W Molik, "¯ycie codzienneziemiañstwa
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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 ¿yæw polskim œwiecieziemiañskim, gdzie stanowi³o ono stosunkowo
liczn¹ grupê, ni¿ w PrusachZachodnich, gdzie u schy³ku badanegookresu
by³o ono zaledwie kilkunastuprocentow¹ mniejszoœci¹.Symbolami tej wielkopolsko-pomorskiej wspólnoty ziemiañskiej mog¹ byænie tylko rodziny Po³czyñskich, Jackowskich,Dzia³yñskich, Komierowskich czy Sikorskich, maj¹ce swoje rodowe gniazda nie tyle nawet na Pomorzu Nadwiœlañskim,co
tak¿ena Kaszubach.Niejedna te¿znanana prze³omiewieków familia pomorskich ziemian, choæbySczanieccyi Skórzewscy,mia³a swoje korzenie i znaczenie przede wszystkim w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. St¹d te¿ wœród
Ÿróde³,z których korzysta³ autor, s¹ drukowane i rêkopiœmiennepamiêtniki i
wspomnieniapomorskich ziemian i innych, równie¿ z Pomorzemzwi¹zanych
autorów4.
Pe³niejszaprezentacjai ocenaca³oœcidzie³a bêdzie mo¿liwa dopiero po
opublikowaniu czêœcidrugiej i trzeciej. Jednak¿eju¿ dziœmo¿napowiedzieæ,
i¿jego koncepcja,zaprezentowanawe wstêpie,jak i zrealizowanaczêœæ
pierwsza, sygnalizuj¹, i¿ mamy do czynienia z dzie³emwyj¹tkowym.
Podkreœlaj¹cwyj¹tkowe walory koncepcyjno-merytorycznei warsztatowe dzie³a W. Molika, nie jestemjednak wolny od obawy, i¿ tak¿ei on zanadto
uleg³ urokowi tematyki ziemiañskiej, najnowszym tendencjom historiograficznym. Nie dostrzegaj¹c w dostatecznymstopniu ciemnych stron ¿ycia codziennego ziemian, ich stosunku do pracowników i robotników, relacji nie
zawszepatriarchalnych ani tym bardziej partnerskich,jak i olbrzymich przepaœcidziel¹cych poziom ¿ycia- kultury materialnej ziemiañstwa i robotnika
dworskiego, przyczyniamy siê niechc¹cy do gdzie indziej idealizowanego
obrazu tej warstwy. Warto te¿ mo¿ew szerszymzakresieuwzglêdniæprojunkiersk¹, proziemiañsk¹politykê wielu rz¹dów prusko-niemieckich, stosunkowo korzystn¹ dla ziemian i rolnictwa koniunkturê polityczno-gospodarcz¹ w
CesarstwieNiemieckim, obejmuj¹c¹ tak¿eziemian polskich.
Dla pe³negoobrazu tej warstwy ijej ¿ycia codziennegow XIX i XX wieku, jak te¿ aktualnych problemów ziemiañskich, szczególnie wa¿ne s¹ lata
20-te i 30-te, stan maj¹tków ziemiañskich w prze³omowym w dziejach "gin¹S¹ to np. pamiêtniki Romanai Leona Janta-Po³czyñskiego,
RomanaKomierowskiego,JanaSikorskiegoi innych.
4
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cej" do niedawna, a odradzaj¹cej siê dziœklasy roku 1939.Ale to ju¿ osobny
problem badawczy,wykraczaj¹cy nazbyt daleko poza zainteresowanianaukowe i badania analityczne Witolda Molika, który swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿k¹
wystawi³ ziemiañstwu wielkopolskiemu tak¿e swoisty pomnik, a nie tylko
stworzy³ cenne dzie³o historiograficzne, mog¹ce byærównie¿ wzorem w badaniachdziejów ziemiañstwapomorskiego,¿yj¹cego w przesz³oœci
nad doln¹
Wi"³~
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Brunon Synak,
Kaszubska to¿samoœæ.Ci¹g³oœæi zmiana.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 1998, ss. 263.
W ka¿dejrozprawie naukowej traktuj¹cej o to¿samoœci
etnicznej nie sposób pomin¹ækwestii jêzykowych, albowiem stanowi¹ oneju¿ ex rerum natura jej istotny czynnik egzystencjalnyw szerokim s³owa tego znaczeniu oraz
warunkuj¹ przedstawieniepe³niejszegoobrazuw³aœciwoœci
kszta³tuj¹cychdan¹
grupê etniczn¹.
Ju¿ sam tytu³ sygnalizuje, ¿e w rozwa¿aniachnad jêzykiem kaszubskim
uwzglêdnia siê zarówno jego aspekt synchroniczny,jak i diachroniczny, co
pozwala nawi¹zaædo znanegoprzys³owia ³aciñskiego i sparafrazowaæ
je nastêpuj¹co: Temporamutantur et lingua mutatur in illis.
Brunon Synak analizuje i syntetyzuje, a tak¿echarakteryzujei opisuje w
œwietlesocjologicznym wizerunek Kaszubów wraz z ich podmiotowoœci¹i
odrêbnoœci¹grupow¹. Kwestie te rozpatrujew czterechrozdzia³ach,z których
pierwszy poœwiêcazagadnieniomteoretyczno-terminologicznymw odniesieniu 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
samooceniebadanych,a w jego zasiêguinterpretuje kolejno: autoidentyfikacjê, poczucie identycznoœci,samoto¿samoœæ
tzw. "odzwierciedlon¹" i czynniki ró¿nicuj¹ce poziom autoto¿samoœci.Trzecia czêœæ
pracy ma charakter
empiryczno-analitycznyi obejmujezagadnieniaetnicznoœci,
a wyeksponowano
w niej szczególniete aspekty,które odnosz¹ siê do wizerunku w³asnej grupy
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na tle kontaktów z innymi (wspó³)partneramiw kategoriach "swojskoœci"i
"obcoœci".Autor nie stroni, oczywiœcie,od jêzyka kaszubskiego;przeciwnie
- poœwiêcatemu osobliwemu zjawisku ca³y rozdzia³ czwarty swej pracy (str.
176-241). W treœæ
tej czêœcirozprawy pragnie recenzent- z przyczyn czysto
obiektywnych (merytorycznych)- wnikn¹æg³êbieji dokonaæ
jej ocenyz punktu
widzenia lingwistycznego. Rozdzia³ten rozpoczynasiê nawi¹zaniem do pojêcia to¿samoœci
etnicznej, ajej zasadniczymwymiaremjest -wed³ug Autoraszeroko 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 istotnoœcijêzyka
(wymiar obiektywny i j egou¿ycie), a dwa pozosta³enale¿y- moim zdaniemuznaæza dyskusyjne.Takimi wydaj¹ siêwiêc stwierdzenia,i¿ ów wymiar obiektywny jest jakby z natury behawioralny oraz to, ¿e szczególn¹ wagê w komunikacji miêdzyludzkiej przywi¹zuje siê do znajomoœcijêzyka. Behawioralne
czynnoœcijêzykowe mog¹ byæpojmowane tylko jako specyficzna czêœæ
zachowania siê jêzykowego cz³owieka w ogóle, natomiastkryterium znajomoœcijêzyka odnosi siê nie tylko do lingwalnej sfery dzia³alnoœcicz³owieka,
czyli do jego - na przyk³ad - komunikacyjnego u¿ycia, lecz przede wszystkim do sfery lingwistycznej, tzn. do metajêzykowejrefleksji naukowej w dziedzinie lingwistycznej, psycholingwistycznej, socjolingwistycznej i innej. Stopieñ opanowaniajêzyka warunkuje bez w¹tpienia jego u¿ycie. ¯e jêzyk s³u¿y
nie tylko komunikacji, ale pozwala rzeczywistoœæ
pozajêzykow¹ poznawaæi
opisywaæ,a tak¿ej¹ w jakiœsposób"tworzyæ", œwiadczyo przypisaniu jemu
wielofunkcyjnoœcii mocy (= potencji) kreatywnej w rozumieniu lingwalnokognitywnym i pragmatycznym.Akceptowalny fakt, i¿ Kaszubi stanowi¹ dziœ
tak¹ spo³ecznoœæ
etniczn¹, której wartoœci¹rdzenn¹, albo inaczej: osi¹ kulturow¹, jest w³aœniejêzyk, czyni zeñ podstawê rozwa¿añi dyskusji socjolingwistycznych, na której opieraj¹ siê i z której wynikaj¹ kolejne elementy kaszubskiej realnoœcijêzykowej oraz pozajêzykowej. Utrzymanie rdzeniajêzyka jest warunkiem koniecznym zachowania kultury danej spo³ecznoœci.W
tym miejscu odwo³uje siê Autor nie tylko do wspó³czesnychpogl¹dów (np.:
Smolicza), lecz tak¿edo ich klasyków (F. Ceynowy, L. Heykego, J. Kamowskiego, A. Majkowskiego, A. Labudy, B. Sychty, A. Nagla i J. Trepczyka).
S³usznei celowe wydaje siê nawi¹zanie do dyskusji na temat statusujêzyka
kaszubskiego, a szczególnie do jego w³aœciwoœci
w obrêbie tzw. lechickiej
wspólnoty jêzykowej (por. pogl¹dy jêzykoznawców-kaszubologóww odniesieniu do systemujêzyka kaszubskiegoi jego funkcji komunikatywnej, np.:
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H. Popowskiej-Taborskiej1988,1992;J. Tredera1990i E. Brezy 1992).Mo¿na
zgodziæsiê z B. Synakiem,i¿ "z socjologicznegopunktu widzenia statusformalno-jêzykowykaszubszczyzny
niejest najwa¿niejszy;wa¿niejsze
jest jej spo³eczno-kulturoweusytuowanie,a przede wszystkimjej odrêbnoœæ
decyduj¹ca
o funkcji spo³eczno-komunikacyjneji (..j" (str. 180 i nast.), ale ka¿dyjêzyk,
jego poszczególne(pod)systemyi ich pojedynczestruktury stanowi(¹) przedmiot badañ lingwistycznych. Chc¹c zatem okreœliæ
statusjêzyka kaszubskiego, musimy z koniecznoœciuwzglêdniætak¹ dziedzinê naukow¹, która w powy¿szych sprawach posiada merytoryczn¹ kompetencjê, aczkolwiek inne
aspektyjêzyka - i tu z pewnoœci¹panuje pe³nazgodnoœæ
pogl¹dów Autora i
pisz¹cego te s³owa- rozstrzyganes¹ na innych p³aszczyznachnauki, tzn. w
innych dyscyplinach, np. równie¿ na gruncie socjologii (raczej socjolingwistyki). Jêzyk (i operowanienim) jako zjawisko nader kompleksowe wymaga
multi- i interdyscyplinarnegopotraktowania, a zachodz¹cew nim relacje odznaczaj¹ siê i bezpoœrednioœci¹,
i poœrednioœci¹
w zale¿noœci
od jego funkcjonowania. Z faktu z³o¿onoœci
tego¿zjawiska wynikaj¹ ró¿nei inne (tak¿e"nieco" odmienne) pogl¹dy na jego istotê, a przede wszyskim w odniesieniu do
jego poszczególnychw³aœciwoœci
strukturalnych. A zatem ujmowanie i rozpatrywanie tego samegozjawiska z pozycji innej dyscypliny "musi" przynosiæefekty niejednorodne.
Na uwagê zas³uguj¹ analiza spo³ecznejfunkcji jêzyka kaszubskiegooraz
jej wyniki przedstawionew formie deskryptywnych interpretacji i zestawione
w tabelachilustruj¹cych pos³ugiwaniesiê tym jêzykiem przez u¿ytkowników
z ich konkretnymi partneramiw odpowiednich kontekstachsytuacyjnych (str.
183-198).Cytowanie zaœwypowiedzi wybranych respondentówdotycz¹cych
u¿yciajêzyka kaszubskiegow faktycznym kontekœciesytuacyjno-partnerskim
dostarczaj¹ czytelnikowi argumentów pozwalaj¹cych dostrzec i zrozumieæ,
jaki jest obecny stanu¿ytecznyjêzyka kaszubskiegoi zasiêgpos³ugiwaniasiê
nim w ró¿nych sytuacjachcodziennego¿ycia. Fragment pracy zatytu³owany
Stare obci¹¿enia i nowe symptomynobilitacji (str. 199 - 214), wywo³uje zrozumia³e zainteresowanie.Autor przywo³uje tu znanefakty natury spo³ecznojêzykowej, a tak¿ekieruje uwagê na stan ,,(..j kaszubskiegoetnolektuprzez
pryzmat subiektywnychpostaw wobec niego, dawnych i nowych obci¹¿eñ,
œwiadomoœci
zagro¿eñi szans rozwoju" (str. 199). Wskazanie zaœna dwie
tendencjerozwojowe w zakresiemiejscowegoetnolektu,przebiegaj¹cew przeciwnych kierunkach, a mianowicie na: 1) proces "wygaszania" kaszubszczyzny w wielu œrodowiskach
oraz 2) pojawiaj¹ce siê symptomyjej umacnianiai
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rewitalizacji, stanowi¹ z jednej strony sygna³ypewnego ostrze¿enia,a z drugiej - dowody optymizmu i nadziei. Synak stara siê wnikn¹æ w przyczyny
tego stanu rzeczy. Uwa¿abowiem, ¿eprzyczyny degradacji kaszubskiegoetnolektu - zauwa¿alneszczególniew latach 60-tych i 70-tych -le¿¹ w uwarunkowaniachogólnocywilizacyjnychorazw czynnikachedukacyjno-pragmatycznych, spo³eczno-kulturowychi polityczno-etnicznych (str. 201). Naœwietlenie
powy¿szych problemów, wnikniêcie w ich Ÿród³a,a tak¿e przytoczone dane
sprawiaj¹, i¿ przedstawiony obrazjêzyka i kultury kaszubskiejodzwierciedla
aktualn¹ rzeczywistoœæ
w tym zakresie.Nale¿y przytoczyæjeszczejeden, jak¿e wa¿ki, fragment pracy: "Miejscowy etnolektjestspostrzeganyprzez wielu
Kaszubówjako "mowa ludu ", jako gorsza i mniej elegancka od jêzyka polskiego,jako jêzyk przede wszystkimstarszegopokolenia mieszkaj¹cego na
wsi czy na "pustkach" (wybudowaniach- B.S.)
" (str. 204). S¹ to s³owa gorzkie, ale bardzo wymowne.
Na uwagê zas³ugujedruga stronaprzytoczonegozagadnienia.Zaakcentowanajest tu nadzieja i troska o jêzyk i kulturê kaszubsk¹. Odpowiedzialnoœæ
za ten stanprzejêli nie tylko kaszubolodzy(naukowcy,popularyzatorzy i propagatorzy),lecz tak¿eró¿neinstytucje ze ZrzeszeniemKaszubsko-Pomorskim
na czele oraz liczne zespo³yzarówno podtrzymuj¹ce tradycjê kaszubsk¹,jak i
j¹ wzbogacaj¹ce o nowe formy wartoœci.Nazwiska i wykaz instytucji/zespo³ów jako kreatorów i kontynuatorów kaszubszczyznyznajdzie czytelnik na
stronach211-214. Oddzieln¹ kwesti¹, stanowi¹c¹ przedmiot rozwa¿añi analizy jêzyka kaszubskiego,jest jego status i perspektywa dydaktyczna w niektórych szkolach w rejonie Kaszub. Dlatego te¿ objêto badaniami zagadnienia dydaktyki jêzyka kaszubskiego,a miêdzy innymi: czy powinien on byæ
przedmiotem obowi¹zkowym, nadobowi¹zkowym, czy nie powinno siê go
uczyæw szkole. Poniewa¿nie sposóbprzytoczyænawet najistotniejszych i
najciekawszych pogl¹dów, odsy³am zainteresowanychdo oryginalnych wypowiedzi respondentówi interpretacji Autora na ten temat. Pogl¹d Synakana
edukacyjny problem jêzyka kaszuskiegow szko³achodznaczasiê rzeczowoœci¹i dba³oœci¹o jego przysz³oœæ
(por. sprawa(nie-)kompetencji nauczycieli,
edycjaodpowiednichpodrêcznikówitp). PonadtoAutor przypisujewielk¹ wagê
i si³ê w sprawieutrzymaniajêzyka domowi rodzinnemu i najbli¿szemuœrodowisku, a jego ¿yczeniemjest - oczywiœcienie jako pium desiderium -, aby
czyni³ to równie¿ Koœció³katolicki. (Ewidentny tego przyk³ad (pozytywny)
stanowi wprowadzony do liturgii koœcielnejjêzyk kaszubski). Prócz wymienionych rozdzia³ów zasadniczychpraca zawiera bogaty i interesuj¹cy wstêp

(str. 7-24), zakoñczenie(str. 231-241), spis literatury (242-254) oraz streszczenia w jêzyku angielskim, niemieckim i kaszubskim.
Brunon Synak, Kaszuba i socjolog, mi³oœnikrodzimoœcii naukowiec,
przedstawi³ nader dok³adny i ciekawy obraz przesz³oœcii teraŸniejszoœci
kaszubskiej wspólnoty spo³eczneji jêzykowej w jej z góry okreœlonychgranicach. Z treœcitej 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 wœródinnych wspólnot i
etno1ektów,a nawet zauwa¿yæmo¿na w niej zarysowan¹ perspektywê o¿ywienia i dalszegorozwoju kaszubszczyzny.Tê rozprawê cechujei przywi¹zanie do status quo Kaszubów,i poczucie odpowiedzialnoœciza podtrzymanie i
- co wiêcej - wzbogacenieich kultury oraz czu³oœæ
na rzeczywistoœæ
spo³eczn¹, kulturow¹ i jêzykow¹ w nadchodz¹cej przysz³oœci.

Bogus³awBreza

Przemys³aw Hauser,
Mniejszoœæ
niemiec/(a na Pomorzu
w o/(resie miêdzywojennym,
Wydawnictwo

Naukowe UAM, Poznañ 1998, ss. 360

Problematykaniemieckiej mniejszoœcinarodowej na Pomorzu w okresie
miêdzywojennym by³a czêstoobecnaw powojennej polskiej historiografii. W
miarê up³ywu czasuzmienia³o siêjednak wyraŸniespojrzeniena to zagadnienie, szczególniepo 1989r. Do jednego z najnowszych syntetycznychopracowañ w tym zakresienale¿ypracaP. Hausera,Mniejszoœæ
niemieckana Pomorzu w okresie miêdzywojennym,wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
Jestto kolejna próba ca³oœciowego
przedstawieniatematu,uwzglêdniaj¹ca obecnystanwiedzy historycznej,zarównopolskiej jak i niemieckiej. Ksi¹¿ka w zasadziezosta³apodzielona na dwie g³ówne czêœci.Pierwsza omawia
losy mniejszoœciniemieckiej od 1920r., czyli wejœciaPomorzaw sk³adodrodzonej Rzeczpospolitejdo czasudojœciaHitlera do w³adzy w 1933 r. Druga
obejmuje lata nastêpnedo agresji hitlerowskiej na Polskê w 1939 r. Ca³oœæ
poprzedzawstêp, omówienie w dwóch krótkich rozdzia³achstarañspo³ecznoœciniemieckiej o pozostawienieby³ej pruskiej prowincji Prus Zachodnich w
granicachRzeszyi przygotowañorganizacyjnychNiemców do przyjêcia statusu mniejszoœciw latach 1918-1920.Zanim autor przeszed³do poszczególnych
zagadnieñ dotycz¹cych mniejszoœciw ujêciu chronologicznym, przedstawi³
jeszczedwa tematy przekrojowe: liczbê i rozmieszczenieludnoœciniemieckiej
orazstosunekpañstwapolskiego(tak¿espo³eczeñstwa)
i niemieckiegodo mniej-

szoœci
niemieckiej w latach 1920-1939.Pracêzamykazakoñczenie,wykaz skrótów, bibliografia, indeks nazwisk oraz streszczeniew jêzyku niemieckim.
Taki podzia³ pracy nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ;szczególnieuzasadnione s¹ daty skrajneopracowaniaoraz cezuraroku 1933.Jedynew¹tpliwoœci
mo¿nazg³osiædo zamieszczeniaproblematyki stosunkuobu najbardziej zainteresowanychpañstw do mniejszoœciprzed g³ównymi czêœciamipracy. Przecie¿ stosunekten zmienia³ siê z up³ywem lat (szczególniepo 1933r.) i wydaje
siê, ¿e by³oby bardziej w³aœciweomówiæto zagadnieniew dalszych partiach
ksi¹¿ki. Szkodarównie¿, ¿epominiêto kwestiê stosunku(i jego zmian) spo³eczeñstwaRzeszy do pomorskich Niemców.
W poszczególnych czêœciachpracy dokonano podzia³u problemowego.
S¹ to przede wszystkim kwestie dzia³alnoœcipolitycznej mniejszoœci,gospodarki, religii, oœwiaty,dzia³alnoœcikulturalnej i sportowej, przekszta³cenia
œwiadomoœciowe.
Oddzielnie omówiono równie¿ ¿ycie codzienneNiemców,
g³ównie w zakresie wspó³¿ycia polskiej i niemieckiej spo³ecznoœci.
Trochê
razi jednak sformu³owanie i jednoczeœnietytu³ rozdzia³u: Sprawy codziennej
egzystencjina styku polsko-niemieckim.
Czytelnik ma mo¿noœæ
zapoznaæ
siê z wszystkimi najwa¿niejszymizagadnieniami dotycz¹cymi mniejszoœciniemieckiej w przedwojennymwojewództwie pomorskim,jej skomplikowanymiuwarunkowaniami,postawamii losami.
U progu odzyskaniaprzezPolskêniepodleg³oœci
by³a to spo³ecznoœæ
przewa¿aj¹ca nie tylko politycznie, ale równie¿ liczbowo, gospodarczo,cywilizacyjnie.
Nic dziwnego,i¿ przejœcie
pod polsk¹ suwerennoœæ
przyjê³aonabardzoniechêtnie, jako niezas³u¿on¹krzywdê, i z utêsknieniemoczekiwa³amo¿liwoœcipowrotu w graniceNiemiec, co by³o te¿jednym z wa¿niejszychcelów zachodniego s¹siada.Z kolei pañstwoi spo³eczeñstwo
polskie d¹¿y³o,po ponad stuletnim
okresie zaborów, do restytucji i wzmocnieniapolskoœciPomorza.Si³¹ rzeczy
musia³odojœæ
do powa¿nychkonfliktów pomiêdzy obydwiemastronami.
W zasadziezwyciêsko wychodzi³a z nich strona polska, nastêpowa³bowiem m. in. sta³y,chocia¿z ró¿nym natê¿eniem,proces dobrowolnego i pod
pewnym przymusememigrowaniaNiemców na zachód.W konsekwencji tracili oni swoj¹ liczbow¹ i ekonomiczn¹ przewagê.Ich miejsce zajmowali Polacy, w miarê up³ywu czasucoraz bardziej dominuj¹c iloœciowoi gospodarczo.
Nie by³ to jednak proces ³atwy i prosty; w niektórych wypadkach to w³aœnie
Niemcom udawa³o siê germanizowaæPolaków, przejmowaæich maj¹tek itp.
Przez ca³y okres miêdzywojenny Niemcy korzystali z pe³nychpraw obywatelskich, mieli swobodêzrzeszaniasiê, kultywowania swoich tradycji naro-
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dowych, œwiatopogl¹dowych
itp., mogli równie¿do czasuwypowiedzeniaprzez
Polskê traktatu mniejszoœciowego
broniæswoich praw na forum miêdzynarodowym oraz ca³y czasodbieraæznacz¹ce subwencjez Rzeszy.Posiadali wiêc
bardzorozbudowaneorganizacjepolityczne, gospodarcze,kulturalne, placówki
oœwiatowe,teatry itp. oraz - co warto podkreœliæ
- nadal znacz¹c¹ pozycjê
ekonomiczn¹, szczególniemocn¹ wœródwielkiej w³asnoœciziemskiej.
Ksi¹¿ka zwraca uwagê na szereg negatywnych zjawisk wystêpuj¹cych
zarówno wœródpolskich w³adz i spo³eczeñstwa,jak i u mniejszoœciniemieckiej. Te pierwsze niejednokrotnie na si³ê, na granicy czy nawet poza granicami prawa stara³ysiê spolonizowaæPomorze,ograniczyædzia³alnoœæ
i wp³ywy
mniejszoœci.Natomiast mniejszoœæ
niemiecka by³a grup¹ najbardziej podatn¹
na dzia³alnoœæ
antypañstwow¹, krytykuj¹c¹ spo³eczeñstwoi pañstwo polskie
z bardzo b³ahych nawet powodów, têskni¹c¹ za powrotem w granice Rzeszy,
czêstojedynie werbalnie deklaruj¹c lojalnoœæ.
Jednoczeœnie
autor przytacza
przyk³ady innych postaw,próby za³o¿eniaorganizacji niemieckich d¹¿¹cych
do u³o¿eniapoprawnych stosunkówz w³adzami i polsk¹ spo³ecznoœci¹,
pe³ne
uczestnictwo w obchodachpolskich œwi¹tnarodowych, przypadki zgodnego
wspó³¿ycia Polaków i Niemców. Sporo miejsca s³uszniepoœwiêcate¿ odejœciuspo³ecznoœci
niemieckiej od tradycyjnego nacjonalizmu i przejœciena
stronê ideologii faszystowskiej.
W roku 1981ukaza³asiê inna pracaP.Hauserao tytule bardzo zbli¿onym
do recenzowanejksi¹¿ki! . Oba te opracowania³¹czy wiele podobieñstw.Niemal¿eidentycznajest ich kompozycja, z tym ¿ew pierwszej z nich pominiêto
problematykêprzysz³ej mniejszoœciz 1. 1918-1920.Wiêkszoœæ
rozdzia³ów,ze
znamiennymwyj¹tkiem, o czym ni¿ej,posiadaprawie identycznetytu³y. Znaczna czêœæ
stwierdzeñ,tezjest zawartaju¿ w pierwszej z nich, spotyka siê nawet
takie samezdania. Dostrzegasiê równie¿ kilka ró¿nic. PóŸniejszapracajest
bardziej rozbudowana,obszerniejsza.Uwzglêdnia w wiêkszym stopniu literaturê niemieck¹ oraz nowszepolskie opracowania.Powiêkszonorównie¿ podstawêŸród³ow¹ o niektóre zespo³yz archiwów niemieckich, przejrzanowiêksz¹ liczbê tytu³ów prasowych i wspomnieñ przedstawicieli mniejszoœci.
W odmiennoœciach
treœcimerytorycznejnajbardziejuderzazmianapogl¹dów w stosunkudo polskich w³adz i spo³eczeñstw~ich podejœcia
do mniejszoœciniemieckiej. Jestto spojrzeniebardziej krytyczne, wykazuj¹ce przekroczeI
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nia prawa, obci¹¿aj¹ce win¹ za niektóre konflikty itp. Szkoda,¿eautor bardziej
nie uzasadni³zmiany stanowiska- niekiedy krytyka stanowiskaw³adzjest nieprzekonuj¹ca. Przyk³adowozdaniemautorareforma oœwiatyz 1932r. uderzy³a
w szkolnictwo niemieckie. Jednaknie wyjaœniono,na czym to polega³o,jest
jedynie mowa, i¿ zmiany w oœwiaciespotka³ysiê z krytyk¹ Niemców.
N atomiastw odniesieniudo spo³ecznoœci
niemieckiej recenzowanaksi¹¿ka
zawiera znaczniemniej sformu³owañkrytycznych, jej postawajest przedstawiona w o wiele bardziej pozytywnych barwach.Szczególniejest to widoczne
przy omawianiu przyczyn rozwi¹zania Deutschtumsbundu,dzia³alnoœciwywiadowczej i irredentystycznej.Wymownie o tym œwiadczypominiêcie rozdzia³ów: Dzia³alnoœæirredentystyczna 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¿daleceniepe³nie, poruszy³ te¿ specyfikê "powiatów zamieszka³ychprzez ludnoœæ
kaszubsk¹" pod wzglêdem obecnoœci
i si³y oddzia³ywaniamniejszoœciniemieckiej. Z rozwa¿añtych wynika m. in., ¿e na tym terenie ¿ywio³ niemiecki by³
silniejszy ni¿ w wiêkszoœciinnych czêœciwojewództwa pomorskiego, mniejszaby³a emigracja niemiecka, bardziej aktywna polityka agitacyjna, kredytowa organizacji mniejszoœciowychwobec ludnoœcipolskiej, która tutaj ³atwiej
ulega³a wp³ywom niemieckim.
Oczywistym jest, ¿ew polskiej historiografii powojennejdo 1989r. trudno
by³o uj¹æwszystkienegatywneprzejawypolskiej dzia³alnoœci
wobecmniejszoœciniemieckiej, czy te¿przyk³adypozytywnegojej zachowania,jak równie¿w
pe³ni przedstawiækaszubskieodmiennoœci.
Dlatego daleki jestem od negowania nowego spojrzeniaautora,które nale¿yzrozumieæi nawet zaakceptowaæ.
Nie znaczyto jednak, ¿enale¿ybezkrytycznieprzyj¹æwszystkiejego tezy. Wydaje siê bowiem, i¿ dalszakwerendaŸród³owaoraz pog³êbionaanalizadotychczasowychustaleñmo¿ejeszczepe³niej wyjaœniæ
wiele kwestii. Oto dwa tylko
przyk³ady: Do rozwa¿año zakresielegalnej i nielegalnejdzia³alnoœci
Deutschtumsbundui przyczynjego rozwi¹zania warto do³¹czyækolejne materia³yŸród³owe, szczególnieakta procesówjego cz³onków i sympatyków z okresu rozwi¹zania ca³ej organizacji, w których m. in. udowodniono, i¿ niektórzy z jej
szeregowychcz³onkówbyli werbowaniprzezniemieckichaktywistów si³¹ b¹dŸ
podstêpem.Takie dokumentydotycz¹ chocia¿bypó³nocnegoPomorza.
Jeszczewiêcej mo¿liwoœcidadz¹ Ÿród³adotycz¹ce problematyki narodowoœciowejna Kaszubach,które pod tym wzglêdemdo tej pory wykorzystanow
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bardzoznikomym stopniu. S¹ to materia³yogromnieró¿norodnei bogate,akta
organówadministracyjnychi samorz¹dowych,s¹dowych, policyjnych, organizacji, wspomnienia, relacje itp. Ju¿ teraz warto zadaæszeregpytañ odnoœnie
tych kwestii wystêpuj¹cych w recenzowanejksi¹¿ce. Jaki dok³adnieobszarnale¿y rozumieæw okreœleniu"powiaty zamieszka³eprzez ludnoœæ
kaszubsk¹"?
Czy rzeczywiœciefakt zamieszkiwaniapowiatu przez ludnoœæ
kaszubsk¹ mia³
opisany wp³yw na stan i rozwój mniejszoœciniemieckiej? A mo¿edecyduj¹ce
znaczeniemia³y inne czynniki, jak po³o¿eniegeopolityczne,warunki gospodarcze, komunikacyjne itp.? Czy "ludnoœæ
polska" z tych¿epowiatów ³atwiej ulegaj¹ca wp³ywom niemieckim to Kaszubi? Czy fakt, i¿ niemiecki kandydatna
pos³aczêstowa³w powiecie wejherowskim wódk¹ i skuteczniewzmacnia³poparcie dla siebieby³o czymœwyj¹tkowym w województwie pomorskim?Pytania mo¿namno¿yæ,ale trudno na nie znaleŸæ
w ksi¹¿ce odpowiedŸ.
We wstêpie P. Hausers³uszniezauwa¿y³,¿edotychczasniewiele poœwiêcano uwagi ¿yciu codziennemupomorskich Niemców, jak równie¿ przyk³adom ich zgodnegowspó³¿yciaze spo³ecznoœci¹
polsk¹ i odwrotnie. Niestety,
wbrew zapowiedziom i licznym przyk³adom nie uda³o siê to równie¿ w pe³ni
w opisywanej pracy. Wymownie œwiadczyo tym ~awartoœæ
rozdzia³u Sprawy
codziennej egzystencji na styku polsko-niemieckim, poœwiêconegog³ównie
niemieckim poczynaniom organizacyjnym maj¹cym powstrzymaæpolonizacjê ludnoœciniemieckiej, takim jak pielêgnacja niemieckiej kultury i jêzyka.
Nadal poza zainteresowaniembadaczy pozostaje ¿ycie codzienne ró¿nych
warstw spo³ecznychpomorskich Niemców, ewentualnychró¿nic co do stylu
¿ycia ludnoœcipolskiej itp. P. Hauser najwiêcej miejsca poœwiêci³rolnikom,
pomin¹³ ju¿ wielkich w³aœcicieliziemskich, chocia¿ dysponujemy pod tym
wzglêdem cennymi Ÿród³ami, chocia¿by wspomnieniami czy wywiadami.
Nadal tak¿ena swojego odkrywcê czekaproblematykawspó³pracypolskich i
niemieckich dzia³aczysamorz¹dowych(napewnotakaby³a),wzajemnychkontaktów, tak¿epomocy i wspó³pracyPolaków i Niemców znaj¹cych siêjeszcze
z ¿ycia publicznego przed lutym 1920 r, a rozdzielonych nowymi granicami
pañstwowymi itp. Mo¿na równie¿ wyraziæprzypuszczenie,wbrew twierdzeniu autora,¿ebêdzie mo¿liwe w miarê dok³adneokreœlenierozmiarów dokonanej reformy rolnej wœródw³aœcicieliniemieckich, gdy¿ sporo informacji na
ten temat zachowa³osiê w niewykorzystanych przez P. HauseraŸród³achni¿szegorzêdu, przedewszystkim urzêdów ziemskich i gminnych.
Trudno w pe³ni zgodziæsiê z autorem,i¿ ideologi¹ nazistowsk¹ najsilniej
przesi¹kli przedwojenni przywódcy mniejszoœciniemieckiej, ajej do³y uleg³y
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temu zjawisku bardziej powierzchownie. Wydaje siê raczej, i¿ rzecz by³a indywidualnie bardziej zró¿nicowana.Wnioskom P. Hauseramog¹ zaprzeczyæ
chocia¿byokupacyjnelosy przedstawicielimniejszoœci.
Mianowicie wiêkszoœæ
przedwojennych niemieckich przywódców zosta³apo wrzeœniu1939r. z w³asnej woli lub na mocy decyzji nowych w³adz usuniêta z ¿ycia publicznego.
Niejednokrotnie na ich miejsce weszli mniej znani i wp³ywowi dzia³acze,
spoœródnich w znacznejmierze rekrutowani byli ówczeœnioprawcy ludnoœci
polskiej i niemieckich przeciwników Hitlera.
Wœróddrobniejszych braków opracowaniawarto wymieniæniepodjêcie
rozwa¿añna temat, komu podlega³y sprawy narodowoœciowew województwie. Tutaj warto by³o przytoczyænawet konkretne osoby urzêdników, od których przecie¿mog³aw znacznejmierzezale¿eæ
sytuacjamniejszoœci.
Nie uda³o
siê równie¿ unikn¹æniewielkich sprzecznoœci,
powtórzeñ,nie podanobli¿szej
lokalizacji niektórych mniejszych miejscowoœci.W jednym przypadku brakuje równie¿ pe³negoopisu bibliograficznego pracy przytoczonej w przypisie.
Szkodatak¿e,¿e nie opracowanoindeksu miejscowoœci.
Podsumowuj¹c, znaczeniarecenzowanejpracy, niew¹tpliwie bardzo cennej, nale¿y upatrywaæprzede wszystkim w bardziej obszernymprzedstawieniu i uzasadnieniu- na bogatszeji nowszej podstawiebibliograficznej - wczeœniejopublikowanych tez. Drugim bardzo wa¿nym elementempodnosz¹cym
jej wartoœæ
jest ca³kowite odst¹pienie od utartegobia³o-czarnegoschematuw
dzia³alnoœciprzedwojennej niemieckiej mniejszoœcinarodowej i stosunkudo
niej pañstwa i spo³eczeñstwapolskiego. Mimo wszelkich braków uda³o siê to
autorowi dokonaæz du¿ym obiektywizmem, nie wyró¿niaj¹c ¿adnejze stron,
co nie jest ani ³atwe, ani ostatnio za czêste.Zwróci³ on przy tym uwagê raz
jeszcze na koniecznoœæ
poszerzeniaproblematyki o dalszezagadnienia.Rzecz¹ kolejnych badaczybêdziete zagadnieniapog³êbiæ,rozwin¹æ,wzbogaciæo
ustalenia, których na razie zabrak³o. Trudno jednak oprzeæsiê wra¿eniu, ¿e
omawiana ksi¹¿ka P. Hauserajest uaktualnionym i rozszerzonymwydaniem
poprzedniej.
Na podkreœleniezas³ugujetak¿estarannoœæ
wydania, znikomoœæ
b³êdów
drukarskich, ³adna,twarda obwoluta oraz zdjêcia. Przy tych ostatnich mo¿na
jednak wyraziæ¿al,¿eograniczonosiêwy³¹cznie do wizerunków domów mieszkalnych spo³ecznoœciniemieckiej oraz budynków u¿ytecznoœcipublicznej.
Cennym wzbogaceniemjest wspomnianaju¿ bibliografia, wykaz skrótów, indeks nazwisk i streszczeniew jêzyku niemieckim.

EberhardSchulz

Marianne Wannow,
Kaszubi - Die Kaschuben.Ein Wegweiserauf den
Spuren der Forschungsreisedes russischenGe/ehrten
A/exander Hi/ferding im Sommer 1856 mit einem
Nachwort iiber die Heimat der Kaschuben, die
Entwick/ung ihres regiona/en Bewusstseinsund die
Bewahrung der Rechte ihres k/eineren Vater/andesin
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 dieserLichtblicke ist die Tatsache,dasssich Deutscheund Polen endlich gemeinsamThemen zuwendenkonnen, 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 nennenswertverandert.
Der (nicht nur militarische und politische, sondem)vor allem moralische
Zusammenbruchvon 1945hat in Deutschlandeine kritische Diskussion iiber
dasProblem der Nation eroffnet, die freilich angesichtsdestotalen Ost-WestKonflikts bald von anderenAspekten iiberlagert worden ist und seit der Wiedervereinigung 1990wieder bedenklich verflacht. In Bezug aufPolen hat sich
zwar die nationalsozialistischeUntermenschen- Ideologie total diskreditiert;
Vorurteile gegeniiberder polnischen Nation bestehenjedoch fort und dienen
nicht selten der Kompensationeigener Schwachen.Dass in die deutscheNa-
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tion Slawen eingegangensind, liegt fioch heutejenseits desHorizontes vi elier
Deutscher.
Marianne Wannow,die von 1990 bis 1992 aIs deutscheGeneralkonsulin
in ihre Heimatstadt, dasnun polnische Danzig, zuriickgekehrt ist, stellt uns in
dem hier zu besprechendenBand die Eindriicke VaT,die der in Warschaugeborene russischeSlawist Alexander Hilferding 1856von einer Forschungsreise durch das Gebiet der Kaschubengewonnenhat. Sie selbst stammt aus der
damaligen Freien Starli Danzig und tragi nicht nur einen slawischenNamen,
sondemhat offensichtlich alich ostseeslawischeVorfahren.Aus ihrer Sympathie rur die Kaschubenmacht sie kein Hehl. 1st sie damit eine "echte" oder
eine "anstandige" Deutsche- oder macht sie gemeinsameSachemit der anderen Seite?Niemand in Deutschlandwiirde diese Frage heute fioch so zuspitzen - aber es lasst sich kaum leugnen, dassihr Werk fioch aIs ungewohnlich
und mutig erscheint.
Flir Polen ist das Problem der Nation nach erheblich komplizierter; der
Antagonismus gegendie Deutschenhat sich zwar in praktischen Fragen seit
1989 gemildert, ist aber im offentlichen Bewusstseinfioch 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 sallenalsodie KaschubenetwasBesonderessein?Kaschubensind Polen;
- aur diese einfache Formel wlirden nach heute die meisten Polen den Sachverhalt reduzieren.Und nun kornrnt plotzlich eine Deutschemit kaschubischenVorfahrenund verlangt flir die KaschubenSonderrechte,die einemMinderheitenstatusbedenklichnahekornrnen.Sie scheutnicht einmal davor zuriick
von einem "kaschubischenVolk" zu sprechen.Cui bono? Gehort sie etwa zu
den vielen protestantischenKaschuben,die sich linter preuBischerHerrschaft
widerstandsloshabengermanisierenlassen?Gder will sie gar das Siedlungsgebiet der Kaschubenganz fur Deutschlandreklamieren?
Und ein polnischer Kaschube,also ein Pole, gibt sich daru heT,die Arbeit
dieser Deutschenin polnischer und in deutscherSpracheaIs Buch herauszugeben und dazu fioch einen Textbeitrag zu leisten? Auch hier ist su sagen:
Kaum ein Pole wlirde sich in seinemUnbehagenzu so weitreichendenFragen
himeiBenlassen.Aber ein Unbehagenbleibt bei vielen; schlieBlichhat Deutschland die polnische Westgrenzeerst 1990 anerkanntund dies nur linter massivem Druck. Zudem ist man sich fioch gar nicht so sicher,was die Óffnung der
Grenzenin der EuropaischenUnion flir die Erhaltung der polnischenIdentitat
- der einen Identitat, nicht der ldentitiit eines nationalen Konglomerats - be-

M. Wannow Kaszubi Die Kaszuben

367

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 Staatsverstandnisin Polen absolut zentralistisch.
Es ist das grafie Verdienst diesesBandes,den Zaun des engstimigen nationalen Antagonismus durchbrochenzu habenund den Weg zu einer differenzierten Betrachtungsweisezu ebnen,die den Menscheneher gerechtwird
und damit in einem demokratischenSystemalich die Stabilitat des Nationalstaats festigt. Kein vemiinftiger Kaschube, der polnischer Staatsbiirger ist,
bestreitetheuteseineZugehorigkeit zur polnischenNation; und kein vemiinftiger Deutscher denkt daran, kaschubischesTerritorium oder anderepolnische
Gebiete rur Deutschland zu beanspruchen.Auf dieser sicheren Basis kann
man in aller Ruhedariiber sprechen,in welcher WeiseKaschubendie Moglichkeit erhaltenkonnten, eventuell mehr noch aIs bisher ihre besondereTradition
und Eigenartzu pflegen.Freilich wird manbei der ErorterungsolcherMoglichkeiten aur politologische und soziologischeKriterien 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 PreuBenund seiner Definition des
Siedlungsgebietsder Kaschuben. Immer nach Hilferding beschreibt sie sodann den deutschenEinfluss aur die Kaschuben.Sehr detailliert verfolgt sie
Volkscharakter,Sprache,Emahrung, hauslichesund dorfliches Zusammenleben, innere Werte, religiose Einstellung, Unterschiedezwischen Kaschuben
und anderenPolen, Volkstrachtenund Festtagsbrauche,Glauben und Aberglauben sowie Heilkunst. AIs "Nachwort" referiert sie Angaben andererAutoren iiber die Kaschuben,so dasssich inhaltlich vieles wiederholt. SchlieBlich
gibt sie Empfehlungen rur eine erweiterte Autonomie der Kaschubeninnerhalb des polnischen Staates.
An den SchlussdesBandeshangt der Herausgeber,der polnisch-kaschubische Historiker Józef Borzyszkowski, Professorrur Geschichtean der Universitat Danzig, eine eigene Betrachtung iiber "Die Kaschuben- einst und
heute" an, die vieles wieder aufnimmt, was vorher schonvon anderenAutoren
zitiert worden war. In seinemVorwort kiindigt Borzyszkowski dasErscheinen
eineszweisprachigen(deutsch-polnischen)Kaschubischpomrnerschen
Heimatbuches an, das erfreulicherweise von dem KaschubischenInstitut in Danzig
gemeinsammit dem "ZrzeszenieKaszubsko-Pomorskie"{Kaschubisch-Pom-
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merscheVereinigung) und der Ostsee-Akademiein Lubeck in Kurze herausgegebenwerden und die Kaschubengeradealich deutschenLesem nahebringen solI. Es ware zu wiinschen,dassdieserBand alich Illustrationen aufnimmt;
kaschubischeTrachten und Baustile etwa lassensich aut diese Weise wesentli ch eindrucksvoller aIs mit Worten darstellen.
Der DeutschenMarianne Wannow wie dem Polen Józef Borzyszkowski
merkt man ihre syrnpathischeBegeisterungfur die kaschubischeBesonderheit
anoEs ist vielleicht geradedasZeitalter der "Globalisierung" und der kulturellen Gleichmacherei des Femsehens,das zu diesem "Eigen-Sinn" anregt und
damit kollektivistischen Ideen desNationalismus und desKommunismus entgegenwirkt. Eine Pflege desHeimatbewusstseins,der Verbundenheitmit eben
der engerenHeimat, 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 Massengesellschafteinen Halt
geben.Insofem ist der Band uber den sachlichenInhalt seiner Schilderungen
hinaus alich politisch von bohem Wert.
Freilich sollte jede Ideologisierung und Moralisierung des Gegenstandes
vermieden werden. Traditionen der Kaschubenin allen Ehren - aber der Bericht Hilferdings ist anderthalbJahrhundertealt, und die Zeit schreitet standig
fort. Um das Jahr 1900 gab es in vielen Teilen Europas Tendenzen,sich den
Folgenvon Industrialisierung,Verstiidterung,Entwicklung neuerVerkehrsmittel
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 kaschubischeIdentitat mit den Kategorien
des 18. oder allenfalls 19. Jahrhundertsbeschrieben.Trachtenund Gebrauche
etwa gehoren gewiss zu den schatzenswertenTraditionen; aber sie entsprechen in allen ethnischenGruppen den sozialenund technischenBedingungen
ihrer Zeit und lassensich nicht konservierenoder nachtraglich wiederherstellen, schon gar nicht durch politischen oder moralischenDruck. Ebensowenig
wie die nationalstaatlichenUnifizierungstendenzenist eine kollektive Ethik
rur andere Gruppen, eben alich fur die Kaschuben,zu rechtfertigen. Jedem
Kaschubensollte das Recht zugebilligt werden (soweit er diesesnicht schon
hat), "nach seinem eigenen (kaschubischen)Geschmack selig zu werden",
aber er sollte und kann dazu nicht gezwungenwerden.
Empfehlungenwie die, die typische Lebensartwiederherzustellen,die die

Kaschubenkennzeichnete,
aIs sie aIs Bauemund Fischerortsgebunden
wa-

ren, oder vom Staat zu verlangen, dass er Arbeit rur alle garantiert, damit
Kaschubennicht auswandemmiissen,oderdasser die luwanderung von Nichtkaschubenverhindert, gehen einfach an der Realitat der Mobilitat dsr heutigen Gesellschaftmit der Notwendigkeit privaten Ortswechselsund dem Phanomen der Massenmigration vorbei. Die Tatsache,dass die modeme Entwicklung vielfach negative Auswirkungen aur das Heimatgeflihl und damit alich
aur die innere Stabilitat der Menschenbat, darf nicht dazuverfiihren, dasPhanomen und seine Unabwendbarkeit einfach zu leugnen, sondem sollte Anlass
geben,den Gefahrenmit konstruktiven neuenUberlegungenzu begegnen.
Natiirlich ware es schon,wenn alle Kaschubendie Moglichkeit bekamen,
ihre Kinder in Schulenmit kaschubischerUnterrichtssprachezu schicken,doch
gibt es keinen Staat in der Welt, der aur eine gemeinsameSprachefur alle
seineBiirger und alich rur seine Institutionen verzichtet. Der Slawophile Hilferding und seine Referentin Wannow sprechenviel von "Germanisierung",
der die Kaschubenin PreuBenausgesetztgewesenseien. Sie habendamit gewiB recht: Die Entwicklung einer gemeinsamenSchriftspracheund der obligatorischeSchulunterrichthabeneine Germanisierungbewirkt - aber sie sind
eben alich Teile der unvermeidlichen Modemisierung und der Herausbildung
von Staatenmit einempositiven Effekt gewesen,der bei dem Begriff "Germanisierung" in polnischen Ohren nicht anklingt und der entsprechendin Polen
die "Polonisierung" begleitet bat. Die sowohl von PreuBenaIs alich von Polen
zeitweise betriebene lwangsassimilierung sind zu ihrer jeweiligen leit
Vorgangegewesen,die die Herausbildungder Nationalstaatenbegleitet haben
und heute nicht mehr gegebensind. Der Deutsch-Unterricht in einer mittrelrheinischenVolksschuleist alich heutenachin Wirklichkeit ein Fremdsprachenunterricht; denn die Kinder sprechen- zumindestzu Anfang fioch - zu Hause
wie ihre Eltem den lokalen Dialekt; und die Eltem sind nicht in der Lage, sich
hochdeutschkorrekt auszudriicken,geschweigedenn,die Schriftspracheohne
grobe Fehler anzuwenden.Dieses Problem betrifft algo nicht nur ethnische
Minderheiten.
Auch die Uberlegungen der Verfasserinzu besonderenGruppen - oder
Minderheitsrechtenrur die KaschubensolIten fioch einmal iiberdacht werden.
Die Rechte der Minderheiten gehoren zu den kompliziertesten Kapiteln des
heutigen Volkerrechts. Es gibt zwar eine Reihe volkerrechtlich nominell verbindlicher Konventionen, aber deren Anwendung halt sich in ziemlich engen
Grenzen und lasst sich kaum erzwingen, solange die heute im Vordergrund
der Diskussion stehendenindividuellen Menschenrechtenicht grob verletzt

werden. Die Bewahrung der Identitiit der Kaschubenist gewiss zu allerletzt
ein juristisches Problem.
Die groBte Schwiichedes Bandesist jedoch (vielleicht unvemeidlich bei
einem solchen Gegenstandund den hohen Produktionskosten)die fehlende
Anschaulichkeit. Die detaillierte Aufziihlung der Orte, die Hilferding aur seiner Forschungsreisebesuchthat, und die Beschreibungder Siedlungsgebiete
hiitten Kartenskizzen verdient, aur denen sich der Leser schnell einen Uberblick verschaffen konnte. Auch die von Hilferding beschriebenenTrachten
lassensich vielleicht durch Fotos ausMuseendarstellen.Es wiire schon,wenn
diesem Mangel in dem geplanten Kaschubisch-PommerschenHeimatbuch
abgeholfenwiirde. Bei diesemBand konnte vielleicht alich die Zahl der Druckfehler durch sorgfaltigere Korrekturen erheblich niedriger gehaltenwerden.
Alle Einwiinde sollenjedoch dasgroBeVerdienstder Arbeit von Wannow
und Borzyszkowski nicht schmiilem: Die Deutsche und der Pole bekennen
sich zu ihrer kaschubischenHerkunft, ohne sie sich gegenseitig streitig zu
machen, ohne in nationalen Uberschwang oder gar Hass zu verfallen oder
einanderboseMotive zu unterstellen,- ja sie denkeniiber die nationalenGrenzen hinweg gemeinsamiiber eine Gruppe von Menschennach, die ihnen beiden aur Grond ihrer Herkunft am Herzen liegt, ohne die Loyalitiit zu ihrer
eigenenNation zu verletzen- im Gegenteil: Sie tragen damit nicht nur zu der
liingst falligen Uberwindung der nationalen Gegensiitze,sondem alich zu der
Moglichkeit einesgemeinsamenUberlebensder europiiischenNationenin einer
Zeit bei, da Kriege in Europa angesichtsder Entwicklung der Waffentechnik
zur gegenseitigenVemichtung fiihren miissten.
Die Pflege der engerenHeimat und ihrer Traditionen kann und sollte ohne
Aufgabe der Loyalitiit zur eigenenNation betriebenwerden. SchlieBlich geht
es dabei nicht um die Nation, sondemum den engstenpersonlichenKreis, um
Familie und Kindheitserinnerungenan Landschaft und alte Freunde, um die
Muttersprache oder den heimischen Dialekt, kurz: um die eigene Individualitiit. Die EuropiiischeUnion wird, wenn sie gelingt, schlieBlicheine Gemeinschaft darstellen, die zwar durch nationale Grenzengegliedert wird, aber die
Nationen nicht voneinander trennt. Die Verfasserin ist in Westdeutschland
aufgewachsen,der Herausgeberin Polen - dieser Unterschied beriihrt nicht
ihre Verbundenheitmit Kaschubien,der Heimat ihrer Vorfahren. Die groBen
Umwiilzungen in diesemJahrhunderthabendazu gefiihrt, dassnicht nur viele
Deutsche ihre kaschubischeHeimat haben verlassenmiissen, sondem dass
alich eine erheblich Zahl von Zuwanderemoder Zwangsumsiedlemausande-

M. Wannow,"Kaszubi - Die Kaszuben

371

ren Teilen Polens,namentlich aus den friiheren polnischen Ostgebieten,eine
neue Heimat in Kaschubiengefundenhaben.Richtig verstandeneHeimatliebe gestehtalich diesenMenscheneine Bindung an ihre neue Heimat und deren historische Uberlieferung zu Geschichtliche Entwicklung bedeutet, dass
die Heimat ihre jeweiligen Bewohner mit pragt, wie sie umgekehrt linter den
jeweiligen historischenBedingungenvon diesenverandertwird. Nur wer diese Dynamik begreift und sie konstruktiv nutzt, wird der Tradition gerechtund
kann den Menschenkonkrete Hilfe bringen.

Anna Kwaœniewska

Jan Perszon,
Na brzegu ¿ycia i œmierci.Zwyczaje, obrzêdy oraz
wierzenia pogrzebowe i zadusz/(owena Kaszubach,
Towarzystwo Naukowe KUL,
•ród³a i monografie nr 181, Pelplin 1999, ss. 620,
mapa, 64 fot.
Tradycyjna kultura ludowa nale¿yju¿ do przesz³oœci.W odniesieniu do
Kaszub i Pomorzatermin ten odnosi siê do stanuXIX-wiecznej kultury ludnoœciwiejskiej. Od lat osiemdziesi¹tych ubieg³egowieku rozpocz¹³ siê proces przemian gospodarczych,spo³ecznychi obyczajowych wywo³anych rewolucj¹ przemys³ow¹ w Prusach,który spowodowa³zmianê i rozpad tzw. tradycyjnej kultury ludowej Kaszub.Przemianyte najszybciej i najostrzej odbi³y
siê w sferze kultury materialnej, natomiast kultura duchowa pozosta³abardziej odporna na wp³ywy zewnêtrznespowodowaneprzemianami cywilizacyjnymi. Ogromneprzywi¹zanie Kaszubów do Koœcio³ai religii spowodowa³o ¿e wierzenia i obrzêdy religijne, a zw³aszczaobrzêdy pogrzebowe,przetrwa³y jeszcze do czasuII wojny œwiatowejw ma³o zmienionej formie.
W³aœniesfera zwyczajów i obrzêdów pogrzebowych sta³a siê tematem
badañ ks. Jana Perszona,a rezultatemjest wydana niedawno jego obszerna
publikacja zatytu³owanaNa brzegu ¿ycia i œmierci.Zwyczaje, obrzêdy oraz
wierzeniapogrzebowe i zaduszkowena Kaszubach.Praca sk³adasiê ze wstêpu i piêciu rozdzia³ów oraz obszernychaneksów.
We wstêpie autor pisze: Podjêcie tego w³aœniezagadnieniajest nagl¹ce,
voniewa¿voiawi³o sie realne niebez1Jieczeñstwo
zaniku tradycyjne.f!;omodelu

umierania i pogrzebu. Niebezpieczeñstwoto zmiany polityczne, gospodarcze
i spo³eczne,jakie przechodzi wieœkaszubskai ca³aPolska od 1989roku. Powoduj¹ oneprzemiany postawreligijnych, rozpadtradycyjnych wiêzi s¹siedzkich, lokalnych. Tak¿emedykalizacja œmierci,budowa kaplic pogrzebowych
i dzia³alnoœæ
wyspecjalizowanych firm pogrzebowych sprawiaj¹, ¿e w szybkim tempie nastêpujezanikanie tradycyjnego modelu umierania i obrzêdowoœcipogrzebowej na Kaszubach.
Podjêcie tematu œmierciprzez ks. J. Perszonajest tak¿erezultatem obserwowanej od pewnegoczasu,a zapocz¹tkowanejw USA i Europie Zachodniej
tendencjipowrotu œmiercido œwiadomoœci
spo³ecznej.Œmieræ
bowiem, zw³aszcza w spo³eczeñstwachzachodnich, zosta³a zmarginalizowana, wyparta ze
œwiadomoœci
spo³ecznej,sta³asiê tematemtabu.
W dalszej czêœciwstêpu ks. J. Perszonomawia literaturê etnograficzn¹
dotycz¹c¹ Kaszub pocz¹wszy od pracy A. Hiferdinga, a skoñczywszyna niepublikowanych pracach ksiê¿y pracuj¹cych na Kaszubach. Nastêpnie autor
przedstawiametody badawcze,które zastosowa³przy gromadzeniui opracowywaniu materia³ów Ÿród³owych. Podstawow¹ metod¹ by³y etnograficzne
badaniaterenowe przeprowadzoneprzez ks. J. Perszonaw latach 1989-1999
w 162 miejscowoœciachna Kaszubach,w których ³¹cznie przeprowadzi³ 398
wywiadów z 534 osobami.Badaniami obj¹³ wytypowane subregiony: Pó³wysep Helski, subregion pucki, wejherowski, kartuski i bytowski. Autor przeprowadzi³ ponadtoankiety wœróduczniów ostatnichklas szkó³podstawowych
i œrednich(razem 476 uczniów), których celem by³o uchwycenie przemian,
jakie zachodz¹miêdzy starszymi m³odszympokoleniemw postrzeganiuœmierci, a tak¿etowarzysz¹cych jej obrzêdów i zwyczajów.
Oprócz metody badañ terenowych autor omawianej pracy pos³u¿y³ siê
tak¿e metod¹ analizy i krytyki piœmiennictwaoraz metod¹ porównawcz¹ w
zakresie treœciowym.
Nowoœci¹i g³ówn¹ zalet¹ omawianej pracy J. Perszonaw porównaniu z
pracami etnograficznymi poœwiêconymiobrzêdowoœcipogrzebowejjest badanie wierzeñ i obrzêdów zwi¹zanych ze œmierci¹poprzez pryzmat wiod¹cego w nich motywu religijnego.
Rozdzia³ I zatytu³owany zosta³Antropologiczne i teologicznepodstawy
ludowej koncepcji rzeczy ostatecznych.Autor przedstawia i analizuje w nim
wierzenia eschatologiczneKaszubów. Œmieræ
dla ludnoœcikaszubskiej by³a
- i jest nadal- jak wynika to z przeprowadzonychbadañ,czêœci¹¿ycia. Mówi
siê o niej i myœlibez skrêpowania. Jestprzejœciemz "tego" œwiatado "dru-

J. Perszon, "Na brzegu ¿ycia i œmierci."

375

giego". Analizuj¹c wierzenia dotycz¹ce ¿ycia i œmierci,autor przytacza du¿o
cytatów z pieœnireligijnych zawartych w starych, czêsto XIX-wiecznych
œpiewnikach,u¿ywanychjeszczedo niedawnamasowo,a dziœrzadko na Kaszubach.
N a Kaszubach- jak przedstawiaks. l. Perszon- zachowa³osiê rozró¿nienie
œmiercidobrej i z³ej. Dobra œmieræ
to spodziewana,któr¹ poprzedzaprzygotowanie religijne i za³atwieniewszystkich spraw ziemskich. Dobra œmieræ
nastêpowa³awe w³asnym domu po przyjêciu sakramentówœwiêtych.Elementem œmiercispodziewanejby³o za³atwienie przez umieraj¹cego spraw spadkowych, po¿egnaniez dzieæmii wnukami.
Z³a œmieræ
to natomiast zejœcieze œwiatanagle, w m³odym wieku. Dawniej do z³ej œmiercizaliczano zgony kobiet w po³ogu. Szczególniez³¹ œmierci¹ by³a œmieræ
samobójcza.Pogl¹dy na œmieræ
ró¿ni¹ siê w zale¿noœciod
wieku badanychosób. lak wynika z badañprzeprowadzonychprzez ks. Perszona,wœródm³odzie¿ykaszubskiejprzewa¿apogl¹d, ¿eœmieræ
dobrato œmieræ
bez bólu i cierpienia, za z³¹ zaœuwa¿aj¹ œmieræ
samobójcz¹ w wyniku wypadku samochodowego,a tak¿e œmieræ
bêd¹c¹ wynikiem przedawkowania narkotyków czy zgon w wyniku d³ugotrwa³ejchoroby nowotworowej.
Kaszubi podzielaj¹ katolick¹ teoriê cz³owieka, w myœlktórej cz³owiek
jest z³o¿ony z nieœmiertelnejduszy i œmiertelnegocia³a. Œmieræ
to rozdzia³
tych dwóch elementów.W kontekœcieœmiercinajwa¿niejszajest dusza,cia³o
zaœto sfera przemijania doczesnego,Ÿród³opokus i grzechu.
Zawarte w omawianej monografii wyniki badañpotwierdzaj¹ informacje
zawarte w starszych pracach etnograficznych o powszechnej wœródKaszubów, zw³aszczastarszejgeneracji,przekonaniu,¿eduszezmar³ych maj¹ zdolnoœæ
kontaktowania siê z ¿ywymi, ukazywania siê im, dawaniaznaków,przesuwaniasprzêtówdomowych,otwieraniadrzwi. Nieznaneby³y natomiasttechniki wywo³ywania duchów zmar³ych, seansespirytystyczne.
Te ludowe wyobra¿eniai opowieœcio spotkaniachz duszami wykraczaj¹
poza koœcieln¹ortodoksjê. S¹ elementemwierzeñ przedchrzeœcijañskich,
w
których byt ziemski i zaœwiatywzajemnie siê przenikaj¹. Wkomponowane
zosta³yw wyznawan¹ przez Kaszubów katolick¹ teoriê cz³owieka. W koñcowej czêœcirozdzia³uautor analizujeponadtokaszubskierozumienie s¹du ostatecznego,nieba, czyœæca
i piek³a, stwierdzaj¹c, ¿e na Kaszubachszczególnie
rozpowszechnionajest wywodz¹ca siê ze œredniowieczawizja piek³a jako
miejsca niespotykanychkaŸni,które spotkaæmog¹ cz³owieka¿yj¹cego i umieraj¹cego w niew³aœciwysposób.
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W rozdziale II zatytu³owanym Kaszubska ars moriendi autor analizuje kaszubski tradycyjny scenariusz dobrego umierania. Dawna kultura ludowa by³a
zespo³em rytua³ów i obrzêdów, których scenariusz by³ przekazywany z pokolenia na pokolenie. Istnia³ rytua³ dobrej œmierci,który by³ wspólnotowym obrzêdem, 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 wœródKaszubów starszej generacji powszechna. Wzorcowa ars moriendi wymaga³a od
umieraj¹cego pojednania siê z ludŸmi, przyjêcia sakramentów œwiêtych, za³atwienia spraw spadkowych, wydania dyspozycji dotycz¹cych pogrzebu i pustej
nocy. Nieod³¹cznym atrybutem chrzeœcijañskiejœmiercijest gromnica, któr¹ daje
siê do trzymania konaj¹cemu, aby oœwietla³adrogê na s¹d Bo¿y. Autor podkreœla,¿e bardzo wa¿n¹ rolê w kaszubskiej sztuce dobrego umierania odgrywali i
odgrywaj¹ "specjaliœci", czyli osoby, które wiedz¹, co nale¿y robiæprzy konaj¹cym. Wspólnotowy model ¿ycia powodowa³ spontaniczne zaanga¿owanie siê
rodziny i s¹siadów w momencie œmiercii pogrzebu. Wzrastaj¹ca liczba zgonów
w szpitalu powoduje zanikanie tego tradycyjnego modelu umierania.
Rozdzia³ III zatytu³owany Wierzenia i obrzêdy pogrzebowe to najobszerniejszy rozdzia³ recenzowanej pracy. Kompleks obrzêdów pogrzebowych autor analizuje wed³ug chronologii etapów przygotowania do pogrzebu i samego pogrzebu. Przygotowania zaczynano od obrzêdowego mycia cia³a, po którym wodê nale¿a³o wlaæ do ognia lub wylaæ w miejsce, w które nikt nie chodzi. Du¿¹ uwagê przywi¹zywano do stroju, który powinien byæ ciemny dla
osób doros³ych, bia³y dla dzieci. Panny i kawalerów ubierano w ubiory œlubne. 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¿liwoœæprzedzierzgniêcia 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, najczêœciejpraktykowanym zabiegiem antywampirycznym by³o
wk³adanie pod pachy i na pierœzmar³ego 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 zabiegi antywampiryczne znane i praktykowane by³y w innych rejonach Polski,
a tak¿e wœród ludów DozaeuroDeiskich.
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Najwa¿niejszym obrzêdempogrzebowym na Kaszubachby³a i jest nadal
"pusto noc", czyli ca³onocneczuwanie przy zmar³ym wype³nione œpiewemi
modlitwami. Tradycja ta wywodz¹ca siê z czasówprzedchrzeœcijañskich
by³a
tematem wielu prac etnograficznych.
Ks. J. Perszonpisze: "Spraw¹ niewyjaœnion¹pozostaje, kiedy czuwanie
przy zmar³ym nabra³o charakteru modlitewnego. Wiadomobowiem, i¿ z powodu pope³nianych na "pustych nocach" nadu¿yæKoœció³w wieku XVII i
XVIII wyda³ zalecenia dyscyplinuj¹ce. Nale¿ys¹dziæ,i¿praktykowane wspó³czeœniena Kaszubachpustonocnenabo¿eñstwootrzyma³oswój pe³ny kvzta³t
jeszcze w XVIII lub najpóŸniejw pierwszej po³owie XIX stulecia" (s.198).
Dawniej w "pustej nocy" bra³audzia³ ca³aspo³ecznoœæ
lokalna. Œpiewacy
siedzieli przy sto³achprzykrytych bia³ymi obrusami.Pos³ugiwanosiê i nadal
u¿ywa siê starych,czêstoXIX-wiecznych œpiewnikówlub rêcznieprzepisywanych tekstów.Podczas"pustej nocy" podawanoposi³ek,najczêœciej
o pó³nocy.
Analizuj¹c obrzêd pogrzebowy,oprócz aspektureligijnego autor opisuje
równie¿ zwyczajowe czynnoœcimaj¹ce na celu odwrócenie nieszczêœcia,
jak
np. g³oœne
wywracanie ³awek i stojaków,na których sta³atrumna, wynoszenie
trumny nogami do przodu. Zasadnicz¹ czêœci¹pogrzebuby³a i jest nadal msza
œwiêta,po której wszyscy udawali siê na cmentarz,aby pochowaæzmar³ego.
Po pogrzebie najbli¿si krewni udawali siê na stypê, dawniej przygotowywan¹
w domu ¿a³oby,a obecnie w restauracji. Dawniej podczasstypy rodzina podejmowa³a decyzje o pomocy osieroconej rodzinie, dokonywano podzia³u
spadku, regulowano ostatni¹ wolê zmar³ego.Podczasstyp nierzadko dochodzi³o do pijañstwa nie przystaj¹cego do atmosfery ¿a³oby.Analizuj¹c okres
¿a³oby,J. Perszon pisze, ¿eby³ i jest to okres powrotu do normalnoœcirodziny
dotkniêtej przez œmieræ,
jest to czaswyciszeniai refleksji. Podajeczastrwania
¿a³obyoraz fakt, ¿e noszenie¿a³obymia³o nie tylko motywacje religijne, ale
obwarowaneby³o sankcjami spo³ecznymi.
Koñcz¹c zagadnieniepogrzebu,autor pisze tak¿eo cmentarzachkaszubskich, na których dawniej dominowa³y mogi³y uformowane z ziemi i darni,
poroœniêtebluszczem, przedzielone pomnikami z marmuru. W przeciwieñstwie do nich "wspó³czesnemiasta umar³ychpokryte s¹ monotoni¹ betono~ch i lastriko~ch p³yt".
Rozdzia³IV zatytu³owanyElementyzaduszkowew roku obrzêdo~m. Autor analizuje w nim kaszubskirok obrzêdowypokrywaj¹cy siê z rokiem liturgicznym, ze szczególnymzwróceniemuwagi na elementypamiêci o zmar³ych.
Z nrzenrowadzonegowywodu wynika, ¿ewszystkiewa¿niejszeœwiêtaroku ob-
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rzêdowego zawiera³y bardziej lub mniej wyraŸne elementy zaduszkowe, jednak
okresem szczególnie intensywnym pod wzglêdem obrzêdów zadusznychby³ okres
jesienny. Ks. J. Perszon pisze, ¿e tradycja jesiennych obrzêdów ku czci zmar³ych
przodków siêga czasów przedchrzeœcijañskich,a obrzêdy te by³y znane i praktykowane w ca³ej Europie po³udniowej i œrodkoweji Koœció³w³¹czy³ je, ustanawiaj¹c w pocz¹tkach listopada Dzieñ Zaduszny i Wszystkich Œwiêtych.
Ostatni, V rozdzia³ pt. Pobo¿noœæ
pogrzebowo-zaduszkowa w procesie
przemian poœwiêconyjest analizie przemian spo³eczno-cywilizacyjnych na wsi
kaszubskiej, które zachodz¹ w ostatnich latach, a które oddzia³uj¹ na przemiany i zanikanie tradycyjnych obrzêdów pogrzebowych. Te zmiany to medykalizacja 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 czêœciejnastêpuje w szpitalu, 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 noszenie ¿a³oby praktykuje siê jedynie w ma³ych wsiach kaszubskich. W wiêkszych odchodzi siê od tego zwyczaju. M³oda generacja odnosi siê do wierzeñ o
"wieszczich" i "opich" ze sceptycyzmem. Nie stosuje siê ju¿ zabiegów antywampirycznych. 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. Zawieraj¹ one teksty modlitw odmawianych przy chorych i konaj¹cych, pieœni ¿a³obne, inskrypcje nagrobne. Osobny aneks stanowi¹ relacje 198 autorów spisane w jêzyku kaszubskim. Ostatni aneks stanowi kwestionariusz badañ terenowych 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 obszernej 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. Hilferdinga 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 ¿a³owaæ,¿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 MieœcieGdañs/(u,
wyd. A. Marsza³ek, Toruñ 2000, ss.176.
Do prac poœwiêconychzagadnieniom zwi¹zanym z Wolnym Miastem
Gdañskiem do³¹czy³a pozycja autorstwa Andrzeja Chodubskiego. W pracy
tej autor Gaktwierdzi - s. 9) stara³siê ukazaæswoistoœæ
ca³oœciowegorozwoju kultury, nauki i sztuki w Wolnym Mieœcie,z uwzglêdnieniem charakterystycznej swoistoœcimiejsca, jakim sta³ siê Gdañsk w okresie dwudziestolecia. Jako hipotezê badawcz¹ postawi³ Chodubski twierdzenie, ¿e "kszta³t
rozwoju nauki, kultury i sztuki w WolnymMieœcieGdañskuby³ odgórnie wyznaczonyprzezjego w³adzepolityczne ", wskazuj¹c jednoczeœnie
na powi¹zania tego¿ kszta³tu z polityk¹ finansow¹ i kadrow¹ w³adz gdañskich oraz z
propagand¹ (s. 9).
Pracata liczy 11 rozdzia³ów i opartajest na uk³adzie prob1emowo-chronologicznym, ze znacznym nasyceniem ideologicznym. Zastrze¿eniamo¿e
budziæfakt wykroczenia przez autora pozycji poza ramy czasowe istnienia
Wolnego Miasta Gdañska,gdy¿jeden z rozdzia³ów swej pracy poœwiêci³Chodubski ¿yciu kulturalnemu w Gdañskupodczaswojny, zaœpos³owie nie podsumowuje ca³oœcipracy, lecz dotyczy przemian kulturalnych w Gdañskupo
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
WolnegoMiasta Gdañskaautor omówi³ pobie¿nie powstanie Wolnego Miasta oraz jego skomplikowan¹ sytuacjê
w~wn~tr7n:Jw 7akre!\1e
administrowaniaterenemgdañskimprzez wyznaczo-

380

Piotr Semków

ne ku temu organy. Rozdzia³drugi swej pracy poœwiêci³Chodubski obiektywnym uwarunkowaniom rozwoju nauki, kultury i sztuki. Autor skoncentrowa³
siê na czynniku ideologicznymjako g³ównym determinanciegdañskiejnauki,
kultury i sztuki, zaprzeczaj¹cw ten sposóbza³o¿eniomrozdzia³u.Pomin¹³ dzia³alnoœæ
takich organizacji,jak DeutscherHeimatbundDanzig czy te¿Danziger
Heimatdienst,które odegra³ydu¿¹ rolê w propagowaniukultury w mieœcie!.
W rozdziale trzecim autor zaj¹³ siê szkolnictwem i oœwiat¹niemieck¹.
Autor dokona³ wyliczenia szkó³ponadpodstawowychdzia³aj¹cych na terenie
Wolnego Miasta Gdañska(s. 31- 33), jednak¿enie ustrzeg³siê przed niekompletnoœci¹wykazu. Nie zwróci³ uwagi na fakt funkcjonowaniana terenieGdañska szko³y policyjnej, mieszcz¹cej siê we Wrzeszczuprzy Heeresanger(Legionów) 12 - 23. Kszta³ci³a ona kadry dla potrzeb policji Wolnego Miasta
Gdañska i podlega³a bezpoœrednioprezydentowi policji Wolnego Miasta
Gdañska2.Wspominaj¹co Politechnice Gdañskiej (choæprawid³owo nazwa
tej uczelni brzmia³a w jêzyku polskim - Wy¿szaSzko³aTechniczna- Technische Hochschule) Chodubski pomin¹³ wielu gdañskich uczonych, pracowników tej¿euczelni, choæbytej miary co biochemik Adolf Butenandtczy architekt Albert Carsten. Trudno siê domyœleæ,
czy u;czyni³to nieœwiadomie,ale
pomijaj¹c postacie,pomin¹³ równie¿ ich niema³y dorobek naukowy3. Podobnie w rozdziale tym nie istnieje dzia³aj¹ca przecie¿w mieœcieju¿ od po³owy
lat trzydziestych inna uczelnia - Akademia Medyczna.
Rozdzia³ czwarty poœwiêci³Chodubski niemieckiej prasie, radiu i dzia³alnoœciwydawniczej. Œrodkimasowegoprzekazu odgrywa³y wa¿n¹ rolê w
kszta³towaniu œwiadomoœci
mieszkañcówWolnego Miasta Gdañska.Zró¿nicowanie gdañskiej sceny politycznej mia³o swe odzwierciedlenie m. in. w
wizerunku Polski i Polaka prezentowanym w komentarzachprzez gdañsk¹
prasêzwi¹zan¹ z poszczególnymiugrupowaniami politycznymi. Jednak¿epo
przejêciu w³adzy przez narodowych socjalistów w Wolnym MieœcieGdañsku
i po wyeliminowaniu opozycji trudno w publikacjach prasy niemieckojêzycznej nie dostrzec pejoratywnego obrazu Polaka i stosunków polsko

- niemiec-

kich. Obraz ten nabra³ szczególnejwyrazistoœciw 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 10/

11,5 VI 1975r., s. 30.
3

Zob. M. Andrzejewski, Ludzie WolnegoMiasta Gdañska (1920-1939), Gdañsk 1997.

W rozdziale pi¹tym autor zaj¹³ siê teatrem,¿yciem muzycznym i sztukami plastycznymi. Oczywiœcie,je¿eli weŸmiemypod uwagê kryteria narodowoœciowe(nie nale¿yzapominaæ,kto stanowi³na terenie gdañskimwiêkszoœæ
narodow¹), to trudno nie zgodziæsiê ze stwierdzeniem,¿ena repertuarze spoczywa³o zadaniepielêgnowania i podtrzymywania niemieckiej œwiadomoœci
narodowej (s. 53). Ale teatr gdañski,podobniejak samoWolne Miasto Gdañsk,
stanowi³ mozaikê narodowoœciow¹.Dzia³a³ przecie¿w Gdañskuteatr polski,
który pomimo trudnych warunków lokalowych mia³ podtrzymywaæto¿samoœæ
narodow¹ mniejszoœcipolskiej. Pró¿nymjednak¿ejest szukanie w tym rozdziale wiadomoœcio aktywnie przecie¿funkcjonuj¹cym w Gdañsku Teatrze
¯ydowskim, w którym m. in. wystawiano sztuki gdañskiegodramaturgaMaxa
Baumannai wystêpowa³Rudolf Zas³awski. Szkoda,¿e autor nie zaj¹³ siê np.
analiz¹ cen biletów teatralnych na przedstawieniaw odniesieniu do przeciêtnej gdañskiej p³acy lub te¿cen ¿ywnoœci.Pozwoli³oby to na przybli¿enie czytelnikowi problematyki dostêpnoœcido teatrów dla mieszkañców Wolnego
Miasta Gdañska4.
Gdañszczanies³uchalinie tylko muzyki kameralnejczy te¿symfonicznej.
Popularneby³o muzykowanie w domowym zaciszu,dzia³a³ychóry, orkiestry.
Mieszkañcom miasta dobrze by³a znanawielokrotnie wystêpuj¹ca przy ró¿nych okazjach (np. niedzielne koncerty w parku Uphagena) orkiestra gdañskiej Schutzpolizei pod batut¹ wielkiego talentu muzycznego i zarazemdyrektora muzycznego- Ernsta Stieberitza5.
Rozdzia³ szósty poœwiêci³Chodubski szkolnictwu i oœwiaciepolskiej.
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 ludnoœcipolskiej. Zwróci³ uwagê na bogactwo polskiego ¿ycia kulturalnego w Wolnym
4

Zob. M. Abramowicz,Teatr¯ydowski w WolnymMieœcieGdañsku(1934-1938),

[w:] Teatr ¯ydowski w Polsce. Materia³y z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Warszawa, 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 Stieberitzzum Gedenken,Bielefe1d1997;Im Gedenkenan

Ernst Stieberitz, "Unser Danzig", nr 6, 20 III 1975 r.
6 P. Semków, Dominikanki polskie w Wolnym MieœcieGdañsku w latach 1923-1939,
.,Miesiêcznik Diecezji Pelpliñskiej", z.ll,

1996.
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MieœcieGdañsku.Istotnie, prawid³owoœci¹w dzia³alnoœcikulturalnej ludnoœcipolskiej by³a pozorna aktywnoœæ
niektórych cz³onków, po czym nastêpowa³ okres biernoœci,polegaj¹cy na nieuczestniczeniuw zebraniach ani innych przejawach dzia³alnoœci,nieop³acanie sk³adek cz³onkowskich (s. 79).
Autor nie pokusi³ siê jednak¿e o g³êbsz¹ analizê tego zjawiska, które mia³o
swe pod³o¿enie tylko w rozbiciu i sk³óceniuPolonii gdañskiej, lecz równie¿
w labilnoœcipostaw mieszkañcówWolnego Miasta Gdañska.
W rozdziale ósmym Chodubski omówi³ prasê i wydawnictwa polskie.
Zwróci³ uwagê na problemy, z jakimi przysz³o siê borykaæczytelnikom polskich czasopismw Wolnym MieœcieGdañskuw postaci konfiskat, procesów
czy te¿ odbieraniadebitu, oraz podkreœli³wa¿n¹ rolê prasy polskiej w walce o
poszanowaniepraw Polski i Polaków w Gdañsku.Wymieniaj¹c ukazuj¹ce siê
na terenie Wolnego Miasta Gdañskapolskie czasopisma(s. 82-85), autor nie
dokona³ analizy czasopismpod k¹tem mutacji, dodatków czy te¿prezentowanych w nich pogl¹dów politycznych. Istnia³y przecie¿ takie pisma, jak np.
"Robotnik Gdañski" b¹dŸ "Polonia Gdañska", które prezentowa³yokreœlone
idee polityczne?
Rozdzia³ dziewi¹ty autor poœwiêci³¿yciu religijnemu. Mieszkañcy Wolnego Miasta Gdañskatworzyli mozaikê nie tylko pod wzglêdem narodowoœciowym,lecz równie¿ pod wzglêdem religijnym. Na terenie gdañskim wiêkszoœæ
wyznaniow¹ - ok. 60 % stanowili ewangelicy wchodz¹cy w sk³ad Staropruskiego Ewangelickiego Koœcio³aKrajowego. Katolicy gdañscy przejawiali znaczniewiêksz¹ aktywnoœæ
w ¿yciu spo³eczno- politycznym na terenie Wolnego Miasta ni¿ ewangelicy.Dzia³alnoœæ
Koœcio³akatolickiego mia³a
szczególneznaczeniedla Polonii gdañskiejw utrzymaniu to¿samoœci
narodowej. 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 dziœdzieñ budzi wiele kontrowersji8.
Chodubski zwróci³ uwagê na dzia³alnoœæ
innych wyznañ (np. wyznawców judaizmu, menonitów,prawos³awnych),choænp. w przypadku tych ostat-

7

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

1939, [w:] Prasa gdañskanaprzestrzeniwieków,pod red. M. Andrzejewskiego,Gdañsk
1999,s. 103- 107.
8

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

specjalnyPRL, Gdañsk1995.Por.P.Raina,Karol Maria Splettbiskupgdañskina ³awie
o.\'kar¿onvch.
Warszawa1994.
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nich po prostu nie doceni³ wielkiej roli integracyjnej i socjalnej gdañskiej
Cerkwi Prawos³awnejwœródemigracji rosyjskiej w Wolnym Mieœcie9
.
W rozdziale dziesi¹tym zatytu³owanym Sport A. Chodubski zaj¹³ siê tematyk¹ sportu w Wolnym MieœcieGdañsku. Omówi³ w nim prê¿n¹ dzia³alnoœæ
polskich klubów sportowych,przytoczy³ wyniki osi¹gane przezposzczególnych zawodników w ró¿nych dyscyplinach. Niestety - jednostronne (pod
k¹tem polskiej mniejszoœciw Wolnym Mieœcie)potraktowanie problematyki
przez Chodubskiego zupe³nie wypaczy³o dzia³alnoœæ
klubów i towarzystw
sportowych na terenie gdañskim. Autor nie wspomnia³ o dzia³alnoœciwielu
innych klubów i stowarzyszeñsportowych, 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 poszczególnychdyscyplin czy te¿jakie dyscypliny sportowe cieszy³y siê zainteresowaniemze strony mieszkañcówWolnego Miasta.
W rozdziale jedenastym autor przedstawi³ ¿ycie kulturalne podczaswojny. Prowadzonedzia³aniawojenne wywiera³y swój wp³yw na ¿ycie codzienne
mieszkañcówGdañska,jednak¿emiastopróbowa³ozachowaæ
pozory normalnego funkcjonowania. W ograniczonym zakres~efunkcjonowa³y lokale rozrywkowe, kina, toczy³y siê rozgrywki sportowelO.Jednak¿ecodziennalektura
nekrologów zawiera³acorazwiêcej znajomychnazwisk. Poleg³ym,którzy byli
znanymi w Gdañskupostaciami, prasapoœwiêca³a
wiêcej miejsca!!. Jednak¿e,jak ju¿ wczeœniejwspomniano,rozdzia³ jedenasty wykroczy³ sw¹ treœci¹
poza okres istnienia Wolnego Miasta Gdañska
Pozycjê tê wzbogacaj¹ ilustracje pochodz¹ce ze zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdañskuorazindeksnazwiskwystêpuj¹cychw ksi¹¿ce,
choætu pojawi³y siê nieœcis³oœci.
Zdjêcie nr 15 podpisanejako: "Ulica Korzenna (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 Vorposten", 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, zaœprzez 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 zaprezentowanaw pracy Chodubskiego wykazuje luki nie
tylko Ÿród³owe,choæbyw postaci braku wskazówek o podjêtych badaniach
nad pras¹ z terenuWolnegoMiasta, ale równie¿braki w podstawowejliteraturze dotycz¹cej poruszanejprzez niego problematyki. Czytelnik tej pozycji od
razu zauwa¿yró¿nicew przedstawieniuproblematyki przez Chodubskiego,a
ukazaniu tej¿e samej problematyki w tomie IV, cz. 2 Historii Gdañska pod
redakcj¹ E. Cieœlaka12.
W dodatku zadziwiaj¹ca jest charakterystycznaniekonsekwencja Chodubskiego,polegaj¹ca na bardzo du¿ej rozbie¿noœcipomiêdzy literatur¹, do której odwo³uje siê w przypisach(np. s. 48 - 49), a wykazem umieszczonymna str. 147 - 148.
Pracanie spe³niaroli miarodajnegoopracowaniaz kilku powodów, z których do najwa¿niejszychmo¿nazaliczyæ:ubog¹ bazê Ÿród³ow¹ (autor w niewielkim stopniu wyzyska³ gdañskie archiwalia, na które siê powo³ywa³, podobnie jak prasê gdañsk¹, brak archiwaliów z innych oœrodkówczy te¿ niewielkie wykorzystanie literatury wspomnieniowej), równie ubogi dobór opracowañ po³¹czony ze s³abym ich wykorzystanieJ)1(co rzutuje na niepe³noœæ
informacji zawartych w pracy), schematyzmw przedstawianiu obrazu ¿ycia
kulturalnego w Wolnym MieœcieGdañsku,polegaj¹cy na niemal pominiêciu
dzia³alnoœciinnych 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 wp³ywienarodowych socjalistów na sytuacjêw Wolnym MieœcieGdañskui o problemie "ujednolicania" WolnegoMiasta z Rzesz¹,co równie¿rzutowa³ona poruszan¹przez
autora problematykê.
W pozycji autorstwaAndrzeja Chodubskiegozabrak³ospojrzeniana kulturê w aspekciecodziennoœci,obyczajów rodzinnych czy te¿ religijnych. Nie
istnieje w niej ani gdañski bówka, ani "Louis" czy te¿"Mochum" jako przed12Historia Gdañska, t. IV, cz. 2, s. 267 - 309.
13

Zob. np. A. Romanow,Emigracja rosyjskaw WolnymMieœcieGdañsku1920-

1939, "Rocznik Gdañski", t. XLV, z. 2, 1985;ten¿e,Prasa rosyjskaw Gdañsku19151938, "Rocznik Gdañski", t. XXIX/XXX, 1970;G. Berendt,¯ydzi na terenie Wolnego
Miasta Gdañska w latach 1920 - 1945. (Dzialalnoœækulturalna, polityczna i socjalna),
nA"ñ~1r 1QQ7
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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¿noœcido okreœlonejnarodowoœci,w
dalszym ci¹gu brakuje. Zaprezentowanaprzez A. Chodubskiegopozycja nie
odpowiada sw¹ treœci¹pojêciu szeroko rozumianej kultury, zw³aszczana tak
charakterystycznymterenie,jakim by³o Wolne Miasto Gdañsk,ze wzglêdu na
niepe³noœæ
merytoryczn¹. Wydawnictwu A. Marsza³ekz Torunia nale¿y pogratulowaæbardzo ³adnej szaty graficznej.
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Edward Breza,NazwiskaPomorzan.Pochodzeniei zmiany,Wydawnictwo UniwersytetuGdañskiego,Gdañsk2000,ss.489
Szerokim krêgom czytelniczym na Pomorzu prof. Breza i jego prace poœwiêconenazwiskom znanes¹ przedewszystkim dziêki sta³ym felietonowym
opracowaniompublikowanym na ³amachlicznych gazetlokalnych. Prof. Breza nie unika tak¿ekonfrontacji z czytelnikami podczaskonferencji czy spotkañ dyskusyjnych. Zawsze, gdy zaczynaon mówiæo nazwiskach,wywo³uje
to wielkie zainteresowanie- pojawia siê mnóstwo pytañ i próœbo wyjaœnienie, wyt³umaczenie,co oznaczato czy inne nazwisko. Czêstote¿ró¿neosoby
listownie zwracaj¹ siê do Profesoraz proœb¹o etymologiê nazwiska, a nawet
genealogiêrodziny.
We wstêpie do swojej najnowszej ksi¹¿ki pt. Nazwiska Pomorzan. Pochodzeniei zmiany autor stwierdza,¿ejest ona w jakimœstopniu podsumowaniem jego przesz³odwudziestoletniej pracy naukowej zwi¹zanej z pomorskimi nazwiskami, ale bynajmniej nie jej zakoñczeniem.Ksi¹¿ka ta jest tomem o
pokaŸnychrozmiarach (blisko 500 stron), bêd¹cym prawdziw¹ kopalni¹ wiedzy o pomorskich nazwiskach.Lekturê nale¿yrozpocz¹æod uwa¿negoprzestudiowania Wstêpu.Pisze w nim autor o tym, co to jest nazwisko i jak odmiennie wygl¹daj¹ nazwiska w ró¿nych kulturach. Dalej pisze o zmiennoœci
nazwisk, co powinni sobie przyswoiæszczególniedomoroœligenealodzy,któ-

rzy staraj¹ siê odtworzyæprzesz³oœæ
swojej rodziny, "id¹c po nazwiskach". Na
terenie Pomorza nazwiska pojawi³y siê doœæ
póŸno, bo na dobr¹ sprawê w
XVI wieku, a jeszcze d³u¿ejulega³y ci¹g³ym zmianom. Znane s¹ nawet przypadki, gdy dana osoba,wchodz¹c w posiadanienowej wsi, przyjmowa³a nazwisko od jej brzmienia, odrzucaj¹c tym samym swoje wczeœniejsze.
W kolejnych podrozdzia³achprof. Breza pisze o wp³ywie jêzyków obcych na nazwiska pomorskie. Wyjaœniapo pierwsze skomplikowany i budz¹cy wci¹¿
emocje proces germanizowanianazwisk. Ale autor pisze równie¿ o procesie
odwrotnym, tj. polszczeniu nazwisk niemieckich, podaj¹c przyk³ady Szrederów, Topków, Ginterów, Szefków itd. O ile jednak germanizacjamia³a charakter czêœciowospontaniczny,a czêœciowoinspirowany przez administracjê
niemieck¹, o tyle angielszczeniei francuszczenienazwisk przebiega³oca³kowicie spontaniczniew œrodowiskachemigracyjnych, szczególniew Kanadzie
i USA. O tym pisze autor w podrozdziale czwartym wstêpu, a jest to o tyle
ciekawe, ¿e dotychczasniewiele na ten temat napisano.
Interesuj¹cy jest tak¿epodrozdzia³dotycz¹cy tego,jak ludzie na Pomorzu
okreœlalisiê w czasie,zanim pojawi³y siê nazwiska. By³o tu kilka mo¿liwoœci
- nazywano siê okreœleniamiod imienia ojca, od miejsca pochodzenia lub
zamieszkania(st¹d wywodz¹ siê np. liczne i znane u nas nazwiska drobnoszlacheckie) lub te¿ od wykonywanego zawodu (wszyscy Kowale, Krawcy,
Szewcy,Ko³odzieje itd.).
Kolejne podrozdzia³y wstêpu poœwiêci³prof. Breza bazie leksykalnej nazwisk polskich i pomorskich, ich budowie s³owotwórczej, stanowi badañnad
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 odmiejscowych (st¹d nie ma tu Borzyszkowskich, Pr¹dzyñskich, Ciemiñskich itd.).
Wybiera³ raczej nazwiska osób zas³u¿onychdla Kaszub i Pomorza,nazwiska
ciekawe z punktu widzenia etymologicznegob¹dŸ historycznego. Podkreœli³
przy tym, ¿eznacznaczêœæ
zamieszczonychw ksi¹¿ce tekstów by³aju¿ publikowana w prasie lokalnej, regionalnej lub naukowej, ale na potrzeby ksi¹¿ki
zosta³y one przepracowanei uzupe³nione.
W ksi¹¿ce zamieszczonoblisko 400 hase³,ale niemal w ka¿dym z nich
omówiono kilka nazwisk pokrewnych z nazwiskiem g³ównym. W sumie wiêc
jest w tej ksi¹¿ce objaœnionychgrubo ponad 1000 nazwisk pomorskich. W
poszukiwaniu interesuj¹cych nasnazwisk pomagadobrzeopracowanyindeks,
a rozszerzenieinformacji jest mo¿liwe dziêki obszernejbibliografii zamiesz-
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czonej na koñcu ksi¹¿ki. Tamjest tak¿ebibliografia prac prof. Brezy o nazwiskach innych ni¿ te omówione w ksi¹¿ce (tu s¹ publikacje dotycz¹ce choæby
nazwisk rodzin drobnoszlacheckich).
W ka¿dym z hase³znajdziemy lokalizacjê wystêpowania danegonazwiska,podany okreshistoryczny, w którym jest ono odnotowanepo raz pierwszy
na Pomorzu, wyjaœnieniejego etymologii, czyli pochodzenia,przedstawienie
zmian zapisów (kto i w jakich dokumentachhistorycznychjest tak nazwany),
wyjaœnienieprocesugermanizacji nazwiska Geœlimia³o to miejsce) oraz wyliczenie, ile wspó³czeœnie
osób nosi takie lub pokrewne nazwisko w poszczególnych czêœciach
Pomorza(autor pos³ugujesiê tu dawnym podzia³emadministracyjnym).
Dodatkowym walorem ksi¹¿ki jest fakt, ¿eprof. Breza unika raczej trudnego¿argonujêzykoznawczego,starasiêpodawaæ
ró¿negorodzaju ciekawostki
historyczne zwi¹zane z nazwiskami i osobamije nosz¹cymi, przywo³uje wybitne 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 czasopismonaukowe, którego twórcy i redaktorzy zwi¹zani s¹ z
Uniwersytetem Œl¹skim w Katowicach (ale w redakcji i w radzie naukowej
jest szeregosób z ró¿nychoœrodkównaukowych z Polski - z Gdañskaprof. B.
Synak- oraz zza granicy), ma zgodnie ze swoim tytu³em koncentrowaæsiê na
kwestiach regionalnych. Ju¿w pierwszym numerzeznajdujemy szeregmateria³ów wa¿nych i ciekawych dla wszystkich zainteresowanychproblematyk¹
regionaln¹. O nowych perspektywachbadañ socjologicznych nad regionami
pisze J. Wódz. Z kolei o usytuowaniu Polski w systemieregionalnym Europy
obszernienapisa³A. Kukliñski. Problematyki europejskiejdotyczy tak¿etrzeci tekst C. Go³êbiowskiego.Przedstawi³on kwestiê dofinansowywania z funduszy europejskich projektów infrastrukturalnych w skali regionalnej. Bardziej opisowy charakterma z kolei artyku³ L. Pokrzyckiej, która omówi³a g³ówne grupy etniczne w Wielkiej Brytanii. K. Sowa zaj¹³ siê natomiast analiz¹
pojêæ"ojczyzna ma³a", "ojczyzna wielka" i "region" w kontekœcieich funkcjonowania jako wspólnot politycznych.
W pierwszym numerzepisma znalaz³osiê tak¿emiejsce na wa¿ny dokument, jakim s¹ Za³o¿eniaNarodowej Strategii Rozwoju RegionalnegoPolski
w latach 2000-2006.

390

Cezary Obracht-Prondzyñski

Oprócz tego s¹jeszcze dzia³y "Z ¿ycia regionów europejskich" (o regionach w ¿yciu politycznym Francji) oraz "Z ¿ycia regionów polskich" (o spo³ecznychaspektachrestrukturyzacji górnictwa). Na koñcu zamieszczonodzia³
recenZJI.
"Nasze Pomorze". Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego
w Bytowie, nr 1 za 1999 rok, Bytów 2000, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, 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 Kopyd³owskidyrektor Muzeum, nazwa "okreœla przedmiot zainteresowañ pisma w sensie
geograficznym i jednoczeœnie, poprzez dodanie przymiotnika »nasze«, wskazuje na »ma³¹ ojczyznê«, w której przysz³o ¿yædzisiejszym mieszkañcom Pomorza. Ponadto nawi¹zuje ona do przedwojennego pisma wydawanego w
Szczecinie, poœwiêconego szerokim zagadnieniom pomorskim - od historycznych po geograficzne, etnograficzne i wielu innym ". Redakcja deklaruje swoj¹ otwartoœæna ró¿norodn¹ tematykê, na ró¿ne sp9jrzenia i opinie o przesz³oœcii kulturze naszego regionu. Skierowuje tak¿e swoje pismo do osób zainteresowanych histori¹ Pomorza - zarówno profesjonalnych badaczy, jak i amatorów i mi³oœników naszej ma³ej ojczyzny.
Jednoczeœniewe Wstêpie stwierdzono, ¿e pierwszy numer ma inny charakter 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 wspomnienie 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 artyku³ J. Kopyd³owskiego o" powo³aniu i organizacji muzeum ", przy czym mo¿na
¿a³owaæ,¿e nie zosta³ on jednak opatrzony tzw. aparatem naukowym (tj. bibliografi¹ i przypisami), bo z pewnoœci¹ zwiêkszy³oby to jego walory informacyjne. Nastêpnie zaprezentowano pracê i zbiory dzia³u artystyczno-historycznego,
etnograficznego (naj bogatsze i g³ówne zbiory muzealne), rolê dla muzeum pracowni konserwatorskiej oraz sprawozdanie z dzia³alnoœcimuzeum za rok 1999.
S¹ tu równie¿ materia³y Ÿród³owe, w których zawarto zestawienie frekwencji w
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muzeum w latach 1973-1999,wykaz muzealnychwystaw czasowychw tych
samychlatach oraz zestawieniewszystkich 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
sobiesprawy,ile przyk³adowotrzebaw³o¿yæwysi³ku w opracowaniei przygotowaniewystawy,na czym polegapracamuzealnej"kuchni", czy wreszcieczym
zajmuj¹ siê pracownicy muzeum(s¹ tu tak¿eteksty o realizowanychprzez pracowników projektach badawczychpoœwiêconych
przemianomludnoœciowym
na Ziemi Bytowskiej po 1945r., zjawisk zwi¹zanych z tzw. medycyn¹ ludow¹
czy ze zmianami w wygl¹dzie wspó³czesnejwsi kaszubskiej).
Oprócz tekstów poœwiêconychmuzeumjest zamieszczonyjeden artyku³
o dawnym folklorze Ziemi Bytowskiej Magdaleny Bonowskiej.
Jeœliidzie o stronê graficzn¹, to trzeba podkreœliæ
ciekawy dobór zdjêæ,
choæszkoda, ¿e jest ich jednak tak ma³o. Z drugiej strony redakcja bêdzie
jeszcze musia³apopracowaænad stron¹ graficzn¹ i uk³adempisma.
Gerard Labuda, Zapiski kaszubskie,pomorskie i morskie. Wybór pism,
Gdañsk 2000, wyd. Oficyna Czec, ss. 500
Ka¿danowa ksi¹¿ka prof. GerardaLabudy wzbudza zrozumia³ezainteresowaniewœródczytelników zainteresowanychhistori¹ i kultur¹ Pomorza.Jest
przecie¿ Profesor nie tylko nestorem polskich i pomorskich historyków, ale
tak¿enajwybitniejszym znawc¹ naszychregionalnych dziejów.
Wydany w 1996 r. zbiór szkiców pt. Kaszubi i ich dzieje sta³ siê szybko
czytelniczym bestselerem.Nie powinno to zreszt¹ dziwiæ,zwa¿ywszyna myl¹cy nieco tytu³, pod którym czytelnicy spodziewali siê, ¿e dostan¹ pierwsz¹
syntezêdziejów Kaszubów. Tak jednak nie by³o, a obiecanahistoria Kaszubów jeszcze nie zosta³aprzez Profesoranapisana.Jednakczytaj¹c jego ró¿ne
rozproszonedot¹d szkice, mo¿emy obcowaænie tylko z najlepszym piórem
historycznym, ale tak¿e obserwowaæproces przybli¿ania siê do powstania
dzie³a, o którym sam Profesor mówi, ¿ejest jego najwiêkszym zobowi¹zaniem i d³ugiem wobec swojej ma³ej ojczyzny.
Najnowszy zbiór szkiców pod wymownym tytu³em Zapiski kaszubskie,
pomorskie i morskie zawiera 26 ró¿nej wielkoœcii formy tekstów, pogrupowanych w czterechdzia³ach.
Ca³oœæ
zaczynaj¹ zapiski morskie, w których znajdziemy m. in. teksty o
"rzekach w dziejach narodów", o "morzu w kulturze S³owian" czy te¿o "kul-

392

Cezary Obracht-Prondzyñski

turze morskiej w dziejach spo³eczeñstwa". Z lektury tych szkiców, które powstawa³y w ró¿nych okresachi przy ró¿nych okazjach,mo¿emywywnioskowaæ,¿e stopieñ przywi¹zania Polaków do morza by³ odwrotnie proporcjonalny do znaczenia,jakie morze mia³o w naszych dziejach. Prawd¹ jest to, ¿e
narodemmorskim nie byliœmy,a dodajmy do tego, ¿e ostatniojakby œwiadomoœæ
morskoœcii kultura morska jeszcze podupad³y.W jakiejœmierze w takim razie naturalnymi stra¿nikamikultury i orientacji morskiej staj¹ siê Kaszubi i nieliczne, ale jak¿e znacz¹ce postaci z naszej historii zwi¹zane z morzem, jak choæbyE. Kwiatkowski.
Druga czêœæ
to zapiski pomorskie, gdzie zamieszczonosiedem szkiców,
dotycz¹cych g³ównie okresu œredniowiecza.
Wœródtych szkiców szczególnie
wart poleceniajest szkic o chrystianizacji Pomorzaw X-XIII stuleciu.
Czêœæ
trzecia, obejmuj¹ca szeœæ
szkiców, zosta³apoœwiêconaproblematyce kaszubskiej. Jest tu szkic o kulturotwórczej roli Wejherowa, o Historii
Kaszubów Aleksandra Majkowskiego, o literaturze kaszubskiej itd.
I wreszcie czêœæ
ostatniazawiera "zapiski o twórcach... i o sobie". Jesttu
np. obszerny szkic o ksi¹¿ce Ziemia gromadzi prochy i jej autorze Józefie
Kisielewskim, ksi¹¿ce jak¿e wa¿nejdla poznania~agicznych dziejów Pomorza Zachodniegoi ca³ychKaszub, ksi¹¿ce, w której znajduj¹ siê refleksje tak¿e dotycz¹ce naszejziemi (autor odby³ w latach 30. podró¿ œladamis³owiañskiej przesz³oœcii teraŸniejszoœci
Pomorza,z czego powsta³ fascynuj¹cy reporta¿). S¹ wspominki Profesoraz lat dzieciñstwaoraz trzy bardzo interesuj¹ce wywiady, które warto przeczytaædla lepszegozrozumienia myœlii drogi
¿yciowej tego wybitnego historyka.
Ksi¹¿ka zawieraj¹ce tak ró¿ne szkice uk³ada siê jednak w pewn¹ ca³oœæ,
pokazuj¹c, ¿edziejów morza,Pomorzai Kaszubnie da siê rozpatrywaæz osobna. Niemal ka¿dy ze szkiców zosta³ tak¿e opatrzony przez autora uwagami
wspó³czesnymi,zawieraj¹cymi np. noweustalenianaukowelub te¿wskazówki
bibliograficzne.
Jan Perszon, Na brzegu ¿yciai œmierci.Zwyczaje, obrzêdy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowena Kaszubach, Pelplin 1999, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 620, mapa, 64 fot.
Bardzo gruntowna i potrzebna rozprawa dokumentuj¹ca czêsto odchodz¹ce ju¿ w zapomnienieobyczaje zwi¹zane z szerokopojêt¹ sfer¹ obrzêdowoœcitanatycznej. Powstanie tej ksi¹¿ki poprzedzi³y lata badañ terenowych
realizowanych przez ks. J. Perszona,wyk³adowcê KUL-u, a obecnieprobosz-

cza w Pucku na terenie prawie ca³ych Kaszub (wykaz punktów badawczych
zawiera za³¹czona mapa). O stronie metodologicznej mo¿na siê dowiedzieæ
nie tylko z obszernegowstêpu, ale tak¿eanalizuj¹c niezwykle rozbudowany
kwestionariusz pytañ zawarty w siódmym aneksie.
Ksi¹¿ka sk³adasiê z piêciu rozdzia³ów. Pierwszy ma charakter wprowadzaj¹cy 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¿eniachludowych oraz o wierzeniach eschatologicznych.
Kolejne rozdzia³y maj¹ ju¿ charakter analityczny i zawieraj¹ opisy poszczególnychsfer wierzeñ i obrzêdowoœci
kaszubskiej.Rozdzia³ drugi traktuje o kaszubskiej "ars moriendi", czyli o sztuce umierania. Kolejny rozdzia³
opisuje wszystko to, co zwi¹zane jest z obrzêdamipogrzebowymi. Znajdujemy tu opis i analizê nie tylko tak charakterystycznegona Kaszubachobrzêdu,
jak pusta noc, ale wrêcz przechodzimy wszystkie kolejne etapy od momentu
zgonu, czyli od koniecznoœcioporz¹dzenia cia³a nieboszczyka,jego ubrania,
zabiegówantywampirycznych, a¿ po z³o¿eniedo grobu i dba³oœæ
bliskich o
ten grób. Z tym zwi¹zany jest tak¿eczwarty rozqzia³, traktuj¹cy o obecnoœci
zmar³ych i pamiêci o nich w obrzêdowoœcidorocznej- od Adwentu po Dzieñ
Zaduszny.
Jednak chyba najciekawszy i najwa¿niejszyjest rozdzia³ ostatni, w którym mowa o przemianach"pobo¿noœcipogrzebowej i zaduszkowej". Autor
zastanawiasiê, które z obrzêdów i wierzeñ ci¹gle s¹jeszcze ¿ywe i praktykowane w spo³ecznoœci
kaszubskiej,a które i dlaczego odchodz¹ w zapomnienie. Przyczyny widzi w takich zjawiskach,jak "medykalizacja ¿ycia i œmierci " zwi¹zana z postêpemcywilizacyjnym, w procesiesocjalizacji dzieci i m³odzie¿y oraz w szerokopojêtych przemianachcywilizacyjnych.
Po piêciu rozdzia³achzamieszczonozakoñczenie,obszern¹ bibliografiê
oraz streszczeniaw jêzykach angielskim i niemieckim. S¹ tu tak¿e bardzo
obszerneaneksy (prawie 200 stron), zawieraj¹ce niezwykle bogaty materia³
zebrany przez autora w czasieswoich badañ. S¹ tu wiêc teksty modlitw, pieœni,rozwa¿añ,teksty inskrypcji nagrobnych,wreszcie relacje respondentów.
Bêdzieto z pewnoœci¹materia³wykorzystywanybardzoszerokonie tylko przez
etnografów czy socjologów religii, ale byæmo¿etak¿eprzez pisarzy i poetów.
Ca³oœæ
rozwa¿añautoraznakomicie uzupe³niakilkadziesi¹t zdjêæ,w tym
znacznaczêœæ
zdjêækolorowych. Mo¿na zobaczyæto, o czym autor pisze, a
czegoju¿ dziœczêstonie ma.
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B³a¿ej Œliwiñski, Dzieje kasztelanii chmieleñskiej, wyd. Urz¹d Gminy
Chmielno, Chmielno 2000, ss. 70
Rzadko która miejscowoœæ
na Kaszubachobros³atak licznymi legendami, jak Chmielno. We WstêpieB. Œliwiñskinapisa³,¿eChmielno "po³o¿onew
sercuKaszub, wœródprzepiêknegokrajobrazu lasów i jezio1; wyró¿niasiê tak¿ed³ug¹ i ciekaw¹ histori¹ ", któr¹" interesowa³ysiêju¿ pokolenia badaczytak niemieckich,jak i polskich ". Swój wk³ad w poznanieprzesz³oœcitej okolicy maj¹ tak¿e archeologowie i w³aœnie- opieraj¹c siê na ich wiedzy oraz
dostêpnychŸród³achpisanych - B. Œliwiñskipodj¹³ siê zadaniaprzedstawienia œredniowiecznychdziejów kasztelanii chmieleñskiej.
Ksi¹¿ka sk³adasiê, oprócz wstêpu i zakoñczenia,z czterechrozdzia³ów i
bibliografii oraz mapki, która pozwala zorientowaæsiê lepiej w usytuowaniu
terenu, o którym mowa w ksi¹¿ce. Jesttak¿ekilka zdjêæ,które obrazuj¹ stan
wspó³czesnyopisywanych miejsc.
Mimo niewielkiej objêtoœciksi¹¿ka nie nale¿y do ³atwych w odbiorze, a
to za spraw¹ rozbudowanegoaparatunaukowego,licznych cytatów ³aciñskich
oraz czêstodoœæ
skomplikowanegowywodu historycznego.Zawodowy historyk nie ma problemu z po³apaniemsiê w g¹szczu przytaczanychfaktów. Mi³oœnikdziejów regionu mo¿epoczuæsiê szybko znu¿ony.
Autor rozpocz¹³ swoj¹ opowieœæ
od omówienia kwestii "okrêgu grodowego w Garczu,rzekomegopoprzednika kasztelanii chmieleñskiej". O istniej¹cym grodzie w Garczu mo¿nanie tylko przeczytaæw licznych przewodnikach, ale nawet us³yszeæod mieszkañcówsamejwsi i gminy. TymczasemB.
Œliwiñski udowadnia, ¿e "jest to pogl¹d zdecydowanieb³êdny". Przeprowadza on niemal detektywistyczne œledztwo,sk¹d takie przekonanie wynik³o i
jak siê upowszechni³o.Wskazuje na kolejne interpretacjehistoryków, ich potkniêcia i powtórzenia. Dla osób zainteresowanychwarsztatemhistorycznym
mo¿e to byæpouczaj¹ca lekcja, jak nawet uznani historycy mog¹ siê myliæ i
wyci¹gaæfa³szywewnioski.
Drugi rozdzia³ mówi o okresie, gdy Chmielno by³o "w posiadaniu namiestników gdañsko-pomorskichi cystersówz Oliwy ". Poszukuj¹c najdawniejszych œladówzwi¹zanych z histori¹ Chmielna, autor analizuje,jakie by³y
relacje miêdzy trzema osadami: Chmielnem, Chmielonkiem i P³awnem.Zastanawia 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"

Omówienia

395

nazwami. St¹d bierze siê k³opot z okreœleniem,gdzie pierwotnie zlokalizowany by³ kasztelañskigród Chmielno.
Kolejny rozdzia³ traktuje o jeszczejednej legendziechmieleñskiej, a mianowicie o ksiê¿niczceDamroce,która - zdaniem Œliwiñskiego- nazywa³asiê
w³aœciwieDobraw¹, czyli D¹brówk¹. Autor stwierdza ponadto, ¿e "ca³oœæ
wspó³czesnejwiedzy o ksiê¿niczceopiera siê naprzekazachpowsta³ych w kilka wiekówpo domniemanychlatachjej ¿ycia". Mimo wszystko podkreœla,¿e
taka ksiê¿niczkarzeczywiœcieistnia³a i mia³a zwi¹zki z Chmielnem, choænie
wiadomo do koñca, w jakich latach ¿y³a. Wyjaœniaponadto, sk¹d wziê³a siê
zmiana jej imienia, dlaczego zwi¹za³a siê z Chmielnem (w wyniku pomorskiej wojny domowej) oraz stara siê odpowiedzieæna pytanie, jak du¿eby³y
jej chmieleñskie w³oœci.
Ostatni rozdzia³ dotyczy losów kasztelanii po œmierciksiê¿nej Damroki
oraz okolicznoœciupadkukasztelaniiw XIV w. w wyniku dzia³añkrzy¿ackich.
"Tu jest Ojczyzna moja... ". Materia³y z konferencji "Edukacj a regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" 6-8 paŸdziernika 1999 Go³uñ
k. Koœcierzyny,opr. zbior., Gdañsk 1999, wyd. Kociewskie Towarzystwo
Oœwiatowe,ss. 263
Ksi¹¿ka pt. Tujest Ojczyzna moja zawiera materia³y z konferencji poœwiêconejedukacji regionalnej, która rok temu odby³a siê w Go³uniu. We
wstêpie napisano,¿e celem konferencji by³o "upowszechnieniewiedzypedagogicznej, doœwiadczeñ,
najciekawszychrozwi¹zañ metodycznych,nowatorskich poszukiwañ edukacyjnych,s³u¿¹cychreformuj¹cej siê szkole".
W ksi¹¿ce, podzielonej na cztery g³ówne czêœci,zaprezentowanow sumie kilkadziesi¹t tekstów. W czêœcipierwszej znalaz³y siê wypowiedzi o charakterze programowym, st¹d jej tytu³: Dlaczego edukacja regionalna? .
Druga, i chyba najciekawszaczêœæ,
zawiera prezentacjeposzczególnych
tras podró¿y studyjnych, które towarzyszy³y konferencji. Najpierw podano
informacjê ogóln¹ o celach i przebiegu podró¿y, wykaz tras i ich mapkê, a
nastêpnieprzedstawionorelacje z tras: Do Lesóków i Beloków, czyli na pó³nocne Kaszuby, Kaszebsk¹ stegn¹ na Kaszuby œrodkowe,Pomorskie drogi
ksiêdza J: Pasierba (Tczew, Pelplin, Subkowy), Na szlaku Kociewskich Izb
Regionalnych, wreszcieBytowszczyzna- edukacja wtopiona w piêkno krajobrazu i historiê.
W czêœcitrzeciej zawarto materia³y pod ogólnym tytu³em "Z doœwiadczeñpomorskich regionalistów". Jest tu kilkanaœcietekstów, a wœródnich

przypomnienie wa¿negoartyku³u dr. W. Pniewskiego z 1932 r. pt. Potrzeba
regionalizmu w szkole. Ponadtoprzedstawiono tu akty prawne i dokumenty
dotycz¹ce edukacji regionalnejorazprzyk³adykonkretnychdzia³añw poszczególnych placówkach oœwiatowych,np. w Kaszubskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Brusach czy w przedszkolu w Subkowach oraz w placówkach pozaszkolnych (np. w schroniskum³odzie¿owymw Chmielnie).
Czêœæ
czwarta zawiera: Reminiscencjepokonferencyjne.Tu nale¿yzwróciæszczególnieuwagê na "wnioski uczestnikówtras edukacyjnych,zawieraj¹c potrzeby i problemy, jakie staj¹ przed edukacj¹ regionaln¹ ". Warto siê
tak¿ezapoznaæ
z ofertami szkoleniowymi CEN w Gdañskui ODN w S³upsku.
Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczonobardzo przydatnewykazy 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 sk³oniæktór¹œz bibliotek do opracowaniawyczerpuj¹cej bibliografii, dotycz¹cej edukacji regionalnej. Niew¹tpliwie ciekawym uzupe³nieniem jest natomiast opracowanaprzez R. Mistarz JJJ;branabibliografia dla
nauczycielajêzyka kaszubskiego.Obejmuje ona w³aœciwieca³oœæ
problematyki kaszubskiej.Nauczyciel mo¿etu znaleŸæ
pozycje z najró¿niejszychdziedzin (od historii i jêzykoznawstwa po ochronê przyrody). Problem tylko w
tym, ¿e do ogromnej wiêkszoœcitych pozycji nie bêdzie on mia³ dostêpu,bo
nie ma ich w naszychbibliotekach.
W sumie ta doœæ
obszernapozycja z pewnoœci¹bêdziebardzopomocnym
materia³emdla wszystkich nauczycieli regionalistów. Poniewa¿wydawcy, tj.
Kociewskie Towarzystwo Oœwiatowei Pomorskie Kuratorium Oœwiaty,zapowiadaj¹ organizacjê kolejnych konferencji i wydawanie nastêpnychksi¹¿ek, dobrze by by³o, gdyby zwrócili wiêksz¹ uwagê na stronê redakcyjn¹, bo
jest tam sporo b³êdów i potkniêæ.
Kto jest kim w województwiepomorskim, opracowanie zbiorowe, wyd.
Oficyna Pomorska, Gdañsk 2000, ss. 262
Kilka lat temu Oficyna Pomorskaz Gdañskawyda³a ksi¹¿kê Kto jest kim
dotycz¹c¹ województwa gdañskiego.Cieszy³a siê ona du¿ym zainteresowaniem i szybko znik³a z pó³ek ksiêgarskich. By³a te¿ bardzo pomocna przede
wszystkim dla dziennikarzy, politologów, badaczy kultury, tak¿e polityków.
Sukcestamtej 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 oœmiusetosóbpodejmuj¹cych kluczowe decyzje w nowym województwiepomorskim. Wybitnychludzi
nauki, kultury, biznesu, sportu, duchownych ró¿nych ~znañ. Ludzi o twarzach znanych z lamów gazet lub z ekranów telewizyjnych, z którymi czêsto
spotykamy siê w sprawach urzêdo~ch. O wielu przeczytaciepo raz pierwszy". Redaktorzy tomu oparli siê przede wszystkim na informacjach dostarczonych drog¹ ankiety rozes³anejdo szerokiegokrêgu, nazwijmy to, pomorskiej elity. Ponadto wykorzystano informacje ogólnie dostêpne,ju¿ publikowane.
Objêtoœæ
hase³jest ró¿na- od informacji jednozdaniowej (bêd¹cej wynikiem byæmo¿ebraku odpowiedzi na ankietê), a¿do rozbudowanychszkiców
na prawie ca³¹ stronê. Zasadniczow ka¿dym haœlestarano siê podaæ,kiedy
dana osoba siê urodzi³a, jak¹ pe³ni obecnie funkcjê, jak przebiega³ajej praca
zawodowa,jaka jest jej przynale¿noœæ
do ró¿nych organizacji oraz jakie posiadawykszta³cenie.Pytano tak¿eposzczególneosoby o ich autorytet moralny (zdecydowaniewygra³ tu Jan Pawe³II, co nie powinno dziwiæ),oraz jakie
maj¹ zainteresowaniai jak¹ kuchniê lubi¹.
Autorzy starali siê wyjœæ
poza w¹ski kr¹g elity trójmiejskiej, co siêjednak
do koñca nie uda³o (biogramy z tzw. terenu s¹ niezbyt liczne i du¿o ubo¿sze
ni¿ trójmiejskie). Ponadto wydaje siê, ¿e mankamentemksi¹¿ki jest tak¿e
widoczna dominacja polityków. Choæsporojest w niej biogramów ludzi nauki, kultury i dziennikarzy, to zbyt ma³o tu prezentacji osób zwi¹zanych z
biznesemczy sportem.
Tak czy inaczej jest to bardzo ciekawa ksi¹¿ka, pozwalaj¹ca na poznanie
doœæ
du¿egokrêgu pomorskiej elity.
Boles³aw Ja¿d¿ewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura. Czêœæ
III
Okrespowojenny, wstêp J. Borzyszkowski, opr. E. Go³¹bek, Gdañsk 1999,
wyd. Instytut Kaszubski, ss. 376
W literaturze kaszubskiej, obok poezji, prozy i dramatu pisanych po kaszubsku,pojawi³a siê pierwsza ksi¹¿ka wspomnieniowa napisanaw pe³ni w
tym jêzyku - trzeciaczêœæ
Wspomnieñkaszubskiegogbura Boles³awaJa¿d¿ewskiego (nad warstw¹ jêzykow¹ czuwa³ EugeniuszGo³¹bek, który opracowa³
rêkopis i przeprowadzi³ redakcjêjêzykow¹).
Kilka lat temu czytelnicy mogli zapoznaæsiê z pierwsz¹ czêœci¹wspomnieñ, odnosz¹c¹ siê do okresumiêdzywojennegoi okolic Lipusza, gdzie urodzi³ siê i wychowywa³ autor. Druga czêœæ,
opisuj¹ca dramatyczneprze¿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 charakteryzujezawartoœæ
ksi¹¿ki:
"

Tepowojennelata o przyœpieszonym
tempieró¿norakichzmian na naszej

ojczystej ziemi spêdzi³ autor pocz¹tkowo na tzw. Ziemiach Odzyskanych,w
s¹siedniej Ziemi Bytowskiej, wœródziomkó»-:rodaków i Niemców. Ta czêœæ
wspomnieñilustruje przez konkretne, indywidualne losy, niekiedy nawet drobiazgi, obraz zagospodarowywaniatych ziem, zjawisko oddolnej integracji i
niszcz¹cej¹ skutki z³ej polityki w³adz". B. Ja¿d¿ewski,zra¿ony w koñcu do
nowej rzeczywistoœci(mo¿nato zaobserwowaæ
choæbyw humorystycznych,
alejednoczeœnie
jak¿e tragicznych opisach"walki z ku³actwem"), postanowi³
pozostawiæswe gospodarstwona Ziemi Bytowskiej i wróciædo rodzinnej Lipuskiej 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 codzienneoraz stosunki spo³eczno-politycznena najni¿szymszczeblu,na którym »w³adzaludowa« dawa³a siê tak¿enieraz bardzo ró¿nie i dobitnie we znaki ".
Wspomnienia Ja¿d¿ewskiegos¹ wspania³ym opisem panoramy ¿ycia na
wsi kaszubskiejpo zakoñczeniuwojny. ¯ycia, które ju¿ jakby posz³ow zapomnienie, które dla m³odego pokolenia mo¿e byæju¿ tylko opowieœci¹o jakiejœzupe³niezamierzch³ejprzesz³oœci.
Ale jednoczeœnienios¹ one ogromny
³adunek informacji o szczegó³achpowszedniej egzystencji, które umykaj¹
uwadze historyków.
Bronis³aw Brandt, Moja saga wojenna 1939-1947, wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 255
Autor, pochodz¹cy z powiatu koœcierskiego, zaczyna swoj¹ opowieœæod
wspomnieñ rodzinnych i czasudzieciñstwa. Ale porz¹dek i szczêœcie
burzy wojna,
która ju¿ w pierwszym okresie bardzo silnie uderzy³a Kaszubów koœcierskich.
Wraz z autorem mo¿emy œledziæ
i prze¿ywaætragizm wysiedleñ jesieni¹ 1939 r.,
gdy w bydlêcych wagonach tysi¹ce ludzi by³o wywo¿onych w nieznane do Generalnej Guberni. B. Brandt dok³adnie opisuje ciê¿kie ¿ycie swojej rodziny
oraz ofiarn¹ pomoc ze strony mieszkañców Podlasia, dok¹d trafiali Pomorzanie. Czasami jednak ¿ycie musia³o braæodwet 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 pracê u bauera. Jest w ksi¹¿ce tak¿e fascynuj¹ca opowieœæo brawurowej uciecz-
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ce z robót i powrocie na Pomorze - podró¿y poci¹giem bez jakichkolwiek
papierów i niewyobra¿alnymwprost szczêœciu.
Autor trafi³ do swoich krewnych, gdzie ukrywa³ siê do momentu, a¿ uda³o siê powróciætak¿ejego w³asnej rodzinie. Podj¹³ wówczaspracêw niemieckim maj¹tku w Niedamowie, a
nastêpniemusia³ wyjechaæna roboty na ¯u³awy. Wkrótce tak¿eca³¹ rodzinê
wpisano na niemieck¹ listê narodowoœciow¹i pod koniec 1943 r. B. Brandt
dosta³powo³anie do wojska.
Ta czêœæ
ksi¹¿ki wydaje siê najciekawszai najbardziej wartoœciowa.Autor doœæ
szczegó³owoopisuje swoj¹ s³u¿bêwarmii niemieckiej oraz okolicznoœciucieczki "na drug¹ stronê frontu". S¹ tu znakomite opisy s³u¿byw wojsku polskim we W³oszech,a wœródkompanów B. Brandabyli np. G. HerlingGrudziñski czy A. Miêdzyrzecki.
Ma³o mamy tak¿e dotychczasopisów losów Pomorzanpo 1945 r. Autor
bardzo ciekawie opisuje swój pobyt we W³oszech oraz nastêpniew Anglii,
gdzie kontynuowa³ swoj¹ edukacjê.O tym, jak wygl¹da³o ¿ycie w tym okresie, w sposóbanegdotycznyopowiada Brandt w suplemencie(wspania³ajest
anegdotao samochodachi amerykañskiej¿andarmerii).
Tym, co z pewnoœci¹ubogacaksi¹¿kê, jest warstwa ilustracyjna. Autor
mia³ znakomite archiwum domowe, a w nim liczne dokumenty i oryginalne
fotografie, szczególniez okresupobytu na Zachodzie.Znacznaich czêœæ
znalaz³a siê w ksi¹¿ce i z pewnoœci¹pozwoli lepiej odczytaæklimat tamtych czasów.
Ksi¹¿kê poprzedzawstêp autorstwaprof. JózefaBorzyszkowskiego.
Kaszubi: wierzenia i twórczoœæ.
Z S³ownika Sychty, zgromadzi³ i u³o¿y³
J. Treder, Gdañsk 2000, wyd. Oficyna Czec, ss. 216
S³ownik gwar kaszubskichna tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty
s³uszniejest uwa¿anyza nieprzebran¹ skarbnicêkaszubskiejkultury. Jednak¿ekorzystanie z niego jest utrudnione z kilku powodów - jest s³abodostêpny,
bo wydano go ju¿ doœæ
dawno i w niewielkim nak³adzie,jest bardzo obszerny
i znalezieniew nim interesuj¹cej kwestii zabieradu¿oczasu,a ponadtotrzeba
umieæsobieradziæz zapisami filologicznymi. Terazczerpaniez tej skarbnicy
dziêki ksi¹¿ce JerzegoTrederabêdzie du¿o³atwiejsze.
Ca³oœæ
materia³u u³o¿onow dziewiêtnastu tematycznych czêœciach(np.
poœwiêconezagadkomi ³amig³ówkom, odliczankom i rymowankom, wierzeniom zwi¹zanym ze œmierci¹,weselem,dzieæmi,diab³om i czarownicom, toastom,prognozowaniupogody itd.) Tak skonstruowanaksi¹¿ka bêdzie z pew-
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noœci¹cenn¹ pomoc¹ dla etnografów,jêzykoznawców i wszystkich osóbzainteresowanychkultur¹ ludow¹ Kaszubów.Jestto tak¿eznakomity materia³pomocniczy dla nauczycieli. Tym bardziej, ¿e autor nie ograniczy³ siê do prostego wynotowywania odpowiednichprzyk³adów ze S³ownikaSychty. Wszystko
jest opatrzonefachowym komentarzem,a ka¿daz czêœci,ka¿dehas³opodzielone jest na kilka grup. Np. w czêœcidotycz¹cej prawa i etyki ludowej mo¿na
przeczytaæo tym, jakie by³y zasadyprzy przyjmowaniu s³u¿by do pracy w
gospodarstwie,o zasadachwspólnegowypasu byd³a, o przestrzeganiugranic i
zasadachpracy na roli, o op³atach za us³ugi weselne (np. jak nale¿y p³aciæ
kucharce), o przejmowaniu gospodarstwaz ojca na syna i deputatachitd. Podobnie rozbudowanajest czêœæ
zwi¹zana z wiedz¹ ludow¹ (o anatomii cz³owieka, elementachprzyrody itd.), z przes¹dami, z marzeniami sennymi itd.
Ksi¹¿ka ta jest ogromnym zbiorem ludowych m¹droœci,przys³ów, nawet
wiców i krótkich form prozatorskich. Opracowanazosta³aw nowej, obowi¹zuj¹cej pisowni kaszubskiej, co tak¿ejest udogodnieniem w porównaniu z
zapisami w S³ownikuks. Sychty.
V konferencja kaszubsko-s³owiñska,red. W. Lysiak, Poznañ 1999,wyd.
Muzeum Pomorza Œrodkowegow S³upsku oraz Instytut Etnologii i Antropologii UAM, ss. 240
Od kilku lat w ró¿nych miejscowoœciachna Pomorzu Zachodnim odbywaj¹ siê cykliczne konferencjekaszubsko-s³owiñskie.Pi¹ta z kolei mia³amiejscew Rowach w 1998r. i zosta³azorganizowanaprzy okazji jubileuszu skansenuw Klukach.
Redaktoremksi¹¿ki zawieraj¹cej materia³y z tej konferencji jest poznañski etnograf Wojciech £ysiak i onjest tak¿eautorem Wstêpuoraz pierwszego
artyku³u pt. Rozwójzainteresowañludoznawczychna Pomorzu Zachodnim do
1939 r. Oprócz jego tekstu zamieszczonow ksi¹¿ce a¿ 26 innych artyku³ów,
nie ograniczaj¹cych siê tylko do kwestii S³owiñców czy szerzejproblematyki
kaszubskiej.
Zacznijmy jednak od S³owiñców.O ¿yciu codziennymmieszkañcówznad
jeziora £ebsko i Gardnoprzed 1939r. napisa³aV. Tkacz, pracownicamuzeum
w Klukach. O sytuacji ludnoœciowejna tym samym terenie, ale tu¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej,napisa³prof. H. Rybicki (opar³ siê na ciekawym
Ÿródle,jakim s¹ aktapierwszegopowojennegospisuludnoœciw 1946r.). Wreszcie M. Trawiñska przygotowa³atekst o frazeologii s³owiñskiej (w ca³ej ksi¹¿ce s¹ tylko dwa artyku³y o tematycejêzykowej).

