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Perszon Jan „Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia 
pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach”

W bogatej, bo wielostronicowej monografii, wzbogaconej licznymi fotogra-
fiami i tekstami pieśni żałobnych i tekstami modlitw, autor opisał występujące na 
Kaszubach rytuały i wierzenia związane ze śmiercią i pogrzebem, które obecnie 
ulegają zanikaniu. Autor szczegółowo przedstawił opis zwyczajów i rytuałów 
sprawowanych od momentu śmierci aż do pierwszej rocznicy śmierci oraz tro-
ski o groby. Dzięki publikacji czytelnik uzyska wiedzę na temat modelu „dobrej 
śmierci” według Kaszubów.
Rozdział I. Antropologiczne i teologiczne podstawy ludowej koncepcji rzeczy 
ostatecznych. Rozdział II. Kaszubska „ars moriendi”. Rozdział III. Wierzenia 
i obrzędy pogrzebowe. Rozdział IV. Elementy zaduszkowe w roku obrzędowym. 
Rozdział V. Pobożność pogrzebowa i zaduszkowa w procesie przemian.

PBP poleca…
**TO WARTO PRZECZYTAĆ**

Schmandt Piotr „Sobótka, ścinanie kani, ogień i czary na Kaszubach”
Uroczystości świętojańskie stanowią do dziś zagadkę, dotykają bowiem wie-

lu fundamentalnych problemów ludzkiej egzystencji. Obmycie z grzechów, za-
bezpieczenie się przed kontaktami z nieczystymi mocami i radość z zabaw świę-
tojańskich – to najważniejsze przejawy obchodów przesilenia letniego. Uroczy-
stości te były nie tylko świętem ognia, dobroczynnego żywiołu oczyszczającego 
ludzi i świat, ale także świętem wielkiej radości życia.

Ścinanie kani było obrzędem niespotykanym w innych częściach Polski, poza 
terenem Kaszub. Tylko na tym terenie zaistniało misterium ptaka ofiarnego. Zręb 
wszystkich czynności związanych ze ścinaniem kani opierał się na wyborze kil-
ku aktorów, odgrywających w wieczór świętojański zasadniczą rolę, pochwyce-
niu ptaka, ogłoszeniu tego faktu całej wsi w sposób triumfalny i przygotowaniu 
miejsca sądu. Podział publikacji: 1. Ścinanie kani. 2. Ognie, zabawy i wróżby.  
3. Noc czarownic. 
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