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KASZUBI - NAROD, MNIEJSZOSC, GRUPA
POSLUGUJA.CA SIE JE_ZYKIEM REGIONALNYM

Kaszubi sâ  z pewnoscia_ w Polsce fenomenem kulturowo-etnicznym. W mono-
litycznym narodowosciowo i kulturowo pafistwie, na tie mniejszosci narodowych,
maja^cych oparcie w organizmach panstw sa^siaduja^cych (mniejszosc niemiecka,
ukrainska, litewska itd.), i mniejszosci etnicznych, ktore za takie uznane sa^przez
cal^Europ? (romska, tatarska), Kaszubi traktowani byli przez lata jako grupa etno-
graficzna, gdyz mozna byto wskazywac jedynie na specyfik? ich kultury materialnej,
nie zas odmiennosc kulturowa^ czy etnicznaj. Zmiana ustrojowa, ktora dokonala si?
w Polsce na przelomie lat osiemdziesiajych i dziewi?cdziesiajych XX w., nie tylko
dala Kaszubom mozliwosc walki o wlasne prawa i zmian? statusu wlasnej grupy
i jej j?zyka, ale nawet do podj?cia pewnych dzialari ich zmusila. Od tego czasu
w srodowisku kaszubskim nieprzerwanie trwaja^dyskusje dotycza^ce statusu grupy,
jej swiadomosci kulturowej, a takze przyszlosci i ksztaltu kultury kaszubskiej.

Kaszubi jako grupa dqza^ca do uzyskania takich praw jak inne mniejszosci
w Polsce, a takze statusu rownego statusowi mniejszosci etnicznych i j?zykowych
w Europie, musieli opowiedziec si? za zaklasyfikowaniem siebie do jakiejs grupy.
Problem okazal si? trudniejszy niz mozna by przypuszczac. Wynikalo to co najmniej
z kilku powodow. Lata dyskryminacji Kaszubow, osmieszania ich j?zyka, degrado-
wania kultury, upokarzania grupy kulturowej jako catosci wpiyn?ly negatywnie na
dum? z przynaleznosci do kultury kaszubskiej. Bardzo wiele osob do swojej ka-
szubskosci si? nie przyznawalo, inni wr?cz chcieli si? jej wyprzec, zapomniec.
Strach przed oskarzeniem o separatyzm, posa^dzeniem o nielojalnosc wobec Polski,
odtra^ceniem sprawiJ, ze Kaszubi do swojej odr?bnosci kulturowej cz?sto nie chcieli
si? przyznawac. Drugim powodem sâ  niejasne i nieostre definicje grupy kulturowej,
etnicznej, mniejszosci czy narodu. Kazde panstwo defmiuje te poj?cia na swoj
wiasny uzytek, ich zas uzywanie implikuje konkretne prawa, ale i status grupy,
i zmienic moze jej wizerunek wewna^trz i na zewnajrz spoleczehstwa. Prac doty-
cza^cych poj?cia etnicznosci, narodu, mozliwosci i sposobu jego ksztaltowania si?,
nacjonalizmow itd. powstalo niezmiernie duzo, wcia^z sq. to kwestie bardzo zywo
interesujajce socjologow, antropologow, etnologow, historykow2. Na tie tej obszernej

1 B. Synak, Kaszubska tozsamosc: ciqglosc i zmiana. Stadium socjologiczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdaiiskiego, Gdansk 1998, s. 26.

2 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, przet. T. Holowka, Paristwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 1991; A.D. Smith, The Ethnic Origins of Nation, Blackwell Publishing, Oxford 1986;
B. Anderson, Wspolnoty wyobrazone. Rozwazania o zrodlach i rozprzestrzenianin si% nacjona-
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literatury bardzo mocna^ pozycj? ma polska tradycja socjologii narodu, traktujqca
narod i kultur? w kategoriach swiadomosci spolecznej. Do najznamienitszych przed-
stawicieli tej szkofy naleza^ Florian Znaniecki, Jozef Chalasinski i Stanislaw Os-
sowski. Zastanawiaja^c si? nad obecnym statusem Kaszubow, wlasnie na ich prace
i teorie b?d? si? glownie powotywac.

Florian Znaniecki traktowal kultur? narodowa^ i jej tworzenie si? jako proces,
w ktorym najwazniejsz^rol? odgrywaja^ wybitne jednostki, inteligencja, ktora syn-
tetyzuje i ujednolica zroznicowana^ wewn?trznie grup?, jej tradycj? kulturowa^ od-
miany kultur lokalnych. ,,Narod jest grupa^ zorganizowana^ ale nie na zasadzie wla-
dzy, a na zasadzie przodownictwa. [...] Utrzymanie odr?bnosci ijednosci grupy,
ktore w ludzie dokonywa si? przez nieunormowana^ dzialalnosc jednorodnej masy,
w narodzie zostaje zesrodkowane i utrwalone dzi?ki instytucjom przodownikow
kulturalnych"3. Podobnie rol? wybitnych jednostek traktowal Jozef Chalasiriski, choc
silniej podkreslai zaleznosc mi?dzy dzialaczami, przodownikami a zwyktymi ludzmi:
,,Przywodcy ksztaftuj\e zbiorowe, ale w znacznej mierze sami sâ  jego wytwo-
rem. Dlatego tylko na tie zbiorowego zycia, z ktorego wyrasta, w zwia^zku ze stosun-
kami konkretnymi spolecznosci, ktorej jest cz^sCia^, przywodca nabiera petaego
znaczenia socjologicznego"4. W pracy b?d? si? wi?c powofywac na wypowiedzi
dziaiaczy kaszubskich, nauczycieli i artystow, zebrane podczas badan terenowych
prowadzonych na Kaszubach w latach 2007-2008. Przedstawi? ruch kaszubski,
ktory doprowadzil do zaistnienia ,,kwestii kaszubskiej" w szerszych ki-?gach, a takze
obecna^ sytuacj? kultury kaszubskiej, szczegolnie zas relacje mi?dzy ideami czy
projektami realizowanymi przez kaszubskie elity i ich odbiorem (i zaangazowaniem)
przez zwyktych Kaszubow.

Piei"wsz^ trudnosc w okresleniu statusu Kaszubow stanowi fakt, ze ,,w praktyce
wi?kszosc badaczy spraw kaszubskich to sami Kaszubi. [...] Zarazem sa^tez dzia-
Jaczami i ideologami ruchu kaszubskiego, stanowia^c elit? kulturalna^ aktywnie
ksztaltuja^ca^sama^kaszubskosc wedhig swiadomie zalozonego projektu"3. Sytuacja
ta ma dla nich istotne konsekwencje. W latach osiemdziesiajych i dziewi?cdziesia^-
tych zostaly na Kaszubach przeprowadzone dose obszerne badania socjologiczne,
na podstawie ktorych stwierdzono, ze ,,kaszubska^ tozsamosc konstytuuje kilka cha-
rakteiystycznych cech: podwojna i wyrazista autoidentyfikacja etniczna - narodowo-
etniczna (polska) i regionalnoetniczna (kaszubska), silnie utrwalona swiadomosc
grupowej odr?bnosci, ktorej podstawa^ jest wlasny j?zyk traktowany jako podsta-
wowy wyroznik kulturowy"6. Moje rozmowy z wieloma kaszubskimi dzialaczami,

lizmu, tium. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Krakow
- Warszawa 1997; A. Kloskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005; R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej
Europie, thim. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Spoleczny Instytut Wydawni-
czy Znak, Warszawa - Krakow 1998; E. Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions, w:
E. Hobsbawm, T. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

3 F. Znaniecki, Wspolczesne narody, Paiistwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 368.
4 J. Chalasinski, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej ,,Kopalnia" na Gornym

Slasku. Studium socjologiczne, Dom Ksi^zki Polskiej, Warszawa 1935, s. 105.
5 E. Nowicka, Stara i nowa kaszubskosc. Kaszubskosc jako etnicznosc ijako regionalizm, w: Kim

sq Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach spolecznvch, red. C. Obracht-Prondzynski, Instytut Ka-
szubski, Gdansk 2007, s. 85.

6 C. Obracht-Prondzynski, W kre^gu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studio i szkice, wyd.
Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Kaszubski
w Gdaiisku, Gdansk-Wejherowo 2003, s. 126-127.



Kaszubi - narod, mniejszosc, grupa poshigujaca si? j?zykiem regionalnyni 75

jak tez spotkania z ludnosciq. kaszubsk^potwierdzaja^t? tez?: Kaszubi podkreslajX
swoj\c kulturowa^ zaznaczaj\ przy tym wyraznie swoj^polskosc, milosc
do ojczyzny i przynaleznosc do narodu polskiego. I nie byloby w tym nic dziwnego,
gdyby nie sposob manifestowania tej polskosci.

Juz same pytania o to, kim sâ  Kaszubi, stawiane bez zadnego podtekstu, sugeru-
ja^cego, ze pytam o przynaleznosc narodowa^ wywoiywaty bardzo gwaltowne re-
akcje: oskarzano mnie o sprzyjanie ,,kaszubskiej opcji narodowej", ktorej ,,wszyscy
prawdziwi Kaszubi powinni si? wstydzic"7. Rowniez moje spotkania z naukowcami-
-dzialaczami zajmuja^cymi si? Kaszubami pelne byfy ,,ostrzezen", ze zajmowanie si?
grupa^ ktora uwaza Kaszubow za narod odr?bny od narodu polskiego, jest bl?dem,
gdyz to grupa marginalna i nie ma zadnego wpfywu na samych Kaszubow8. Rze-
czywiscie jest bardzo mala, a jej wpfyw na samookreslanie si? Kaszubow jest zni-
komy. Ma jednak dost?p do srodkow masowego przekazu (w szczegolnosci Inter-
netu), a jej radykalny charakter jest atrakcyjny zwlaszcza dla mlodego pokolenia.
Tozsamosc kulturowa - takze tozsamosc kaszubska - nie jest zastygla, dana raz na
zawsze. Zmienia si?, ewoluuje, ksztaftuje pod wphywem nowych pra_dow i nowych
bodzcow. Zaangazowani dzialacze kaszubscy, w wi?kszosci z mlodego pokolenia,
pokazuja^ zarowno historyczna^ jak i kulturowa^ oraz j?zykowa^ odr?bnosc Kaszubow
od Polakow, a ,,swiadomosc histoiyczna, okreslaja^c samoidenryfikacj? grupy, wphy-
wa takze na jej status kulturowy"9. Wedlug teorii kulturalistycznych rowniez przy-
naleznosc narodowa nie jest dana raz na zawsze"'. Poniewaz juz samo zdefiniowanie
narodu nastr?cza wielu trudnosci, a narod coraz cz?sciej bywa nazywany ,,wspol-
not^wyobrazona^"", Kaszubi w przyszlosci mog^stac si? narodem, choc obecnie za
narod si? z pewnoscia^ nie uwazaja^.

Jozef Chalasiriski traktuje narod jako wspolnot? spoleczno-kulturowa_, ktora
uksztaltowala si? historycznie dzi?ki roznym procesom prowadza^cym do narastania
poczucia narodowej swiadomosci, a takze do powstania instytucji kultury12. Tym-
czasem pisza^cy o Kaszubach badacze nie dopuszczaja^mozliwosci zmiany ich sta-
tusu, proby analizy Kaszubow jako fenomenu kulturowego, czynione przez mlodych
naukowcow, glosno krytykuja^c i traktujaj: jako kompletne niezrozumienie zjawiska.
Sposob pisania o Kaszubach dopuszczany jest jeden i przestrzega si? tego kon-
sekwentnie. Oto przyklad tego dyskursu: ,,Wydaje si?, ze dominujXce jest obecnie
stanowisko, iz kaszubszczyzna to «osobny j?zyk slowianski», co o c z y w i s c i e
w c a l e n i e o z n a c z a , z e K a s z u b i p o s i a d a j a ^ o d r ? b n a ^
s w i a d o m o s c n a r o d o w a ^ bowiem w wielu badaniach socjologicznych wy-
raznie udokumentowano, ze specyfika^ Kaszubow jest posiadanie przez nich podwoj-
nej tozsamosci: etnicznej - kaszubskiej i narodowej - polskiej"13 (podkr. N.D.).

1 rzeczywiscie, koniecznosc okreslenia Kaszubow jako pewnego rodzaju grupy
kulturowej sprawia wiele trudnosci i zalezy przede wszystkim od obranej metody.
Wobec wielosci teorii dotycz^cych etnicznosci i narodowosci, badaja^c Kaszubow,

7 Wywiad z dzialaczem ZKP, Wejherowo.
K Wywiad w Instytucie Kaszubskim.
l) C. Obracht-Prondzyriski, Wkr^guproblematyki kaszubsko-pomorskiej..., s. 62.

10 A. Kloskowska, Kultury narodowe it korzeni, s. 79-88.
" B. Anderson, Wspolnoty wyobrazone.
12 J. Chatasiriski, Kultura i narod. Studio i szkice, Ksi^zka i Wiedza, Warszawa 1968.
13 C. Obracht-Prondzynski, Kaszubi. Mi^dzy dyskiyminacjq a regiona/nqpodmiotowosciq, wyd.

Instytut Kaszubski w Gdaiisku, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdaiiskiego, Gdansk
2002, s. 332.
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nalezy odpowiedziec sobie co najmniej na kilka podstawowych pytah: czy narod
b?dziemy traktowac jako projekt polityczny, czy jako wytwor kultury? Czy narody
,,powstajaj', czy tez sâ  ,,tworzone"? Czy przynaleznosc do narodu defmiowac po-
przez czynniki obiektywne (wspolna kultura, j?zyk, pochodzenje, terytorium, wi?z),
czy poprzez czynniki subiektywne (poczucie przynaleznosci do gmpy, swiadomosc
odr?bnosci od innych)? Wreszcie: jaka jest roznica mi?dzy grupa^ etniczna^ i naro-
dern?'4 Przyjrzyjmy si? wi?c kaszubskiej dyskusji dotycza^cej narodowosci.

Cezary Obracht-Prondzynski uwaza, ze kwestia narodowosci kaszubskiej po-
wstala przy okazji spisu powszechnego w Polsce w 2002 r. Mialo si? w nim pojawic
pytanie o narodowosc, co w srodowisku kaszubskim wywoialo wiele gwaltownych
dyskusji. ,,Wskazywano m.in., ze w wielu srodowiskach mniejszosciowych ludzie
nadal niech?tnie przyznaja^ si? do swojej odmiennosci, zwlaszcza wobec osoby
obcej, i do tego przedstawiciela panstwa, jakim by! rachmistrz spisowy"'3. Obawia-
no si? zatem zanizonej liczebnosci grupy mniejszosciowej i manipulacji danymi.
W dyskusji tej zabraio rowniez gios mlode pokolenie dzialaczy kaszubskich, dla kto-
rych ,,przyj?cie opcji narodowej jest najlepsza^ formula^ ochrony i rozwoju kaszub-
skiego potencjahi kulturowego. [...] Tylko zaplanowane i drugotrwale dziaiania na
rzecz kaszubskiej idei narodowej moga^ przyniesc spodziewane efekty"16. Grupa
najbardziej radykalna glosno twierdzila, ze Kaszubi sa^ narodem odr?bnym od pol-
skiego: ,,Gdybym milczal, znaczyloby to, ze utozsamiam si? z generalizacjami
w rodzaju «(wszyscy) Kaszubi to Polacy». Zdaj? sobie spraw?, ze tak brzmi poglaji
wi?kszosci moich rodakow, ale uwazam, ze jest on bezposrednim rezultatem kilku-
dziesi?ciolet]niej polityki wynaradawiania Kaszubow przez Panstwo Polskie"17. Ta-
kiemu stanowisku stanowczo przeciwstawialo si? Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Choc na poczajtku dyskusji postanowiono, ze wybor narodowosci ma bye prywatna^
sprawa^kazdego Kaszuby, to jednak, jak podkreslal Brunon Synak, owczesny prezes
Zrzeszenia: ,,Z Kaszubami jest zupelnie inna sytuacja niz w przypadku Slajzakow.
Kaszubi czuja^bardzo silna^ wi?z z Polska^ sâ  przywia^zani do polskiej narodowosci,
czuja^ si? grupa^ etniczna^". Powinni wi?c podac narodowosc polska^ podki'eslaja^c
jednoczesnie, ze ich j?zykiem jest kaszubski18.

Tymczasem dziatacze skupieni wokol pisma ,,6droda" wydrukowali ponad
30 tysi?cy ulotek propaguja^cych opcj? narodowa,, a na lamach pisma intensywnie
namawiali do podawania narodowosci kaszubskiej. Kampani? prowadzono takze
w Internecie, ktory po raz pierwszy kaszubskie srodowisko wykorzystalo na tak ma-
sowa^skal?19. Cezary Obracht-Prondzynski tych dziaiaczy kaszubskich okreslil jako
srodowisko, ktore:

[...] tworza^ jednostki o roznym doswiadczeniu zyciowym, w roznym wieku (choc utario si§
mowic, ze sâ  to ,,miodzi", ktorzy rzekomo podniesli ideowy bunt przeciwko ,,starym" Kaszubom

14 C. Obracht-Prondzynski, Czy w Polsce powstajq nowe narody? Przypadek Slqska i Kaszub,
w: C. Obracht-Prondzynski, Wkre^gu problematyki kaszubsko-pomorskiej..., s. 110-112.

15 C. Obracht-Prondzynski, Spisy czy spiski, czyli o problemach z liczeniem Kaszubow w: Mniej-
szosci narodowe w Polsce w swietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adam-
czuk, S. Lodzihski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 269.

16 A. Jabtoiiski, Jeden z 5100, ,,Pomerania" 2002, nr 9, s. 22-23.
17 List otwarty Tomasza von Piechowskiego, cyt. za: C. Obracht-Prondzynski, Spisy czy spiski...,

s. 273.
18 Narodowosc: Kaszuba, ,,Gazeta Wyborcza. Trqjmiasto" 27-28 kwietnia 2002.
19 C. Obracht-Prondzynski, Spisy czy spiski..., s. 272.
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- chodzi jednak nie o nich, a raczej o podkreslenie pewnej opozycji), o roznym pochodzeniu etnicz-
nym (niektore mozna okreslic mianem ,,Kaszubow z wyboru"), jak tez roznia^ce si? w ocenie sytuacji
spolecznosci kaszubskiej, w tym w ocenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (sa^zreszta^w tej grupie
osoby naleza^ce do tej organizacji i sprawuja^ce w niej najwazniejsze fiinkcje, np. Artur JaWoiiski
b?da_cy wowczas wiceprezesem ZK-P, jak i osoby nieb?da_ce jej czlonkami i wyraznie kontestuja^ce
jej dzialania i program)20.

Rzeczywiscie, grupa ta nie jest moze homogeniczna, jeszcze nie udato jej si§
sformulowac wspolnego programu czy nawet stanowiska, wydaje siejednak, ze jej
pozycja stopniowo si§ umacnia. Dzieje si^ tak ze wzgl^du na dziaiania obecnego
prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ktory deklaruje:

Moirn zdaniem Kaszubi sa^narodem i ja co do tego nie mam watpliwosci. Natomiast nie ma dla
mnie takze watpliwosci, ze zdecydowana wi?kszosc Kaszubow nie ma takiej swiadomosci. Gdy
Kaszubi si? identyfikujaj to najcz?sciej w pierwszej kolejnosci z najblizsza_ okolic% a pozniej juz
roznie, nie zawsze jako Kaszubi, cz^sto najpierw jako Polacy, a pozniej Kaszubi. Zdecydowana
wiekszosc, moze nawet 95%, ma te swiadomosc, tozsamosc podwqjnaj regionalna^ kaszubska^ i naro-
dowa_polska^2i.

W spisie kaszubska^ narodowosc zadeklarowalo 5100 Kaszubow, dziesi^c razy
wi^cej stwierdzito, ze ich gJownym j^zykiem jest kaszubski. Artur Jablohski po
ogtoszeniu wynikow, ktore srodowisko kaszubskie przyj^Jo z wielkim rozczarowa-
niem, powiedziah

Mialem nadziej?, ze ta liczba b^dzie wyzsza. Ale, jak mowie_, wiekszosc Kaszubow ma podwqjna.
narodowosc. Ja uwazam, ze mamy wszystko, zeby uchodzic za osobny narod - j?zyk, historic, ziemi^,
brakuje jedynie swiadomosci narodowej, ktora^ mozna by wzbudzic. Jest wi^c nas okoto 330 tys.,
z czego 5100 osi^gn?lo stopieri pehiej swiadomosci narodowej, a reszta ma poczucie odr^bnosci
etnicznej22.

T$ niech^c do opcji narodowej Jabloriski uwaza za spadek po epoce PRL-u
i sklada na karb strachu przed upokorzeniami, wysmiewaniem, szykanami23. Tak
samo mysli wielu mtodych dzialaczy. Dla nich opowiedzenie si$ za kaszubska^opcja^
narodowa^ ma bardzo duze znaczenie:

Ta grupa, z ktora^ ja si§ utozsamiam, promowanie narodowosci kaszubskiej uwaza za najlep-
szy sposob, zeby w Kaszubach zachowac t§ kaszubskosc. Bo w ludziach, ktorzy czuja^ si? Polakami,
z pokolenia na pokolenie coraz bardziej, kaszubskosc staje si? zb?dna: bo po co? J?zyk nie jest po-
trzebny w komunikacji, bo z 99% osob na Kaszubach spokojnie dogadasz si? po polsku, wi?c po co
ci ten kaszubski? Kaszubski staje si? sposobem wyrazenia swojej duszy, jakims szacunkiem dla
przodkow, w wa^skiej grupie staje si? elementem dobrego smaku. W mojej grupie mowienie po
kaszubsku jest dobrze widziane. Ale w mojej grupie, wychodza^c na ulic?, mowienie po kaszubsku nie
jest mi potrzebne do tego, zeby si? porozumiec, niekiedy moze nawet komplikowac. A wi?c wzbu-
dzenie u ludzi konkretnej swiadomosci kaszubskiej, w tym wypadku narodowej, pokaze im, ze ten
j?zyk jest im potrzebny. Bo jesli s% Polakami, to po co im ten kaszubski? A ten proces idzie coraz
szybciej, bo juz teraz po kaszubsku mowia_gl6wnie starsi24.

!" Tamze, s. 270.
21 A. JaWoiiski, wywiad.
22 Majq tylko poczucie, ,,Gazeta Wyborcza. Trojmiasto", 18-19 czerwca 2003.
23 A. Jablonski, wywiad.
24 K. Rohde, wywiad.
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Poczucie bycia Kaszubem i podkreslanie odr?bnosci od Polakow mogloby wi?c
pomoc w zachowaniu wlasnej kultury ij?zyka. Artur Jabloiiski komentuje:

Dzis nikt nikomu nie b^dzie robil krzywdy za samookreslenie si?. Ale przez dlugie lata PRL-u
to by} swiadomy wybor.1 Wiadomo byio, ze zeby mozna byk> chocby na p6Jlegalnie funkcjonowac,
trzeba bylo bye lisem w tej grze. Ja uwazam, ze dzis'nic nie stoi na przeszkodzie, zebysmy byli tez
Iwem. I dlatego dose otwarcie mowi? o tych rzeczach. Ale gros osob mam wrazenie, ze jeszcze nie
wyrosla z tamtego czasu, z tamtych lat. I sta^d w czasie spisu taka nerwowa reakcja na dzialania grupy
osob, ktore inicjowary,1 rozsytali ulotki do Kaszubow, aby ci nie l?kali si? wpisywac narodowosci
kaszubskiej25.

Opcja pronarodowa na Kaszubach jest zjawiskiem marginalnym, majXcym jed-
nak duza^ potencj?. Na forum internetowym Kaszubow toczone sâ  ozywione roz-
mowy i dyskusje dotycza^ce przyszlosci spolecznosci, jej ksztaitu, charakteru, co
zmusza dzialaczy do zastanawiania si? nad przysztoscia^ kaszubskiej kultury. Miodzi
dzialacze zainicjowali obchody swi^ta kaszubskiego. Rownie waznym jak j^zyk
symbolem tozsamosci kulturowej sâ  dla kazdej kultury tradycja historyczna i zwia^-
zana z nia^ duma z przynaleznosci do jednego ludvi. Szczegolnie w sytuacji, gdy ta
kultura si? modemizuje i zmienia, a tradycje i obyczaje powoli zaczynaja^byc war-
toscia^muzealna^ j?zykiem mniejszosci mowi zas coraz mniej osob. Mniejszosc moze
jednak przetrwac, nie posJuguja^c si? j^zykiem przodkow i nie kultywuja_c tradycji
(ale jednak o niej pami?taja^c), jesli w jej swiadomosc wpisana zostanie odr?bnosc
kulturowa, jesli jej przedstawiciele bfda^mogli pola^czyc si? we wspolnym odczu-
waniu jednosci. Taka^ rol? we wszystkich kulturacji odgrywaja^ swi?ta narodowe.
Kaszubi swojego swi?ta do niedawna nie mieli, dopiero na pocza^tku XXI w. padla
propozycja, aby takie swi?to ustanowic i obchodzic. Wybrano dzien 19 marca, gdyz
tego dnia w 1238 r. po raz pierwszy pojawiia si? w oficjalnych dokumentach nazwa
,,Kaszuby". Pienvsze Swi?to Kaszub, zwane Dniem Jednosci Kaszubow, obcho-
dzono w 2004 r. Z roku na rok przyciqga ono coraz wi?cej osob, wokol niego orga-
nizowane sa^ na Kaszubach rozne imprezy, np. bicie rekordu gry na akordeonie.

Coraz cz?sciej tez przy okazji roznego rodzaju wydarzen i spotkan kaszubskich
wywiesza si? kaszubskie zolto-czarne flagi, pojawiajX si? gryfy - symbol i herb
kaszubski. Duze znaczenie ma rowniez hymn kaszubski (i toczona wokol niego
dyskusja). Wydaje mi si?, ze wi?kszosc Kaszubow wybrala opcj? polska^, gdyz uwa-
zala to za najbardziej naturalne, szczegolnie wobec koniecznosci opowiedzenia si?
albo za Polakami, albo za Kaszubami. Z pewnoscia_, jak mowil Piotr Dziekanowski:

[...] sytuacje sa^tak dynamiczne, ze dla coraz wie_kszej liczby osob to moze miec znaczenie, ale
to dalej jest marginalne. Bo na Kaszubach byli zawsze ludzie, ktorzy mowili, ze sâ  Kaszubami, a nie
Polakami. Raz jest ich wi^cej, raz jest ich mniej. Mysl§, ze w polszczyznie nie ma odpowiednich
poj^c, to jest troche^ pulapka j^zykowa. Nie ma normalnych, nienaukowych stow na opisanie takiej
grupy jak Kaszubi. Skoro nie ma na to poj?c, a sa^poj^cia albo grupa regionalna, ktora kojarzy si?
z Goralami czy Mazowszanami, a poj?cie kaszubszczyzny si? w tym nie miesci, jest szersze, to
znaczy, ze narod, ale Kaszubi to nie jest narod. Politycznie Kaszubi sâ  Polakami, w duzej mierze
kulturowo sâ  Polakami, ale w jakiejs mierze nie sa^ sâ  Kaszubami, ale to cos wi?cej niz grupa
regionalna2''.

25 A. Jabkmski, wywiad.
26 P. Dziekanowski, wywiad.
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W dyskusji o narodowosci kaszubskiej i o statusie Kaszubow nie chodzi wy-
l^cznie o spory wewnajrzgrupowe, a nawet o tozsamosc czy poczucie przynaleznosci
do narodu polskiego. Istotna^ kwestia^ jest uznanie grupy na zewnajrz, jej finansowa-
nie i ochrona, ale takze - wewnajrzgrupowe odczucie prestizu i odr?bnosci kul-
turowej, ktore ulatwic by moglo Kaszubom starania o zachowanie i rozwqj wfasnej
kultury i j?zyka. Bye moze to nie tylko strach przed wyla^czeniem ze wspolnoty
polskiej i traktowaniem ich jako elementu niebezpiecznego dlajednosci panstwa
polskiego, ale rowniez przed oskarzeniem o brak patriotyzmu powoduje, ze Kaszubi
tak bardzo boja^ si? przypisania im statusu mniejszosci. A przeciez o ich przywi%-
zaniu do Polski trudno dyskutowac. Wanda Kiedrowska, podobnie jak ogromna
wi?kszosc moich rozmowcow, uwaza: ,,Jestem przede wszystkim Polka^ a potem
Kaszubka^ z tym ze tych dwoch rzeczy nie da si? oddzielic"27. A wi?c bycie Ka-
szubem wcia^z duzo cz?sciej oznacza mitosc do swojej malej ojczyzny niz przy-
naleznosc narodowa, czy nawet etniczna^.

Zarowno Florian Znaniecki, jak i Jozef Chalasinski najwazniejsza^rol? w ksztal-
towaniu si? narodu przypisywali warstwie przywodcow, ktorej dziafania promieniu-
ja^ nast^pnie na zwyklych ludzi. Chalasinski pisal, ze ,,Narod jest spolecznoscia^
w ktorej formowaniu si? zasadnicza^ rol? odegrali intelektualisci, to jest ludzie pracu-
jajcy dla wytworzenia, utrzymywania i przekazywania z pokolenia na pokolenie idei
- wyobrazen o zyciu, czlowieku i spoleczeristwie"2S. Kaszubi zyskali swiadomosc
kulturowa^ pozno, bo dopiero w XIX w., dziejd pracy i pismom grupki dzialaczy,
a takze wskutek coraz silniejszej germanizacji, walki Pais z Kosciolem katolickim
i j?zykiem polskim. Te niekorzystne warunki zacz?ry zmuszac Kaszubow do zaj?cia
stanowiska w kwestii ich wlasnej kultury, a takze przynaleznosci narodowej. Jednak
ruch kaszubski - rozwijaja^cy si? powoli i dhigo niemaja^cy oddzwi?ku w samym
srodowisku kaszubskim - zmagal si? nie tylko z presja^niemiecka^. Choc skierowany
byl rzeczywiscie glownie przeciwko germanizacji, strona polska nie zawsze go
aprobowaia, gdyz komplikowai prezentowane przez ni^_ programy i wzorce narodo-
wego dzialania. ,,Stawial wymagania modyfikacji tresci i metod pracy narodowej,
liczenia si? ze swoistym charakterem regionu. Traktowany byl jako czynnik zagra-
zaja^cy dominacji politycznej aktualnie funkcjonuja^cych osrodkow kierowniczych
w skali Prus Zachodnich"29.

W bardzo skomplikowanej historii Polski, walcza^cej przez caly wiek XIX o za-
chowanie tozsamosci narodowej i j?zyka polskiego oraz odzyskanie panstwa w gra-
nicach przedrozbiorowych, ruch kaszubski mogl stanowic przeszkod? do osi^gni?cia
tych celow. Kaszubi zamieszkiwali bowiem teren strategiczny: nie tylko graniczny
mi?dzy Prusami a byla^ Polska^ ale przede wszystkim gwarantuja^cy dost?p do morza.
A ich wahanie w kwestiach narodowych, tak uwypuklane we wszystkich spisach
powszechnych, komplikowalo jeszcze bardziej i takjuz skomplikowanq. sytuacj?
dzialaczy polskich. Sta^d wlasnie ambiwalentny stosunek Polakow do sprawy ka-
szubskiej .

Poczajek ruchu kaszubskiego nalezy la^czyc z ideami regionalizmu kaszub-
skiego, ktory rozwijal si? od polowy XIX w. Jak wi?kszosc podobnych mchow
istniej^cych w tamtych czasach na terytorium Europy, mial on glownie charakter

27 W, Kiedrowska, wywiad.
28 J. Chalasinski, Kultura i narod, s. 37.
29 J. Borzyszkowski, Gdansk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studio z dziejow i kultury regionu,

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdariskiego, Gdansk 1999, s. 222.
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inteligencki. To najbardziej wyksztalcona warstwa Kaszubow zacz?la sobie zadawac
pytania o specyfik? kulturowa^ regionu i dostrzegla koniecznosc ochrony tej rozno-
rodnosci przed zywiolem germariskim i polskim. Inteligencja kaszubska, ktora wtedy
dopiero powoli si? Hsztaftowala i stanowila specyficzna^ grup? w ramach inteligencji
polskiej owczesnych Prus Zachodnich, glosila haslo utozsamiania si? z cafym re-
gionem. Brala pod uwag? nie tylko koniecznosc zachowania kultury kaszubskiej
i obrony interesow warstwy wyksztalconej, ale rowniez chlopskiej spoiecznosci
kaszubskiej i jej tradycyjnej kultury, ktora powinna si? rozwijac i znalezc nalezyte
miejsce w kulturze ogolnopolskiej30.

Polowa XIX w. nie byla czasem laskawym dla da^zen Kaszubow. Po pierwsze,
nie dojrzeli oni jeszcze do zastanawiania si? nad wlasna^ kultury po drugie, mogli
si? spodziewac oskarzen o antypolskie zachowania, co skutecznie hamowalo jakie-
kolwiek dzialania na rzecz umacniania jednosci kaszubskiej. Az do poczajku XX w.
ruch kaszubski nie zyskal wi?kszej dynamiki, a idee kaszubskie glosili pojedynczy
dzialacze. Ich slowa i poglaxly dopiero w XX w. stac si? miafy punktem odniesienia
dla bardziej zorganizowanych i swiadomych swojej, misji przedsi?wzi?c. W polowie
XIX w. jednak tych, ktorzy glosno domagali si? spojrzenia na rodza^ca^ si? kwesti?
kaszubska^, uwazano nie tylko za prekursorow, ale takze za ludzi niebezpiecznych,
a przez to osamotnionych w swoich ideach.

Taki los spotkal Floriana Ceynow?, pierwsza^ wielka^ postac nichu kaszubskiego.
Ceynowa nie zostal zrozumiany ani zaakceptowany przez swoje pokolenie, dopiero
w wieku XX uznano go za ojca regionalizmu kaszubskiego. Wlasne i ogolnopolskie
doswiadczenia tego okresu byly dla Ceynowy potwierdzeniem slabosci narodu pol-
skiego i triumfu germanizmu. Dlatego szukal oparcia wsrod ,,braci Slowian", w idei
ogolnoslowianskiej, co narazito go pozniej na zarzuty slowianofilstwa, panslawizmu,
rusofilstwa, ulegania wplywom carskiej Rosji, a nawet zdrady interesu narodo-
wego31. Rosja byla bowiem wrogiem Polski, jednym z trzech zaborcow, a wi?c po-
kladanie w niej nadziei na odrodzenie kulturowe Kaszubow musialo si? spotkac
z bardzo ostra^reakcja^ strony polskiej.

Juz w 1848 r. Ceynowa sformulowal program obrony Kaszubow przed wyna-
rodowieniem, w ktorym decyduja^ca^rol? przypisal samym Kaszubom. W pafistwie
polskim ulegali oni polonizacji za posrednietwem Kosciola, j?zyka, kultury, a po
rozbiorach Polski grozi im germanizacja, ktorej niebezpieczeristwo jest tak duze, ze
lud kaszubski nie moze oczekiwac skutecznej przed nia^ ochrony od Kosciola ka-
tolickiego, a tym bardziej od szlachty polskiej, musi podj^c walk? w obronie swej
tozsamosci, przede wszystkim zas j?zyka ojczystego i kultury. Rozstrzygaja^ca mia-
la si? okazac walka o j?zyk kaszubski, ktory nalezalo nie tylko piel?gnowac i pod-
trzymywac, ale tez rozwijac na wzor innych narodow slowiariskich. Ceynowa, aby
wykazac realnosc tego programu, sam zaczaj pisac i publikowac po kaszubsku,
staja^c si? w ten sposob ojcem kaszubskiego j?zyka pisanego32.

10 Tamze, s. 220.
31 J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany odpolowy XIX w. po wspol-

czesnosc, wyd. Wojewodzki Osrodek Kultury w Gdarisku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzial
w Gdahsku, Gdansk 1982, s. 14.

32 Z. Szultka, Szkic dziejow Kaszubow ze szczegdlnvm uwzgl^dnieniem przemian j^zvkowvch,
w: Kaszubszczvzna/Kaszebizna, z serii Najnowsze dzieje je_zvkow slowianskich, red. E. Breza, Uni-
wersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, Opole 2001, s. 34.
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Florian Ceynowa bal si? zarowno germanizacji, jak i powrotu rza^dow szla-
checkich w razie odbudowy panstwowosci polskiej na Pomorzu, co spotkalo si?
z bardzo ostra^ krytyka^ warstw uprzywilejowanych. Ceynowa nie mial jednak
w swoim programie postulatow niepodlegtosciowych o charakterze autonomicznym.
Pragnaj jedynie otwarcia jak najlepszych mozliwosci dla zwykfych Kaszubow, po-
prawy ich bytu i ochrony kultury oraz j?zyka. Choc cz?sto zarzucano mu tendencje
separatystyczne, nalezy podkreslic, ze Ceynowa szukal ocalenia przed germanizacja^
przez odrodzenie kaszubskiej ,,narodowosci", co w tamtych czasach znaczylo przede
wszystkim piel?gnowanie wlasnej mowy, wlasnego obyczaju i zwyczaju, organizacj?
wiasnych sil spolecznych i gospodarczych (ta cz?sc programu zostaia przez niego
ledwo zarysowana), nie zas programowe da^zenie do oderwania si? od szerszej
polskiej wspolnoty narodowej33.

Nast?pca^ a jednoczesnie antagonist^ Ceynowy byl Hieronim Derdowski, pisarz
urodzony w 1852 r., druga postac ruchu kaszubskiego. Tezy przezen gloszone moga^
dziwic, jednak ze wzgle/du na owczesne stosunki historyczne maja^ pelne uzasad-
nienie. Derdowski odzegnal si? od tez Ceynowy, uwazal bowiem, iz ten zrobil Ka-
szubom krzywd?, twierdza^c, ze sâ  narodem odre_bnym od polskiego, a takze sklocil
Kaszubow z klerem i szlachta^. Co wi?cej, byl zdania, ze kaszubski to jedynie dialekt
polskiego i ze Kaszubi nie potrzebuja^w zasadzie wlasnej literatury, jesli zas ma si?
ona rozwijac, to nalezy zadbac w wi?kszym stopniu o nadanie jej wypowiedziom
koloiytu lokalnego i wyzyskanie ludowej obrazowosci34. Marzeniem Derdowskiego
bylo, aby wszyscy Kaszubi opanowali j?zyk polski rownie dobrze jak Polacy za-
mieszkuja^cy inne regiony. Jednak w swojej tworczosci literackiej uzywal j?zyka
kaszubskiego bq.dz polskiego stylizowanego na kaszubski, a dziela jego zdobyly
rzesze czytelnikow, propaguja^c tym samym j?zyk kaszubski,, rowniez literacki.
Derdowski pragnaj dowartosciowania Kaszubow, ale chodzito mu o wyzbycie si?
przez nich regionalnego pi?tna33. Jego idee najlepiej wyrazaja^ slowa: Nie ma Kaszub
bez Polonii /A bez Kaszub Poise i.

Pod koniec XIX w. sytuacja na Kaszubach zacz?la zmieniac si? dzi?ki prze-
prowadzonym tam reformom. Coraz wi?cej mlodziezy kontynuowalo nauk? na
uniwersytetach, w akademiach czy na politechnikach. Dzi?ki temu powstala warstwa
srednia miodej inteligencji kaszubskiej, ludzi wyksztalconych: lekarzy, nauczycieli,
prawnikow, ekonomistow. Studiuja^c, mieli okazj? poznac swoich rowiesnikow z in-
nych terenow, a takze z innych panstw.

Ta mloda inteligencja po powrocie do rodzinnych stron wt^czyla si? na catym Pomorzu do pracy
politycznej i kulturalnej, zast^puja^c w wielu wypadkach starsza^ generacj^, a niekiedy wyjmuja_c ster
tej pracy z jej rajc. Starsza generacja, popowstaniowa, widza^c pozytywny rezultat swoich prac orga-
nicznych, opowiadate si? za odrodzeniem kraju i spoteczenstwa poprzez walk? ekonomiczna^ i oswia-
towa^ nie wychodza^c poza ramy biernego oporu zakreslonego normami prawnymi. Mtodsza generacja
oswiadczaJa si? na kazdym polu za bardziej aktywnymi fomiami walki politycznej i kulturalnej
poprzez budzenie swiadomosci narodowej i zrzeszanie si? szerokich mas spoleczenstwa. Te ogolne
przeobrazenia legly tez u podstaw ruchu mtodokaszubskiego1'1.

" Tamze.
34 G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, wyd. Oficyna Czec, Gdansk 1996, s. 36.
35 J. Borzyszkowski, htota ruchu kaszubskiego..., s. 22.
36 Tamze, s. 44.
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Zanim jednak ruch ten przybral ksztalt formalny, na Kaszubach zapanowalo
wyrazne ozywienie. W 1907 r. utworzono w Kartuzach Verein fur kaschubische
Volkskunde (Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze). Zalozyli je i prowadzili wy-
bitny badaczj?zyka kaszubskiego - Niemiec Fryderyk Lorentz oraz polski etnograf
i milosnik Kaszub - Izydor Gulgowski, tworca pierwszego skansenu kaszubskiego
we Wdzydzach. W Towarzystwie dzialali ludzie poczuwaja^cy si? do zwia^zkow
z Kaszubami, reprezentuja^cy zarowno ludnosc polska^ jak i niemiecka^. Z jednej
strony zainteresowanie Kaszubami kwitio, z drugiej jednak wpryn?lo ono na przy-
spieszenie procesu germanizacji, gdyz oslabiaio czujnosc Kaszubow-Polakow wobec
Niemcow37.

Sytuacja stala si? na tyle niepokoja^ca, ze zmusiia miejscowych dziaiaczy ka-
szubsicich, z Aleksandrem Majkowskim na czele, do przeciwdziaiania. Podj?to
proby powolania do zycia odpowiednika, a zarazem przeciwnika organizacji ka-
szubsko-niemieckiej38. I wlasnie obrona Kaszubow przed wynarodowieniem i utrata^
slowianskosci stala si? glownym celem dzialania swiadomej swej odpowiedzialnosci
gioipy inteligencji polskiej wywodza^cej si? z regionu. Poczajek XX w. to rozkwit
roznorodnych idei kaszubskich, ktore prezentowario w szybko rozwijaj^cej si? ka-
szubskiej prasie (,,Gazeta Gdanska" i jej dodatek ,,Druzba" - ,,Pismo dlo polscich
Kaszubow", ,,Gryf'). Wszystkie te dziaiania doprowadzity do powstania mchu
nazwanego mtodokaszubskim, skupiaja^cego inteligencj? w zalozonym w 1912 r.
Towarzystwie Mlodokaszubow, ktorego celem byl rozwoj ludnosci kaszubskiej pod
wzgl?dem kulturalnym, gospodarczym i politycznym.

,,Specy^cznosc tego ruchu polegala na tym, ze staja^c odmiennie niz w catym
zaborze pruskim w opozycji do starokaszubow - nie zadowalal si? on kontynuo-
waniem ideologii polono-kaszubskiej, lecz nawi^zuj^c do programu ogloszonego juz
przez Ceynow?, pragna^l dojsc do wspolnoty ogolnopolskiej poprzez podniesienie
samowiedzy narodowej - do samostanowienia Kaszubow o swoim losie"39. Pod
haslem: ,,co kaszubskie, to polskie" mlodokaszubi da^zyli do odrodzenia kaszub-
skiego - przede wszystkim rodzimej kultury - w ramach narodu polskiego, do roz-
woju gospodarczego, kulturalnego i politycznego Kaszub. Po raz pierwszy w historii
na Kaszubach powstal zorganizowany ruch spoleczny, w ktorym tworcami programu
i glownymi jego realizatorami byli reprezentanci rodzimej inteligencji40.

Po pierwszej wojnie swiatowej tereny zamieszkiwane przez Kaszubow zna-
lazly si? w trzech - raczej wrogich sobie - organizmach: w Niemczech, w Polsce
i w Wolnym Miescie Gdaiisku. Tym samym zerwane zostaly dotychczasowe wi?zi
gospodarcze i spoleczne. Te problemy pogl?bik> tez zle traktowanie Kaszubow przez
nowe wladze Polski. Mimo to Pomorze stalo si? miejscem rozkwitu wielu organi-
zacji kulturalnych i spolecznych. Dorastalo nowe pokolenie Kaszubow, wyksztal-
conych na polskich uniwersytetach, dzialaja^cych w organizacjach pomorskich
studentow, stowarzyszeniach i korporacjach typu ,,Pomerania" w Poznaniu i ,,Cas-
subia" w Warszawie. Na Pomorzu kwitla nauka, Kaszubi zostali obj?ci nowymi
badaniami. Zalozony zostal Instytut Battycki. ,,Wsrod wielu instytucji kultury na
Pomorzu, obejmuja^cych swoim zasi?giem Kaszubow, wyrozniala si? m.in. Roz-
glosnia Pomorska Polskiego Radia w Toruniu, wspierana przez spolecznikow,

37 G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, s. 62.
3S Tamze.

1 Tamze, s. 44.
1 J. Borzyszkowski, htota ruchu kaszubskiego..., s. 25.
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skupionych w toruriskim Zrzeszeniu Milosnikow Kaszubszczyzny «Stanica». Bardzo
silny byl takze rozwoj pomorskiej prasy, wydawanej wokol lokalnych stowarzyszen
kaszubskich"41. Dzialacze kaszubscy zacz?li si? tez poshigiwac kaszubska^ symbo-
lika^. Na sztandarach wi?kszosci organizacji pomorskich pojawial si? wizerunek
gryfa albo wzor haftu kaszubskiego42.

W Gdansku odrodzil si? mlodokaszubski ,,Gryf', ktorego dodatek ,,Gryf Ka-
szubski" byl redagowany przez tworcow nowego ruchu zrzeszyricow, ktorego nazwa
pochodzila od wydawanego przez nich dwutygodnika ,,Zrzesz Kaszebsko". Byl to
w zasadzie glownie ruch literacki, skupiaja_cy wspaniaiych tworcow kaszubskich,
propaguja^cy j?zyk i pisowni? kaszubska^.

Mimo rozkwitu prasy regionalnej i powstania wielu organizacji kaszubskich, nie
udalo si? Kaszubom stworzyc jednego, mowiajcego wspolnym glosem ruchu. Trudno
si? tez dziwic, ze w dwudziestoleciu Kaszubi, pomawiani i wczesniej, i teraz o dajze-
nia separatystyczne i aspiracje narodowosciowe, nie powolali do zycia politycznej
grupy przywodczej ani tez jakiegos ugrupowania lub stronnictwa politycznego, ktore
by moglo bye rzecznikiem takich da^zen43. Co wi?cej, mch kaszubski byl przedmio-
tem obserwacji zarowno wywiadu polskiego, jak i strony niemieckiej.

W trakcie drugiej wojny swiatowej stowarzyszenia, prasa i organizacje przestaly
istniec. Kaszubi mimo wszystko wla^czyli si? do walki po stronie Polakow, dzialaja^c
m.in. w Tajnej Organizacji Wojskowej ,,Gi"yf Kaszubski", a takze w zalozonym
w 1945 r. i funkcjonuja^cym legalnie w Anglii Zwia^zku Pomorskim. Po odzyskaniu
przez Polsk? wolnosci wznowienie aktywnej dzialalnosci okazalo si? w warunkach
Polski Ludowej bardzo trudne. Kaszubscy aktywisci traktowani byli wrogo, od-
suwani od kierowniczych stanowisk, inwigilowani i oskarzani o dzialalnosc wrogq.
panstwu. Jednak juz w 1946 r. odbyl si? I Kongres Kaszubski, na ktorym kaszubscy
dzialacze upomnieli si? o swoje prawa. Choc sytuacja ruchu kaszubskiego w okresie
formowania struktur komunistycznych w Polsce byla bardzo trudna, nie zaprzestal
on calkowicie swojej dzialalnosci. W pierwszym okresie ograniczal si? glownie do
folkloru i ludowych tradycji (powstalo wtedy np. Muzeum Kaszubskie w Kartu-
zach), co spotkalo si? z duzym uznaniem kaszubskiej ludnosci, ktora ochoczo poma-
gala przy tworzeniu przeroznych zespolow folklorystycznych. Zacz?la si? tez wtedy
odradzac kaszubska sztuka ludowa. Niestety, jednoczesnie pomijano milczeniem
wszystko, czego Kaszubi dokonali w dziejach, dzialania zasluzonych ludzi, przejawy
kultury wykraczaja^ce poza czysty folklor. Rozbito istnieja^ce dotard luzne struktury
ruchu kaszubskiego. Dzialacze urza^dzali si? wi?c na podrz?dnych, nierzucaja^cych
si? w oczy posadach44, niektorzy jednak - glownie w ramach tolerowanego przez
wladze nurtu folklorystycznego - nadal podejmowali najistotniejsze problemy ka-
szubszczyzny.

To dzi?ki nim wlasnie wykorzystano odwilz po smierci Stalina. Istnienie wcia^z
zywego nurtu folklorystycznego ulatwilo utworzenie w 1956 r. Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Organizacja ta skupila wszystkich aktywistow rachu ka-
szubskiego, niezaleznie od tego, z jakich organizacji si? wywodzili, i szybko swoim

41 J. Borzyszkowski, Historic! Kaszubow, w: J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia,
geografia, j^zyk i pismiennictwo Kaszubow, Wydawnictwo M. Rozak, Gdansk 1999, s. 62.

t: Tamze.
43 Tamze, s. 58-59.
14 T. Bolduan, Nie dali si% zlamac. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995, Oficyna Czec,

Gdansk 1996, s. 93.
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zasi?giem obj?te prawie cale Kaszuby, co swiadczy o przywia^zaniu mieszkaricow
regionu do wtesnej kultury i idei mchu kaszubskiego. Powstaty liczne oddziafy na
wsiach i w miasteczkach kaszubskich, ktore starafy si? w ramach ograniczonych
mozliwosci animovyac lokalne zycie kulturalne.

Az do upadku komunizmu w Polsce srodowisko kaszubskie bylo inwigilowane,
oskarzane o tendencje separatystyczne i dziatelnosc wywrotowa^. Wielu dzialaczy po
odwilzy poddano przesladowaniom, wla^cznie z aresztowaniami i konfiskata^ r?ko-
pismiennych zbiorow. Mimo tych skrajnie niekorzystnych warunkow, udato si? Ka-
szubom zachowac swoje wartosci kulturowe i j?zykowe.

Zmiana systemu politycznego w Polsce pozwolila ruchowi kaszubskiemu juz
od poczajku lat dziewi?cdziesiaj:ych wte_czyc si? nie tylko w prac? kulturalna^ ale
tez w propagowanie wsrod mieszkahcow Pomorza postaw obywatelskich i de-
centralizacji pahstwa oraz umacnianie roli regionow. Sytuacja Kaszubow szybko si?
poprawila. Po wyborach w 1989 r. powstala w Polsce Komisja Mniejszosci Narodo-
wych i Etnicznych, do ktorej giownych zadah nalezaty ,,sprawy zwia^zane z utrzy-
maniem dziedzictwa kiilturowego mniejszosci narodowych, etnicznych i j?zykowych
oraz ochrony ich praw". W 1995 r. Polska podpisala Konwencj? Ramowq. o Ochro-
nie Mniejszosci Narodowych, zobowia^zujXca^ pahstwo do uznania, ,,ze kazda osoba
naleza^ca do mniejszosci narodowej ma prawo swobodnego uzywania, bez jakich-
kolwiek ingerencji, jego/jej j?zyka mniejszosci, zarowno prywatnie, jak i publicz-
nie, ustnie i pisemnie", i ratyfikowala jq. w listopadzie 2000 r. Konieczne staly si?
w zwia^zku z tym zmiany w ustawodawstwie polskim wzgl?dem mniejszosci.
W listopadzie 2004 r. sejm uchwalil ustaw? o mniejszosciach narodowych i etnicz-
nych oraz j?zyku regionalnym, przyj?ta^w styczniu 2005 r., ktora stanowila przygo-
towanie konstytucyjne Polski do ratyfikowania Europejskiej Karty J?zykow Regio-
nalnych lub Mniejszosciowych (przyj?tej przez sejm RP do ratyfikacji 13 czerwca
2008 r.), a przede wszystkim do wejscia do Unii Europejskiej. Ustawa ta zawiera
defmicj? mniejszosci narodowych oraz uznaje j?zyk kaszubski za jedyny j?zyk
regionalny w Polsce, wprowadza mozliwosc uzywania j?zyka mniejszosci jako
pomocniczego przed organami gminy, a takze - obok urz?dowych - tradycyjnych
nazw miejscowosci i obiektow fizjograficznych oraz nazw ulic w j?zyku mniejszosci
w tych gminach, w ktorych nie mniej niz 20% mieszkahcow, zgodnie z wynikami
ostatniego spisu powszechnego (2002 r.), poshiguje si? j?zykiem kaszubskim. Na-
kiada rowniez na organy wladzy publicznej obowia^zek wspierania dzialalnosci
zmierzajXcej do ochrony, zachowania i rozwoju tozsamosci kulturowej mniejszosci
i okresla mozliwosci przyznawania mniej szosciom dotacji na te cele. Defmiuje takze
zasady funkcjonowania j?zykow mniej szosciowych w szkolach i srodkach maso-
wego przekazu.

Kaszubi od poczajtku bardzo si? zaangazowali w prace nad ksztaltem ustawy
i przygotowywaniem najpierw do podpisu, a nast?pnie do ratyfikacji Europejskiej
Karty J?zykow. Droga do uznania ich za grup? poshigiija^ca^ si? j?zykiem regio-
nalnym nie byla jednak prosta. Zarowno kultura i j?zyk, jak tez status wspolnoty
kaszubskiej zmienialy si? przez caly okres wolnej Polski. W czasach komunizmu
mogia bye uznana jedynie za grup? etnograficznaj przelom ustrojowy umocnil jej
pozycj? w regionie, uznano takze jej odr?bnosc kulturowa^. Trwaiy dyskusje nad
statusem kaszubszczyzny. W trakcie prac Komisji ds. Mniejszosci pojawil si? prob-
lem zaklasyfikowania Kaszubow, ktorzy z prawnego punktu widzenia nie zyskali
statusu mniejszosci etnicznej ani narodowej. Dzi?ki specjalnym zapisom mogli
jednak od pocza^tku korzystac z pewnych regulacji prawnych, szczegolnie w zakresie
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nauki i nauczania wj?zyku kaszubskim w szkolnictwie publicznym oraz w mediach.
Te mozliwosci dawalo Kaszubom miano ,,grupy etnicznej"45. Jednoczesnie dziaiacze
kaszubscy bardzo dobitnie podkreslali, ze nie sa^mniejszosciaj lecz regionalny grupa^
etniczna^, piel?gnujajca^odr?bnosc etnicznaj j?zykowaj ale majajca^ ,,naturalne poczu-
cie przynaleznosci do szerszej wspolnoty narodowo-pahstwowej"46. Zdaniem wielu
Kaszubow terrain ,,mniejszosc" miai znaczenie pejoratywne, mogi wywolac nega-
tywne dla spolecznosci kaszubskiej konsekwencje. Jeden z liderow kaszubskich,
cytowany przez Slawomira Lodziriskiego, powiedzial: ,,My jestesmy grupa^ etniczna^
i my to cary czas podkreslamy, my nie jestesmy mniejszoscia^ ani narodowa^ ani nie
etniczna^ mniejszoscia^, bo tak w sensie ilosciowym to my tu jestesmy wi?kszoscia^
ale to nie o to chodzi, tylko ze nie mamy poczucia dyskryminacji, co prawda ono
bylo w przeszlosci, ale nie chcielibysmy bye wpychani w taki kanal wlasnie typowo
mniejszosciowy"47. W tym samym duchu w 1994 r. wypowiadal si? w imieniu Zrze-
szenia pose! Jan Wyrowiriski: ,,ustawa adresowana jest do mniejszosci, ktore nie
identyfikuja^ si? z narodem polskim, a tym samym spoiecznosc kaszubska jako na-
lezajca do narodu polskiego nie powinna bye wla^czona do grupy mniejszosci obj?-
tych ochrona^na podstawie przepisow ustawy"48.

Kaszubi da^zyli do zagwarantowania sobie praw w ustawie. Jednakze mozliwosc
przyznania im statusu mniejszosci budzite duze zastrzezenia zarowno dzialaczy, jak
i Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zdaniem owczesnego ministra Michala JagieHy,
kwestia Kaszubow powinna bye uregulowana nie na poziomie mniejszosci, lecz
kultury lokalnej49. Sami Kaszubi zastanawiali si§ zas nad mozliwoscia_ zaklasyfi-
kowania ich jako ,,mniejszosci etnicznej", choc mieli sporo wa^tpliwosci co do tego
okreslenia. Bez niego moglibyjednak stracic prawa, ktore juz wczesniej uzyskali.
Poslowie obawiali si? natomiast, ze zapis taki spowoduje zqdanie uznania gmpy
slajskiej50. Ostatecznie dr Tomasz Wicherkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu zaproponowal rozszerzenie ustawy o ,,j?zyk regionalny", na wzor
juz istnieja^cych w krajach europejskich rozwia^zah Europejskiej Karty J^zykow.
Kaszubi mieli zatem korzystac z praw ustawy jako obywatele polscy poshigujajcy si?
j?zykiem regionalnym. Jak podsumowuje Cezary Obracht-Prondzynski, takie roz-
wia^zanie jest jednak radykalnym zaw?zeniem ich specyfiki i istoty tozsamosci51.

Rowniez obecnie elita kaszubska jest motorem dziateh na rzecz podtrzymywania
tozsamosci kulturowej i j?zykowej Kaszubow oraz poczucia odrebnosci kulturowej.
Kultura kaszubska ulegia takze instytucjonalizacji: ruch kaszubski rozwinajl si?,
powstahy dziesiajki instytucji kulturalnych zajmuja^cych si? roznymi aspektami
kultury kaszubskiej, w tym m.in. kaszubskie kluby studenckie, Instytut Kaszubski

45 S. Lodzinski, Mi^dzy grupq etnicznq a spolecznosciqposlugujqcq si^j^zykiem regionalnym.
Ewolucja statusu prawnego Kaszubow w polityce paristwa w Polsce po 1989 roku, w: Kim sq Ka-
szubi? Nowe tendencje w badaniach spoiecznych, red. C. Obracht-Prondzynski, Instytut Kaszubski,
Gdansk 2007, s. 158.

46 B. Synak, Tozsamosc kulturovco-etniczna Kaszubow a idea krajowosci (regionalizmu), ,,Kultura
i Spoteczeiistwo" 1991,nr2, s. 85.

47 Za: S. Lodzinski, Migdzy gnipq etnicznq..., s. 158.
4S Cyt. za: L. Grz^dzicki, J^zyk kaszubski w ustawie, ,,Pomerania" 2005, nr 1, s. 11.
49 Biuletyn zposiedzenia sejmowej Komisji Mniejszosci Narodowych i Etnicznych, 22.06.1994,

nr 12 (nr 640/11 kadencja), s. 9.
50 Za: S. Lodzinski, Mie^dzy gmpq etnicznq..., s. 160.
51 C. Obracht-Prondzynski, Badania spoleczne na Kaszubach: stan i potrzeby, w: Kim sq Ka-

szubi?..., s. 60.
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- organizacja naukowa czy Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Niektore z nich chronia^
przede wszystkim kaszubskie dziedzictwo kultury (muzea i biblioteki), inne zaj-
mujq. si? jego upowszechnianiem (domy kultury, swietlice, wydawnictwa, media
itp.), jeszcze inne kqncentruja^ si? na przekazie wiedzy o kulturze nast?pnym poko-
leniom (szkofy roznych szczebli). Tej instytucjonalizacji towarzysza^ nowe formy
upowszechniania i tworzenia wartosci kulturowych: roznego rodzaju konkursy (li-
terackie, recytatorskie, folklorystyczne, muzyczne), przegla^dy, festiwale, wystawy,
plenery itd.52 Coraz bogatsza oferta kulturalna przyci^ga nie tylko Kaszubow, ale
i turystow, ktorzy coraz liczniej przyjezdzajXna Kaszuby.

Istota^ dzisiejszego ruchu kaszubskiego jest dbanie z jednej strony o interesy
polityczne, administracyjne i pozycj? Kaszubow, z drugiej zas o jak najpemiejszy
rozwoj i upowszechnianie kaszubskiej kultury i j?zyka. W kazde z tych zadan za-
angazowane sa^ osoby, organizacje i instytucje kaszubskie, jednymi zajmuja^ si?
dzialacze amatorzy, innymi naukowcy, politycy, dzialacze wyzszego szczebla. Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie angazuje si? w sprawy polityczne i samorzadowe na
Kaszubach, choc nie jest partia^ politycznq. i stara si^ wyst^powac ponad partyjnymi
podzialami. Wystawia wlasnych kandydatow w wyborach parlamentamych i samo-
rzaxlowych, wla^cza si§ w kampani^, wskazuja^c ludzi zaangazowanych na rzecz
Kaszub i Pomorza, w dyskusje polityczne w sprawach regionu, organizuje i wspiera
rozne dzialania maj\ce na celu ochrone^ gmpowych interesow (np. sprawa herbu
wojewodztwa pomorskiego czy za^danie zmiany nazwy wojewodztwa na kaszubsko-
-pomorskie)33. Artur Jablonski podkresla, ze ,,waznym zadaniem Zrzeszenia jest
budowanie ^biorowej swiadomosci Kaszubow. Temu m.in. maja^ shazyc Zjazdy
Kaszubow, ktore odbywaja^ si^ od 10 lat, i od 2004 roku Dni Jednosci Kaszubow
19 marca. Celem tych dziaian jest uswiadomienie spolecznosci kaszubskiej wspol-
notowosci, wiasnych korzeni, historii'"4. Za Stanisiawem Ossowskim mozna po-
wiedziec, ze dzif ki takim dzialaniom tworzy si? ,,spoleczenstwo ideologii narodo-
wej", a bez takiej ideologii nie sposob mowic o narodzie ani o kulturze narodowej35.

Zdaniem polskich socjologow narod wia^ze si§ z kultury pismiennicza^, w prze-
ciwiehstwie do kultury plemiennej, ktora jest kultury tradycji ustnej. ,,Pojmujajc
narod jako spoleczenstwo kultury narodowej, szczegolna^rol? w narodzinach narodu,
w jego utrzymywaniu si? i rozwoju przypisuje Znaniecki tworcom kultury: intelek-
tualistom, pisarzom, artystom. W tej sferze intelektualnej formowat si? podstawowy
element nowoczesnego narodu - idea narodu"56. Rowniez dla rozwoju kultury ka-
szubskiej i swiadomosci odr?bnosci kulturowej proces powstawania standardowego
j?zyka kaszubskiego wydaje si? miec znaczenie decyduja^ce.

Dyskusji nad statusem j?zyka kaszubskiego nie sposob oderwac od sporow o ka-
szubska^ pisowni? i starah o stworzenie kaszubskiego j?zyka literackiego37. Cho-
dzi tu nie tylko o to, jaka^ form? ma miec kaszubski j?zyk pisany (bardziej podobna^
do polskiego, czy jak najbardziej odmiennaj, ale takze o to, jak t? nowa^ fonn?

32 C. Obracht-Prondzynski, Kaszubi. Mi^dzy dysktyminacjq..., s. 316.
53 C. Obracht-Prondzynski, Kaszubi dzisiaj. Kultura -j^zyk - tozsamosc, Instytut Kaszubski,

Gdansk 2007, s. 44.
54 A. Jabkmski, wywiad.
55 S. Ossowski, O ojczvznie i narodzie, Pahstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984,

s. 11.
•x> J. Chalasiriski, Kultura i narod, s. 31.
^ C. Obracht-Prondzynski, Kaszubi. Mie^dzy dyskryminacjq..., s. 334.
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upowszechniac. Literatura w j?zyku kaszubskim zacz?ia powstawac w polowie
XIX w., na wiek XX zas przypada jej rozkwit. J?zyk kaszubski jest wcia^z przez
badaczy nazywany j?zykiem in statu nascendi, mimo ze od kilkudziesi?ciu lat trwa-
ja^ prace nad jego standaryzacja^. J?zyk standardowy wydaje si? konieczny do roz-
powszechnienia nauczania tego j?zyka w szkolach, ksztalcenia przysztych jego
nauczycieli, propagowania tworczosci literackiej, zaistnienia kaszubskiego w Inter-
necie. Juz po drugiej wojnie swiatowej podejmowane byly proby normalizacji ka-
szubskiego. W 1974 r. z inicjatywy oddzialow gdahskich Zrzeszenia i Zwia^zku Lite-
ratow Polskich zwolano spotkanie literatow piszqcych po kaszubsku i innych osob
zainteresowanych kwestia^ pisowni kaszubskiej. Podczas tego spotkania wyloniono
komisj?, ktora miata zaja^c si? kodyfikacja^pisowni, przygotowaniem gramatyki oraz
opracowaniem podr?cznego slownika58. Prace zostafy zakonczone w 1975 r., jednak
wypracowanej normie zarzucano zbytnie podobiehstwo do j?zyka polskiego. Proby
uzgodnienia nowej normy (zarowno literackie, jak i teoretyczne) trwaty przez na-
st?pne lata. Dopiero w 1996 r. podczas spotkania Zespohi Oswiaty Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Gdansku doszlo do kompromisu i podpisany zostal ,,pro-
tokoi uzgodnieri dotycza^cych zasad pisowni j^zyka kaszubskiego". Dokument
stwierdza, ze nowe zasady ,,obowia^zuja^w kaszubszczyznie standardowej"59. Dzi^ki
tym postanowieniom mozliwe staio si^ stworzenie nowych podr^cznikow do nauki
je^zyka kaszubskiego, j?zyk ten moze pojawiac si? w dokumentach oficjalnych
i w zyciu pozaprywatnym. Od 2006 r. za sprawy j^zyka kaszubskiego odpowiedzial-
na jest Rada J^zyka Kaszubskiego, w ktorej sklad wchodza^komisje: Standaryzacji
i Normalizacji, Edukacyjna i Medialno-Administracyjna. To do nich nalezy two-
rzenie nowych regui ortograficznych i gramatycznych, nowego slownictwa kaszub-
skiego, a takze upowszechnianie uzywania j^zyka w domu, edukacji, mediach, zyciu
administracyjnym itd.

Wciajz jednak j?zyk standardowy znany jest bardzo niewielkiej grupie osob
wyksztakonych, a wiejtszosc zwyktych Kaszubow traktuje go z niech^cia^ a nawet
niezrozumieniem. Wielu tez uwaza, ze nie jest w stanie zrozumiec kaszubskiego
pisanego. Hanna Makurat, mloda badaczka zajmuja^ca si? j?zykiem kaszubskim,
uwaza, ze obecnie mamy do czynienia nie z jednym j?zykiem kaszubskim, ale co
najmniej z dwoma, ktore nalezy badac osobno. Pierwszy to wariant nieznormalizo-
wany, a wie_c dialekty i gwary, ktorymi posluguja^ si? Kaszubi w zyciu codziennym.
Drugi to j?zyk znormalizowany, ogolny, zwany cz?sto kaszubskim j^zykiem lite-
rackim60. Jest to j?zyk nauki w szkole, j?zyk projektow, znany jedynie niewielkiej
grupie kaszubskiej inteligencji. Poniewaz coraz mniej rodzin przekazuje nast?pnym
pokoleniom znajomosc j?zyka kaszubskiego, coraz wieksza^rol? zaczyna odgrywac
j?zyk standardowy, ktorego dzieci moga^ si? nauczyc w szkole. W tym podziale
odzwierciedla si? takze dwoistosc wspolczesnej kultury kaszubskiej.

Aby odpowiedziec na pytanie, jaka jest dzis kultura kaszubska, nie wystarczy
si?gnac do kaszubskich tradycji i obyczajow oraz sprawdzic, ktore z nich sâ  wcia^z
praktykowane, a ktore odesziy do lamusa. Kultur? kaszubska^ zwyklo si? uwazac za
kultur? chlopska^ gdyz wi?kszosc Kaszubow przez setki lat byla zwia^zana wlasnie
ze srodowiskiem wiejskim. Jednak taki jej obraz bylby nie tylko niepelny (w kohcu

'x Tamze, s. 336.
5<) Za: tamze, s. 338.
''" H. Makurat, Stan i problemy dzisiejszego je^zvka kaszubskiego, w: Biuletyn Rady Jqzyka Ka-

szubskiego. Rok 2007, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdansk 2007, s. 89-90.
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nie wszyscy Kaszubi mieszkali na wsi, w kulturze kaszubskiej wyst?pujaj elementy
kultury szlacheckiej, i ziemianskiej), ale takze nieaktualny61. Dzis wartosci kulturo-
we na Kaszubach sa^ tworzone co najmniej dwutorowo: w srodowiskach lokalnych
(z nimi zwia^zani sa^tworcy ludowi, ktorzy jednak swoja^sztuk? indywidualizujaj czy-
niajc J3_ wyrazem wksnej ekspresji artystycznej) oraz w srodowisku elity kaszubskiej
(dzialaczy skupionych w duzej mierze w miastach baxlz zwia^zanych z organizacjami
kaszubskimi), ktora swiadomie kreuje swojajozsamosc, wartosci kulturowe oraz po-
czucie przynaleznosci do kultury kaszubskiej i chce je wpoic zwykfym Kaszubom.

Zmiany kulturowe, ktore zaszly na Kaszubach w ostatnich dziesi?cioleciach,
wzmozona rola mediow (zwlaszcza programow kaszubskich), standaryzacja j?zyka,
szkolnictwo regionalne oraz inne dzialania (zwlaszcza ZK-P) na rzecz spolecznosci
kaszubskiej prowadza^dojej kulturowego ujednolicenia62. Kultury kaszubskiej nie
da si? juz zredukowac do odmian kultury lokalnej, tworzonej przez mala^ spo-
lecznosc i wyia^cznie na jej potrzeby. Ogolnokaszubska kultura zacze^a si? ksztal-
towac wraz z pojawieniem si§ ruchu kaszubskiego i tak jest do dzis63. Oczywiscie,
wcia^z jest ona zroznicowana lokalnie, jednak odgorne ujednolicanie moze pro-
wadzic do zatracenia jej bogactwa i roznorodnosci zarowno w warstwie j^zykowej
(wielosc dialektow kaszubskich), jak i obyczajowej.

Znaniecki pisal: ,,Nar6d nie opiera swego bytu, jak lud, na wiernym zachowy-
waniu przez czlonkow wlasnego wzoru kulturowego, lecz na swiadomym da^zeniu
do uczestnictwa w utrzymywaniu i rozwoju wspolnego, nadindywidualnego zaso-
bu kultury"64. W tozsamosci kaszubskiej rowniez dokonujX si? obecnie bardzo du-
ze zmiany. Zdaniem Cezarego Obrachta-Prondzynskiego, z jednej strony mozemy
mowic o stopniowym przechodzeniu od biemego, bezrefleksyjnego trwania przy
wlasnej rodzimej kulturze i wartosciach (tozsamosc nawykowa) do coraz aktyw-
niejszego poszukiwania i rozwijania tozsamosci indywidualnej i grupowej, czyli do
tego, co zwie si? ,,nowa^etnicznosciat"63. Tozsamosc nawykoWa oznaczalaby wi?c
mo wienie po kaszubsku, przynaleznosc do zbiorowosci rodzinnej, lokalnej i regio-
nalnej, stosowanie w zyciu codziennym nomiy obyczajowej w sposob automatyczny.
Z drugiej jednak strony coraz wi?ksza grupa ludzi uwaza, ,,ze aby bye Kaszuba,,
trzeba cos soba^i swoim zyciem reprezentowac w sferze zewn?trznej: znac i znajo-
mosc t? manifestowac w zakresie j?zyka, obyczajowosci, historii, tradycji wlasnej
grupy albo tez bye dzialaczem organizacji etnicznej lub przynajmniej jej czion-
kiem"66. O swojej kaszubskosci mtodzi ludzie nie dowiaduja^ si? juz tylko w rodzi-
nie, ale przede wszystkim w szkole, poprzez media lub uczestnictwo w zorgani-
zowanych dziaianiach.

Do tej swiadomej swojej kaszubskosci warstwy nalezy jednak niewielki procent
osob, ktore moga^ siebie nazywac Kaszubami. Dla wi?kszosci z nich nadal sprawa
ich tozsamosci etnicznej i jej zewn?trznych przejawow pozostaje kwestia^ drugo-
rz?dna^ nad ktora^ si? nie zastanawiaja^ do ktorej tez cz?sto maja^ stosunek ambi-
walentny: mowi? po kaszubsku, bo w tym j?zyku mowili do mnie rodzice i tak si?

( > l C. Obracht-Prondzyriski, Kaszubi dzisiaj..., s. 22.
62 B. Synak, Tozsamosc Kaszubow..., s. 81.
63 Tamze, s. 22.
64 F. Znaniecki, Wspolczesne narody..., s. 396.
<0 C. Obracht-Prondzynski, Badania spoleczne na Kaszubach: Stan i potrzeby, w: Kim xq Ka-

szubi?..., s. 59.
66 E. Nowicka, Stara i nowa kaszubskosc, w: Kim sq Kaszubi?..., s. 98.
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porozumiewam z sa^siadem, ale czy to czyni ze mnie Kaszuba? Rownoczesnie jednak
mamy do czynienia z publiczn^ (choc na ogoi powierzchownaj waloryzacja, ka-
szubskosci. Jak uwaza Brunon Synak, ,,z punktu widzenia przyszlosci spolecznosci
kaszubskiej i trwania jej kultury byloby niedobrze, gdyby wsrod przejawow etnicz-
nosci dominowaty takie wlasnie postawy i zachowania, a na plan dalszy schodzi-
io oparcie zewn?trznych wyroznikow kulturowych czy obiektywnych wskaznikow
etnicznosci (np. genealogicznych) w sferze identyfikacyjno-swiadomosciowej
(a wi?c nast?powala «autonomizacja» obiektywnych i subiektywnych wymiarow toz-
samosci)"67. Groziloby to zanikiem kaszubskiego zywioha. Jednoczesnie jednak
w wypadku kultury kaszubskiej mozemy mowic o ,,tozsamosci odkrytej", ,,odzyska-
nej", a nawet ,,wybranej" przez osoby niemaja^ce korzeni kaszubskich, ale identy-
fikuja^ce si? z Kaszubami i kaszubskosciq68. Jest to coraz cz?stsze zjawisko. Nie-
ktorzy z moich rozmowcow nie zastanawiali si? w ogole nad swoja^kaszubskoscia^
dopoki nie trafili przypadkiem na kaszubskich dzialaczy, inni zas kaszubskosci si?
wstydzili, ukrywali ja^i dopiero niedawno znow przyznaja^si? do bycia Kaszubami.
Bardzo wiele osob, nawet posrod najbardziej zaangazowanych dzialaczy, nie nalezy
do Kaszubow z pochodzenia. Przyjechali na Kaszuby, pokochali to miejsce, nauczyli
si? j?zyka i postanowili cos zrobic dla swojej nowej ,,maiej ojczyzny". Ich bycie
Kaszubami opiera si? wi?c w duzej mierze na ch?ci przynaleznosci do kultury ka-
szubskiej. Tej grupy cz?sto boja^ si? dzialacze kaszubscy ze starszego pokolenia,
odznacza si? ona bowiem radykalizmem w dzialaniach, ale takze pojmowaniem
kultury kaszubskiej jako czegos nowego, tworza^cego si?, cz?sto odcinaja^cego si?
od przeszlosci. To stawia kultur? kaszubska^ wobec nowych zagrozeri, ale i wobec
nowych mozliwosci (m.in. otwarcie si? na innych, wytwarzanie nowych wzorow,
uwspolczesnianie).

Wielu Kaszubow uwaza jednak, ze nowe wytwoi~y kulturowe (kultura wysoka,
literatura kaszubska, bynajmniej niefolklorystyczna, wspofczesna muzyka kaszubska
i po kaszubsku itd.) sa_ nienaturalne, ze zatracily zwiajzek,z tradycyjna^ kultury ka-
szubska^. Folklor dla wielu osob jest wcia^z podstawowym i jedynym prawomoc-
nym wyznacznikiem kultury Kaszubow69. Charakterystyczna wydaje si? dyskusja,
ktora rozgorzala w pismie ,,Norda", a szczegolnie na forum internetowym portalu
naszekaszuby.pl, po spotkaniu zorganizowanym w 2004 r. przez Klub Studencki
Pomorania z przedstawicielami regionalnych mediow na temat Kaszubow i j?zyka
kaszubskiego w mediach. Wyraznie zarysowala si? opozycja mi?dzy tymi, ktorzy
uwazali, ze w mediach jest za duzo ludowosci, ze kreowany jest wizerunek Kaszu-
bow jako grupy folklorystycznej, ze brak programow o aktualnych sprawach ka-
szubskich, a tymi, ktorzy bronili folkloru jako giownego wyznacznika kaszubskosci,
jako w zasadzie jedynego jej wyroznika70. Z tej polemiki powstalo symboliczne
hasto ,,Kaszubi w dzinsach", wyrazajXce ide? wspofczesnosci, dopasowania do
zmieniaja^cych si? warunkow zycia. Wywofeto ono fal? sprzeciwow. Franciszek
Kwidzynski, kierownik zespolu regionalnego ,,Kaszuby" w Kaituzach, pytal obu-
rzony: ,,Pan, panie Jacku Fopke, chce ubrac Kaszubow w dzinsy. Jak pan sobie to

67 B. Synak, Tozsamosc Kaszubow: ciqgtosc czy zmiana?, w: Kim sq Kaszubi?..., s. 80.
6S C. Obracht-Prondzyhski, Badania spoleczne na Kaszubach: stem i potrzeby, w: Kim sq Ka-

szubi?..., s. 59.
69 M. Komosa, Badania etnologiczne dzialaczy ruchu kaszubskiego - proba podsumowania,

w: Kim sq Kaszubi?..., s. 201.
7(1 www.kartuzy.naszemiasto.pl/wydarzenia/359997.html (18.06.2008).
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wyobraza? Skâ d widz, ktory przypadkowo przyjdzie na wyst?p, nie czytaja^c plakatu,
bedzie wiedzial, ze to Kaszubi? Bo na dzinsach tego nie napiszemy. Nie mog? sobie
wyobrazic, jak zespofy rockowe moga_ promo wac Kaszuby bez odrobiny kaszubskiej
tradycji"71. Ta opozycja mi?dzy tradycjonalistami a tymi, ktorzy chcieliby widziec
kultur? kaszubska^ wspoiczesna^ ciekawa^ dl,a mtodych, ktorych folklor nie intere-
suje i nie chca^byc z nim kojarzeni72, nie sprowadza si? jedynie do roznicy pokole-
niowej, choc odgrywa tu ona istotn^rol? i z pewnoscia^ mozna uznac za Cezarym
Obrachtem-Prondzyhskim, ze kaszubska tozsamosc jest zroznicowana pokole-
niowo73. Wazniejsze jest chyba rozroznienie kaszubszczyzny naturalnej, nawyko-
wej, b?da^cej cz?sto nieuswiadamiana^ cz^scia^ zycia codziennego, i kaszubszczyzny
kreowanej, przyjmowanej, b?da^cej forma^ swiadomego wyboru i decyzji. Karolina
Narloch mowi: «

U mnie, na moich rodzinnych terenach, w Lipnicy to funkcjonuje zupelnie inaczej, bo ka-
szubszczyzna tarn po prostu jest. Dzieci ucza^si^ kaszubskiego, wyjezdzaja^ na konkursy recytatorskie,
to jest wazne, dzi?ki temu mozna to wszystko utrzymac. Funkcjonuje tarn zespofy kaszubskie. Teraz
trzeba troch§ o to walczyc, ale tam sa^po prostu Kaszubi. Do^ynki si§ odbywaja^po polsku i po ka-
szubsku74.

Z dmgiej strony jest swiadome dzialanie na rzecz kultury kaszubskiej:

WspoJczesna kultura kaszubska, tak jak jest przyjmowana przez ludzi, ktorzy nie sa^ w sro-
dowisku i ktorzy identyfikuja^ kultury kaszubska^ z folklorem, odbieranajest jako dziwaczna. Choc ma
to pozytywny wydzwi^k, bo niekiedy otwiera ludziom oczy na to, ze po kaszubsku mozna spiewac
z gitarfi basowa^, a nie z burczybasem. To pokazywanie nas inaczej, jako normalnych ludzi. Jeszcze
niedawno kojarzono kulair? kaszubska^ tylko z niebieskimi kubrakami. Dla wielu ludzi tylko w zespole
mozna mowic po kaszubsku, a jak si§ rozchodzimy, to juz mowimy ,,normalnie". Jestem zwolen-
nikiem pokazywania bycia Kaszuba^ i kultury kaszubskiej jako czegos normalnego75.

Wcia^z wiele osob wszystko, co kaszubskie, traktujejako ludowe. Roman Drzez-
dzon, kaszubski wspoiczesny tworca, skarzy si?:

Kultura kaszubska jest kojarzona z ludowosciii i to nawet przez samych Kaszubow, tez tych
uswiadomionych, dziataja^cych w ruchu kaszubskim. Jak ktos si? dowiaduje, ze pisz? po kaszubsku,
od razu mowi si§: to pisarz ludowy, choc ta literatura nie ma nie wspolnego z ludowoscia^. Nawet na
oficjalnych stronach internetowych jest dziat ,,tworcy ludowi" i tam sa^tez profesorowie zajmuja^cy
si? kaszubskim, tylko dlatego, ze zajmuja^si? kaszubskoscia^ sa^wspolczesni pisarze, wszyscy wJozeni
do jednego worka76.

Cz?sto granica mi?dzy folklorem a folkloryzacja^ jest trudna do wyznaczenia.
Wielu Kaszubow docenia rol? zespoJow i grup kaszubskich, obawia si? jednak
wizerunku, ktory kojarzenie tych grup z kultury kaszubska^ moze utrwalic. Wcia^z
Kaszubi (i kultura kaszubska) sâ  rozpoznawani przez otoczenie wyla^cznie poprzez
stroje ludowe, folklor, tradycyjne instrumenty muzyczne itd. Wynika to w duzej
mierze z pozycji kultury kaszubskiej w czasach Polski Ludowej: ci, ktorzy nie chcie-

71 http://www.naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=370
72 Wywiady z mlodziez^ kaszubska_.
73 ,C. Obracht-Prondzyiiski, Badania spoleczne na Kaszubach..
74 K. Narloch, wywiad.
73 K. Rohde, wywiad.
76 R. Drzezdzon, wywiad.

s. 55.



Kaszubi - narod, mniejszosc, grupa poshiguj^ca si? j^zykiem regionalnym 91

li tak manifestowac swojej kaszubskosci, nie manifestowali jej w ogole, gdyz wladza
nie dopuszczata innego sposobu podkreslania swojej kaszubskosci niz tylko przez
ludowosc. Obraz Kaszubow w niebieskich strojach wpisal si? bardzo trwale w wy-
obrazenie kultury kaszubskiej i odroznienie Kaszuby od nie-Kaszuby. Jednak kultura
kaszubska si? zmienia i warto rowniez zwrocic uwag? na jej wspoiczesny wymiar.
Zdaniem Znanieckiego, ,,kultury nie sâ  niezmienne. W przecia^gu swego trwania
niektore stare wartosci i wzory zanikaja^ a wprowadzane sq. nowe, czy to dzi?ki
oryginalnym inicjatywom ich uczestnikow, czy dzi?ki przeszczepieniom z innych
kultur- chociaz cz?sto obserwuje si? opor przeciwko takim inicjatywom"77.

Obecnie ksztaituje si? kaszubska kultura masowa i kaszubska kultura wysoka:
powstaja^ zespoly muzyczne graja^ce wspolczesne aranzacje starych kaszubskich
utworow ba^dz spiewajajce po kaszubsku do wspolczesnych gatunkow muzycznych,
istnieJ3_ grupy teatralne poszukujajze korzeni kaszubskich nie poprzez folklor, kwitnie
zycie naukowe, intelektualne, z wymianami mi?dzynarodowymi, a takze projektami
animacyjnymi. Wspolczesny wymiar kultury kaszubskiej to takze manifestowanie
na inny sposob niz symbolika ludowa swojej przynaleznosci do spotecznosci ka-
szubskiej. Jako przyklad mozna podac: spontaniczna^ akcj? przyklejania na samo-
chody naklejek z gryfem bajiz napisem ,,Kaszebe" lub CSB, wzrost zainteresowania
roznymi kaszubskimi gadzetami, koszulkami, breloczkami itd., kaszubskie napi-
sy informacyjne, a takze organizowanie duzych imprez, w czasie ktorych Kaszubi
moga^ manifestowac swoja^ wspolnot?, takich jak coroczne zjazdy Kaszubow czy ka-
szubskie pielgrzymki™.

Warto dodac, ze folklor staje si? rowniez podstawowym produktem turystycz-
nym, a realny przekaz kulturowy zast?powany jest cz?sto rynkowym mechanizmem
popytu i podazy79. Coraz wi?cej Kaszubow wykorzystuje typowe (dla obcych) cechy
wizualne kultury kaszubskiej (stroj, piosenki, ozdoby, pojedyncze zdania po ka-
szubsku) jako form? zach?cenia turystow do wypoczynku w ich gospodarstwie
agroturystycznym. W ten sposob kaszubskosc staje si? widoczna, sprowadza si?
jednak do pustej manifestacji i produktu na sprzedaz. Brunon Synak obawia si?, ze
te manifestacje maja^ niewiele wspolnego z ,,podtozem swiadomosciowym i rze-
czywistym stosunkiem do wiasnych wartosci grupowych. Tendencja ta moze grozic
utratq. autentycznosci kultury kaszubskiej i jej prawdziwego «ducha»"80. Jeszcze
mocniej pisze o zjawisku ,,tozsamosci na sprzedaz" Ewa Nowicka, ktora uwaza, ze
dzisiaj kultura etniczna staje si? elementem oczekiwanym przez swiat zewn?trzny,
czyms, za co warto zaplacic jako za atrakcj? turystyczna^. ,,Gospodarz Kaszuba
w ostatnim dniu pobytu turystow w swoim domu przebiera si? w kaszubski stroj,
w ktorym nie chodzii na co dzien, przystraja konia i woz i zabiera na przejazdzk?
przedstawicieli wi?kszosci etnicznej, aby im po kaszubsku (albo z uzyciem kilku
slow kaszubskich) opowiedziec par? lokalnych legend. [...] Ich odr?bnosc, ich kul-
tura staje si? w zupehiie dostownym sensie towarem na sprzedaz"81. Czy jest to
jednak procesjednoznacznie negatywny? Dzialania elit mniejszosci, a takze ,,este-
tyzacja" kultuiy mniejszosciowej, jej charakter komercyjny nie sâ  przeciez skie-
rowane wyla^cznie na zewnajrz grupy - w stron? grupy wi?kszosciowej. Kieruja^

77 F. Znaniecki, Wspolczesne narody..., s. 22.
7(1 B. Synak, Tozsamosc Kaszubow..., s. 77.
79 M. Komosa, Badania etnologiczne..., s. 201.
*" B. Synak, Tozsamosc Kaszubow..., s. 80.
sl E. Nowicka, Stara i nowa kaszubskosc..., s. 100.
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si? one, nawet nieintencjonalnie, w obie strony - na zewnajrz: jako manifestacja
roznic kulturowych, reklama, produkt oraz do wewna^trz: jako zach?ta czy sposob
na zaangazowanie biernych przedstawicieli mniejszosci kulturowej. Nawet typ
,,etnicznosci na sprzedaz" oddziahije przeciez na sposob odczuwania etnicznosci
przez osoby uzywaj^ce symboli etnicznych c|la osia_gni?cia wi?kszych zyskow i ich
stosunek do kultury mniejszosciowej ulega zmianie. Z jednej strony produkty ka-
szubskie zwracaja^ uwag? na sama^ kultury, jej odr?bnosc, z drugiej zas niosa^nie-
bezpieczefistwo zatracenia istoty kultury kaszubskiej, jej autentycznosci. Jaromir
Szroeder uwaza, ze:

[...] te dzialania cepeliowo-pocztowkowe przetrwaja^ bo to jest interesujape dla turysty, zeby
zobaczyc kogos w takim stroju, jak zazywa tabak§, ale tylko przetrwa sam obrazek, nic wi^cej. Ale
niech bedzie jeszcze inny rodzaj odkrywania kultury kaszubskiej i tradycji kaszubskiej i wyko-
rzystywanie go jako material dla tworczosci artystycznej, jako szukanie korzeni, ale tez ozywianie
kultury kaszubskiej. Zeby tam, gdzie to jest jeszcze zywe, moc tego dotkna^c, uswiadomic, ze to nie
jest ciemnogrod i nie jest to smieszne, ale jest bardzo powazne, gl^bokie i ma ogromne znaczenie.
Ja widz? w takich dziataniach przyszlosc, to przetrwa w swiadomosci i w praktyce*2.

Jednak pytanie o przyszlosc kultury kaszubskiej to w gruncie rzeczy pytanie
o przenikanie idei od elity kaszubskiej do zwykfych Kaszubow. Jak podkreslal
Chalasiriski: ,,Wielkie grupy spoleczne, jak narod i paristwo, zyja^ jednak za posred-
nictwem malych. Nie do pomyslenia jest utrzymywanie sif narodu bez posrednictwa
rodzin i spolecznosci lokalnych. Narod i panstwo istnieja^o tyle, o ile wspolne war-
tosci narodowe czy paristwowe znajduja^ oparcie w tych mahych spolecznosciach,
wchodza^ do ich tradycji i przekazywane sâ  jako tradycja ustna we wspolnych,
osobisto-gmpowych doswiadczeniach"83.1 dalej: ,,W takich wlasnie grupach mafych
o bezposrednich, osobistych stycznosciach tworza^ si^, utrzymuja^ i przeksztalcaja^
wszelkie zasadnicze postawy i przekonania grupy. Cala pisana historia spoleczen-
stwa, oparta na druku, nabiera zycia dopiero w takich malych scisrych spolecznos-
ciach ludzkich"84.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie chce bye posrednikiem mi^dzy tymi, dla
ktorych przynaleznosc do kultury kaszubskiej jest wyborem, a tymi, ktorzy si? w niej
urodzili. Stara si§ poprzez swoje oddziafy terenowe wla_czac zwyklych Kaszubow
do refleksji nad swoja^ kultury. Ci Jednak cz^sciej przynaleznosc do oddziaha trak-
tujajako okazj^ do spotkania z przyjaciolmi niz jako walk? o kultur? kaszubska^.
Wielu dzialaczy obawia si?, ze ksztaitowanie wizerunku kultury kaszubskiej jako
ludowej spowoduje zamykanie jej w skansenie, sytuacj?, w ktorej kultura danej
spoiecznosci przestaje bye kultury zywa^ a staje si? wyla^cznie atrakcja^turystyczn^.
Wskazuja^ ze jest to szczegolne zagrozenie wobec naporu kultury popularnej i rosnaj-
cego wplywu mediow. Jaka jednak moze bye dla kultury kaszubskiej alternatywa?
Niektorzyjako rozwia^zanie proponuja^rozwoj literatury, muzyki i mediow w j?zyku
kaszubskim, w celu stworzenia wspolczesnej kaszubskiej kultury zycia codziennego.
Jednak wielu dzialaczy zdaje sobie spraw? z tego, ze kultura ta nie b?dzie juz calos-
ciowa, ze stanie si? jedynie naddatkiem do kultury dominujajcej. Szczegolnie jesli
chce zainteresowac mlodych ludzi, ktorzy w przysztosci maja^byc kaszubska^ elita^.
Piotr Dziekanowski uwaza:

10 J. Szroeder, wywiad.
S1 J. Chatasiiiski, Antagonizm polsko-niemiecki..., s. 12.
S4 Tamze.
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Kaszubszczyzna musi miec ofert§ w tym, co mlodych interesuje. Ale oczywiscie trzeba sobie
zdawac spraw?, ze taka mala spotecznosc nie wypracuje wielu rzeczy. My powinnismy okreslic sobie
jasno zakres, jak skaszubic t? kultury lokalna^ i miec pelna^ swiadomosc, ze my nie wezmiemy 100%,
jest silna polszczyzna, dzieci musza^si? uczyc angielskiego i innych j^zykow i musza^byc czlonkami
spolecznosci i polskiej, i europejskiej, i swiatowej. I my mamy cos im dac, ten element kaszubski,
natomiast nie ma co walczyc na wszystkich frontach ze wszystkim, bo nas jest za mato i jestesmy za
sJabi. Ale powinnismy tworzyc nasze rzeczy. Tyle, ze kwaliflkatorem nie powinno bye to, ze to jest
po kaszubsku, ale ze to jest ladne, dobre, ciekawe, fajne85.

Kultura kaszubska mialaby wi?c bye dodatkiem do kultury polskiej, wyrozni-
kiem danej grupy, cecha^ charakterystyczna^ nie zas kultura^ calosciowa^ jedyna^.

Sytuacja na Kaszubach zmienila si? bardzo po roku 1989. Spolecznosc ka-
szubska w ostatnich kilkunastu latach osiaj*n?la duzy sukces etniczny, szczegolnie
widoczny, gdy porownuje si? jej sytuacj? z poiozeniem innych mniejszosci na-
rodowych i etnicznych w Polsce. Procesom emancypacji kulturowej Kaszubow,
szczegolnie w sferze j?zyka, towarzyszyla aktywna dzialalnosc publiczna jej przed-
stawicieli, a takze da^zenia do uzyskania podmiotowosci politycznej, glownie na
poziomie lokalnym*6. Jak wynika z badan socjologicznych, Kaszubi w wi^kszosci
czuja^ si§ Polakami, ale sâ  bardzo przywia^zani do swojej malej ojczyzny. Swoja^
ziemi? szanuja^, uwazaja^za pi^kna^ w wiejcszosci chca^ zachowania specyfiki kul-
turowej Kaszub, ochrony kulruiy i j^zyka kaszubskiego. Jednak nieliczni tylko mysla^
0 kulturze kaszubskiej jako o podstawie wlasnej tozsamosci kulturowej, a o Ka-
szubach jako o swojej ojczyznie. To przywia^zanie wraz z przewartosciowaniem
tozsamosci kaszubskiej, z popularyzacja^ kultury i jej otwarciem na nowe pra^dy
kulturowe, z jej uwspolczesnieniem i nadaniem jej wartosci przede wszystkim
pozytywnej jako dodatkowego, ciekawego aspektu zycia zrodziio uczucie przy-
naleznosci do kultury kaszubskiej u wielu osob, ktore nie sa^bezposrednio zaangazo-
wane w jej ochronf, u zwyktych mieszkancow regionu. Nawet jesli dla wielu z nich
wia^ze si? ono z mozliwoscia^ zarobienia dodatkowych pieni?dzy na kaszubskiej
turystyce.

Z drugiej zas strony powodzenie etniczne Kaszubow, proces standaryzacji
1 instytucjonalizacji j?zyka kaszubskiego, a takze hasla podmiotowosci lokalnej
wymuszaja_ zmian? strategii kaszubskich organizacji. Hasla i potrzeby gloszone
jeszcze kilkanascie lat temu teraz sâ  zbyt slabe, nieostre i niewystarczaja^ce. Jak
uwaza Slawomir Lodziriski: ,,Pojawia si? potrzeba «twardej etnicznosci», tzn. ka-
szubskosci bardziej widocznej publicznie, nieobcia^zonej pi?tnem folkloiyzmu,
wstydu etnicznego czy poczucia nizszosci, ale takze bardziej narodowej, eksklu-
zywnej i skierowanej na siebie"*7. Na taka^zas postaw? wcia^z wi?kszosc dzialaczy
kaszubskich nie chce si? zgodzic, a zwykrym Kaszubom jawi si? ona jako nie-
potrzebna komplikacja zycia.

Mlodzi dzialacze majq. odmienna^ wizj? kultury kaszubskiej od tej, ktora jest
wizja^ wi?kszosci mieszkancow Kaszub. Tym ostatnim nie podobaja^ si? hasia naro-
dowe, nie chca^ obowia^zku uczenia si? j?zyka kaszubskiego. Tylko niewielu uczest-
niczy w dzialaniach proponowanych przez liczne stowarzyszenia kaszubskie. Jednak
widocznie takze nastawienie tych zwyklych Kaszubow do swojej kultury ulegio

s5 P. Dziekanowski, wywiad.
86 S. Lodzinski, Migdzy grupq etnicznq..., s. 165.
87 Tamze, s. 167.
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zmianie: w coraz wiekszym stopniu sq. dumni z bycia Kaszubami - nawet jesli wiek-
szosc z nich traktuje to nie w kategoriach etnicznych, lecz przynaleznosci regional -
nej - z atrakcyjnosci kultury kaszubskiej i jej sify przycia_gania coraz nowych grup
i osob. 1t$ atrakcyjnosc i oryginalnosc chca^ eksponowac i podtrzymywac.

Powrocmy jeszcze na koniec do pytania o status grupy kaszubskiej. Powyzsze
rozwazania pokazafy, jak bardzo kwestia ustanowienia takiego statusu zalezec musi
od przyjetej metody badawczej, od pozycji dzialaczy, od mozliwosci i skutecznosci
przenoszenia idei narodo\vych bajdz etnicznych z gornej warstwy na warstwy dolne
spotecznosci. Dlatego nie b^d^ probowala dac w tym miejscu odpowiedzi na py-
tanie, o jakim charakterze grupa^ sâ  obecnie Kaszubi. Tym bardziej ze organizacja
czy kultura narodowa nie jest dana raz na zawsze, ale si§ ksztaftuje w toku dziejow.
Rowniez Jozef Chafesiriski nie stworzyl ,,teorii narodu", w swoich pracach pokazy-
wal raczej studium przemian, procesy myslenia, tworczosc danego spoleczehstwa
i na tym materiale prowadziJ analizy kultury narodowej. Moze wi^c lepiej, zamiast
etykietowac Kaszubow i na sil§ przypisywac ich do konkretnej grupy, ukazac ztozo-
nosc i dynamik? procesow, jakie obecnie w ich kulturze zachodza^.

KASHUBS - A NATION, MINORITY, A DIALECTAL GROUP

i Summary

Kashubs constitute an exceptional cultural and ethnic phenomenon. Their status and
position in Poland were changing in time: from the status of ethnographic group, through
ethnic minority, to the position of a group using a regional language. Moreover, even the
notion of nation, minority and ethnicity are fluent. Analyzing the attitudes of Kashubs and
their present status, I refer to the theories of the Polish sociological school, and especially
to Florian Znaniecki, Jozef Chalasinski, and Stanislaw Ossowski, as well as to my studies
and interviews with Kashubian activists. The problem with classification of the group and
especially the question of Kashubian nationality is today a very sensitive case which divides
the Kashub society. There are two main attitudes: first, polonocentric, represented by most
of Kashubian activists and by Kashub community, and the second attitude, represented by
the radical Kashubian milieu who consider Kashubs to be a nation distinct from the Polish
one. The status of Kashubs depends on themselves: their self-awareness, determination,
engagement in actions undertaken by them in order to protect and develop their language
and culture.

Adj. M. Kolodzinska


