi siê od tego zwyczaju. M³oda generacja odnosi siê do wierzeñ o
"wieszczich" i "opich" ze sceptycyzmem. Nie stosuje siê ju¿ zabiegów ant y-
wampirycznych. Obserwowane przemiany spo³eczno-cywilizacyjne na wsi
kaszubskiej powoduj¹ zanikanie tradycyjnego modelu umierania i pogrzebu.

Praca ks. J. Perszona zaopatrzona jest w obszern¹ bibliografiê, krótkie
streszczenie w jêzyku angielskim i niemieckim oraz obszerne aneksy. Zawie-
raj¹ one teksty modlitw odmawianych przy chorych i konaj¹cych, pieœni ¿a-
³obne, inskrypcje nagrobne. Osobny aneks stanowi¹ relacje 198 autorów spi-
sane w jêzyku kaszubskim. Ostatni aneks stanowi kwestionariusz badañ tere-
nowych wraz z mapk¹, na której zaznaczono miejscowoœci objête badaniami.

Nale¿y wyraziæ uznanie dla autora za ogromny nak³ad pracy w³o¿ony w

przeprowadzenie badañ terenowych i zebranie wyników w postaci tak obszer-
nej monografii problemowej. Stanowi ona cenny wk³ad w dzie³o poznania i

upowszechnienia wiedzy o kulturze duchowej Kaszubów.
Autorowi nie uda³o siê unikn¹æ kilku drobnych b³êdów, zaliczaj¹c A. Hil-

ferdinga do naukowców niemieckojêzycznych czy F. Lorentza do naukowców
polskich. Pomin¹³ tak¿e badania prowadzone przez Jadwigê Kucharsk¹, m.

in. na temat "pustej nocy" na Kaszubach.
Polecaj¹c czytelnikom tê bardzo interesuj¹c¹ monografiê, nale¿y ¿a³o-

waæ, ¿e ukaza³a siê ona w bardzo ma³ym nak³adzie 250 egzemplarzy.
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Andrzej Chodubski,
Nau/(a, /(u/tura i sztu/(a w Wolnym Mieœcie Gdañs/(u,

wyd. A. Marsza³ek, Toruñ 2000, ss.176.

Do prac poœwiêconych zagadnieniom zwi¹zanym z Wolnym Miastem
Gdañskiem do³¹czy³a pozycja autorstwa Andrzeja Chodubskiego. W pracy
tej autor Gak twierdzi - s. 9) stara³ siê ukazaæ swoistoœæ ca³oœciowego rozwo-
ju kultury, nauki i sztuki w Wolnym Mieœcie, z uwzglêdnieniem charaktery-
stycznej swoistoœci miejsca, jakim sta³ siê Gdañsk w okresie dwudziestole-
cia. Jako hipotezê badawcz¹ postawi³ Chodubski twierdzenie, ¿e "kszta³t
rozwoju nauki, kultury i sztuki w Wolnym Mieœcie Gdañsku by³ odgórnie wy-
znaczony przez jego w³adze polityczne ", wskazuj¹c jednoczeœnie na powi¹za-
nia tego¿ kszta³tu z polityk¹ finansow¹ i kadrow¹ w³adz gdañskich oraz z

propagand¹ (s. 9).
Praca ta liczy 11 rozdzia³ów i oparta jest na uk³adzie prob1emowo-chro-

nologicznym, ze znacznym nasyceniem ideologicznym. Zastrze¿enia mo¿e
budziæ fakt wykroczenia przez autora pozycji poza ramy czasowe istnienia
Wolnego Miasta Gdañska, gdy¿ jeden z rozdzia³ów swej pracy poœwiêci³ Cho-
dubski ¿yciu kulturalnemu w Gdañsku podczas wojny, zaœ pos³owie nie pod-
sumowuje ca³oœci pracy, lecz dotyczy przemian kulturalnych w Gdañsku po
1945 r. i ze wzglêdu na swe ramy czasowe (a¿ po lata osiemdziesi¹te) i sw¹

treœæ wrêcz stanowi kolejny rozdzia³ ksi¹¿ki.
W rozdziale pierwszym To¿samoœæ Wolnego Miasta Gdañska autor omó-

wi³ pobie¿nie powstanie Wolnego Miasta oraz jego skomplikowan¹ sytuacjê
w~wn~tr7n:J w 7akre!\1e administrowania terenem gdañskim przez wyznaczo-
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ne ku temu organy. Rozdzia³ drugi swej pracy poœwiêci³ Chodubski obiektyw-
nym uwarunkowaniom rozwoju nauki, kultury i sztuki. Autor skoncentrowa³
siê na czynniku ideologicznym jako g³ównym determinancie gdañskiej nauki,
kultury i sztuki, zaprzeczaj¹c w ten sposób za³o¿eniom rozdzia³u. Pomin¹³ dzia-
³alnoœæ takich organizacji, jak Deutscher Heimatbund Danzig czy te¿ Danziger
Heimatdienst, które odegra³y du¿¹ rolê w propagowaniu kultury w mieœcie! .

W rozdziale trzecim autor zaj¹³ siê szkolnictwem i oœwiat¹ niemieck¹.
Autor dokona³ wyliczenia szkó³ ponadpodstawowych dzia³aj¹cych na terenie
Wolnego Miasta Gdañska (s. 31- 33), jednak¿e nie ustrzeg³ siê przed niekom-
pletnoœci¹ wykazu. Nie zwróci³ uwagi na fakt funkcjonowania na terenie Gdañ-
ska szko³y policyjnej, mieszcz¹cej siê we Wrzeszczu przy Heeresanger (Le-
gionów) 12 - 23. Kszta³ci³a ona kadry dla potrzeb policji Wolnego Miasta

Gdañska i podlega³a bezpoœrednio prezydentowi policji Wolnego Miasta
Gdañska2.Wspominaj¹c o Politechnice Gdañskiej (choæ prawid³owo nazwa
tej uczelni brzmia³a w jêzyku polskim - Wy¿sza Szko³a Techniczna - Techni-
sche Hochschule) Chodubski pomin¹³ wielu gdañskich uczonych, pracowni-
ków tej¿e uczelni, choæby tej miary co biochemik Adolf Butenandt czy archi-
tekt Albert Carsten. Trudno siê domyœleæ, czy u;czyni³ to nieœwiadomie, ale
pomijaj¹c postacie, pomin¹³ równie¿ ich niema³y dorobek naukowy3 . Podob-
nie w rozdziale tym nie istnieje dzia³aj¹ca przecie¿ w mieœcie ju¿ od po³owy
lat trzydziestych inna uczelnia - Akademia Medyczna.

Rozdzia³ czwarty poœwiêci³ Chodubski niemieckiej prasie, radiu i dzia-
³alnoœci wydawniczej. Œrodki masowego przekazu odgrywa³y wa¿n¹ rolê w
kszta³towaniu œwiadomoœci mieszkañców Wolnego Miasta Gdañska. Zró¿ni-
cowanie gdañskiej sceny politycznej mia³o swe odzwierciedlenie m. in. w
wizerunku Polski i Polaka prezentowanym w komentarzach przez gdañsk¹
prasê zwi¹zan¹ z poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi. Jednak¿e po
przejêciu w³adzy przez narodowych socjalistów w Wolnym Mieœcie Gdañsku
i po wyeliminowaniu opozycji trudno w publikacjach prasy niemieckojêzycz-
nej nie dostrzec pejoratywnego obrazu Polaka i stosunków polsko - niemiec-
kich. Obraz ten nabra³ szczególnej wyrazistoœci w latach 1938 - 1939.

I Historia Gdañska, pod red. E. Cieœlaka, t. IV, cz. 2: 1920 - 1945, Kultura i oœwiata,

oprac. M. Andrzejewski, Sopot 1999, s. 268 - 269.
2 Zob. np. G. Stolz, Die Danziger Polizei in den 20er Jahren, "Unser Danzig", nr 1 0/

11,5 VI 1975 r., s. 30.
3 Zob. M. Andrzejewski, Ludzie Wolnego Miasta Gdañska (1920-1939), Gdañsk 1997.



W rozdziale pi¹tym autor zaj¹³ siê teatrem, ¿yciem muzycznym i sztuka-
mi plastycznymi. Oczywiœcie, je¿eli weŸmiemy pod uwagê kryteria narodo-
woœciowe (nie nale¿y zapominaæ, kto stanowi³ na terenie gdañskim wiêkszoœæ
narodow¹), to trudno nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e na repertuarze spo-
czywa³o zadanie pielêgnowania i podtrzymywania niemieckiej œwiadomoœci
narodowej (s. 53). Ale teatr gdañski, podobnie jak samo Wolne Miasto Gdañsk,
stanowi³ mozaikê narodowoœciow¹. Dzia³a³ przecie¿ w Gdañsku teatr polski,
który pomimo trudnych warunków lokalowych mia³ podtrzymywaæ to¿samoœæ
narodow¹ mniejszoœci polskiej. Pró¿nym jednak¿e jest szukanie w tym roz-
dziale wiadomoœci o aktywnie przecie¿ funkcjonuj¹cym w Gdañsku Teatrze
¯ydowskim, w którym m. in. wystawiano sztuki gdañskiego dramaturga Maxa
Baumanna i wystêpowa³ Rudolf Zas³awski. Szkoda, ¿e autor nie zaj¹³ siê np.
analiz¹ cen biletów teatralnych na przedstawienia w odniesieniu do przeciêt-
nej gdañskiej p³acy lub te¿ cen ¿ywnoœci. Pozwoli³oby to na przybli¿enie czy-
telnikowi problematyki dostêpnoœci do teatrów dla mieszkañców Wolnego

Miasta Gdañska4.
Gdañszczanie s³uchali nie tylko muzyki kameralnej czy te¿ symfonicznej.

Popularne by³o muzykowanie w domowym zaciszu, dzia³a³y chóry, orkiestry.
Mieszkañcom miasta dobrze by³a znana wielokrotnie wystêpuj¹ca przy ró¿-
nych okazjach (np. niedzielne koncerty w parku Uphagena) orkiestra gdañ-
skiej Schutzpolizei pod batut¹ wielkiego talentu muzycznego i zarazem dy-
rektora muzycznego - Ernsta Stieberitza5 .

Rozdzia³ szósty poœwiêci³ Chodubski szkolnictwu i oœwiacie polskiej.
Omówi³ w nim zasady funkcjonowania szkó³ polskich w Wolnym Mieœcie
oraz ochronek, w których m. in. w latach 1923 - 1939 pracowa³y polskie

dominikanki6 .
W rozdziale siódmym autor omówi³ dzia³alnoœæ kulturaln¹ ludnoœci pol-

skiej. Zwróci³ uwagê na bogactwo polskiego ¿ycia kulturalnego w Wolnym

4 Zob. M. Abramowicz, Teatr ̄ydowski w Wolnym Mieœcie Gdañsku (1934 -1938),
[w:] Teatr ̄ ydowski w Polsce. Materia³y z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej War-
szawa, 18-21 paŸdziernika 1993 roku, pod. red. A. Kuligowskiej - Korzeniewskiej i M.

Lewko, £ódŸ 1998, s. 243 - 260; Z Ciesielski, Teatr polski w Wolnym Mieœcie Gdañsku

1920-1939, Gdañsk 1969.
5 Musikdirektor Ernst Stieberitz zum Gedenken, Bielefe1d 1997; Im Gedenken an

Ernst Stieberitz, "Unser Danzig", nr 6, 20 III 1975 r.
6 P. Semków, Dominikanki polskie w Wolnym Mieœcie Gdañsku w latach 1923-1939,

.,Miesiêcznik Diecezji Pelpliñskiej", z.ll, 1996.
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Mieœcie Gdañsku. Istotnie, prawid³owoœci¹ w dzia³alnoœci kulturalnej ludno-
œci polskiej by³a pozorna aktywnoœæ niektórych cz³onków, po czym nastêpo-
wa³ okres biernoœci, polegaj¹cy na nieuczestniczeniu w zebraniach ani in-
nych przejawach dzia³alnoœci, nieop³acanie sk³adek cz³onkowskich (s. 79).
Autor nie pokusi³ siê jednak¿e o g³êbsz¹ analizê tego zjawiska, które mia³o
swe pod³o¿e nie tylko w rozbiciu i sk³óceniu Polonii gdañskiej, lecz równie¿
w labilnoœci postaw mieszkañców Wolnego Miasta Gdañska.

W rozdziale ósmym Chodubski omówi³ prasê i wydawnictwa polskie.
Zwróci³ uwagê na problemy, z jakimi przysz³o siê borykaæ czytelnikom pol-
skich czasopism w Wolnym Mieœcie Gdañsku w postaci konfiskat, procesów
czy te¿ odbierania debitu, oraz podkreœli³ wa¿n¹ rolê prasy polskiej w walce o
poszanowanie praw Polski i Polaków w Gdañsku. Wymieniaj¹c ukazuj¹ce siê
na terenie Wolnego Miasta Gdañska polskie czasopisma (s. 82-85), autor nie
dokona³ analizy czasopism pod k¹tem mutacji, dodatków czy te¿ prezentowa-
nych w nich pogl¹dów politycznych. Istnia³y przecie¿ takie pisma, jak np.
"Robotnik Gdañski" b¹dŸ "Polonia Gdañska", które prezentowa³y okreœlone
idee polityczne?

Rozdzia³ dziewi¹ty autor poœwiêci³ ¿yciu religijnemu. Mieszkañcy Wol-
nego Miasta Gdañska tworzyli mozaikê nie tylko pod wzglêdem narodowo-
œciowym, lecz równie¿ pod wzglêdem religijnym. Na terenie gdañskim wiêk-
szoœæ wyznaniow¹ - ok. 60 % stanowili ewangelicy wchodz¹cy w sk³ad Sta-

ropruskiego Ewangelickiego Koœcio³a Krajowego. Katolicy gdañscy przeja-
wiali znacznie wiêksz¹ aktywnoœæ w ¿yciu spo³eczno - politycznym na tere-

nie Wolnego Miasta ni¿ ewangelicy. Dzia³alnoœæ Koœcio³a katolickiego mia³a
szczególne znaczenie dla Polonii gdañskiej w utrzymaniu to¿samoœci narodo-
wej. Wa¿nym dla katolików by³ dzieñ 30 grudnia 1925 r., kiedy to Pius XI
utworzy³ diecezjê gdañsk¹ z biskupem Edwardem Q'Rourke na czele. Jego
nastêpca - Carl Maria Splett - po dziœ dzieñ budzi wiele kontrowersji8 .

Chodubski zwróci³ uwagê na dzia³alnoœæ innych wyznañ (np. wyznaw-
ców judaizmu, menonitów, prawos³awnych), choæ np. w przypadku tych ostat-

7 A. Romanow, Prasa mniejszoœciowa w Wolnym Mieœcie Gdañsku w latach 1920-

1939, [w:] Prasa gdañska na przestrzeni wieków, pod red. M. Andrzejewskiego, Gdañsk
1999, s. 103 - 107.

8 Zob. np. S. Bogdanowicz, Karol Maria Splett biskup gdañski czasów wojny wiêzieñ

specjalny PRL, Gdañsk 1995. Por. P. Raina, Karol Maria Splett biskup gdañski na ³awie
o.\'kar¿onvch. Warszawa 1994.
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nich po prostu nie doceni³ wielkiej roli integracyjnej i socjalnej gdañskiej
Cerkwi Prawos³awnej wœród emigracji rosyjskiej w Wolnym Mieœcie9 .

W rozdziale dziesi¹tym zatytu³owanym Sport A. Chodubski zaj¹³ siê te-
matyk¹ sportu w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Omówi³ w nim prê¿n¹ dzia³al-

noœæ polskich klubów sportowych, przytoczy³ wyniki osi¹gane przez poszcze-
gólnych zawodników w ró¿nych dyscyplinach. Niestety - jednostronne (pod

k¹tem polskiej mniejszoœci w Wolnym Mieœcie) potraktowanie problematyki
przez Chodubskiego zupe³nie wypaczy³o dzia³alnoœæ klubów i towarzystw
sportowych na terenie gdañskim. Autor nie wspomnia³ o dzia³alnoœci wielu
innych klubów i stowarzyszeñ sportowych, np. istniej¹cego od po³owy wieku
XIX towarzystwa Danziger Tum und Fecht Verein czy te¿ np. ¿ydowskiego
klubu Bar-Kochba. Z lektury tego rozdzia³u trudno wywnioskowaæ, jaka by³a
baza dla uprawiania poszczególnych dyscyplin czy te¿ jakie dyscypliny spor-
towe cieszy³y siê zainteresowaniem ze strony mieszkañców Wolnego Miasta.

W rozdziale jedenastym autor przedstawi³ ¿ycie kulturalne podczas woj-
ny. Prowadzone dzia³ania wojenne wywiera³y swój wp³yw na ¿ycie codzienne
mieszkañców Gdañska, jednak¿e miasto próbowa³o zachowaæ pozory normal-
nego funkcjonowania. W ograniczonym zakres~e funkcjonowa³y lokale roz-
rywkowe, kina, toczy³y siê rozgrywki sportowelO. Jednak¿e codzienna lektura
nekrologów zawiera³a coraz wiêcej znajomych nazwisk. Poleg³ym, którzy byli
znanymi w Gdañsku postaciami, prasa poœwiêca³a wiêcej miejsca!!. Jednak-
¿e, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, rozdzia³ jedenasty wykroczy³ sw¹ treœci¹
poza okres istnienia Wolnego Miasta Gdañska

Pozycjê tê wzbogacaj¹ ilustracje pochodz¹ce ze zbiorów Biblioteki Pol-
skiej Akademii Nauk w Gdañsku oraz indeks nazwisk wystêpuj¹cych w ksi¹¿ce,
choæ tu pojawi³y siê nieœcis³oœci. Zdjêcie nr 15 podpisane jako: "Ulica Ko-

rzenna (Pfefferstadt) w okresie nasilenia siê ideologii hitleryzmu" (s. 168)

9 Zob. np. A. Romanow, Gdañsk zapomniany...Szkice z dziejów miasta 1914 - 1939,

Gdañsk 2000, s. 57 - 58.
Ja "Ich liebe vier Frauen" - geht morgen 17 Uhr das Lustspiel, "Der Danziger Vorpo-

sten", nr 23, 24 I 1943 r. B. Zwarra, Wspomnienia gdañskiego bówki, t. III, Gdañsk 1986,

s. 65 - 68.
II Zob. np. Generalleutnant Jahr gejallen, "Der Danziger Vorposten", nr 34, 4 II

1943 r. Amo Jahr by³ w latach 1919 - 1933 funkcjonariuszem Schutzpolizei w Wolnym
Mieœcie Gdañsku, zaœ przez dalsze dwa lata s³u¿y³ w gdañskiej Landespolizei. Poleg³ 21

stycznia 1943 r. na froncie wschodnim.
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przedstawia dzisiejsz¹ ulicê Tkack¹ (Wollwebergasse) na odcinku od D³ugiej
(Langgasse) w kierunku Zbrojowni (Zeughaus).

Bibliografia zaprezentowana w pracy Chodubskiego wykazuje luki nie
tylko Ÿród³owe, choæby w postaci braku wskazówek o podjêtych badaniach
nad pras¹ z terenu Wolnego Miasta, ale równie¿ braki w podstawowej literatu-
rze dotycz¹cej poruszanej przez niego problematyki. Czytelnik tej pozycji od
razu zauwa¿y ró¿nice w przedstawieniu problematyki przez Chodubskiego, a
ukazaniu tej¿e samej problematyki w tomie IV, cz. 2 Historii Gdañska pod
redakcj¹ E. Cieœlaka12. W dodatku zadziwiaj¹ca jest charakterystyczna nie-
konsekwencja Chodubskiego, polegaj¹ca na bardzo du¿ej rozbie¿noœci po-
miêdzy literatur¹, do której odwo³uje siê w przypisach (np. s. 48 - 49), a wyka-
zem umieszczonym na str. 147 - 148.

Praca nie spe³nia roli miarodajnego opracowania z kilku powodów, z któ-
rych do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ: ubog¹ bazê Ÿród³ow¹ (autor w nie-
wielkim stopniu wyzyska³ gdañskie archiwalia, na które siê powo³ywa³, po-
dobnie jak prasê gdañsk¹, brak archiwaliów z innych oœrodków czy te¿ nie-
wielkie wykorzystanie literatury wspomnieniowej), równie ubogi dobór opra-
cowañ po³¹czony ze s³abym ich wykorzystanieJ)1 (co rzutuje na niepe³noœæ
informacji zawartych w pracy), schematyzm w przedstawianiu obrazu ¿ycia
kulturalnego w Wolnym Mieœcie Gdañsku, polegaj¹cy na niemal pominiêciu
dzia³alnoœci innych narodowoœci, np. Rosjan czy ¯ydów oraz ukazywaniu
relacji typu Niemcy - Polacy w postaci "czarne - bia³e", przez co praca nabra³a

wrêcz charakteru martyrologicznego, oraz brak analitycznego spojrzenia na
poruszan¹ tematykê! 3 . Oczywiœcie, nie wolno zapominaæ o wp³ywie narodo-

wych socjalistów na sytuacjê w Wolnym Mieœcie Gdañsku i o problemie "ujed-
nolicania" Wolnego Miasta z Rzesz¹, co równie¿ rzutowa³o na poruszan¹ przez
autora problematykê.

W pozycji autorstwa Andrzeja Chodubskiego zabrak³o spojrzenia na kul-
turê w aspekcie codziennoœci, obyczajów rodzinnych czy te¿ religijnych. Nie
istnieje w niej ani gdañski bówka, ani "Louis" czy te¿ "Mochum" jako przed-

12 Historia Gdañska, t. IV, cz. 2, s. 267 - 309.
13 Zob. np. A. Romanow, Emigracja rosyjska w Wolnym Mieœcie Gdañsku 1920-

1939, "Rocznik Gdañski", t. XLV, z. 2, 1985; ten¿e, Prasa rosyjska w Gdañsku 1915-
1938, "Rocznik Gdañski", t. XXIX/XXX, 1970; G. Berendt, ̄ydzi na terenie Wolnego
Miasta Gdañska w latach 1920 - 1945. (Dzialalnoœæ kulturalna, polityczna i socjalna),
nA"ñ~1r 1 QQ7
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stawiciele swoistej gdañskiej kultury. Tego typu opracowania, ukazuj¹cego
¿ycie codzienne mieszkañców Wolnego Miasta Gdañska z uwzglêdnieniem
ró¿nic wynikaj¹cych z faktu wyznawania przez osoby zamieszkuj¹ce teren
gdañski danej religii czy te¿ przynale¿noœci do okreœlonej narodowoœci, w
dalszym ci¹gu brakuje. Zaprezentowana przez A. Chodubskiego pozycja nie
odpowiada sw¹ treœci¹ pojêciu szeroko rozumianej kultury, zw³aszcza na tak
charakterystycznym terenie, jakim by³o Wolne Miasto Gdañsk, ze wzglêdu na
niepe³noœæ merytoryczn¹. Wydawnictwu A. Marsza³ek z Torunia nale¿y po-
gratulowaæ bardzo ³adnej szaty graficznej.
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Omówienia

Edward Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2000, ss. 489

Szerokim krêgom czytelniczym na Pomorzu prof. Breza i jego prace po-
œwiêcone nazwiskom znane s¹ przede wszystkim dziêki sta³ym felietonowym
opracowaniom publikowanym na ³amach licznych gazet lokalnych. Prof. Bre-
za nie unika tak¿e konfrontacji z czytelnikami podczas konferencji czy spo-
tkañ dyskusyjnych. Zawsze, gdy zaczyna on mówiæ o nazwiskach, wywo³uje
to wielkie zainteresowanie - pojawia siê mnóstwo pytañ i próœb o wyjaœnie-
nie, wyt³umaczenie, co oznacza to czy inne nazwisko. Czêsto te¿ ró¿ne osoby
listownie zwracaj¹ siê do Profesora z proœb¹ o etymologiê nazwiska, a nawet

genealogiê rodziny.
We wstêpie do swojej najnowszej ksi¹¿ki pt. Nazwiska Pomorzan. Po-

chodzenie i zmiany autor stwierdza, ¿e jest ona w jakimœ stopniu podsumowa-
niem jego przesz³o dwudziestoletniej pracy naukowej zwi¹zanej z pomorski-
mi nazwiskami, ale bynajmniej nie jej zakoñczeniem. Ksi¹¿ka ta jest tomem o
pokaŸnych rozmiarach (blisko 500 stron), bêd¹cym prawdziw¹ kopalni¹ wie-
dzy o pomorskich nazwiskach. Lekturê nale¿y rozpocz¹æ od uwa¿nego prze-
studiowania Wstêpu. Pisze w nim autor o tym, co to jest nazwisko i jak od-
miennie wygl¹daj¹ nazwiska w ró¿nych kulturach. Dalej pisze o zmiennoœci
nazwisk, co powinni sobie przyswoiæ szczególnie domoroœli genealodzy, któ-



rzy staraj¹ siê odtworzyæ przesz³oœæ swojej rodziny, "id¹c po nazwiskach". Na
terenie Pomorza nazwiska pojawi³y siê doœæ póŸno, bo na dobr¹ sprawê w
XVI wieku, a jeszcze d³u¿ej ulega³y ci¹g³ym zmianom. Znane s¹ nawet przy-
padki, gdy dana osoba, wchodz¹c w posiadanie nowej wsi, przyjmowa³a na-
zwisko od jej brzmienia, odrzucaj¹c tym samym swoje wczeœniejsze. W ko-
lejnych podrozdzia³ach prof. Breza pisze o wp³ywie jêzyków obcych na na-
zwiska pomorskie. Wyjaœnia po pierwsze skomplikowany i budz¹cy wci¹¿
emocje proces germanizowania nazwisk. Ale autor pisze równie¿ o procesie
odwrotnym, tj. polszczeniu nazwisk niemieckich, podaj¹c przyk³ady Szrede-
rów, Topków, Ginterów, Szefków itd. O ile jednak germanizacja mia³a cha-
rakter czêœciowo spontaniczny, a czêœciowo inspirowany przez administracjê
niemieck¹, o tyle angielszczenie i francuszczenie nazwisk przebiega³o ca³ko-
wicie spontanicznie w œrodowiskach emigracyjnych, szczególnie w Kanadzie
i USA. O tym pisze autor w podrozdziale czwartym wstêpu, a jest to o tyle
ciekawe, ¿e dotychczas niewiele na ten temat napisano.

Interesuj¹cy jest tak¿e podrozdzia³ dotycz¹cy tego, jak ludzie na Pomorzu
okreœlali siê w czasie, zanim pojawi³y siê nazwiska. By³o tu kilka mo¿liwoœci
- nazywano siê okreœleniami od imienia ojca, od miejsca pochodzenia lub
zamieszkania (st¹d wywodz¹ siê np. liczne i znane u nas nazwiska drobno-
szlacheckie) lub te¿ od wykonywanego zawodu (wszyscy Kowale, Krawcy,

Szewcy, Ko³odzieje itd.).
Kolejne podrozdzia³y wstêpu poœwiêci³ prof. Breza bazie leksykalnej na-

zwisk polskich i pomorskich, ich budowie s³owotwórczej, stanowi badañ nad
pomorskimi nazwiskami oraz wyzyskanym przez siebie Ÿród³om. Na koniec
wyjaœni³ zasady doboru nazwisk przedstawionych w omawianej ksi¹¿ce.
Stwierdzi³, ¿e zrezygnowa³ z popularnych tak¿e u nas nazwisk odmiejsco-
wych (st¹d nie ma tu Borzyszkowskich, Pr¹dzyñskich, Ciemiñskich itd.).
Wybiera³ raczej nazwiska osób zas³u¿onych dla Kaszub i Pomorza, nazwiska
ciekawe z punktu widzenia etymologicznego b¹dŸ historycznego. Podkreœli³
przy tym, ¿e znaczna czêœæ zamieszczonych w ksi¹¿ce tekstów by³a ju¿ publi-
kowana w prasie lokalnej, regionalnej lub naukowej, ale na potrzeby ksi¹¿ki
zosta³y one przepracowane i uzupe³nione.

W ksi¹¿ce zamieszczono blisko 400 hase³, ale niemal w ka¿dym z nich
omówiono kilka nazwisk pokrewnych z nazwiskiem g³ównym. W sumie wiêc
jest w tej ksi¹¿ce objaœnionych grubo ponad 1000 nazwisk pomorskich. W
poszukiwaniu interesuj¹cych nas nazwisk pomaga dobrze opracowany indeks,
a rozszerzenie informacji jest mo¿liwe dziêki obszernej bibliografii zamiesz-
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czonej na koñcu ksi¹¿ki. Tam jest tak¿e bibliografia prac prof. Brezy o nazwi-

skach innych ni¿ te omówione w ksi¹¿ce (tu s¹ publikacje dotycz¹ce choæby
nazwisk rodzin drobnoszlacheckich).

W ka¿dym z hase³ znajdziemy lokalizacjê wystêpowania danego nazwi-
ska, podany okres historyczny, w którym jest ono odnotowane po raz pierwszy

na Pomorzu, wyjaœnienie jego etymologii, czyli pochodzenia, przedstawienie
zmian zapisów (kto i w jakich dokumentach historycznych jest tak nazwany),
wyjaœnienie procesu germanizacji nazwiska Geœli mia³o to miejsce) oraz wy-
liczenie, ile wspó³czeœnie osób nosi takie lub pokrewne nazwisko w poszcze-
gólnych czêœciach Pomorza (autor pos³uguje siê tu dawnym podzia³em admi-

nistracyjnym).
Dodatkowym walorem ksi¹¿ki jest fakt, ¿e prof. Breza unika raczej trud-

nego ¿argonu jêzykoznawczego, stara siê podawaæ ró¿nego rodzaju ciekawostki
historyczne zwi¹zane z nazwiskami i osobami je nosz¹cymi, przywo³uje wy-
bitne postaci nosz¹ce w ró¿nych okresach dane nazwisko itd. Dziêki temu

lektura ksi¹¿ki jest wci¹gaj¹ca i nie nu¿y.

"Regiony Polski", 2000, nr 1, wyd. Wydawnictwo Naukowe "Œl¹sk",

Katowice, ss. 128
Nowe czasopismo naukowe, którego twórcy i redaktorzy zwi¹zani s¹ z

Uniwersytetem Œl¹skim w Katowicach (ale w redakcji i w radzie naukowej
jest szereg osób z ró¿nych oœrodków naukowych z Polski - z Gdañska prof. B.

Synak - oraz zza granicy), ma zgodnie ze swoim tytu³em koncentrowaæ siê na
kwestiach regionalnych. Ju¿ w pierwszym numerze znajdujemy szereg mate-
ria³ów wa¿nych i ciekawych dla wszystkich zainteresowanych problematyk¹
regionaln¹. O nowych perspektywach badañ socjologicznych nad regionami
pisze J. Wódz. Z kolei o usytuowaniu Polski w systemie regionalnym Europy
obszernie napisa³ A. Kukliñski. Problematyki europejskiej dotyczy tak¿e trze-
ci tekst C. Go³êbiowskiego. Przedstawi³ on kwestiê dofinansowywania z fun-
duszy europejskich projektów infrastrukturalnych w skali regionalnej. Bar-
dziej opisowy charakter ma z kolei artyku³ L. Pokrzyckiej, która omówi³a g³ów-
ne grupy etniczne w Wielkiej Brytanii. K. Sowa zaj¹³ siê natomiast analiz¹
pojêæ "ojczyzna ma³a", "ojczyzna wielka" i "region" w kontekœcie ich funk-

cjonowania jako wspólnot politycznych.
W pierwszym numerze pisma znalaz³o siê tak¿e miejsce na wa¿ny doku-

ment, jakim s¹ Za³o¿enia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego Polski

w latach 2000-2006.
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Oprócz tego s¹jeszcze dzia³y "Z ¿ycia regionów europejskich" (o regio-
nach w ¿yciu politycznym Francji) oraz "Z ¿ycia regionów polskich" (o spo-
³ecznych aspektach restrukturyzacji górnictwa). Na koñcu zamieszczono dzia³

recenZJI.

"Nasze Pomorze". Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w By-
towie, nr 1 za 1999 rok, Bytów 2000, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skie, ss. 108

Na mapie czytelniczej Pomorza przyby³o nowe pismo - rocznik Muzeum

Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie pt. "Nasze Pomorze".
Jak pisze we Wstêpie redakcja, na której czele stoi Janusz Kopyd³owski-

dyrektor Muzeum, nazwa "okreœla przedmiot zainteresowañ pisma w sensie
geograficznym i jednoczeœnie, poprzez dodanie przymiotnika »nasze«, wska-
zuje na »ma³¹ ojczyznê«, w której przysz³o ¿yæ dzisiejszym mieszkañcom Po-
morza. Ponadto nawi¹zuje ona do przedwojennego pisma wydawanego w
Szczecinie, poœwiêconego szerokim zagadnieniom pomorskim - od historycz-

nych po geograficzne, etnograficzne i wielu innym ". Redakcja deklaruje swo-
j¹ otwartoœæ na ró¿norodn¹ tematykê, na ró¿ne sp9jrzenia i opinie o przesz³o-
œci i kulturze naszego regionu. Skierowuje tak¿e swoje pismo do osób zainte-
resowanych histori¹ Pomorza - zarówno profesjonalnych badaczy, jak i ama-

torów i mi³oœników naszej ma³ej ojczyzny.
Jednoczeœnie we Wstêpie stwierdzono, ¿e pierwszy numer ma inny cha-

rakter ni¿ wszystkie planowane nastêpne. I rzeczywiœcie - pierwszy numer

koncentruje siê na samym muzeum, jego zbiorach, pracy wystawienniczej i
naukowej. Ca³y numer zosta³ zreszt¹ poœwiêcony pamiêci zmar³ego niedawno
Piotra Cieleckiego - pierwszego dyrektora Muzeum. Na pocz¹tku jest wspo-

mnienie o nim Janusza Kopyd³owskiego oraz poœwiêcony mu wiersz Henryka
Czy¿a. Ostatni tekst jest samego P. Cieleckiego pt. Hafty w zbiorach Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Rytowie.

O muzeum traktuj¹ tak¿e nastêpne teksty. Szczególnie interesuj¹cy jest ar-
tyku³ J. Kopyd³owskiego o" powo³aniu i organizacji muzeum ", przy czym mo¿na
¿a³owaæ, ¿e nie zosta³ on jednak opatrzony tzw. aparatem naukowym (tj. biblio-

grafi¹ i przypisami), bo z pewnoœci¹ zwiêkszy³oby to jego walory informacyj-
ne. Nastêpnie zaprezentowano pracê i zbiory dzia³u artystyczno-historycznego,

etnograficznego (naj bogatsze i g³ówne zbiory muzealne), rolê dla muzeum pra-
cowni konserwatorskiej oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci muzeum za rok 1999.
S¹ tu równie¿ materia³y Ÿród³owe, w których zawarto zestawienie frekwencji w
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muzeum w latach 1973-1999, wykaz muzealnych wystaw czasowych w tych
samych latach oraz zestawienie wszystkich pracowników muzeum. Wszystkie
te materia³y s¹ pierwsz¹ tak pe³n¹ prezentacj¹ dzia³alnoœci i historii muzeum, i
na tym polega ich wartoœæ. Daj¹ one tak¿e okazjê poznania, na czym polega
praca muzeum, bowiem najczêœciej, zwiedzaj¹c sale muzealne, nie zdajemy
sobie sprawy, ile przyk³adowo trzeba w³o¿yæ wysi³ku w opracowanie i przygo-
towanie wystawy, na czym polega praca muzealnej "kuchni", czy wreszcie czym
zajmuj¹ siê pracownicy muzeum (s¹ tu tak¿e teksty o realizowanych przez pra-
cowników projektach badawczych poœwiêconych przemianom ludnoœciowym
na Ziemi Bytowskiej po 1945 r., zjawisk zwi¹zanych z tzw. medycyn¹ ludow¹
czy ze zmianami w wygl¹dzie wspó³czesnej wsi kaszubskiej).

Oprócz tekstów poœwiêconych muzeum jest zamieszczony jeden artyku³
o dawnym folklorze Ziemi Bytowskiej Magdaleny Bonowskiej.

Jeœli idzie o stronê graficzn¹, to trzeba podkreœliæ ciekawy dobór zdjêæ,
choæ szkoda, ¿e jest ich jednak tak ma³o. Z drugiej strony redakcja bêdzie
jeszcze musia³a popracowaæ nad stron¹ graficzn¹ i uk³adem pisma.

Gerard Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie. Wybór pism,
Gdañsk 2000, wyd. Oficyna Czec, ss. 500

Ka¿da nowa ksi¹¿ka prof. Gerarda Labudy wzbudza zrozumia³e zaintere-
sowanie wœród czytelników zainteresowanych histori¹ i kultur¹ Pomorza. Jest
przecie¿ Profesor nie tylko nestorem polskich i pomorskich historyków, ale

tak¿e najwybitniejszym znawc¹ naszych regionalnych dziejów.
Wydany w 1996 r. zbiór szkiców pt. Kaszubi i ich dzieje sta³ siê szybko

czytelniczym bestselerem. Nie powinno to zreszt¹ dziwiæ, zwa¿ywszy na my-
l¹cy nieco tytu³, pod którym czytelnicy spodziewali siê, ¿e dostan¹ pierwsz¹
syntezê dziejów Kaszubów. Tak jednak nie by³o, a obiecana historia Kaszu-
bów jeszcze nie zosta³a przez Profesora napisana. Jednak czytaj¹c jego ró¿ne
rozproszone dot¹d szkice, mo¿emy obcowaæ nie tylko z najlepszym piórem
historycznym, ale tak¿e obserwowaæ proces przybli¿ania siê do powstania
dzie³a, o którym sam Profesor mówi, ¿e jest jego najwiêkszym zobowi¹za-

niem i d³ugiem wobec swojej ma³ej ojczyzny.
Najnowszy zbiór szkiców pod wymownym tytu³em Zapiski kaszubskie,

pomorskie i morskie zawiera 26 ró¿nej wielkoœci i formy tekstów, pogrupo-

wanych w czterech dzia³ach.
Ca³oœæ zaczynaj¹ zapiski morskie, w których znajdziemy m. in. teksty o

"rzekach w dziejach narodów", o "morzu w kulturze S³owian " czy te¿ o "kul-
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turze morskiej w dziejach spo³eczeñstwa ". Z lektury tych szkiców, które po-
wstawa³y w ró¿nych okresach i przy ró¿nych okazjach, mo¿emy wywniosko-
waæ, ¿e stopieñ przywi¹zania Polaków do morza by³ odwrotnie proporcjonal-
ny do znaczenia, jakie morze mia³o w naszych dziejach. Prawd¹ jest to, ¿e
narodem morskim nie byliœmy, a dodajmy do tego, ¿e ostatnio jakby œwiado-
moœæ morskoœci i kultura morska jeszcze podupad³y. W jakiejœ mierze w ta-
kim razie naturalnymi stra¿nikami kultury i orientacji morskiej staj¹ siê Ka-
szubi i nieliczne, ale jak¿e znacz¹ce postaci z naszej historii zwi¹zane z mo-
rzem, jak choæby E. Kwiatkowski.

Druga czêœæ to zapiski pomorskie, gdzie zamieszczono siedem szkiców,
dotycz¹cych g³ównie okresu œredniowiecza. Wœród tych szkiców szczególnie
wart polecenia jest szkic o chrystianizacji Pomorza w X-XIII stuleciu.

Czêœæ trzecia, obejmuj¹ca szeœæ szkiców, zosta³a poœwiêcona problema-
tyce kaszubskiej. Jest tu szkic o kulturotwórczej roli Wejherowa, o Historii
Kaszubów Aleksandra Majkowskiego, o literaturze kaszubskiej itd.

I wreszcie czêœæ ostatnia zawiera "zapiski o twórcach... i o sobie". Jest tu
np. obszerny szkic o ksi¹¿ce Ziemia gromadzi prochy i jej autorze Józefie
Kisielewskim, ksi¹¿ce jak¿e wa¿nej dla poznania ~agicznych dziejów Pomo-
rza Zachodniego i ca³ych Kaszub, ksi¹¿ce, w której znajduj¹ siê refleksje tak-
¿e dotycz¹ce naszej ziemi (autor odby³ w latach 30. podró¿ œladami s³owiañ-
skiej przesz³oœci i teraŸniejszoœci Pomorza, z czego powsta³ fascynuj¹cy re-
porta¿). S¹ wspominki Profesora z lat dzieciñstwa oraz trzy bardzo interesuj¹-
ce wywiady, które warto przeczytaæ dla lepszego zrozumienia myœli i drogi

¿yciowej tego wybitnego historyka.
Ksi¹¿ka zawieraj¹ce tak ró¿ne szkice uk³ada siê jednak w pewn¹ ca³oœæ,

pokazuj¹c, ¿e dziejów morza, Pomorza i Kaszub nie da siê rozpatrywaæ z osob-
na. Niemal ka¿dy ze szkiców zosta³ tak¿e opatrzony przez autora uwagami
wspó³czesnymi, zawieraj¹cymi np. nowe ustalenia naukowe lub te¿ wskazówki

bibliograficzne.

Jan Perszon, Na brzegu ¿ycia i œmierci. Zwyczaje, obrzêdy oraz wierze-
nia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Pelplin 1999, wyd. Towarzy-
stwo Naukowe KUL, ss. 620, mapa, 64 fot.

Bardzo gruntowna i potrzebna rozprawa dokumentuj¹ca czêsto odcho-
dz¹ce ju¿ w zapomnienie obyczaje zwi¹zane z szeroko pojêt¹ sfer¹ obrzêdo-
woœci tanatycznej. Powstanie tej ksi¹¿ki poprzedzi³y lata badañ terenowych
realizowanych przez ks. J. Perszona, wyk³adowcê KUL-u, a obecnie probosz-



cza w Pucku na terenie prawie ca³ych Kaszub (wykaz punktów badawczych
zawiera za³¹czona mapa). O stronie metodologicznej mo¿na siê dowiedzieæ
nie tylko z obszernego wstêpu, ale tak¿e analizuj¹c niezwykle rozbudowany
kwestionariusz pytañ zawarty w siódmym aneksie.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów. Pierwszy ma charakter wprowa-
dzaj¹cy i teoretyczny. Analizuje w nim autor "antropologiczne i teologiczne
podstawy ludowej koncepcji rzeczy ostatecznych ". Jest tu mowa o koncepcji
œmierci, o duszy i ciele w wyobra¿eniach ludowych oraz o wierzeniach escha-

tologicznych.
Kolejne rozdzia³y maj¹ ju¿ charakter analityczny i zawieraj¹ opisy po-

szczególnych sfer wierzeñ i obrzêdowoœci kaszubskiej. Rozdzia³ drugi traktu-
je o kaszubskiej "ars moriendi", czyli o sztuce umierania. Kolejny rozdzia³
opisuje wszystko to, co zwi¹zane jest z obrzêdami pogrzebowymi. Znajduje-
my tu opis i analizê nie tylko tak charakterystycznego na Kaszubach obrzêdu,
jak pusta noc, ale wrêcz przechodzimy wszystkie kolejne etapy od momentu
zgonu, czyli od koniecznoœci oporz¹dzenia cia³a nieboszczyka, jego ubrania,
zabiegówantywampirycznych, a¿ po z³o¿enie do grobu i dba³oœæ bliskich o
ten grób. Z tym zwi¹zany jest tak¿e czwarty rozqzia³, traktuj¹cy o obecnoœci
zmar³ych i pamiêci o nich w obrzêdowoœci dorocznej - od Adwentu po Dzieñ

Zaduszny.
Jednak chyba naj ciekawszy i najwa¿niejszy jest rozdzia³ ostatni, w któ-

rym mowa o przemianach "pobo¿noœci pogrzebowej i zaduszkowej". Autor
zastanawia siê, które z obrzêdów i wierzeñ ci¹gle s¹jeszcze ¿ywe i praktyko-
wane w spo³ecznoœci kaszubskiej, a które i dlaczego odchodz¹ w zapomnie-
nie. Przyczyny widzi w takich zjawiskach, jak "medykalizacja ¿ycia i œmier-
ci " zwi¹zana z postêpem cywilizacyjnym, w procesie socjalizacji dzieci i m³o-

dzie¿y oraz w szeroko pojêtych przemianach cywilizacyjnych.
Po piêciu rozdzia³ach zamieszczono zakoñczenie, obszern¹ bibliografiê

oraz streszczenia w jêzykach angielskim i niemieckim. S¹ tu tak¿e bardzo
obszerne aneksy (prawie 200 stron), zawieraj¹ce niezwykle bogaty materia³
zebrany przez autora w czasie swoich badañ. S¹ tu wiêc teksty modlitw, pie-
œni, rozwa¿añ, teksty inskrypcji nagrobnych, wreszcie relacje respondentów.
Bêdzie to z pewnoœci¹ materia³ wykorzystywany bardzo szeroko nie tylko przez
etnografów czy socjologów religii, ale byæ mo¿e tak¿e przez pisarzy i poetów.

Ca³oœæ rozwa¿añ autora znakomicie uzupe³nia kilkadziesi¹t zdjêæ, w tym
znaczna czêœæ zdjêæ kolorowych. Mo¿na zobaczyæ to, o czym autor pisze, a
czego ju¿ dziœ czêsto nie ma.
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B³a¿ej Œliwiñski, Dzieje kasztelanii chmieleñskiej, wyd. Urz¹d Gminy
Chmielno, Chmielno 2000, ss. 70

Rzadko która miejscowoœæ na Kaszubach obros³a tak licznymi legenda-
mi, jak Chmielno. We Wstêpie B. Œliwiñski napisa³, ¿e Chmielno "po³o¿one w
sercu Kaszub, wœród przepiêknego krajobrazu lasów i jezio1; wyró¿nia siê tak-
¿e d³ug¹ i ciekaw¹ histori¹ ", któr¹" interesowa³y siêju¿ pokolenia badaczy-
tak niemieckich, jak i polskich ". Swój wk³ad w poznanie przesz³oœci tej oko-
licy maj¹ tak¿e archeologowie i w³aœnie - opieraj¹c siê na ich wiedzy oraz
dostêpnych Ÿród³ach pisanych - B. Œliwiñski podj¹³ siê zadania przedstawie-

nia œredniowiecznych dziejów kasztelanii chmieleñskiej.
Ksi¹¿ka sk³ada siê, oprócz wstêpu i zakoñczenia, z czterech rozdzia³ów i

bibliografii oraz mapki, która pozwala zorientowaæ siê lepiej w usytuowaniu
terenu, o którym mowa w ksi¹¿ce. Jest tak¿e kilka zdjêæ, które obrazuj¹ stan

wspó³czesny opisywanych miejsc.
Mimo niewielkiej objêtoœci ksi¹¿ka nie nale¿y do ³atwych w odbiorze, a

to za spraw¹ rozbudowanego aparatu naukowego, licznych cytatów ³aciñskich
oraz czêsto doœæ skomplikowanego wywodu historycznego. Zawodowy histo-
ryk nie ma problemu z po³apaniem siê w g¹szczu przytaczanych faktów. Mi³o-
œnik dziejów regionu mo¿e poczuæ siê szybko znu¿ony.

Autor rozpocz¹³ swoj¹ opowieœæ od omówienia kwestii "okrêgu grodo-
wego w Garczu, rzekomego poprzednika kasztelanii chmieleñskiej ". O istnie-
j¹cym grodzie w Garczu mo¿na nie tylko przeczytaæ w licznych przewodni-
kach, ale nawet us³yszeæ od mieszkañców samej wsi i gminy. Tymczasem B.
Œliwiñski udowadnia, ¿e "jest to pogl¹d zdecydowanie b³êdny". Przeprowa-
dza on niemal detektywistyczne œledztwo, sk¹d takie przekonanie wynik³o i
jak siê upowszechni³o. Wskazuje na kolejne interpretacje historyków, ich po-
tkniêcia i powtórzenia. Dla osób zainteresowanych warsztatem historycznym
mo¿e to byæ pouczaj¹ca lekcja, jak nawet uznani historycy mog¹ siê myliæ i

wyci¹gaæ fa³szywe wnioski.
Drugi rozdzia³ mówi o okresie, gdy Chmielno by³o "w posiadaniu na-

miestników gdañsko-pomorskich i cystersów z Oliwy ". Poszukuj¹c najdaw-
niejszych œladów zwi¹zanych z histori¹ Chmielna, autor analizuje, jakie by³y
relacje miêdzy trzema osadami: Chmielnem, Chmielonkiem i P³awnem. Za-
stanawia siê, o której z tych wsi mówi¹ dokumenty klasztoru oliwskiego i
dokumenty ksi¹¿êce. A do tego dochodzi jeszcze problem Garcza, która to
nazwa wskazuje na gród, ale nie by³ to gród na terenie dzisiejszej wsi. Zreszt¹
B. Œliwiñski wskazuje, ¿e wsie czêsto z ró¿nych powodów "zamienia³y siê"
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nazwami. St¹d bierze siê k³opot z okreœleniem, gdzie pierwotnie zlokalizowa-
ny by³ kasztelañski gród Chmielno.

Kolejny rozdzia³ traktuje o jeszcze jednej legendzie chmieleñskiej, a mia-
nowicie o ksiê¿niczce Damroce, która - zdaniem Œliwiñskiego - nazywa³a siê

w³aœciwie Dobraw¹, czyli D¹brówk¹. Autor stwierdza ponadto, ¿e "ca³oœæ
wspó³czesnej wiedzy o ksiê¿niczce opiera siê na przekazach powsta³ych w kil-
ka wieków po domniemanych latach jej ¿ycia ". Mimo wszystko podkreœla, ¿e
taka ksiê¿niczka rzeczywiœcie istnia³a i mia³a zwi¹zki z Chmielnem, choæ nie

wiadomo do koñca, w jakich latach ¿y³a. Wyjaœnia ponadto, sk¹d wziê³a siê
zmiana jej imienia, dlaczego zwi¹za³a siê z Chmielnem (w wyniku pomor-
skiej wojny domowej) oraz stara siê odpowiedzieæ na pytanie, jak du¿e by³y

jej chmieleñskie w³oœci.
Ostatni rozdzia³ dotyczy losów kasztelanii po œmierci ksiê¿nej Damroki

oraz okolicznoœci upadku kasztelanii w XIV w. w wyniku dzia³añ krzy¿ackich.

"Tu jest Ojczyzna moja... ". Materia³y z konferencji "Edukacj a regio-
nalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" 6-8 paŸdziernika 1999 Go³uñ
k. Koœcierzyny, opr. zbior., Gdañsk 1999, wyd. Kociewskie Towarzystwo
Oœwiatowe, ss. 263

Ksi¹¿ka pt. Tu jest Ojczyzna moja zawiera materia³y z konferencji po-
œwiêconej edukacji regionalnej, która rok temu odby³a siê w Go³uniu. We

wstêpie napisano, ¿e celem konferencji by³o "upowszechnienie wiedzy peda-
gogicznej, doœwiadczeñ, najciekawszych rozwi¹zañ metodycznych, nowator-
skich poszukiwañ edukacyjnych, s³u¿¹cych reformuj¹cej siê szkole ".

W ksi¹¿ce, podzielonej na cztery g³ówne czêœci, zaprezentowano w su-
mie kilkadziesi¹t tekstów. W czêœci pierwszej znalaz³y siê wypowiedzi o cha-
rakterze programowym, st¹d jej tytu³: Dlaczego edukacja regionalna? .

Druga, i chyba naj ciekawsza czêœæ, zawiera prezentacje poszczególnych
tras podró¿y studyjnych, które towarzyszy³y konferencji. Najpierw podano
informacjê ogóln¹ o celach i przebiegu podró¿y, wykaz tras i ich mapkê, a
nastêpnie przedstawiono relacje z tras: Do Lesóków i Beloków, czyli na pó³-
nocne Kaszuby, Kaszebsk¹ stegn¹ na Kaszuby œrodkowe, Pomorskie drogi
ksiêdza J: Pasierba (Tczew, Pelplin, Subkowy), Na szlaku Kociewskich Izb
Regionalnych, wreszcie Bytowszczyzna - edukacja wtopiona w piêkno krajo-

brazu i historiê.
W czêœci trzeciej zawarto materia³y pod ogólnym tytu³em "Z doœwiad-

czeñ pomorskich regionalistów". Jest tu kilkanaœcie tekstów, a wœród nich



przypomnienie wa¿nego artyku³u dr. W. Pniewskiego z 1932 r. pt. Potrzeba
regionalizmu w szkole. Ponadto przedstawiono tu akty prawne i dokumenty
dotycz¹ce edukacji regionalnej oraz przyk³ady konkretnych dzia³añ w poszcze-
gólnych placówkach oœwiatowych, np. w Kaszubskim Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym w Brusach czy w przedszkolu w Subkowach oraz w placówkach po-
zaszkolnych (np. w schronisku m³odzie¿owym w Chmielnie).

Czêœæ czwarta zawiera: Reminiscencje pokonferencyjne. Tu nale¿y zwró-
ciæ szczególnie uwagê na "wnioski uczestników tras edukacyjnych, zawiera-
j¹c potrzeby i problemy, jakie staj¹ przed edukacj¹ regionaln¹ ". Warto siê
tak¿e zapoznaæ z ofertami szkoleniowymi CEN w Gdañsku i ODN w S³upsku.

Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono bardzo przydatne wykazy publikacji s³u-
¿¹cych edukacji regionalnej. Z³o¿y³y siê na nie informacje Biblioteki G³ównej
UG oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej (w Gdañsku i oddzia³ów w
Pucku, Wejherowie i S³upsku). Niestety, s¹ one niekompletne i doœæ skromne,
co powinno sk³oniæ któr¹œ z bibliotek do opracowania wyczerpuj¹cej biblio-

grafii, dotycz¹cej edukacji regionalnej. Niew¹tpliwie ciekawym uzupe³nie-
niem jest natomiast opracowana przez R. Mistarz JJJ;brana bibliografia dla
nauczyciela jêzyka kaszubskiego. Obejmuje ona w³aœciwie ca³oœæ problema-
tyki kaszubskiej. Nauczyciel mo¿e tu znaleŸæ pozycje z najró¿niejszych dzie-
dzin (od historii i jêzykoznawstwa po ochronê przyrody). Problem tylko w
tym, ¿e do ogromnej wiêkszoœci tych pozycji nie bêdzie on mia³ dostêpu, bo
nie ma ich w naszych bibliotekach.

W sumie ta doœæ obszerna pozycja z pewnoœci¹ bêdzie bardzo pomocnym
materia³em dla wszystkich nauczycieli regionalistów. Poniewa¿ wydawcy, tj.
Kociewskie Towarzystwo Oœwiatowe i Pomorskie Kuratorium Oœwiaty, za-
powiadaj¹ organizacjê kolejnych konferencji i wydawanie nastêpnych ksi¹-
¿ek, dobrze by by³o, gdyby zwrócili wiêksz¹ uwagê na stronê redakcyjn¹, bo
jest tam sporo b³êdów i potkniêæ.

Kto jest kim w województwie pomorskim, opracowanie zbiorowe, wyd.
Oficyna Pomorska, Gdañsk 2000, ss. 262

Kilka lat temu Oficyna Pomorska z Gdañska wyda³a ksi¹¿kê Kto jest kim
dotycz¹c¹ województwa gdañskiego. Cieszy³a siê ona du¿ym zainteresowa-
niem i szybko znik³a z pó³ek ksiêgarskich. By³a te¿ bardzo pomocna przede
wszystkim dla dziennikarzy, politologów, badaczy kultury, tak¿e polityków.
Sukces tamtej pozycji sk³oni³ wydawców do wydania podobnej pozycji dla
nowego województwa pomorskiego. Ksi¹¿ka ta jest pierwsz¹ prób¹, jak pisz¹
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wydawcy w s³owie wstêpnym: "prezentacji blisko oœmiuset osób podejmuj¹-
cych kluczowe decyzje w nowym województwie pomorskim. Wybitnych ludzi
nauki, kultury, biznesu, sportu, duchownych ró¿nych ~znañ. Ludzi o twa-
rzach znanych z lamów gazet lub z ekranów telewizyjnych, z którymi czêsto
spotykamy siê w sprawach urzêdo~ch. O wielu przeczytacie po raz pierw-
szy ". Redaktorzy tomu oparli siê przede wszystkim na informacjach dostar-
czonych drog¹ ankiety rozes³anej do szerokiego krêgu, nazwijmy to, pomor-
skiej elity. Ponadto wykorzystano informacje ogólnie dostêpne, ju¿ publiko-
wane.

Objêtoœæ hase³ jest ró¿na - od informacji jednozdaniowej (bêd¹cej wyni-
kiem byæ mo¿e braku odpowiedzi na ankietê), a¿ do rozbudowanych szkiców
na prawie ca³¹ stronê. Zasadniczo w ka¿dym haœle starano siê podaæ, kiedy
dana osoba siê urodzi³a, jak¹ pe³ni obecnie funkcjê, jak przebiega³a jej praca
zawodowa, jaka jest jej przynale¿noœæ do ró¿nych organizacji oraz jakie po-
siada wykszta³cenie. Pytano tak¿e poszczególne osoby o ich autorytet moral-
ny (zdecydowanie wygra³ tu Jan Pawe³ II, co nie powinno dziwiæ), oraz jakie

maj¹ zainteresowania i jak¹ kuchniê lubi¹.
Autorzy starali siê wyjœæ poza w¹ski kr¹g elity trójmiejskiej, co siê jednak

do koñca nie uda³o (biogramy z tzw. terenu s¹ niezbyt liczne i du¿o ubo¿sze
ni¿ trójmiejskie). Ponadto wydaje siê, ¿e mankamentem ksi¹¿ki jest tak¿e
widoczna dominacja polityków. Choæ sporo jest w niej biogramów ludzi na-
uki, kultury i dziennikarzy, to zbyt ma³o tu prezentacji osób zwi¹zanych z

biznesem czy sportem.
Tak czy inaczej jest to bardzo ciekawa ksi¹¿ka, pozwalaj¹ca na poznanie

doœæ du¿ego krêgu pomorskiej elity.

Boles³aw Ja¿d¿ewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura. Czêœæ III
Okres powojenny, wstêp J. Borzyszkowski, opr. E. Go³¹bek, Gdañsk 1999,

wyd. Instytut Kaszubski, ss. 376
W literaturze kaszubskiej, obok poezji, prozy i dramatu pisanych po ka-

szubsku, pojawi³a siê pierwsza ksi¹¿ka wspomnieniowa napisana w pe³ni w
tym jêzyku - trzecia czêœæ Wspomnieñ kaszubskiego gbura Boles³awa J a¿d¿ew-

skiego (nad warstw¹ jêzykow¹ czuwa³ Eugeniusz Go³¹bek, który opracowa³
rêkopis i przeprowadzi³ redakcjê jêzykow¹).

Kilka lat temu czytelnicy mogli zapoznaæ siê z pierwsz¹ czêœci¹ wspo-
mnieñ, odnosz¹c¹ siê do okresu miêdzywojennego i okolic Lipusza, gdzie uro-

dzi³ siê i wychowywa³ autor. Druga czêœæ, opisuj¹ca dramatyczne prze¿ycia
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okresu wojennego, pozostaje w rêkopisie i czeka na wydanie. Czêœæ trzecia
odnosi siê do okresu po 1945 r.

We wstêpie prof. J. Borzyszkowski tak charakteryzuje zawartoœæ ksi¹¿ki:
" Te powojenne lata o przyœpieszonym tempie ró¿norakich zmian na naszej
ojczystej ziemi spêdzi³ autor pocz¹tkowo na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w
s¹siedniej Ziemi Bytowskiej, wœród ziomkó»-: rodaków i Niemców. Ta czêœæ
wspomnieñ ilustruje przez konkretne, indywidualne losy, niekiedy nawet dro-
biazgi, obraz zagospodarowywania tych ziem, zjawisko oddolnej integracji i
niszcz¹ce j¹ skutki z³ej polityki w³adz". B. Ja¿d¿ewski, zra¿ony w koñcu do
nowej rzeczywistoœci (mo¿na to zaobserwowaæ choæby w humorystycznych,
ale jednoczeœnie jak¿e tragicznych opisach "walki z ku³actwem "), postanowi³
pozostawiæ swe gospodarstwo na Ziemi Bytowskiej i wróciæ do rodzinnej Li-
puskiej Huty. Jak pisze autor wstêpu: "Dalej opowiada nam dzieje rolnictwa
indywidualnego, wsi kaszubskiej, zarówno tej ma³ej - Lipuskiej Huty, jak i
du¿ej - gminnego Lipusza, odzwierciedla ¿ycie codzienne oraz stosunki spo-

³eczno-polityczne na najni¿szym szczeblu, na którym »w³adza ludowa« dawa-
³a siê tak¿e nieraz bardzo ró¿nie i dobitnie we znaki ".

Wspomnienia Ja¿d¿ewskiego s¹ wspania³ym opisem panoramy ¿ycia na
wsi kaszubskiej po zakoñczeniu wojny. ̄ ycia, które ju¿ jakby posz³o w zapo-
mnienie, które dla m³odego pokolenia mo¿e byæ ju¿ tylko opowieœci¹ o ja-
kiejœ zupe³nie zamierzch³ej przesz³oœci. Ale jednoczeœnie nios¹ one ogromny
³adunek informacji o szczegó³ach powszedniej egzystencji, które umykaj¹
uwadze historyków.

Bronis³aw Brandt, Moja saga wojenna 1939-1947, wstêp J. Borzysz-
kowski, Gdañsk 1999, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 255

Autor, pochodz¹cy z powiatu koœcierskiego, zaczyna swoj¹ opowieœæ od
wspomnieñ rodzinnych i czasu dzieciñstwa. Ale porz¹dek i szczêœcie burzy wojna,

która ju¿ w pierwszym okresie bardzo silnie uderzy³a Kaszubów koœcierskich.
Wraz z autorem mo¿emy œledziæ i prze¿ywaæ tragizm wysiedleñ jesieni¹ 1939 r.,

gdy w bydlêcych wagonach tysi¹ce ludzi by³o wywo¿onych w nieznane do Ge-
neralnej Guberni. B. Brandt dok³adnie opisuje ciê¿kie ¿ycie swojej rodziny
oraz ofiarn¹ pomoc ze strony mieszkañców Podlasia, dok¹d trafiali Pomorza-
nie. Czasami jednak ¿ycie musia³o braæ odwet na grozie wojny, st¹d opisy wesel

i zabaw odbywaj¹cych siê mimo (a mo¿e wbrew) okrucieñstwu wojennemu.
Dalej B. Brandt opisuje wywózkê na przymusowe roboty nad Odr¹ i pra-

cê u bauera. Jest w ksi¹¿ce tak¿e fascynuj¹ca opowieœæ o brawurowej uciecz-
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ce z robót i powrocie na Pomorze - podró¿y poci¹giem bez jakichkolwiek
papierów i niewyobra¿alnym wprost szczêœciu. Autor trafi³ do swoich krew-
nych, gdzie ukrywa³ siê do momentu, a¿ uda³o siê powróciæ tak¿e jego w³a-
snej rodzinie. Podj¹³ wówczas pracê w niemieckim maj¹tku w Niedamowie, a
nastêpnie musia³ wyjechaæ na roboty na ̄ u³awy. Wkrótce tak¿e ca³¹ rodzinê
wpisano na niemieck¹ listê narodowoœciow¹ i pod koniec 1943 r. B. Brandt

dosta³ powo³anie do wojska.
Ta czêœæ ksi¹¿ki wydaje siê naj ciekawsza i najbardziej wartoœciowa. Au-

tor doœæ szczegó³owo opisuje swoj¹ s³u¿bê warmii niemieckiej oraz okolicz-
noœci ucieczki "na drug¹ stronê frontu". S¹ tu znakomite opisy s³u¿by w woj-
sku polskim we W³oszech, a wœród kompanów B. Branda byli np. G. Herling-

Grudziñski czy A. Miêdzyrzecki.
Ma³o mamy tak¿e dotychczas opisów losów Pomorzan po 1945 r. Autor

bardzo ciekawie opisuje swój pobyt we W³oszech oraz nastêpnie w Anglii,
gdzie kontynuowa³ swoj¹ edukacjê. O tym, jak wygl¹da³o ¿ycie w tym okre-
sie, w sposób anegdotyczny opowiada Brandt w suplemencie (wspania³a jest
anegdota o samochodach i amerykañskiej ¿andarmerii).

Tym, co z pewnoœci¹ ubogaca ksi¹¿kê, jest warstwa ilustracyjna. Autor
mia³ znakomite archiwum domowe, a w nim liczne dokumenty i oryginalne
fotografie, szczególnie z okresu pobytu na Zachodzie. Znaczna ich czêœæ zna-
laz³a siê w ksi¹¿ce i z pewnoœci¹ pozwoli lepiej odczytaæ klimat tamtych cza-

sów.
Ksi¹¿kê poprzedza wstêp autorstwa prof. Józefa Borzyszkowskiego.

Kaszubi: wierzenia i twórczoœæ. Z S³ownika Sychty, zgromadzi³ i u³o¿y³
J. Treder, Gdañsk 2000, wyd. Oficyna Czec, ss. 216

S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty
s³usznie jest uwa¿any za nieprzebran¹ skarbnicê kaszubskiej kultury. Jednak-
¿e korzystanie z niego jest utrudnione z kilku powodów - jest s³abo dostêpny,

bo wydano go ju¿ doœæ dawno i w niewielkim nak³adzie, jest bardzo obszerny
i znalezienie w nim interesuj¹cej kwestii zabiera du¿o czasu, a ponadto trzeba
umieæ sobie radziæ z zapisami filologicznymi. Teraz czerpanie z tej skarbnicy
dziêki ksi¹¿ce Jerzego Tredera bêdzie du¿o ³atwiejsze.

Ca³oœæ materia³u u³o¿ono w dziewiêtnastu tematycznych czêœciach (np.
poœwiêcone zagadkom i ³amig³ówkom, odliczankom i rymowankom, wierze-
niom zwi¹zanym ze œmierci¹, weselem, dzieæmi, diab³om i czarownicom, to-
astom, prognozowaniu pogody itd.) Tak skonstruowana ksi¹¿ka bêdzie z pew-
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noœci¹ cenn¹ pomoc¹ dla etnografów, jêzykoznawców i wszystkich osób zain-
teresowanych kultur¹ ludow¹ Kaszubów. Jest to tak¿e znakomity materia³ po-
mocniczy dla nauczycieli. Tym bardziej, ¿e autor nie ograniczy³ siê do proste-
go wynotowywania odpowiednich przyk³adów ze S³ownika Sychty. Wszystko
jest opatrzone fachowym komentarzem, a ka¿da z czêœci, ka¿de has³o podzie-
lone jest na kilka grup. Np. w czêœci dotycz¹cej prawa i etyki ludowej mo¿na
przeczytaæ o tym, jakie by³y zasady przy przyjmowaniu s³u¿by do pracy w
gospodarstwie, o zasadach wspólnego wypasu byd³a, o przestrzeganiu granic i
zasadach pracy na roli, o op³atach za us³ugi weselne (np. jak nale¿y p³aciæ
kucharce), o przejmowaniu gospodarstwa z ojca na syna i deputatach itd. Po-
dobnie rozbudowana jest czêœæ zwi¹zana z wiedz¹ ludow¹ (o anatomii cz³o-
wieka, elementach przyrody itd.), z przes¹dami, z marzeniami sennymi itd.

Ksi¹¿ka ta jest ogromnym zbiorem ludowych m¹droœci, przys³ów, nawet
wiców i krótkich form prozatorskich. Opracowana zosta³a w nowej, obowi¹-
zuj¹cej pisowni kaszubskiej, co tak¿e jest udogodnieniem w porównaniu z

zapisami w S³owniku ks. Sychty.

V konferencja kaszubsko-s³owiñska, red. W. Lysiak, Poznañ 1999, wyd.
Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku oraz Instytut Etnologii i An-
tropologii UAM, ss. 240

Od kilku lat w ró¿nych miejscowoœciach na Pomorzu Zachodnim odby-
waj¹ siê cykliczne konferencje kaszubsko-s³owiñskie. Pi¹ta z kolei mia³a miej-
sce w Rowach w 1998 r. i zosta³a zorganizowana przy okazji jubileuszu skan-

senu w Klukach.
Redaktorem ksi¹¿ki zawieraj¹cej materia³y z tej konferencji jest poznañ-

ski etnograf Wojciech £ysiak i onjest tak¿e autorem Wstêpu oraz pierwszego
artyku³u pt. Rozwój zainteresowañ ludoznawczych na Pomorzu Zachodnim do
1939 r. Oprócz jego tekstu zamieszczono w ksi¹¿ce a¿ 26 innych artyku³ów,
nie ograniczaj¹cych siê tylko do kwestii S³owiñców czy szerzej problematyki

kaszubskiej.
Zacznijmy jednak od S³owiñców. O ¿yciu codziennym mieszkañców znad

jeziora £ebsko i Gardno przed 1939 r. napisa³a V. Tkacz, pracownica muzeum
w Klukach. O sytuacji ludnoœciowej na tym samym terenie, ale tu¿ po zakoñ-
czeniu II wojny œwiatowej, napisa³ prof. H. Rybicki (opar³ siê na ciekawym
Ÿródle, jakim s¹ akta pierwszego powojennego spisu ludnoœci w 1946 r.). Wresz-
cie M. Trawiñska przygotowa³a tekst o frazeologii s³owiñskiej (w ca³ej ksi¹¿-
ce s¹ tylko dwa artyku³y o tematyce jêzykowej).


