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Publikowany powyżej tekst zawdzięczamy Autorowi -  Bronisławowi 
Malinowskiemu oraz tłumaczce -  Annie Kwaśniewskiej, a przede wszystkim 
Instytutowi Bałtyckiemu. W 1934 r. dzięki staraniom Instytutu, do którego 
dobrych tradycji stara się nawiązywać także Instytut Kaszubski, ukazała się 
jak dotychczas jedyna monografia etnograficzna Kaszub pt. Kaszubi. Kultura 
ludowa i język. Jej autorami byli trzej wybitni badacze -  Adam Fischer, Frie
drich Lorentz oraz Tadeusz Lehr-Spławiński. Już w roku następnym została 
ona wydana w tłumaczeniu na język angielski w Londynie (The Cassubian 
Civilisation). Promotorem tegoż dzieła w międzynarodowym świecie nauko
wym był autor publikowanej powyżej przedmowy do tej pozycji -  Bronisław 
Malinowski.

B. Malinowski (ur. 7.04.1884 r. w Krakowie, zm. 16.05.1942 w New Ha
ven), pisząc ten tekst, był już badaczem o ustalonej renomie nie tylko w świe
cie anglosaskim. Był etnologiem, socjologiem i badaczem kultury. Uważany 
jest za jednego z głównych twórców brytyjskiej i europejskiej antropologii 
kultury. Był czołowym przedstawicielem nurtu funkcjonalistycznego w na
ukach społecznych. Studiował nauki przyrodnicze w Krakowie, a następnie 
socjologię i etnologię w Lipsku i Londynie. W latach 1914-1918 przeprowa
dził badania terenowe na Nowej Gwinei i na Wyspach Triobrandzkich. Publi
kacje zawierające podsumowanie tych badań przyniosły mu światowy rozgłos 
i uznanie naukowe. Od 1927 r. kierował utworzoną specjalnie dla niego Kate
drą Antropologii Społecznej na uniwersytecie londyńskim, a następnie w la
tach 1930-1938 był jednym z kierowników Instytutu Kultur i Języków Afryki 
na tejże uczelni. Od 1938 r. związany był z uniwersytetem Yale w New Haven. 
W czasie wojny kierował Instytutem Polskim w Nowym Jorku. Wiele jego 
prac weszło do kanonu nauk społecznych i humanistycznych.

Autorytet B. Malinowskiego znaczył bardzo wiele dla adresatów i od
biorców wydanej przez Instytut Bałtycki książki o Kaszubach. Przedrukowu
jąc obecnie jego przedmowę do niej, uaktualniliśmy jedynie pisownię i inter
punkcję, dostosowując je do obowiązujących współcześnie norm.


