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łecznych działających w Pszczewie w latach \ 945-2000, a mianowicie Związku Osadników Wojskowych, Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Dziwi p obieżne potraktowanie przez autora dzi ałal ności ORMO w
Pszczewie, skoro sam stwierdza, że była ona w tej miejscowośc i wyjątkowo liczna.
Wymienia jedynie chłodno cele działalności tej organizacji, m. in. "informowanie
organów bezpieczeństwa o nastrojach obywateli" (s. 54). Warto było zatrzymać się
dłużej przy postaci Kaczmarka, którego F. Leśny nazywa "groźnym przestępcą".
Mieszkar'1cy Pszczewa mówią o nim raczej jako o wiecznym partyzancie, miejscowym
Janosiku.
Na zakończeni e kilka słów o zamieszczonych w książce aneksach. Pierwsze dwa
nie są raczej związane z tematyką tej ks iążki (potwierdzenie przywileju lokacyjnego
miasta Pszczewa z roku 1508, archidiakoni pszczewscy w Jatach 130 1-1809). Spis
duszpasterzy Pszczewa w latach 1404-2000 nie jest kompletny; być może wynika to
z braku danych na ten temat, lecz autor tego nie wyjaśnia. Niekompletna jest tabela
dotycząca reprezentantów władz administracyj nych i samorządowych w Pszczewie
w latach 1945-2000 (brak informacji o wykształceniu pierwszych trzech urzędników).
J eśli zaś chodzi o bibliografię, to nie ustrzegł się w niej autor błędów w zapisie (przecinki mi~dzy miejscem wydania a rokiem wydania, niekonsekwentnie tylko niektóre
tytuły czasopism ujęto w cudzysłowie, Pafski Słownik Bibliograficzny zamiast Polski
słownik biograficzny.
Po przeczytaniu tej ks i ążki trudno powied zieć coś na temat zmian społeczno
gospodarczych w Pszczewie. Doceniając trud zgromadzenia przez autora materiałów
do jej napisania, niestety stwierdzić należy, że nie wyszed ł on poza pierwszy etap pracy
historyka. Nie wskazał na najważniejsze tendencje w ź.yciu społecznym i gospodarczym Pszczewa. Brakuje syntetycznego ujęcia dziejów tej miejscowości oraz
humanistycznego (przez pryzmat ludzkiego zycia) spojrzenia na nie. Na uwagę zas ługuj ą piękne fotografie autorstwa Joanny Niemirowskiej .
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Anna Zadrożyńska, profesor w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego, w swej pracy naukowej zajmuje się głównie studiami
nad kulturą ludową w aspekcie świąt i obrzędów. Jest autorką książek Homo faber
i homo ludens (Warszawa 1983), Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce (Warszawa
1976, współautors two) i Powtarzać czas początku (Warszawa 1985, l tom, 1988, II
tom). W związku z tą ostatnią powstała praca Światy, zaświaty...
Autorka odczytuje źródła etnograficzne w inny sposób, niż czynią to etnografowie. Jej głównym celem nie jest szczegółowy opis zwyczajów zw iązanych z uroczystościami rodzinnymi i dorocznymi oraz zjawiskami przyrody. Tworzy ona opowieść o zwykłym i niezwykłym czasie, tym świątecznym i tym zwyczajnym, o tym, jak
często człowie k, choć zanurzony w codzienności, znajduje się poza nią. Człowiek wsi,
którego jedyną troską na pozór była walka o byt, troszczył si ę z taką samą pieczo-
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łowitości ą o sprawy życia codziennego, jak i o dopełnienie obowiązków względem
tradycji. Racjonalność sta piała się z myś l e ni e m magicznym i zabobonnymi upodobaniami. Tam, gdzie brakowało wiedzy o świec ie, wkraczała nieracjonalność i przesądy. Z czasem oczywiście obszar niewiedzy zawęża się, ale nie znika.
Szczególnie współcześnie powinniśmy pam i ętać , że nie każde działanie ludzkie
powinno być nastawione na produkcję dóbr. Właśnie zabawa, jak definiowali ją
J. Huizinga i R. Caillois, jest tego typu zachowaniem. Ten rodzaj zabawy, będący najistotni ejszą częścią świętowania, jest poważną czynnością, rządzącą się określonymi
szczegółowo regułami. Jej uczestnicy muszą s ię w nią zaangażować emocjonalnie
i wierzyć w jej celowość. Na ten aspekt autorka zwraca uwagę w aspekcie czasów
współczesnych. Twierdzi, że jeśli uda się dotrzeć do istoty świąt i świętowania, to może
"też bardziej zrozumiałe okażą się dziś nasze niespełnione oczekiwania [w stosunku do
świąt" - K. K] wywodzące się z zupełnie innej rzeczywistości" .
Książka składa się z ośmiu szkiców. W pierwszym autorka wskazuje na problem
kategoryzacji czasu, będącej próbą usystematyzowania otaczającego człowieka świata.
Jak twierdzi, dla człowieka niewyobrażalna jest jednostajna wieczność i monotonia;
stąd podziały czasu, które w kulturach tradycyjnych (społecznośc i chłopskich Europy,
społeczno ści plemiennych itp.) opierały się na cyklach przyrody, te zaś wynikają
z wędrówki słońca po niebie. Ta zasada waloryzowania czasu obowiązuje nadal.
Większość terminów świąt kościelnych powiązana jest z przedchrześcijańskimi
obrzędami związanymi z kultem solarnym, a ogień jako substytut słońca pojawia s ię
w najważniejszych momentach roku liturgicznego (świeca adwentowa, choinka, świece
w dzień Matki Boskiej Gromnicznej, obrzędy Wielkiego Tygodnia, święto zmarłych).
Kolejne cztery rozdziały dotyczą pór roku i świąt w tych okresach roku obchodzonych. Pierwsza jest zima, ponieważ w dziełach etnograficznych rok obrzędowy
zaczyna się od Bożego Narodzenia. Jest to okres wkraczania czasu niezwykłego. Ten
nastanie z wiosną i Wielkanocą. Szkic czwarty zatytułowany jest: O letnim żegnaniu
czasu niezwyk/ego: o Zielonych Świątkach, św. Janie i Bożym Ciele, duchach wody,
ogniu i wiankach. Jes ień to okres świąt, które na pozór odnoszą się wyłącznie do tego
św iata to uroczystośc i czczące pracę. Przyroda zamiera, zamiera życie, "umiera"
powoli rok. Kolejne trzy szkice opowiadają o najważniejszych obrzędach przejścia
w życiu człowieka, dwóch koniecznych: narodzinach i śm ierci, oraz trzecim, nieobowiązkowym, ale pożądanym -zaślubinach .
Książka napisanajest barwnym, powie ściowym wręczjęzykiem . Nie umniejsza to
jej wartości merytorycznej . Jeszcze raz należy podkreślić, że nie jest to jedynie opis
obyczajów. To próba, jak określa to autorka, ukazania "tropu najgłębszego sensu ludzkich działań". Praca ta reprezentuje nowoczesny model badań interdyscyplinarnych.
Dowodzi to wielkiej erudycji autorki.
Publikacja ta ma przejrzysty, ułatwiający jej studiowanie układ . Na marginesie
zaznaczono omawiane tematy. Nie burzy to toku narracji i nie wprowadza podziałów,
które mogłyby wydawać się sztuczne. Uwagę zwracają również starann ie dobrane ilustracje, które pochodzą m.in. z publikacji Muzeum Etnograficznego w Krakowie
(Polska grafika ludowa, Kraków 1970).
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