WSTĘP
Programy nauczania są oparte na podstawie programowej. Dla nauczania własnej historii i
kultury stanowi ją podstawa programowa języka kaszubskiego, która w kilku miejscach i dosyć
ogólnikowo odnosi się do naszej historii. Taka sytuacja dotyczy w zasadzie wszystkich etapów
edukacji, co daje duże możliwości w samodzielnym konstruowaniu programów nauczania, a
następnie rozkładów materiału.
Zastanawiając się nad konstrukcją programów nauczania dla poszczególnych etapów
edukacji, doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, gdy zaproponuję Państwu rozwiązanie
uniwersalne, choć odbiegające od przyjętych norm. Dzięki temu, to Państwo będziecie
wybierać określoną tematykę (i jej zakres), w zależności od etapu edukacji i dojrzałości
Waszych uczniów. Zrezygnowałem z całej obudowy metodycznej programu, dając tylko jego
najważniejszą część. Zgodnie z tym programem opracowałem rozkład materiału, który także
ma uniwersalny charakter. Po rocznym doświadczeniu powinna nastąpić weryfikacja
proponowanych rozwiązań, a potem opracowanie programów i rozkładów już dla
poszczególnych etapów edukacji.
Według ministerialnego rozporządzenia „minimalny wymiar” liczby godzin przeznaczonych na
realizację przedmiotu wynosi 30 godzin na danym etapie edukacji (kl. IV-VI, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne). W związku z tym, a także z uwagi na stworzenie większej możliwości
wyboru tematyki (i jej zakresu), czas na realizację proponowanego materiału (28 tematów)
wynosi 41 godzin lekcyjnych. W gestii Państwa jest więc dobór tematyki, jej zakres oraz wymiar
godzin przeznaczonych na jej realizację. W czasie różnych dyskusji z nauczycielami na temat
podziału zajęć na tematykę historyczną i dotyczącą kultury, najczęściej podkreślano, że im
uczeń jest starszy, to tym więcej godzin należałoby przeznaczyć na realizację zagadnień
historycznych. Sądzę, że optymalnym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie – przy przyjęciu
minimalnego wymiaru 30 godzin – około 20 godzin na nauczanie historii na poziomie klas IVVI, w gimnazjum – 22-23, a w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea) – 2426.

Autorem opracowań jest Dariusz Szymikowski, nauczyciel historii w VI
Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Autor, w trosce o jakość i przydatność
niniejszej publikacji, prosi o uwagi oraz liczy na pomoc w rozwijaniu projektu
Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów. Korespondencję do autora
podręcznika prosimy kierować na adres: kaszeba@tlen.pl

SPIS TREŚCI:
PROGRAM NAUCZANIA
Temat 1: Kaszubi we wspólnocie słowiańskiej
Temat 2: O nazwie „Kaszuby”
Temat 3: Granice Kaszub na przestrzeni wieków
Temat 4: Pomorze – ojczyzna Kaszubów przed tysiącem lat
Temat 5: Państwo Gryfitów - Kaszuby zachodnie
Temat 6: Państwo Subisławiców – Kaszuby wschodnie
Temat 7: Kaszuby wschodnie pod panowaniem krzyżackim
Temat 8: Podział religijny Kaszub
Temat 9: Kaszubskie odrodzenie w XIX wieku
Temat 10: Badania kaszuboznawcze w XIX i na początku XX w.
Temat 11: Ruch młodokaszubski
Temat 12: Kaszubi w Polsce międzywojennej
Temat 13: Losy Kaszubów w czasie II wojny światowej
Temat 14: Kaszubi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Temat 15: Kaszubi w III Rzeczypospolitej
Temat 16: Kaszubskie symbole
Temat 17: Kaszubskie święta
Temat 18: Geografia Kaszub
Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. I)
Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. II)
Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. III)
Temat 20: Przyroda Kaszub
Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. I)
Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. II)
Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. III)
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. I)
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. II)
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. III)
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. IV)
Temat 23: Twórczość ludowa
Temat 24: Kaszubska muzyka
Temat 25: Strój kaszubski
Temat 26: Muzea na Kaszubach
Temat 27: Teatr kaszubski
Temat 28: Kaszubi w kinematografii
Temat 29: Kaszubska diaspora

Program nauczania własnej historii i kultury (wszystkie etapy nauczania przedmiotu)

Dział
Historia polityczna
kraju Kaszubów

Treści kształcenia
1) Przełomowe wydarzenia
polityczne w dziejach Kaszub i
Kaszubów oraz historyczny
i współczesny obszar ich
zamieszkania.

Umiejętności/osiągnięcia ucznia
- potrafi ogólnie przedstawić zagadnienie
praojczyzny Słowian;
- określa miejsce Kaszubów we
wspólnocie słowiańskiej;
- potrafi wyjaśnić znaczenie słów
Kaszuby/Kaszubi i Pomorze/Pomorzanie;
- potrafi przedstawić historyczne i
współczesne granice Kaszub;
- potrafi przedstawić dzieje polityczne
Pomorza na przestrzeni ostatniego
tysiąclecia;
- przedstawia podstawowe podziały
polityczne Pomorza od X do XXI wieku;
- potrafi określić przynależność państwową
Pomorza Gdańskiego i Pomorza
Zachodniego po upadku miejscowych
dynastii.

2) Czasy panowania książąt
kaszubskich (pomorskich).

- wie, że Kaszubi posiadali własne
dynastie książęce;
- zna nazwy kaszubskich (pomorskich)
dynastii książęcych;
- wie, jakie ziemie podlegały ich władzy;
- potrafi wymienić wybitniejszych
przedstawicieli z dynastii Gryfitów i
Subisławiców oraz ich dokonania;
- zna miejsca rezydowania i pochówku
tych władców.

3) Losy Kaszubów w XIX-XXI
w., procesy świadomościowe i
językowe na przestrzeni
ostatnich wieków.

- zna przyczyny zaniku kaszubszczyzny na
Pomorzu Zachodnim;
- potrafi wymienić nazwiska osób
zasłużonych dla rozwoju kaszubskiej
tożsamości i kultury;
- potrafi wymienić najważniejsze
kaszubskie organizacje i czasopisma;
- potrafi scharakteryzować politykę wobec
Kaszubów władz państw, w których
mieszkali Kaszubi oraz przedstawić ich
postawy w stosunku do tej polityki.

4) Zabytki (i związane z nimi
wydarzenia historyczne) oraz
miejsca pamięci na Kaszubach.

- wie, gdzie znajdowały się siedziby
władców z dynastii Gryfitów i
Subisławiców;
- zna miejscu pochówku władców
kaszubskich;
- wie, w których miejscowościach znajdują
się pomniki władców kaszubskich;
- zna inne zabytki ważne dla kultury
kaszubskiej.

5) Symbole kaszubskie.

- zna symbole kaszubskie i genezę (godło,
herb, flaga, święta);
- zna teksty pieśni uważanych za hymny
kaszubskie oraz ich autorów;
- uzasadnia stołeczny charakter Gdańska.

Przyroda i geografia
Kaszub

1) Walory przyrodnicze Kaszub.
2) Położenie geograficzne
Kaszub i ich podział
administracyjny.
3) Liczebność Kaszubów i
problemy związane z tą kwestią.

- zna najważniejsze atrakcje przyrodnicze
Kaszub;
- lokalizuje swoją miejscowość na mapie
Kaszub oraz zna podział administracyjny
woj. pomorskiego;
- określa granice Kaszub;
- zna najważniejsze rzeki, jeziora i
wzniesienia współczesnych Kaszub;
- zna bajki, baśnie i legendy związane z

miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą
oraz terenem całych Kaszub.
Kaszubska kultura

1) Zwyczaje i obrzędy związane
z najważniejszymi świętami
(Boże Narodzenie, Wielkanoc)
oraz inne.

- zna obrzędy okresu Bożego Narodzenia i
Wielkanocy;

2) Wybrane aspekty z
kaszubskiej mitologii.

- zna inne zwyczaje kaszubskie (np.
ścianie kani);

3) Tradycyjna i współczesna
muzyka kaszubska.

- zna postaci z kaszubskiej mitologii;

- umie określić ich symbolikę i znaczenie;

- zna instrumenty ludowe;

4) Muzea i skanseny na
Kaszubach i ich funkcje.

- potrafi wymienić najważniejsze zespoły
muzyczne i nazwiska najwybitniejszych
5) Kaszubski teatr i jego funkcje. piosenkarzy kaszubskich;
5) Filmy o Kaszubach, Kaszubi
w filmie.

- potrafi wymienić najważniejsze muzea na
Kaszubach oraz określić ich rolę w
kształtowaniu kaszubskiej tożsamości;
- potrafi wymienić nazwy teatrów
kaszubskich oraz tytuły filmów
poświęconych Kaszubom;
- zna nazwiska kaszubskich aktorów.

Rozkład materiału nauczania (uproszczony)
Temat

1.Kaszubi we
wspólnocie
słowiańskiej

Zagadnienia

Liczba godzin
przeznaczonych
na realizację
tematu

1. Pojawienie się Słowian na kartach historii pisanej w VI w.
2. Zagadnienie praojczyzny Słowian. Rozprzestrzenienie się
Słowian w VI-X w.
3. Słowianie dzisiaj – obszar zamieszkiwania.
4. Współczesne podziały językowe i etniczne wśród Słowian.

1

2. O nazwie Kaszuby

1. Pojawienie się Kaszubów na Pomorzu.
2. Znaczenie słów Kaszubi/Pomorzanie.

1

3. Pierwsze wzmianki o Kaszubach.
3. Granice Kaszub na
przestrzeni wieków

1. Granice współczesnych Kaszub.
2. Obszar Kaszub pod koniec XIX wieku.
3. Kaszuby w średniowieczu.

1

4. Przyczyny kurczenia się obszaru zamieszkiwanego przez
Kaszubów w ostatnim tysiącleciu.
4. Ojczyzna
Kaszubów przed
tysiącem lat

1. Losy polityczne Pomorza w X-XII w.
2. Wprowadzenie chrześcijaństwa. Apostołowie Kaszubów.

2

3. Podział polityczny Pomorza.
5. Państwo Gryfitów –
Kaszuby zachodnie

1. Gryfici – ważniejsi przedstawiciele (Warcisław I, Elżbieta
(Eliška), Eryk Pomorski, Bogusław X Wielki, Bogusław
XIV) i ich dokonania.

2

2. Granice państwa Gryfitów i jego status prawno-polityczny.
6. Państwo
Subisławiców –
Kaszuby wschodnie

1. Subisławice – ważniejsi przedstawiciele (Świętopełk Wielki,
Mściwoj II) i ich dokonania.
2. Mord w Gąsawie i uniezależnienie się Pomorza Gdańskiego
od władców polskich.

2

3. Układ w Kępnie.
7. Kaszuby wschodnie
pod panowaniem
krzyżackim

1. Tzw. rzeź Gdańska.
2. Pierwsze wzmianki o Kaszubach na Pomorzu Gdańskim.
3. Kaszubi w bitwie grunwaldzkiej.
4. Rozwój cywilizacyjny Kaszub pod panowaniem krzyżackim.

3

5. Wojna trzynastoletnia i jej skutki – Kaszuby wschodnie pod
panowaniem polskim.
8. Przemiany religijne
– podział religijny
Kaszub

1. Wprowadzenie reformacji w państwie Gryfitów.
2. Pierwsze druki kaszubskie.
3. Stopniowy zanik kaszubszczyzny w księstwie Gryfitów.

2

4. Stosunki religijne na obszarze Kaszub wschodnich.
9. Kaszubskie
odrodzenie w XIX
wieku

1. Ziemie kaszubskie pod panowaniem pruskim (niemieckim) –
charakterystyka.
2. Florian Ceynowa i jego działalność.
3. Hieronim Derdowski i jego działalność.

2

4. Początek tzw. kwestii kaszubskiej.
10. Badania
kaszuboznawcze w
XIX i na początku XX
w.

1. Zainteresowanie Kaszubami w XIX wieku (najważniejsi
badacze rosyjscy, niemieccy i polscy).

11. Ruch
młodokaszubski

1. Główni przedstawiciele ruchu młodokaszubskiego.

2. Poglądy badaczy w sprawie języka i narodowości
Kaszubów.

2. Program ruchu kaszubskiego.
3. „Gryf” – pismo Młodokaszubów.

12. Kaszubi w Polsce
międzywojennej

1

1

1. Podział Kaszub w wyniku I wojny światowej.
2. Położenie Kaszubów w II RP.
3. Najważniejsze kaszubskie organizacje i czasopisma
(Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, „Zrzesz Kaszëbskô”,
„Kaszuby”, „Klëka”).

2

4. Najwybitniejsi twórcy kaszubskiej kultury w okresie
międzywojennym – Młodokaszubi i Zrzeszińcy.
13. Losy Kaszubów w
czasie II wojny
światowej

1. Polityka niemiecka wobec Kaszubów.
2. TOW „Gryf Pomorski” – działalność. Kaszubi w ruchu
oporu.
3. Armia Czerwona na Kaszubach.

3

4. Powojenna weryfikacja i rehabilitacja ludności kaszubskiej.
5. Miejsca upamiętniające martyrologię Kaszubów.
14. Kaszubi w
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej

1. Państwo polskie wobec Kaszubów.
2. Powstanie „Zrzeszenia Kaszubskiego” i jego działalność.
3. Kurczenie się kaszubskiego obszaru językowego.

1

15. Kaszubi w III
Rzeczypospolitej

1. Udział Kaszubów w przemianach politycznych w latach 80.
XX w.
2. Wprowadzenie języka kaszubskiego do szkół.
3. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o
języku regionalnym.

1

4. Media kaszubskie.
16. Kaszubskie
symbole

1. Godło, herb i flaga.
2. Kaszubskie hymny – analiza tekstów dwóch pieśni
uważanych przez Kaszubów jako ich hymny („Marsz
Kaszubski” H. Derdowskiego i „Zemia Rodnô” J.
Trepczyka).

2

3. Gdańsk – stolica Kaszub.
17. Kaszubskie święta

1. Dzień Jedności Kaszubów.
2. Święto Flagi Kaszubskiej.

1

3. Zjazdy Kaszubów.
18. Geografia Kaszub

1. Położenie geograficzne historycznych Kaszub (od Morza
Bałtyckiego po Noteć i od dolnej Wisły po dolną Odrę).
2. Rzeki współczesnych Kaszub.
3. Największe jeziora na Kaszubach.

2

4. Najwyższe wzniesienia na Kaszubach.
5. Ziemia kaszubska w legendach.
19. Kaszubi w
statystyce

1. Podział administracyjny.
2. Liczebność Kaszubów (spisy powszechne) i struktura
narodowościowo-etniczna.

1

3. Struktura osadnicza.
20. Kaszubska
przyroda

1. Atrakcje przyrodnicze Kaszub.

21. Mitologia
kaszubska

1. Pozostałości dawnych wierzeń pogańskich zachowane w
języku kaszubskim i legendach.
2. Bogowie i demony.

1

1

22. Kaszubskie
zwyczaje i obrzędy

1. Mikołaj na Kaszubach.
2. Obrzędy i zwyczaje Bożonarodzeniowe.
3. Nowy Rok na Kaszubach.
4. Trzej Królowie.

2

5. Okres Wielkiego Postu.
6. Wielkanoc.
7. Sobótki i ścinanie kani.
23. Twórczość ludowa

1. Haft kaszubski.
1. Rogarstwo.
2. Rzeźba.
1
3. Malarstwo na szkle.
4. Garncarstwo.
5. Plecionkarstwo.

24. Muzyka

1. Muzyka ludowa i instrumenty ludowe.
2. Pieśni i tańce ludowe.
3. Kaszubskie zespoły folklorystyczne.

1

4. Muzyka współczesna, najważniejsze zespoły i wykonawcy.
25. Strój kaszubski

1. Elementy tzw. stroju świetlicowego.

26. Muzea na
Kaszubach

1. Muzea na terenie na dawnych i obecnych Kaszub.
2. Kaszubskie skanseny.

1

1

3. Rola muzeów w zachowaniu tożsamości kaszubskiej.
27. Teatr kaszubski

1. Kaszubski teatr dawniej i dziś.
2. Repertuar teatrów kaszubskich.

28. Kaszubi w
kinematografii

1

1. Filmy fabularne o Kaszubach.
2. Kaszubi w filmie dokumentalnym.

1

Temat 1: Kaszubi we wspólnocie słowiańskiej.
Kaszubi są Słowianami. Słowianie po raz pierwszy pojawili się na kartach pisanej
historii w VI wieku, w dziele historyka Jordanesa O pochodzeniu i dziejach Gotów (org.
Getica). Ten gocki dziejopisarz wspomina o Wenedach dzielących się na Sklawenów
i Antów. Etymologia słowa Słowianie nie została do dania dzisiejszego jednoznacznie
wyjaśniona. Zdaniem większości uczonych oznacza ono ludzi swoich, inni są zdania,
że wyraz ten pochodzi od rzeki lub jeziora o nazwie Słowa/Slova (Sława/Slava).
Słowianie stanowią jedną z gałęzi ludów indoeuropejskich, które posługują się
językami wywodzącymi się ze wspólnego korzenia. Do najbliżej spokrewnionych ze
Słowianami można zaliczyć Bałtów (wymarłe ludy Prusów i Jaćwingów, współcześni Litwini
i Łotysze) oraz Germanów (np. współcześni Niemcy, Anglicy, Duńczycy czy Szwedzi).

Uczeni dzielą Słowian (i ich języki) na trzy grupy: Słowian Zachodnich, Wschodnich
(np. współcześni Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) i Południowych (m.in. Chorwaci,
Słoweńcy, Serbowie, Bułgarzy). Kaszubi, obok Polaków, Czechów, Słowaków, Serbów
Łużyckich oraz wymarłych plemion połabskich (Wieletów i Obodrytów), są zaliczani do

Słowian Zachodnich. Ze względu na podobieństwo językowe, polski, kaszubski i wymarłe
dialekty połabskie zalicza się do tzw. grupy lechickiej.

W VI w. granicą zachodnią ziem zamieszkiwanych przez Słowian była Łaba. W ciągu
następnych stuleci obszar zajmowany przez Słowian Zachodnich stopniowo zmniejszał się –
zachodnia granica Słowiańszczyzny przesuwała się coraz bardziej w kierunku wschodnim. Na
początku XX w. zwarte osadnictwo słowiańskie obejmowało już tylko tereny na wschód od
Łeby, ponieważ w pierwszej połowie tego stulecia germanizacji ulegli Słowińcy, czyli
Kaszubi nadłebscy. Z ludów słowiańskich niegdyś wysuniętych najbardziej na zachód,
przetrwali tylko Serbowie Łużyccy oraz ci Kaszubi zamieszkujący ziemie na wschód od
Łeby. Inaczej potoczyły się dzieje Słowiańszczyzny wschodniej, gdzie ekspansja Słowian
w kierunku Kamczatki trwa, z małymi przerwami, od czasów średniowiecza. Z kolei na
południu Europy Słowianie opanowali znaczną część Półwyspu Bałkańskiego, który do dnia
dzisiejszego jest przez nich zamieszkiwany.
W etnogenezie Słowian znaczącą rolę odgrywają wspomniani wcześniej Wenedowie
(Wenetowie). O żyjących nad Bałtykiem lub w jego pobliżu Wenetach wspominał nie tylko
Jordanes, ale również żyjący kilka stuleci przed nim (I-II w. n.e.) historycy rzymscy Pliniusz
Starszy i Tacyt oraz geograf greckiego pochodzenia Ptolemeusz.

Europa środkowo-wschodnia u Ptolemeusza
(Źródło: J. Strzelczyk, Od Prasłowian…, s. 14)

Nauka nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytania kim byli Wenetowie z dzieł
historyków rzymskich oraz czy można ich utożsamiać z Wenedami Jordanesa, czyli
Słowianami. Jest spowodowane m.in. odnotowaniem tej nazwy w różnych i zarazem od siebie
oddzielonych obszarach Europy. Jedni uczeni zaliczają ich do plemion iliryjskich, inni do
celtyckich, a niektórzy utożsamiają Wenetów nadbałtyckich właśnie ze Słowianami. Biorąc
pod uwagę jedynie fakt, że Niemcy w średniowieczu (a poniekąd i dziś w przypadku Serbów
Łużyckich) określali Słowian (w tym Kaszubów) mianem Wendów (die Wenden), można by
przypuszczać,

że

należeli

do

tej

samej

wspólnoty.

Dodatkowym

argumentem

potwierdzającym tę hipotezę może być określanie przez Finów i Estończyków podobnymi
słowami słowiańską Rosję (Venäja, Venemaa), a w sagach skandynawskich w stosunku do
nadbałtyckich Słowian posługiwanie się terminem Vinða. Być może Wenetowie „rozpłynęli”

się wśród słowiańskich przybyszów, a Germanie (i inne ludy) zachowali dawne określenie
także w stosunku do nowych sąsiadów. Gdyby te hipotezy okazały się prawdziwe,
oznaczałoby to, że przynajmniej w jakimś stopniu Kaszubi są potomkami starożytnych
Wenetów. Zagadnienie to staje się jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli uwzględni się
okoliczność, że nazwy nawiązujące do Wenetów pojawiają się w częściach Europy, które nie
miały większego związku ze Słowianami, np. Wenecja we Włoszech czy Vannes (po
bretońsku Gwened) we Francji.
Zagadnienie Wenetów związane jest z kwestią ustalenia praojczyzny Słowian.
Niektórzy uczeni obszar ten dostrzegają na obecnym terytorium Polski. Przyjęcie takiej
koncepcji oznaczałoby, że Wenedowie (Wenetowie), byli Słowianami, a przodkowie
współczesnych Kaszubów mogliby zamieszkiwać Pomorze od co najmniej dwóch tysięcy lat.
Z kolei według innych uczonych praojczyzna Słowian mieściła się gdzieś nad środkowym
Dnieprem (tereny dzisiejszej Ukrainy), między Wołgą a Uralem (obecnie tereny należące do
Federacji Rosyjskiej) lub nad Morzem Aralskim (dzisiejsze Kazachstan i Uzbekistan).
Przyjęcie koncepcji, że w okresie wielkiej wędrówki ludów (od końca IV w.) Słowianie
wyruszyli w kierunku zachodnim, zasiedlając m.in. Pomorze, oznaczałoby, iż Kaszubi
zamieszkują obszar Pomorza od co najmniej VI wieku.
Kaszubi byli kolejną falą osadniczą na Pomorzu. Najstarsze ślady pobytu człowieka na
tym terenie pochodzą sprzed 11 tysięcy lat (odkryto je niedawno w Buniewicach koło
Kamienia Pomorskiego). Znacznie późniejsza jest osada łowców fok w Rzucewie (V-II tys.
p.n.e.). Z V-III tysiąclecia p.n.e. pochodzą cmentarzyska megalityczne w Łupawie (gmina
Potęgowo) i Borkowie (gmina Malechowo), czyli mniej więcej z tego samego okresu, co
bretońskie menhiry w Carnac, kromlech z Almendres (Portugalia) czy dolmen w Poulnabrone
(Irlandia). Po ludach, które zamieszkiwały Pomorze w I tysiącleciu p.n.e. pozostały m.in.
groby skrzynkowe z charakterystycznymi popielnicami twarzowymi.

Grób skrzynkowy odkryty w miejscowości Mała Przyjaźń, w gminie Żukowo (Źródło:
Fot. T. Fopke http://naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=518)

Popielnica twarzowa z Bolszewa w gminie Wejherowo (według G. Berendt, Die
Pommerellischen Gesichtsurnen, Königsberg 1872)
(Źródło: http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=215)

W pierwszych stuleciach naszej ery Pomorze zamieszkiwali wspomniani już
Wenetowie i ludy germańskie, z których doniosłą rolę odegrali Goci. Pozostawili po sobie
w krajobrazie ziemi kaszubskiej kamienne kręgi.

(Źródło:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=18&com_id=4843&com_rootid=4841&com_mod
e=thread&#comment4843; Informacja: Tadeusz Grabarczyk, Uniwersytet Łódzki)

Archeologowie na określenie pewnych stałych cech (np. formy pochówku)
występujących na danym obszarze i w danym czasie używają pojęcia kultura archeologiczna.
Niegdyś utożsamiano, czy raczej próbowano utożsamiać, określoną kulturę z danym ludem
(etnosem), czego świadectwem są choćby spory wokół prób określenia etnicznego nośnika
kultury łużyckiej. Dzisiaj uczeni unikają tego typu identyfikacji. W przypadku Pomorza

trudno stwierdzić, czy istnieją jakiekolwiek związki etniczne między nieznanymi z imienia
ludami, a tymi, które znamy już ze źródeł pisanych. Choć na tym obszarze zmieniały się
kultury archeologiczne, a wraz z nimi zapewne zmianom ulegały również stosunki etniczne,
to jednak należy przypuszczać, że każda zmiana kultury nie musiała pociągać za sobą
całkowitej wymiany etnosu. Współcześni Kaszubi są więc nie tylko ze względu na wspólny
obszar zamieszkiwania spadkobiercami tych dawnych ludów, ale i prawdopodobnie w jakimś
stopniu ich potomkami.
Historycy i inni uczeni najczęściej przyjmują, że Kaszubi pojawili się na Pomorzu
w VI w., jednak trudno określić z jakiego terytorium wyruszyli. Interpretacji znaczenia słowa
Kaszuby pozwala domniemywać, że musieli oni wcześniej przebywać na obszarze
sąsiadującym z Bałtami. Mogły to być zatem współczesne Kujawy, północna część
Mazowsza, czy też Podlasie. Według innej teorii Kaszubi napłynęli na Pomorze z zachodu,
tj. z Meklemburgii.
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusz lekcji omawiającej powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajduje się w Pomeranii, w numerze 2 z 2009 roku.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 2: O nazwie Kaszuby.
Kaszubi – przyjmując dotychczas dominujące w tej materii stanowisko – pojawili się
na Pomorzu najpóźniej w VI w. n.e. (zob. temat 1). Jednak sama nazwa (etnosu i ziemi) na
kartach historii została zapisana znacznie później, bo dopiero w XIII w. Historycy
i językoznawcy nie są zgodni w kwestii, czy pierwsza pojawiła się nazwa ludu czy ziemi,
którą lud ten zamieszkiwał. Najprawdopodobniej Kaszubi przybyli nad Bałtyk z obszaru
dzisiejszej Ziemi Chełmińskiej, Mazowsza bądź Podlasia. Zasiedlili obszar wcześniej
zajmowany przez Obodrytów i Wieletów, którzy to objęli w posiadanie ziemie na zachód od
Odry. Warto w tym miejscu wspomnieć o odmiennej koncepcji, która powstała jeszcze przed
II wojną światową. Jej twórcą był niemiecki językoznawca Max Vasmer, a współcześnie
rozwinął inny badacz z Niemiec – slawista Heinrich Kunstmann. Według tej hipotezy
Kaszubi są Słowianami, którzy przybyli nad Morze Bałtyckie z Półwyspu Bałkańskiego.
Co oznacza nazwa Kaszuby? Nad tym problemem zastanawiali się już średniowieczni
kronikarze. Z tego okresu pochodzi wyjaśnienie, od którego współczesna nauka się
dystansuje. Polscy kronikarze uważali, że wspomniana nazwa pochodzi od długich i szerokich
szat, które mieli nosić Kaszubi. Ze względu na ich znaczne wymiary układane były w fałdy
(huby), stąd kasz hubi miało oznaczać układany w fałdy. Żyjący na przełomie XIX/XX w.
niemiecki etnograf Franz Tetzner wskazywał natomiast na litewskie słowo kuzabas
oznaczające otwór w kamieniu młyńskim, przez który wsypuje się zboże. Choć ta teoria także
została odrzucona przez współczesnych naukowców, to jednak ślad litewski nie stracił na
aktualności. Przypuszcza się bowiem, że pierwotne siedziby Kaszubów znajdowały się
w sąsiedztwie Prusów i Litwinów, o czym świadczą np. liczne nazwy wodne z terenu
zamieszkałego przez Bałtów, zawierające przedrostek kaš. Obecnie najczęściej uważa się (za
ks. Stanisławem Kujotem), że słowo kaszuby oznacza wody niezbyt głębokie, wysoką trawą
porosłe. Nazwa kaszuba odnosi się także do młynów i miejsc położonych nad wodą. Ciekawą
koncepcję w tej materii sformułował H. Kunstmann. Jego zdaniem, Słowianie, którzy osiedlili
się we wczesnym średniowieczu na Półwyspie Bałkańskim, zetknęli się z nazwą starożytnego
ludu Kasopajów (mieszkali w Epirze), część z nich przejęła tę nazwę, a następnie wyruszyła
w dalszą wędrówkę, nad Bałtyk. Nazwa Kaszubi (uwzględniając przekształcenia językowe)
zdaniem tego uczonego, wywodzi się właśnie od Kasopajów – Słowo „Kaszubi”, słowiańska
forma Kassopoi, względnie Kassopaioi, jest zatem wyraźnie określeniem pochodzenia
Słowian, którzy zawędrowali znad Morza Jońskiego nad Bałtyk. Warto tu dodać, że

o Kasopajach wspominają antyczni autorzy, np. grecki geograf Strabon (ok. 63 r. p.n.e. do
ok. 20 r. n.e.). Współcześni uczeni z reguły widzą w nich lud pochodzenia iliryjskiego.

Nazwę nawiązującą do Kasopajów można spotkać także na wyspie Korfu (starożytna
Korkyra) – miejscowość Kassiopi (Źródło: http://www.zorbas.pl/korfu/mapa/)
Pierwsza pisana wzmianka o Kaszubach pojawiła się 19 marca 1238 roku. Wówczas
papież Grzegorz IX w swej bulli potwierdzającej joannitom ze Stargardu (Stargard
Szczeciński) ich posiadłości, wymienił Bogusława I sławnej pamięci księcia Kaszub (clare
memorie duce Cassubie). Bogusław I i jego syn Bogusław II (również wzmiankowany
w tym dokumencie) byli władcami Pomorza Zachodniego (księstwa zachodniokaszubskiego)
z dynastii Gryfitów z przełomu XII/XIII w. Nie zachowały się jednak żadne dokumenty, które
potwierdzałyby, że wspomniani książęta używali tytułu kaszubskiego.

Bulla papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238 roku
(Źródło: http://static.chojnice24.pl/articles/6571.jpg)

Od połowy XIII w. tytułem kaszubskim posługują się następcy Bogusława II.
Pierwszym znanym przypadkiem jest tytulatura jego syna – Barnima I (ur. ok. 1210
zm. 1278). Barnim tytułował się księciem Słowian i Kaszub (dux Slauorum et Cassubie). Inny
przedstawiciel Gryfitów, Barnim III (ur. ok. 1300 zm. 1368), określał siebie księciem
Kaszubów (dux Cassuborum). Gryfici aż do wymarcia (XVII w.) stale w swej tytulaturze
posługiwali się określeniem książę Kaszub lub książę Kaszubów.

Pieczęć Bogusława IV (ur. ok. 1254; zm. 1309), księcia kaszubskiego
(źródło: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, s. 109)

Nazwa Kaszuby odnosiła się przede wszystkim do mieszkańców i obszaru Pomorza
Zachodniego, rzadziej do ziem zaodrzańskich (Meklemburgii), czy Prus. Od końca

średniowiecza aż do dnia dzisiejszego odnosi się także do mieszkańców północnej części
Pomorza Gdańskiego. Ciekawostką może być fakt, że w holsztyńskiej Kilonii (Niemcy)
tradycja ludowa uwieczniona w capstrzyku, mówi o Kaszubach jako przybyłych z Kłajpedy,
Królewca i Gdańska.
Należy zauważyć, że nasi przodkowie określani byli także mianem Pomorzan. Nazwa
ta zapewne powstała wśród plemion polskich, zamieszkujących obszar na południe od Noteci.
Z początku miała ona prawdopodobnie charakter geograficzny (kraj położony wzdłuż morza,
przy morzu), a z czasem nabrała również znaczenia etnicznego. Pierwotnie oznaczała
Kaszubów, ale w wyniku zmian etnicznych, które dokonywały się na tym obszarze od XIII w.
(napływ na teren Pomorza innych ludów), utraciła ten charakter. Historyk Gerard Labuda
opisał ten proces w sposób następujący: Zrazu Kaszubi jako lud są tożsami etnicznie
i kulturowo z Pomorzanami, jednakże w toku rozwoju procesów historycznych pojęcie
Pomorzan nabiera znaczenia wielonarodowościowego w wyniku procesów migracyjnych
i wynaradawiających związanych z napływem na tę ziemię ludności polskiej, niemieckiej,
skandynawskiej, szkockiej, angielskiej i bałtyjskiej. Pierwsza wzmianka o Pomorzanach
odnosi się do roku 1046, kiedy to książę Pomorzan Siemomysł (wraz z księciem polskim
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czeskim

Brzetysławem)

uczestniczył

w

spotkaniu

w Merseburgu z królem niemieckim Henrykiem III. Jak już wspomniano (zob. temat 1),
Niemcy określali też Kaszubów mianem Wendów.
Możliwe, że Kaszubami byli wspomniani przez Teofilakta Simokattę (bizantyjski
historyk żyjący na przełomie VI/VII w.) ludzie, którzy pod koniec VI znaleźli się na terenie
imperium wschodniorzymskiego, a mieszkali nad brzegami Oceanu Zachodniego [czyli
Morza Bałtyckiego – D.Sz.]. Napisał on również, że chagan [awarski – D.Sz.] aż tam wysłał
posłów dla zgromadzenia sił zbrojnych, a przywódcom poszczególnych szczepów ofiarował
wielkie dary.
Choć nazwa Kaszuby pojawiła stosunkowo późno, to zdaniem niektórych uczonych
(np. G. Labudy) jest to nazwa archaiczna, sięgająca swoimi początkami starożytności.
…………………………………………………………………………………………………...
Scenariusz lekcji omawiającej powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajduje się w Pomeranii, w numerze 1 z 2009 roku.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 3: Granice Kaszub na przestrzeni wieków.
Nie ma Kaszub bez Kaszubów – tak przed laty pisał historyk Gerard Labuda. Kaszuby
są zatem tam, gdzie mieszkają Kaszubi. Dzisiaj, dzięki spisom powszechnym oraz badaniom
socjologicznym, bez większych problemów można określić granice kraju Kaszubów.
Posługując się danymi z ostatniego spisu powszechnego (2011 r.) w zakresie
deklarowania przynależności do wspólnoty kaszubskiej i używania języka kaszubskiego oraz
badaniami przeprowadzonymi przez Jana Mordawskiego, można stwierdzić, że Kaszubi
zamieszkują zwarte terytorium obejmujące następujące powiaty (niektóre tylko częściowo):
bytowski, chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, wejherowski oraz
miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynię i Sopot.

(Źródło:
http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=154&cntnt01returnid=26)

Na przestrzeni ostatniego stulecia – wskutek postępującej germanizacji i polonizacji –
obszar zamieszkiwany w zwartej masie przez Kaszubów uległ, zwłaszcza na zachodzie
i południu, znacznemu zmniejszeniu.

Dialekty języka kaszubskiego na początku XX w. (według F. Lorentza)
(Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Kaszuby__dialekty_wg_F.Lorentza.png/250px-Kaszuby_-_dialekty_wg_F.Lorentza.png)

Dla okresu wcześniejszego niż XIX w. brak jest odpowiednich źródeł statystycznych,
jednak pomocne okazują się źródła kartograficzne. Mapy (np. pruskie i polskie) z okresu
XVI-XVIII w. zasadniczo lokalizują Kaszuby w zachodniej części współczesnych Kaszub
oraz na zachód od tego obszaru.

Mapa z atlasu Joannisa Blaeu (poł. XVII w.)
(Źródło: http://unitproj.library.ucla.edu/cris/blaeu/prvssia-preview.jpg)

Mapa autorstwa Erika Dahlbergha i Louisa Cordiera (schyłek XVII w.)
(Źródło: http://kielakowie.pl/tng//extrapgs/maps/1697_polska.jpg)

Mapa Pomorza autorstwa Petrusa Artopaeusa (1500-1563)
(Źródło:
http://www.historia.polic.zachpomorskie.pl/admin/multimedia/zoom/mapy/001_16Jh_art/express%20artopaeus1
/ZoomifyViewer-defaults.htm)

Mimo, że najstarsze źródła kartograficzne sytuują Kaszuby na zachód od obecnego
obszaru, nie oznacza to, że Kaszubi nie zamieszkiwali wówczas dzisiejszych Kaszub. Według
polskich lustracji skarbowych i granicznych z XVI-XVII w., mianem Kaszub określano
zarówno wschodnie krańce Księstwa Pomorskiego (zachodniokaszubskiego), jak i część
obszaru brandenburskiej Nowej Marchii, a także starostw Prus Królewskich należących do
Polski.
Pierwsze wzmianki o Kaszubach pojawiły się w źródłach pisanych w XIII w. (zob.
temat 2). Odnoszą się one na ogół do Pomorza Zachodniego, czyli do państwa Gryfitów.

Kaszuby około 1200 r. (według G. Labudy)
(Źródło: G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 2000 – mapka pomiędzy s. 104 a 105)

W ustaleniu obszaru zajmowanego przez Kaszubów w XIII-XV w. i we
wcześniejszym okresie pomocne są badania językoznawcze. Bazę źródłową tych badań

stanowią nazwy własne – imiona (i nazwiska) osób, nazwy miejscowości, rzek i jezior,
zawarte w treści dawnych dokumentów, pisanych po łacinie i niemiecku. Wyniki tych badań
wskazują na językową jedność całego Pomorza od dolnej Wisły po dolną Odrę, choć zarazem
odnotuwują różnice dialektalne. Ze względu na to, że niektóre właściwości dialektów
pomorskich zawierają cechy występujące na Połabiu, a inne w Polsce, kaszubszczyznę często
określa się jako język przejściowy między polszczyzną a dialektami połabskimi.

(Źródło: J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo, Poznań 2002, s. 210)
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historycznych Kaszub – tereny od Bałtyku po Noteć i od dolnej Wisły po dolną Odrę.

Pomorze w X w.
(Źródło: J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk
1999, s. 22)

W ciągu ostatniego tysiąclecia obszar Kaszub uległ znacznemu zmniejszeniu, przede
wszystkim na zachodzie oraz w mniejszym zakresie na południu i południowym wschodzie.
Jest to efekt germanizacji i polonizacji.
Pomimo, iż w średniowieczu Kaszubi zdołali wytworzyć własną państwowość, na
Pomorzu Gdańskim (księstwo wschodniokaszubskie) miała ona zbyt krótki żywot, by
przynieść pozytywne efekty, a w zachodniej części Pomorza (choć twór państwowy istniał do
połowy XVII w.) to warstwa przywódcza wraz z dworem książęcym szybko uległa
germanizacji, a reformacja (za wyjątkiem krótkiego okresu ożywienia na przełomie
XVI/XVII w.) ostatecznie przyspieszyła tylko ten proces w stosunku do całej ludności. Od
XIII wieku na obszar Pomorza Zachodniego (księstwa zachodniokaszubskiego) masowo
napływali osadnicy z krajów niemieckich – rycerze, duchowni, mieszczenie, chłopi.
Z biegiem czasu zdobyli oni dominującą pozycję w tej części Pomorza – przykładowo
w

miastach sankcjonowały to

tzw.

paragrafy wendyjskie,

wprowadzające zakaz

przyjmowania Słowian (Kaszubów) do prawa miejskiego. Wprowadzono je także
w należących do Polski od końca XV w. miastach wschodniopomorskich, zdominowanych
przez ludność niemiecką (np. w Gdańsku). Paragraf wendyjski był wyrazem walki
ekonomicznej, która rozgrywała się między ludnością słowiańską a niemiecką. Procesy
wynaradawiające ludność kaszubską nabrały przyspieszenia w XVIII i XIX w., co wiązało się
z rozwojem szkolnictwa i administracji oraz wprowadzeniem powszechnej służby wojskowej
w państwie pruskim. Do końca XIX w. germanizacji uległa niemal cała ludność kaszubska na
dawnym obszarze Księstwa Pomorskiego. Kaszubi mieszkający na Pomorzu Gdańskim stali
się natomiast w XIX w. i w pierwszej połowie XX w. obiektem walki między żywiołem
niemieckim a polskim oraz swoistą kartą przetargową w sporach polsko-niemieckich.
W połowie XIX w. procesom germanizacyjnym i polonizacyjnym tamę położył Florian
Ceynowa, jednak jego idee dotyczące odrębności narodowej Kaszubów spotkały się ze
zrozumieniem jego rodaków dopiero w następnym wieku. Dopiero po 1989 r. Kaszubi
uzyskali odpowiednie warunki zewnętrzne dla rozwoju w państwie polskim (zob. temat 15).
Dzisiaj już tylko od nas zależy, jaki będzie w przyszłości kształt terytorialny naszej
wspólnoty.
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusz lekcji omawiającej powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajduje się w Pomeranii, w numerze 1 z 2009 roku.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 4: Pomorze – ojczyzna Kaszubów przed tysiącem lat.
Historyczne granice kraju Kaszubów wyznaczają dolna Odra (na zachodzie) i dolna
Wisła (na wschodzie) oraz Bałtyk (na północy) i Noteć (na południu). Obszar ten stanowi
zasadniczą część Pomorza, które rozciąga się także na ziemie zaodrzańskie, aż po rzekę
Reknicę.

Nomenklatura historyczno-geograficzna ziem pomorskich
(Źródło: J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo, Poznań 2002, s. 27)

Ziemie między Odrą a Reknicą były zamieszkiwane przez Wieletów (Luciców) – lud
słowiański, etnicznie i językowo blisko spokrewniony z Kaszubami. Pozwoliło to
Aleksandrowi Majkowskiemu, autorowi Historii Kaszubów, zaliczyć ich do grona Kaszubów.
Warto wspomnieć, że ten punkt widzenia uzyskał także swą literacką wersję w twórczości
Zrzeszińców (zob. załącznik). W XII w. ziemie wieleckie zostały opanowane przez Gryfitów
– kaszubskich władców Księstwa Pomorskiego (zachodniokaszubskiego). Odzwierciedlenie
dawnych ram terytorialnych państw Gryfitów i Subisławiców (Sobiesławiców), panujących
we wschodniej części Kaszub (księstwo wschodniokaszubskie), znalazło swe odbicie
w kaszubskim hymnie narodowym – Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju/Òd Gduńska tu,
jaż do Roztoczi bróm! (zob. http://kaszebsko.com/hymn-narodowy.html).
Pierwszą osadą kaszubską (przy założeniu, że Kaszubi pojawili się na Pomorzu
dopiero w VI w.) są Dziedzice w gminie Barlinek. Za symboliczną datę powstania tej wsi
przyjmuje się rok 512. W późniejszym okresie z osad zaczęły powstawać pierwsze grody,
a następnie miasta. Najstarsze i zarazem najznaczniejsze powstały na granicy pomorsko-

wieleckiej (Szczecin, Wolin) i pomorsko-pruskiej (Gdańsk). Szczególne znaczenie miał także
Kołobrzeg, będący ośrodkiem portowym i warzelniczym.
W drugiej połowie X w. ziemie pomorskie pomiędzy Wisłą a Odrą dostały się pod
panowanie polskie. Określa się to jako pierwszy piastowski podbój Pomorza. Nie wiadomo
jednak dokładnie kiedy to nastąpiło, ani w jaki sposób. W 1000 r., na mocy postanowień
zjazdu gnieźnieńskiego (spotkanie księcia polskiego Bolesława Chrobrego z cesarzem
Ottonem III), powołano do życia biskupstwo w Kołobrzegu. Trzy lata przed jego
powołaniem, do Gdańska przybył Wojciech, biskup Pragi. Celem jego misji była
chrystianizacja Prusów, a Gdańsk był przedostatnim etapem tej podróży. W Gdańsku – jak
podaje Jan Kanapariusz (biograf św. Wojciecha) gromady ludu przyjmowały chrzest.
Chrześcijaństwo jednak nie zakorzeniło się na Pomorzu. Zaledwie kilka lat po utworzeniu
biskupstwa

kołobrzeskiego

zachodnia

część

Pomorza

odzyskała

niepodległość,

a prawdopodobnie w połowie XI w. uniezależniła się też jego wschodnia część.

Kamień św. Wojciecha w Leosi koło Świecia – według legendy z tego miejsca miał głosić
kazanie św. Wojciech (fot. A. Hinz)
Drugą połowę XI w. oraz trzy pierwsze dekady XII w. wypełniały walki polskokaszubskie, w których – jak pisał Gall Anonim – Polacy sięgali po sławę, Pomorzanie bronili
wolności. W źródłach historycznych z XI w. i początku XII w. pojawiły się wzmianki
o władcach pomorskich (Siemomysł, Świętobór, Świętopełk). Uczeni wysuwają rożne
hipotezy na temat łączących ich związków pokrewieństwa, a także ewentualnych powiązań
rodzinnych z Piastami. Jednak dopiero w latach 20. XII w. rysuje się wyraźnie postać
Warcisława – protoplasty Gryfitów. W tym właśnie okresie polski książę Bolesław
Krzywousty zdołał ostatecznie podbić całe Pomorze (tzw. drugi piastowski podbój),
a Warcisław złożył mu hołd, zatrzymując w ten sposób dla siebie władzę w zachodniej części
Kaszub (Pomorze Zachodnie). Pomimo formalnej zależności od Polski, Warcisław około

1127 r. zorganizował wyprawę na Mazowsze, w wyniku której Pomorzanie zbezcześcili
pochowane w katedrze płockiej szczątki Władysława Hermana (wyciągnęli je z grobowca,
rozbili i rozrzucili po wale), który znany był z krwawych najazdów na kraj Kaszubów.
Narzucenie Pomorzu polskiego zwierzchnictwa wiązało się z ostatecznym
wprowadzeniem chrześcijaństwa. Główna akcja chrystianizacyjna została przeprowadzona
z

inicjatywy

Bolesława

Krzywoustego

w

zachodniej

części

Kaszub

(księstwie

zachodniokaszubskim). Misją tą kierował Otto, biskup Bambergu. Zachodnia część ziem
kaszubskich podlegała powstałemu w 1140 r. biskupstwu w Wolinie. W wyniku najazdów
duńskich Wolin został zniszczony, a siedzibę biskupią przeniesiono do Kamienia
Pomorskiego (1176 r.). Wschodnia część Kaszub wchodziła w XI w. zapewne w skład
diecezji kruszwickiej (zakładając, że w ogóle taka diecezja istniała), a od XII w. –
włocławskiej (kujawsko-pomorskiej).

Kościół w Budzistowie z 1222 r. – najstarsza zachowana świątynia na Pomorzu Zachodnim
(fot. A. Hinz)
W XII w. nastąpił podział polityczny ziemi kaszubskiej. Zwierzchnictwo Polski nad
zachodnią częścią Kaszub zakończyło się już po kilkudziesięciu latach. W 1181 r. syn
Warcisława I, książę Bogusław I (w bulli papieża Grzegorza IX nazwany księciem Kaszub –

zob. temat 2), uznał zwierzchnictwo cesarza rzymskiego (niemieckiego) Fryderyka I
Barbarossy, a w 1185 r. Kanuta VI – króla Danii. Z kolei wschodnia część Kaszub aż do
końca lat trzydziestych XIII w. znajdowała się pod polskim panowaniem, mimo iż
krótkotrwałe zwierzchnictwo sprawowała nad tym obszarem także Dania (w 1210 r. książę
gdański Mściwoj I złożył hołd lenny duńskiemu królowi Waldemarowi II).
W XII w. we wschodniej części Kaszub umocnili swą władzę pierwsi przedstawiciele
Subisławiców, którzy w następnym wieku uniezależnili się od Polski. Szczytowy okres
rozwoju państwa wschodniokaszubskiego nastąpił za panowania Świętopełka Wielkiego (ok.
1220-1266), najwybitniejszego przedstawiciela wspomnianej dynastii. Z kolei Gryfici,
pomimo obcej zależności, powiększyli w XII w. swe terytorium o ziemie wieleckie. Byli
także ważnym uczestnikiem zmagań wojennych na Bałtyku, o czym świadczy choćby
wyprawa księcia Racibora (brat Warcisława) na Konungahelę w 1136 r. Konungahela,
znajdująca się na granicy królestw Szwecji, Danii i Norwegii, była jednym z największych
portów skandynawskich. W tym mieście często odbywały się zjazdy władców tych państw.
……………………………………………………………………………………………….
Załącznik: J. Trepczyk, Welecëjô, „Zrzesz Kaszëbskô” nr 14 z 15.08.1934, s. 108
(uwspółcześnienie pisowni: K. Rhode).
Welecëjô
Welecëjô, Kaszëbskô ma,
Të jedna le jes Òjczëzna,
Welecëjô, Kaszëbskô ma,
Të mie so jawą zdôwna sta!

Tam ù Ce gôj ë snôżi las
Mie przódë szëmiôł w strodżi czas,
Tam ù Ce trój piãknëch jezór
Sklëni we wądołach strzód gór…

Tam ù Ce spiéwã Bôłt mie grôł
A tëlu teskniączczi w se miôł,

Że dzysô na płacz jidze mie,
Dze cëzy jem – dze ni móm Ce…

Tam ù Ce jasną blewiązką
Trzë rzéczi wiedno brëslëją:
Westrzódkã przitczich spichów mie
So jiwrowało na dole.

Tam ù Ce jak zarzekłé w spik,
Jak czejbë òplachcył je sniég
Biôławé ùrzmë chłoscą mie,
A widnią górë Wieżëcë!

Tam ù Ce spiéwôł mie skòwrónk,
Do kòscółka zôs wòłôł zwónk;
A wiater z mòrzô nôszôł zéw,
Że wstôwô dzejów naju spiéw…

Tam ù Ce żniwa prawie są,
Złotawò zbòża so sklënią,
A z prôcë kòsów ë grablësk
Za wòlã Bòską rosce zwësk.

Tam ù Ce jeséń czerwònie
A zëma smiedżã zaskrzëpi;
Zymk kwiôtkama Ce òpsëpie,
Le mie tak smùtno hewò je…

Do bratów tej ë soster mich,
Co ùcemiãdżi noszą grzéch
Jô wòłajã tu z cëzënë:
Niech „Dobëcé ë Zdar” nóm mdze!

Niech nie bãdze nóm nijak żôl
Òfiarë łożëc za ten môl,
Dze wòlô przënôlégô nóm,
A swójńsczi napòczniemë gón!..

Welecëjô, Kaszëbskô ma,
Të jedna le jes Òjczëzna
Welecëjô, Kaszëbskô ma
Të mie so jawą zdôwna sta!..
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusze lekcji omawiające powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajdują się w Pomeranii, w numerach 4, 5, 6 i 9 z 2009 roku.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 5: Państwo Gryfitów – księstwo zachodniokaszubskie.
W źródłach historycznych z XI i XII w. pojawiają się wiadomości o pierwszych
władcach Pomorza. Kronikarze podając imiona książąt pomorskich nie wiążą ich jednak
z określoną częścią Pomorza. Nie jest wiadome, czy przed podbojem polskim Pomorze
stanowiło jeden organizm polityczny, czy też było rozbite na dwie lub więcej części.
Ostatecznie w XII w. wykrystalizowały się dwa domy książęce – Gryfici w zachodniej części
Kaszub, którzy w tym samym czasie opanowali ziemie wieleckie między Odrą a Reknicą,
i Subisławice we wschodniej. Część środkowa Kaszub, z głównymi ośrodkami w Sławnie
i Słupsku, stała się w pewnym okresie przedmiotem rywalizacji między Gryfitami
i Subisławicami. Niektórzy uczeni przypuszczają, że na tym obszarze ukształtował się
(przejściowo) w XII w. trzeci ośrodek władzy. Finalnie w XIV w. ziemia słupsko-sławieńska
weszła w skład państwa Gryfitów – Księstwa Pomorskiego (Ducatus Pomeraniae), czyli
zachodniokaszubskiego.
Dynastia Gryfitów wzięła swoją nazwę znajdującego się w ich herbie gryfa. Gryf,
w różnych formach i ubarwieniu, był także godłem ich państwa oraz jego poszczególnych
części. Współczesne pokolenie Kaszubów również uważa go za swoje godło narodowe
(http://kaszebsko.com/uploads/Herb,%20god%C5%82o%20i%20flaga%20narodowa%20Kas
zub%C3%B3w.pdf). Gryf na pieczęciach książęcych pojawił się już w XII w. i towarzyszył
dynastii aż do jej wymarcia, tj. w 1637 r.
Pierwszym władcą z dynastii Gryfitów był Warcisław I (ur. przed 1100 zm. 1135),
który popadł w zależność trybutarną od Polski. Warcisław i jego następcy byli zobowiązani
do składania daniny. Zależność od Polski trwała zaledwie kilkadziesiąt lat – w 1181 r.
Bogusław I (ur. przed 1128 zm. 1187) uznał zwierzchnictwo lenne cesarza rzymskiego
(niemieckiego), a 4 lata później króla Danii. W ten sposób polityczno-terytorialny związek
zachodniej części Kaszub z Polską został przerwany na niemal 800 lat. Polska uzyskała ten
obszar po II wojnie światowej, ale już bez Kaszubów, którzy w ciągu tych stuleci ulegli
niemal całkowitej germanizacji (resztki Kaszubów przetrwały tylko w okolicach Bytowa,
Lęborka i jeziora Łebsko).
Pod koniec lat 20. XIII w. dominacja Danii nad Bałtykiem uległa załamaniu. Nowym
zagrożeniem dla państwa Gryfitów stała się wówczas brandenburska Nowa Marchia. Marchia
brandenburska powstała w połowie XII w. na ziemiach podbitych Słowian połabskich,
a w następnym stuleciu, w wyniku dalszej ekspansji w kierunku wschodnim, wyodrębniła się
Nowa Marchia. Ten niemiecki twór państwowy, którym od XV w. rządzili Hohenzollernowie,

klinem wcinał się między ziemię kaszubską a polską. W XIII w. władcy Księstwa
Pomorskiego dostali się w lenną zależność od tego państwa.

(Źródło: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, il. II)

W tym trudnym okresie, Gryfici utracili również część swych posiadłości na rzecz
Brandenburgii. Jednocześnie, po wygaśnięciu miejscowej dynastii, przejęli Rugię (1325 r.).
Gryfici dążyli do zrzucenia brandenburskiej zależności, co ostatecznie udało się w 1521 r.
Bogusławowi X. Wówczas na sejmie w Wormacji Pomorze Zachodnie uznano lennem
Rzeszy Niemieckiej, a jego władca uzyskał status księcia Cesarstwa. Na mocy układu
w Grimnitz, zawartego w 1529 r., Hohenzollernowie zapewnili sobie jednak w przypadku
wymarcia kaszubskiej dynastii prawo dziedziczenia oraz używania jej godła i tytułów.
Pod koniec XIII w. nastąpiło rozbicie polityczne kraju, spowodowane podziałem ziem
pomiędzy potomków Barnima I. Dopiero za panowania Bogusława X Wielkiego (ur. 1454
zm. 1523), w wyniku wygaśnięcia poszczególnych linii książęcych, kraj został ponownie
zjednoczony. Państwo Gryfitów w tym czasie obejmowało obszary od Łeby na wschodzie po
Reknicę oraz Rugię na zachodzie. Po śmierci Bogusława ponownie uległo podziałom, a jego
spadkobiercy przeszli na luteranizm. Reformacja przyczyniła się do chwilowego ożywienia

kaszubszczyzny

–

pojawiły

się

pierwsze

książki

religijne,

zasadniczo

napisane

w języku polskim, ale z licznymi kaszubizmami. Finalnie nowy ruch religijny przyczynił się
jednak do germanizacji Kaszubów.

Drzewo genealogiczne Gryfitów
(Źródło: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, s. 106107)

Ostatnim władcą z rodu Gryfitów był Bogusław XIV (ur. 1580 zm. 1637), który od
połowy lat 20. XVII w. panował w całym Księstwie Pomorskim. W chwili jego śmierci język
kaszubski utrzymywał się tylko we wschodniej części Księstwa. Do rangi symbolu urasta
działalność ostatniej Gryfitki, Anny de Croy (siostra Bogusława XIV) – na jej polecenie
smołdziński pastor Michał Mostnik przetłumaczył (lub tylko przygotował do druku) Mały
Katechizm Marcina Lutra z języka niemieckiego na (jak to ujął w tytule) slowięski. Obok
tłumaczeń Szymona Krofeya, jest to jedno z dzieł, które zapoczątkowały kaszubską literaturę.
Dzięki tym tłumaczeniom świadomość własnej odrębności wśród protestanckich Kaszubów
przetrwała do XIX w., a w szczątkowym zakresie nawet do XX w.
Schyłkowy okres istnienia państwa Gryfitów przypadł na czas trwania wojny
trzydziestoletniej

(1618-1648),

która

spowodowała

znaczące

straty

demograficzne

i materialne. Po wymarciu Gryfitów ziemia bytowsko-lęborska przeszła na krótki okres czasu
pod panowanie polskie (1637-1657), by ostatecznie przejść pod panowanie brandenburskopruskie, podobnie jak ich znaczna część dziedzictwa. Zachodnie obszary tego państwa (m.in.
ze Szczecinem, Wolinem i Rugią) przejęła w połowie XVII w. Szwecja. Ostatecznie
w 1815 r. (Szczecin już w 1721 r.) również i te ziemie zostały przyłączone do państwa
Hohenzollernów.
Nie znamy miejsc pochówku wielu przedstawicieli tej kaszubskiej dynastii. Jako
przykład można wskazać miejscowość o obecnej nazwie Stolpe (Niemcy), która jest
miejscem pochówku Warcisława I (protoplasta dynastii), czy Wołogoszcz (obecnie Wolgast
w Niemczech). Z kolei w granicach historycznych Kaszub najważniejszą nekropolią jest
Szczecin, gdzie na Zamku Książąt Pomorskich znajduje się część ocalałych po II wojnie
światowej sarkofagów, a w kościele św. Jakuba złożono w 1995 r. zachowane szczątki
przedstawicieli rodziny panującej przez 500 lat na Pomorzu. Ponadto Gryfici byli chowani
m.in. w katedrze w Kamieniu Pomorskim (nagrobki nie zachowały się do naszych czasów),
kościele św. Jacka w Słupsku (zamek Książąt Pomorskich, gdzie znajdują się ich sarkofagi)
oraz Darłowie (miejsce spoczynku Eryka I – króla Norwegii, Danii i Szwecji).

Sarkofag Bogusława XIV na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (fot. A. Hinz)

Panująca przez pół tysiąca lat dynastia wydała wielu wybitnych przedstawicieli.
Sylwetki kilku z nich prezentuję poniżej.
Warcisław I (ur. przed 1100 zm. 1135) – pierwszy historyczny władca z dynastii Gryfitów.
Jeszcze w wieku młodzieńczym przyjął chrześcijaństwo – stało się to prawdopodobnie około
1114 r., gdy dostał się do niewoli niemieckiej (saskiej). Prowadził wojny z Polską, które
zakończyły się jego klęską. Jako trybutariusz Bolesława Krzywoustego, księcia polskiego,
wspierał misję chrystianizacyjną biskupa Ottona z Bambergu. Próbował zerwać zależność od
Polski, o czym świadczy najazd Pomorzan na Płock (około 1127 r.) i zbezczeszczenie zwłok
Władysława Hermana, ojca Bolesława. Główną siedzibą Warcisława był prawdopodobnie
Kamień Pomorski. Zginął z rąk lucickiego wojownika w czasie polowania w okolicy
miejscowości Słup (dzisiaj Stolp w Niemczech). Jego śmierć często interpretuje się jako
zemstę pogańskich Wieletów, którym narzucił chrześcijaństwo i swą zwierzchność. Śmierć
Warcisława przyniosła korzyści Bolesławowi Krzywoustemu (i jego następcom). Nowy
władca, jego brat Racibor, prowadził bowiem politykę bardziej przychylną wobec Polski.
Bogusław I (ur. około 1130 zm. 1187) – starszy syn Warcisława I. W bulli papieża Grzegorza
IX (1238 r.) określony jako dux Cassubiae, choć zapewne nie posługiwał się tym tytułem.
Objął władzę po śmierci Racibora (1155 r.). Początkowo rządził wspólnie z młodszym bratem
Kazimierzem, zachowując dla siebie władzę zwierzchnią, a po jego śmierci samodzielnie. Na
monetach tytułował się nie tylko księciem, ale nawet królem (rex). Jego panowanie wypełniły
walki z Danią i Henrykiem Lwem (książę Saksonii) przerywane chwilowymi sojuszami.
W czasie jednego z nich Pomorzanie i Duńczycy wspólnie opanowali rugijską Arkonę
(1168 r.). W 1181 r. Bogusław zerwał zależność od Polski, podporządkowując się cesarzowi,
a cztery lata później – królowi duńskiemu. Bogusław przeniósł stolicę biskupią z Wolina do
Kamienia Pomorskiego.
Barnim I Dobry (ur. około 1218 zm. 1278) – prawdopodobnie jako pierwszy władca
z dynastii Gryfitów posługiwał się tytułem kaszubskim (dux Cassubiae). Barnim prowadził
zakrojoną na wielką skalę akcję osiedleńczą i kolonizacyjną m.in. fundował klasztory oraz
lokował wsie i miasta, sprowadzając osadników, głównie z Niemiec. Możnowładcom
niemieckim czynił liczne nadania. Z jednej strony przyczynił się w ten sposób do rozwoju
gospodarczego Pomorza, natomiast z drugiej zapoczątkował germanizację swego kraju.
Popadł w zależność lenną od Brandenburgii, co ostatecznie, wykluczyło go z sukcesyjnych
planów księcia gdańskiego Mściwoja II (matką Barnima I była Mirosława, córka Mściwoja I,

dziadka wspomnianego księcia gdańskiego). Wraz z śmiercią księcia skończyła się też
jedność państwa, gdyż jego synowie podzielili je na dwie części.

Pieczęć Barnima I z 1273 r.
(Źródło: E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005, s. 144)

Elżbieta (Eliška) (ur. około 1347 zm. 1393) – córka księcia kaszubskiego Bogusława V
i Elżbiety (córki Kazimierza Wielkiego, króla polskiego), od 1363 r. żona cesarza Karola IV
Luksemburskiego (ślub odbył się w Krakowie). W tym samym roku została koronowana na
królową Czech, natomiast koronacja cesarska nastąpiła w Rzymie w 1368 r. Elżbieta była
matką m.in. Zygmunta, elektora brandenburskiego, króla węgierskiego, niemieckiego,
czeskiego, włoskiego i cesarza rzymskiego oraz Anny, królowej Anglii (żona Ryszarda II).
Elżbieta słynęła z urody i niezwykłej siły.

Została pochowana u boku męża

w katedrze św. Wita w Pradze.
Eryk I (ur. 1382 zm. 1459) – był synem Warcisława VII i Marii (córka Ingeborgi duńskiej).
Od strony matki był spokrewniony z Małgorzatą, królową Danii, która w 1397 r.
doprowadziła

do

zjednoczenia

Danii,

Szwecji

i

Norwegii

(unia

kalmarska).

W 1389 r. adoptowała Eryka i wyznaczyła go na swego następcę. W tym samym roku Eryk
został koronowany na króla Norwegii, a w następnych latach Danii i Szwecji. Samodzielne
rządy objął w 1412 r., po śmierci Małgorzaty. Jego panowanie nie należało jednak do
szczęśliwych – w ciągu niecałej dekady, na przełomie lat 30. i 40. XV w., został

zdetronizowany we wszystkich królestwach. Przybył wówczas do rodzinnego księstwa
słupskiego, osiadając w Darłowie, gdzie zmarł i został pochowany.
Warcisław IX (ur. przed 1400 zm. 1457) – fundator uniwersytetu w Gryfii (1456 r.), który
był drugą (po uniwersytecie w Rostocku) najstarszą wyższą uczelnią w basenie Morza
Bałtyckiego. Na przełomie XIX/XX w. kształcił się na nim Aleksander Majkowski, który ten
okres wspominał w sposób następujący: Wielkie wrażenie wywarło na mnie pierwsze
odwiedzenie krużganków starego uniwersytetu: w ścianie wmurowane widniały tam
medaliony średnicy 1 metra z portretami książąt pomorskich, w kamieniu wyciosane. Nie
mogę opisać siły wrażenia, jakie na mnie wywarły napisy na tych medalionach, w których się
często powtarzał ustęp: dux Pomeranorum et Cassuborum – albo – et Cassubie.
Przypuszczam, że z tych napisów »Książę Kaszubów« strzeliła pierwsza iskra budząca mnie
do pracy na polu politycznym.
Bogusław X Wielki (ur. 1454 zm. 1523) – przydomek Wielki wynikał nie tyle z racji jego
wzrostu, ale przede wszystkim ze względu na jego dokonania. Po wygaśnięciu
poszczególnych linii książęcych, po dwustu latach rozbicia politycznego, został w 1478 r.
jedynym władcą Księstwa Pomorskiego. Bogusław uporządkował sprawy finansowe państwa,
dzięki czemu dochody państwowe znacznie wzrosły, a długi zmalały. Wzmocnił armię, co
zaowocowało

m.in. zaprowadzeniem porządku i likwidacją rozbojów. Starał się

podporządkować sobie bogate miasta (np. Szczecin, Kołobrzeg, Wołogoszcz) oraz biskupa
kamieńskiego. Uniezależnił się od Brandenburgii, choć przyrzekł władcom tego kraju
przejęcie swego dziedzictwa w razie wygaśnięcia Gryfitów. Bogusław X w 1521 r. złożył
hołd lenny cesarzowi, co pozwoliło mu uzyskać status jednego z książąt Rzeszy Niemieckiej.
Pod koniec XV w. odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Drugą żoną Bogusława była Anna
Jagiellonka, córka króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka.
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusze lekcji omawiające powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajdują się w Pomeranii, w numerach 10 z 2009 i 10 z 2010 roku.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 6: Państwo Subisławiców – księstwo wschodniokaszubskie.
Pierwsze informacje o początkach organizacji państwowej we wschodniej części
Kaszub odnoszą się do końca X w., choć pochodzą ze źródła, które powstało prawdopodobnie
dopiero w XII w. Jak bowiem podaje żywot św. Wojciecha (znany jako Tempore illo) biskup
Pragi przybył w 997 r. do Gdańska, do księcia pomorskiego, który przyjął go z najgłębszym
szacunkiem i okazałością większą, niż sam święty by pragnął, a to dlatego, iż św. Wojciech
ochrzcił tego księcia już poprzednio w Polsce. Gdyby zapis ten uznać za wiarygodny,
świadczyłoby to, że w tym czasie dokonał się ważny proces przekształcenia ustroju
plemiennego w książęcy. O rozwiniętej sieci grodów, które pełniły m.in. rolę ośrodków
władzy politycznej, świadczą np. grodziska lub same nazwy miejscowości (np. Garcz).

Zrekonstruowane grodzisko wczesnośredniowieczne w Sopocie (fot. A. Hinz)
Prawdopodobnie w drugiej połowie X w. całe Kaszuby dostały się pod panowanie
polskie. Wschodnia część Kaszub należała do Polski nieco dłużej niż zachodnia, zapewne do
połowy XI w. (zob. tematy 4 i 5). Po krótkim okresie niepodległości, Kaszuby zostały podbite
przez Bolesława Krzywoustego – władcę Polski (wschodnia część Kaszub została zajęta
w latach 1116-1119). W drugiej połowie XII w. na kartach historii pisanej pojawiają się

imiona pierwszych władców tej ziemi. W stołecznym Gdańsku władzę objął Subisław
(Sobiesław), a później jego potomkowie.

Drzewo genealogiczne Subisławiców
(Na podstawie: Śliwiński B., Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 2006, s. 80-81; Rymar E., Rodowód książąt
pomorskich, Szczecin 2005, tab. VI)

Sprawa statusu prawno-politycznego oraz pochodzenia dynastii panującej w tej części
Pomorza wywołuje wśród historyków ożywioną dyskusję. Pochodzenie dynastii do dnia
dzisiejszego jest nieznane. Zasadniczo wykrystalizowały się trzy koncepcje w tej kwestii.
Według pierwszej, Subisławice byli potomkami dawnych lokalnych książąt, którzy z czasem
zostali pozbawieni władzy i stali się możnowładcami, a następnie zaczęli walczyć
o odzyskanie swej książęcej pozycji. Zwolennicy drugiej teorii twierdzą, że przodkowie
Subisławiców nigdy nie byli samodzielnymi władcami, a jedynie możnowładcami, którzy
wskutek zdobywania coraz większych wpływów uzyskali w końcu status niezależnych
książąt. Według trzeciej teorii Subisławice wywodzili się z południowopolskiego rodu
rycerskiego, którego członków przysłano na Pomorze Gdańskie w roli namiestników,
mianowanych przez książąt krakowskich. Tutaj należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że

błędnie (nawet w pracach naukowych) określa się książąt gdańskich mianem namiestników
lub starostów. Warto podkreślić, że dynastia Subisławiców wymarła pod koniec XIII w.,
a urząd starosty został wprowadzony dopiero na początku XIV w., z kolei instytucja
namiestnika pojawiła się jeszcze później, bo na początku XV w. Zdaniem Gerarda Labudy
status prawno-publiczny Subisławiców nie odbiegał od położenia Gryfitów (zob. temat 5).
Byli zobowiązani do świadczeń trybutarnych (danin) wobec władców polskich oraz
udzielania im pomocy wojskowej.
Nazwa dynastii pochodzi od imienia jej pierwszego przedstawiciela – Subisława I
(ur. ok. 1130 zm. ok. 1177/1179), według niektórych źródeł (np. Kroniki oliwskiej)
uważanego za fundatora klasztoru w Oliwie. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że
fundatorem był jego starszy syn – Sambor I (ur. ok. 1150 zm. ok. 1205). Po Samborze rządy
objął młodszy syn Subisława I – Mściwoj I (ur. ok. 1160 zm. ok. 1220). W wyniku ekspansji
Danii na tereny nadbałtyckie, król Waldemar II podporządkował sobie Pomorze Zachodnie,
a w 1210 r. hołd lenny złożył mu Mściwoj, jednak zależność ta raczej nie trwała długo. Może
świadczyć o tym fakt, że już w 1212 r. Mściwoj wziął udział w wiecu w Mąkolnie, na który
przybyli książę Leszek Biały, książęta i możni świeccy oraz polski episkopat. W źródłach
duńskich Mściwoj określany był jako książę polski, stąd część historyków wysuwa wniosek,
że mógł on obejmować swoimi rządami już całe Pomorze Gdańskie.
Następcą Mściwoja I na tronie gdańskim był jego najstarszy syn – Świętopełk II
Wielki (ur. przed 1195 zm. 1266), który związał się politycznie z księciem wielkopolskim
Władysławem Odonicem. Przypieczętowane zostało to małżeństwami: Świętopełka z siostrą
Odonica – Eufrozyną oraz Odonica z siostrą Świętopełka – Jadwigą. Obaj sprzymierzyli
swoje siły przeciwko panującemu w Wielkopolsce Władysławowi Laskonogiemu, stopniowo
zdobywając jego ziemie. Zareagował na to nominalny prynceps krakowski Leszek Biały,
zwołując w 1227 r. do Gąsawy międzydzielnicowy zjazd książąt, episkopatu i rycerstwa.
Podczas zjazdu doszło do napadu, w którym zginął Leszek Biały. Istnieją rozbieżności co
inicjatora napadu, ale odpowiedzialność przypisuje się najczęściej Świętopełkowi i to raczej
niesłusznie.

Tablica upamiętniająca śmierć Leszka Białego w Marcinkowie (fot. A. Hinz)
W wyniku tego wydarzenia księstwo wschodniokaszubskie usamodzielniło się i stało
się państwem niepodległym. Panowanie Świętopełka (najwybitniejszego z całego rodu)
wypełniały walki z młodszymi braćmi, Krzyżakami, Prusami i polskimi książętami. W czasie
swego panowania podbił ziemię słupsko-sławieńską, do której pretensje rościli również
Gryfici. Państwo wschodniokaszubskie w okresie jego rządów przeżywało rozkwit
gospodarczy i osiągnęło największy zasięg terytorialny, obejmując obszar od Gdańska
(miasto to pełniło funkcję stolicy) na północy po Bydgoszcz i Nakło na południu oraz od
Świecia i Gniewu oraz terenów pruskich na wschodzie po Sławno na zachodzie. Po jego
śmierci doszło do podziału kraju. Wkrótce jednak po śmierci Warcisława (młodszego syna
Świętopełka Wielkiego) kraj ponownie został zjednoczony przez Mściwoja II (ur. ok. 1220
zm. 1294), jego starszego syna.

(Źródło: Druk przygotowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z okazji odsłonięcia pomnika Świętopełka
Wielkiego w Gdańsku, 2010 r.)

Panowanie Mściwoja II, ostatniego przedstawiciela rodu, wypełniły m.in. zmagania
z Brandenburgią, co doprowadziło do nawiązania bliższych kontaktów z książętami polskimi.
Nie mając męskiego potomka, Mściwoj w 1282 r. zawarł układ w Kępnie z księciem
wielkopolskim Przemysłem II (ur. 1257 zm. 1296), na mocy którego polski władca miał
przejąć jego dziedzictwo. Śmierć Mściwoja II oznaczała zarazem kres istnienia jego państwa.

Katedra w Oliwie – miejsce pochówku książąt gdańskich (fot. A. Hinz)
Po śmierci Mściwoja II, zgodnie z układem w Kępnie, władzę nad Pomorzem
Gdańskim objął Przemysł II. Wzmocniło to pozycję polskiego księcia, który w 1295 r. został
koronowany na króla Polski. Rychła śmierć młodego monarchy rozpoczęła okres walk
o władzę w Polsce, co wykorzystali Krzyżacy zajmując w latach 1308-1309 Pomorze
Gdańskie.

Władcy z dynastii Subisławiców nie używali tytułu kaszubskiego, a swój kraj określali
mianem Pomerania. Pod ich panowaniem znajdowały się jednak ziemie zamieszkiwane przez
Kaszubów, z Gdańskiem na czele. Dlatego też, zgodnie z tradycją wyrażoną choćby
w literaturze pięknej (zob. załącznik), uchodzą za władców kaszubskich.
Najbardziej znanymi przedstawicielami dynastii Subisławiców byli Świętopełk II
Wielki i Mściwoj II, których sylwetki prezentuję poniżej.
Świętopełk II Wielki (ur. przed 1195 zm. 1266) – najstarszy syn Mściwoja I. W latach
dwudziestych XIII w. (pierwszy okres jego panowania) wspomagał wyprawy książąt polskich
na pogańskich Prusów. W tym czasie przyłączył też do swego państwa ziemię słupską,
a w następnej

dekadzie

–

sławieńską.

Wspierał

Władysława

Odonica

w

walce

o władzę w Wielkopolsce, którą ten toczył ze swoim stryjem Władysławem Laskonogim. Po
zjeździe w Gąsawie i śmierci Leszka Białego (najstarsze i najbardziej wiarygodne źródła
przypisują winę Władysławowi Odonicowi, a nie Świętopełkowi) całkowicie uniezależnił
swoje państwo od władców polskich, uzyskując również specjalną protekcję papieską
(1231 r.). W pierwszej połowie lat trzydziestych wspomagał Krzyżaków w walce z Prusami,
jednak już pod koniec tej dekady, gdy jego młodsi bracia (Sambor II i Racibor) wystąpili
przeciw niemu i uzyskali poparcie ze strony krzyżackiej, stał się ich zagorzałym wrogiem.
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIII w. Świętopełk walczył na kilku frontach:
z braćmi, książętami polskimi (wielkopolskimi i kujawskimi), księciem zachodniokaszubskim
Barnimem I, biskupem kujawskim, i – najdłużej – z Krzyżakami. Wówczas sprzymierzył się
z Prusami. Długi okres walk doprowadził do strat terytorialnych. Pomimo wojen, które
prowadził, jego państwo przeżywało okres rozkwitu gospodarczego. Świętopełk lokował
Gdańsk na prawie lubeckim. Dbał o rozwój klasztorów – dominikanów w Gdańsku, cysterek
w Żarnowcu, cystersów w Bukowcu. Autor Kroniki oliwskiej określił Świętopełka w sposób
następujący: Spośród nich [Subisławiców – D.Sz.] najsłynniejszy był Świętopełk. Był on
bowiem mężem walecznym i zwyciężył wszystkich występujących przeciw niemu; on to
zwycięskim ramieniem uwolnił się spod jarzma książąt Polski dzięki mężnej obronie siebie
i swoich dóbr. (Kronika oliwska. Źródło do dziejów Pomorza Wschodniego z połowy
XIV wieku, tłum. D. Pietkiewicz, Malbork 2008, s. 49-50).

Pomnik Świętopełka II Wielkiego w Gdańsku (fot. A. Hinz)
Mściwoj II (ur. ok. 1220 zm. 1294) – był najstarszym dzieckiem Świętopełka II Wielkiego
i Eufrozyny. W 1243 r. ojciec oddał go Krzyżakom jako zakładnika, co miało zapewnić
zachowanie pokoju ze strony księcia gdańskiego. Wolność odzyskał po prawie sześciu latach.
Po powrocie do kraju brał udział w wojnach, jakie jego ojciec toczył z Krzyżakami. Około
1255 roku Świętopełk przekazał Mściwojowi dzielnicę ze stolicą w Świeciu. Wkrótce
Mściwoj popadł w konflikt z ojcem i młodszym bratem Warcisławem, w efekcie zawarł

w 1264 r. układ z wrogiem Świętopełka – księciem zachodniopomorskim Barnimem I.
Mściwoj uczynił go swoim następcą, a nawet obiecał spadek po ojcu i bracie. Do realizacji
tego układu jednak nigdy nie doszło. Po śmierci ojca stosunki Mściwoja i Warcisława
pogarszały się i doszło nawet do konfliktu zbrojnego. Ostatecznie, Mściwoj usunął brata
z Gdańska i został księciem całego Pomorza Gdańskiego. W 1269 roku złożył hołd lenny
margrabiom brandenburskim, u których szukał wsparcia w sporach z bratem, stryjem
Samborem II i Krzyżakami. Wkrótce jednak zmienił sojusznika, sprzymierzając się
z księciem wielkopolskim Bolesławem Pobożnym. Zbliżenie to w 1282 r. zaowocowało
podpisaniem układu z Przemysłem II w Kępnie. Mściwoj II zmarł w 1294 r., nie doczekawszy
się męskiego potomka. Na mocy wspomnianego układu jego państwo przejął Przemysł II.
…………………………………………………………………………………………………...
Załącznik: I. Szutenberg, Svjętopołka rod, „Zrzesz Kaszëbskô”, R. 5(1937), nr 10, s. 2.
(uwspółcześnienie pisowni: K. Rhode).
Swiãtopôłka ród
(Piesniô)

Jak długò w sërcach najëch
Chòc kropla kaszëbsczi krëwi –
Tak długò w sërcach najëch
Płomisto ë miłota w ni.

Wstajac zaczinô dzys krôj nasz całi,
Wstôł dzys Swiãtopôłka ród, Swiãtopôłka ród!
Dobëc mùszi Juńc naj Czôrny –
Dobëc! Dobãdze kaszëbsczi lud!

Jak długò z Òlëwsczi wieżë
Bic mdze starowny zwón –
Tak wiedno naje mòrze

Rozspiéwô piesnowi tón.

Wstajac zaczinô… etc.

Jak długò swiãtô wiara
Rozgrzéwô nają krew –
Tak stojec mdze Kaszëbskô nasza,
Bë wiôldżégò bëtu głosëc zéw!

Wstajac zaczinô… etc.
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusze lekcji omawiające powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajdują się w Pomeranii, w numerach 5, 6, 9, 10 i 11 z 2010 roku.
Materiały są dostępne w wersji cyfrowej – zob. http://www.skarbnicakaszubska.pl/najouczba-csb (Najô Ùczba 37, 38, 39, 40 i 41).
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 7: Kaszuby pod panowaniem krzyżackim.
Śmierć Mściwoja II (1294 r.) oznaczała utratę niepodległości, ponieważ państwo
wschodniokaszubskie, zgodnie z umową w Kępnie, weszło w skład odradzającej się
monarchii polskiej Przemysła II. W 1296 r. Przemysł II został jednak zabity przez Jakuba
Kaszubę, będącego prawdopodobnie na usługach Brandenburgii.

Zabójstwo Przemysława II – obraz Wojciech Gersona
(Źródło: http://www.rogozno.pl/cms_foto/20081001074846_historia_gerson_zabojstwowrogoznie1881.jpg)

Po śmierci Przemysła II, jednym z pretendentów do władzy nad Pomorzem Gdańskim
był Władysław Łokietek, książę kujawski. Na przełomie XIII/XIV w. ważną rolę w tej części
Pomorza odgrywał kaszubski ród Święców. Od 1299 r. Święca (twórca potęgi rodu) piastował
z woli Władysława Łokietka urząd wojewody pomorskiego i tytułował siebie principis domini
Wladislai tocius terre Pomeranie capitaneus, czyli starostą księcia Władysława na całe
Pomorze (Gdańskie). W 1299 r. Łokietek układem w Klęce zobowiązał się złożyć królowi
czeskiemu Wacławowi II hołd lenny – oznajmił, że zamierza udać się do Pragi, aby tam
przyjąć jako lenno, z rąk Przemyślidy (od początku lat 90. XIII w. Wacław II powiększał
zdobycze na terenie Polski – m.in. dzierżył tytuł księcia krakowskiego), ziemie, które
wówczas posiadał (w tym Pomorze Gdańskie). Książę kujawski jednak nie wybrał się do
Pragi, a król czeski opanował jego księstwa. Władysław Łokietek opuścił wówczas Polskę,
a wkrótce Wacław II został królem Polski (1300 r.). Z woli Wacława, Święcowie dzierżyli
władzę na Pomorzu Wschodnim.
Na początku XIV w. Święcowie musieli zmagać się z najazdem rugijskim – władca
tego kraju Wisław II uważał się za spadkobiercę Mściwoja II i zamierzał zająć całe Pomorze
Gdańskie (na czele wyprawy stanął jego syn Sambor). Dzięki zaangażowaniu Krzyżaków

Wacławowi II udało się jednak pokonać Rugijczyków. W 1305 r. nowy król czeski Wacław
III, mianował Piotra Święcę (syna wojewody pomorskiego) starostą pomorskim. Wacław III
zamierzał przekazać Brandenburgii ziemię wschodniopomorską w zamian za Miśnię. Piotr
Święca nie oponował wobec tych planów, co zaskutkowało kolejnymi nadaniami królewskimi
na jego rzecz (Polanów, Sławno, Darłowo).

Rybogryf – godło heraldyczne Święców – w herbie Darłowa
(Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Dar%C5%82owa)

Śmierć Wacława III w 1306 r. (ostatniego Przemyślidy) skomplikowała sytuację –
spowodowała chaos w Czechach, a biskupowi kamieńskiemu pozwoliła zająć ziemię
sławieńską, którą wkrótce opanowali jednak Brandenburczycy. Święców, niemających teraz
królewskiego wsparcia, nie było stać na prowadzenie wojny z biskupem kamieńskim.
W nowej sytuacji uaktywnił się również Władysław Łokietek, który powrócił do Polski
w 1304 r., a po śmierci Wacława III wkroczył na Pomorze (pod koniec 1306 r.) i podjął
rozmowy ze Święcami. Święcowie zdecydowali się poprzeć polskiego księcia, a Łokietek
zobowiązał się zrefundować im wcześniej poniesione koszty (m.in. wynikające z wojny
z biskupem kamieńskim).
Polski książę nie dotrzymał jednak słowa. Ponadto Święcowie spotkali się też
z negatywnym stosunkiem biskupa kujawskiego Gerwarda, stronnika Łokietka. Sytuacja ta
oraz

obsadzanie

stanowisk

urzędniczych

na

Pomorzu

Gdańskim

przybyszami

z Kujaw i Wielkopolski (np. sędzia Bogusza) spowodowały, że Piotr Święca wypowiedział
posłuszeństwo Łokietkowi i uznał zwierzchnictwo brandenburskie (układ w Lędowie
z 1307 r.). W zamian za to przedstawiciele rodziny Święców otrzymali nadania ziemskie
i urzędy. Na przełomie 1307/1308 r. Władysław Łokietek wkroczył na teren Pomorza
Gdańskiego, z kolei w sierpniu 1308 r. w kierunku Gdańska wyruszyli się margrabiowie

brandenburscy – Otto IV i Waldemar. Przy pomocy mieszczan pochodzenia niemieckiego
zdołali opanować miasto, jednak gród nadal był w posiadaniu stronników Władysława
Łokietka, którym przewodził sędzia pomorski Bogusza. Wśród rycerstwa kaszubskiego
nastąpił podział – jedna część wojów wspierała Boguszę, a druga Brandenburczyków.
Władysław Łokietek (z inicjatywy Boguszy) zwrócił się do Krzyżaków o pomoc dla
oblężonej załogi gdańskiego grodu, zmienił jednak zawarte z nimi wstępne ustalenia.
Krzyżacy pojawili się w Gdańsku w październiku 1308 r. W wyniku nieporozumień ze stroną
polską, usunęli załogę grodu, a w nocy z 12 na 13 listopada opanowali również miasto,
mordując jego mieszkańców (tzw. rzeź Gdańska). W krótkim czasie Krzyżacy opanowali
także inne miasta wschodniopomorskie. W 1309 r. całe Pomorze Gdańskie znalazło się pod
ich panowaniem. Łokietek nie był w stanie zapłacić Krzyżakom za pomoc, w związku z czym
nie chcieli oni ustąpić z zajętych ziem. Ponadto Zakon wykupił prawa do Pomorza
Gdańskiego z rąk Brandenburgii. Krzyżacy zajęli tylko część dawnego dziedzictwa
Subisławiców, ponieważ w 1317 r. ziemia słupsko-sławieńska weszła w skład księstwa
wołogojskiego, czyli państwa rządzonego przez jedną z linii kaszubskich Gryfitów. Zakon
władał Pomorzem Gdańskim aż do 1466 r. (tj. przez ponad 150 lat).
Wraz z przejęciem ziem wschodniokaszubskich przez Zakon Krzyżacki, likwidacji
uległ dotychczasowy podział administracyjny kraju – w miejsce zlikwidowanych
województw Krzyżacy wprowadzili komturstwa.

(Źródło: M. Dzięcielski M., Dzieje ziemi mirachowskiej od XII do XVIII wieku, Gdańsk 2000, s. 318)

W drugiej połowie XIV w. Zakon rozpoczął zakrojoną na szerszą skalę akcję
kolonizacyjną, co wiązało się ze sprowadzeniem osadników z Niemiec. W wyniku tego
powoli zaczęła zmieniać się struktura etniczna na obszarze wschodnich Kaszub. W miastach
warstwą rządzącą zostawała napływowa ludność niemiecka.
Z działalnością lokacyjną Krzyżaków wiąże się pojawienie nazwy Kaszubi na
Pomorzu Gdańskim. Komtur gniewski Herman, nadając wsi Rywałd (koło Starogardu
Gdańskiego) prawo chełmińskie w dokumencie lokacyjnym z 1341 r. zastrzegł, że
prawa tego będą także przestrzegać wszyscy: Geste (goście), tj. Preussen, Polen, Kaschuben.
(niektórzy uczeni wskazują, że chodzi tutaj o Kaszubów z Pomorza Zachodniego). Określenie
Kaszubi na mieszkańców zamieszkiwanej przez nich części Pomorza Gdańskiego zaczęło
upowszechniać się jednak dopiero od drugiej połowy XV w. Krzyżacy, z uwagi na
funkcjonowanie prawa polskiego w tej części Pomorza, nazywali jego mieszkańców
Polakami. W źródłach krzyżackich z tego okresu określano zapewne Kaszubów (i szerzej
Słowian) także mianem Wenden.
Elity wschodniopomorskie szybko zaakceptowały nową władzę, obejmując mniej
znaczące urzędy (włodarzy, sędziów czy ławników ziemskich). Kaszubscy rycerze (jako
poddani Zakonu) wzięli udział w wojnie z Polską (1409-1411), również w bitwie
grunwaldzkiej (1410 r.). Krzyżacy w tym konflikcie uzyskali także wsparcie księcia
zachodniokaszubskiego Kazimierza V.
Klęska Zakonu w tej wojnie (pokój zawarto w Toruniu w 1411 r.) skutkowała
zwiększonym uciskiem fiskalnym wobec własnych poddanych. Przyczyniło się to do
powstania opozycji antykrzyżackiej – w 1440 r. powstał Związek Pruski, który jednak
dopiero w czasie trwania wojny trzynastoletniej (1454-1466) uzyskał szersze poparcie na
obszarze Kaszub wschodnich.
Klęska Zakonu w wojnie trzynastoletniej została przypieczętowana postanowieniami
pokoju toruńskiego (1466 r.). Krzyżacy utracili wówczas Pomorze Gdańskie (zwane odtąd
Prusami Królewskimi) na rzecz Polski, stając się jednocześnie lennikami królów polskich
z ziem, które zachowali (tzw. Prusy Krzyżackie). W ten sposób Kaszuby wschodnie weszły
w skład państwa polskiego (wyjątek stanowiła ziemia lęborsko-bytowska, która znalazła się
pod panowaniem Gryfitów, ale zwierzchnie prawa do tego obszaru zachowała Polska).
Półtorawiekowe panowanie Krzyżaków na ziemi wschodniokaszubskiej przyczyniło
się do jej gospodarczego rozwoju, co najbardziej widać to na przykładzie stołecznego
Gdańska. W czasach panowania krzyżackiego powstały w Gdańsku m.in. pierwsze spichlerze,
kanał Raduni, czy też Wielki Młyn i Żuraw – obiekty, które uchodzą za jego symbole.

…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusze lekcji omawiające powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajdują się w Pomeranii, w numerach 12 z 2010 roku, 1, 3 i 5 z 2011
oraz 2 i 12 z 2012 roku. Materiały są dostępne w wersji cyfrowej – zob.
http://www.skarbnicakaszubska.pl/najo-uczba-csb (Najô Ùczba 42, 43, 45, 47, 54, 62).
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 8: Podział religijny Kaszub.
Ostatecznie w XII w. na całym obszarze Kaszub zapanowała religia chrześcijańska
(zob. temat 4). W tymże wieku ukształtowała się również kościelna sieć organizacyjna.
Zachodnia część Kaszub weszła w skład biskupstwa kamieńskiego (pierwotnie wolińskiego).
Jego zależność organizacyjna nie jest jednoznaczna. Dwa arcybiskupstwa rościły pretensje do
sprawowania władzy zwierzchniej nad diecezją kamieńską – Gniezno i Magdeburg.
Prawdopodobnie już od momentu założenia biskupstwo cieszyło się jednak niezależnością
i podlegało tylko papieżowi. Formalne potwierdzenie tej niezależności nastąpiło dopiero
w 1380 r., kiedy to papież Urban VI zakazał arcybiskupom gnieźnieńskim zgłaszania swych
pretensji do sprawowania zwierzchności nad kamieńską diecezją. Z kolei wschodnia część
Kaszub, jako archidiakonat pomorski, należała do biskupstwa włocławskiego (kujawskopomorskiego) i podlegała arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Przejściowo (XIII-XIV w.)
funkcjonował archidiakonat pomorski ze stolicą w Słupsku, który podległ arcybiskupowi
gnieźnieńskiemu (na początku XIV w. został wcielony do diecezji kamieńskiej). W ciągu
kilku następnych stuleciu rozbudowie uległa sieć parafialna, co w dużej mierze było
konsekwencją kolonizacji na prawie niemieckim. Dużą rolę w rozwoju chrześcijaństwa na
Kaszubach odegrały także klasztory oraz ośrodki pielgrzymkowe (np. Góra Chełmska).

Kaplica św. Ducha w Trzebiatowie, w której podjęto decyzję o wprowadzeniu luteranizmu
(fot. A. Hinz)

Wraz z wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 r. rozpoczęła się reformacja, która
doprowadziła do rozłamu w Kościele katolickim. Nauki Lutra szybko dotarły z Niemiec na
Kaszuby, zwłaszcza do miast, które zdominowane były przez ludność pochodzenia
niemieckiego. Książęta kaszubscy z dynastii Gryfitów, panujący w Księstwie Pomorskim
(Kaszuby zachodnie), zaakceptowali nową religię (luteranizm) zaledwie kilkanaście lat po jej
pojawieniu się. Doszło do tego w 1534 r. na zjeździe stanów pomorskich w Trzebiatowie.
W ten sposób Kaszubi mieszkający w księstwie Gryfitów stali się luteranami. Jednym
z głównych przedstawicieli nurtu reformacyjnego na obszarze wspomnianego państwa był Jan
Bugenhagen, autor historycznego dzieła pt. Pomerania.
Inaczej sytuacja przedstawiała się we wschodniej części Kaszub, która wchodziła
w skład należących do Polski Prus Królewskich, powstałych w drugiej połowie XV w. Tutaj
luteranizm zadomowił się przede wszystkim w miastach (zwłaszcza w Gdańsku), gdzie nową
religię, poza ludnością pochodzenia niemieckiego, przejmowali Kaszubi. Szlachta kaszubska
chętnie przechodziła na luteranizm lub na drugi odłam protestantyzmu – kalwinizm.
Reformacja poczyniła także postępy wśród kaszubskiej ludności chłopskiej. Pod koniec
XVI w. oraz w szczególności w XVII w., w wyniku kontrreformacji, nastąpił proces powrotu
do wyznania rzymskokatolickiego. W efekcie większość Kaszubów (na obszarze Prus
Królewskich) zachowała wiarę katolicką, pomimo iż jeszcze w drugiej połowie XVII w.
funkcjonowały, pod względem etnicznym, czysto kaszubskie zbory (np. w Lubocinie). Warto
także wspomnieć, że językiem liturgii w Kościele katolickim była wówczas łacina.
Luteranizm podniósł znaczenie języków ludowych (narodowych), wynosząc je do
rangi języków pisanych i kościelnych, używanych w liturgii. Dzięki temu w całej Europie
pojawiły się przekłady tekstów religijnych na języki narodowe. Proces ten znalazł swe odbicie
także na Kaszubach. Po rozpoczęciu reformacji Kaszubi zachowali swą tożsamość tylko
w środkowo-wschodniej części państwa Gryfitów, na obszarze położonym na wschód od
Kołobrzegu (według innych źródeł na wschód od Koszalina). W związku z wprowadzeniem
nowej religii zaistniała konieczność przetłumaczenia ksiąg religijnych. Zadania tego podjęli
się żyjący na przełomie XVI/XVII w. pastorowie Szymon Krofej (Krofey) i Michał Mostnik
(Brüggemann).
Dzieła Krofeja i Mostnika, uważa się za pierwsze druki kaszubskie, które jednocześnie
zapoczątkowały literaturę kaszubską.

Strona tytułowa dzieła Szymona Krofeja
(Źródło: http://csb.wikipedia.org/wiki/%C3%92br%C3%B4zk:Duchowne_piesnie_Szymona_Krofea_1586.png)

Dyskusyjna jest kwestia języka liturgii w Kościele protestanckim na Kaszubach
zachodnich. Na ogół taką funkcję pełnił język niemiecki, natomiast dla ludności kaszubskiej,
która nie znała tego języka mszę odprawiano w języku polskim lub kaszubskim. Mimo, iż
współcześnie przeważa pogląd, że językiem liturgii był tam język polski, to źródła pruskie (po
wymarciu Gryfitów, ta część ich państwa, w której żyli jeszcze Kaszubi, przeszła pod
panowanie państwa pruskiego) wymieniają także kaszubski. Znamienny w tej kwestii jest
tekst rozporządzenia z 1734 r. króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, dotyczącego spraw
katechizacji i szkolnictwa, w którym stwierdzono, że pastor ma głosić kazania co niedzielę
tak w języku niemieckim jak kaszubskim albo polskim, katechizacja musi być prowadzona
w obu językach.
Reformacja przyczyniła się do chwilowego ożywienia ducha kaszubskiego na terenie
Kaszub zachodnich. Rosnący nacisk germanizacyjny ze strony władz pruskich, w tym także
kościelnych, spowodował jednak, że w efekcie stała się jednym z czynników
wynaradawiających ludność kaszubską. Za symbol działań germanizacyjnych w sferze
polityki kościelnej może uchodzić działalność żyjącego w XVIII w. pastora Christiana
Wilhelma Hakena, który dążył do jak najszybszego wyrugowania języka kaszubskiego nie
tylko z życia religijnego społeczności kaszubskiej. Pruskie władze kościelne, dążyły do jak
najszybszego wprowadzenia języka niemieckiego. Na wskutek oporu Kaszubów polityka ta
przyniosła rezultaty dopiero w drugiej połowie XIX w., kiedy to ostatecznie wyrugowano
kaszubszczyznę z życia kościelnego.
Ważnym czynnikiem germanizacji protestanckich Kaszubów stała się służba
wojskowa w armii pruskiej. Niektórzy przedstawiciele kaszubskiej szlachty dochodzili nawet

do najwyższych rang wojskowych w państwie pruskim, jak np. feldmarszałek Johann David
Ludwig graf Yorck von Wartenburg (właśc. Jark Gostkowski), który wyróżnił się m.in.
w tłumieniu powstania kościuszkowskiego (bitwa pod Szczekocinami) oraz w okresie wojen
napoleońskich.
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusze lekcji omawiające powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajdują się w Pomeranii, w numerach 3 i 5 z 2012 roku. Materiały są
dostępne w wersji cyfrowej – zob. http://www.skarbnicakaszubska.pl/najo-uczba-csb (Najô
Ùczba 55 i 57).
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 9: Kaszubskie odrodzenie w XIX w.
W XVIII w. nastąpiły ważne zmiany polityczno-terytorialne, w wyniku których cały
obszar historycznych Kaszub znalazł się w granicach Królestwa Pruskiego, rządzonego przez
dynastię Hohenzollernów. Na mocy pokoju w Nystad (1721 r.) kończącego III wojnę
północną, państwo pruskie zajęło cześć tzw. Pomorza Szwedzkiego ze Szczecinem. Ziemie
zaodrzańskie, wchodzące niegdyś w skład państwa Gryfitów, Szwedzi utracili na rzecz Prus
dopiero w 1815 r. Z kolei w drugiej połowie XVIII w., w wyniku rozbiorów Polski, Prusacy
zajęli Kaszuby wschodnie. Ziemia kaszubska wówczas znalazła się w granicach dwóch
prowincji państwa Hohenzollernów, tj. w Prusach Zachodnich (Westpreussen) ze stolicą
w Gdańsku i Pomorzu (Pommern) ze stolicą w Szczecinie. W XIX w. poczucie własnej
tożsamości zachowali już tylko Kaszubi we wschodniej części prowincji Pomorze oraz
w Prusach Zachodnich. W drugiej połowie XIX w. Prusy doprowadziły do politycznego
zjednoczenia obszaru niemieckiego – w 1871 r. powstała II Rzesza Niemiecka.
Na początku XIX w. rozpoczął się w państwie pruskim proces demontażu systemu
feudalnego, trwający do drugiej połowy tego stulecia. Jego głównym efektem było zniesienie
poddaństwa osobistego i uwłaszczenie chłopów, co spowodowało, że chłopstwo kaszubskie
(będące najliczniejszą warstwą ludności kaszubskiej) uzyskało ziemię na własność. W ciągu
kilkudziesięciu lat powstała stosunkowo liczna grupa zamożnego chłopstwa. Niektórzy
przedstawiciele tej warstwy społecznej zdobywali wyższe wykształcenie. Kaszubi korzystali
z dobrodziejstw rozwoju cywilizacyjnego, który nastąpił w państwie pruskim (niemieckim).
Stąd z pewnym zdziwieniem pisał na początku XX w. Roman Zawiliński (polski
językoznawca i etnograf), że na Kaszubach nowsze budynki są już ceglane, a w chłopskich
domach pojawiają się (…) filiżanki i spodki, porządne widelce i noże, imbryki porcelanowe,
czego np. u wieśniaka polskiego w Królestwie lub w Galicji zupełnie się nie zobaczy. To
przede wszystkim z warstwy chłopskiej wywodziła się kaszubska inteligencja, której
narodziny można datować na połowę XIX w. Pochodził z niej m.in. narodowy budziciel
Kaszubów i twórca ruchu kaszubskiego – Florian Ceynowa.
Florian Ceynowa (1817-1881) urodził się w Sławoszynie koło Pucka. Po ukończeniu
gimnazjum w Chojnicach (1841 r.) rozpoczął we Wrocławiu studia na wydziale
filozoficznym, a następnie na medycznym. Okres pobytu w tym mieście (1841-1843) stanowił
najważniejszy etap w krystalizowaniu się poglądów młodego Kaszuby. Ceynowa poznał tam
wybitnych przedstawicieli czeskiego odrodzenia narodowego (m.in. Jan Evangelista Purkyně,
Frantińek Ladislav Čelakovský).

To

właśnie we Wrocławiu

narodziły się

jego

panslawistyczne poglądy. Panslawizm rozumiany jako idea zjednoczenia wszystkich Słowian
pod egidą Rosji, jedynego wówczas w pełni niepodległego państwa słowiańskiego, cieszył się
dużą popularnością wśród działaczy czeskich i słowackich, zmagających się z germanizacją
i madziaryzacją. W okresie wrocławskim powstały także pierwsze utwory w języku
kaszubskim. W 1843 r. Ceynowa przeniósł się do Królewca, gdzie kontynuował studia.
W 1846 r. wziął udział w nieudanej akcji powstańczej, która miała być jednym z elementów
ogólnopolskiego powstania przeciwko trzem zaborcom Polski. Został aresztowany i skazany
na karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na dożywocie. W więzieniu kontynuował pracę
pisarską. Dzięki wybuchowi rewolucji berlińskiej (1848) odzyskał wolność. W 1851 r.
Ceynowa ukończył studia medyczne w Berlinie. Na początku lat 50. zamieszkał w Bukowcu,
niedaleko Świecia. Wówczas, wykonując zawód lekarza, poświęcił się również sprawie
kaszubskiej.
W czasie, gdy Ceynowa rozpoczął działalność publiczną (połowa XIX w.), Kaszubom
groziła germanizacja. W przypadku ziem zachodniokaszubskich ten wielowiekowy proces
zbierał już swe ostateczne żniwo, natomiast we wschodniej części Kaszub germanizacja
nabrała gwałtownego przyspieszenia, zwłaszcza za sprawą wprowadzenia powszechnego
szkolnictwa i służby wojskowej. Z drugiej strony Kaszubi byli narażeni na polonizację.
W ciągu XIX w. ruch polski w Prusach Zachodnich wzrastał na sile. Jego głównymi
ośrodkami były Toruń, Chełmno, Pelplin, skąd polskie idee i czasopiśmiennictwo
przedostawały się na Kaszuby, mając dodatkowo wsparcie ze strony polskiego
duchowieństwa. Większość Kaszubów tworzyła jednak w połowie XIX w. społeczność
narodowo nieokreśloną. Przed ludnością kaszubską stały wówczas, jak to zauważył historyk
Gerard Labuda, trzy możliwe drogi do wyboru: 1) ulec germanizacji, 2) związać się z polskim
ruchem narodowym (co w konsekwencji oznaczało polonizację) i 3) szukać oparcia
we własnej tradycji, co mogłoby ostatecznie doprowadzić do wykrystalizowania się narodu
kaszubskiego.
Florian Ceynowa wybrał drogę, która miała z Kaszubów uczynić naród. Należy jednak
zauważyć, że w kontekście poglądów głoszonych przez niektórych zwolenników idei
panslawistycznych, należałoby w zasadzie mówić o jednym narodzie słowiańskim, którego
Kaszubi, Polacy czy Czesi byliby tylko pewną częścią. Podobnie poszczególne języki
słowiańskie (w tym kaszubski) były w ich mniemaniu tylko narzeczami jednego języka
słowiańskiego. W związku z tym Ceynowa używał – obok słowa język – także określenie
narzecze kaszubskie.

Odrodzeniowy program Ceynowy, mający za podstawę odrębność językową
i narodową Kaszubów, spotkał się ze stanowczym sprzeciwem polskich środowisk
politycznych i naukowych, a także polskiej prasy.

Fragmenty artykułów poświęconych działalności Floriana Ceynowy
(Źródło: Nadwiślanin, nr 21, 22 i 25 z 1866)

Nie wszystkie polskie środowiska były jednak negatywnie nastawione do działalności
Ceynowy. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj postać Stefana Ramułta (1859-1913), który
jeszcze jako kilkunastoletni chłopak czytał pisma Ceynowy (i prawdopodobnie utrzymywał
z nim korespondencję), które stały się następnie inspiracją dla jego badań naukowych.
Zaowocowało to (już po śmierci Ceynowy) wydaniem przez Polską Akademię Umiejętności
Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego, autorstwa Ramułta. Dzieło to stanowiło
niejako teoretyczną podbudowę poglądów głoszonych przez kaszubskiego działacza.
O szczególnej więzi łączącej Ramułta z Ceynową świadczy też fakt, że w pokoju polskiego
językoznawcy znajdował się portret Ceynowy.
Pomimo płynących z różnych stron ataków (także ze strony samych Kaszubów)
Ceynowa pozostał wierny swoim poglądom do końca życia. Nie udało mu się jednak
pozyskać zwolenników i bezpośrednich następców. Częściowo jego idee przejęli
Młodokaszubi (początek XX w.), natomiast w pełni zaaprobowali je dopiero Zrzeszińcy (lata
30. XX w.), którzy uważali go za ojca narodowej idei kaszubskiej. Według działaczy
skupionych wokół czasopisma Zrzesz Kaszëbskô – gdyby nie Ceynowa, to Kaszubi byliby już
tylko tima zepsëtima Pòlôchama, za chtërnëch jesz niejedny nas mają, co wstydziliby się
rodnégò jãzëka, zaperlë sã swégò miona. Był dla nich człowiekiem, który postawił tamę
zarówno germanizacji Kaszubów z jednej, jak i ich polonizacji z drugiej strony. Zrzeszińcy
poświęcali Ceynowie także swoją twórczość literacką (zob. załącznik). Kolejnym
pokoleniem, po Zrzeszińcach, które przejęło idee Ceynowy, byli działacze związani
z pismami Tatczëzna i Òdroda oraz portalem internetowym www.naszekaszuby.pl. Było to

pokolenie, które w dorosłe życie wchodziło na przełomie lat 80. i 90. XX w. Obecnie
kontynuatorami myśli Ceynowy są osoby skupione w stowarzyszeniu osób narodowości
kaszubskiej Kaszëbskô Jednota (zob.: http://kaszebsko.com/kaszubski-ruch-narodowy.html).

Działacze kaszubscy u grobu Floriana Ceynowy (Przysiersk, 2004) (fot. S. Geppert)
(Źródło: http://naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=2010)

Wystąpienie Ceynowy przypadło na okres Wiosny Ludów. Połowa XIX w. to czas
zrywów społecznych, narodowowyzwoleńczych i odrodzenia narodowego, zwłaszcza dopiero
formujących się małych narodów. Na tle tych wydarzeń należy rozpatrywać działalność
Ceynowy. W XIX w. wykształciło się również współczesne rozumienie pojęcia naród –
w krąg wspólnot narodowych zaczęły wchodzić wszystkie warstwy społeczne. Sytuację
Kaszubów z tego okresu można porównać do położenia Słowaków, które wydaje się być
jeszcze trudniejsze. Słowacy nie mieli bowiem własnej tradycji państwowej (jeśli nie
uwzględnimy istniejącego w IX w. państwa wielkomorawskiego), a od XI w. podlegali
Węgrom, ulegając stopniowej madziaryzacji.

Ľudovít

Ńtúr (1815-1856), słowacki

odpowiednik Ceynowy, znalazł jednak kontynuatorów swej myśli narodowej. Jeszcze pod
koniec XIX w., podczas gdy w mniej zmadziaryzowanej zachodniej części Słowacji, jawnie
przyznawało się do słowackiej narodowości już nieco ponad 1000 osób, to we wschodniej
części kraju Słowacy często manifestowali prowęgierskie postawy. Dzięki pracy następców
Ńtúra, Słowacy już przed wybuchem I wojny światowej osiągnęli w oświacie takie rezultaty,
które dla Kaszubów jeszcze dzisiaj pozostają w sferze marzeń, bowiem w 1914 r. 42 tys. na
ponad 214 tys. dzieci słowackich uczyło się w 365 szkołach słowackich, w których (choć

nauka odbywała się przeważnie w języku węgierskim przez około 20 godzin tygodniowo) –
na język ojczysty przeznaczano 4-6 godzin tygodniowo. Dla porównania można wskazać, że
dziś na Kaszubach języka kaszubskiego uczy się około 18 tys. dzieci i młodzieży,
w wymiarze 3 godz. tygodniowo.
Florian Ceynowa podejmował działalność w różnych dziedzinach, m.in. literatura,
etnografia. Utrzymywał kontakty z uczonymi rosyjskimi, czeskimi, niemieckimi i polskimi,
co potem zaowocowało zainteresowaniem obcych uczonych językiem kaszubskim. Jest
również twórcą pisowni kaszubskiej i pierwszego czasopisma kaszubskiego.
W drugiej połowie XIX w. sprawę kaszubską podjął pochodzący z Wiela Hieronim
Derdowski (1852-1902), ale w zupełnie innym duchu niż czynił to Ceynowa. Derdowski był
przedstawicielem nurtu polonofilskiego. Podobnie jak polskie środowiska, zajął negatywne
stanowisko wobec Ceynowy. Jego pracę ocenił w następujący sposób: chociaż pracował może
w najszczerszych chęciach, w niczym się Kaszubom nie przysłużył, owszem, wiele nam
zaszkodził, przedstawiając nas jako osobny naród, rozpowszechniając drukiem najbrudniejsze
piosnki i to śpiewane Bóg wie gdzie, tylko nie na Kaszubach, zaszczepiając pomiędzy
prostaczkami idee ateistyczne i szerząc niezgodę pomiędzy lud a szlachtę. Nie licuje to wcale
a wcale z zadaniem pisarza ludowego. Niepotrzebnie też tworzył Ceynowa dla narzecza
kaszubskiego dziwaczną ortografię na podstawie języków łużyckiego i czeskiego. Derdowski
uważał zatem mowę Kaszubów za gwarę języka polskiego, a Kaszubów – za Polaków. Choć
był pisarzem utalentowanym, tworzącym po kaszubsku, nie widział potrzeby uprawiania
literatury kaszubskiej: Kaszubom, których narzecze jest tylko słabym odcieniem gwary
mazowieckiej, właściwie osobnej literatury nie potrzeba. Poglądy Derdowskiego zyskały
aprobatę ze strony polskich środowisk politycznych w XIX w. oraz głównie w okresie
II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej. Jego poglądy weszły wręcz do kanonu
propagandowego władz polskich, niezależnie od tego, kto stał na ich czele, co
w konsekwencji rzutowało (rzutuje) także na sposób myślenia samych Kaszubów.
Kontynuatorami poglądów Derdowskiego byli m.in. niektórzy Młodokaszubi (np. Franciszek
Sędzicki),

środowisko

skupione

wokół

czasopisma

Klëka,

a

współcześnie

–

w zmodyfikowanej formie, uznającej odrębność językową kaszubszczyzny – Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie.
Wystąpienie Ceynowy zapoczątkowało tzw. kwestię kaszubską, czyli spór dotyczący
statusu mowy kaszubskiej (odrębny język słowiański czy gwara polska) i przynależności
narodowej Kaszubów (odrębny naród słowiański czy część narodu polskiego). Kwestia ta

miała głównie wymiar polityczny. Jednym z powodów tej sytuacji było jej uwikłanie
w szersze zagadnienie, jakim były relacje polsko-niemieckie.
…………………………………………………………………………………………………...
Załącznik: J. Trépczik, Do Florjana Cënovë, Zrzesz Kaszëbskô, nr 4 z 15.03.1934, s. 1.
(uwspółcześnienie pisowni: K. Rhode).
Do Floriana Cenôwë

Florianie Cenôwò! Z Kaszëbsczégò lëdu,
Tu, midzë nama wzyti môsz zôczątk;
Dlô nie ë zemi jich czekôł të jes cëdu
Czej jes so wdôrzôł słôwã jich pamiątk.

Të jes to napòczął ducha swiãté bòje,
Zmògnął jes spik nasz! W nają piers jak grom
Ùderził dobëtno jak Sambòrów wòje –
Miłotë, wòlë Twòji swiãti płom.

Florianie Cenôwò! Twòje cało w grobie,
Tam na Pòmòrzu cëchò sobie spi –
Duch równak wanożi, chòc cało w grobie,
A dze òn wmiknie, słuńcã tej sklëni!

Zabôczëlë ò Ce! Szlachòtë na grobie
Nicht z naju bratów nie wëstawił Cë –
Më jednak òd dzysa wëstôwiómë Tobie
Pòmnik w swëch sërcach – hewò bënë se!
…………………………………………………………………………………………………...

Uwaga!
Scenariusze lekcji omawiające niektóre zagadnienia przedstawione w powyższym
opracowaniu, wraz z materiałami źródłowymi w języku kaszubskim, znajdują się
w Pomeranii, w numerach 6 i 9 z 2013 roku.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 10: Badania kaszuboznawcze w XIX w. i na początku XX w.
Kaszubi, a zwłaszcza ich język, obyczaje oraz świadomość narodowa, od dwustu lat
budzą zainteresowanie badaczy z różnych państw i narodów. Kaszubami jako pierwsi
zainteresowali się Niemcy. Jeszcze pod koniec XVIII w. historyk i językoznawca Karl
Gottlob von Anton (1751-1818) w jednej ze swych prac wykorzystał słownictwo kaszubskie
uzyskane od słupskiego pastora Christiana Wilhelma Hakena (1723-1791). Wśród
opublikowanych słów znalazło się także określenie Słowińcy, które weszło do powszechnego
obiegu naukowego dopiero w drugiej połowie XIX w.
Znacznie więcej miejsca poświęcił Kaszubom, pochodzący z Mazur, pastor Gottlieb
Leberecht Lorek (1760-1845), który w latach 1806-1837 sprawował posługę duszpasterską
w Cecenowie. Lorek jest autorem kaszubsko-niemiecko-polskiego słowniczka oraz
opracowania pt. Zur Charakterisierung der Kaschuben am Leba-Strome (1821 r.). Zasłynął ze
stwierdzenia, że Kaszuba nie posiada oryginalnych przysłów ani pieśni. Dlatego też nigdy nie
śpiewa. Choć uważał, że język Kaszubów jest dla prawdziwych Polaków często zupełnie
niezrozumiałym, to jednak w dzisiejszej postaci jest on właściwie tylko szczególnym dialektem
języka polskiego, różniącym się od niego sposobem wymowy i akcentowaniem wyrazów.
Lorek zawarł szereg spostrzeżeń z życia codziennego Kaszubów – obok negatywnych cech
(np. złośliwość i upór) zauważył też pokojowy charakter i trwałość małżeństw.
Z Mazur pochodził również pastor Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855),
który przez wiele lat był nauczycielem języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum
Akademickim. Utrzymywał kontakty z wybitnym rosyjskim politykiem Nikołajem
Piotrowiczem Rumiancewem (1754-1826). Mrongowiusz uważał, że język kaszubski,
używany w Prusach Zachodnich, stanowi jedynie dialekt polskiego języka literackiego i jest
mu nawet bliższy aniżeli dialekt bawarski lub saski niemieckiemu językowi literackiemu.
Dostrzegał jednak związki między kaszubszczyzną a połabszczyzną, a także językiem
rosyjskim. Związki kaszubsko-rosyjskie zainteresowały Rosjan, co zaowocowało wyprawami
badawczymi na teren Kaszub.
Pośród rosyjskich badaczy zajmujących się Kaszubami w połowie XIX w. należy
wymienić Izmaiła Iwanowicza Sriezniewskiego (1812-1880) czy Piotra Iwanowicza Prejsa
(1810-1846), który stwierdził, że mowa Kaszubów jest gałęzią mowy Lachów. Sriezniewski
nie był wprawdzie na Kaszubach, ale będąc we Wrocławiu i Berlinie spotykał Kaszubów,
którzy służyli w armii pruskiej. Zapoznał się też z materiałami zebranymi przez Antona.
Rosyjski uczony uważał, że Polacy pruscy nazywają się Kaszubami (…), a narzecze ich

zdecydowanie rożni się od polskiego. Spośród badaczy rosyjskich największą rolę odegrał
jednak Aleksander Fiodorowicz Hilferding (1831-1872), który w 1856 r. odbył podroż po
Kaszubach (początkowo w towarzystwie Floriana Ceynowy). Rezultaty swych badań opisał
w dziele Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Hilferding stwierdził,
że Język polski i język nadbałtyckich Słowian stanowiły jedną wspólną gałąź mowy
słowiańskiej, którą można nazwać lechicką, a która rozdzieliła się na dwa narzecza, polskie
i nadbałtyckie. (…) Dlatego też panujące wśród oświeconej części miejscowej ludności
przekonanie, że narzecze kaszubskie jest jedynie zniekształconym językiem polskim, jest
całkowicie błędne.
Językiem kaszubskim zainteresowali się w połowie XIX w. także Słowacy i Czesi.
Pavel Josef Ńafarík (1795-1861) w pracy Slovanské starožitnosti (1836 r.) uznawał
kaszubszczyznę za podrzecze narzecza polskiego, które podobne jest w głównych i istotnych
znamionach do polskiego języka. Dzięki staraniom folklorysty Karela Jaromíra Erbena (18111870) wydano w Czechach bajki kaszubskie. Jest on także autorem dzieła Slovanské
bájesloví, które drukiem ukazało się dopiero na początku XXI w. (wyd. V. Bechyňová, M.
Černý, P. Kaleta, Praha 2009). W opracowaniu tym Erben odnosi się m.in. do kaszubskiej
mitologii.
Pisma i działalność Floriana Ceynowy, a także późniejsza twórczość Hieronima
Derdowskiego, zrodziły też zainteresowanie w polskich kołach naukowych, zwłaszcza
w należącej do Rosji Kongresówce (np. Oskar Kolberg, najwybitniejszy w XIX w. polski
badacz folkloru, odbył w 1875 r. podróż etnograficzną na Kaszuby) oraz w austriackiej
Galicji. Największe znaczenie miała praca Stefana Ramułta (1859-1913).

Strona tytułowa najwybitniejszego dzieła Stefana Ramułta

Stefan Ramułt we Wstępie do Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego,
stwierdził, że Mowa Kaszubów i Słowieńców nie jest bynajmniej narzeczem polskim, ale
odrębnym językiem słowiańskim (…). Nie nazywają się też Kaszubi nigdy Polakami, chyba
pod wpływem czynników politycznych, ani mowy swojej polską, ale zawsze tylko kaszubską.
Dzieło Ramułta odbiło się wielkim echem w świecie nauki (w sprawie statusu mowy
Kaszubów wypowiadali się na przełomie XIX/XX w. m.in. Jan Karłowicz, Jan Niecisław
Baudouin de Courtenay i Kazimierz Nitsch).
Stefan Ramułt naukowo uzasadnił poglądy głoszone przez Florianę Ceynowę. Jego
dzieło wywarło wpływ na poglądy działaczy kaszubskich w XX w. (zob. załączniki 1 i 2) oraz
rozpoczęło wielką dyskusję na temat statusu języka kaszubskiego oraz tożsamości Kaszubów,
która często odbiegała od naukowego charakteru.
Prace rosyjskich uczonych oraz słownik Ramułta zainspirowały innych badaczy. Pod
koniec XIX w. Kaszuby odwiedził m.in. fiński uczony Josef Julius Mikkola (1866-1946),
interesując się zwłaszcza zagadnieniem akcentu. Wiedzę o Kaszubach popularyzowała
później w swym kraju jego żona – pisarka Maila Talvio. Pisała m.in.: Dziwny jest ten język
kaszubski. Juuse [tj. Mikkola – D.Sz.] mówi, że jest to najtrudniejszy język jaki zna. Na
przełomie XIX/XX w. językiem kaszubskim zainteresowali się polscy uczeni, m.in. Jan
Niecisław Baudouin de Courtenay (1845-1929) i Kazimierz Nitsch (1874-1958), dla którego
kaszubszczyzna była najodrębniejszym dialektem polskim. W tym okresie powstały też
pierwsze prace najwybitniejszego XX-wiecznego znawcy języka kaszubskiego, niemieckiego
uczonego Friedricha Lorentza.
Wśród XIX-wiecznych badaczy języka kaszubskiego znaleźli się także Kaszubi. Poza
wspomnianym Ceynową, należy wymienić nauczyciela w gimnazjum chojnickim, Antoniego
Brillowskiego (ur. 1799 zm. po 1870), oraz przede wszystkim ks. Gustawa Pobłockiego
(ur. 1840 zm. 1915), autora Słownika kaszubskiego z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich
i kociewskich (1887 r.).
Warto wspomnieć, że Kaszubami interesowali się nie tylko uczeni. W XIX w.,
zwłaszcza w jego drugiej połowie, Polacy zaczęli przyjeżdżać na Kaszuby w celach
turystycznych. Szczególną popularnością cieszyły się kąpieliska w Sopocie i Gdyni. Polscy
turyści (wśród nich byli także pisarze, malarze i dziennikarze) chętnie odwiedzali zwłaszcza
tereny tzw. Szwajcarii Kaszubskiej oraz Półwyspu Helskiego. Stałym elementem tych
podróży były też Gdańsk i Oliwa. Nieliczni docierali także do ludności kaszubskiej
zamieszkującej okolice jezior Łebsko i Gardno. Niektórym polskim podróżnikom
przyświecały cele ideologiczne – mieli nadzieję, że rozwój polskiej turystyki nad Bałtykiem

przyniesie Kaszubom pieniądze i ducha (jak to określali) cywilizacji bratniej. Takie dążenia
ilustrują słowa Marii Konopnickiej: W Oliwie trafiłam na mszę Kaszubów, w bocznej kaplicy,
przed obrazem Rafaelowskiej Madonny. (…) Więc po mszy mówiłam z nimi, że powinni tu
mieć wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Że się do niej cała Polska modli, więc i oni.
Ale nie mają. Tak zrobiliśmy z miejsca składkę, i nie wiem, jak tam teraz jest, ale może te
poczciwe oczy i te głosy: »Swanta Maria« – wznoszą się ku poczerniałemu licu. Należy
podkreślić, że słowa te wypowiadała osoba mająca krytyczny stosunek do Kościoła.
W polskich relacjach z podróży podkreślano, że Kaszubów spośród innych Słowian
wyróżnia panująca w ich rodzinach powszechna zgoda i spokój. Postrzegano ich jako ludzi
niezwykle uczciwych oraz zwracano uwagę, że choć nie zamykają swych domostw, to jednak
nie słychać tam o wypadkach kradzieży. Dostrzegano także ich negatywne cechy,
np. mściwość czy skłonność do procesowania się (fragmenty kilku relacji z podróży znajdują
się w załącznikach do niniejszej lekcji – załączniki 3, 4 i 5).
…………………………………………………………………………………………………...
Załącznik 1: Jan Karnowski o Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana
Ramułta.
Oszałamiające wprost wrażenie wywarła na mnie lektura słownika Ramułta. (...)
Kaszubszczyzna, dotychczas tak poniżana, ukazała mi się we fantastycznym świetle
dziejowym – jako samodzielny język słowiański, samoistny wykładnik duszy kaszubskiej,
który jest ostatnią pozostałością ongiś wielkiego i walecznego szczepu słowiańskiego
Pomorzan. Chodziłem przez pewien czas jak we śnie, nie mogłem się z jednej strony pozbyć
marzeń na temat wspaniałości pomorskiej, a z drugiej strony nasuwały mi się pytania: jakie
konsekwencje z tego faktu odrębności kaszubszczyzny, ustalonej przez Ramułta w tak
przekonywującej, jak mi się wtenczas wydawało, formie – należy w obecnej dobie wysunąć,
a przede wszystkim, jak ten fakt pogodzić z nowoczesną kulturą polską, którą my wszyscy
dotąd uznawaliśmy za naszą rodzoną matkę. Muszę przyznać, że problemu tego rozwiązać nie
mogłem i długo nad nim się w seminarium głowiłem, nim doszedłem do pewnego
kompromisu, gdyż konfliktu między kaszubszczyzną i polszczyzną nie byłbym zdołał
rozwiązać i byłbym prawdopodobnie pod ciężarem tego konfliktu się załamał. Nie ja sam
tylko miałem takie doświadczenie na tle Ramułta.
(J. Karnowski, Moja droga kaszubska, oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1981, s. 24, 26)

Załącznik 2: Znaczenie Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego dla działaczy
kaszubskich – wspomnienia Aleksandra Labudy.

Dr Majkowski przyjął nas w swojej bibliotece. Po kilku zdaniach formalnych
przedstawiłem cel naszej wizyty i poprosiłem go o swoje zdanie w takiej oto sprawie:
– Czy Kaszubi są odrębnym narodem słowiańskim, czy tylko szczepem polskim? Czy mowa
nasza jest odrębnym językiem słowiańskim, czy tylko gwarą polską?
Majkowski uśmiechnął się dobrodusznie, wstał i stanął przed olbrzymimi półkami
pełnymi ksiąg i książek. Lewą ręką pogładził się po łysinie, a prawą sięgnął po księgę dużego
formatu. Pokazał nam stronę tytułową i rzekł: – Proszę czytać – i wskazał palcem nazwisko
autora, tytuł książki i wydawnictwo: Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli
kaszubskiego, Akademia Umiejętności w Krakowie. Położył księgę na stole mówiąc:
– Gdybym ja wam to samo powiedział, moglibyście mi uwierzyć lub nie, ale najwyższej
instytucji naukowej w Polsce, jaką jest Akademia Umiejętności w Krakowie, ja szczerze
wierzę i taka jest odpowiedź moja na wasze pytanie. Reszta zależy od was.
Poczułem w tej chwili, że to, co przypuszczałem, stało się rzeczywistością. Odrodzony
duchowo, pełen szczęścia w odnalezieniu celu mego życia, wróciłem z kol. Janem
[Trepczykiem – D.Sz.] do domu. Widocznie mój kolega czuł to samo co i ja.
(A. Labuda, Moja droga kaszubska, [w:] J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa
1986, Aneks, s. 213-214)

Załącznik 3: Językoznawca i etnograf Roman Zawiliński (1855-1932) o świadomości
narodowej Kaszubów.
Była to Mechowa, wieś położona na zachód od Pucka, prawie na granicy obszaru
kaszubskiego. (...) Nie chcąc się błąkać po wsi, nieznany wśród nieznanych, zwróciłem się ku
plebanii i zastałem szczęśliwie księdza w domu. Przyjęty z pewnym niedowierzaniem
i zrozumiałą nieufnością, potrafiłem jednak powoli przełamać lody i jakie takie zebrać
informacje.
– Czy lud tutejszy uważa się za Polaków?
– Odpowiedź wprost na to jest trudna. Musi pan wiedzieć, że lud nasz identyfikuje polskość
z katolicyzmem i to do tego stopnia, że »Polak« to u niego to samo, co katolik, a Niemiec to
luter. W tym znaczeniu lud się uważa za polski, »nasze« u niego to znaczy polskie. Na tym
też gruncie będzie bronił swej »polskości« z uporem przysłowiowym kaszubskim – do
upadłego. (...)
– Widziałem u ludu Gazetę Gdańską i inne książki polskie; więc czytają po polsku?
– Niewątpliwie, i czytają wiele, bo u nas analfabetów nie ma, ale właśnie to, że czytają
wszyscy, ułatwia wstęp i niemieckiej książce i różnym wpływom postronnym. Oparcia zaś

lud nie ma u nikogo poza kościołem, bo u nas nie ma inteligencji kaszubskiej. Skoro ukończył
szkoły i został urzędnikiem, zapomina o swoim pochodzeniu i to jest rzecz najsmutniejsza.
Nie mając własnej kultury i literatury, oddaleni od ognisk życia polskiego, nie znając Polski
ani przeszłej, ani teraźniejszej, lud musi upatrywać w Niemcu inteligenta, w kulturze
niemieckiej ów świat wyższy, który mu imponuje, a imponuje mu celowo każdą manifestacją,
festynem, paradą, a nawet i butą pruską.
– A dlaczego lud tak nieufny do Polaków? W przechodzie przemawiałem po polsku,
chwaliłem Pana Boga, ale albo nie otrzymywałem żadnej odpowiedzi, albo niemiecką.
– Niech się pan temu nie dziwi. Kaszuba jest z natury skryty i podejrzliwy. Ponieważ
Polaków widzi rzadko, albo ich nie widzi nigdy, z podziwu zapomina języka w gębie, bo mu
tak ta mowa brzmi dziwnie w ustach inteligenta. (...)
(R. Zawiliński, Z kresów polszczyzny. Wrażenia podróżnika, Kraków 1912, s. 48-50)

Załącznik 4: Poetka i dziennikarka Marcelina Kulikowska (1872-1910) o świadomości
narodowej Kaszubów.
Podobno lud kaszubski mało swój język szanuje. Niemiecki i polski, język kościelny
i język państwowy, którymi władają stykające się z ludem kaszubskim klasy uprzywilejowane
– wydają im się piękniejsze i wykwintniejsze. Brak dostatecznego uświadomienia
narodowego – jest tego przyczyną.
Sprawy językowe, religijne, narodowościowe – dość jeszcze niejasno przedstawiają
się umysłom ludu kaszubskiego. Pytałam o to ludzi, znających tutejsze stosunki, i sama
starałam się zrozumieć to zjawisko. Sprawa przedstawia się tak: polskość, kaszubskość
i katolicyzm stanowią jeden splątany węzeł – niemieckość zaś i luteranizm drugi – z których
zwykle trudno wybrnąć.
– Czy Polak a katolik to jedno?
– Ja... ja...
– A czy Niemiec katolik to Polak?
– Ja... ja... tylko on po kaszubsku (lub po polsku) nie goda...
– A czemu?
– Nie umie – nie chce...
– A Niemiec?
– Niemiec – to luter...
(M. Kulikowska, Z wędrówek po kraju, Kraków 1911, s. 28)

Załącznik 5: Dziennikarz Stefan Krzywoszewski (1886-1950) o świadomości narodowej
Kaszubów.
– Mechelinki – wieś nad samym morzem. Chaty murowane – wewnątrz ubogo, lecz
czysto. Zaczynam mówić z gospodarzami po polsku. Odpowiadają po niemiecku. – Polacy
jesteście czy Niemcy? – pytam. – Nam wszystko jedno... – odpowiadają. W Mechelinkach
Niemiec-kolonista ożenił się z Kaszubką. Dzieci mówią po kaszubsku. Więc landzmani
oburzeni. Jeden nazwał kolonistę «Kaszubą». Ten wziął to za obelgę i trzasnął go w twarz.
Lecz równocześnie między owym kolonistą a Niemcami uczynił się rozdział. Kto wie, czy się
nie spolszczy teraz... (...)
– Na stacji w Gdyni. Kilkanaście dziewcząt kaszubskich czeka na pociąg, który
zawiezie je do Gdańska. Przy nich koszyki pełne ryb. Trajkoczą wesoło po kaszubsku, raz
wraz mieszając wyrażenia niemieckie, jak u nas wytworne panie makaronizują
francuszczyzną. Pociąg nie nadchodzi – poczynają śpiewać. Piosenka niemiecka! – Pięknie
śpiewacie – mówię – lecz jaka szkoda, że po niemiecku! Tak bym pragnął usłyszeć polską
piosenkę! Dziewczyny poczynają się namyślać, szepcą między sobą przez chwilę, wreszcie
wypychają jedną naprzód. I nieśmiało brzmi śpiewka kaszubska... pierwsze lody przełamane,
poczynamy rozmawiać. – Niemcy nam są bliżsi, niż panowie – mówi jedna
z dziewcząt. – Niemcy żyją z nami, kupują od nas ryby... Panowie nie przychodzą do nas, nie
widujemy was nigdy... I panowie mówią inaczej niż my, po polsku – «z wysoka»...
– Przecież tak samo i ksiądz przemawia do was z ambony. Dziewczę odpowiada
smutniej: – To też my i księdza nie zawsze rozumiemy...
(S. Krz[ywoszewski], Wrażenia z Polskiego Wybrzeża, „Kraj”, R. 21(1902), nr 50 [dod. „Życie i sztuka”],
s. 521)

………..………………………………………………………………………………………….
Uwaga!
Scenariusz

lekcji

omawiający

niektóre zagadnienia

przedstawione

w

powyższym

opracowaniu, wraz z materiałami źródłowymi w języku kaszubskim, znajduje się
w Pomeranii, w numerze 4 z 2013 roku.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 11: Ruch młodokaszubski.
Na początku XX w., w wyniku założenia w 1912 r. Towarzystwa Młodokaszubów,
nastąpił

proces

instytucjonalizacji

ruchu

kaszubskiego.

Powołanie

wspomnianego

Towarzystwa było zwieńczeniem trwającego przez kilka lat procesu kształtowania się
środowiska działaczy, którzy przeszli do historii jako Młodokaszubi. Działalność
Młodokaszubów przypadła na lata jednoczesnego wzmożonego ucisku germanizacyjnego
i rosnącego w siłę polskiego ruchu narodowego w Prusach Zachodnich. Chcąc ratować
Kaszubów przed germanizacją, Młodokaszubi wybierali polską orientację, ale opartą na
pierwiastkach rodzimych, kaszubskich.
Liderem ruchu młodokaszubskiego był Aleksander Majkowski (1876-1938), urodzony
w Kościerzynie, w rodzinie o chłopskich korzeniach. Na przełomie XIX/XX w. studiował
w Berlinie, Gryfii i Monachium, aby (idąc śladem Floriana Ceynowy) uzyskać tytuł doktora
medycyny (1904 r.). W czasie studiów zaangażował się w działalność społeczno-polityczną
w polskich

towarzystwach.

Jednocześnie

zainteresowały

go

sprawy

kaszubskie,

w czym dużą rolę odegrała nauka na uniwersytecie w Gryfii. Wielkie wrażenie wywarło na
mnie – wspominał Majkowski – pierwsze odwiedzenie krużganków starego uniwersytetu:
w ścianie wmurowane widniały tam medaliony średnicy 1 metra z portretami książąt
pomorskich, w kamieniu wyciosane. Nie mogę opisać siły wrażenia, jakie na mnie wywarły
napisy na tych medalionach, w których się często powtarzał ustęp: dux Pomeranorum et
Cassuborum – albo – et Cassubie. Przypuszczam, że z tych napisów »Książę Kaszubów«
strzeliła pierwsza iskra budząca mnie do pracy na polu politycznym. Po ukończeniu studiów
Majkowski pracował w szpitalu Najświętszej Marii Panny (St. Marien-Krankenhaus)
w Gdańsku, a następnie w rodzinnej Kościerzynie. Jednocześnie kontynuował, podjętą
jeszcze pod koniec XIX w., współpracę z Gazetą Gdańską – w 1905 r. redagował
kaszubskojęzyczny dodatek do tego czasopisma (Drużba. Pismo dlö polscich Kaszëbów).
Współpracował także z niemieckim językoznawcą Friedrichem Lorentzem oraz nauczycielem
i współzałożycielem skansenu we Wdzydzach Izydorem Gulgowskim (1874-1925), którzy
w 1907 r. utworzyli w Kartuzach Verein für Kaschubische Volkskunde (Kaszubskie
Towarzystwo Ludoznawcze). W listopadzie 1908 r. ukazał się w Kościerzynie pierwszy numer
czasopisma Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich, zredagowanego przez Majkowskiego. Gryf
był najważniejszym dziełem Młodokaszubów i jednym z najważniejszych dokonań
Majkowskiego. Czasopismo to ukazywało się do 1912 r., a następne jego serie ukazały się po
I wojnie światowej w latach 1921-1922, 1925, 1931-1934.

Pierwszy numer Gryfa – listopad 1908 r.
Wokół Gryfa Majkowski skupił działaczy kaszubskich, wśród których znaleźli się
m.in. Jan Karnowski (1886-1939) i Leon Heyke (1885-1939). Karnowski urodził się
w Czarnowie koło Brus, w rodzinie chłopskiej o szlacheckim rodowodzie. Sprawami
kaszubskimi zainteresował się w okresie nauki w pelplińskim Collegium Marianum, pod
wpływem utworów Majkowskiego i Derdowskiego. Tak to wspominał: Ta zabawa na niwie
młodej literatury kaszubskiej poruszyła mnie w głębi duszy i zapaliła moją fantazję. Nagle
powstała u mnie myśl napisania historii kaszubskiej i rzeczywiście zabrałem się do tego (…).
Nie ma ona oczywiście żadnej wartości, nie stoi nawet na poziomie przeciętnego szkolnego
wypracowania, a co do formy i ortografii nieraz mocno szwankuje. Ale jest ona ciekawym
dokumentem własnej ewolucji. (…) Po tej pierwszej młodzieńczej próbie dalej
kaszubszczyzną, lub literaturą kaszubską, się nie zajmowałem, gdyż pochłonął mnie
w zupełności czar polskiej poezji romantycznej (…), praca w tajnej organizacji filomackiej
w Chojnicach, wreszcie literatura niemiecka (…) i hellenizm (…). Ale jednakowoż od czasu
do czasu z kaszubszczyzną się stykałem. Na trwałe ze sprawami kaszubskimi Karnowski
związał się w okresie nauki w pelplińskim Seminarium Duchownym, był wówczas pod
wielkim wrażeniem Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta (zob.
temat 10). W 1908 r. założył w seminarium Koło Kaszubologów, do którego należało
kilkudziesięciu kleryków. W tym samym roku osobiście poznał A. Majkowskiego. Karnowski

kontynuował studia teologiczne we Fryburgu, ale ostatecznie zrezygnował z drogi kapłańskiej
i zdecydował się studiować prawo we Wrocławiu, gdzie spotkał znajomego z czasu studiów
w Pelplinie – Leona Heykego.
Leon Heyke urodził się w Cierzni koło Bieszkowic, na północnych Kaszubach,
w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu wejherowskiego gimnazjum (1906 r.) rozpoczął studia
teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie należał do Koła Kaszubologów.
W 1910 r. Heyke uzyskał święcenia kapłańskie. Rok później podjął studia teologiczne
we Fryburgu, które kontynuował we Wrocławiu, gdzie za pośrednictwem Karnowskiego
poznał Majkowskiego. Swoje pierwsze spotkanie z Majkowskim opisał w następujący
sposób: Od tej chwili, zawiązała się nasza nieprzerwana przyjaźń. Południe i północ
kaszubska zawarły ścisłe porozumienie. W 1913 r. ks. Heyke obronił pracę doktorską
z teologii.
W ciągu kilku lat ukształtowało się grono redaktorów i współpracowników Gryfa.
Obok wyżej wymienionych należeli do niego m.in. Franciszek Sędzicki (1882-1957),
Franciszek Kręcki (1883-1940), ks. Bolesław Piechowski (1885-1942), ks. Wacław
Wojciechowski

(1885-1935),

ks.

Józef

Wrycza

(1884-1961).

Środowisko

współpracowników Gryfa nie było jednak wyłącznie kaszubskie. Z pismem byli związani
również Polacy, m.in. Bernard Chrzanowski (1861-1944) – poseł do parlamentu i autor
przewodników po Kaszubach, ks. Kamil Kantak (1881-1976) – znawca dziejów Kościoła
w Polsce, językoznawca prof. Kazimierz Nitsch (1874-1958), a także Niemiec Friedrich
Lorentz (1870-1937). Na łamach Gryfa publikował także Vladimir Francev (1867-1942) –
urodzony w Modlinie rosyjski historyk i slawista, który w dwudziestoleciu międzywojennym
pracował na uniwersytecie w Pradze.
Gryf ukazywał się w latach 1908-1912, najpierw w Kościerzynie, a potem w Gdańsku.
Pismo to powstało, jak wspominał Majkowski, z potrzeby informowania kaszubskiej
inteligencji, która dotąd mało wiedziała o dziejach swej ziemi, o swym ludzie i o twórczości
jego. Według Majkowskiego, jak to zaznaczył w liście do Karnowskiego, był już najwyższy
czas, aby myśli społecznej na Kaszubach wyrazicielami byli Kaszubi sami, inaczej na zawsze
pozostaniemy kopciuszkami wśród szczepów Rzeczypospolitej Polskiej. Choć tuż przed
ukazaniem się pierwszego numeru Gryfa Majkowski pisał do Karnowskiego, że wytyczną
naszej pracy powinno stanowić hasło: Kaszuby dla Kaszubów, podkreślając, że Kaszubi
powinni mieć posłów z naszego szczepu wyszłych, zastępców swych w prasie,
w organizacjach wyborczych, handlowych, ekonomicznych, to jednak od razu dodawał, że nie
należy tego rozumieć jako ścisłego odłączenia się od Wielkopolan. Majkowski zdawał sobie

sprawę ze słabości Kaszubów oraz, że w walce z germanizacją należy liczyć na poparcie
Polaków. Ponadto, jak to stwierdził na łamach Gryfa: gdyby nie silne poparcie z całego kraju,
poza granicą etnograficzną Kaszub, nie bylibyśmy w stanie utrzymać nadal pisma, którego
celem wzbudzenie dążeń narodowo-kulturalnych i tworzenie poniekąd młodej Polski na
Kaszubach. Program czasopisma został przedstawiony czytelnikom we wspomnianym
numerze z listopada 1908 r. Redakcja podkreślała jedność narodową Kaszubów z Polakami,
zamierzała eksponować kaszubską tradycję i przestrzegać rodaków przed polityką
germanizacyjną władz niemieckich. W artykule pt. Ruch młodokaszubski, który ukazał się na
łamach Gryfa w październiku 1909 r. Majkowski pisał: Tak nazwała swe dążenia garstka
inteligencji młodszej a rodzimej na Kaszubach, która pod hasłem: Co kaszubskie to polskie! –
postawiła sobie zadanie wprowadzić pierwiastki szczepowe kaszubskie do kultury
ogólnopolskiej, a zarazem oprzeć pracę społeczną i polityczną na realnych warunkach,
wymagających uwzględnienia, a odrębnych w wielu punktach od warunków, panujących
w innych dzielnicach Polski.
W wyniku zjazdów, które miały miejsce w czerwcu i sierpniu 1912 r. w Gdańsku,
ruch

młodokaszubski

Młodokaszubów.

uzyskał

Celem

formę

Towarzystwa

organizacyjną
miała

być

–

powołano

praca

nad

Towarzystwo
podniesieniem

Kaszubów-Pomorzan pod względem kulturalnym, politycznym i ekonomicznym. W następnym
roku, z inicjatywy Majkowskiego, powstało w Sopocie Muzeum Kaszubsko-Pomorskie, które
(obok zbiorów ludoznawczych) posiadło bibliotekę i czytelnię.
Działalność Młodokaszubów spotkała się z różnymi reakcjami polskich środowisk na
Pomorzu, w Poznańskiem, w Kongresówce czy w Galicji. Obok przychylnych opinii zdarzały
się także gwałtowne ataki, zwłaszcza w kierunku Majkowskiego. Znany był z tego przede
wszystkim pelpliński Pielgrzym, który w 1912 r. zarzucał Młodokaszubom separatyzm,
działanie na korzyść Niemców i przekupstwo, a Majkowskiego nazwał ateuszem. Ponadto
Pielgrzym uważał, że poglądy Młodokaszubów nie odzwierciedlają myślenia Kaszubów:
„Młodokaszubi” to wódz bez szeregowców! Lud kaszubski czuje się bowiem polskim, lud
kaszubski jak dawniej mówił „nie ma Kaszub bez Polonii”, tak i teraz myśli. Artykuły
„Gryfa” i dążenia „Młodokaszubów” to teoria tylko, praktyka w sercach ludu kaszubskiego
jest im wręcz przeciwna, bo nie chcą o nich ani słyszeć! Majkowski na łamach Gryfa
polemizował z tymi poglądami, ale ostatecznie zdecydował się skierować sprawę do sądu,
który orzekł o winie Pielgrzyma. W uzasadnieniu wyroku sąd nazwał kaszubskiego działacza
nacjonalistycznym Polakiem. Warto w miejscu dodać, że w 1936 r. polskie władze
przechwyciły list F. Lorentza do redaktora Przyjaciela Ludu Kaszubskiego Jana Glocka,

w którym

wspomniał

on

o

konflikcie

Majkowskiego

z

Pielgrzymem.

Sprawa

ta zainteresowała polskie służby bezpieczeństwa, dla których utrzymywanie przez
Majkowskiego kontaktów z Lorentzem mogło stanowić dowód na to, że działacz kaszubski
znajduje się w stosunkach z wrogą Państwu Polskiemu propagandą separatystyczną
kaszubską, kierowaną z Gdańska.

Korespondencja między Urzędem Wojewódzkim Pomorskim a Starostą Powiatowym
w Kartuzach w sprawie konfliktu między A. Majkowskim a Pielgrzymem
(Źródło: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)

Działalność Młodokaszubów utrudniali ich przeciwnicy, ale przerwał ją dopiero
wybuch I wojny światowej. Niektórzy z nich zostali wówczas powołani do służby wojskowej
w armii niemieckiej. W wyniku wojny Polska odzyskała niepodległość, a część Kaszub
znalazła się w 1920 r. w jej granicach. W ten sposób spełniły się dążenia Młodokaszubów.
W nowych warunkach Towarzystwo Młodokaszubów nie odrodziło się, choć jego działacze
nadal pozostawali aktywni.
………………………………….………………………………………………………………..
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Temat 12: Kaszubi w Polsce międzywojennej.
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Kaszubi, jako poddani niemieckiego cesarza
Wilhelma II, walczyli na wszystkich frontach. Działania wojenne nie dotknęły jednak ziemi
kaszubskiej. W początkowym okresie trwania konfliktu zauważalne było silne poparcie dla
Niemiec, co wynikało choćby z faktu, że członkowie wielu rodzin kaszubskich znaleźli się
w szeregach armii

tego

państwa.

Mieszkańcy powiatów

kaszubskich

z

wielkim

zaangażowaniem włączyli się w akcję finansowania państwowych pożyczek wojennych.
Gorliwość w tej kwestii zaskoczyła nawet władze niemieckie, które oceniły rezultat tego
przedsięwzięcia w najbardziej kaszubskich powiatach, tj. kartuskim i wejherowskim, jako
naprawdę pomyślny. Akcję wsparli także, przy mniejszym lub większym nacisku władz,
niektórzy księża i nauczyciele. Proboszcz żukowski porównał nawet pożyczkę wojenną do
wypraw krzyżowych i zachęcał wiernych do subskrypcji okrzykiem Gott will es (Bóg tak
chce). W trakcie trwającego cztery lata konfliktu zbrojnego widoczna była jednak zmiana
poglądów społeczności kaszubskiej. Ilustruje to choćby zwyczaj prywatnej modlitwy
za pomyślność wojsk niemieckich, potwierdzony w różnych częściach Kaszub. Paweł
Kosiński (uczony badający postawy ludności Prus Zachodnich w latach 1914-1920) opisał
zmiany postaw w tej materii w następujący sposób: Latem modlono się pod otwartym niebem
przy krzyżach i kapliczkach. Od jesieni zbierano się w domach. (…) Zmęczenie wojną
sprawiło, że coraz większą popularnością zaczęła się cieszyć nowa intencja modlitewna –
modlitwa o pokój. (…) Schyłek wojny przyniósł kolejną zmianę intencji modlitewnych (…).
Ludność, opowiadająca się za odłączeniem od państwa niemieckiego, otwarcie zaczęła
manifestować swoje postawy także na terenie kościołów. Nabożeństwa dziękczynne za
niekorzystne dla Niemiec zakończenie wojny odprawiano przy dużej frekwencji.
W 1918 r. Kaszubi włączyli się w działalność gdańskiego Podkomisariatu Naczelnej
Rady Ludowej (Naczelna Rada Ludowa była organem władzy polskiej w zaborze pruskim; jej
siedziba mieściła się w Poznaniu). Franciszek Kręcki (1883-1940), przed wojną działacz
młodokaszubski i redaktor Gryfa (zob. temat 11), był zastępcą podkomisarza oraz stanął na
czele tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza, która przygotowywała się do zbrojnego
oderwania Pomorza Gdańskiego od Niemiec. W tym czasie uaktywnił się także przywódca
Młodokaszubów – Aleksander Majkowski (1876-1938). Warto przypomnieć, że uczestniczył
on w grudniowym zebraniu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, gdy wybierano jej organ
wykonawczy – Komisariat. Jan Karnowski opisał przebieg tego spotkania następująco: Był
tam także z delegatami z Kaszub dr Majkowski. Przy wyborze członków Komisariatu żądał

uwzględnienia Kaszubów. Już sobie nie przypominam, jaki w rzeczywistości był jego wniosek.
Powstała burza, wniosek upadł. Zwalczał go bodaj najbardziej Korfanty (…). Znów
wywieszono straszaka separatyzmu kaszubskiego, niby preparowanego extra przez
Majkowskiego, i z nim walczono. Ślązacy… owszem, ale Kaszubi? - nie!
W okresie oczekiwania na decyzje konferencji paryskiej wzmogła się walka
propagandowa między stroną polską a niemiecką, zarówno na Kaszubach, jak i na arenie
międzynarodowej (zob. załączniki 1 i 2). Za symbol postawy Kaszubów w tym czasie można
uznać podróż Tomasza Rogali (1860-1951) i Antoniego Abrahama (1869-1923) do Paryża
w 1919 r., gdzie mieli agitować za przyłączeniem Kaszub do Polski. W tym miejscu należy
dodać, że paryska wyprawa dwóch Kaszubów jest jeszcze słabo zbadana przez historyków,
więc trudno niekiedy oddzielić prawdę od krążących w tej materii legend. Zastanawiającą
przy tym kwestią jest to, że do Paryża nie udał się człowiek najbardziej predestynowany do
tej roli i cieszący się uznaniem także w środowisku polskich działaczy – Aleksander
Majkowski. Zwrócili uwagę na tę okoliczność jego młodzi współpracownicy – Zrzeszińcy,
którzy na łamach swego pisma stwierdzali: Kùleż to razy dr Majkòwsczi narzekôł, że w czase
naradów wersalsczich, czej starôł sã ò wizã do Pariża, ò mandatum ze stronë Pòlsczi, żebë
mógł w sprawie Kaszëbów w Wersalu zabrac głos – a chëba òn béł w nen czas nôbëlniészi
w ti sprawie zabierac głos – to notejszi wòjewòda pòm. Łaszewsczi miôł mù rzec: „Panie,
przecież pan nie wygląda na Kaszubę. Kaszuba musi mieć takie łapy, takie nogi, ale nie taki
jak Pan!” Majkòwsczi béł jedinym, chtëren bë ùdowòdnieł słowiańskòsc Gduńska, Bëtowa,
Lãbòrka, Stolpa, a nié niebòrôk Abram, chtërnégò argùmeńtã na kaszëbskòsc tëch zem jesz
niewënarodowionëch béł różk z tobaką. Kògòż w tim bëła rãka, że Majkòwsczégò w nen czas
do Wersalu nie pùscëlë? Jednocześnie pojawiły się wśród ludności kaszubskiej tendencje do
stworzenia autonomicznego państwa na terenie Prus Zachodnich. Do najważniejszych
zwolenników autonomii, jak pisał historyk Paweł Kosiński, zaliczyć trzeba częściowo
zgermanizowanych Kaszubów średniego pokolenia, którzy uważali się za „plemię kaszubskie”
– coś zupełnie różnego od narodowości polskiej. Należy dodać tutaj, że jeszcze w 1915 r.
ks. Kamil Kantak (1881-1976), związany z ruchem młodokaszubskim, wysunął ciekawą
koncepcję przyszłości Kaszub. Jan Karnowski scharakteryzował ją w następujący sposób:
Granice Rosji sięgać muszą po Odrę. (…) Te prowincje [Prusy Zachodnie, Wschodnie oraz
Pomerania – D.Sz.] nie powinny należeć do przyszłego państwa polskiego (które zostanie
utworzone pod egidą i zwierzchnictwem, aczkolwiek luźnym, Rosji), lecz powinny otrzymać z
ręki Rosji samorząd. (…) Równouprawnienie miały mieć tutaj narodowości: polska,
kaszubska, niemiecka i oczywiście rosyjskie. Również wszystkie 4 języki miały być

równouprawnione i dopuszczone. Na tym terytorium powinna się z natury rzeczy dostać
Kaszubom, gdyż byli i są najbliżsi Rosjanom – hegemonia. W wyniku poniesionych klęsk,
zmian ustrojowych, które dokonały się w 1917 r. i doprowadziły do przejęcia władzy przez
bolszewików, podpisania odrębnego pokoju z Niemcami i Austro-Węgrami w marcu 1918 r.
i powojennej izolacji Rosji, ta oryginalna koncepcja nie miała żadnych szans nie tylko na
realizację, ale choćby na dyskusję. Sprawa podziału niemieckiej prowincji Prusy Zachodnie
nie rozstrzygnęła się ani w wyniku zbrojnego powstania, ani na drodze realizacji jakichś
powstałych w regionie autonomicznych zamierzeń, ale w czasie obrad konferencji pokojowej
w Paryżu.
Na mocy traktatu wersalskiego (1919 r.), czyli pokoju podpisanego z Niemcami przez
zwycięskie państwa, obszar Kaszub został podzielony między Polskę, Niemcy i będące pod
ochroną Ligi Narodów Wolne Miasto Gdańsk, przy czym największa część przypadła Polsce
i weszła w skład województwa pomorskiego.

Zasięg kaszubszczyzny w okresie międzywojennym
(Źródło: J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk
1999, s. 60)

W styczniu 1920 r. Niemcy ratyfikowały traktat wersalski. W tym samym miesiącu
wojska niemieckie zaczęły opuszczać Pomorze Gdańskie, a na nich miejsce wkraczała armia
polska. Wojska polskie wkroczyły na teren Kaszub na przełomie stycznia i lutego.

Uroczystym zwieńczeniem tego procesu był akt zaślubin Polski z Bałtykiem dokonany
10 lutego 1920 r. w Pucku przez gen. Józefa Hallera, dowódcę Frontu Pomorskiego. Ludność
kaszubska wszędzie witała z wielką radością polskich żołnierzy, a kaszubscy ochotnicy
zaciągali się do armii polskiej, by walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej.
Zmiany polityczne spotkały się z pozytywnym przyjęciem Kaszubów, jednak zaledwie
po kilku miesiącach sytuacja uległa zmianie. Wpływ na to miały głównie trzy czynniki:
zachowanie się armii polskiej, sytuacja gospodarcza oraz napływ ludności polskiej
i preferowanie jej przy obsadzaniu różnych stanowisk (zob. załącznik 3). Największe szkody
wyrządzało Kaszubom wojsko polskie. Żołnierze, pochodzący głównie ze wschodnich
obszarów państwa polskiego, często będący analfabetami, brutalnie traktowali ludność
kaszubską (rekwizycje, rewizje, zajmowanie mieszkań, kradzieże, porwania kobiet).
Te zachowania oraz trwające cały czas trudności gospodarcze spowodowały, że część
Kaszubów domagała się przyłączenia do Wolnego Miasta Gdańska. Kaszubi unikali też
poboru do wojska polskiego lub optowali za Niemcami i opuszczali Polskę. Kaszubi zaczęli
również z sentymentem wspominać czasy niemieckie, co w praktyce objawiało się np.
głosowaniem na niemieckie listy wyborcze. Złe traktowanie Kaszubów zostało dostrzeżone
w Warszawie, o czym świadczy sprawozdanie sejmowej Komisji Pomorskiej z 1920 r.
(zob. załącznik 4). Sytuacja uległa jednak poprawie tylko w niektórych kwestiach, głównie
w postępowaniu wojska. Postulaty wprowadzenia zmian płynęły także ze środowisk
pomorskich. Powstałe w 1922 r. w Toruniu Bractwo Pomorskie w memoriale
(przedstawionym władzom polskim) Potrzeby i życzenia Pomorza z 1926 r. postulowało m.in.
zaprzestanie inwigilacji działaczy pomorskich przez policję polityczną, powstrzymanie
napływu urzędników z innych regionów Polski oraz domagało się właściwego doboru
nauczycieli (o wysokim morale) do szkół pomorskich, budowy portu w Gdyni, uwzględnienia
przy parcelacji majątków ziemskich miejscowej ludności. Ponadto Bractwo Pomorskie
domagało się, aby rząd polski przeciwstawił się agitacji niemieckiej na Kaszubach. Tylko
niektóre z poruszanych w memoriale spraw znalazły zrozumienie ze strony władz polskich
i to dopiero w połowie lat trzydziestych, w ramach Ogólnego Programu Pomorskiego.
Zamach majowy dokonany w 1926 r. przez Józefa Piłsudskiego zaostrzył walkę
między jego obozem (sanacją) a endecją (polskim ruchem narodowym), kierowaną przez
Romana Dmowskiego. Miało to wpływ także na położenie Kaszubów, którzy, z braku
własnego silnego przedstawicielstwa, byli traktowani instrumentalnie przez polskie partie
polityczne i czynniki rządowe i lokalne. Na stosunek władz polskich do Kaszubów rzutowała
także sytuacja międzynarodowa, a zwłaszcza zagrożenie ze strony niemieckiej. Kaszuby

miały strategiczne znaczenie dla państwa polskiego – dawały mu dostęp do morza
i oddzielały Prusy Wschodnie od reszty państwa niemieckiego. Władze zezwalały na
pielęgnowanie kultury kaszubskiej, ale wszelką śmielszą działalność na niwie kaszubskiej
tłumiły i określały mianem separatyzmu. Szczególnie zwalczane były poglądy i działania
mające na celu uświadomienie językowe i narodowe Kaszubów. Wsparcia władzom w walce
z kaszubskim ruchem narodowym udzielali także polscy naukowcy – np. profesor Mikołaj
Rudnicki z Uniwersytetu Poznańskiego, który uważał, że tworzenie kaszubskiego języka
literackiego sprzyja Niemcom: Skutkiem tego kto forsuje tworzenie takiego języka eo ipso s k
a z u j e

w s z y s t k i c h

K a s z u b ó w

p r z y n a j m n i e j

n a

d w u j ę z y c z n o ś ć [podkr. oryginalne – D. Sz.]. Z punktu zaś widzenia niemieckiego,
tj. niemieckiej polityki antypolskiej i antypomorskiej – jest to tylko dogodna dla Niemiec
dywersja, pozwalająca im wprowadzać rozróżnienie na Kaszubów i Polaków, zmniejszając
ich liczbę ogólną, i obie strony wynaradawiać. Inaczej tę kwestię pojmowała grupa działaczy
skupionych wokół czasopisma Zrzesz Kaszëbskô: Jeżeli nawet dla Niemiec twierdzenia
o odrębności językowej i narodowej Kaszubów mają rzekomo służyć jako ważny atut
w polityce zewnętrznej – to przecież czemu Polacy tego samego atutu nie używają dla swoich
celów politycznych przeciw Niemcom!? W związku z tym, że czynniki polskie nie chciały
przyjąć tego punktu widzenia, działaczy kaszubskich spotykały represje (konfiskaty
czasopisma, kary finansowe, aresztu czy służbowe przeniesienia w głąb Polski).
Polityka władz polskich, zarówno tych sprzed 1926 r., jak i pomajowych, oraz
stosunek napływowej ludności polskiej do Kaszubów, powodowały zmiany postaw
u zwykłych ludzi. Odnotowywały to np. raporty polskiego wywiadu, już z początku lat
dwudziestych: Daje się (…) odczuwać niechęć do urzędników przybyłych z Kongresówki
i Galicji, powodem do tego jest znaczna różnica poborów. Słychać też skargi, że urzędnicy
z Kongresówki wyśmiewają się z języka kaszubskiego, to zraża ludność tak, że woli mówić po
niemiecku. Również działacze kaszubscy (np. Antoni Abraham) wyrażali swe rozczarowanie
i niezadowolenie z nowej rzeczywistości. Tę zmianę poglądów najlepiej można zobrazować
na przykładzie Aleksandra Majkowskiego, który powoli odchodził od ideowych założeń
ruchu młodokaszubskiego. Wydaje się, że poglądy Majkowskiego zaczęły się już zmieniać
w okresie wojny, gdy władze niemieckie zabroniły wydawania polskich gazet. Stwierdził
on wówczas w swym Pamiętniku z wojny europejskiej: Szkoda, że nie ukazuje się żadna
gazeta i żadne czasopismo w języku kaszubsko-pomorskim. Ciekawe, czy dowodzący generał
zaklasyfikowałby je jako „polskie”, czy pozwoliłby na ukazanie się w druku. Pod względem
naukowym, językowym i etnograficznym nie podlega wątpliwości, że język dzisiejszych tak

zwanych Kaszubów jest językiem odrębnym i dlatego nie są oni Polakami, lecz tworzą
szczególne plemię. W innym miejscu Pamiętnika wyraził się jeszcze dobitniej: Dla nas
Pomorzan przyszły los Polaków miałby w ten czas znaczenie, gdyby nas pojmowali jako
nawóz dla polskiej narodowości. Biada nam, jeżeliby uzyskaliby nad nami władzę! Ale droga
do tego jeszcze długa! Sytuacja powojenna jedynie pogłębiła obawy o los Kaszubów. Siedem
lat po przejęciu przez Polskę znacznej części Kaszub, Majkowski pisał do czeskiego slawisty
Antonína Frinty (1884-1975): Pomorzu a szczególniej Kaszubom grozi dzisiaj większe
niebezpieczeństwo niż za czasów przedwojennych. W innym liście (z 1935 r.) do Frinty
stwierdził: Otwartą walkę z polskością ze względu na Niemców w naszych warunkach nie
uważam za korzystną, ale będzie ona konieczna, aż pewien kompromis nie nastąpi.
W oficjalniej formie, ale w sposób bardziej stonowany, Majkowski swe poglądy wyrażał na
łamach wznowionego przez siebie Gryfa (1921-1922, 1925). Z kolei ostatnia seria tego
czasopisma (1931-1934) spotkała się z jego bardzo krytycznym przyjęciem, choć należał do
kolegium redakcyjnego: Tam są sami Małopolanie, którzy się już przy wymówieniu słowa
„Kaszuba” żegnają.
Pomimo niesprzyjającej sytuacji, w okresie międzywojennym nastąpił rozkwit
kaszubskiego czasopiśmiennictwa (zob. załącznik 5) i rozwój organizacyjny ruchu
kaszubskiego (zob. załącznik 6). Czasopisma miały jednak przeważnie krótki żywot. Na tym
tle wyjątkiem była Zrzesz Kaszëbskô, która ukazywała się w latach 1933-1939. Twórcami
i redaktorami pisma były osoby wywodzące się z kręgu działaczy Zrzeszenie Regionalnego
Kaszubów – organizacji powstałej w 1929 r. w Kartuzach. Warto wspomnieć, że przy okazji
zjazdu założycielskiego tej organizacji doszło do publicznej manifestacji Kaszubów, której
towarzyszyło wywieszanie flag kaszubskich. Na pamiątkę tego wydarzenia, z inicjatywy
stowarzyszenia osób narodowości kaszubskiej Kaszëbskô Jednota, w dniu 18 sierpnia
obchodzone jest Święto Flagi Kaszubskiej.
Zróżnicowanie organizacyjne oraz ideowe ruchu i czasopiśmiennictwa kaszubskiego
wpłynęły na rozwój kaszubskiej literatury. Pracę literacką kontynuowali Młodokaszubi.
Najwybitniejszych dziełem powstałym w tym okresie było Żëcé i przigòdë Remùsa.
Zwiercadło kaszëbsczé Aleksandra Majkowskiego. Ważnym dziełem Majkowskiego była też
Historia Kaszubów – pierwszy podręcznik ojczystej historii (choć nie dzieło naukowe),
napisany przez Kaszubę i z kaszubskiej perspektywy. Ks. Leon Heyke, obok wielu wierszy,
napisał poemat Dobrogost i Miłosława oraz dramat Katilina, a Jan Karnowski liczne prace
historyczno-literackie,
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Kaszubskiego (i kilku innych czasopism) zabłysnął talent Alojzego Budzisza (1874-1934),

autora humorystycznych opowiadań oraz esejów z cyklów Obrazki z życia kaszubskiego
i Obrazki z kaszubskiej przeszłości. W latach trzydziestych powstały pierwsze dzieła
ks. Bernarda Sychty (np. Hanka sã żeni), chętnie wystawiane na rodzącej się scenie
kaszubskiej. Najbardziej wyrazistą grupą literacko-ideową byli Zrzeszińcy, czyli środowisko
osób związanych przede wszystkim z czasopismem Zrzesz Kaszëbskô. Właśnie na łamach
Zrzeszë (niektórzy z nich jeszcze na łamach Gryfa Kaszubskiego i Chëczë Kaszëbsczi),
publikowali swe utwory, głównie poetyckie i publicystyczne, m.in. Jan Trepczyk (19071989), Aleksander Labuda (1902-1981), Jan Rompski (1913-1969), Franciszek Grucza (19111993), czy najstarszy z tego grona Stefan Bieszk (1895-1964). Zrzeszińcy poprzez swą
literacką twórczość pragnęli pobudzić Kaszubów do działania, zaszczepić w nich miłość do
ojczystej ziemi, szacunek dla języka, rozwinąć ich świadomość narodową.

Aleksander Majkowski wśród Zrzeszińców (1936)
Siedzą (od lewej): Jan Trepczyk, ks. Kazimierz Bieszk, Aleksander Majkowski, Stefan Bieszk
Stoją (od lewej): Feliks Marszałkowski, Franciszek Grucza, Roman Trepczyk
(Źródło: Kopia zdjęcia w moim posiadaniu)

Władze II Rzeczypospolitej Polskiej starały się stłumić w zarodku te przejawy ruchu
kaszubskiego, które w ich ujęciu miały charakter separatystyczny i sprzyjający Niemcom – za

takowe uważano głoszenie poglądów o istnieniu języka i narodu kaszubskiego. Spowodowało
to częste konfiskaty czasopisma Zrzesz Kaszëbskô, niedopuszczenie do rejestracji
stowarzyszenia Zrzesz Naszińców, czy przeniesienia służbowe w głąb Polski nauczycieli
związanych ze Zrzeszą (Stefan Bieszk, Jan Trepczyk). Władze II RP tolerowały jednocześnie
inne przejawy działalności na niwie kaszubskiej, co doprowadziło do rozwoju kaszubskiego
czasopiśmiennictwa. Spory ideowe wśród samych Kaszubów i kontekst międzynarodowy
sprawy kaszubskiej, poważnie wpłynął na pogłębienie badań naukowych, zwłaszcza
językoznawczych i historycznych.
Okres powojenny stanowił ważny etap w kształtowaniu się świadomości narodowej
Kaszubów. W związku z przejęciem przez państwo polskie większej części Kaszub nasilił się
proces polonizacji Kaszubów (zwłaszcza młodego pokolenia), trwający od drugiej połowy
XIX w. Jednocześnie wyeliminowane zostało, choć nie całkowicie, zagrożenie wypływające
z germanizacji ludności kaszubskiej, która z kolei postępowała w części należącej do Niemiec
i Wolnego Miasta Gdańska. Jako sprzeciw wobec polonizacji, i po części germanizacji,
odrodziła się opcja narodowa kaszubska. Reprezentowali ją Zrzeszińcy, którzy nawiązywali
w swej działalności do programu Floriana Ceynowy. W okres II wojny światowej Kaszubi
wchodzili zatem jako społeczność niejednorodna pod względem świadomości narodowej.
.…………………………………………………………………………………………………..
Załącznik 1: Fragment pisma Starosty Krajowego Prowincji Prusy Zachodnie do
Niemieckiego Biura ds. Rokowań Pokojowych z 6 VI 1919 r. (cyt. za: P. Kosiński, Prusy
Zachodnie. Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu I wojny
światowej, Warszawa 2002, s. 123-124).
(...) na terenie prowincji ludność polska nigdy nie miała charakteru autochtonicznego,
gdyż na obszarach rozciągających się po zachodniej stronie Wisły mieszkali Kaszubi, plemię
bliżej spokrewnione z Wendami, aniżeli z Polakami, natomiast na wschód od rzeki dawniej
siedzieli Prusowie, najbliżej spokrewnieni z Litwinami.
Załącznik 2: Fragment odezwy Towarzystwa Ludowego w Chmielnie z kwietnia 1919 r.
(cyt. za: P. Kosiński, Prusy Zachodnie. Pomorze 1920…, s. 127).
(…) my wcześniej wiedzieliśmy, że jesteśmy Polakami niż, że nas Kaszubami
nazywają. Nasi ojcowie dwie tylko znali narodowości: Polak to swój, a Niemiec to wróg.
Od wieku kto się o narodowość naszego szczepu pytał, odbierał odpowiedź, że Polska.

Załącznik 3: Fragment wspomnień Aleksandra Labudy (A. Labuda, Moja droga
kaszubska, [w:] J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa
1986, Aneks, s. 218-219).
W roku 1920, bezpośrednio po objęciu Pomorza przez wojska Hallera, zjawiła się na
Kaszubach falanga ludzi spod ciemnej gwiazdy, którzy bogacili się kosztem ludności
tubylczej. Niejeden Kaszuba utracił cały swój majątek na ich rzecz. Falanga ta była, na
szczęście,

przejściowa.

Znacznie

groźniejsza

była

druga

fala

przybyszów

–

pseudointeligencja. Ludzie drugiej falangi w latach dwudziestych usadowili się na dobre na
Kaszubach, opanowali wszystkie wyższe urzędy, nie dopuszczali tubylców do bardziej
intratnych stanowisk, a tych niewielu uczciwych i godnych poważania, wyeliminowali
zupełnie ze swoich korupcji.
Załącznik 4: Fragmenty sprawozdania sejmowej Komisji Pomorskiej z 1920 r. (Sejm
Rzeczypospolitej o Pomorzu w 1920 roku. Sprawozdanie Komisji Pomorskiej, oprac. J.
Borzyszkowski, P. Hauser, Gdańsk 1985, s. 44, 45, 50).
Powiaty pucki i wejherowski robią nad wyraz smutne, wprost przygniatające
wrażenie. Nie odczuwa się tutaj powiewu ducha polskiego, raczej wszystko tchnie złowrogą
nienawiścią ku polskim władzom, a głębokie rozczarowanie rozsiadło się szeroko w duszach
rybaków kaszubskich. (…) Wojsko, jak wszędzie na Pomorzu, zrobiło i tu polskości
najgorszą przysługę szorstkim traktowaniem ludności, dla której ducha nie miało żadnego
zrozumienia, i najrozmaitszymi szykanami i nieprawnymi rekwizycjami, kwaterunkami itd.
(…) To wojsko, witane z nieopisanym uwielbieniem jako oswobodziciele z jarzma pruskiego,
zaczęło tę skromną, cichą, pracowitą ludność traktować jak naród podbity, zachowywało się
jak w okupowanym kraju.
Załącznik 5: Wykaz (w układzie alfabetycznym) i krótkie omówienie niektórych tytułów
prasowych o tematyce kaszubskiej.
Bënë ë buten
Redaktorem odpowiedzialnym i wydawcą tego miesięcznika wydawanego od kwietnia do
lipca 1930 r. w Kartuzach był Adolf Splitt. Po wydaniu czterech numerów czasopismo
przestało się ukazywać. Wszystkie zawarte w nim teksty, nawet reklamy niemieckich firm
z Gdańska, były napisane po kaszubsku. Ich redaktorem był Friedrich Lorentz. Najczęściej na
łamach

tego

miesięcznika

publikowali

swe

utwory

literackie

Alojzy

Budzisz

i Jan Bilot. Obok beletrystyki znajdowały się w nim również artykuły popularnonaukowe
i krótki przegląd wydarzeń na Kaszubach i poza ich granicami.
Chëcz Kaszëbskô. Njedzélni dodôvk do Dziennika Gdyńskiego
Ten cotygodniowy dodatek do redagowanego przez Bolesława Kiełbratowskiego Dziennika
Gdyńskiego ukazywał się od 14.09.1930 r. do 05.10.1930 r. Wszystkie numery (4) Chëczë
były zredagowane przez Aleksandra Labudę. Pismo miało zajmować się wyłącznie
problematyką kaszubsko-pomorską oraz pielęgnować i rozwijać kulturę ludu kaszubskiego,
który od wieków stoi na straży polskiego morza. Na jego łamach zamieszczano przede
wszystkim artykuły poświęcone językowi i historii Kaszubów, a także utwory literackie
Aleksandra Labudy i Jana Trepczyka.
Gryf
W okresie międzywojennym Gryf ukazywał się w latach 1921-1922, 1925 i 1931-1934.
Grono autorów tekstów zamieszczanych na łamach tego czasopisma stanowili przede
wszystkim dawni Młodokaszubi (m.in.

Majkowski,

Karnowski, Heyke), a także

ks. Władysław Łęga, Stanisław Brzęczkowski, Władysław Pniewski. Majkowski krytycznie
ocenił ostatnią serię Gryfa (redagowaną przede wszystkim przez Pniewskiego): W ogóle
pp. Pniewski i Brzęczkowski, nabywszy pewnej powagi jako redaktorzy „Gryfa”, szkodzą
sprawie kaszubskiej, jak tylko mogą.
Gryf Kaszubski. Pismo dla ludu pomorskiego
Miesięcznik ten wydawany był nakładem Spółdzielni Wydawniczej Gryf w Kartuzach
w latach 1931-1932 (ukazało się łącznie 12 numerów). Komitet redakcyjny stanowili
początkowo Aleksander Majkowski, Władysław Pniewski i Stanisław Brzęczkowski,
następnie zaś Aleksander Labuda, a po nim Brzęczkowski. Gryf Kaszubski miał być pismem
ponadpartyjnym, redagowanym w duchu kaszubskim i zarazem polskim. Redakcja stawiała
sobie za cel zapoznawanie czytelników z historią Kaszubów i ich języka ojczystego tak
pogardzanego przez obcych, a zaniedbanego przez swoich oraz informowanie o działalności
Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, którego była organem. Na łamach pisma publikowali
swoje prace z zakresu historii, języka i kultury kaszubskiej, a także utwory literackie m.in.
Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, Jan Patock, Jan Karnowski, ks. Leon Heyke, Alojzy
Budzisz, Alfons Cierocki, czy Jan Bilot.
Mestwin
Stanowił dodatek do Słowa Pomorskiego. Ukazywał się w Toruniu w latach 1925-1934.
Redagowany był przez Jana Karnowskiego. Artykuły w Mestwinie zamieszczali m.in. Józef
Łęgowski, ks. Alfons Mańkowski, Władysław Pniewski.

Kaszuby
Czasopismo ukazywało się w Kartuzach w latach 1936-1939 jako dodatek do Gazety
Kartuskiej. Artykuły w Kaszubach publikowali m.in. Jan Karnowski, ks. Leon Heyke, Alfred
Świerkosz.
Klëka
Wydawana była w Wejherowie w latach 1937-1939. Redagowali ją m.in. Franciszek
Schroeder, Jan Bianga, Józef Ceynowa, Klemens Derc, a także Leon Roppel i Paweł Szefka.
Przyjaciel Ludu Kaszubskiego
Ukazywał się jako dwutygodnik początkowo w Kartuzach (1928-1929), następnie zaś
w Wejherowie (1936-1938). Oficjalnie funkcję wydawcy i redaktora odpowiedzialnego
pełnili Adolf Splitt (w Kartuzach) i Jan Glock (w Wejherowie), natomiast poszczególne
numery były faktycznie redagowane przez Friedricha Lorentza, który w opinii Urzędu
Śledczego Policji Państwowej w Toruniu otrzymywał teksty kaszubskie do przeglądu, aby je
przepisać na akcent kaszubski. W okresie kartuskim czasopismo redagowane było wyłącznie
w języku kaszubskim, natomiast druga seria zawierała również polskie teksty. Przyjaciel
Ludu Kaszubskiego zawierał przede wszystkim teksty literackie, bowiem stałymi
współpracownikami czasopisma byli Jan Bilot, Jan Patock, Augustyn Dominik i Alojzy
Budzisz.
Vjérni Naszińc. Kalendôrz dlô lëdu kaszëbskjého na rok 1930
Ukazał się w Kartuzach, a jego wydawcą był mieszkaniec tego miasta – Adolf Splitt
(wcześniejszy wydawca Przyjaciela Ludu Kaszubskiego). Oprócz kalendarium, w którym
podawano także spis wszystkich jarmarków na Kaszubach i ważniejsze daty z dziejów
Kaszub i Polski, znaczną część tego czasopisma zajmowały artykuły popularnonaukowe,
a także utwory literackie. Ich autorami byli m.in. ks. Leon Heyke i Alojzy Budzisz.
Wydawnictwo to redagowane było przez Friedricha Lorentza, pomimo iż jego nazwisko ani
razu nie pojawiło się w tekście.
Zrzesz Kaszëbskô
Członkowie redakcji i jej współpracownicy przeszli do historii pod nazwą Zrzeszińców.
Wywodzili się oni przede wszystkim z kręgów Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, chociaż,
wbrew obiegowej opinii, gazeta nie była organem tej organizacji. Zespół redakcyjny Zrzeszë
ukształtował się z grona redaktorów oraz współpracowników Chëczë Kaszëbsczi
i Gryfa Kaszubskiego. Tworzyli go przede wszystkim Aleksander Labuda (pierwszy redaktor
naczelny) i Jan Trepczyk, następnie zaś kolejni redaktorzy odpowiedzialni Robert Nowc
i Ignacy Szutenberg oraz Feliks Marszałkowski i Brunon Sobczak. Na łamach Zrzeszë

publikowali także m.in. Jan Rompski, Stefan Bieszk, Franciszek Grucza, Leon Torliński, Jan
Kolka, Jan Bilot i Alfons Cierocki. Zrzesz stała na stanowisku odrębności językowej
i narodowej

Kaszubów,

co

narażało

redaktorów

na

liczne

procesy

sądowe.

W konsekwencji nakładano na nich kary pieniężne i więzienie, a także przeniesiono służbowo
nauczycieli Trepczyka i Bieszka w głąb Polski. Mimo, iż redaktorzy postulowali dla dobra
Polski ideę odrodzenia Kaszub oraz włączenie Gdańska, a także całego Pomorza Zachodniego
aż daleko poza Odrę w granice państwa polskiego, to spotkali się z oskarżeniami ze strony
władz oraz prasy polskiej, o dążenia separatystyczne. Zrzesz Kaszëbskô ukazywała się
w latach 1933-1939, najpierw w Gdyni (wiosną 1933 r.), następnie zaś w Kartuzach
(do 1939 r.). Jedynie dwa numery z 1936 roku zostały wydane w Mirachowie. W swej
działalności Zrzeszińcy kierowali się hasłem: Najpierw dla Kaszub – potem dla siebie
i wszystkiego innego.
Załącznik 6: Wykaz (w układzie chronologicznym) i krótka charakterystyka wybranych
organizacji kaszubskich (kaszubsko-pomorskich).
Rada Pomorska
Organizacja społeczno-polityczna powołana w Grudziądzu istniała w latach 1920-1922. Jej
prezesem był Aleksander Majkowski. Organizacja ta przyczyniła się do zorganizowania
w Grudziądzu wystawy dorobku artystów pomorskich i utworzenia (w celu podniesienia życia
artystycznego na Pomorzu) Stowarzyszenia Artystów Pomorskich. Rada Pomorska za zadanie
stawiała sobie m.in. szerzenie oświaty i działalność ekonomiczną w celu ograniczenia
wpływów niemieckich na Pomorzu. Popierała organizowanie armii ochotniczej w czasie
zagrożenia bolszewickiego.
Bractwo Pomorskie
Organizacja społeczno-polityczna, która powstała w 1922 r. w Toruniu. Na jej czele stał
Teofil Zegarski, a do wybitniejszych działaczy należał Jan Karnowski. Bractwo było
przeciwne procesowi unifikacji Pomorza z Polską, a także napływowi ludności z Małopolski.
Karnowski analizując na zebraniu Bractwa ówczesną sytuację na Pomorzu (patriotyzm
zwarzony, apatię, upadek ducha narodowego, antagonizm szczepowy i osobisty i walkę
partyjną na całej linii), uważał, że jest ona wynikiem zepchnięcia Pomorzan na niższy stopień
obywatelski, postępowania wojska polskiego, które równało się rządom soldateski w podbitym
kraju oraz działalności ludności napływowej: Każdy przybłęda, byleby pochodził z innej
dzielnicy, rościł sobie prawo szerzenia oświaty i kultury na Pomorzu. Bractwo Pomorskie

zamierzało w tej sytuacji promować rodzimą kulturę pomorską, aby w ten sposób wzbogacić
kulturę polską.
Zrzeszenie Regionalne Kaszubów
Organizacja kaszubska powstała 18 sierpnia 1929 r. w Kartuzach (formalna rejestracja
nastąpiła we wrześniu 1929 r.) z inicjatywy Aleksander Labudy (1902-1981) i Jana Trepczyka
(1907-1989). Według Statutu, celem ZRK było: Pielęgnowanie swoistej kultury miejscowej:
materialnej

i

duchowej,

tworzenie

łączności

pomiędzy

rodzimą

inteligencją

a ludem wiejskim i pogłębianie indywidualnych wartości obywatelskich oraz ideowe
odrodzenie Kaszub w dziedzinie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Na czele
tej organizacji stanął Aleksander Majkowski. Z inicjatywy ZRK uruchomiono w Kartuzach
Szkołę Kaszubskiego Przemysłu Ludowego (kursy hafciarskie pod kierunkiem Franciszki
Majkowskiej). Z grona działaczy ZRK wyłonił się zespół redaktorów – najpierw Chëczë
Kaszëbsczi (1930) i Gryfa Kaszubskiego (1931-1932), a potem Zrzeszë Kaszëbsczi (19331939).
Zrzesz Naszińców
Inicjatywa powołania tej organizacji kaszubskiej powstała w kwietniu 1936 r. Opracowano
wówczas statut i wybrano władze. Celem działalności Zrzeszë Naszińców było pielęgnowanie
kultury kaszubskiej poprzez zapoznanie Kaszubów z dorobkiem ich kultury, kult tradycji
rodzimej, propagandę regionalizmu kaszubskiego i urządzanie wycieczek towarzyskich.
Prezesem został Aleksander Labuda. Wniosek o zarejestrowanie Zrzeszë Naszińców został
odrzucony przez wojewodę pomorskiego, który uważał, że powstanie takiego stowarzyszenia
nie odpowiada względom pożytku społecznego.
Zrzeszenie Miłośników Kaszubszczyzny Stanica w Toruniu
Organizacja działała w latach 1936-1939. Stanica wydała w 1939 r. Żëcé i przigòdë Remùsa
Majkowskiego. Wśród działaczy Stanicy znaleźli m.in. Edmund Jonas i ks. Franciszek Jank
(prezes).
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 13: Losy Kaszubów w czasie II wojny światowej.
We wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która trwała do 1945 r. Konflikt
rozpoczął się od ataku Niemiec i Słowacji na Polskę w dniu 1 września 1939 r. Po dwóch
dniach, wojnę Niemcom wypowiedziały Wielka Brytania oraz Francja, a 17 września armia
radziecka wkroczyła na teren Polski. Zaatakowana z trzech stron Polska broniła się do
pierwszych dni października 1939 r. (na Kaszubach najdłużej broniła się załoga Helu – do 2
października). W wyniku ustaleń niemiecko-radzieckich w sprawie podziału ziem należących
do pokonanego państwa polskiego, jego zachodnia część przypadła Niemcom. W
październiku 1939 r., na mocy decyzji władz III Rzeszy, cały obszar Kaszub ponownie
znalazł się w granicach państwa niemieckiego (Gdańsk włączono już 1 września). W ten
sposób część Kaszub, która należała przed wojną do Polski, znalazła się, wraz z Gdańskiem,
w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreußen).

Okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie w ramach niemieckiego systemu administracyjnego
(Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Danzig-Westpreu%C3%9Fen)

W rozpoczynającym się we wrześniu 1939 r. konflikcie światowym, Kaszubi byli
jednymi z pierwszych, którzy stawili opór niemieckiej agresji. Do rangi symbolu urosła
postawa pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście, wśród których było wielu
Kaszubów. Dowódcą obrońców Poczty był (po śmierci Konrada Guderskiego) Alfons
Flisykowski – Kaszuba urodzony w Goręczynie. W Szymankowie zaś zginęli kolejarze,
wśród których byli także Kaszubi. Należy wspomnieć, że we wrześniu 1939 r. Kaszubi służyli
również w armii niemieckiej, czy też w formacji SS-Heimwehr Danzig, która 1 września
szturmowała budynek Poczty Polskiej. Pochodzili oni z tej części Kaszub, która należała
przed wojną do Niemiec lub z Wolnego Miasta Gdańska. Warto przytoczyć tutaj fragment
wspomnień Anny Dziewiątkowskiej z Kartuz, które ilustrują ten skomplikowany los
Kaszubów na początku wojny: Przyjechaliśmy do Żukowa, spytałam, czy są ranni nasi. A tam
mówią: „Na wozie leży dwóch Niemców, jeden postrzelony w kolano, a drugi w pierś. Ten
przestrzelony w pierś nazywa się Nitecki, a drugim był Kaszuba, bo mówił do mnie po
kaszubsku. (…) Więc do wozu i jedziemy na Kartuzy. Szpital. (...) Gdy przejeżdżam przed
szpitalem jest żołnierz polski w pełnym umundurowaniu. Leci do wozu, widzi tych dwóch
Niemców, krzyczy i zdejmuje karabin. „Co wy tych Niemców do szpitala, ja im łeb roztrzaskam
i będzie koniec”. (…) Gdy (…) nie chciał przestać się awanturować, podskoczyłam do niego i
wydałam rozkaz: „W tył zwrot. Odmaszerować”. (…) Po wojnie dowiedziałam się (…), że ci
dwaj ranni Niemcy, których z Żukowa przywiozłam uprosili, że jak Niemcy złapią polską
sanitariuszkę, to nie dość, że ją na wolność puścić, ale jeszcze order jej dać. Ona swoim
ciałem ich ochroniła, ponieważ przed szpitalem chcieli ich zabić, lecz ona na to nie pozwoliła.
Jesienią 1939 r. Niemcy przystąpili do eksterminacji ludności Pomorza. Wśród
kilkunastu tysięcy pomordowanych w Piaśnicy oraz w Lesie Szpęgawskim znaleźli się także
Kaszubi. W tym okresie wielkie straty poniosła rodząca się dopiero kaszubska inteligencja,
zwłaszcza nauczyciele i księża (w Szpęgawsku został zamordowany m.in. ks. Leon Heyke).
W grudniu 1939 r. Niemcy przeprowadzili spis powszechny. Na 188 tys. osób, które
jako ojczysty podały język kaszubski, 100 tys. przyznało się do narodowości polskiej, 81 tys.
– do narodowości kaszubskiej, a 7 tys. zadeklarowało narodowość niemiecką. Uzyskane
wyniki posłużyły do opracowania polityki narodowościowej względem ludności kaszubskiej.
Albert Forster, namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, postrzegał Kaszubów,
jak podaje Sylwia Bykowska, jako element wybitnie nadający się do zniemczenia, natomiast
z drugiej strony za niegodnych uprzywilejowania oraz mało wartościowych pod względem

rasowym. Inny dygnitarz hitlerowski, Heinrich Himmler, w maju 1940 r. stwierdził z kolei, że
w ciągu 4-5 lat pojęcie Kaszubów musi stać się nieznane, ponieważ wówczas kaszubskiego
narodu już nie będzie (odnosi się to szczególnie do Prus Zachodnich). Ostatecznie, 4 marca
1941 r. wydano rozporządzenie o Niemieckiej Liście Narodowej i Niemieckiej
Przynależności Państwowej. Tak zwana Volkslista objęła osoby mieszkające na wcielonych
ziemiach wschodnich Rzeszy i dzieliła ludność tych obszarów na cztery grupy. Do pierwszej
zaliczono osoby narodowości niemieckiej w okresie międzywojennym czynnie zaangażowane
w działalność niemiecką. Drugą grupę miały stanowić osoby narodowości niemieckiej nie
biorące czynnego udziału w niemieckich organizacjach w okresie międzywojennym, ale
kultywujące niemieckie obyczaje i język. Do grupy trzeciej zaliczano osoby ciążące ku
niemczyźnie oraz miające częściowo niemieckie pochodzenie lub żyjące w związkach
z Niemcami. Czwartą grupę stanowiły całkowicie spolonizowane osoby narodowości
niemieckiej oraz niemieccy antyfaszyści. Władze niemieckie uważały Kaszubów za element
nadający się do zgermanizowania, jednak przez pierwszy rok obowiązywania Volkslisty raczej
nie wywierano na nich nacisku na wpisywanie się. Na dalszy kształt działań w tej kwestii
miały znaczenie klęski poniesione na początku 1942 r. Armia niemiecka musiała wówczas
uzupełnić coraz większe straty. Doprowadziło to do przyśpieszenia akcji wpisowej. 10 lutego
1942 r. Himmler wydał rozporządzenie uznające społeczność zamieszkującą na ziemiach
wcielonych za ludność niemiecką i wezwał ją, do złożenia wniosków o wpis. Jak pisał
historyk Bogusław Breza: W ten sposób stał się on przymusowy dla wszystkich, których
uznano za nadających się do zniemczenia. Uchylający się od tego obowiązku byli podawani
do wiadomości miejscowego gestapo, które wyznaczyło ośmiodniowy termin do podpisania
wniosku. Jeżeli tego dana osoba nie uczyniła, groziło jej aresztowanie i wywiezienie do obozu
koncentracyjnego. W marcu 1942 r. ukazała się również odezwa Forstera, w której
nawoływano ludność do składania wniosków o wpis i grożono im, że oporni będą traktowani
jako najwięksi wrogowie narodu niemieckiego. Kaszubi gremialnie przyjmowali III grupę
narodowościową i sporadycznie drugą. Ostatecznie do maja 1944 r., w najbardziej
kaszubskich przedwojennych powiatach ponad połowa mieszkańców wpisała się na trzecią
listę (w kartuskim około – 52%, w wejherowskim – 69%). Konsekwencją podpisania listy był
pobór mężczyzn do wojska niemieckiego. Osoby, które odmówiły wpisu często trafiały do
obozu koncentracyjnego w Stutthofie lub w Potulicach. Jan Rompski, redaktor przedwojennej
Zrzeszë Kaszëbsczi, pisał o trudnym położeniu Kaszubów w obozie Stutthofie, gdzie sam był
więziony w latach 1944-1945: Rok 1942, więcej już maj 1943 r. następnie 1944 zapełniły
obóz ludnością kaszubską. Kaszubi przechodzili gehennę obozową jak każdy inny,

a bodajże więcej z powodu braku tupetu, bezczelności życiowej, która niestety niejednego
ratowała od śmierci. Nie darzono ich zawsze również z mylnych poglądów społecznych
należnym koleżeństwem. (…)
Kaszubi, którzy trafiali do wojska niemieckiego, niekiedy dezerterowali, uciekając do
armii walczących z wojskami niemieckimi lub partyzantów. Dezercje stawały się nagminne
zwłaszcza w schyłkowym okresie wojny, szczególnie na froncie zachodnim. W ten sposób
(a także w konsekwencji dostania się do niewoli alianckiej) bardzo wielu Kaszubów znalazło
się w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, np. w II Korpusie Polskim gen. Władysława
Andersa. W korpusie tym byli także Kaszubi, którzy we wrześniu 1939 r. znaleźli się
w niewoli radzieckiej, a w 1942 r. opuścili Związek Radziecki.
Na Kaszubach działały różne organizacje partyzanckie i konspiracyjne. Najliczniejszą
i najsilniejszą była utworzona pod koniec 1939 r. Tajna Organizacja Wojskowa Gryf
Kaszubski, która od 1941 r. działała jako TOW Gryf Pomorski. Organizacja w szczytowym
okresie rozwoju liczyła około 20 tys. członków, z czego około pół tysiąca znajdowało się
w oddziałach partyzanckich. Jednym z przywódców tej organizacji był ks. Józef Wrycza,
niegdyś związany z ruchem młodokaszubskim. Kaszubi zaangażowali się także w działalność
innych organizacji podziemnych – np. Klemens Wicki (urodzony w Kielnie) współpracował
z wywiadem Armii Krajowej (wraz z Marią Szymichowską z Kartuz oraz Albinem
Sulewskim) dostarczał informacje polskiemu wywiadowi m.in. o fabryce benzyny
syntetycznej w Policach (Hydrierwerke Pöllitz) koło Szczecina (tam pracował Sulewski), czy
o próbach rakietowych V1 i V2 w stacji doświadczalnej w Peenemünde na wyspie Uznam.
W wyniku wykrycia przez Niemców polskiej siatki wywiadowczej Wicki został aresztowany
w czerwcu 1942 r., a następnie skazany na śmierć przez ścięcie.
Zimą 1945 r. cywilna ludność niemiecka zaczęła opuszczać Pomorze w obawie przed
nadchodzącą Armią Czerwoną, która w połowie stycznia, rozpoczynając wielką ofensywę,
przekroczyła Wisłę i zajęła lewobrzeżną część Warszawy. Należy wspomnieć, że zdarzały się
wówczas przypadki udzielania pomocy Niemcom ze strony Kaszubów. Ponadto niektórzy
Kaszubi opuszczali swoje rodzinne strony. Szczególny przypadek miał miejsce na północy
Kaszub – wszyscy mieszkańcy Półwyspu Helskiego, w liczbie 5-6 tysięcy, byli przymusowo
ewakuowani, między innymi na wyspę Rugię i do Danii, której rząd kolaborował
z hitlerowskimi Niemcami. Powrócili do swych domów pod koniec 1945 r., a niektórzy
dopiero na wiosnę 1946 r. Kaszubi byli także wśród ofiar niemieckiego statku Wilhelm
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W styczniu 1945 r. Niemcy rozpoczęli ewakuację obozu w Stutthoffie. W rozpoczętym tzw.

marszu śmierci część więźniów zmarło, wielu jednak zdołało przeżyć wyczerpujący marsz,
bądź uciec, co możliwe było dzięki pomocy miejscowej ludności kaszubskiej.

Podziękowanie za pomoc udzieloną więźniowi obozu w Stutthofie
(Źródło: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, sygn. 1994-C1/24, k.3. List
przekazany dla Muzeum przez Elżbietę Arendt z Wejherowa)

Wkraczająca na Kaszuby w marcu 1945 r. armia radziecka zapisała się w pamięci
mieszkańców w jak najgorszym świetle. Jedna z mieszkanek Kartuz wspomina to tak:
Pierwsze co, to gonili dziewczyny. Wiadomo, robili z nimi co chcieli. Plądrowali też
mieszkania, zabierali co się dało. (…) Oni nas po prostu wyswobadzali ze wszystkiego, nawet
z człowieczeństwa. Rosjanie wywozili też Kaszubów w głąb Związku Radzieckiego. Wielu z
wywiezionych nigdy już nie wróciło w ojczyste strony.
W powojennej Polsce zaczęli stopniowo przejmować władzę komuniści. Z ich strony
represje spotkały m.in. partyzantów Gryfa Pomorskiego, a także osoby niezaangażowane
w jakąkolwiek działalność. Kaszubów często uważano za Niemców. Szczególną formą
represji była przeprowadzona po wojnie akcja rehabilitacji i weryfikacji. Rehabilitacją zostały
objęte osoby, które wpisały się w czasie wojny na niemiecką listę narodowościową. Z kolei
weryfikacja dotyczyła przedwojennych obywateli niemieckich (wśród nich byli także

Kaszubi) z terenów, które dopiero po II wojnie światowej znalazły się w granicach Polski.
Położenie osób poddanych procesowi rehabilitacji przedstawiła, ekspert w tej dziedzinie,
Sylwia Bykowska: Reprezentanci volkslisty w pierwszych miesiącach po wojnie stanowili
grupę pozbawioną praw majątkowych oraz publicznych, często także pomocy żywnościowej
czy medycznej. (…) Warunkiem otrzymania pełni praw obywatelskich było złożenie deklaracji
wierności narodowi i państwu polskiemu. Na skutek polityki stosowanej przez komunistyczne
władze wielu Kaszubów utraciło swój cały majątek lub zostało wysiedlonych do Niemiec.
Skutki wpisu na Volkslistę daleko jednak wykraczały poza okres pierwszych lat
powojennych. Pokazał to choćby przebieg kampanii prezydenckiej w 2005 r., kiedy to jednym
z jej elementów stała się służba dziadka Donalda Tuska w Wehrmachcie.
Na Kaszubach znajduje się wiele miejsc pamięci związanych z drugą wojną światową,
którą upamiętniają liczne pomniki, obeliski, czy specjalne tablice. Wszystkie te formy
upamiętniania różnych wydarzeń nie podkreślają jednak udziału w nich Kaszubów.

Szymbark – tablica upamiętniająca zamordowanych mieszkańców kilku kaszubskich wsi
(fot. D. Szymikowski)

…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Na lekcjach można wykorzystać scenariusze wydane przez Muzeum Stutthof w Sztutowie
oraz Instytut Pamięci Narodowej w ramach projektu Pomorska teczka edukacyjna. Jeden ze

scenariuszy lekcji dotyczy losów Kaszubów (Losy Kaszubów w I połowie XX wieku jako
społeczności pogranicza polsko-niemieckiego. „Bo my za mało polscy jesteśmy i za mało
niemieccy, bo jak ktoś jest Kaszubą nie wystarcza to ani Niemcom ani Polakom”. (G. Grass,
Blaszany bębenek), [w:] Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 19391945.

Materiały

edukacyjne,

Warszawa-Sztutowo

2012,

s.

195-205).

Zob.

http://stutthof.org/edukacja.
Na lekcjach warto też wykorzystać wywiady przeprowadzone przez Eugeniusza
Pryczkowskiego z uczestnikami wydarzeń wojennych, zamieszczane na łamach Pomeranii
w cyklu Wòjnowi Kaszëbi oraz dostępne filmy dokumentalne.
W celu poszukiwań osób, które zginęły lub były represjonowane w okresie II wojny
światowej

można

wykorzystać

strony

internetowe:

http://www.straty.pl/

oraz

http://www.indeks.karta.org.pl/pl/
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 14: Kaszubi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Na mocy postanowień konferencji Wielkiej Trójki, które odbyły się w Jałcie
(luty 1945 r.) i Poczdamie (lipiec/sierpień 1945 r.), cały obszar Kaszub znalazł się
w granicach państwa polskiego. W nowej Polsce władzę stopniowo przejmowali komuniści.
Obszar Kaszub stał się jednocześnie widownią wielkich ruchów migracyjnych, rozpoczęła się
bowiem akcja wysiedlania ludności niemieckiej, na miejsce której przybywała ludność
polska, pochodząca m.in. z tzw. Kresów, które po 1945 r. weszły w skład Związku
Radzieckiego. W ramach akcji Wisła na teren Kaszub przesiedlono Ukraińców i Łemków.
Z kolei niektórzy Kaszubi zdecydowali się osiedlić na niegdyś kaszubskim Pomorzu
Zachodnim, które nowe władze zaliczały do tzw. Ziem Odzyskanych. Kaszubi wracali także
do domu z niemieckich obozów koncentracyjnych oraz z Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. W nowej sytuacji polityczno-demograficznej dochodziło do konfliktów, np.
polscy osadnicy często zajmowali mieszkania i domy należące do Kaszubów. Problem ten, na
przykładzie powracającego z Anglii marynarza Alfonsa Myślisza, opisał na łamach Zrzeszë
Kaszëbsczi Leon Roppel: Z głęboką troską w sercu (…) idzie w stronę domu rodzinnego.(…)
Wchodzi do sieni, puka do drzwi. Niech będzie pochwalony. Nikt nie odpowiada. Idzie dalej.
Jakaś wystraszona kobieta przybiega: „Kto pan jest? I co pan chce?” Na jego zapytanie
o rodzinę Myśliszów odpowiada w tempie przyspieszonym: „Ich już tu dawno nie ma to byli
„Volksdeutsche”, teraz my tutaj wszystko zajmujemy.” (…) jak mi (…) sam Myślisz
opowiadał dwaj czy nawet trzej jego koledzy (…) Kaszubi, rodzin swych w stałym miejscu
zamieszkania nie odnaleźli, bo je wysiedlono z powodów podobnych do powyżej opisanego.

Korespondencja urzędowa w sprawach dotyczących ludności kaszubskiej
(Źródło: Archiwum Państwowe w Gdańsku)

Szczególnie dramatyczne wydarzenia rozgrywały w Klukach. Zamieszkiwane były
przez kaszubskich Słowińców, posługujących się już niemal wyłącznie językiem niemieckim.
Najpierw mieszkańcy tej wioski przeżyli przemarsz wojsk radzieckich. Wydarzenie to opisała
mieszkanka Słupska, znajdująca się wówczas w Klukach: Noc minęła jeszcze spokojnie, ale
już wczesnym rankiem następnego dnia usłyszeliśmy warkot motorów – nadjechali Sowieci.
Jeździli po całej wsi tam i z powrotem. Tymczasem wśród nas zaległa głęboka cisza. Co teraz
będzie? – pytaliśmy się w duchu. «To» zaczęło się w dwa dni później, gdy przybyły oddziały
okupacyjne: żołdacy zaczęli plądrować i gwałcić, nie przepuścili żadnej kobiecie w wieku od
dwunastu do siedemdziesięciu lat. W 1946 r. na teren Kluk przybyli polscy osadnicy, którzy
wprowadzili się do domów prawowitych gospodarzy, przeważnie zajmując lepsze
pomieszczenia. Dotychczasowych właścicieli traktowali jak parobków. W urzędowym
sprawozdaniu z 1948 r. sytuację panującą w Klukach określono w następujący sposób: Na
szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że ludność polska napływowa rekrutuje się
w przeważnej części ze zdemobilizowanych żołnierzy, którzy dotychczas w większej części żyli
z szabru, kradzieży a nawet rabunku miejscowej ludności autochtonicznej. Po zamknięciu
kilku do więzienia i wysiedleniu kilkunastu z gromady Kluki, stan bezpieczeństwa w znacznym
stopniu poprawił się. Polacy, którzy pozostali przeważnie są kawalerami i żyją
z autochtonkami w luźnych stosunkach. Część mieszkańców Kluk była zmuszona opuścić
rodzinne strony już w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Inni wyjechali do Niemiec
w latach 50., bądź w następnych dwóch dekadach. Dzisiaj mieszkają w Hamburgu i jego
okolicach. Należy wspomnieć, że w wyniku nieprzejścia przez system rehabilitacji bądź
weryfikacji narodowościowej (zob. temat 13), sporo Kaszubów zmuszonych było wyjechać
do Niemiec.
W nowej rzeczywistości politycznej Kaszubi często byli traktowani jak Niemcy.
Pomijano ich przy obsadzaniu różnych stanowisk, zwłaszcza w administracji. Nowa władza
nie cieszyła się zatem zaufaniem Kaszubów. Chcąc jednak uzyskać wpływy w środowisku
kaszubskim, władze zgodziły się na wydawanie czasopisma Zrzesz Kaszëbskô (1945-1947).
Siedziba redakcji powojennej Zrzeszë mieściła się w Wejherowie. W skład redakcji weszli
przede wszystkim dawni Zrzeszińcy m.in. Jan Rompski, Ignacy Szutenberg, ks. Franciszek
Grucza, Jan Trepczyk, Aleksander Labuda, Stefan Bieszk, a także Brunon Richert (pierwszy
redaktor naczelny), Józef Gniech, czy Klemens Derc. Niejasne intencje nowych władz wobec
środowiska Zrzeszë ilustruje akcja mająca znamiona prowokacji, zorganizowana w grudniu
1945 r. przez pułkownika Anatola Zbaraskiego, samozwańczego prezydenta Gdyni,
wicewojewodę gdańskiego i prawdopodobnie radzieckiego oficera wywiadu. Zbaraski

zaprosił na spotkanie do Sopotu kilku działaczy kaszubskich i leżąc w łóżku w towarzystwie
butelki wódki i pistoletu miał powiedzieć utworzycie rząd kaszubski. Funkcję premiera tej
republiki kaszubskiej miał pełnić Brunon Richert. Zbaraski żądał wysłania do Warszawy
delegacji. Kaszubi jednak nie dali się sprowokować, choć kilku z nich pojechało na rozmowy
do Warszawy, gdzie mieli się spotkać z premierem Edwardem Osóbką-Morawskim i
Bolesławem Bierutem. Władze polskie prawdopodobnie wiedziały o planach Zbaraskiego, ale
ich nie podjęły.
W lutym 1946 r. na łamach Zrzeszë pojawił się pomysł, aby wprowadzić do Sejmu
ludzi, którzy stanowiliby autentyczną reprezentację Kaszubów. Brunon Richert wyrażał na
łamach gazety nadzieję, że w nowym parlamencie znajdą się również przedstawiciele
ludności kaszubskiej.

Takie dążenia wykorzystali komuniści, wciągając działaczy

kaszubskich w inicjatywę znaną jako Lista Ziemi Kaszubskiej. Pomysł stworzenia takiej listy
wyszedł prawdopodobnie od najwyższych przedstawicieli Polskiej Partii Robotniczej (PPR).
Przypuszcza się, że jego autorem był Zenon Kliszko – członek Komitetu Centralnego PPR.
W grudniu 1946 r. lista kaszubskich kandydatów była gotowa, a wśród osób kandydujących
znaleźli się m.in. Ignacy Szutenberg, Józef Gniech, Jan Radtke (dawny wójt Gdyni), czy
Franciszka Majkowska (siostra Aleksandra Majkowskiego). Zdaniem redakcji Zrzeszë
Kandydaci Listy Ziemi Kaszubskiej spotykali się na wiecach z entuzjastycznym przyjęciem.
Lud kaszubski – pisała Zrzesz – przygotowuje się do walnego zwycięstwa w wyborach.
Zwycięstwa jednak nie było. Ignacy Szutenberg podsumował w następujący sposób rezultat
wyborów, które odbyły się w styczniu 1947 r.: musielibyśmy w normalnych warunkach
wygrać. Lista Ziemi Kaszubskiej była jednak swoistą dywersją, gdyż doprowadziła do
osłabienia wpływów Polskiego Stronnictwa Ludowego i ułatwiła zwycięstwo tzw. Blokowi
Demokratycznemu (w istocie PPR). W związku z tym, że wybory zostały sfałszowane, trudno
ustalić rzeczywistą ilość głosów oddanych na Listę Ziemi Kaszubskiej (np. w Gdyni na tę
listę zagłosowało wiele osób, natomiast według oficjalnych wyników nikt).
Niewątpliwie największym przedsięwzięciem i zarazem sukcesem ówczesnych
działaczy kaszubskich, zwłaszcza z kręgu Zrzeszë, była organizacja Kongresu Kaszubskiego
(styczeń 1946 r.), pierwszego w dziejach ruchu kaszubskiego. Inicjatywa zorganizowania
zjazdu zrodziła się jesienią 1945 r. Pierwotnie zaplanowano, że Kongres odbędzie się
w połowie grudnia tegoż roku. Organizatorzy uzyskali nawet poparcie rządu – premiera
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Matuszewskiego. Ostatecznie Kongres odbył się 12-13 stycznia 1946 r. W zamierzeniu
organizatorów Kongres miał być generalnym i pospolitym ruszeniem do ciężkiej pracy

wykuwania nowej i lepszej przyszłości na Kaszubach. W czasie obrad dyskutowano
o najważniejszych problemach, z którymi borykała się wówczas ludność kaszubska,
tj. rehabilitacji i weryfikacji, sprawach gospodarczych i dotyczących kultury. Dyskutowano
także o konieczności powołania różnych placówek kulturalnych oraz o utworzeniu organizacji
kaszubskiej.
W latach 1947-1948 komuniści zdobyli pełnię władzy i podjęli wówczas program
kolektywizacji rolnictwa. Kaszubscy gospodarze (niektórzy z nich utracili wcześniej swe
majątki w wyniku przeprowadzonej reformy rolnej) sprzeciwili się jednak tej polityce.
Jak podaje Cezary Obracht-Prondzyński, w 1951 r. w powiecie kartuskim Państwowe
Gospodarstwa Rolne posiadały 4,34% gruntów rolnych, spółdzielnie zaledwie 0,3%,
a gospodarstwa indywidualne 90,33%. Walka z Kościołem katolickim również nie przynosiła
pożądanych przez władze skutków i nie naruszyła religijnych postaw ludności kaszubskiej.
Na przełomie lat 40. i 50. wszelkie działania na niwie kaszubskiej właściwie zanikły.
Działacze kaszubscy byli jednak inwigilowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Władze polskie
oskarżały ich o rzekomy separatyzm i współpracę z Niemcami. W latach 50. XX wieku tę
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rewizjonistycznej. Pewne możliwości do działalności na niwie kaszubskiej powstały dopiero
jesienią 1956 r., w ramach przemian, które dokonały się wówczas w Polsce (tzw. Październik
1956). Kaszubi wykorzystali chwile zelżenia represji i powołali wówczas Zrzeszenie
Kaszubskie, które opracowało szereg postulatów. Domagano się m.in. uwzględnienia
problematyki kaszubskiej w programach szkolnych, utworzenia w Gdańsku uniwersytetu, czy
też zniesienia dyskryminacji w stosunku do Kaszubów w Marynarce Wojennej oraz
w szkołach morskich. Ten ostatni postulat miał szczególnie znaczenie, ponieważ na mocy
specjalnego rozkazu ministra Obrony Narodowej Kaszubów nie przyjmowano do służby
wojskowej w Marynarce Wojennej (a także lotnictwie i jednostkach rakietowych), natomiast
kierowano ich do kopalń śląskich.

Spreparowany przez Służbę Bezpieczeństwa donos na Aleksandra Labudę
(Źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku)

Przez cały okres trwania komunizmu w Polsce, tj. do 1989 r., Zrzeszenie Kaszubskie
(od 1964 r. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) znajdowało się pod ścisłym nadzorem władz
komunistycznych, a zwłaszcza Służby Bezpieczeństwa (SB). W 1960 r. SB przygotowała
plan rozprawy z działaczami kaszubskimi. Pretekstem do podjęcia akcji stało się spotkanie
kilku działaczy w domu Jana Trepczyka w Wejherowie. Z prowadzonej wówczas dyskusji
miało wynikać, że mają oni proniemieckie sympatie i nastawienie antypolskie. Jednym
z elementów opracowanego przez SB planu było przeprowadzenie rewizji w prywatnych
mieszkaniach kilku działaczy kaszubskich. W tym celu pracownicy SB opracowali
anonimowy donos na Aleksandra Labudę. Rewizje przeprowadzone w mieszkaniach
Aleksandra Labudy, Stefana Bieszka i Jana Rompskiego nie dały jednak spodziewanego
rezultatu – nie znaleziono żadnych obciążających ich materiałów. Nie wytoczono im więc
procesów, natomiast spotkały ich sankcje ze strony władz Zrzeszenia. Zrzeszenie, pomimo
ścisłej kontroli ze strony władz, rozwijało się, co było dużą zasługą m.in. Lecha
Bądkowskiego, który – nie będąc Kaszubą z pochodzenia, odgrywał ważną rolę w ruchu
kaszubskim. Z jego inicjatywy powstał w 1962 r. Klub Studencki Pomorania.
Wraz z powstaniem Zrzeszenia Kaszubskiego nastąpiły pozytywne zmiany na rynku
wydawniczym – po długiej przerwie ukazały się pierwsze książki w języku kaszubskim.
W latach 1957-1961 wydawane było czasopismo Kaszëbë redagowane przez Tadeusza
Bolduana, a w 1963 r. ukazał się Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego, który w 1969 r. zmienił
nazwę na Pomerania (ukazuje się do dzisiaj). Pierwszymi redaktorami i twórcami tego pisma
byli Izabella Trojanowska i Wojciech Kiedrowski.
W okresie powojennym język kaszubski został wyparty z życia rodzinnego
i zastąpiony przez język polski. W latach 70. XX w. przestał być elementem komunikacji
międzypokoleniowej. Kaszubscy rodzice, często po ciężkich przeżyciach z lat szkolnych, nie
rozmawiali już ze swymi dziećmi po kaszubsku. Należy w tym miejscu dodać, że istniał zapis
cenzorski, który zakazywał używania określenia język kaszubski. W prasie oraz w pracach
naukowych posługiwano się nazwą gwara kaszubska. Jedynie Zrzeszińcy pozostali wierni
swym przekonaniom i bronili statusu językowego kaszubszczyzny.
Kaszubi byli uczestnikami protestów robotniczych w 1970 i 1980 r., które zresztą
zaczęły się na ich ojczystej ziemi – w Gdańsku i Gdyni. Przyczynili się w ten sposób do
obalenia komunizmu w Polsce, co ostatecznie nastąpiło w 1989 r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 15: Kaszubi w III Rzeczypospolitej.
Upadek komunistycznego państwa zapowiadały już wydarzenia z sierpnia 1980 r.
W zapoczątkowanym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina buncie robotniczym uczestniczyli także
Kaszubi. Jednym z bohaterów wydarzeń 1980 r. był Ludwik Prądzyński – współpracownik
Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, które powstały w 1978 r. z inicjatywy m.in. Andrzeja
Gwiazdy i Krzysztofa Wyszkowskiego. Prądzyński, wraz z Bogdanem Borusewiczem, Jerzym
Borowczakiem i Bogdanem Felskim, rozpoczął 14 sierpnia 1980 r. strajk w Stoczni Gdańskiej,
a następnie był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Solidarność. W stanie wojennym został internowany. Za wkład w obalanie
komunizmu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go w 2006 r. Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Kaszubi włączyli się również w tworzenie Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność (w stanie wojennym internowano
Józefa Naczka z Tuchlina). Kaszubska młodzież współtworzyła niezależny ruch studencki
(np. Donald Tusk był jednym z twórców Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich w Gdańsku).
W wydarzenia z lat 1980-1981 aktywnie włączyli się także działacze Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego (ZKP) – np. Lech Bądkowski został członkiem Międzyzakładowego Komitetu
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tzw. Porozumień Gdańskich, podpisanych 31 sierpnia 1980 r. przez Lecha Wałęsę i Mieczysława
Jagielskiego, przedstawiciela władz komunistycznych. Początek lat 80. był także okresem aktywnej
działalności Klubu Studenckiego Pomorania, w którym działali wówczas m.in. Witold Bobrowski
i Kazimierz Kleina.

Karno Kaszëbsczi Młodzëznë (autor: W. Bobrowski) Spotkanie młodych działaczy z Feliksem Marszałkowskim
(Źródło: Zbiory W. Bobrowskiego)

Upadek komunizmu, usankcjonowany postanowieniami Okrągłego Stołu (luty-kwiecień
1989 r.) i wynikami wyborów z 4 czerwca 1989 r., wyzwolił aktywność Kaszubów, która objawiła
się zwłaszcza w czasie wyborów samorządowych w 1990 r. Kaszubi ponownie poczuli się
gospodarzami ojczystej ziemi. Obejmowali jednak nie tylko funkcje samorządowe. Józef
Borzyszkowski, ówczesny prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, został wicewojewodą
gdańskim (1990 r.) oraz senatorem (w latach 1991-1993). W następnych latach udział Kaszubów
w ogólnopolskiej polityce znacznie się rozszerzył, co choćby symbolizują następujące osoby:
Donald Tusk (premier Polski w latach 2007-2014; od grudnia 2014 r. pełni funkcję
przewodniczącego Rady Europejskiej), Kazimierz Plocke (Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz), Edmund Wittbrodt (minister
edukacji w latach 2000-2001). Należy również dodać, że Roman Zaborowski był wojewodą
pomorskim w latach 2007-2011. W parlamencie polskim, liczne grono posłów i senatorów
kaszubskich (lub związanych z Kaszubami), skupione jest w Kaszubskim Zespole Parlamentarnym.
Także w hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego Kaszubom powierzano najważniejsze
stanowiska i godności – ks. Henryk Muszyński w latach 1992-2010 był arcybiskupem metropolitą
gnieźnieńskim, a w latach 2009-2010 prymasem Polski, ks. Andrzej Śliwiński został biskupem
diecezjalnym elbląskim (w latach 1992-2003), natomiast ks. Wiesław Mering od 2003 r. stoi na
czele diecezji włocławskiej.
W czerwcu 1992 r. odbył się w Gdańsku II Kongres Kaszubski, który nakreślił program
działań Kaszubów w nowej rzeczywistości politycznej. Referaty wygłosili wówczas Józef
Borzyszkowski (Przyszłość kaszubszczyzny), Gerard Labuda (O program badań naukowych
kaszubszczyzny), ks. Janusz Pasierb (Kultura w perspektywie II Polskiego Synodu Plenarnego),
Donald Tusk (Polityczne przesłanki powodzenia kaszubsko-pomorskiej idei regionalnej) oraz
Kazimierz Kleina i Jan Szomburg (Możliwości rozwoju gospodarczego Kaszub). W uchwałach
Kongresu szczególnie podkreślano konieczność decentralizacji państwa polskiego, dbałość
o rozwój gospodarczy regionu oraz kaszubskiej kultury i języka.
Upadek komunizmu w Polsce umożliwił Kaszubom z jednej strony nieskrępowany rozwój
i korzystanie ze swobód demokratycznych, ale z drugiej strony ukazał całą złożoność problematyki
kaszubskiej, zwłaszcza w zakresie świadomości narodowej. Znalazło to odbicie w pracach nad
ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz w spisach powszechnych z lat 2002 i 2011.
Pracę nad ustawą, która miałaby regulować status mniejszości narodowych i etnicznych
rozpoczęto jeszcze na przełomie lat 80/90 XX w. Kaszubów traktowano wówczas jako grupę
etniczną stanowiącą część narodu polskiego. Termin grupa etniczna znalazł wówczas swe
odzwierciedlenie w aktach prawnych (np. w ustawie o systemie edukacji z 1991 r. oraz w ustawie

o radiofonii i telewizji z 1993 r.), co dało podstawy prawne do wprowadzenia języka kaszubskiego
do nauczania szkolnego oraz pojawienia się programów kaszubskich w publicznej telewizji i radiu.
Gdy w latach 90. XX w. trwały w Sejmie prace nad ustawą o mniejszościach narodowych,
działacze ZKP zapewniali posłów, że wśród Kaszubów jednoznaczna jest świadomość grupy
etniczno-kulturowej, a nie narodowościowej. Taka postawa władz ZKP doprowadziła do nie
wpisania Kaszubów na listę mniejszości podczas prac nad ustawą w Sejmie III kadencji (1997–
2001). Dopiero w 2002 r. władze ZKP zmieniły stanowisko i złożyły wniosek o uznanie Kaszubów
za mniejszość etniczną, co formalnie uczynił Artur Jabłoński, ówczesny wiceprezes tej organizacji.
Ostatecznie (także w wyniku niezdecydowanej postawy niektórych przedstawicieli ZKP)
w uchwalonej w styczniu 2005 r. ustawie znalazł się tylko zapis o języku kaszubskim jako
regionalnym. Dzięki ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
mowa kaszubska uzyskała prawne uznanie i ochronę. Język kaszubski, po spełnieniu określonych
warunków, może być nauczany w szkole oraz funkcjonować w gminach jako tzw. język
pomocniczy, a tablice z nazwami miejscowości na Kaszubach mogą zawierać również ich wersję
kaszubską. Ponadto ustawa gwarantuje obecność języka kaszubskiego w mediach oraz zapewnia
finansowanie różnych przedsięwzięć mających na celu ochronę i rozwój języka. Jednocześnie
ustawa spotkała się z krytyką części środowisk kaszubskich, ponieważ chroni tylko język, a nie
ludzi posługujących się nim. Kaszëbskô Jednota, z uwagi na fakt, że Kaszubi spełniają wszystkie
ustawowe warunki, podjęła starania o uzyskanie dla Kaszubów statusu mniejszości etnicznej.
Spisy powszechne z 2002 r. i 2011 r. ukazały złożoność zagadnienia świadomości
narodowej Kaszubów. Jednocześnie były sprzeczne z kreowanym przez polską propagandę i naukę
obrazem Kaszubów jako Polaków. Wywołały również ożywienie w ruchu kaszubskim, czego
efektem było m.in. podjęcie starań o nadanie Kaszubom statusu mniejszości etnicznej. Warto
przypomnieć, że wyniki spisów powszechnych są podstawą do podjęcia starań o wpisanie danej
gminy w specjalny rejestr gmin, w których wprowadzono nazwy w języku mniejszościowym lub
regionalnym.

Wyniki spisu powszechnego z 2011 r.
(Źródło:
http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cnt
nt01,detail,0&cntnt01articleid=154&cntnt01retur
nid=26)

W ostatnich kilkunastu latach Kaszubi należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się
wspólnot mniejszościowych. Wskazuje na to porównanie wyników spisów z lat 2002 i 2011.
Identyfikacja
narodowoetniczna
śląska
kaszubska
niemiecka
ukraińska
białoruska
romska
rosyjska
łemkowska
litewska
żydowska
ormiańska
czeska
słowacka
tatarska
karaimska

2011
Razem – niezależnie
od liczby i kolejności deklaracji
(w pierwszym lub drugim pytaniu)
846 719
232 547
147 814
51 001
46 787
17 049
13 046
10 531
7 863
7 508
3 623
3 447
3 240
1 916
346

2002
Identyfikacja pierwsza i
zarazem jedyna
375 635
16 377
44 549
27 630
30 195
9 899
5 176
5 612
4 830
1 636
2 031
969
1 889
665
233

173 153
5 062
152 897
30 957
48 737
12 855
6 103
5 863
5 846
1 133
1 082
831
2 001
495
45

*W 2002 r. można było deklarować tylko jedną narodowość.
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf

Jednocześnie spisy powszechne ujawniły

niepokojące zjawiska.

Choć 108 tys.

zadeklarowało w 2011 r., że posługuje się językiem kaszubskim (w 2002 r. – 52 tys. osób)
w kontaktach domowych, to tylko dla niespełna 14 tys. z nich jest to język ojczysty. Kaszubi są też
jedną z najgorzej wykształconych grup spośród wszystkich mniejszości.

(Źródło Główny Urząd Statystyczny)

Przemiany ustrojowe, które nastąpiły wraz z powstaniem III Rzeczypospolitej Polskiej,
przyniosły pozytywne efekty w oświacie. Kaszubi uzyskali możliwość nauki własnego języka
w szkole. Prekursorem działań w tej materii był Witold Bobrowski, który w roku szkolnym
1991/1992 rozpoczął nauczanie języka kaszubskiego na Głodnicy. Pierwsza grupa uczniów liczyła
zaledwie kilkanaście osób. Dzisiaj języka kaszubskiego uczy się ponad 17 tys. uczniów na
wszystkich poziomach nauczania. Od roku szkolnego 2013/2014 kaszubskie dzieci i młodzież uczą
się także własnej historii i kultury. Od kilku lat język kaszubski jest również nauczany
w szkolnictwie wyższym (Uniwersytet Gdański).
Zmiany dokonały się również w Kościele. W 1984 r. pierwszą mszę świętą w języku
kaszubskim odprawił ks. Franciszek Grucza w Wygodzie Łączyńskiej. Kilka lat później ks. Grucza
przetłumaczył Ewangelie, które ukazały się w 1992 r. (Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament.
IV Ewanjelje). W 1993 r. ukazał się przekład całego Nowego Testamentu, autorstwa Eugeniusza
Gołąbka. W następnych latach Eugeniusz Gołąbek kontynuował prace nad tłumaczeniem tekstów
religijnych – w 1999 r. ukazała się Knéga psalmów, a w 2007 r. lekcjonarz (To je Słowò Bòżé).
Wraz z Eugeniuszem Pryczkowskim opracował także modlitewnik w języku kaszubskim Më
trzimómë z Bògã (1998 r.). W pierwszej dekadzie XXI w. ukazały się kolejne tłumaczenia
Ewangelii na język kaszubski – ich autorem jest o. Adam Sikora. Do rangi symbolu urastają słowa
papieża Jana Pawła II skierowane do Kaszubów w Gdyni: Drodzy bracia i siostry Kaszubi!
Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości (czerwiec 1987 r.)
i Sopocie: Pozdrawiam Kaszubów, lud kaszubski – odwiecznych gospodarzy tej pomorskiej ziemi.
(…) Pragnę raz jeszcze zachęcić was, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi
rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję
kaszubską młodemu pokoleniu. „Trzymajcie z Bogiem” (czerwiec 1999 r.). Symboliczny wymiar
miało umieszczenie tablicy z tekstem modlitwy Òjcze nasz w jerozolimskim kościele Pater Noster
(2000 r.). Należy jeszcze dodać, że w 1993 r. arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski wydał
Wskazania duszpasterskie w sprawie obecności języka kaszubskiego w liturgii i życiu Archidiecezji
Gdańskiej, które formalnie uregulowały obecność języka kaszubskiego w liturgii.
Upadek komunizmu zaowocował też rozwojem mediów kaszubskich, zwłaszcza czasopism.
Obok wychodzącej od lat 60. Pomeranii pojawiły się nowe tytuły, zwykle jednak efemerydy,
np. ogólnokaszubskie Tatczëzna i Òdroda (Kaszëbskô Òdroda), czy lokalne Wërwas (Kartuzy)
i Vzénjik. Głodnjickô Klëka (Głodnica). Z czasopism powstałych w latach 90. XX w. do dzisiaj
ukazują się Norda (obecnie jako cotygodniowy dodatek do Dziennika Bałtyckiego) oraz Kurier
Bytowski (redagowany od momentu powstania przez Piotra Dziekanowskiego). Na początku lat 90.
na antenie Radia Gdańsk pojawił się magazyn Na bôtach ë w bòrach, zainicjowany przez Dominka

Sowę i Leszka Szmidtke, a w gdańskiej telewizji powstał program Rodnô Zemia, najpierw
redagowany przez Izabellę Trojanowską, potem przez Artura Jabłońskiego i Eugeniusza
Pryczkowskiego, w końcu zaś tylko przez Pryczkowskiego (w 2010 r. ukazał się ostatni odcinek).
Od 2010 r. na antenie telewizyjnego ośrodka w Gdańsku ukazuje się program Tedë jo, którego
twórczynią była Anna Cupa-Dziemińska (obecnie redaguje go Anna Włodkowska). Szczególne
znaczenie na rynku kaszubskich mediów ma Radio Kaszëbë, które powstało w 2004 r. z inicjatywy
Artura Jabłońskiego (nadawcą jest Stowarzyszenie Ziemia Pucka). Programy Radia Kaszëbë
docierają do około 800 tys. mieszkańców Pomorza, także poprzez Internet. W latach 2010-2012
Kaszubi dysponowali również własną telewizją CSB TV, której pomysłodawcą i twórcą był Artur
Jabłoński. Ważną rolę na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odegrał portal internetowy
www.naszekaszuby.pl (pierwotnie www.zk-p.pl) założony przez Stanisława Gepperta.
Powszechnie uważa się, że po 1989 r. Kaszubi uzyskali najlepsze od wielu stuleci warunki
dla rozwoju swej wspólnoty. Od nich zasadniczo zależy, jak je wykorzystają. Okres ostatniego
ćwierćwiecza pokazał, że Kaszubi wiele już osiągnęli, natomiast jeszcze więcej muszą zrobić, aby
zachować i rozwinąć własną kulturę, język i tożsamość, nie pomijając przy tym także zagadnień
gospodarczych.
……………..…………………………………………………………..………………………………
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Temat 16: Kaszubskie symbole.
Według słownikowej definicji symbol to przedmiot albo znak zastępujący,
oznaczający, przywodzący na myśl (na zasadzie umowy, asocjacji, myślowej) jakieś pojęcie,
czynność, przedmiot zwłaszcza widomy znak czegoś niewidzialnego. Szczególny rodzaj
symboli stanowią symbole narodowe, które są elementem jednoczącym daną społeczność
i uosabiają jej historię, wartości, dumę. Do symboli narodowych zalicza się przede wszystkim
herb, godło, flagę, hymn i stolicę.
Nasza symbolika, za wyjątkiem hymnu, swoją genezą sięga średniowiecza, gdy na
Pomorzu kształtowała się państwowość kaszubska.
Herb i godło
Herbem Kaszub jest czarny Gryf w koronie, zwrócony w prawo, umieszczony w polu
tarczy herbowej koloru złotego (złoto oddawane jest za pomocą barwy żółtej). Godłem
Kaszub jest więc czarny Gryf w koronie, zwrócony w prawo.

Herb Kaszub
Gryf pojawił się pod koniec XII wieku na pieczęciach władców Księstwa
Pomorskiego, zwanych od swego godła – Gryfitami. Od XIII w. Gryfici, obok tytułu książąt
Sławii/Słowian i Pomorza/Pomorzan posługiwali się także tytułem kaszubskim – dux
Cassubiae/Cassuborum (książę Kaszub/Kaszubów). Gryf jako godło heraldyczne uosabiał
w średniowiecznej heraldyce męstwo i odwagę. Godło kaszubskiej dynastii na ogół
występowało bez korony. Obecność korony jest konsekwencją przyjęcia przez ruch kaszubski
w XX w. wizerunku Gryfa zaproponowanego przez Aleksandra Majkowskiego.

Flaga
W związku z tym, że herbem kaszubskim jest Gryf czarny na złotym tle, zgodnie
z zasadami heraldyki, flaga kaszubska ma kształt dwóch poziomych pasów – górny ma barwę
czarną (barwa godła), a dolny żółtą (złoty kolor tarczy herbowej oddany za pomocą barwy
żółtej). W związku z tym barwami narodowymi kaszubskimi są kolory czarny i żółty.

Flaga Kaszub
Współcześnie, do pierwszego publicznego użycia flagi kaszubskiej doszło 18 sierpnia
1929 r. w Kartuzach, przy okazji utworzenia Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Dzień ten
został przyjęty przez stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota jako Święto Flagi Kaszubskiej
(szerzej o tym w temacie 17).

Hymn
Hymn, zgodnie z greckim pochodzeniem tego słowa, to pieśń pochwalna, którą
powinien cechować podniosły i uroczysty charakter. W starożytności i średniowieczu, hymny
miały w zasadzie wyłącznie charakter religijny, natomiast dzisiaj mają przede wszystkim
wymiar patriotyczny, komponowane są zwłaszcza na cześć własnego narodu, państwa czy
regionu.
Hymn

kaszubski

jest

symbolem,

który

odzwierciedla

istniejące

podziały

we wspólnocie kaszubskiej, zwłaszcza (choć nie tylko) w kwestii świadomości narodowej.
Ci Kaszubi, którzy mają świadomość narodową kaszubską przyjęli, że ich hymnem jest pieśń
Zemia Rodnô Jana Trepczyka. Znalazło to formalny wyraz w Deklaracji ideowej
stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, przyjętej 7 września 2011 r. Dla wielu Kaszubów, przede
wszystkim o polskiej orientacji narodowej, funkcję hymnu pełni tzw. Marsz kaszubski
Hieronima Derdowskiego.
a) Zemia Rodnô

Zemia Rodnô
Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju,
Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!
Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju.
Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm.
Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi
W spòsobie Ce dlô nas ùchòwałë.
Twòje jô w przódk bëlné pòcyskóm kwiôtczi.
Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.
Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł,
Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô.
Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł
Jaż zajasni i nama brzôd swój dô.
Autorem kaszubskiego hymnu narodowego jest Jan Trepczyk (1907-1989), który
skomponował również muzykę do tego utworu. Zemia Rodnô powstała w 1954 r. Składa się
z trzech czterowersowych strof zawierających – jak to określiła Mariola Pobidyńska, autorka
opracowania na temat tej pieśni – obraz kaszubskiej ojczyzny rozumianej jako idea osadzona
w przeszłości, mająca wpłynąć na odrodzenie duchowe Kaszubów. Warto zacytować jeszcze
jeden fragment ze wspomnianego opracowania: Podmiot liryczny utworu wyraża zachwyt
pięknem ziemi kaszubskiej, deklaruje miłość do ojczyzny i zobowiązuje się jej strzec oraz
pracować dla jej dobra, by „wydała owoc”. W kontekście działalności politycznej Trepczyka
wydaje się, że tym owocem ma być uzyskanie przez Kaszubów świadomości odrębności
etnicznej i poczucia dumy z przynależności do ludu zamieszkującego tak piękne ziemie
i posiadającego tak znamienitą historię. Jan Trepczyk przywołał całe kaszubskie dziedzictwo,
na które składają się obydwie części Pomorza. Pomorze Gdańskie symbolizują jego władcy
oraz stolica – Gdańsk, natomiast Pomorze Szczecińskie – Roztoka, zachodnia granica
państwa Gryfitów. Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm! – to granice ideowej (ideologicznej)
ojczyzny Kaszubów. W ten sposób autor kaszubskiego hymnu narodowego nawiązał do
przekonań swego mistrza, Aleksandra Majkowskiego, wyrażonych w jego Historii Kaszubów

oraz w powieści Żëcé i przigòdë Remùsa, gdzie umierający Józef Zabłocki pokazuje
Remusowi mapę Kaszub i określa dawne granice ziemi kaszubskiej: To jest obraz naszej
ojczyzny (…). Te dwie kręte czarne drogi, które idą z południa ku północy, to dwie wielkie
rzeki: na wschodzie Wisła, na zachodzie Odra. Tam, gdzie Wisła uchodzi do morza, masz
Gdańsk, gdzie Odra, masz Szczecin. Spójrz, jak linia morza tępym klinem podbiega do ujścia
Odry i pamiętaj, że przeszedłszy tę rzekę na lewy jej brzeg, wciąż jeszcze będziesz na dawnej
ziemi kaszubskiej. Bo ona ciągnie się wzgórzami nadbałtyckimi aż prawie tam, gdzie stoi
Berlin, stolica Niemców, i miasto Roztoka, niedaleko morza (…) to starodawne granice naszej
ziemi kaszubskiej. Hymn Zemia Rodnô nakreśla też powinności Kaszubów, co w następujący
sposób ujęła M. Pobidyńska: Podmiot liryczny tekstu składa deklaracje wobec dziedzictwa
ojczyzny: upowszechnianie jej kultury (…), trzymanie straży ziemi kaszubskiej, a także dbanie
o nią i pracę dla niej. Porównując owe deklaracje z czynami przodków przywołanymi
w wierszu, dostrzeżemy pewną opozycję między polami znaczeniowymi działań dla ojczyzny.
W przeszłości obecna jest semantyka walki (miecz, bitwy), w teraźniejszości odzywająca się
jedynie echem w deklarowanym trzymaniu „straży”, czyli w wyrażeniu gotowości do
ewentualnej obrony strzeżonego obszaru (w przypadku tekstu pieśni chodzi raczej o ideę niż
o konkretne terytorium). Natomiast współcześnie wyznaczane działania wpisują się w ważny
dla tradycji pomorskiej etos pracy organicznej. Sensem i celem tej pracy jest odrodzenie
Ojczyzny: Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.
Zemia Rodnô jest śpiewana uroczyście przede wszystkim w czasie obchodów Dnia
Jedności Kaszubów. Towarzyszy też obchodom Dnia Flagi Kaszubskiej i zebraniom
członków Kaszëbsczi Jednotë. Od 19 marca 2012 r., codziennie, w południe i o północy,
rozbrzmiewa na falach Radia Kaszëbë. W czerwcu 1999 r. pieśń tę wykonano w Sopocie,
w czasie powitania Ojca św. Jana Pawła II.
Krytycy pieśni Zemia Rodnô jako ogólnokaszubskiego hymnu, podkreślają przede
wszystkim, że jest nowym tekstem, bez tradycji, że nie ma sensu zmieniać znanego wszystkim
hymnu [czyli Marsza Derdowskiego – D.Sz.] na mało znaną pieśń. Uważają, że tekst jest
trochę nieaktualny, gdyż òdroda (odrodzenie) już się dokonała, że trzeba jedynie ją rozwijać.
Ponadto – jak to wyraziła Teresa Hoppe – werset Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm! jest
niepokojący i kontrowersyjny, gdyż w obecnych czasach nie ma sensu wracać do dawnej
historii, by nie budzić rewizjonistycznych zapędów i nie wzbudzać niepotrzebnie emocji, które
przez wiele lat pokutowały na Pomorzu, kiedy kojarzono Kaszubów z Niemcami.
Zwolennicy nadania pieśni Jana Trepczyka statusu hymnu ogólnokaszubskiego
podkreślają z kolei, że spełnia ona formalne kryteria jakie stawia się temu gatunkowi

literackiemu. Ponadto zauważają, że ma charakter patriotyczny, ponieważ mówi
o umiłowaniu kaszubskiej ojczyzny (Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm), o jej pięknie, celach
i zadaniach Kaszubów, zawiera odniesienia do własnej historii, ma charakter ponadczasowy
i uniwersalny, niezależny od okoliczności politycznych. W przeciwieństwie do Marsza
Hieronima Derdowskiego, Zemia Rodnô pozbawiona jest sformułowań wyrażających
wrogość czy nienawiść wobec kogokolwiek, możliwa jest do zaakceptowania przez
wszystkich Kaszubów, niezależnie od ich tożsamości narodowej, przekonań politycznych czy
religijnych. Jest to także utwór, który w udany sposób wkomponowuje się w rodzinę
europejskich hymnów.
b) Marsz kaszubski
Marsz kaszubski
Tam gdze Wisła òd Krakòwa
W pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
Më z Niemcama wieczi całé
Krwawé wiedlë wòjnë.
Wòlné piesni wiedno brzmiałë
Bez górë i chòjnë.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Przëszedł Krzëżôk w twardi blasze,
Pôlił wsë i miasta,
Za to jegò cepë nasze
Grzmòcëłë lat dwasta.
Ref. Nigdë do zgùbë...

Nas zawòłôł do swi rotë
Pòlsczi król Jadżełło,
Téj w niemiecczich karkach gnôtë
Trzeszczałë jaż miło.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Gdze król Kadzmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniôtłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Czej rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,
Më żesmë jich kapùzama
Z Pùcka wënëkalë.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Krzëżã swiãtim przëżegnóné
Séc, seczera, kòsa,
Z tim Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Nasz Stanisłôw Kòstka swiãti,
Co sã ù nas rodzył,
Nie dopùscy, bë zawzãti
Wróg nam długò szkòdzył.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Płaczą matczi nad sënama
Płączą dzys dzewice,
Hola, jesz je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.
Ref. Nigdë do zgùbë...

Hieronim Derdowski (1852-1902) zawarł powyższą pieśń w swym najsłynniejszym
dziele – poemacie Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, wydanym po raz
pierwszy w 1880 r. Marsz składa się z dziewięciu zwrotek. Tadeusz Lipski, autor
opracowania na temat tej pieśni, podkreślił zwłaszcza symbolikę pierwszej zwrotki, zwracając
uwagę na znaczenie Wisły w polskiej literaturze, która była znakiem dumy, patriotyzmu oraz
uosabiała swobodę i wolność narodową. Kraków natomiast to kolebka polskiej kultury.
Następne strofy mówią przede wszystkim – jak to określił T. Lipski – o wielowiekowych
zmaganiach Polaków-Kaszubów z napierającym z zachodu wrogiem. Zdaniem Lipskiego
utwór Derdowskiego opiewa waleczność Kaszubów i jest świadectwem [ich] przywiązania do
Polski. Powszechnie podkreśla się, że Marsz wyraża także religijność Kaszubów i wierność
Bogu. Zwolennicy uznania Marsza za hymn kaszubski powołują się na fakt jego długiego
funkcjonowania w tradycji kaszubskiej oraz w podręcznikowych ujęciach.
Krytycy tego utworu zauważają, że cała twórczość Derdowskiego i jego poglądy
wskazują na to, że nie zamierzał nadać temu utworowi charakteru hymnu. Warto
przypomnieć, że określenie hymn kaszubski zostało nadane przez Feliksa Nowowiejskiego
(1877-1946), na początku lat 20. XX w. (Nowowiejski skomponował muzykę do tekstu
Marsza). Wskazuje na to również sam charakter utworu, w wielu miejscach pozbawiony
dostojeństwa (np.: Séc, seczera, kòsa/ Z tim Kaszëba w piekle stónie/ Diôbłu ùtrze nosa). Być
może jest to jedna z przyczyn – obok przedstawionych niezgodnie z historią relacji
kaszubsko-krzyżacko/niemieckich i zarazem niepasujących do współczesnego klimatu
stosunków międzynarodowych – wykonywania na ogół tylko pierwszej zwrotki i refrenu.
Przeciwnicy Marsza jako hymnu ogólnokaszubskiego zaznaczają również, że od końca
XIX w. i poprzez niemal cały XX w. był wykorzystywany w celach propagandowych przez
stronę polską w jej zmaganiach z Niemcami, co m.in. spowodowało, że zakorzenił się
w świadomości Kaszubów. Dzisiaj Marsz, w roli hymnu kaszubskiego, towarzyszy przede
wszystkim obradom i uroczystościom organizowanym przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie. Należy wspomnieć, że szczególną popularność zyskały słowa refrenu, które
niekiedy funkcjonują wręcz jako odrębny utwór (np. o my trzymamy z Bogiem wspomniał w
Gdyni,

w czerwcu 1987 r., papież

Jan Paweł II). W ostatnich latach,

aby

w większym stopniu zaznaczyć kaszubski charakter pieśni, pojawiły się próby przerobienia
ostatniego wersu pierwszej zwrotki na Nasza wiara, nasza mòwa, co jednak nie znalazło
większego zrozumienia.

Stolica
Wokół kwestii stolicy Kaszub narosło wiele nieporozumień, co zaowocowało brakiem
zgodności w poglądach Kaszubów na temat własnej stolicy. Taka sytuacja wynika przede
wszystkim z braku zrozumienia lub świadomego odrzucenia znaczenia terminu stolica.
Pierwotnie określenie to oznaczało siedzibę władcy (dosłownie: miejsce do siedzenia, czyli
tron). Dlatego, w wielu przypadkach, stolice współczesnych państw znajdują się w miastach,
które niegdyś były monarszymi siedzibami. Dzisiaj jako stolicę państwa uznaje się siedzibę
władz centralnych, natomiast gdy chodzi o mniejszy obszar (okręg, kraina historyczna) za
jego stolicę uważane jest jego główne miasto, które jest też przeważnie ważnym ośrodkiem
administracyjnym.
Na obszarze historycznych Kaszub, rozciągających od dolnej Wisły po dolną Odrę,
ośrodkami władzy książęcej, czyli pełniącymi funkcję stolic państw kaszubskich, były przede
wszystkim Gdańsk i Szczecin (mniejszą rolę pełniły takie miasta, jak choćby Kołobrzeg czy
Słupsk). Dzisiaj, gdy etniczny obszar kaszubski obejmuje tylko część Pomorza Gdańskiego,
naturalną stolicą Kaszub pozostaje tylko Gdańsk.

Grobowiec książąt kaszubskich w Katedrze Oliwskiej
Zaznaczając aspekt historyczny, należy dodać, że w katedrze oliwskiej znajduje się
miejsce doczesnego spoczynku naszych władców. Oliwa, dla znających tradycję kaszubską,
jest tym dla Kaszubów, czym dla Polaków jest Wawel w Krakowie, dla Czechów – katedra
świętych Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze, czy dla Anglików – kolegiata św. Piotra
w londyńskim Westminsterze.

Gdańsk jest miastem wojewódzkim – głównym ośrodkiem administracyjnym
województwa pomorskiego, w granicach którego znajduje cały obszar współczesnych
Kaszub. Ponadto jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym regionu i rolę tę pełni od
wieków. Należy też pamiętać, że Gdańsk wyrósł na ziemi kaszubskiej, na pograniczu
kaszubsko-pruskim, i do dzisiaj – posługując się słowami Augusta Maksymiliana
Grabowskiego, polskiego szlachcica żyjącego w XIX w. – stoi na ziemi Kaszubów. W ciągu
wieków liczba i rola Kaszubów w Gdańsku ulegały zmianom i to zwykle na ich niekorzyść,
ale nigdy nie przestali w nim być obecni.
Stołeczny charakter Gdańska podkreśla też tradycja ruchu kaszubskiego, zwłaszcza od
czasów Aleksandra Majkowskiego i Zrzeszińców. Dlatego też Kaszëbskô Jednota
w deklaracji ideowej z 2011 r., przyjmując stołeczny charakter Gdańska, stwierdziła: Naszą
stolicą jest miasto Gdańsk, będące centrum ekonomiczno-społeczno-kulturowym regionu.
Za symbole etniczne (narodowe) uchodzą również święta, strój czy nawet elementy
krajobrazu (góry, rzeki). W przypadków Kaszubów odgrywają one, za wyjątkiem świąt,
jednak mniejszą rolę w odzwierciedlaniu kaszubskiej tożsamości.
…………………………………………………………………………………………………...

Bibliografia
Adamkowicz M., Kaszubi wracają do stolicy, „Pomerania”, R. 2008, nr 9.
Bolduan T., Gryf. Godło Pomorza, Gdański 1971.
Brzustowicz G., Heraldyka książąt zachodniopomorskich (XIII-XVII wiek), „Przegląd
Zachodniopomorski”, T. 6 (1991), z. 2.
Gil-Śleboda J., Nie majstrujcie przy tradycji!, „Pomerania”, R. 2008, nr 9.
Hoppe J., Hymn Kaszubów czy Zrzeszenia, „Pomerania”, R. 2008, nr 10.
Hoppe T., Nie manipulować kaszubskimi symbolami, „Pomerania”, R. 2008, nr 6.
Jabłoński A., Świadomy wybór, „Pomerania”, R. 2008, nr 7-8.
Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, red. J. Borzyszkowski, K. Kulikowska, C. ObrachtProndzyński, Gdańsk 2009.
Kirkowska J., Trzymajmy się uchwał, „Pomerania”, R. 2008, nr 9.

Lemański M., W sprawie „Wyznań »prowodyra«”, „Pomerania”, R. 2008, nr 10.
Lipski T., O czym, czyli jak rozmawiamy, „Pomerania”, R. 2008, nr 10.
Lipski T., O hymnie kaszubskim Hieronima Derdowskiego, „Kościerskie Zeszyty Muzealne”,
R. 2007, nr 1.
Lipski T., O hymnie kaszubskim Hieronima Derdowskiego, „Pomerania”, R. 2008, nr 5.
Marszałkowski F., Dloczegu Derdovskji nje napjisoł „himnu”?, „Zrzesz Kaszëbskô”,
R. 1937, nr 10.
Pobidyńska M., „Zemia Rodnô” Jana Trepczyka. Analiza literacko-ideowa, Gdynia 2009.
Rusakiewicz A., Najdawniejsze godła książąt wschodniopomorskich: lilia i gryf, [w:]
Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 9: Biskupi, lennicy, żeglarze, Gdańsk 2003.
Szymikowski D., Jakiego hymnu potrzebują Kaszubi? (cz. 1-3), „Pomerania” R. 2008,
nr 5, 6, 9.
Szymikowski D., O manipulowaniu zmanipulowanych, „Pomerania”, R. 2008, nr 7-8.
Żuroch-Piechowski T., 10 pytań do Mariana Lemańskiego, „Pomerania”, R. 2008, nr 12.
Żuroch-Piechowski T., Wyznania „prowodyra” (Głos w dyskusji o hymnie kaszubskim),
„Pomerania”, R. 2008, nr 7-8.
http://kaszebsko.com/uploads/Herb,%20god%C5%82o%20i%20flaga%20narodowa%20Kasz
ub%C3%B3w.pdf
http://kaszebsko.com/uploads/Zemia%20Rodn%C3%B4%20%20kaszubski%20hymn%20narodowy.pdf
http://kaszebsko.com/stolica-kaszub.html
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=47
http://naszekaszuby.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=764&forum=1#forumpost508
6
http://naszekaszuby.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=965&forum=1#forumpost637
9

http://piech.kaszubia.com/?p=124

Temat 17: Kaszubskie święta.
Wśród symboli kaszubskich najmłodszą metrykę mają święta – Dzień Jedności
Kaszubów i Święto Flagi Kaszubskiej. Ustanowione zostały w ostatniej dekadzie i są
wyrazem rozwoju kaszubskiej tożsamości oraz dokonujących się w niej zmian, a zarazem
szukaniem cech, które łączyłyby podzieloną (m.in. pod względem narodowościowym)
społeczność.
Idea stworzenia szczególnego dnia, który stanowiłby czynnik łączący wszystkich
Kaszubów, zrodziła się w czasie dyskusji w latach 2002-2004, na stworzonym przez
Stanisława Gepperta portalu www.zk-p.pl (zasoby kaszubsko-pomorskie), który obecnie nosi
nazwę www.naszekaszuby.pl. Znalazła ona praktyczny wymiar w postaci Dnia Jedności
Kaszubów. Niemal dziesięć lat później narodził się pomysł uhonorowania w szczególny
sposób flagi kaszubskiej. Od 2012 r. Kaszubi mają zatem dwa świąteczne dni. Nieco inny
charakter mają organizowane od 1999 r. Zjazdy Kaszubów, nie pełnią one bowiem formalnej
roli świąt.
Dzień Jedności Kaszubów – 19 marca
Pomysłodawcą

Dnia

Jedności

Kaszubów

jest

Tomasz

Żuroch-Piechowski.

Zaproponował, aby datę pojawienia się pierwszej pisanej wzmianki o Kaszubach uznać jako
dzień świąteczny. Wspomniana wzmianka znalazła się w bulli papieża Grzegorza IX
z 19 marca 1238 r. (zob. temat 2). Pierwsze obchody święta miały miejsce 19 marca 2004
roku w Gdańsku. Uczestniczyło w nich kilkanaście osób.

Obchody Dnia Jedności Kaszubów. Gdańsk, 19 marca 2004 r.
(Źródło: http://naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=844)

Obchody Dnia Jedności Kaszubów. Gdańsk, 19 marca 2004 r. – Notatka w Dzienniku
Bałtyckim
(Źródło: http://naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=852)

Ulotka rozdawana podczas manifestacji z okazji Dnia Jedności Kaszubów (Gdańsk, 19 marca
2004 r.)
(Źródło: http://www.naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=851)

Od 2005 r. w obchody święta zaangażowało się, z inicjatywy ówczesnego prezesa
Artura Jabłońskiego, również Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (ZKP). W następnych latach
idea świętowania Dnia Jedności Kaszubów zdobywała coraz więcej zwolenników
i obejmowała coraz więcej miejscowości kaszubskich (m.in. Brusy, Bytów), a także różne
miejsca na świecie, w których mieszkają Kaszubi (np. w Kanadzie). Od kilku lat
szczególnego wymiaru nabierają uroczystości przygotowywane przez działaczy kaszubskich
z Luzina, którym towarzyszy wystawianie spektaklu teatralnego (np. w marcu 2012 r. była to
sztuka

Jiwer

òstatnëch

Jana

Rompskiego,

w

http://www.youtube.com/watch?v=UWOryJy_jmw).

reżyserii

Adama

Hebla

–

zob.

W czasie obchodów Dnia Jedności Kaszubów w 2010 roku, Marek Wantoch
Rekowski wraz z Henrykiem Telesińskim zorganizowali Rajd Flagi Kaszubskiej, objeżdżając
w tym dniu całe Kaszuby i promując czarno-żółtą flagę. Pomysł ten stał się swoistym
zaczynem następnego święta.
Święto Flagi Kaszubskiej – 18 sierpnia
Flaga jest symbolem więzi łączących Kaszubów. Aby podkreślić jej znaczenie
działacze kaszubscy zaproponowali szczególny sposób uhonorowania. Idea zorganizowania
dnia poświęconego temu symbolowi kaszubskiej tożsamości zrodziła się podczas spotkania
inaugurującego działalność stowarzyszenia osób narodowości kaszubskiej Kaszëbskô
Jednota. Spotkanie to odbyło się w Sopocie 19 listopada 2011 roku, w setną rocznicę urodzin
ks. Franciszka Gruczy. Pomysłodawcą tego święta jest Adam Hebel. Kaszëbskô Jednota (przy
wsparciu Radia Kaszëbë i Kaszubskiego Instytutu Rozwoju) zorganizowała pierwsze obchody
18 sierpnia 2012 roku. Szczególną wymowę mają obchody Święta Flagi Kaszubskiej
w Kanadzie, organizowane przez potomków kaszubskich emigrantów z XIX w.

Święto Flagi Kaszubskiej w Kanadzie, w prowincji Ontario (2012)
(Źródło:
http://kaszebsko.com/index.php?mact=Album,cntnt01,default,0&cntnt01albumid=16&cntnt01returnid=25)

Święto Flagi Kaszubskiej u kanadyjskich Kaszubów (2013)
(Źródło:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.455002647931828.1073741835.143670025731760&type=1)

Działacze Kaszëbsczi Jednotë wybrali 18 sierpnia jako Dzień Flagi Kaszubskiej,
ponieważ w tym dniu, w 1929 r., po raz pierwszy we współczesnych czasach, flaga kaszubska
została publicznie wywieszona. Miało to miejsce w czasie zjazdu, który doprowadził do
założenia Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Aleksander Labuda, jeden z twórców tej
organizacji, opisywał te wydarzenia w następujący sposób:
Zebraniu organizacyjnemu (…) pragnęliśmy nadać ton jak najbardziej poważny
i ogólnokaszubski. W tym celu zorganizowaliśmy uroczysty zjazd Kaszubów w Kartuzach. (…)
Nad biurem [zjazdowym – D.Sz.] dumnie powiewała złoto-żółta chorągiew z Czarnym
Gryfem. Jedyną taką chorągiew, symbol Kaszubów, posiadał do tej pory dr Majkowski;
powiewała na jego willi na 3 Maja i inne większe uroczystości państwowe. (…) Komitet
postanowił nad biurem wywiesić drugą chorągiew kaszubską – czarno-żółtą, chorągiew
narodową. Wywołało to natychmiastową reakcję ze strony władz lokalnych. Wicestarosta
kartuski, p. Paźniewski, przysłał policjantów z rozkazem usunięcia tych chorągwi. Wówczas
to na moment poczułem się nagle słaby i bezradny. Zwróciłem się do Jana [Trepczyka –
D.Sz.]: – Co teraz? Co robić? – Co robić? To są chorągwie nasze, kaszubskie. Tych chorągwi
nie damy usunąć, chociażby się nam o nie bić przyszło z całą policją kartuską. Symbole

kaszubskie mają prawo bytu na ziemiach kaszubskich. Spojrzałem mu w oczy i zobaczyłem
w nich po raz pierwszy prawdziwego Jana, całą jego zdecydowaną wolę. Taka z nich biła
energia i siła woli, i zdecydowanie, że pomyślałem sobie: takie oczy chyba mógł mieć jedynie
Napoleon pod Austerlitz. Siłą jego woli natychmiast mnie się udzieliła. Zawstydziłem się mej
chwilowej słabości i bezradności. W tej chwili wpadła do naszego biura siostra doktora
Majkowskiego, p. Frania, z radą, aby nie zdejmować chorągwi, ale wywiesić obok
kaszubskich chorągiew polską. Zrobiliśmy tak i dzięki temu władze lokalne chwilowo dały
nam spokój. Dzień zjazdu wyznaczono na niedzielę 18 sierpnia 1929 roku. Kartuzy przyjęły
odświętną szatę, z domów powiewały chorągiewki kaszubskie obok polskich (…).
Kaszëbskô Jednota, inaugurując w 2012 r. obchody Święta, apelowała do Kaszubów:
Wywieśmy czarno-żółtą flagę w dniu 18 sierpnia, w Święto Flagi Kaszubskiej. Pokażmy, że
jesteśmy dumnym narodem, świadomym swojej wspólnoty wpisanej w dziedzictwo
nadbałtyckiej Europy! Pomimo tego, że wielu Kaszubów posłuchało tego apelu, to jednak
Święto jeszcze w pełni nie zakorzeniło się w ich świadomości.
Zjazdy Kaszubów
W 1999 r., w wyniku wprowadzenia w życie reformy administracyjnej, cały obszar
współczesnych Kaszub znalazł się w granicach powstałego wówczas województwa
pomorskiego. W ten sposób został zrealizowany postulat ZKP. Aby uczcić tę ważną chwilę
w dziejach Kaszubów, działacze postanowili przygotować specjalny zjazd Kaszubów
w Chojnicach. Chojnice przed reformą administracyjną znajdowały się w województwie
pomorskim, gdy większość kaszubskiego obszaru znajdowała się w województwie gdańskim,
a jego zachodnia część – w słupskim. Pomysłodawcami tego zjazdu byli Grzegorz Szalewski,
starosta wejherowski i Kazimierz Klawiter, członek Zarządu Województwa Pomorskiego,
liderzy Jednotë Nordowëch Partów ZKP. W pierwszej imprezie wzięło udział kilkadziesiąt
osób, w zasadzie wyłącznie samorządowcy kaszubscy, z kolei na kolejny Zjazd Kaszubów do
Helu, pociągiem Transcassubia, przyjechało ponad 1000 osób. Liczba ta rosła z roku na rok.
Dotąd

Zjazdy

organizowano

–

obok

wspomnianych

Chojnic

i

Helu

–

w Wejherowie, Kartuzach, Słupsku, Kościerzynie, Łebie, Gdyni, Brusach, Gdańsku, Bytowie,
Pucku, Lęborku, Sopocie, Władysławowie, Pruszczu Gdańskim i Redzie.
Choć Zjazdy Kaszubów mają głównie ludyczny charakter, to – jak się podkreśla
w internetowym (na stronie ZKP) opracowaniu historii Zjazdów – są okazją do
zamanifestowania dumy z osiągnięć społeczności kaszubskiej na niwie kulturalnej,

gospodarczej i politycznej. Dają przede wszystkim możliwość wzajemnego spotkania się oraz
są ważną formą życia wspólnotowego, ponieważ gromadzą tysiące uczestników.
………………………………………………………………………………………………...…
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Temat 18: Geografia Kaszub.
Historyczne Kaszuby to obszar położony pomiędzy dolną Wisłą a dolną Odrą oraz
między Bałtykiem a Notecią. W ciągu ostatniego tysiąclecia, w wyniku germanizacji
i polonizacji Kaszubów, uległ on znacznemu ograniczeniu na zachodzie i południu (zob.
temat 3). Zarysowany przez naukowców opis granic dawnej ziemi kaszubskiej zyskał także
literacką wersję (zob. załącznik 1).

Zanik języka kaszubskiego na Pomorzu Zachodnim (XVI-XX w.)
(Źródło: K. Ślaski, Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym, Poznań 1954)

Dzisiaj

zwarte

osadnictwo

kaszubskie

obejmuje

jedynie

wschodnią

część

zarysowanego wyżej obszaru i rozciąga się od Gdańska po linię łączącą miejscowości Łeba –
Lębork – Bytów, gdzieniegdzie do niej nie dochodząc (Łeba), a w innych miejscach znacznie
przekraczając (Gochy). Jeszcze na przełomie XIX/XX w. kaszubskie wyspy na terenie
zgermanizowanego Pomorza Zachodniego istniały na zachód od ujścia Łeby, nad jeziorami
Łebsko i Gardno, i z tego względu również ten obszar zostanie opisany w niniejszym
opracowaniu. Południową granicę Kaszub wyznaczają dziś Chojnice i Karsin. Północną
granicę etnicznego obszaru kaszubskiego stanowi, tak jak przed wiekami, Morze Bałtyckie.
Kaszuby leżą w strefie klimatu umiarkowanego. Położenie nad Bałtykiem sprawia, że
zimy na ogół nie są mroźne, a pora letnia nie jest zbyt upalna. Choć warunki klimatyczne są
dogodne do rozwoju rolnictwa (w średniowieczu uprawiano na Kaszubach nawet winorośl),
to jednak jakość gleb nie jest najlepsza. Na przeważającym obszarze dominują gleby średniej
i niskiej jakości. Należy wziąć pod uwagę również ukształtowanie terenu, które jest bardzo
zróżnicowane. Charakterystycznym elementem krajobrazu są wysoczyzny morenowe
i moreny denne, powstałe w wyniku działalności lądolodu, który ustąpił około 12 tys. lat temu
(liczne głazy narzutowe również są efektem działania tego lądolodu). Biorąc pod uwagę
powyższe czynniki, należy stwierdzić, że zajmowanie się rolnictwem wymagało wielkiego
nakładu sił.

Widok z Sobótki (221 m n.p.m.) koło Ręboszewa (fot. A. Hinz)
Charakterystyczną cechą kaszubskiego krajobrazu są rzeki i jeziora. Do najdłuższych
rzek zalicza się Brdę (całkowita długość 238 km), Wdę (198 km) i Wierzycę (151 km).
Jednak nie przepływają one przez całe Kaszuby. Choć niemal na całej swej długości przez
współczesne Kaszuby przepływa Łeba (117 km), która przez wieki wyznaczała polityczną
granicę między zachodnią a wschodnią częścią Kaszub, to jednak miano królowej rzek

kaszubskich dzierży Radunia (105 km). Jej nazwa pojawiła się w źródłach pisanych już na
początku XIII w. Radunia jest niezwykle pracowitą rzeką – na przestrzeni ostatnich stu lat
powstało bowiem na niej kilka elektrowni, które dzisiaj zasilają okoliczne miejscowości,
w tym

Gdańsk.

Radunia

wykorzystywana

jest

również

w

celach

turystycznych

(np. kajakarstwo). Piękno tej rzeki opiewał m.in. Stefan Bieszk (zob. załącznik 2).
Największe jeziora to Łebsko (ok. 7000 ha) i Gardno (ok. 2300 ha). Leżą one na
obszarze, który jeszcze na przełomie XIX/XX w. zamieszkiwany był przez kaszubskich
Słowińców. Następnymi w kolejności są jeziora Żarnowieckie (ponad 1431,6 ha) i
Charzykowskie (1363,8 ha). Owiane legendami i pięknymi opisami literackimi są Wdzydze.
Najwięcej jezior znajduje się w powiatach kartuskim, bytowskim i kościerskim.
Znaczną część Kaszub pokrywają lasy. Najgęściej zalesiony jest obszar południowozachodnich Kaszub. Znajdują się tam Bory Tucholskie, będące największym kompleksem
leśnym w województwie pomorskim, jednak tylko częściowo znajdują się na terenie
współczesnych Kaszub (tzw. Zabory). Większe kompleksy leśne tworzą m.in. Puszcza
Darżlubska, Puszcza Kaszubska oraz Lasy Mirachowskie.
Na Kaszubach znajduje się największe wzniesienie na całym Niżu Europejskim, czyli
na obszarze rozciągającym się od Niziny Francuskiej aż po wysoczyzny Rosji. Mowa
oczywiście o Wieżycy (329 m n.p.m.), gdzie na szycie znajduje się wieża widokowa.
Natomiast w świadomości Kaszubów inne wzniesienie uzyskało większe znaczenie,
mianowicie słowiński Rowokół (115 m n.p.m.). Święta góra Kaszubów początkowo była
miejscem

kultu

pogańskiego,

potem

stała

się

ważnym

elementem

pielgrzymek

chrześcijańskich pątników. Pobudowaną w średniowieczu świątynię jednak zniszczono wraz
z nastaniem reformacji, w XVI w. Obecnie na wzniesieniu znajduje się wieża widokowa.
Dzisiaj kaszubskie lasy, rzeki, jeziora i morze stanowią, poza nielicznymi wyjątkami,
przede wszystkim atrakcję turystyczną. Powoli tracą (poza morzem) na znaczeniu ich funkcje
gospodarcze i kulturowe. Należy jednak pamiętać, że przez wieki były źródłem surowców
oraz żywności i stanowiły (obok rolnictwa) ważne źródło dochodów ludności. Specyficzne
warunki geograficzne kształtowały przez stulecia także naturę Kaszubów i ich kulturę.
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły wprawdzie ważne zmiany w strukturze zawodowej
(większość Kaszubów pracuje dzisiaj w przemyśle i usługach, ukształtowała się warstwa
inteligencji), jednak ślady wpływu krajobrazu na zajęcia ludzi, na ich kulturę materialną
i duchową nie zachowały się jedynie w nazwach miejscowości czy obrzędach. Krajobraz jest
nadal ważnym elementem kształtowania tożsamości kulturowej Kaszubów.

Kaszubskie rzeki, jeziora, wzniesienia, lasy, głazy są motywem licznych legend,
niekiedy modyfikowanych przez współczesnych autorów i wydawców. Stały się także
inspiracją dla twórców – pisarzy i poetów, malarzy, kompozytorów. Nie ma powodu się temu
dziwić, gdyż, jak mówi legenda, piękno Kaszub jest wynikiem specjalnej i wyjątkowej
twórczości Boga (zob. załącznik 3).
…………………………………………………………………………………………………...
Załącznik 1: J. Rompskji, Vjész të…, „Zrzesz Kaszëbskô”, nr 8 z 15.05.1934, s. 60.
(uwspółcześnienie pisowni: K. Rhode)
Wiész të…
Wiész të môłi, kim të jes,
Kim ta zemia, kimże wies?
– Jô jem stôrëch Wendów ôrt,
Co swi słôwë jesz są wôrt.
Zemia, wies – to pò nich zbiég,
Co pò mòrza sygô brzég;
Tam je Gduńsk – kaszëbsczi gard,
Co to ò nim zabéł bard,
Dze Òlëwa – ksążãt grób,
Ach jak strojny òn!... w naj znób!
A òd Niecë jaż pò Bôłt –
To je naji zemi sztôłt!
Wiész të môłi, kim ten las –
Pòla, wòdë, co wkół nas?
– Las to gùslô dôwnëch lat,
Co nóm spiéwie, jak òjc, brat,
Zemią dlô naju sã stôł,
Żebë òtrok zôgónk miôł.
A te wòdë to są łzë
Sërot, gdów, czej òjce szlë
Na kr’wawé, dzyrsczé bòje
Ò wòlnosc – bëcé swòje.
Wiész të môłi, co to Grif,

Co ter’ jakbë nie béł żiw?
– To nasz znak – ten czôrny juńc;
Jesz Kaszëbów nie je kùńc!
Òn to straszny juńc i lew,
Òn z Mòrlawë dobéł krew!
Hej, të Grifie w blónë lec,
Chcemë cebie w sërcach miec!
Załącznik 2: S. Bieszk, Sonety kaszubskie, oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1986, s. 11.

Radunia
Dawno mnie mściwy los uwiódł daleko
Od stron ojczystych: – duchem jeszcze stoję
U brzegów twych, patrząc w głębiny twoje,
Najmilsza ty i najsmutniejsza rzeko!
Twój bieg i życie nasze, jak sióstr dwoje:
W uroczych górach młodość swą przewleka.
Dojrzałe wody obce jarzmo czeka.

Radunio nasza, najbardziej rodzima!
Dolina twa, jak lud twój, urodziwa,
Kaszubska dusza, jak twój prąd, burzliwa!
O! taka mnie za tobą żałość ima,
Iż chciałbym lec, znużony, u swej rzeki,
I usnąć już przy gwarze twym – na wieki.
Załącznik 3: Legenda o stworzeniu Kaszub
(W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze Słownika Sychty, oprac.
G. Schramke, Gdynia-Pelplin 2004, s. 22)
Jak Pón Bóg stwòrził swiat, tej wszëscë aniołowie mòckò sã ceszëlë, le jeden aniół
stojôł smùtny w nórce i nic nie gôdôł, a to béł aniół Kaszëbów. Tak gò sã Pón Bóg spitôł:

– Cëż të jes taczi smùtny, aniele?
A òn rzekł:
– Jakże jô ni móm bëc smùtny, Bòże. Caletinczi swiat tak jes piãkno stwòrził, le Kaszëbë jes
òstawił tak biédné: le piôseczk na nich i piôseczk, a nic wiãcy.
Pón Bóg sã przëzdrzôł na Kaszëbë i rzekł:
– Pò prôwdze, aniele, môsz sã ò co jiscëc, ale zazdrzë le do skrzëni, czë tam jesz w ni co je.
Aniół pòdniósł wiekò i jaż krziknął z ùcechë:
– Jo, tu jesz je skòpicą jezór, błotków, lasów i gór. Jesz kawał mòdrégò mòrza i përznã dobri
zemi tu je!
Pón Bóg sã ùsmiechnął i rzekł:
– Schwacże terô nã skrzëniã i wësëp z ni wszëstkò, co w ni je, twòjim Kaszëbóm.
Aniół zrobił tak, jak Pón Bóg kôzôł, i temù Kaszëbë taczé są piãkné.
.................................................................................................................................................
Uwaga!
Omawiając powyższy temat warto poprosić uczniów, aby zebrali różnorodny materiał, np.
legendy, opowiadania, pieśni i piosenki, teksty literackie (wiersze, fragmenty powieści),
informacje o charakterze naukowym, stare pocztówki itp., na temat charakterystycznych
elementów kaszubskiego krajobrazu, w tym zwłaszcza znajdujących się w okolicy miejsca
zamieszkania uczniów. W tym celu można wykorzystać m.in. zamieszczoną poniżej
bibliografię. Ponadto uczniowie mogą sporządzić dokumentację fotograficzną.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. I).
Zainteresowanie liczebnością Kaszubów datuje się od połowy XIX w. Podawane
wówczas liczby mają wyłącznie charakter szacunkowy, np. Aleksander Hilferding, rosyjski
uczony, który w 1856 r. zwiedził Kaszuby, w dziele Resztki Słowian na południowym
wybrzeżu Morza Bałtyckiego podał, że Kaszubów jest około 200 tys., dodając, że być może
i nieco więcej.
W pruskiej statystyce Kaszubów jako grupę językową ujęto po raz pierwszy w spisie
z 1861 r. We wcześniejszych spisach zostali oni uznani za osoby mówiące po polsku.
Jednakże w oficjalnie ogłoszonych wynikach nie uwzględniono rubryki dla języka
kaszubskiego. Znajdowała się tam jednak inna, pt. osoby nie mówiące po niemiecku. Należy
przypuszczać, że znaczny procent ujętych w niej osób to Kaszubi. Dopiero spis
przeprowadzony w 1890 r. ujmował ludność kaszubską. Według oficjalnych danych liczba
Kaszubów wynosiła wówczas ponad 53 tys.
Krytycznie do metody przeprowadzenia niemieckiego spisu z 1890 r. i jego rezultatów
odniósł się Stefan Ramułt. W Statystyce ludności kaszubskiej, wydanej w Krakowie w 1899 r.,
Ramułt stwierdził, że wyniki niemieckiego spisu są z gruntu fałszywe i dają fałszywy obraz
stosunków rzeczywistych. Zilustrował to kilkoma przykładami, które warto przytoczyć: Tak
np. we wsi Parchowo, liczącej 640 mieszkańców, 6 osób zapisało się, jako mówiące polsku,
a 466 po kaszubsku (reszta Niemcy i Żydzi). Podobnie w Prokowie na 543 mieszkańców
7 osób podało mowę polską, jako ojczystą, a 518 kaszubską. Tak samo w Dzierżążnie
(Seeresen) na 318 mieszkańców 4 osoby zapisały się do rubryki dla języka polskiego a 268 do
rubryki kaszubskiej. Natomiast w Żurominie z pomiędzy 231 mieszkańców zapisało się 230 do
rubryki polskiej a do kaszubskiej żaden. W Skorzewie na 749 mieszkańców tylko jedna osoba
przyznała się do mowy kaszubskiej, do polskiej zaś 697. W Mściszewicach na
768 mieszkańców zapisano 709 do rubryki dla języka polskiego a tylko 5 do kaszubskiej.
Autor Statystyki ludności kaszubskiej podsumował to w sposób następujący: Niechże jednak
nikt nie myśli, jakoby ludność słowiańska, zamieszkująca Parchowo, Prokowo i Dzierżążno,
mówiła innym, już nie językiem, ale choćby dialektem, aniżeli mieszkańcy Żuromina,
Skorzewa i Mściszewic. (…) Wszyscy oni (…) mówią jednym i tym samym narzeczem
kaszubskim (…). Liczba bowiem osób, których mową rodzinną jest polska, nie dochodzi nawet
100 wobec przeszło 45.000 Kaszubów rodowitych, tymczasem według spisu urzędowego
22.301 osób posługiwać się tam ma mową polską a tylko 16.964 kaszubską. Polski uczony
krytycznie ustosunkował się również do spisowej kategorii osób dwujęzycznych. Uważał, że

należy tzw. dwujęzycznych zaliczyć do Kaszubów, którzy znają język niemiecki, ale są za
mało uświadomieni lub zanadto lękliwi, aby przyznać się do pełnej kaszubskości. Ramułt
skrytykował także polskie prace statystyczne, w których nie uwzględniono zgoła ludności
kaszubskiej, jako całości odrębnej, ale wzięto ją pod jeden strychulec z ludnością polską.
Stefan Ramułt, zbierając materiały do swej Statystyki ludności kaszubskiej, zwrócił
uwagę tylko na język ojczysty i wyznanie, pominął natomiast narodowość, ponieważ była
według niego czynnikiem zmiennym i niepewnym, zależnym od większego lub mniejszego
uświadomienia i wyrobienia politycznego u poszczególnych osób.

Fragment Statystyki ludności kaszubskiej (Kraków 1899 r.) Stefana Ramułta
Ramułt sam (wędrując od parafii do parafii) zbierał w terenie materiały do statystyki,
wykorzystał też miejscowych informatorów, zwłaszcza księży i nauczycieli. Zależało mu, aby
jego praca była wiarygodnym pomnikiem siły liczebnej i granic językowych ludu kaszubskiego

u schyłku wieku XIX-go. Ogólne rezultaty (dla powiatów) jego pracy znajdują się w poniższej
tabeli.
Stefan Ramułt

Powiaty

1

pucki

15 338

581

743

7 320

18 609

36

5 611

2

kartuski

16 964

22 309

770

19 305

45 284

88

14 483

3

wejherowski

15 646

6 583

1 050

18 156

27 930

84

13 581

4

chojnicki

841

25 256

902

23 509

23 680

7 792

20 319

5

kościerski

1 715

22 283

860

20 414

17 530

9 307

18 887

6

gdański górny

825

3 360

1 198

34 292

10 519

1 443

28 008

7

bytowski

534

2 554

45

20 212

4 797

23

18 525

8

człuchowski

1 109

7 601

-

54 767

11 976

29

51 432

9

lęborski

158

1 873

282

40 797

4 227

11

38 872

10

słupski

7

308

116

97 251

4 860

-

92 822

11

gdański – miejski

222

2 708

937

113 727

5 419

1 129

111 046

53 359

95 416

6 903

449 750

174 831

19 942

413 586

Razem

Polacy

Kaszubi

po niemiecku

dwujęzyczni

po polsku

po kaszubsku

Niemiecki spis z 1890 r.

Niemcy

Lp.

Tabela. Porównanie danych ze spisu powszechnego (1890 r.) z wynikami badań Stefana
Ramułta (w tabeli uwzględniono tylko trzy społeczności etniczne: kaszubską, polską
i niemiecką).
(Źródło: S. Ramułt, Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899; J. Mordawski, Statystyka ludności
kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005)

Z porównania danych wynika, że w spisie niemieckim znacznie zaniżono liczbę
Kaszubów, zaliczając ich przede wszystkim do ludności polskiej. Ramułt skorygował te dane,
dlatego też w jego ujęciu, liczba Polaków jest znacząco mniejsza. W mniejszym stopniu
zmiany te dotyczą ludności zakwalifikowanej jako niemieckiej.
Do swej książki Ramułt załączył także mapę, na której zakreślił obszar zamieszkiwany
przez Kaszubów u schyłku XIX w.

Mapa etnograficzna Kaszub – załącznik do Statystyki ludności kaszubskiej Stefana Ramułta
(Źródło: J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005, s. 15)

Ramułt w Statystyce ludności kaszubskiej wspomniał o znacznej liczbie Kaszubów
mieszkających poza swoją ojczyzną – Pomorzem, czyli poza granicami pruskich prowincji
Prusy Zachodnie i Pomorze. Skupił się w szczególności na emigracji kaszubskiej w Ameryce.
Jego zdaniem liczba Kaszubów tylko w samych Stanach Zjednoczonych mogła sięgać nawet
100 tys., choć szacował ją ostrożnie na ponad 90 tys. Z kolei w Brazylii miało być około
15 tys. Kaszubów, a w Kanadzie – 25 tys. Łącznie, w ojczyźnie i poza jej granicami, według
Ramułta, żyło pod koniec XIX w. około 330 tys. Kaszubów.
Praca Ramułta spotkała się z wielkim oddźwiękiem w środowisku polskim –
zarzucano mu głównie, że podana przez niego liczba Kaszubów jest zbyt wysoka.
Współczesna nauka jednak podkreśla jego staranność i sumienność w sporządzaniu danych
statystycznych.

Warto przytoczyć słowa Stefana Ramułta, którymi kończył swą pracę:
Z obliczeń naszych wynika, że blisko połowa obecnej ludności kaszubskiej żyje
w rozproszeniu pośród obcych. Więcej niż trzecia część Kaszubów znalazła się na drugiej
półkuli, a los ich nietrudny do przewidzenia. Pierwej czy później, choćby mowę swoją
zachowali do dziesiątego pokolenia, ulegną niewątpliwie pożerającej wszelkie obce
pierwiastki etniczne sile asymilacyjnej rasy anglo-saskiej, lub innych, sąsiednich żywiołów.
To samo, tylko że w czasie jeszcze krótszym, stanie się z tymi, co rozproszywszy się
między Niemcami, porzucili już, niestety, zamiar powrotu w ojczyste strony.
Jakakolwiek jednak czeka przyszłość tych i tamtych, pozostanie jeszcze lud kaszubski
na Kaszubach a chociaż warunki jego życia duchowego są nad wyraz ciężkie i smutne, nie
zatraci on chyba nigdy swej odrębności. Padną jeszcze setki i tysiące Pomorzan pod toporem
kultury obcej, tysiące pójdą w świat, szukając doli lepszej, ale w ich miejsce staną nowe
zastępy, bo ten lud, żyjący w rzadkiej czystości obyczajów, rozradza się znacznie szybciej
i dłużej żyje, aniżeli jego sąsiedzi. Tyle wieków, tyle nieprzyjaznych czynników pracowało nad
jego zagładą, a przecież się ostał, chyba tedy się już ostatnie i nadal a mowa kaszubska
rozbrzmiewać będzie nad Bałtykiem w długie jeszcze, w najdalsze wieki, jak rozbrzmiewała
tam przed lat tysiącem… (…) Śpiewajże więc, Bałtyku, pieśń swą kaszubską, wtórujcie mu
stare bory pomorskie, a ty, ludu kaszubski, kochaj i szanuj swą piękną mowę, tę najcenniejszą
po przodkach spuściznę, skoro w obronie jej krew przelewali i nie wstydzili się nią mówić
sławni wodzowie i książęta twoi, których prochy, złożone na wieczny sen w Oliwie, otaczasz
czcią należną i wdzięcznym wspomnieniem!
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Marzeniem moim, w latach jeszcze dziecięcych, było znaleźć taką książkę, która by mnie
pouczyła, ile naprawdę jest Kaszubów na świecie (…).. Słowa z Przedmowy do Statystyki
ludności kaszubskiej Stefan Ramułta mogą stać się dla uczniów gimnazjów, a zwłaszcza szkół
ponadgimnazjalnych, inspiracją do statystycznego opracowania (pod opieką nauczycieli)
społeczności, w których funkcjonują (np. własnej klasy czy szkoły).
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. II).
Po spisie z 1890 r. w pruskiej (niemieckiej) statystyce pytania o język ojczysty
(Muttersprache) pojawiły się również w następnych spisach (1900 r., 1905 r. i 1910 r.).
W spisach tych wyróżniono także grupę dwujęzycznych. W ogłoszonych wynikach spisu
z 1905 r. tylko dla kilku powiatów (pucki, wejherowski i gdański górny) istniała rubryka dla
języka kaszubskiego, w pozostałych kaszubskie deklaracje językowe zostały zaliczone do
grupy eine andere Sprache (inny język). Dane zawarte w poszczególnych rubrykach były
jednak uzupełniane poprzez uwagi zamieszczone pod tabelami.

Wyniki spisu z 1905 r. (fragment)
(Źródło: Gemeindelexikon für die Provinz Westpreussen: auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1.
Dezember 1905 und amtlicher Quellen, heft 2, Provinz Westpreussen, Berlin 1908)

Analizując wyniki spisu z 1905 r., Jan Karnowski pisał w 1909 r. na łamach Gryfa:
Śmiało twierdzić można, że większa połowa [sic!] Kaszubów podała mowę polską jako
ojczystą i to po pierwsze dlatego, że między polskim a kaszubskim nie upatrują różnicy, po
drugie uczyniła to z obawy, zresztą w pewnej mierze uzasadnionej, ażeby ich w przeciwnym
razie rząd nie zaliczył do Niemców. Poza tym odgrywała przy tym swawola urzędowych
zapisywaczy niemałą rolę, gdyż Niemiec, posłuszny wskazówkom urzędowym, zapisał ich jako
Kaszubów, Polak natomiast jako Polaków. Według spisu z 1905 r. język kaszubski jako język
ojczysty zadeklarowało nieco ponad 70 tys. osób (w 1900 r. takich deklaracji było 100 tys.,
a w 1910 r. niemal 110 tys.). Karnowski podsumował to w następujący sposób: z powyższej
statystyki co do ogólnej liczby Kaszubów nawet najskromniejszych wniosków ciągnąć nie
można. Na łamach Gryfa dostrzegano tylko zagrożenie płynące ze strony niemieckiej: Kto
z jakich bądź przyczyn przyznał się prócz mowy ojczystej do języka niemieckiego, widocznie
jest w okresie wynarodowienia się, przejścia od swojej narodowości do obcej.

Fragment artykułu na temat wyników spisu z 1905 r. (Gryf, R. 2(1910), z. 4-5)

W związku ze spisem w 1910 r. Majkowski wzywał, by każdy uświadomiony Kaszuba
powinien w rubryce 9 (język ojczysty) podkreślić wyraz „polnisch” dając przez to do
zrozumienia, że poczuwa się jako syn wspólnego polskiego narodu, którego my Kaszubi
jesteśmy jednym szczepem wśród wielu innych.

Wyniki spisu z 1910 r. (fragment)
(Źródło: Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und
Oppeln. Auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen,
Berlin 1912)

Co ciekawe, Majkowski wkrótce musiał zrewidować swe poglądy, skoro kilka lat
później, w okresie I wojny światowej, zapisał w swym pamiętniku, iż pod względem
naukowym, językowym i etnograficznym nie podlega wątpliwości, że język dzisiejszych tak
zwanych Kaszubów jest językiem odrębnym i dlatego nie są oni Polakami, lecz tworzą
szczególne plemię.
Spisy pruskie z przełomu XIX/XX w. nie oddają rzeczywistego stanu rzeczy, co nie
wynikało jednak tylko z przyjętych przez państwo niemieckie założeń czy sposobu
przeprowadzenia samego spisu. Należy mieć bowiem na uwadze fakt, że znaczna część
Kaszubów określała swoją mowę jako polską (jeszcze do niedawna, żyjący w Kanadzie
potomkowie emigrantów z XIX w., choć posługiwali się kaszubskim, to uważali, że mówili

po polsku). Ponadto statystyka językowa nie odzwierciedla świadomości narodowej
Kaszubów, która wówczas dopiero się kształtowała.
Niejako na marginesie rozważań statystycznych, należy stwierdzić, że od przełomu
XIX/XX w. nastąpiła intensyfikacja badań językoznawczych. Szczególną rolę na tym polu
odegrał niemiecki językoznawca Friedrich Lorentz (1870-1937). Jego badania stanowią cenne
źródło w określaniu zasięgu kaszubszczyzny i niejako uzupełniają ówczesne dane
statystyczne.

Fragment mapy narzeczy pomorskich Friedricha Lorentza (stan z około 1910 r.)
(Źródło: http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=19449&from=FBC)

W 1920 r. większa część Kaszub znalazła się w granicach powstałego dwa lata
wcześniej państwa polskiego, tzw. II Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie międzywojennym
odbyły się w Polsce dwa spisy powszechne: w 1921 i 1931 r. W pierwszym z nich pytano
o narodowość, w drugim natomiast o język. Władze polskie uznawały, że Kaszubi są
Polakami, a ich mowa gwarą polską, w związku z czym statystyki ich nie uwzględniały.
Szacuje się, że w granicach województwa pomorskiego żyło wówczas około 180 tys.
Kaszubów, co – jak podaje Janusz Kutta, autor monograficznego opracowania Druga
Rzeczpospolita i Kaszubi – mogło stanowić mniej więcej 20% ludności województwa.
Po klęsce Polski w wojnie z Niemcami (1939 r.) cały obszar Kaszub znalazł się
w granicach III Rzeszy Niemieckiej. Na ziemiach włączonych do państwa niemieckiego
w grudniu 1939 r. odbył się spis (nie objął jednak terenu byłego Wolnego Miasta Gdańska),

który zdaniem gauleitera Alberta Forstera miał m.in. wyjaśnić wątpliwości co do
przynależności narodowej i języka ojczystego mieszkańców. W spisie tym 188 tys. osób
zadeklarowało kaszubski jako język ojczysty, z tego 100 tys. podało narodowość polską,
81 tys. – kaszubską, a 7 tys. – niemiecką. Jednakże warunki i czas, w którym przeprowadzony
został wspomniany spis, mogły mieć istotny wpływ na jego wyniki.
W wyniku wojny cały obszar Kaszub znalazł się w granicach państwa polskiego,
a wraz z nim stosunkowo już nieliczna ludność kaszubska z terenów, które przed wojną
należały do Niemiec lub Wolnego Miasta Gdańska. W 1946 r. odbył się pierwszy powojenny
spis ludności, w którym się zapytano o narodowość. Jednakże komunistyczne władze Polski,
podobnie jak czyniły to władze II RP, traktowały Kaszubów jako Polaków.
Dopiero u schyłku istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, badaniem liczebności
Kaszubów zajęli się gdańscy socjologowie, zwracając szczególną uwagę na kryterium
autoidentyfikacji. Według badań przeprowadzonych pod koniec lat 80. XX w. Kaszubów
miało być ponad 332 tys. Doliczając zaś do tej liczby kategorię tzw. pół-Kaszubów (osoby
o częściowym rodowodzie kaszubskim), którą szacowano na ponad 184 tys., cała społeczność
kaszubska miała wówczas liczyć ponad pół miliona osób.
Dopiero w XXI w., po niemal stuletniej przerwie, Kaszubi i ich język zostali
ponownie uwzględnieni w spisach powszechnych.
…………………………………………………………………………………...………………
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Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. III).
Do przełomu XX/XXI w. istniały tylko dane szacunkowe co do liczebności
Kaszubów, oparte na badaniach socjologicznych (zob. temat 19, cz. II). Według nich Kaszubi
mieli poczucie odrębności, ale przy zachowaniu polskiej świadomości narodowej.
Przekonanie o tzw. podwójnej tożsamości (Kaszubi uważają się bowiem jednocześnie za
Kaszubów i Polaków), rozpowszechniane m.in. przez gdańskich socjologów Marka Latoszka
oraz Brunona Synaka i będące niemal oficjalną wykładnią tożsamości Kaszubów, zostało
zweryfikowane w czasie Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. W środowiskach
kaszubskich rosły jednak obawy, co do uczciwego przebiegu akcji spisowej (m.in.
sygnalizowano, że ankieterzy są pouczani, aby nie zapisywać kaszubskich deklaracji
językowych, a zwłaszcza narodowych). Obawy okazały się zasadne, ponieważ w trakcie spisu
odnotowywano wiele przypadków nieuwzględniania przez ankieterów kaszubskich deklaracji
językowych i narodowościowych. Jednocześnie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (ZKP)
wzywało do podawania języka kaszubskiego, ale sprzeciwiało się deklarowaniu narodowości
kaszubskiej. W związku z tym działacze kaszubscy skupieni wokół czasopisma Òdroda, przy
wsparciu kilku osób związanych z wychodzącą na początku lat 90. XX w. Tatczëzną,
rozpowszechnili ulotki informujące o tym, że Kaszubi mają prawo deklarować swój język i
narodowość.

Ulotka zachęcająca do deklarowania narodowości kaszubskiej w Narodowym Spisie
Powszechnym w 2002 r. (Źródło: Zbiory własne)

Wyniki spisu ogłoszono dopiero w 2003 r. Stały się powodem ożywionej dyskusji
w mediach (zob. linki do stron internetowych). W związku z tym, że ponad 5 tys. osób
zadeklarowało narodowość kaszubską, przywódcy ZKP (i zarazem naukowcy, głównie
historycy i socjologowie), którzy wielokrotnie zapewniali, że nie ma problemu narodowości
kaszubskiej, starali się pomniejszyć ich znaczenie. Brunon Synak (prezes ZKP w latach 19982004) wyjaśniał to w następujący sposób: Jeżeli chodzi o narodowość, to liczbę 5 tys. osób,
które określiły swoją narodowość jako kaszubską, a więc inną niż polską, uważam i tak za
zawyżoną. (…) Kwestionariusz spisowy nie dawał żadnej możliwości takiego podwójnego,
narodowo-etnicznego, samookreślenia. W związku z tym część Kaszubów, chcąc pokazać
swoją regionalno-etniczną odrębność, deklarowała narodowość „inną niż polska”. Sądzę też,
że część Kaszubów deklarowała odrębną narodowość na zasadzie przekory, jako możliwość
dania pełnego wyrazu własnej odrębności, po wcześniejszych okresach upokorzeń i
dyskryminacji.
W spisie powszechnym z 2002 r. ponad 52 tys. osób zadeklarowało posługiwanie się
w kontaktach domowych językiem kaszubskim (dla porównania: język niemiecki – 204,5 tys.,
śląski – 56,6 tys., białoruski – 40,6 tys.). Była to znacznie mniejsza liczba osób niż
wskazywały wcześniej przeprowadzone badania socjologiczne.
Spis powszechny przeprowadzony w 2011 r. dawał już możliwość podwójnego,
narodowo-etnicznego, samookreślenia, ponieważ formularz spisowy zawierał w tej materii
dwa pytania. Pierwsze z nich brzmiało: Jaka jest Pana(i) narodowość? Drugie natomiast: Czy
odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Narodowość
(przynależność narodową lub etniczną) definiowano jako deklaratywną, opartą na
subiektywnym odczuciu, indywidualną cechą każdego człowieka, wyrażającą jego związek
emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia rodziców z określonym narodem lub
wspólnotą etniczną. Także w kwestii języka wyróżniono dwie kategorie – język używany
w kontaktach domowych oraz język ojczysty.
Przed, a także w czasie przeprowadzania spisu trwała na falach Radia Kaszëbë i na
kanale telewizyjnym CSBTV kampania zachęcająca Kaszubów do deklarowania języka
i narodowości kaszubskiej. Z kolei Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wzywało Kaszubów do
podawania języka kaszubskiego i deklarowania przynależności do kaszubskiej wspólnoty
etnicznej. Spis z 2011 r. potwierdził fakt, że zdecydowana większość Kaszubów ma polskie
poczucie narodowe. Należy jednak podkreślić, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad trzykrotnie
zwiększyła się grupa deklarująca narodowość kaszubską (jako jedyną zadeklarowało ją ponad
16 tys. osób). Kaszubi są więc narodem, który wykazuje się największą dynamiką (pomijając

najmniejszą grupę narodową – Karaimów) w tej materii. Dla porównania można wskazać, że
liczba narodowych deklaracji śląskich zwiększyła się dwukrotnie (z 173 tys. w 2002 r. do 375
tys. w 2011 r.), a u pozostałych mniejszych utrzymała się na tym samym poziomie lub nawet
spadła. Szczegółowe dane zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Identyfikacja
narodowoetniczna

śląska
kaszubska
niemiecka
ukraińska
białoruska
romska
rosyjska
łemkowska
litewska
żydowska
ormiańska
czeska
słowacka
tatarska
karaimska*

2011
Identyfikacja pierwsza Identyfikacja
(pierwsze pytanie)
druga
(drugie
pytanie)
Ogółem
w tym
jako
jedyna

Razem – niezależnie od liczby
i kolejności deklaracji
(w pierwszym lub drugim pytaniu)
Ogółem
w tym występująca
z polską

435 750

375 635

410 969

846 719

430 798

17 746

16 377

214 801

232 547

215 784

74 464

44 549

73 350

147 814

63 847

38 387
36 399

27 630
30 195

12 613
10 388

51 001
46 787

20 797
15 562

12 560

9 899

4 489

17 049

7 036

8 203

5 176

4 842

13 046

7 119

7 086

5 612

3 445

10 531

3 621

5 599
2 488

4 830
1 636

2 264
5 020

7 863
7 508

2 961
5 355

2 971

2 031

652

3 623

1 524

1 307

969

2 139

3 447

2 176

2 294

1 889

947

3 240

1 114

1 000

665

916

1 916

1 112

233

346

Tabela 1. Wyniki spisu powszechnego w 2011 w sferze identyfikacji narodowo-etnicznych.
*W przypadku mniejszości karaimskiej dane są niepełne. Deklaracje złożoną (odpowiedzi na dwa pytania)
podało 113 osób. Można przypuszczać, że zdecydowana większość z tej grupy zadeklarowała przynależność –
obok karaimskiej – polską.
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)

W porównaniu do 2002 r. wzrosła także liczba deklaracji językowych – 108 140 osób
stwierdziło, że posługuje się w kontaktach domowych językiem kaszubskim, w tym dla 3 802
osób jest to jedyny język używany w kontaktach domowych (dla porównania: śląski
zadeklarowało 529,4 tys. osób., z tego dla 126,5 tys. osób to jedyny język). Należy dodać, że
jako język ojczysty kaszubski zadeklarowało 13 799 osób (dla porównania: śląski jako
ojczysty zadeklarowało – 140 tys., niemiecki – 58,2 tys., ukraiński – 28,2 tys., białoruski –
17,5 tys., rosyjski – 17 tys., romski – 8,6 tys.).

Niestety, Główny Urząd Statystyczny nie opublikował dokładnych danych na temat
deklaracji etnicznych i językowych w poszczególnych gminach. Dysponujemy jedynie
wykazami gmin, w których ponad 10% zadeklarowało przynależność do mniejszości oraz
tych, w których 20% zadeklarowało posługiwanie się językiem mniejszości.

Powiat

Lp. gmin

Gmina

Bytowski

1

Bytów (gmina miejsko-wiejska)

2

Borzytuchom

3

Czarna Dąbrówka*

4

Lipnica*

5

Parchowo*

6

Studzienice

7

Tuchomie

8

Brusy (gmina miejsko-wiejska)

9

Konarzyny

Gdański

10

Przywidz

Kartuski

11

Kartuzy (gmina miejsko-wiejska)*

12

Chmielno*

13

Przodkowo*

14

Sierakowice*

15

Somonino*

16

Stężyca*

17

Sulęczyno*

18

Żukowo (gmina miejsko-wiejska)*

19

Kościerzyna (miasto)

20

Dziemiany*

21

Karsin

Chojnicki

Kościerski

22

Kościerzyna (gmina)

23

Liniewo

24

Lipusz*

25

Nowa Karczma

Lęborski

26

Cewice

Pucki

27

Puck (miasto)*

28

Hel (miasto)

29

Jastarnia (miasto)*

30

Kosakowo

31

Krokowa*

32

Puck (gmina)

33

Władysławowo (miasto)

34

Wejherowo (miasto)

35

Linia*

36

Luzino*

37

Łęczyce

38

Reda (miasto)

39

Rumia (miasto)

40

Szemud*

41

Wejherowo (gmina)

Wejherowski

Tabela 2. Wykaz gmin, w których co najmniej 10% mieszkańców zadeklarowało
przynależność do wspólnoty kaszubskiej oraz gmin, w których ponad 20% mieszkańców
zadeklarowało posługiwanie się językiem kaszubskim (te gminy zaznaczono poprzez
znak * i pogrubienie).
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf)

W obecnym stanie prawnym, w przypadku Kaszubów, o prawach mających istotny
wpływ na rozwój kaszubskiej tożsamości i kultury decydują wyłącznie deklaracje
posługiwania się językiem kaszubskim (108 tys.). Stanowią one 45,5% ogólnej liczby osób
deklarujących przynależność do kaszubskiej wspólnoty narodowo-etnicznej (233 tys.).

Wielkość środków przeznaczanych na projekty służące ochronie i rozwojowi tożsamości
kaszubskiej obliczana jest na podstawie liczby użytkowników języka kaszubskiego, a nie
ogólnej liczby Kaszubów. Także prawo do dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości
i używania języka kaszubskiego w administracji realizowane jest bez dodatkowych wymogów
wyłącznie w tych gminach, w których minimum 20% mieszkańców zadeklarowało
posługiwanie się na co dzień językiem kaszubskim. Na podstawie wyników Narodowego
Spisu Powszechnego z 2011 roku takie prawa obejmują Kaszubów w 19 gminach. Gdyby
uwzględnić kaszubskie identyfikacje narodowo-etniczne i zgodnie z opinią Komitetu
Ekspertów Rady Europy ds. Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych,
opublikowaną w Raporcie Komitetu z realizacji postanowień Karty w Polsce, oraz Zaleceniu
Komitetu Ministrów w sprawie realizacji postanowień Karty przez Polskę w dniu 7 grudnia
2011 r. obniżyć do 10% próg dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych, to liczba
gmin kaszubskich mogłaby wzrosnąć do 41.

Kaszubskie deklaracje językowe na tle narodowo-etnicznych
(Źródło:
http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=154&cntnt01returnid=26)

Należy dodać, że około 4 tys. osób deklarujących przynależność do wspólnoty
kaszubskiej mieszka poza województwem pomorskim. Najwięcej z nich zamieszkuje
w województwie mazowieckim, bo niemal 1100 osób, następnie w zachodniopomorskim –
ponad 800, kujawsko-pomorskim – ponad 700 i śląskim – ponad 500.

Osoby, które zadeklarowały w ostatnim spisie powszechnym używanie języka
kaszubskiego w kontaktach domowych, mają w zdecydowanej większości podwójną
tożsamość (kaszubsko-polską).
Język kaszubski

Struktura identyfikacji narodowo-etnicznych

używany w domu
(ogółem)
108 140

wyłącznie

polska

wyłącznie

polska

i niepolska

niepolska

10 425

88 042

9 672

nieustalona

-

Tabela 3. Język kaszubski używany w kontaktach domowych a kaszubskie identyfikacje
narodowo-etniczne.
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)

Wśród osób deklarujących kaszubski jako język ojczysty dominują osoby, które
zadeklarowały jednocześnie polską i kaszubską tożsamość narodowo-etniczną.
Język kaszubski

Struktura identyfikacji narodowo-etnicznych

używany w domu
(ogółem)
13 799

wyłącznie

polska

wyłącznie

polska

i niepolska

niepolska

1 424

10 158

2 217

nieustalona

-

Tabela 4. Język ojczysty a kaszubskie identyfikacje narodowo-etniczne.
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)

Większość osób deklarujących przynależność do kaszubskiej wspólnoty narodowoetnicznej mieszka na wsi. Częściej jako Kaszubi deklarują się mężczyźni niż kobiety, choć
różnica jest niewielka.
Płeć

Identyfikacja
narodowo-etniczna

mężczyźni

Miejsce zamieszkania
kobiety

miasto

Wieś

(ogółem)
232 547

118 634

113 913

82 407

150 140

Tablica 5. Kaszubskie identyfikacje narodowo-etniczne a płeć i miejsce zamieszkania.
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)

Także nieco większa liczba mężczyzn niż kobiet posługuje się językiem kaszubskim
w kontaktach domowych. Język kaszubski jest używany przede wszystkim przez
mieszkańców wsi.

Język

używany

w domu
108 140

Płeć

Miejsce zamieszkania

mężczyźni

kobiety

miasto

wieś

56 901

51 239

18 821

89 318

Tablica 6. Język używany w domu a płeć i miejsce zamieszkania.
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)

Językiem kaszubskim posługują się głównie osoby w średnim wieku i starsze. Tylko
nieco ponad 13% stanowią osoby w wieku do 17 lat. Sytuacja Kaszubów nie odbiega w tej
materii od położenia innych mniejszości.
Język używany
w domu

Ekonomiczne grupy wieku
Wiek

Wiek produkcyjny (18-59/64)

Wiek

przedprodukcyjny

poprodukcyjny

(0-17 lat)

60/65 lat i
więcej
Razem

mobilny

niemobilny

18-44 lata)

(45-59/64
lata)

108 140

14 639

72 346

40 509

31 837

21 155

Tablica 7. Język używany w domu a ekonomiczne grupy wieku.
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)

Z danych statystycznych wynika, że Kaszubi należą (obok Niemców i Cyganów) do
społeczności najsłabiej wykształconych spośród wszystkich mniejszości zamieszkujących
Polskę.
Wykształcenie

Identyfikacja
wyższe

narodowo-

średnie

niższe niż

nieustalone

średnie

etniczna
(ogółem)
204 007

21 398

52 239

125 814

4 557

Tabela 8. Kaszubskie identyfikacje narodowo-etniczne a wykształcenie
(ludność w wieku 13 lat i więcej).
(Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)

Analizując wyniki ostatniego spisu powszechnego wskazuje się na fakt, że nie
odzwierciedla on wiernie rzeczywistości. Wynika to z przyjętej metody zbierania danych –
część pochodziła wyłącznie z rejestrów i systemów informacyjnych, a część bezpośrednio od
ludności w formie spisu internetowego lub dokonanego przez ankietera. Z tego też względu
Jan Mordawski, zajmujący się od wielu lat kwestią badania liczebności Kaszubów uważa, że
dane statystyczne pochodzące ze spisu należy traktować jako sondaż, który objął niewielki
odsetek ludności.
Spisy powszechne z lat 2002 i 2011 dały pewne wyobrażenie o liczebności Kaszubów.
Stanowią jednocześnie podstawę (wyłącznie język) przy korzystaniu z praw, które daje
ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. Były
również ważnym czynnikiem w procesie instytucjonalizacji kaszubskiego ruchu narodowego.
W 2003 r. władze ZKP pod przewodnictwem Brunona Synaka określiły kierunek narodowy
w ruchu kaszubskim jako szkodliwy, krótkowzroczny, nie mający poparcia wśród Kaszubów,
skazujący ich i samo Zrzeszenie na społeczną marginalizację. Z kolei wiosną 2011 r. Łukasz
Grzędzicki, prezes ZKP, ujął to jeszcze dobitniej: Skoro jest jakaś grupa, która chce domagać
się uznania narodowości kaszubskiej, to dlaczego jeszcze nie powołali swojej organizacji?
Potrzeba zaledwie 15 osób, żeby założyć stowarzyszenie, ale jakoś nikt się do tego nie pali.
Nie znajdując zatem możliwości rozwoju w istniejącej organizacji zwolennicy tzw. opcji
narodowej założyli latem 2011 r. własną organizację – stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota.
Środowisko skupione wokół wspomnianego stowarzyszenia uważa, że – jak to ujął jeszcze
w 2003 r. Artur Jabłoński – przyjęcie opcji narodowej jest najlepszą formułą ochrony
i rozwoju kaszubskiego potencjału kulturowego. Inaczej tę kwestię postrzega Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,

dla

którego

najważniejszym

elementem

i

wyznacznikiem

kaszubskości jest język.
…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
W ramach ćwiczeń, przy omawianiu liczebności ludności kaszubskiej i jej struktury,
uczniowie mogą (pod kierunkiem nauczyciela) przeprowadzić i opracować badania
statystyczne w szkole, której się uczą (badania mogłyby uwzględniać np. język używany
w domu, wiek czy płeć).
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 20: Przyroda Kaszub.
Krajobraz, różnorodność i bogactwo flory oraz fauny sprawiają, że obszar Kaszub
(zob. temat 18) jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Podziwianie przyrody
jest możliwe dzięki gęstej sieci szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych,
wodnych i narciarskich). Natura od wieków wywiera także znaczący wpływ na kulturę
i zajęcia Kaszubów. Odwołanie do ojczystej przyrody, do jej piękna, znajduje się również w
kaszubskim hymnie narodowym.
Kaszuby obfitują w różnego rodzaju akweny wodne (jeziora, potoki, rzeki, morze), co
powoduje, że także świat zwierząt jest niezwykle bogaty – obok saren, dzików czy lisów,
coraz częściej można spotkać także łosie, bobry, a nawet wilki. W kaszubskich lasach
dominują sosny, świerki czy buki, ale rosną też cisy i daglezje.
Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe ziemi kaszubskiej, niektóre jej
obszary podlegają szczególnej ochronie, m.in. w formie parków narodowych, parków
krajobrazowych, obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, czy pomników przyrody.
Zgodnie z obowiązującym prawem parki narodowe obejmują obszary wyróżniające się
szczególnymi

wartościami

przyrodniczymi,

naukowymi,

społecznymi,

kulturowymi

i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała
przyroda oraz walory krajobrazowe. Południowa i zachodnia część Kaszub obejmują: Park
Narodowy Bory Tucholskie i Słowiński Park Narodowy. Przeważającą część pierwszego
z wymienionych stanowią siedliska borowe. Jego cechą charakterystyczną są liczne jeziora,
zwłaszcza eutroficzne i lobeliowe. Florę parku tworzą przede wszystkim mchy, porosty,
grzyby i ponad 600 gatunków roślin naczyniowych (m.in. objęte ochroną gatunkową rosiczki
czy widłaki). W parku występują też rośliny reliktowe, np. borówka bagienna i zimnoziół
północny. Faunę tworzą liczne gatunki zwierząt bezkręgowych (muchy, pszczoły, mrówki),
ryby (w tym chronione: koza i różanka), płazy i gady, ptaki (np. żurawie, puchacze) oraz ssaki
(np. borsuki, wydry, jelenie). Charakterystyczną cechą Słowińskiego Parku Narodowego jest
jego nadmorskie położenie oraz wydmy. Niemal jedną trzecią obszaru parku stanowią wody
śródlądowe, m.in. jeziora Łebsko i Gardno, co wpływa na różnorodność świata ryb (w tym
wędrowne, takie jak łosoś, węgorz czy minóg morski) oraz ptaków (m.in. kormorany, bieliki).
Spośród ssaków żyją tam m.in. morświny, foki, borsuki, a nawet rysie i wilki.
Na obszarze Kaszub znajduje się kilka parków krajobrazowych (Trójmiejski,
Nadmorski, Kaszubski, Wdzydzki, Zaborski, Tucholski, Doliny Słupi) oraz ponad sto
rezerwatów przyrody. Pod pojęciem tej formy ochrony przyrody rozumie się zachowane

w stanie naturalnym lub mało zmienionym – ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a
także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody
nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Szczególną cechą kaszubskiego krajobrazu są pomniki przyrody, czyli pojedyncze
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie. Kaszuby wręcz obfitują w głazy narzutowe (nie wszystkie jednak
uzyskały status pomnika przyrody), często nazywane diabelskimi kamieniami. Unikatowa jest
zaś jaskinia – Groty Mechowskie. Pomniki przyrody ożywionej to przede wszystkim drzewa,
zwłaszcza liczące po kilkaset lat lipy, dęby, buki czy jesiony. Niekiedy, pomimo podjętych
przez ludzi działań, nie udaje się uratować wiekowych drzew przed wycinką.

500-letni jesion, rosnący niegdyś nieopodal kartuskiego liceum im. H. Derdowskiego
(Źródło: http://fotopolska.eu/314037,foto.html)

Na Kaszubach znajdują się również obszary objęte programem Natura 2000. Celem
tego unijnego programu jest objęcie ochroną europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, czyli
siedlisk i gatunków, które są cenne i zarazem zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.
Na Kaszubach, ze względu na specjalną ochronę ptaków, do obszaru Natura 2000 włączono
m.in. Lasy Mirachowskie, Puszczę Darżlubską, Bielawskie Błota.

Przyroda miała i w dalszym ciągu ma wpływ na życie Kaszubów, ich zajęcia oraz
kulturę materialną i duchową. Dzisiaj, gdy ten wpływ jest znacznie mniejszy, świadczą
jeszcze o nim choćby niektóre zachowane obrzędy (np. ścinanie kani), czy już tylko imprezy
folklorystyczne (np. Czarne Wesele w Klukach). Od wieków przyroda jest inspiracją dla
malarzy (m.in. Mariana Mokwy), kompozytorów, pisarzy i poetów, czego przykładem może
być choćby twórczość Jana Trepczyka.
Kôłpie*
Jem karëno kôłpiów, co cygnãłë w noc,
Tu ùzdrzôł na pòdniebim w blónach
I ùczuł jem jiwer jich piesniôczk òb noc,
Czej zagrałë wzbùdã w mich gónach.
Jem remiona wëcyg tej w noc przede se,
A zadërgôł krzëk namienieniô:
- Òj, kraju mój! Wëslë te kôłpie do mie,
Bë wniosłë mie do Rodny Zemi!
Bò hewò tak lëchò, tak pùsto mie je,
Tak teskniączka za sërce scyskô,
Tak jestã mą do Ce przëcyskô,
Tak jiwer mie płomã we wnitrznoscach żgrze,
Że w klinie Twim wòlôłbëm kònac,
Anigle na cëzënã mieniac.
*Wiersz opublikowany na łamach Zrzeszë Kaszëbsczi, w numerze z grudnia 1936 r. (pisownię
uwspółcześnił K. Rhode). W 1934 r., za działalność na niwie kaszubskiej, Jan Trepczyk został
przeniesiony przez władze szkolne na teren Wielkopolski, gdzie pracował przez kilka lat jako
nauczyciel.
…………………………………………………………………………………………………...

Uwaga!
Omawiając powyższy temat warto poprosić uczniów, aby sporządzili dokumentację
fotograficzną np. pomników przyrody, znajdujących się w okolicy miejsca zamieszkania.
Należy zachęcić uczniów do wyszukiwania w utworach literackich oraz dziełach malarskich
wątków związanych z przyrodą Kaszub.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. I).
Dawne wierzenia naszych przodków, ich mitologia, podobnie jak pozostałych
Słowian, są znacznie mniej znane od mitologii starożytnych Greków, Rzymian, Germanów,
czy Celtów. Znaczący wpływ na tę sytuację ma niemal zupełny brak źródeł pisanych
poruszających tę kwestię. Nieliczne z nich odnoszą się prawie wyłącznie do obszaru
Słowiańszczyzny wschodniej (Ruś) lub połabskiej (obszar położony między Odrą
a Łabą i Morzem Bałtyckim a Rudawami). Wyjątek stanowią tutaj żywoty św. Ottona
z Bambergu, które zawierają opisy pogańskich wierzeń naszych przodków, ale tylko
w odniesieniu do zachodniej części Pomorza. Przed tysiącem lat nasi przodkowie sąsiadowali
z plemionami połabskimi, a część ziem zaodrzańskich weszła w skład powstałego w XII w.
państwa Gryfitów (księstwa zachodniokaszubskiego). Okoliczność ta, oraz fakt czczenia tych
samych bóstw w różnych częściach Słowiańszczyzny, skłania (z zachowaniem jednak pewnej
ostrożności) do przyjęcia tezy, że również na Kaszubach dani bogowie byli (lub mogli być)
czczeni. Możliwość poznania dawnych wierzeń (sprzed przyjęcia chrześcijaństwa) jest
możliwa także dzięki badaniom archeologicznym, materiałom etnograficznym oraz
językowym.
Choć świat słowiańskich (w tym kaszubskich) bóstw i wierzeń jest znacznie lepiej
poznany niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to nadal kryje wiele tajemnic i niejasności, które
powodują, że według niektórych uczonych określenie mitologia słowiańska (tym bardziej
w węższym znaczeniu: kaszubska, polska, czeska itp.) jest nadużyciem.
Jak wyglądał kaszubski Olimp? Aleksander Labuda w dziele Bògòwie i dëchë naj
przodków naliczył ponad 30 bogów czczonych niegdyś przez Kaszubów. Średniowieczne
źródła pisane potwierdzają tylko Trzygłowa. W Szczecinie miały znajdować się świątynie,
w których – jak pisał jeden z autorów żywota św. Ottona – od głupiego ludu pogańskiego
doznawał czci bożek Trzygłów. Warto przytoczyć opis jego kultu: Prócz tego [tj. oddawania
czci w świątyniach – D.Sz.] obywatele chowali zwykle także konia pięknego kształtu, którego
nazywano

koniem

boga

Trzygłowa.

Również

jego

siodło

złotem

i srebrem, jak na boga przystało, przyozdobione przechowywał w jednej z kontyn [tj. świątyń
– D.Sz.] kapłan pogański. Osiodłany nim koń boski w oznaczonym miejscu i czasie
występował, kiedy ów lud pogański różnym błędem uwiedziony gromadził się dla zasięgnięcia
wróżby. Był zaś następujący zwyczaj zasięgania wróżb. Ustawiwszy tu i tam szereg włóczni
kazali koniowi Trzygłowa przez nie przechodzić. Kiedy ten krocząc nie dotknął żadnej z nich,
uważano przepowiednię za pomyślną, by siedząc na koniach wyruszali w celach grabieży.

Jeżeli natomiast którejś z nich dotknął swoim kopytem, to uważali, że bóstwo nie pozwala im
dosiadać koni; zwracali się wtedy zaraz do rzucenia losów, na podstawie których mogliby
poznać, czy okrętem czy też raczej pieszo powinni udać się na rozbój. Z każdego zaś łupu, jaki
zdobyli, zwykli składać dziesięcinę i w każdej okoliczności udawali się zawsze do
wymienionych kontyn, aby boga Trzygłowa zapytać o przyszły wynik. Należy dodać, że biskup
bamberski Otto w czasie akcji misyjnej rozbił posąg Trzygłowa, ale trzy posrebrzane jego
głowy, od których to właśnie nazwano go Trzygłowem przesłał papieżowi. Trzygłów był
czczony także w Wolinie i w Brennie na Połabiu (dzisiejszy Neubrandenburg w Niemczech).
Kult innego boga, Peruna, źródłowo poświadczony jest tylko na Rusi, jednak istnieją
ślady archeologiczne wskazujące na to, że był czczony także na Pomorzu (Wolin). Świadczą
o tym także fakty językowe – Aleksander Labuda przedstawił tę kwestię następująco: Miono
jegò jesz dzys żëje i lëdze sã zarzekają: Do Paróna! Do jasnistëch Paronów! Bòji sã jak
Paróna! Të Gromie! Do sto Gromów! Materiał językowy oraz etnograficzny pozwala
stwierdzić, że również Weles (Wołos, Welewit, Welewitka), bóstwo czczone na Rusi, znane
było naszym przodkom. Istniała bowiem dawniej nazwa wysepki na jeziorze Woświn
w miejscowości Tucze (pow. łobeski), która brzmiała Weler bądź Wela. Według podań
znajdowało się tam niegdyś miejsce składania ofiar. O kulcie tego władcy zaświatów,
a zarazem opiekuna pasterzy i poetów, świadczy także znana kaszubska piosenka Welewetka.

Weles – obraz czeskiego malarza Jana Zrzavý (1890-1977)
(Źródło: http://bohuslavbrouk.files.wordpress.com/2010/10/jan-zrzavy-veles-1929-tempera-platno-100-x-130cm.jpg)

Odniesienia toponomastyczne wskazują na obecność na Kaszubach kultu Belboga
i Czarnoboga. Białoboki (dawniej Belbuck), dzisiaj dzielnica Trzebiatowa, prawdopodobnie
zawdzięczają

swą

nazwę

Belbogowi.
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klasztoru

premonstrateńskiego Belbog oznacza boga białego i dobrego. Kamienny posąg tego bożka
znajduje się w Muzeum Regionalnym w Szczecinku (w latach 20. XX w. miejscowi rybacy
wyłowili go z jeziora Lubicko Wielkie). Według legendy posąg miał pierwotnie stać na
wzniesieniu Sosnowa Górka, niedaleko wsi Łubowo. Przeciwieństwem dobrego boga był
Czarnobóg. Żyjący w XII stuleciu kronikarz Helmold, proboszcz z Bozowa w Wagrii
(dzisiejsze Niemcy), podaje, że Słowianie określali Czarnoboga także mianem Diabła.
Na Pomorzu czczono prawdopodobnie również Świętowita (wskazuje na to znaleziona
w Wolinie drewniana figurka), którego obdarzano szczególnym kultem na sąsiedniej Rugii.

Świętowit woliński
(Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Swietowit_wolinski.jpg)

Materiał językowy świadczy (czy też może świadczyć) o istnieniu kultu innych
bogów. Aleksander Labuda uważa, że przywoływani jeszcze dziś (ale już bez odniesienia
religijnego) przez Kaszubów Dôlëbóg i Dôlëszók, to inne nazwy Belboga i Czarnoboga.
Labuda wymienia również Jastrzëbòga (boga wiosny), o kulcie którego świadczą dziś
zwyczaje określane jako gaik i maik. Według kaszubskiego pisarza i poety, po przyjęciu
chrześcijaństwa doszło do utożsamienia tego boga ze zmartwychwstałym Chrystusem (Jastrë
to po kaszubsku Wielkanoc). Według Jerzego Sampa pierwowzorem Jastrzëbòga była Jastra,
gdyż nasi przodkowie, idąc w ślady swych pobratymców zamienili bóstwa żeńskie na męskie.
Jego zdaniem w przypadku tej bogini płodności i miłości mamy do czynienia z asymilacją

kultu wielkiej bogini Isztar (czczonej pod różnymi imionami m.in. przez Babilończyków,
Egipcjan, Greków czy Rzymian), o czym świadczyć może także podobieństwo fonetyczne.
Niezwykle ciekawą sprawą jest tutaj fakt, że w czasie prac wykopaliskowych w grobach
kultury wschodniopomorskiej (czyli z okresu sprzed ponad dwóch tysięcy lat) w Jastarni
natrafiono – jak podaje J. Samp – na muszle Kauri (jeden z najbardziej charakterystycznych
chyba dowodów rozpowszechnionego u nas przed ponad dwoma tysiącami lat kultu
płodności), pochodzące z Morza Czarnego i Zatoki Perskiej.
Należy podkreślić, że uczeni przypuszczają, że niektóre bóstwa słowiańskie mogły
mieć lokalne nazwy, np. niekiedy uważa się, że Trzygłów był lokalną wersją Welesa lub
Świętowita. Niewykluczone, że śladem kultu Swaroga lub jego syna Swarożyca może być
nazwa, dzisiaj kociewskiej, wsi Swarożyn.
Nasi przodkowie oddawali cześć bogom w świątyniach (zob. szczecińska kontyna),
ale przede wszystkim na licznych wzniesieniach, w gajach, czy przy źródłach. Dużą rolę
w kulcie pogańskim odgrywały drzewa (w szczególności dąb), zwierzęta (np. wspomniany
wcześniej koń) oraz kamienie, szczególnie duże głazy, zwane często diabelskimi (na
niektórych w czasach późniejszych umieszczano krzyże), które świadczą o wielowiekowej
walce Kościoła z pogańskimi wierzeniami. Walka ta przyniosła Kościołowi pełne
zwycięstwo, ale tylko w przypadku kultu dawnych bóstw. Nieco inaczej przedstawia się
sprawa z istotami niższego rzędu, różnymi demonami i duchami (zob. temat 21, cz. II).

Diabelski kamień w miejscowości Owśnice koło Kościerzyny (fot. A. Hinz)

…………………………………………………………………………………………………...
Uwaga!
Scenariusz lekcji omawiający powyższe zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajduje się w Pomeranii, w numerze 3 z 2009 roku. Scenariusz jest
dostępny także w wersji cyfrowej – zob. http://www.skarbnicakaszubska.pl/najo-uczba-csb
(Najô Ùczba 25).
……………..…………………………………………………………..………………………...
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Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. II).
Obok (…) bóstw naczelnych zajmujących się światem i społeczeństwem – stwierdził
w Mitologii Słowian Aleksander Gieysztor – krążą istoty, których obszarem działania są
zagrody, pola, wody i lasy. Świat kaszubski w tej sferze wykazuje wyjątkowe bogactwo.
Aleksander Labuda w pracy Bògòwie i dëchë naj przodków naliczył niemal sto takich istot.
Szereg demonów za teren swej działalności obrało przede wszystkim pola i łąki.
Wśród nich wyróżnia się strogô, snôżô i pësznô – jak scharakteryzował ją Aleksander Labuda
– Pólnica. Kaszubi wyobrażają ją sobie następująco: Calëchnô nagô, z winôszkem
z kwiatów na głowie, wiérzchùje na rãdim szëmlu, òbjeżdżô pòla i łączi i dze le wezdrzi – tam
wszëtkò rosce w òczach. Pólnica ma niezwykłą siłę oddziaływania: Chto chòcy le rôz Pólnicã
ùzdrzôł, ten je ùrzekłi i czecznieje z nieszczestlëwi lubòtë. Innym żeńskim demonem, także
aktywnym latem, jest Òprzipôłnica (ògradzan żniw i żniwników, òsoblëwie kòsników
i wiãzerków). Według kaszubskich wierzeń jest snôżą panną w bielëchnëch ruchnach,
z winôszkem na głowie, która bùdzy żniwników z òprzipôłniowégò spikù i zaprôszô do
żniwnëch robòtów. Òprzipôłnica występuje również w wierzeniach innych Słowian,
zwłaszcza Zachodnich (Polaków, Łużyczan, Czechów, Słowaków). Poszczególne narody
wypracowały jednak nieco odmienny obraz tego demona (np. w czeskich wierzeniach – zbiór
baśni Kytice Karela Jaromíra Erbena: http://www.youtube.com/watch?v=PYxVdKCaIzM).

Òprzipôłnicã (Přezpołnica, Připolnica) znają także Łużyczanie
(Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Mittagsfrau)

Bòrówc (duch bòrów i lasów, ògradzan lasowëch roscënów i dzëwëch zwierzëców),
Chòchòłk (duch chòchła i pòdkôrbianiô), Òmańc (mëri duch òmanë), Roczitnik (demón
wiatrów i sztormów, ògradzan czarodzejnëch roscënków), czy Szëmich (strogòtlëwi duch
lasów, ògradzan ùbëtnëch cyszawów i zdôlnëch szëmów) to demony, które za teren
zamieszkania lub swej działalności obrały przede wszystkim lasy. Wśród demonów leśnych
najbardziej znaną postacią jest jednak Bòrowô Cotka. Według wierzeń ma opiekować się nie
tylko borami i lasami oraz ich mieszkańcami, ale także dziećmi (ma ich strzec przed
czarownicami).

Bòrowô Cotka (Smażyno w gminie Linia)
(Źródło: http://www.pomorskie.eu/pl/turystyka/szlaki/tematyczne/gmina_linia_poczuj_kaszubskiego_ducha)

Bogaty jest również świat duchów wodnych, gdzie można wyróżnić takie postacie jak
np.: Mùmôcz (mëri duch wòdny, sprôwca topielców), Nëczk (sprôwca niewezpiecznëch
wòdnëch krãcëszków), Pòpławnik (mëri duch trzãsawisk, sapów, bażelnic i dãplów), Szôlińc
(mëri duch pòdbieżannégò wòdowiszcza, przëczińca szôlonëch mòrzczich wiejów), Topielëca
(sprôwca ùtoniãcégò), czy Mòrzëca (mòrzkô panna). W tym gronie niezwykle ciekawą
postacią jest Szôlińc. Według dawnych wierzeń mieszkańców Kępy Żarnowieckiej – stwierdził
Jerzy Samp – demon ten ukrywa się w niedostępnej krainie wiecznych mrozów, przebywając
prawie zawsze w lodowych grotach, aż na samym biegunie północnym. Kiedy jednak
wypływa na powierzchnię morza, to wówczas pojawia się sztorm. Dusze rybaków, którzy
zginą w czasie sztormu, przemieniają się w ptaki (mewy, rybitwy, albatrosy) i unoszą się

ponad falami. Kaszubi określają ofiary okrutnej działalności tego diabła morskiego mianem
mòrzkùlców: Kiedy morze ryczy przeraźliwie podczas sztormów wiosennych, oznacza to – jak
relacjonuje kaszubskie wierzenia Jerzy Samp – potępieńczy krzyk morzkulców. Gdy wdziera
się w wysokie skarpy klifowego brzegu, powodując obrywanie się całych masywów, to jakby
Szalińc powstrzymywał ich przed ucieczką na ląd. A kiedy przed nastaniem nocy
świętojańskiej zdarza się, że ktoś, nie bacząc na powtarzane od stuleci przestrogi, zażywa
kąpieli morskiej, wróży mu to śmierć. Człowiek taki nigdy już nie wyjdzie z wody.
W literaturze kaszubskiej Szôlińc jest znany także jako Gòsk. W swej poetyckiej formie
często porównywany jest do greckiego boga mórz Posejdona i rzymskiego Neptuna.
Omawiając demony związane ze środowiskiem wodnym, warto jeszcze zwrócić uwagę na
fakt, że wspomniana Mòrzëca jest odpowiednikiem syreny. Kaszubskie syreny mają złote
włosy, naszyjnik z bursztynu, wianek z kwiatów na głowie i pięknie śpiewają. Zdaniem
Jerzego Sampa na Pomorzu zachowały się pewne ślady dawnych wierzeń, które wskazują na
judeo-chrześcijański rodowód tych istot (nawiązanie do przejścia Izraelitów przez Morze
Czerwone – syreny to dawne rozpustnice, towarzyszące wojsku egipskiemu, które zostało
pochłonięte przez morze). Warto w tym miejscu dodać, że podobny motyw występuje
w folklorze rosyjskim.

Morska Panna (Faraonka) z Powołża (Rosja). Rzeźba z XIX w.
(Źródło: http://ru.wikipedia.org/wiki/Морская_дева)

Niektóre duchy wywierają znaczący wpływ na charakter i zachowanie ludzi, np.: Bòtk
(duch zwarów i niepòrządkù), Damk (je mërawim duchã tajemnotë i krëjamnotë), Déf

(procëmnik wszëdnégò pòkrokù i nowactwa), Gòrzëcel (duch gòrzu i zemstë), Gòstk (duch
gòscëtwë i ògradzan gòszczacëch i gòszczonëch), Grzenia (duch i ògradzan spikù i snicô),
Jenk (duch westchnieniô i pòceszeniégò), Jigrzan (strogòtlëwi duch, ògradzan jigrów
i jigrzëcznëch ùbaw, tunów i wszelejaczich rozgracëji), Klëniôcz (duch kradzë i charłãstwa),
Lelek (duch mùskòwégò niedomôgù i głëpòtë), Lubiczk (duch lubòtnégò ùczëwù i seksu),
Mërk (duch biédë i nãdzë), Paralusz (duch gòrzu i nôgłi smiercë), czy Przëgrzecha (mëri duch
pòkùsnotë i pògòrchë).
Nie wszystkie demony są rodzimego pochodzenia. Zdaniem Gerarda Labudy
niemieckie korzenie ma Klabaternik (opiekun ludzi morza), który na Kaszuby przywędrował
razem z marynarzami i rybakami. Jak podaje Jerzy Samp, według wierzeń kaszubskich
rybaków, Klabaternik jest po prostu duszyczką maleńkiego dziecka, które na świat przyszło
martwe, lub zmarło jeszcze, zanim zdołano je ochrzcić (widoczny jest tu efekt nałożenia się
chrześcijaństwa na dawne wierzenia pogańskie). Aleksander Labuda charakteryzując demona
odpowiadającego za kradzieże (Klëniôcz) stwierdził, że jest importowany, bowiem nasi
przodkowie nie znelë co to je złodzéjstwò. Nie wdając się w dyskusję na temat pochodzenia
tego demona i zachowań Kaszubów (dawnych i współczesnych), warto przytoczyć dwa
przekazy historyczne (pierwszy pochodzi z XII stulecia, a drugi z końca XIX w.). W jednym
z żywotów św. Ottona z Bambergu czytamy: Taka zaś między nimi jest wiara i społeczna
świadomość, że całkiem nie znajdziesz między nimi złodziei lub oszustów. Skrzyń lub
schowków zamkniętych nie posiadają. Bo ani zamku, ani klucza u nich nie widzieliśmy, co
więcej bardzo się dziwili, że tobołki nasze i skrzynie widzieli pozamykane. Odzież swoją,
pieniądze i wszystkie kosztowności swoje chowają w beczkach i stągwiach całkiem prosto
przykrytych. Nie obawiają się żadnego oszustwa, bo go sami nie doznają. Kilka stuleci
później, na łamach tygodnika Wędrowiec, który ukazywał się w Warszawie na przełomie
XIX/XX w., w opisie Szwajcarii Kaszubskiej czytamy m.in.: Na zakończenie zaś słówko
jeszcze o ludzie, zamieszkującym te okolice. Lud to poczciwy, łagodny, nabożny; tak dobry
charakter ogółu rzadko w świecie daje się spotkać. Kaszubi mienia swego nie zamykają pod
kluczem, a jednak nie słychać tam o wypadkach kradzieży.
……………..…………………………………………………………..………………………...
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Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. III).
Wiara w wampiry była znana na całej Słowiańszczyźnie. Niektórzy uczeni słowo
wampir wywodzą właśnie z języka prasłowiańskiego. Inni z kolei uważają, że pojęcie to
przeszło do języków słowiańskich z języka tureckiego. Samą ideę wampiryzmu wywodzi się
niekiedy z kultury chińskiej. W tradycji greckiej i rzymskiej spotykamy pewne wierzenia
i obrzędy, które wskazują, że w tych kulturach istniała również obawa przed istotami
demonicznymi, żywiącymi się ludzką krwią. Jako przykład podaje się często grecką Lamię,
która pożerała dzieci i młodych mężczyzn. Pierwowzorem tego żeńskiego demona była
prawdopodobnie Lilith – postać demoniczna wywodząca się z Mezopotamii, obecna
w folklorze żydowskim (mordowała noworodki). Według średniowiecznych żydowskich
podań Lilith miała być pierwszą żoną Adama.

Postać Lilith na sumeryjskiej tabliczce z Ur (II tys. p.n.e.)
(Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lilith)

Według wierzeń kaszubskich człowiek, który urodził się z czepkiem na głowie
(istniały też inne objawy, np. posiadał dwa zęby w chwili narodzin), staje się po śmierci
Wieszczim, czyli wampirem. Taka istota przychodzi następnie po swoich najbliższych.
Aleksander Labuda w dziele Bògòwie i dëchë naj przodków stwierdził: Jawernym do
Wieszczégò je Ópi, le jesz wiele gòrszim, jiże bierze lëdzy jak mór i chëra. A jak sã dodrze do
kòscelnëch zwònów, tej tak dalek wkół, jak le głos zwònów czëc, wszëtcë ùmierają. Warto
przytoczyć tu wypowiedź Kornelii Januszewskiej (ze zbiorów Muzeum Etnograficznego
w Toruniu; zob. bibliografia): Trup, który był miękki i miał czerwone uszy, był wieszczy. Ten
był dla otaczającej rodziny niebezpieczny. Ten, chociaż leżał już pogrzebany, to żył w trumnie.
Potrafił wstać. Rozwalił mogiłę i wyszedł do dzwonów i dzwonił. Ci wszyscy, co te dzwony
słyszeli, umierali. Żeby temu zapobiec trzeba go było zaopatrzyć. Robiło się z gromnicy pięć
woskowych krzyżyków, które nie dawały mu się dźwignąć. Potem kładło mu się pod drugi
łokieć spis pieśni czy też modlitw z książeczki do nabożeństwa, gdzie nie było „amen”. Gdyby
doczytał gdzieś „amen”, to wstanie i pójdzie do dzwonów. Taki zwyczaj miał być
praktykowany w podchojnickiej wsi jeszcze w okresie międzywojennym. Istniał także
zwyczaj wkładania Wieszczemu pod język monety. Przypomina to obyczaje Greków, znaną
z mitologii zapłatę Charonowi za przewóz przez Styks. Warto też dodać, że starożytni
Chińczycy wkładali zmarłym do nozdrzy muszelki kauri (pełniły funkcję środka płatniczego),
co miało ich uchronić przed wejściem w ciało złych duchów.
Wiara w upiory prowadziła niekiedy do bezczeszczenia zwłok, ponieważ gdy nie
zostały one odpowiednio zabezpieczone, istniała obawa, że upiór będzie się mścił na rodzinie.
Można było się przed tym uchronić rozkopując potajemnie mogiłę i ścinając zmarłemu głowę.
Należało ją wówczas ułożyć między stopami, by upiór nie mógł jej dosięgnąć rękoma.
W mitologiach i dawnych wierzeniach różnych ludów dużą rolę odgrywały zwierzęta,
zwłaszcza w związku ze śmiercią (zob. wyobrażenie Lilith). Także Kaszubi wierzyli, że
niektóre zwierzęta mają w tej sferze szczególne znaczenie, np. zwiastowały śmierć. Obok psa
(wycie w nocy) i kreta (rycie w pobliżu domu), taką rolę najczęściej pełniła sowa.
W języku kaszubskim zachowało się wiele określeń diabła, co może wskazywać na
rozbudowany system wierzeń w tej materii. Biés, Kóbel, Kùdiôbeł, Kùka, Pùrtk to tylko
niektóre nazwy. Najbardziej znanym określeniem jest jednak Smãtk (po polsku: Smętek).
Aleksander Labuda charakteryzuje go następująco: Smãtk to wipny duch procëmnotów
i psotów, je gòrlëwim ògradzanem wszëternôstczich lewòtnëch dosëznów naszégò
kaszëbsczégò semietu. Pierwi béł sprôwcą smùtków i nazéwôł sã Smùtk, le pòzdze ze
smùtnégò Smùtka zrobił sã nasz psotny, wipny i chitri Smãtk. Postać Smętka na trwałe weszła

do literatury kaszubskiej, m.in. za sprawą dzieł Hieronima Derdowskiego, Aleksandra
Majkowskiego, Jana Karnowskiego i Jana Drzeżdżona.
Kontakt z diabłami miały czarownice. Wiara w czary i czarownice była niegdyś
rozpowszechniona w całej Europie. Wykrywaniu czarownic miał służyć Młot na czarownice
(Malleus Maleficarum), podręcznik opracowany w XV w. przez dwóch niemieckich
dominikanów. O uprawianie czarów oskarżano głównie kobiety, ponieważ – jak twierdzili
autorzy owego podręcznika – Wszystkie czary pochodzą z cielesnej żądzy, która jest
w kobietach nienasycona. Osoby oskarżone o czary były poddawane próbom wody
(opuszczano je do wody, tonięcie oznaczało niewinność, ponieważ wierzono, że czarownice
są lekkie i nie mogą utonąć), ognia (oskarżonym kazano przenosić w rękach rozpalone żelazo
lub po nim stąpać), łez (uważano, że czarownica nie może płakać; nakłaniano zatem
oskarżone, by zapłakały), wagi (uważano, że czarownice są lekkie i potrafią latać – jeśli
oskarżona ważyła poniżej 50 kg, oznaczało to, że jest czarownicą), igły (szukanie na ciele
znamion, które miały być efektem działalności diabła – nakłuwano je, a gdy nie płynęła krew,
oznaczało to, że dana osoba miała kontakt z diabłem). Często, w wyniku poddawania
torturom, oskarżone przyznawały się do zarzucanych im czynów. Na Kaszubach
miejscowością silnie kojarzoną z czarownicami było Staniszewo. Ma to odbicie nie tylko
w legendach – np. w 1695 r. skazano na spalenie żywcem niejaką Katarzynę Mrówczynę,
mieszkankę Staniszewa.

Akta procesu przeciw Katarzynie Mrówczynie
(Źródło: http://studioopinii.pl/jerzy-lukaszewski-mloteczek-na-czarowniczki/)

Choć w XVIII w. w wielu państwach europejskich (np. w Rzeczypospolitej
i Królestwie Prus) zakazano stosowania tortur i skazywania na karę śmierci osób oskarżonych
o uprawianie czarów, to jednak zdarzały się samosądy. Na Kaszubach odnotowano taki
przypadek w 1836 r., gdy mieszkańcy Chałup utopili Krystynę Ceynowę. Warto dodać, że do
czasów współczesnych zachowały się na Kaszubach w szczątkowej formie przekonania
o istnieniu osób, które są w stanie rzucić na kogoś (ludzi czy zwierzęta) urok.
W kaszubskiej demonologii, podobnie jak w wierzeniach innych Słowian, przeważają
istoty złe, na co w dużej mierze wpłynęło przyjęcie chrześcijaństwa. Istnieje jednak szereg
istot, które funkcjonują na pograniczu dobra i zła. Wśród nich są krôsniãta. Te małe duchy
domowe, podobne do człowieka, według dawnych wierzeń, upodobały sobie przede
wszystkim różne dziury i otwory, nie tylko w domach, ale i w stajniach oraz chlewach.
Mieszkały też w pniach drzew. Nie wolno ich było wyrzucać z gospodarstwa, gdyż z zemsty
mogły spowodować choroby, jak również podmieniać noworodki, które były pozbawione
opieki. Gdy były dobrze traktowane – pomagały w pracach domowych. Krôsniãta mają swe
odpowiedniki w mitologiach wielu ludów (np. skandynawskich).
Kaszubi wierzyli także w olbrzymy zwane stolemami. Dowodem ich istnienia są
liczne głazy narzutowe oraz podania, a przede wszystkim fakty językowe, zwłaszcza związki
frazeologiczne (np. chłopiskò stolemnégò rostu). Stolemy miały wpływ na kształtowanie się
krajobrazu Kaszub. Dzisiaj mianem Stolema określa się osoby zasłużone dla Kaszub. Od
1967 r. Klub Studencki Pomorania nadaje takim osobom Medal Stolema.

Medal Stolema nadawany przez Pomoranię
(Źródło: http://www.pomorania.pl/index.php?event=article&parent_id=70&menu_id=1)
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Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. I).
W kaszubskich obrzędach i zwyczajach można dostrzec relikty dawnych wierzeń
pogańskich. Chrześcijaństwo nie wykorzeniło bowiem w pełni pogaństwa, a w ciągu wieków
niektóre elementy dawnej obrzędowości zostały przejęte i dostosowane przez nową religię,
którą nasi przodkowie przyjęli przed tysiącem lat. Od końca XIX w. następuje powolny zanik
dawnych zwyczajów. Dzisiaj niektóre z opisywanych w książce obrzędów i zwyczajów
w ogóle nie występują, inne tylko w szczątkowej formie lub w części Kaszub, a jeszcze inne
próbuje się odrodzić. Współczesna obrzędowość kaszubska jest przede wszystkim związana
z kalendarzem kościelnym (rokiem liturgicznym).

Adwent
Adwent jest okresem oczekiwania i przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia.
Jest to czas postu i, jak to ujął Longin Malicki w Roku obrzędowym na Kaszubach,
wstrzemięźliwości od wszelakich uciech. W związku z tym nie były dozwolone zabawy
i tańce, nie zawierano wówczas małżeństw, a zakazane były także zaręczyny. W adwencie
rolnicy powstrzymywali się od uprawy ziemi, ponieważ ziemia w tym czasie odpoczywa.
Szczególnie ważny jest przypadający 4 grudnia dzień św. Barbary. Kult tej świętej był
niegdyś rozpowszechniony na całych Kaszubach, natomiast dzisiaj jest już obecny tylko
u rybaków, co wyraża przysłowie: Barbara swiãtô ò rëbôkach pamiãtô. Kaszubscy rybacy
proszą w ten dzień świętą o dobry połów i opiekę w czasie pracy na morzu (za opiekuna
rybaków uważano również św. Mikołaja). Dawniej w dniu św. Barbary gospodarze ucinali
gałąź wiśni, bądź czereśni i wstawiali ją do butelki z wodą – jeśli zakwitła w okolicy Bożego
Narodzenia oznaczało to nie tylko dobry zbiór owoców, ale i zapowiadało, że choroby ominą
rodzinę. Warto jeszcze dodać, że wspomniany św. Mikołaj w dniu 6 grudnia rozdaje dzieciom
prezenty – wkłada je w nocy do wcześniej przygotowanych i wyczyszczonych butów.
Pod koniec adwentu, zwykle w Wigilię, ale czasem także po Bożym Narodzeniu,
domowników odwiedzały zespoły przebierańców, zwane po kaszubsku Gwiżdżama,
Gwiôzdkama, czy też Panëszkama (zwyczaj ten do dzisiaj jest jeszcze praktykowany).
Wigilia i Boże Narodzenie (Gòdë)
W barwnym korowodzie przebierańców, który odwiedzał domy uczestniczyło kilka
lub kilkanaście osób, którym przewodził Gwiôzdór. Członkowie takiego zespołu przebierali
się zwykle za następujące zwierzęta: kozę, kozła, bociana, konia, barana, niedźwiedzia

i wilka. Ponadto w orszaku bywali żandarm, dziad z babą, kominiarz, diabeł, Cygan, Żyd,
postać symbolizująca śmierć i muzykanci. Gwiôzdka, wpuszczona do domu, zachowywała się
hałaśliwie i niekiedy nawet dokuczliwie (np. rozsypywała w pokoju sadzę), co jednak
spotykało się z aprobatą domowników. Opisany zwyczaj nawiązuje do dawnych praktyk
obrzędowych, które miały zapewnić pomyślność, urodzaj i płodność.

Fragment opowiadania pt. Gwiôzdka Franciszka Gruczy (Zrzesz Kaszëbskô, nr 12 z 1937 r.)
Niegdyś w okresie świątecznym (do święta Trzech Króli) praktykowano również
zwyczaj obchodzenia miejscowości przez tzw. szopkę. Wówczas zazwyczaj starsi chłopcy
kolędowali ze stajenką zwieńczoną na ogół gwiazdą (w środku znajdował się żłóbek). Dodać
jeszcze należy, że Wigilia jest zawsze szczególnie radosnym dniem dla dzieci, ponieważ to
Gwiôzdór obdarowywuje je różnymi prezentami.

Chłopcy z szopką (Kościerzyna, 1908 r.)
(Źródło: http://www.gazetakaszubska.pl/39524/gwiazdka-na-kaszubach-wczoraj-i-dzis-zobacz-artykul-sprzed-100-lat)

W Wigilię obowiązywał post. Podczas wieczerzy podawanych było dziewięć potraw,
na stole królowały kluski z suszem owocowym, kapusta z grzybami i ryby. Siano na stole
i opłatek nie są znane u ludu kaszubskiego – pisał w 1909 r. anonimowy autor na łamach
Gryfa. Dwadzieścia kilka lat później niemiecki językoznawca Friedrich Lorentz nakreślił
nieco inny obraz wieczerzy wigilijnej: Na stół kładzie się trochę siana i słomy, a w kątach
izby ustawia się snopy słomy żytniej, ażeby żyto w przyszłym roku dobrze plonowało. Wraz
z napływem ludności polskiej na Kaszuby, który miał miejsce po wojnach światowych,
Kaszubi stopniowo przejmowali zwyczaj dzielenia się opłatkiem, który dzisiaj stał się
powszechny. Po wieczerzy wigilijnej gospodarz wychodził do ogrodu i trzykrotnie pukał
w każde drzewko, oznajamiając mu w ten sposób, że narodził się Zbawiciel. Parobkowie
wynosili natomiast z izby snopy i kręcili ze słomy powrozy, którymi obwijali drzewka
(w celu ochrony przed mrozami).
Kaszubi wierzyli, że w noc wigilijną dzieją się cuda. Friedrich Lorentz opisał to w ten
sposón: Drzewa puszczają latorośle, pod śniegiem kwitnie czarodziejski kwiat, jabłonie
puszczają pączki, kwitną i wydają owoce, ginące jednak o północy. Kto przypadkowo zerwie
taki owoc, będzie miał szczęście w przyszłym roku, kto jednak oczekuje jego ukazania się, tego
spotka nieszczęście a nieraz śmierć. W nocy tej zwierzęta rozmawiają z sobą, jednakże
niebezpiecznie jest podsłuchiwać je. (…) O północy zamienia się woda w źródłach
i strumykach w wino, ale mogą je pić tylko nieświadome i niewinne istoty. Wspomniany już
anonimowy autor artykułu zamieszczonego w Gryfie przekazał z kolei jak niebezpieczne było
podsłuchiwanie zwierząt: Pewien gbur (…) ukrył się wieczorem na strychu, nad parą wołów
swoich, aby w grzesznej ciekawości usłyszeć, o czym też zwierzęta rozmawiać będą. Spotkała
go za to straszna kara. Otóż kiedy zbliżyła się północ, jeden wół do drugiego przemówił: jedz,
brace, bò za trzë dni bãdzema naju pana wiozła na smãtôrz! – Od przerażenia gbur upadł ze
strychu i złamał szyję, a wtedy go wiozły za trzy dni na cmentarz.
W noc wigilijną robiono również wróżby: dziewczęta ze słomki wyciągniętej ze snopa
wigilijnego mogły dowiedzieć się czy wyjdą w nadchodzącym roku za mąż. Lorentz podaje,
iż wierzono, że ten kto w czasie pasterki klęczał obok drzwi kościelnych na stołeczku
wykonanym z dziewięciorakiego drzewa iglastego, może rozpoznać wszystkie czarownice.
W okresie międzywojennym choinka w domach kaszubskich nie była zjawiskiem
powszechnym. Przystrajanie choinki nie wszędzie jest rozpowszechnione – stwierdził
w latach 30. XX w. w książce Kaszubi. Kultura ludowa i język Friedrich Lorentz – i częściej
spotykane na północy niż na południu.

Longin Malicki pisał, że pierwsze święto Bożego Narodzenia upływa na Kaszubach
bez szczególnych zwyczajów czy obrządków. Drugiego dnia świąt święcono w kościele owies.
Poświęcone zboże dawano następnie bydłu, aby dobrze się chowało, a część mieszano
z ziarnem siewnym, co miało gwarantować obfite plony. W dniu św. Szczepana następowały
rodzinne i sąsiedzkie odwiedziny.
W okresie między Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli nie można było prać,
prząść i tkać. Wierzono, że gdyby ktoś jednak wykonywał te czynności, wówczas bielizna
podarłaby się, a utkany materiał okazałby się niezbyt trwały.
Nowy Rok i święto Trzech Króli
W wigilię Nowego Roku praktykowano wróżby, m.in. poprzez rzucanie pantoflami –
ich położenie wróżyło zamążpójście, opuszczenie domu, a nawet zgon. Przez narysowanie
święconą kredą lub smołą trzech krzyży na drzwiach stodoły zabezpieczano zwierzęta przed
szkodliwą działalnością czarownic. W noc sylwestrową dozwolone były dowcipne działania,
a niekiedy nawet bardzo dokuczliwe – wyprowadzano zwierzęta ze stodół, wyjmowano
bramy, zatykano kominy, czy wyprowadzano wozy na środek zamarzniętych jezior.
Dokonywano tej nocy także wypędzania starego roku. Jak podaje Longin Malicki: Ciągnący
przez wieś orszak czyni wrzawę, trzaska z batogów, bębni, bije w patelnie, dzwoni, klekoce
kołatkami, trąbi na rogach.
W Nowy Rok należało bardzo wcześnie wstać, ponieważ miało to chronić przed
lenistwem i ospałością. Po uczestnictwie w mszy świętej następowały wzajemne odwiedziny
i składanie życzeń noworocznych.
W okresie bożonarodzeniowo-noworocznym (do 6 stycznia) po Kaszubach chodzili
chłopcy przebrani za trzech króli. Chodząc od domu do domu śpiewali kolędy, w zamian
otrzymując ofiary (niegdyś żywność, zwłaszcza pieczywo, a obecnie pieniądze). W wigilię
Trzech Króli święcono wodę i kredę: krzyże narysowane na drzwiach święconą kredą
uniemożliwiały wstęp czarownicom i diabłu.

Zapusty
Karnawału na Kaszubach nie obchodzono raczej hucznie, mimo iż nie unikano zabaw.
Dopiero w trzy ostatnie dni tego okresu (przed środą popielcową), określane przez Kaszubów
mianem zôpùstów, sytuacja ulegała diametralnej zmianie. Kaszubi spędzali zôpùstë na
zabawach w karczmach i – rzadziej – w domach.

W obrzędowości ludowej ważne było również święto Matki Boskiej Gromnicznej
(2 lutego). Poświęcone w tym dniu świece chroniły domowników przed burzami (dawniej
także przed wilkami), a umierającym oświetlały drogę w zaświaty. W dzień św. Agaty
(4 lutego) święcono chleb i sól, bowiem wierzono, że zwierzęta, którym podano taką sól, były
chronione przed chorobami i ukąszeniem żmii, a kawałki chleba włożone pod strzechę
chroniły przed gromami. Na północy Kaszub święcono także wodę, która miała chronić domy
przed pożarami wznieconymi przez pioruny.

Popielec i Wielki Post
Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który dawniej dla Kaszubów
(w pewnym stopniu również i dzisiaj) oznaczał wyrzeczenie się potraw mięsnych. Na stołach
w tym okresie dominowały zupy owocowe, żur i śledzie.
Dawniej wierzono, że w nocy z wtorku na środę wśród bawiących pojawiał się diabeł
i przeganiał tych, którzy zbyt długo się bawili. Na okres postu chowano instrumenty
muzyczne – w tym okresie zabronione były bowiem wszelkie zabawy.
W niedzielę palmową święci się gałązki wierzbowe z baziami. Dawniej powszechny
był zwyczaj porannych sąsiedzkich wizyt, podczas których lekko uderzano domowników
palmą (gałązką wierzbową), co miało zapewnić zdrowie. Poświęcone gałązki rozmieszczano
w różnych częściach domu, najczęściej za obrazami, a także w pomieszczeniach
gospodarczych. Ponadto domownicy połykali po jednej bazi, co miało chronić przed
chorobami gardła. Niedziela palmowa faktycznie rozpoczyna okres Wielkanocy, który
cechuje się bogatą obrzędowością (zob. temat 22, cz. II).
……………..…………………………………………………………..………………………...
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Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. II).
Wielki Tydzień
W kaszubskiej obrzędowości, po Niedzieli Palmowej, duże znaczenie miały ostatnie
dni Wielkiego Tygodnia. W Wielki Czwartek gotowano i farbowano jajka wielkanocne,
głównie na czerwono i żółto, wysiewano także kwiaty. Dawniej, w niektórych rodzinach
kaszubskich istniał zwyczaj obmywania nóg przed pójściem na mszę Wieczerzy Pańskiej, co
miało zabezpieczyć przed ukąszeniem żmii i skaleczeniami. Na pamiątkę biczowania Jezusa
Chrystusa, w Wielki Czwartek lub w Wielki Piątek (w zależności od regionu Kaszub)
praktykowano niekiedy zwyczaj biczowania domowników gałązką agrestu. W Strzepczu
stosowano to tylko wobec dzieci, bijąc je lekko i mówiąc: Płaczëta, dzys je płaczëbòga
(Płaczëbóg to określenie Wielkiego Piątku). Aleksander Labuda uważa, że wyniku przyjęcia
chrześcijaństwa utożsamiano Płaczëbòga z Chrystusem ubiczowanym i ukrzyżowanym.
Samego boga scharakteryzował w dziele Bògòwie i dëchë naj przodków: Płaczëbóg miôł pòd
swòją ògradzą pòjimańców i skôzańców. Òsta do dzys dnia pò nim pamiątka: dëgùsë.

Artykuł Aleksandra Labudy pt. Grzepa Płaczëboga (Zrzesz Kaszëbskô, nr 1 z 1937 r.)

W Wielki Piątek, przed wschodem słońca, w niektórych okolicach Kaszub kobiety
zamiatały dom i wynosiły śmieci na grunt sąsiada, uwalniając w ten sposób swoje domostwo
od robactwa, które przechodziło do sąsiada. Nie wykonywano raczej w ten dzień prac w polu,
ale wskazane za to było sadzenie drzewek owocowych czy krzewów. W piątkowy wieczór
kąpano się w jeziorach, co miało chronić skórę przed różnymi chorobami. W Wielką Sobotę
święcono ogień. Kreślono również popiołem krzyże na drzwiach, do których przybijano
ciernie, co miało skutecznie chronić dom przed czarownicami. Na Półwyspie Helskim
w sobotni wieczór chłopcy chodzili z klekotkami. W niektórych miejscowościach przyjął się
zwyczaj trzymania straży przy Grobie Pańskim (pełnią ją członkowie Ochotniczej Straży
Pożarnej). Dawniej nie był znany na Kaszubach zwyczaj przynoszenia do kościoła potraw
w koszyku, w tym jajek. Tzw. święconka, praktykowana w Polsce od kilku stuleci, na
Kaszubach pojawiła się dopiero w XX w. W latach 30. XX w. Bożena Stelmachowska ujęła
to w następujący sposób: Jednakże jest to zwyczaj współczesny, zaprowadzający się obecnie
na całym Pomorzu pod wpływem sąsiednich dzielnic, a przez Kaszubów, wiernych swoim
dawnym tradycjom, nazywany „polskim”.

Wielkanoc
Wielkanoc po kaszubsku określa się terminem Jastrë. Niektórzy uczeni dopatrują się
w tej nazwie związków z germańską boginią wschodzącego światła Eostre (Ostara) – od tego
imienia ma się wywodzić termin Ostern, czyli Wielkanoc. Prawdopodobnie dzięki kultowi tej
bogini z Wielkanocą kojarzy się nam postać zająca (symbol płodności czy nawet lubieżności
oraz odrodzenia życia) i świątecznego jajka (symbol odradzającego się życia). Dodać jednak
należy, że zając był obecny w mitologiach wielu ludów.

Ostara w ujęciu Johannesa Gehrtsa (1855-1921)
(Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostara_by_Johannes_Gehrts.jpg)

Inni uczeni wiążą termin Jastrë ze słowiańskim Jastrzëbògã lub boginią Jastrą
(zob. temat 21, cz. I). Dodać należy, że Jastrzëbóg jest niekiedy utożsamiany z rugijskim
Rujewitem (Rugewitem). Saxo Gramatyk, duński kronikarz żyjący na przełomie XII/XIII w.,
stwierdził, że posąg tego boga w świątyni znajdującej się w Gardźcu na Rugii (obecne
miejscowość Garz na terenie Niemiec), wykonany był z dębowego drzewa. W jego piersiach
i tułowiu wyżłobione były otwory, w których gnieździły się jaskółki. W popularnych
opracowaniach próbuje się niekiedy sugerować, że symbolizująca wiosnę jaskółka jest
reliktem czy też echem dawnego kultu. Świadczyć o tym ma szczególny stosunek Kaszubów
do tego ptaka, co wyraża powiedzenie zasłyszane przez ks. Bernarda Sychtę w Swarzewie: To
je grzéch zabic jaskùlkã. Chto bë zabil jaskùlëcã, tegò trzasnie piorën. Niektórzy uczeni
uważają, że Rujewit był wcieleniem (wariantem) Peruna lub Jarowita. W tej koncepcji uważa
się, że imię Peruna (jego kult poświadczony jest w źródłach pisanych w zasadzie tylko na
Rusi) otoczone było prawem tabu i w związku z tym zabroniono wypowiadania jego imienia.
Należy także dodać, że świętym drzewem tego gromowładcy był dąb. Z kolei
wschodniosłowiańskim odpowiednikiem Jarowita (utożsamia się go również ze św. Jerzym)
był prawdopodobnie poświadczony w folklorze Słowian wschodnich i południowych – Jaryło,
bóg płodności i zwiastun wiosny. Słowianie wyobrażali sobie go jako młodzieńca z wiankiem
na głowie, w białej szacie i na białym koniu. Atrybutami tego boga były bazie lub snop zboża
(niekiedy także głowa ludzka, którą Jaryło trzymał w ręku).

Jaryło
(Źródło: http://myfhology.info/gods/slavyans/yarilo.html)

Językoznawcy wskazują też, że kaszubska nazwa Wielkanocy może wywodzić się od
słowa jaster (jasny, świetlisty). Tłumaczenia te wzajemnie się uzupełniają. Jak wskazują na to
uwagi Aleksandra Labudy: Jastrzëbóg to dobrotlëwi, jasny bóg zymkù. Starwi calëchną
nôtërą, kôże òdeckniwac ze zëmòwégò spikù, stroji rodã w zeléń i kôże jastrzëc sã trój
kwiatóm na pòlach i łąkach. Jego zdaniem, wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, nastąpiło
utożsamienie Jastrzëbòga ze zmartwychwstałym Chrystusem.
W pierwsze święto wielkanocne, przed wschodem słońca, udawano się (nie
rozmawiając w drodze) do pobliskich rzek lub potoków, aby obmyć twarz, a nawet wykąpać
się. Zabierano też wodę do domu, aby mogli z niej skorzystać wszyscy domownicy, ponieważ
wierzono, że woda wielkanocna gwarantowała zdrową i piękną cerę oraz leczyła choroby
skórne. W niektórych okolicach Kaszub utrzymywano, że w poranek wielkanocny można
zobaczyć na tarczy słonecznej Baranka z krzyżem, czyli Jezusa Chrystusa. Istniał też zwyczaj
składania sąsiadom Wesołego Alleluja, któremu towarzyszyło obdarowywanie się
pomalowanymi jajkami. Po uroczystości kościelnej następowało śniadanie, a na stole gościły
jajecznica na boczku, czernina oraz młodzowi kùch, czyli ciasto drożdżowe.
W drugi dzień Wielkanocy, z samego rana, miało miejsce dëgòwanié – chłopcy
i mężczyźni z rózgami brzozy lub jałowca odwiedzali domy i uderzali po nogach dziewczęta
i kobiety (najlepiej, gdy jeszcze nie wstały z łóżka). Dawniej w wielkanocny wtorek to
dziewczyny dygowały chłopców. Zwyczaj ten należy interpretować jako sposób
przekazywania osobie uderzanej mocy i siły żywotnej, którą posiada zielona gałązka.

Dëgòwanié
(Źródło: http://koronakaszub.eu/kaszubskie-zwyczaje.html)

Obecnie jednak dëgòwanié zanika. Ks. Jan Perszon przyczyny zaniku tego zwyczaju
określił w następujący sposób: Dziś odwiedziny grupy z dyngusem są coraz rzadsze wskutek
daleko posuniętej prywatyzacji życia i rozbicia struktur społecznych i sąsiedzkich wsi.
Dlatego dyngus odbywa się najczęściej w gronie małej lub większej rodziny. Dodać jeszcze
należy, że dawny zwyczaj wypierany jest przez nowy, czyli polewanie wodą. Warto jednak
zwrócić uwagę na fakt, że i niegdyś na Kaszubach woda była elementem dëgùsa. Jan Patock
pisał na początku lat 30. XX w.: W drugie święto rano zaczyna się tak zwany dyngus, po
kaszubsku „dëgòwanié”. Chłopcy, uzbroiwszy się w rózgi brzozowe i wodę, chodzą od domu
do domu, biją i oblewają dziewczęta. Pomimo, iż słyszy się piski i narzekania, jednak
dziewczęta to lubią, gdyż „dëgòwanié” przynosi rzekomo zdrowie, piękność i szczęście
w miłości. Każdy młodzieniec kąpie i bije swoją wybraną; skoro tego nie uczyni, ona go
opuszcza (…). Zadowolony wieśniak przygląda się tym kąpielom, gdyż im więcej wylewa się
wody przy „dëgòwaniu", tym więcej mleka dadzą krowy na przyszły rok.
W poniedziałek wielkanocny przychodził też Zajc (Zając), który zostawiał dzieciom
prezenty we wcześniej przygotowanym gnieździe. Niegdyś takie gniazdo umieszczano
w ogrodzie czy stodole, a obecnie w domu, gdzie funkcję gniazda pełni zwykle koszyk.
Pełen radości okres Wielkanocny w liturgii Kościoła trwa do uroczystości Trójcy
Przenajświętszej (zob. temat 22, cz. III).
……………..…………………………………………………………..………………………...
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Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. III).
Okres wielkanocny
Okres Wielkanocny w liturgii Kościoła trwa do uroczystości Zesłania Ducha
Świętego, czyli tzw. Zielonych Świątek. W obrzędowości ludowej znaczenie mają zwłaszcza
ostatnie tygodnie tego okresu. W tzw. Dni Krzyżowe (poniedziałek, wtorek i środa),
przypadające przed świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, przed lub po mszy świętej,
odbywały się procesje błagalne (o urodzaj i Boże błogosławieństwo dla ludzkiej pracy) do
przydrożnych lub polnych krzyży i kapliczek. Powstrzymywano się w te dni od prac
polowych, gdyż panowało przekonanie, że zasiane wówczas rośliny nie przynosiły
odpowiednich plonów.
Od połowy XVII w. odbywają się pielgrzymki do Wejherowa. Pielgrzymi podążają na
tamtejszą Kalwarię m.in. na uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego. Przy kaplicy nad Cedronem praktykowany jest przez pielgrzymów zwyczaj
obmywania w potoku twarzy lub chorych miejsc na ciele, ponieważ wierzy się, że tamtejsza
woda ma moc uzdrawiającą. Jednym z elementów uroczystości religijnych jest swoisty taniec
feretronów (zob. http://www.youtube.com/watch?v=x4Q2pXBY9YE). W Zielone Świątki
przyozdabia się kościoły gałązkami brzozy, a niegdyś dekorowano również w ten sposób
domostwa (dzisiaj ten zwyczaj zanika).

Maik
Jeszcze w drugiej połowie XIX w. znany był na Kaszubach môjik (maik), czyli
zwyczaj pożegnania zimy i przywitania wiosny, obchodzony w pierwszą niedzielę maja
(niektóre opracowania podają ostatnią niedzielę kwietnia). Jan Patock, nauczyciel i znawca
folkloru kaszubskiego, opisał go na łamach Gryfa Kaszubskiego (1932 r.) następująco:
Dawniej chłopcy lub dziewczęta ustroili choinkę kolorowymi wstążeczkami, skrawkami,
pstrokatego papieru i świętymi obrazkami. Na szczycie choinki umieścili kolorowy wieniec
papierowy lub lalkę. Chłopiec lub dziewczynka nosili tę choinkę, kilkoro dzieci z kolorowymi
papierowymi czapeczkami na głowie towarzyszyło im. W przedsionku domu wieśniaka jedno
z dzieci dzwoneczkiem dawało znak, poczym wszyscy zanucili piosenkę, w której żegnano zimę
i witano lato, pokazywaniem zaś ustrojonej choinki prosili o datek, kolędując tak od chaty do
chaty przez całą wieś. Gdy ten obchód się skończył, dzieci udawały się do jednego domu,
gdzie wspólnie spożywały podarowane rzeczy.

Niegdyś, w krajobrazie gospodarczym Kaszub, duże znaczenie miało pasterstwo.
Także z tą dziedziną działalności Kaszubów związane były specyficzne zwyczaje, dzisiaj już
zapomniane. Zwykle w maju (ewentualnie w czerwcu) miał miejsce uroczysty obchód
postrzyżyn owiec, któremu towarzyszyła muzyka i różne zabawy (np. tzw. biôtczi – zawody
sprawnościowe pasterzy i parobków). W maju kończą się najważniejsze prace rolników –
siew i sadzenie ziemniaków. Prace te dawniej wykonywano w dniach nowiu księżyca, co
miało zapewnić najlepsze plony.

Wiosenne prace polowe (rys. autorstwa M. Krauze)
(Źródło: Tatczëzna, R. 1991, nr 3)

Boże Ciało
Do dzisiaj praktykuje się zwyczaj przystrajania kościołów i ulic gałęziami – na ogół –
brzozy, oraz ustawiania ołtarzy, ozdobionych kwiatami i ziołami, w miejscach, do których
dociera procesja w dzień Bożego Ciała. Po procesji zabierano zioła z ołtarza i umieszczano
w ogrodach i na polach, co miało zapewnić dobry zbiór owoców oraz udane żniwa.
W zapomnienie odszedł natomiast zwyczaj, który opisał Jan Patock: Na oktawę Bożego Ciała
kobiety wiją wianki z ziół, przepisanych zwyczajem, a poświęconych w kościele. Wianki te
przechowuje się przez cały rok, a używa ich się do najróżniejszych zabobonów. Taki bowiem
wianek, włożony do sita, przez które cedzi się mleko, chroni je od przedwczesnego

skwaśnienia, przywieszony zaś na ścianie domu, chroni od udaru słonecznego i od uderzenia
pioruna.
Przesilenie letnie/Noc świętojańska
Niegdyś wierzono, że w noc świętojańską uaktywniały się różnego rodzaju demony
i czarownice. Aby się uchronić przed ich działaniem ozdabiano domy gałązkami klonu.
W wigilię św. Jana miał miejsce obrzęd ścinania kani, która symbolizuje zło (zob. film:
https://archive.org/details/Scinanie_kani_dokument). Obrzęd ten niegdyś był powszechny,
zwłaszcza na północnych Kaszubach. Dzisiaj obserwowany jest jego renesans, ponieważ
organizowane są plenerowe widowiska.

Ścianie kani – widowisko w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich
(Źródło: http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/kania.html)

Najbardziej znanym i do dzisiaj praktykowanym zwyczajem świętojańskim jest
ognisko, choć obecnie sposób jego rozpalenia i cała obrzędowość z nim związana nieco
odbiegają od tego, co praktykowano dawniej. Z początkiem nocy – pisał przed II wojną
światową Jan Patock – zbierają się dziewczęta i chłopcy na najwyższym pagórku, przynoszą
beczkę, napełniają drzewem i smołą, a na zewnątrz obsmarowują smołą. Beczkę umacniają
następnie na wysokim drągu, który wkopują mocno w ziemię. Dokoła drągu układają
pastuszkowie wielki stos chrustu i kawałków drzewa. Najzręczniejszy parobek wspina się na
drąg i za pomocą krzesiwa zapala beczkę. Gdy płomień wybucha, rozlegają się wesołe okrzyki
młodzieży, otaczającej koło ognisko. Zabawie przy ognisku towarzyszyła muzyka i śpiewy.
Wierzono, że ten kto się wówczas zakochał, będzie z drugą osobą szczęśliwy,
a nieszczęśliwie kochający znajdą w te noc jedynie przelotne szczęście. Gdy drzewo się

dopalało, przeskakiwano przez ognisko, a resztki węgla zabierano do domu, aby spalić go
w domowym kominku. Dodać należy, że zwyczaj rozpalania ognisk w okresie letniego
przesilenia Słońca znany jest nie tylko w Słowiańszczyźnie, ale był niegdyś powszechny
w całej Europie. Podobnie powszechnie dawniej wierzono, że w noc świętojańską zakwitał
kwiat paproci, ten kto go wówczas znalazł i zerwał, zapewniał sobie szczęśliwe życie.
Wierzono również, że w noc świętojańską na moment pojawiają się zapadłe miasta i zamki
(zob. załącznik).

Noc świętojańska w ujęciu łotewskiego malarza i grafika Aleksandrsa Apsītisa (1880-1943).
Na Łotwie 23 i 24 czerwca są dniami wolnymi od pracy (święto państwowe).
(Źródło: http://data.lnb.lv/digitala_biblioteka/atklatnes/Apsveikumi/Latviski/240.htm)

Żniwa
Schyłek lipca i sierpień to okres żniw. Dawniej zwracano uwagę na dzień, w którym
się rozpoczynały. Najlepszymi były środa i sobota, czyli dni poświęcone Matce Boskiej.
Sprawą obojętną nie było też to, kto zaczął kosić zboże – żniwa powinien zacząć gbùr,
właściciel ziemi. Gdyby uczyniła to osoba niegodna, mogłoby to skutkować jakimś
nieszczęśliwym wypadkiem w czasie żniw. Uroczysty charakter miało też zakończenie żniw.
Z ostatnich skoszonych kłosów kosiarze uwijali bukiet (krutka) i zanosili do domu
gospodarza, który przy następnym zasiewie dodawał je do nowych ziaren. Miało to

zagwarantować udane plony w roku następnym. Gdy żniwa się kończyły, kobiety wiążące
zboże starały się uniknąć wiązania ostatniego snopa, który – w zależności od regionu Kaszub
– nosił nazwę bãks, bãkôrt lub stôri. W dzień zakończenia żniw urządzano zabawy
w gospodarstwach chłopskich, które stanowiły swego rodzaju dożynki (po kaszubsku
òżniwinë).

Żniwa na Kaszubach (1948 r.) – zdjęcie Henryka Hermanowicza (1912-1992)
(Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?showContent=true&id=2319)

Na okres żniw przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli
Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Zbierano wówczas zioła i rośliny, które po poświęceniu
w kościele nabierały magicznej mocy (zabezpieczały przed czarami, chroniły przed zarazą
i miały właściwości lecznicze, gwarantowały udane małżeństwo).
Wkrótce po zakończeniu żniw następowały wykopki i jesienny siew (dawniej zwykle
w środę lub sobotę). Nie mogła siać osoba, która w danym roku niosła zwłoki do grobu,
ponieważ siew mógłby się nie udać. Pierwsze ziarna chłop wysiewał na krzyż i w milczeniu –
rozmowa spowodowałby, że zasiane ziarna zostałby zjedzone przez ptaki.

Zaduszki
Dzień Zaduszny poświęcony jest pamięci zmarłych, odwiedza się wówczas gromadnie
cmentarze. Dawniej wierzono, że w nocy dusze zmarłych udają się do świątyń, by

uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych przez zmarłych księży. Mogły one też
odwiedzać domy swoich bliskich, w związku z czym istniał niegdyś zwyczaj zostawiania dla
nich jedzenia na parapetach okiennych (niekiedy zastawiano nawet stół). Palono wówczas
w piecach, aby duch mógł się ogrzać. Nie wolno było spuszczać psów z łańcuchów, by nie
przeszkadzały duszom w wędrówce.

Marcinki
Dawniej w dzień św. Marcina (11 listopada) kończyła się służba parobków
u gospodarzy. Zawierano wówczas nowe umowy o pracę. Dla rybaków kończył się natomiast
sezon połowu węgorza, co było okazją nie tylko do rozliczeń finansowych, ale i do zabawy.
11 listopada spożywano świętomarcińską gęś – opalono ją zwykle na dworze, przy wielkim
ognisku, z krwi gęsi przyrządzano czerninę, a kości służyły do wróżb dotyczących pogody.

Andrzejki
Dzień św. Andrzeja (30 listopada) upływał pod znakiem wróżb. Dziewczęta
wychodziły na pole i zbierały nasięźrzał (roślina utożsamiana często z paprocią),
wypowiadając przy tym magiczną formułę (wierszyk). Miało to podnieść ich atrakcyjność
i zapewnić większe zainteresowanie ze strony chłopców. Być może zwyczaj ten był
pozostałością po praktykowanym niegdyś (w noc przesilenia letniego) przez Słowianki
smarowaniu się liśćmi nasięźrzału. Pomyślność w miłości miały zapewnić również inne
wróżby i praktyki. Jak poddaje Longin Malicki w Roku obrzędowym na Kaszubach,
dziewczęta przed snem nadgryzały jabłko, które następnie kładły pod zagłówek, mając
nadzieję, że w nocy przyjdzie chłopak, by go skosztować. Stosowano również wróżby
z ziaren owsa. Dziewczyny rzucają na wodę w misce – pisał Longin Malicki – ziarna
oczyszczone i ziarna z ostkami; pierwsze otrzymują imiona żeńskie, drugie zaś męskie,
przypisane odpowiednim dziewczętom chłopcom. Jeżeli złączy się żeńskie ziarno z męskim, to
dane osoby pobiorą się.
Kaszubskie zwyczaje oraz obrzędy były i są związane nie tylko z rokiem
obrzędowym. W następnej części zostaną przedstawione te, które miały związek z ważnymi
momentami w życiu codziennym Kaszubów, od momentu narodzin po śmierć.
…………………………………………………………………………………………………...
Załącznik: J. Patock, Dzień świętego Jana na Kaszubach (Dokończenie), „Gryf
Kaszubski”, R. 1932, nr 11, s. 4-5.

Lud opowiada następująca baśń. Między Kamienicą Szl[achecką] i Borucinem wznosi
się wysoka góra, otoczona łąkami, przez które przepływa bystry strumyk. W dawnych
czasach stał na tej górze zamek, w nim panował bardzo srogi pan, a okoliczni mieszkańcy byli
mu poddani. Gdy ci nie płacili punktualnie dzierżawy i innych danin, nielitościwy pan
zabierał im ostatni kawałek ziemi i całe ich mienie. W Borucinie żyła wówczas biedna wdowa
z gromadą dzieci w wielkim niedostatku. Posiadała tylko jeszcze jedną krowę, karmicielkę jej
dzieci. Gdy pewnego razu nie mogła uiścić swych zobowiązań wobec pana, ten kazał przez
parobków zabrać jej krowę. Wtedy kobiecina, otulona w podarte łachmany, poszła na zamek
i ze łzami prosiła o zwrot krowy, aby jej dzieci z głodu nie zginęły. Lecz okrutny pan nie znał
miłosierdzia i kazał kobietę wyszczuć psami z podwórza. Biedna kobieta rozpaczliwie targała
włosy, załamywała ręce nad głową i wołała: Jeżeli moje dzieci mają umierać z głodu, to niech
się te mury zapadną i mnie pogrzebią! Złorzeczenie wypowiedziała w złą godzinę. Niebawem
okryło się niebo czarnymi chmurami, gęste błyskawice przeszywały powietrze, straszliwy
grzmot rozległ się dokoła. Zawyły wichry, ziemia się zatrzęsła i zamek ze wszystkimi
mieszkańcami i skarbami zapadł się w głąb góry. Dziś miejsce to pokrywa orna ziemia. W
nocy świętojańskiej jednak, w godzinie duchów, ukazuje się zamek na powierzchni, a jego
pan chodzi wkoło niego, dźwiga ciężką skrzynię, zawierającą jego skarby i prosi
przechodniów, aby mu je odebrali. Pewnego razu szedł sobie wieśniak drogą
z Kamienicy Szlach[eckiej] do Borucina. Pan zamku zastąpił mu drogę i podając mu skrzynię
z pieniędzmi, rzekł: Weź te pieniądze i zanieś je do kościoła w Stężycy, a ksiądz niech je
rozdzieli między wdowy i sieroty. Wieśniak, oglądając się, zobaczył na górze wielki zamek z
potężnymi murami i wieżami. Ogarnął go tak wielki strach, że zostawił skrzynię na drodze
i co tchu uciekł do Borucina. Gdy potem inni, mniej bojaźliwi wieśniacy pobiegli na to
miejsce, zjawisko znikło.
……………..…………………………………………………………..………………………...
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Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. IV).
Poszczególnym etapom życia towarzyszyły specyficzne zwyczaje i obrzędy. Część
z nich przetrwała do czasów współczesnych.
Ciąża i narodziny
Jak pisał przed wiekiem Izydor Gulgowski w dziele Von einem unbekannten Volke in
Deutschland. Ein Beitrag zur Volks- Und Landeskunde der Kaschubei, kobiety w czasie ciąży
nie powinny patrzeć na wiewiórki, co miało gwarantować, że dziecko nie będzie rudowłose
(wierzono, że rudowłosy człowiek przypomina zdrajcę Judasza). Musiały wystrzegać się
także spotkań z osobami kalekimi, aby i noworodek nie był kaleką.
Niezwłocznie po urodzeniu dziecka wieszano na jego szyi różaniec bądź szkaplerz, co
miało je uchronić przed porwaniem przez krôsniãta. Jeśli noworodek ma na głowie czepek ze
skóry – pisał Izydor Gulgowski we wspomnianym dziele – to należy go zdjąć, zmielić na
proszek i podać dziecku wraz z wodą. Jeśli się tego nie zrobi, człowiek ten pozostanie
wampirem i przez całe swoje życie nie zazna spokoju. Jeśli zaś noworodek posiadał znamię, to
należało je pokropić krwią matki, aby znikło. Wkrótce po narodzinach miał miejsce chrzest.
Na rodziców chrzestnych wybierano przedstawicieli rodziny bądź najbliższych sąsiadów.
W czasie podroży do kościoła należało pilnować, aby dziecko nie spało, gdy wóz przejeżdżał
przez most – gdyby wówczas spało oznaczałoby to, że będzie moczyło się w łóżku. Przed
wejściem do kościoła odkrywano dziecku twarz, by w przyszłości umiało właściwie oceniać
ludzi. Po narodzinach dziecko pozostawało przez kilka dni przy matce, a potem układano je
do kołyski.
Ślub i wesele
Dawniej związki małżeńskie zawierano głównie w okresie jesienno-zimowym.
Czynnik osobistego, uczuciowego zaangażowania się nawet jeśli odgrywał pewną rolę – pisał
Ryszard Kukier w dziele Kaszubi bytowscy – wśród młodych, tylko w wyjątkowych
przypadkach mógł decydować o związkach małżeńskich. Kojarzenie bowiem par
małżeńskich(…) miało charakter niemal profesjonalnego zajęcia. – zajmował się tym rôjca,
czyli swat. Ryszard Kukier stwierdził, że w niektórych wsiach bytowskich bez jego wiedzy
nie kojarzyły się żadne związki małżeńskie. Rôjca udawał się wraz z kawalerem do domu
upatrzonej wcześniej panny. Jeśli kawaler spodobał się jej rodzicom, to wkrótce kandydatka
na żonę odwiedzała (w towarzystwie swata i często swoich rodziców) gospodarstwo

kawalera. Jeśli wszystko układało się pomyślnie, to przy okazji tej wizyty spisywano umowę
prawną dotyczącą posagu młodych. Potem następowały zaręczyny i ustalenie terminu
zapowiedzi kościelnych. Jak zaznaczył Ryszard Kukier we wspomnianym dziele – Panował
zwyczaj by młodzi nie przysłuchiwali się zapowiedziom i w ogóle nie byli na tym
nabożeństwie, gdyż dla ich pożycia byłaby to bardzo zła wróżba.
W przeddzień ślubu odbywał się polterabend, czyli tłuczenie szkła przed domem
weselnym, co miało zapewnić szczęście młodej parze. Zwyczaj ten przywędrował na Kaszuby
z Niemiec i do dzisiaj jest praktykowany.

Polterabend znany jest także na Śląsku
(Źródło: http://magazynadeline.pl/tradycje-slubne-na-slasku/)

Przed wyjazdem do kościoła rodzice udzielali młodej parze błogosławieństwa. Po
ślubie nowożeńcy, dla zapewnienia sobie szczęścia i potomstwa, obchodzili ołtarz. Później
następowała uczta weselna, przeważnie w domu panny młodej. Ważnym punktem
uroczystości weselnych były oczepiny – pannie młodej zdejmowano wianek z głowy
i wkładano biały czepek, co oznaczało, że jest mężatką (białką).

Premiera popularnej sztuki ks. Bernarda Sychty odbyła się w Kartuzach w 1937 r.
(Źródło: Zrzesz Kaszëbskô, R. 1937, nr 9)

Ślub zwykle miał miejsce we wtorek, natomiast w czwartek, w tygodniu go
poprzedzającym, drużba weselny zapraszał gości na wesele. Zwyczaj ten zaczął zanikać na
początku XX w., kiedy to zaproszenia zaczęto wysyłać pocztą.
Śmierć i pogrzeb
Izydor Gulgowski w następujący sposób scharakteryzował postawę Kaszubów wobec
śmierci: Śmierć nie napawa ludu wielką grozą. Człowiek lubi życie, Kaszuba oczywiście też.
Jeśli jednak czuje zbliżający się koniec, z cichą rezygnacją poddaje się swojemu
przeznaczeniu. Nie widzi sensu, aby się przed nim bronić. Rozpowszechnione jest tutaj
przekonanie, że każdemu człowiekowi już przy narodzinach przypisana jest przez Boga
godzina śmierci. Kiedy ona nadchodzi nie ma ratunku. Na tej podstawie można wyjaśnić
obojętność ludu wobec pomocy lekarskiej. Przekonanie to jest niepodważalne. – Kiedy
nadchodzi ta ostatnia godzina, człowiek musi umrzeć, a jeśli jego czas nie upłynął i bez
lekarza będzie zdrowy. Według ludowych wierzeń, nadchodzącą śmierć człowieka
sygnalizowały swym zachowaniem zwierzęta – np. sowa przeraźliwym krzykiem o północy.
Szczególne wyczucie w tej kwestii posiadały psy – w niektórych miejscowościach
utrzymywano, że pies nawet spostrzega duszę umierającego człowieka. Istniało również
przekonanie, że zmarła poza domem osoba może w specjalny sposób powiadomić rodzinę
o swym zgonie, ukazując się domownikom. Niegdyś uważnie przyglądano się zmarłemu,
obawiając się, że może zostać upiorem (zob. temat 21, cz. III).
Do informowania mieszkańców o śmierci sąsiada była wykorzystywana klëka.
W wieczór przed pogrzebem odbywała się pùstô noc (zwyczaj sporadycznie spotykany
jeszcze dzisiaj) – w domu nieboszczyka odmawiano modlitwy i śpiewano pieśni. W dniu
pogrzebu, gdy wynoszono z domu zwłoki, odwracano ławy i krzesła, na których siedziała
zmarła osoba. Niegdyś zmarłym wkładano do trumny nie tylko różaniec i modlitewnik, ale
także różne sprzęty użytku codziennego, w tym różk z tabaką. Po pogrzebie odbywała się
stypa.
Powszechnie wierzono, że w ciągu kilku dni od pogrzebu dusze zmarłych przebywają
w zagrodach. W związku z tym zostawiano im jedzenie na stołach. Panowało również
przekonanie, że nie należy się umawiać i zakładać z osobami starszymi, ponieważ gdyby taka
osoba zmarła, a umowa nie została zrealizowana, wówczas mogłaby ona niepokoić żyjących.
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Temat 23: Twórczość ludowa.
Do najbardziej charakterystycznych dziedzin kaszubskiej twórczości ludowej zalicza
się przede wszystkim haft, rogarstwo, rzeźbę, malarstwo na szkle, garncarstwo
i plecionkarstwo.

Haft
Początki hafciarstwa kaszubskiego łączy się z działalnością powstałych w pierwszej
połowie XIII w. klasztorów żeńskich – norbertanek w Żukowie i cysterek w Żarnowcu
(w drugiej połowie XVI w. żarnowiecki klasztor przekazano benedyktynkom). Przy
klasztorach istniały szkółki, w których uczono m.in. haftowania. Kaszubskie klasztory
twórczo przyswajały europejskie wzornictwo, wzbogacając je o miejscowe motywy.
Najznamienitszym zabytkiem, który niegdyś znajdował się w klasztorze żukowskim (obecnie
w Muzeum Narodowym w Gdańsku) jest, pochodzący z XIII w., tzw. płaszcz Świętopełka,
który prawdopodobnie powstał na obszarze Włoch. Najstarszymi zachowanymi wytworami
powstałymi już w samym Żukowie są ornaty z XVII i XVIII w. Obok szat liturgicznych
w klasztorach wytwarzano czepce (złotogłowie).

Czepce wyszły z użytku na przełomie XIX/XX w. Dzisiaj ta forma wytwórczości ludowej
przeżywa jednak swój renesans
(Źródło: http://naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=1272)

W XIX w. klasztory w Żukowie i Żarnowcu zostały skasowane przez władze pruskie.
Powoli odchodziła w zapomnienie kultywowana przez nie sztuka wësziwkù, jak określa się po
kaszubsku haft. Jej odrodzenie nastąpiło dopiero na początku XX w., za sprawą Teodory
Gulgowskiej (1860-1951), która wraz z mężem Izydorem założyła w 1906 r. skansen we
Wdzydzach. Dużą rolę w procesie odrodzenia dawnego haftu kaszubskiego odegrały także
Franciszka Majkowska (1882-1967), która prowadziła m.in. kursy hafciarskie, zarówno

przed, jak i po II wojnie światowej, oraz związane z Żukowem siostry Zofia (1896-1970)
i Jadwiga (1902-1968) Ptach.

Zeszyt ćwiczeń jednej z uczennic Franciszki Majkowskiej

(Źródło: http://pbc.gda.pl/dlibra/publication?id=24199&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI)

W hafcie kaszubskim używa się zaledwie kilku kolorów, które mają symboliczne
znaczenie. Przyjmuje się, że trzy odcienie koloru niebieskiego symbolizują niebo, morze
i jeziora, zielony – lasy i łąki, żółty – słońce i zboża dojrzewające na polach, bądź bursztyn
i piasek morski, czarny – ojczystą ziemię, czerwony – krew przelaną za ojczyznę.
Dominującymi motywami zdobniczymi są natomiast różne rośliny (np. chabry, bratki,
niezapominajki, tulipany), choć pojawiają się także przedstawienia owadów.

W XX w. ukształtowało się kilka szkół haftu kaszubskiego, które różnią się
kolorystyką i motywami zdobniczymi: żukowska, pucka, wdzydzka, wejherowska, chojnicka,
a także słupska, tucholska, borowiacka.

Kaszubskie hafty na pocztówce

(Źródło: http://www.phukaszub.pl/pl/p/Pocztowka-Kaszebscze-wesziwe-Hafty-kaszubskie/767)

Rogarstwo
Rogarstwo, jako dziedzina twórczości ludowej, pojawiło się w konsekwencji
zażywania przez Kaszubów tabaki, która znana jest na Pomorzu od XVIII w. Do jej
popularności przyczyniło się panujące niegdyś przekonanie, że posiada właściwości
lecznicze. Tabakę wyrabiano w specjalnych misach z liści tytoniu.

Dënica – misa do ucierania tabaki (fot. S. Geppert)

(Źródło: http://naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=878)

Tabakę przechowuje się w tabakierce wykonanej z krowiego rogu. Opis jej wyrobu
podały Izabella Trojanowska i Róża Ostrowska w Bedekerze kaszubskim: Odpowiednio
wybrany nie za stary róg przepiłowuje się najpierw na trzy kawałki, z których wyjdą dwie
tabakiery i, z ostrego zakończenia, rożek. Potem kawałki te smaruje się łojem lub olejem,
kładzie na rozżarzone węgle i obraca, aż zrobią się miękkie. Robota to o mocno
nieprzyjemnym zapachu, a przy tym precyzyjna, jeśli bowiem róg nie dość się nagrzeje, pęknie
przy wbijaniu na drewniane „kopyto”, jeśli za bardzo, przepali się. Tabakierki formuje się na
kształt krótkiego, spłaszczonego walca, osobno przymocowując denko i przykrywkę
z otworkiem do sypania tabaki. Rożki, zachowując spiczasty, lekko wygięty kształt bydlęcego
rogu, po spłaszczeniu zostają uzupełnione tylko o denko, a tabakę wysypuje się z nich przez
otworek w czubku, przygiętym ku dołowi na podobieństwo ptasiego dzioba i zatykanym
kołeczkiem z drewna.

Kaszëbsczi różk

(Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Rozek_kaszubski.JPG/320pxRozek_kaszubski.JPG)

W XX w. sławę ogólnokaszubską zdobyli tacy wytwórcy tabakier jak Franciszek
Meyer z Mirachowa i Leon Bizewski z Gnieżdżewa. Rogarstwo rozwija się nadal, zwłaszcza
na północy Kaszub (Józef Roszman z Gnieżdżewa, Jan Drzeżdżon ze Starzyna).

Rzeźba
Motywem przewodnim kaszubskich rzeźbiarzy była i jest głównie tematyka religijna.
Ich dzieła zdobią często przydrożne Boże Męki i kapliczki, z kolei dzieła najwybitniejszych
twórców można oglądać w muzeach. Do to tego grona należy zaliczyć przede wszystkim
zmarłego w 2013 r. Józefa Chełmowskiego z Brus (zob.: http://ninateka.pl/film/sztukaludowa-i-naiwna-jozef-chelmowski), Izajasza Rzepę (1904-2000) z Redy czy Czesława Birra
(ur. 1962 r.) z Mściszewic (zob.: http://www.youtube.com/watch?v=N3So7xyJBy0;
http://www.youtube.com/watch?v=6gdaDL7s0Gg). Rzeźbiarze sięgają także po tematy
świeckie, związane m.in. z folklorem, z życiem codziennym Kaszubów, czy nawet polityką.
(zob.: http://www.youtube.com/watch?v=ahgMEdYlpAM).

Józefa Chełmowski był artystą wszechstronnym, łączył m.in. rzeźbę z malarstwem

(Źródło: http://www.kaszubybezbarier.pl/var/ezwebin_site/storage/images/baza-atrakcji/brusy-muzeumregionalne-jozefa-chelmowskiego/6619-2-pol-PL/BRUSY-Muzeum-regionalne-JozefaChelmowskiego_large.jpg)

Malarstwo na szkle
Podobnie jak w przypadku rzeźby, tematyka tej uprawianej na Kaszubach od
XVII w. dziedziny sztuki ludowej dotyczyła pierwotnie zagadnień religijnych. Współcześnie
obecne są także motywy świeckie, np. pejzaże. Chociaż ta dziedzina sztuki ludowej znana jest
na Kaszubach od kilku stuleci, to jeszcze w okresie międzywojennym uległa niemal
zapomnieniu. Odrodzenie malarstwa na szkle nastąpiło pod koniec XX w. Do najbardziej
znanych twórców należą Anna Basman-Dettlaff z Połczyna i Włodzimierz Ostoja-Lniski
z Czerska.

Obraz Alicji Serkowskiej z Kartuz

(Źródło: http://kul.org.pl/PlenerXXXI/images/Serkowska%203.jpg)

Garncarstwo
Rozwijająca się w XIX w. produkcja fabryczna zaczęła systematycznie wypierać
produkty wytworzone przez rzemieślników. Z istniejących niegdyś kilku ważnych ośrodków
tej dziedziny sztuki użytkowej do czasów współczesnych przetrwał jedynie chmieleński,
związany z rodziną Neclów. W Chmielnie działa Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów
(zob.: http://www.youtube.com/watch?v=W07L6iFn9vI).

Dawna pracownia garncarska

(Źródło: http://www.necel.pl/index.php/galeria-zdjec.html)

Plecionkarstwo
Dawniej plecionkarstwo stanowiło, obok garncarstwa, ważną dziedzinę sztuki
użytkowej. Jego początki sięgają średniowiecza, o czym świadczą znaleziska archeologiczne,
np. w Gdańsku znaleziono sosnowe kosze z XI w. Produkowano je przede wszystkim na
potrzeby gospodarstwa – kosze na ziemniaki, owoce, czy ryby. Jako surowca używano przede
wszystkim korzenie sosny. Dzisiaj próbuje się reaktywować ten rodzaj wytwórczości
ludowej, m.in. poprzez wykonywanie plecionki dekoracyjnej.

Jednym z nielicznych plecionkarzy jest Czesław Hinc z Kościerzyny
(Źródło: http://muzeum.koszalin.pl/files/images/czeslaw.preview.jpg)
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Temat 24: Kaszubska muzyka.
W latach 20. XIX w. Gottlieb Lorek, pastor z Cecenowa, wyraził swój pogląd na temat
śpiewności Kaszubów: Niski stopień wykształcenia umysłowego, na którym stoją tu Kaszuby
przy rzece Łebie, jak i dalej ku zachodowi, i tym także się uwydatnia, że nie mają oni
własnych pomysłów i pieśni narodowych. Nigdy nie usłyszysz, aby Kaszuba śpiewał
cośkolwiek. Milczący, bez radości i bez myśli przechodzi on przez drogę żywota. Z rzadka
pobudza go uczucie religijne do odśpiewania nabożnej pieśni w kościele, ale i tę też nieczęsto
odeń usłyszysz. Wszakże niekiedy dziewki, wracając wieczorem z sianokosu, wyciągną głosem
monotonnie dźwięczącą pieśń duchowną, ale z ukończeniem robót w polu i te także zamilkają
pieśni. Pogląd taki przyczynił się do stwierdzenia, że Pomerania non cantat (Pomorze nie
śpiewa). W latach 50. XIX w. Kaszuby zwiedził rosyjski uczony Aleksander Hilferding,
który, mimo, iż w zasadzie potwierdził spostrzeżenia pastora Lorka, starał się wytłumaczyć
zachowanie

Kaszubów:

Widzicie

tu

niemieckiego

pastora,

który

przystępuje

do

przedstawienia swej słowiańskiej trzódki owładnięty całkowicie poczuciem dumy narodowej
i pogardy dla barbarzyńskich „Wendów”. (…) Czy to na skutek wielowiekowej ciężkiej walki,
która doprowadziła do wyginięcia plemienia Słowian bałtyckich, czy też z innych powodów
resztki tego plemienia, pomerańscy Słowińcy i Kaszubi, zdumiewająco różnią się od
wszystkich innych Słowian całkowitym brakiem wesołości w charakterze i przejawów radości
życia, tzn. pieśni i tańców. Pieśni śpiewają wyłącznie religijne (zapożyczone z kościelnych
ksiąg); oprócz tego ślady pieśni można zauważyć jedynie w obrzędowych zaproszeniach na
wesele (roczenia), które wygłaszane są w postaci rymowanych zdań. W inny sposób jednak
lud ten nie śpiewa. Także nie tańczy, odróżniając się tym od prostego ludu polskiego, który –
jak wiadomo – niezwykle lubi tańczyć. Jedyny przypadek, kiedy Kaszubowi przyjdzie czasem
do głowy zatańczyć, to na weselu. Jednocześnie Hilferding dostrzegł, że na obszarze
południowych Kaszub, zwłaszcza w powiecie kościerskim, lud śpiewa chętniej, ale pieśni
jego są wciąż jeszcze bardziej urywkowe i uboższe co do treści od polskich. Jego zdaniem
pieśni te miały głównie charakter żartobliwy bądź obrzędowy.
Dopiero badania podjęte w XX w. zasadniczo zmieniły obraz, który został
wykreowany przez XIX-wiecznych badaczy. W drugiej połowie ubiegłego stulecia nastąpił
rozwój profesjonalnych zespołów wykonujących muzykę ludową, a pod koniec wieku
powstały pierwsze grupy wykonujące muzykę rozrywkową.
Dominującym nurtem w całej muzycznej twórczości na Kaszubach jest muzyka, która
sięga do twórczości ludowej. Charakterystyczne dla niej instrumenty (diabelskie skrzypce,

burczybas oraz bazuna) należą nawet do – jak to określił w encyklopedii Muzyka Kaszub
Zbigniew Jerzy Przerembski – elementów kulturowych współokreślających tożsamość
etniczną Kaszubów.

Diabelskie skrzypce
Instrument ten znany był na Kaszubach już w XIX w. Choć istnieją jego różnorodne
wersje, to każde diabelskie skrzypce są podobnie zbudowane, tzn. składają się z kija, na który
naciągnięta jest struna (struny) oraz przymocowane są różnego rodzaju brzękadła, blaszanej
puszki i drewnianego pudła rezonansowego.
Podczas gry instrument trzymany jest pionowo – porusza się nim we wszystkie strony,
stuka o ziemię, potrąca się brzękadła, uderza w pudło, szarpie struny (zob.:
http://www.youtube.com/watch?v=m4FW1efYvj8).
Pierwotnie diabelskie skrzypce pełniły funkcje obrzędowe – odstraszały duchy w noc
zaduszkową oraz towarzyszyły kolędnikom w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Dzisiaj są na wyposażeniu zespołów folklorystycznych i kapel ludowych, choć – jak wskazuje
na to Mszô Kaszëbskô na Chùr i Diôbelsczé Skrzëpicë, utwór skomponowany przez Tomasza
Fopke – znajdują zastosowanie także w sferze sakralnej.

Diabelskie skrzypce
(Źródło: http://przemieni.50webs.com/kultura/duchowa/diabskrzyp.jpg)

Burczybas
Instrument ten używany jest na Kaszubach od co najmniej XIX w. Dawniej nosili go
kolędnicy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dziś używany jest przez
zespoły ludowe jako instrument perkusyjny.

Dawniej burczybas sporządzano z garnka lub puszki, dzisiaj z beczułki, do środka
których wkładano końskie włosie lub sznur. Do gry potrzebne są dwie lub trzy osoby – jedna
trzyma

instrument,

druga

pociera

włosie,

a

trzecia

polewa

je

wodą

(zob.:

http://www.youtube.com/watch?v=Nk9BL1EEGxQ).

Burczybas
(Źródło: http://nasze.dziemiany.net/wp-content/uploads/2012/05/9_Trzebun.jpg)

Bazuna
Bazuna była niegdyś wykorzystywana przez pasterzy oraz do celów obrzędowych, np.
do wypędzania złych mocy, witania Nowego Roku, towarzyszyła też uroczystościom
religijnym (zwłaszcza w Zielone Świątki) i obrzędowi ścinania kani. Bazuna była
wykorzystywana także do innych celów, zwłaszcza jako instrument sygnalizacyjny
i ostrzegawczy (np. jej dźwięki ostrzegały rybaków przed mgłą czy dużą falą).
Instrument ten wykonywany jest z konarów lub pni, zwykle brzozy, klonu, olchy,
wierzby bądź lipy. Po usunięciu kory, materiał dzieli się na pół i wydrąża od środka,
następnie zaś łączy te części, wykorzystując w tym celu np. wiklinę lub metalowe obręcze.
Proces kończy zanurzenie w wodzie, co zabezpiecza go m.in. przed odkształceniami. Do tak
przygotowanej trąby dodaje się jeszcze ustnik.
Długość kaszubskich bazun zwykle nie przekraczała 2,5 metra (bazuny pasterskie
miały

zaledwie

metr),

choć

współcześnie

wyrabia

się

także

http://www.youtube.com/watch?v=N26aQYoCCaU)

Bazuna
(Źródło: http://www.jubilat.eu/images/stories/bazuny.jpg)

dłuższe

(zob.:

Pieśni
W opracowaniach poświęconych pieśniom ludowym z obszaru Kaszub zwraca się
uwagę na fakt, iż są one związane z folklorem polskim (a w mniejszym stopniu także
z niemieckim) oraz, że na Kaszubach (od średniowiecza po pierwsze dziesięciolecia XX w.)
śpiewano głównie polskie pieśni, które co najwyżej przerabiano na kaszubską wersję
językową. Ta uwaga ma odnosić się zarówno do pieśni świeckich, jak i religijnych. Uzasadnia
się to przed wszystkim przynależnością polityczną (za którą szły wpływy w dziedzinie
kultury) Kaszub do Polski i obecnością języka polskiego w Kościele. Ciekawe wytłumaczenie
tego zjawiska podał Jan Patock, który w dziele Kopa szętopórk (1936 r.), opublikował
zebrane jeszcze na początku XX w. pieśni, zasłyszane od kilku starszych mieszkańców
Strzelna (miejscowości, która jeszcze na początku XX w. była prawie odcięta od obcych
wpływów): Polski język, zwyczaje i obyczaje nie były nigdy pielęgnowane w Strzelnie. Patock
ujął swoje spostrzeżenia w sposób następujący: Swych pieśni nie mogli się nauczyć
z żadnego śpiewnika, nauczyli się ich od starszych ludzi, którzy również czytać nie umieli. Za
młodych lat tych osób, mniej więcej do roku 1870, kaszubska pieśń ludowa kwitła na
północnych Kaszubach. Było to w tym czasie, kiedy Oskar Kolberg zbierał pieśni ludowe
w innych stronach Polski. Także wśród innych starszych osób Strzelna i okolicy dopytywałem
się o kaszubskie pieśni ludowe, lecz znalazłem mało tylko materiału. Starsi śpiewacy są
zwykle bardzo zamknięci, wzdragają się wystąpić z pieśnią, tym bezpośrednim wyrazem ich
życia uczuciowego. W swojej naiwności lękają się szyderstwa ludzi o wyższej kulturze. Aby
ich pieśń posłyszeć, trzeba nasamprzód zdobyć ich zaufanie, mówić biegle ich językiem
i napotkać ich w szczęśliwej godzinie. Stare pieśni ludowe są podobne do pogrążonych na
dnie jezior dzwonów legend kaszubskich, które tylko od czasu do czasu wznoszą się aż na
powierzchnię wody, a wydobyć je może tylko przypadkowo przechodzący szczęśliwiec. Tym
się tłumaczy, że niekaszubscy badacze, zbierający planowo w pewnej okolicy pieśni ludowe,
tak mało znaleźli materiału, i w dodatku materiału niepewnego. Dodać należy, że słowa
Patocka znajdują potwierdzenie w obserwacjach Polaków przybywających na Kaszuby na
przełomie XIX/XX w., którzy często w swych relacjach podkreślali, że Kaszubi uważają
języki niemiecki i polski za piękniejsze i wykwintniejsze od swej ojczystej mowy, dla której
nie mieli szacunku. Należy także zauważyć, że w polskich relacjach z tego okresu
podkreślano, że Kaszubi nie chcą nawet czytać nielicznych wówczas publikacji w ojczystym
języku, a podarowanie kaszubskiej książki traktowali wręcz jak obrazę. Warto wspomnieć, że
jeszcze w okresie międzywojennym Kaszubi negatywnie reagowali na jakąkolwiek obecność

ojczystej mowy w czasie nabożeństw kościelnych. Kazanie wygłoszone po kaszubsku
uważano by wręcz za obrazę Boga i gminy – takim stwierdzeniem ujął przekonania Kaszubów
w tej materii, w latach 30. XX w., Lucjan Kamieński.
Niegdyś Kaszubi chętniej sięgali po pieśń religijną niż po świecką. Pieśń ludowa była
tematycznie związana przede wszystkim z rokiem obrzędowym i różnymi zwyczajami.
Spotykamy także utwory o tematyce społecznej i rzadziej żołnierskiej (te jednak więcej uwagi
poświęcały

miłości

niż

wojnie),

co

zdaniem

Jana

Patocka

mogło

świadczyć

o pokojowym charakterze Kaszubów. Mogło też wynikać z tego, że Kaszuba musiał wojować
za obcą sprawę, a tę obcą służbę wojenną pełnił niechętnie, trzeba go było do niej ciągnąć,
„jak psa na postronku”, jak trafnie w jednej pieśni się wyrażono.
Uderzający jest natomiast brak utworów patriotycznych, na co zwrócił uwagę
Aleksander Majkowski: Rycerskich pieśni tych stron nikt nie opublikował jeszcze. Zdaje się,
jakby wszystkie wojny, które tę krainę od zarania dziejów nawiedzały i niszczyły, nie
pozostawiły żadnej postaci bohaterskiej w pieśni ludu. Z kolei Jan Patock odnotował jeszcze
jeden fakt, że w żadnej też pieśni nie ma najmniejszej wzmianki o Ojczyźnie, Polsce.
Tłumaczył to tym, że rolnikom i rybakom obce było życie polityczne, ponieważ za czasów
polskich brała w nim udział tylko szlachta i mieszczanie.
W kwestii kaszubskiej pieśni patriotycznej, sytuacja uległa zmianie dopiero w okresie
międzywojennym, gdy głównie za sprawą Zrzeszińców (zwłaszcza Jana Trepczyka), narodził
się nowy nurt w muzyce kaszubskiej – pieśń (piosenka) autorska, w której wyeksponowano
właśnie motywy patriotyczne. Najbardziej znanym utworem tego typu, powstałym już po
II wojnie

światowej,

jest

Zemia

Rodnô

–

kaszubski

hymn

narodowy

(zob.:

http://kaszebsko.com/zemia-rodno---kaszubski-hymn-narodowy.html). Wówczas to należne
miejsce zyskały także motywy morskie, które w twórczości ludowej były niemal nieobecne.
Tak więc rozwijający się w XX w. ruch kaszubski dał ważny impuls dla rozwoju pieśni
kaszubskiej.

Kaszebskji Pjesnjôk Jana Trepczyka ukazał się w 1935 r. w Rogoźnie Wielkopolskim

Ostatnie dziesięciolecia XX w. oraz początek obecnego stulecia przyniosły znaczne
zmiany w sferze pieśni sakralnej. Powstało wówczas wiele nowych utworów w języku
kaszubskim oraz tłumaczeń polskich pieśni, co zostało przypieczętowanie powstaniem
modlitewnika Më trzimómë z Bògã (Gdańsk 1998), który został opracowany przez
Eugeniusza Gołąbka i Eugeniusza Pryczkowskiego. Duże znaczenie w tej sferze ma także
Pierszô Kaszëbskô Pasja, autorstwa Tomasza Fopke (pierwsze wykonanie w 2002 r.; w wersji
książkowej ukazała się w roku następnym).

Pierszô Kaszëbskô Pasja Tomasza Fopke ukazała się w Wydawnictwie Region w 2003 r.
Tańce
Pierwsze konkretne wzmianki o tańcach kaszubskich pochodzą dopiero z drugiej
połowy XIX w., choć już w 1570 r., w dziele Postępek prawa czartowskiego przeciw
narodowi ludzkiemu można było przeczytać: Pozwólmy im też luxum, aby rozkosznie żyli, na
czciach bywali, cały dzień obiad stroili, rozmaite potrawy sobie wymyślali, także i tańce nowe
czynili gonione, cielęce, mysze, gęsie, skoczne, cynary, włoskie, pomorskie, pluszne,
chłopskie.
Kanon, składający się z ponad trzydziestu tańców, został ustalony w XX w. przez
Pawła Szefkę. Do najbardziej znanych należą: brutczi tuńc, dzëk, dziuk-wiwat, kòséder,
kòwôl, marëszka, òwczôrz (széper), rëbacczi tuńc, czy szewc (zob. wybrane tańce:
http://www.youtube.com/watch?v=v_Gyun04duQ; http://www.youtube.com/watch?v=0rNf0PmypS8

http://www.youtube.com/watch?v=XIbH_c8kCD0;http://www.youtube.com/watch?v=owTr8S5G4M
A); http://www.youtube.com/watch?v=8KuDGTgDY9k)

Zespoły folklorystyczne i chóry
Kultywowaniem dawnej muzyki ludowej zajmują się przede wszystkim zespoły
folklorystyczne. Jest ich na Kaszubach kilkadziesiąt. Do najstarszych należą: kartuski
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby (powstał w 1946 r.), Kaszubski Zespół Pieśni
i Tańca Bytów (1946 r.), Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca Strzelno (1947 r.; dzisiaj jako
Kaszubski Zespół Teatralny), Zespół Śpiewaczek Ludowych Wdzydzanki (1950 r.), Kaszubski
Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna (1974 r.; od 1951 r. działał jako Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kaszubskiej), Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice (1956-1958, reaktywacja
w 1980 r.), żukowski Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bazuny im. Aleksandra
Tomaczkowskiego (1971 r.), Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca Krëbanë (1980 r.),
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Chmielanie (1984 r.).
Nie można tutaj zapomnieć o chórach, których działalność na Kaszubach ma długą
tradycję. Warto wspomnieć choćby o chórze parafialnym św. Cecylii w Pucku, który
formalnie powstał w 1922 r., ale w istocie stanowi kontynuację działalności towarzystwa
śpiewaczego z połowy XIX w., chórze mieszanym Kaszubia z Kielna, który powstał
w 1963 r., ale wywodzi się z powstałego w 1909 r. Towarzystwa Śpiewu Cecylia, chórze
mieszanym Lutnia z Luzina (wprawdzie powstał w 1994 r., ale nawiązuje do tradycji Kółka
Śpiewackiego powstałego w połowie XIX w.), chórze męskim Harmonia z Wejherowa
(1920 r.), chórze mieszanym Harmonia z Żukowa (1920 r.), czy Towarzystwie Śpiewaczym
Lutnia z Chojnic (1919 r.).
Muzyka współczesna
Powstanie w 1999 r. (w Gdyni) zespołu rockowego Chëcz zapoczątkowało nowy okres
w dziejach kaszubskiej muzyki. W 2000 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu (Do
młodëch), zawierająca głównie muzykę skomponowaną przez Michała Piepera do wierszy
Jana Trepczyka (zob. http://www.youtube.com/watch?v=zE5vBCckuQ8). W następnych
latach powstał szereg zespołów (m.in. Kùtin, Kòmpanijô Wãdzëbôków, The Damrockers,
Fucus, Bliza), wpisujących się w różne nurty muzyki współczesnej. Dzisiaj najbardziej
znanym i zarazem utytułowanym są Bubliczki, łączące muzykę kaszubską z motywami
bałkańskimi i żydowskimi (zob. http://www.youtube.com/watch?v=Y6Fwz0gyMwo).

W ciągu ostatnich kilkunastu lat na kaszubskiej scenie muzycznej pojawiło się szereg
talentów: m.in. Agnieszka Bradtke, Damroka Kwidzińska, Weronika Korthals, Natalia
Szroeder, czy Paweł Ruszkowski.
……………..…………………………………………………………..………………………...
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Temat 25: Strój kaszubski.
W wydanej pod koniec lat 50. ubiegłego wieku pracy pt. Strój kaszubski Bożena
Stelmachowska stwierdziła, że w chwili obecnej strój ludowy na Kaszubach nie istnieje we
właściwym tego słowa znaczeniu. W podobnym duchu wypowiadał się już w latach 30. tegoż
wieku niemiecki uczony Friedrich Lorentz, który w Zarysie etnografii kaszubskiej (praca ta
stanowiła część książki pt. Kaszubi. Kultura ludowa i język) napisał: Kaszubski strój ludowy
dziś już nie istnieje, a z dawnego zachowały się tylko rzadkie okazy. Taki pogląd musiał być
już powszechny nawet na początku XX w., bowiem Izydor Gulgowski w dziele Von einem
unbekannten Volke in Deutschland. Ein Beitrag zur Volks- Und Landeskunde der Kaschubei
(O nieznanym ludzie w Niemczech. Przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub),
wydanym w Berlinie w 1911 roku, stwierdzał: W żadnym muzeum nie znajdziemy
kaszubskiego stroju ludowego. Również pośród ludu trudno będzie cokolwiek odnaleźć.
Ludzie skłaniają się do poglądu, że nie istnieje żaden szczególny strój ludowy.
Przyjmuje się, że kaszubski strój ludowy wyszedł z użytku w połowie XIX w., co było
spowodowane przede wszystkim rozwojem przemysłu włókienniczego. Dzisiaj funkcjonuje
jedynie w formie tzw. stroju świetlicowego, który jest używany przede wszystkim przez
zespoły pieśni i tańca. Strój świetlicowy powstał w wyniku rekonstrukcji. Autorka Stroju
kaszubskiego ujęła to w następujący sposób: W pracy nad rekonstrukcją starano się
niewątpliwie kierować wspomnieniami ludu. Te zaś z natury rzeczy były nikłe. Stwierdzić
jednak trzeba, że ludzie, którzy w drodze wywiadów terenowych sięgali przed półwieczem do
żywej jeszcze tradycji ustnej, nie wywiązali się dobrze ze swego zadania. Nie umieli bowiem
odróżnić cech typowych stroju od jego cech przypadkowych. Zrekonstruowany w wyniku
badań etnograficznych projekt stroju kaszubskiego został nawet oficjalnie zatwierdzony
w latach 50. XX w. przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Niewiele wiemy o ubiorze noszonym przez Kaszubów w najdawniejszych czasach.
Autor Kroniki Wielkopolskiej, powstałej w XIII w., bądź XIV w., stwierdził, że Kaszubi nosili
długie i szerokie szaty, które ze względu na rozmiar fałdowali. Pewne informacje
o dawnych strojach przynoszą też źródła ikonograficzne, pochodzące z kręgu tzw. Szkoły
Pomorskiej. Przyjmuje się, że strój pasterza z obrazu pt. Zdjęcie z krzyża (1495 r.), który
niegdyś znajdował się w kościele św. Jana w Toruniu, a obecnie w Muzeum Diecezjalnym
w Pelplinie, odzwierciedla typową odzież pasterzy kaszubskich. Bożena Stelmachowska
opisała go następująco: pasterz okryty opończą w kształcie kapuzy otulającej głowę i barki,
a nadto odziany w płócienne portki wpuszczone w buty związane poniżej kostki.

Zdjęcie z krzyża (obraz znajduje się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie)
(Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Pelplin_Zdjecie_z_Krzyza_z_Torunia.jpg)

Na tzw. Ołtarzu Jerozolimskim, pochodzącym również z końca XV w. (niegdyś
znajdował się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, a obecnie
przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie), przedstawiono dwóch
żniwiarzy, których strój (koszula, kamizelki i buty) przypuszczalnie odzwierciedla ówczesną
odzież chłopów kaszubskich.

Fragment Ołtarza Jerozolimskiego (Muzeum Narodowe w Warszawie)
(Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz_Jerozolimski)

W czasach nowożytnych opisy i przedstawienia odzieży noszonej przez Kaszubów są
liczniejsze. Warto choćby odnotować słowa Tomasza Kantzowa, pomorskiego kronikarza
z XVI w., który w swym dziele Pomerania tak opisał stroje różnych warstw społecznych:
W miastach bowiem i wioskach, gdy odprowadzają kogoś do grobu, nie szukają na tę okazję
żadnych czarnych szat, jeno im lepsze je mają i barwniejsze, tym chętniej je wdziewają –

szczególnie niewiasty. Bardzo też przebierają miarę w odzieniu i ozdobach, tak że dziś wśród
szlachty całkiem zwykłą są rzeczą aksamity i jedwabie u mężów, u niewiast zaś złote i srebrne
ozdoby, perły i grube złote łańcuchy. Jakoż mieszczanie dziarsko podążają za szlachtą i także
zaczynają nosić aksamity, perły oraz złoto. Im zaś nie chcą ustępować chłopi i noszą teraz
angielskie i inne dobre sukna, takoż piękne, jak te, które niegdyś nosiła szlachta i mieszczanie,
i tak bardzo z tym przesadzają, że mienie ich ledwo im na to wystarcza. (…) Ach, gdzież się
podziały owe czasy, gdy książęta (…) jeno mieli suknię, kaftan jakiś z aksamitu i parę
znoszonych portek – jakem wyczytał (...).
W czasach nowożytnych powstają stosunkowo liczne źródła ikonograficzne,
zwłaszcza ryciny, dzięki którym możemy poznać ubiór ówczesnych Kaszubów. Na
szczególną uwagę zasługują dzieła Antona Möllera (ok. 1563-1611), malarza urodzonego
w Królewcu, ale tworzącego w Gdańsku, Matthäusa Deischa (1724-1789), niemieckiego
rytownika, urodzonego w Norymberdze, ale tworzącego w Gdańsku oraz urodzonego
w Gdańsku Daniela Chodowieckiego

(1726-1801), potomka polskiego szlachcica

wywodzącego się spod Gniezna.

Dwie biedne chłopki kaszubskie proponują podróżnym zabranie dziecka
(Źródło: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje28/ch01.jpg)

Z XIX-wiecznych opisów odzieży noszonej przez Kaszubów na uwagę zasługuje
zwłaszcza Zur Charakteristik der Kassuben am Leba-Strome (Charakterystyka Kaszubów
znad Łeby) pastora Gottlieba Lorka (1760-1845). Ten pochodzący z Mazur duchowny opisał
strój mieszkańców Główczyc i Cecenowa, stwierdzając, że ulubionym kolorem tamtejszych
Kaszubów był czarny, a strój świąteczny, ślubny i niedzielny (…), to ciemny kaftan, bez fałd,
obszyty czerwonym suknem, które wystaje trochę na brzegach, który ma u góry i na połach
haftki. Według Lorka Kaszubi nadłebscy mieli nosić szerokie i krótkie spodnie (pumpy), które

niegdyś także były koloru czarnego, ale wyszły z mody i zostały zastąpione białymi
z lnu. Obok tych kolorów występował także czerwony: Oprócz tego pewne znaczenie ma
kolor (…) czerwony, dlatego (…) niedzielny kołpak jest czerwony, z czarnym denkiem; tak
samo jak nasze bardziej uroczyste czapki futrzane muszą mieć kołpaki z czerwonego sukna.
Jeśli chodzi o ubranie codzienne, to charakterystyczne miały być (dla kobiet i mężczyzn)
długie kaftany, tkane z mieszanej przędzy lnianej i wełnianej, wykonane i farbowane w domu
przez kobiety. Ponadto mężczyźni nosili kurtkę (harneja) z przędzy lnianej i wełnianej, a pod
nią kamizelkę (liwk), spodnie i wełniane pończochy oraz skórzane buty. Kobiecy ubiór
wyróżniało nakrycie głowy: Na warkocze zarzuca się białą przepaskę (spodnożk, bina)
i przypina z tyłu. Na to przychodzi właściwa przepaska (zagłowk) z czarnej tkaniny wełnianej
(rasz), szerokości dłoni, która ma u góry czerwone obrzeżenie, z obu stron aż do czoła, z tyłu
zwinięta jest w mały trójkącik i zszyta.

Fragment rysunków dołączonych do pracy Gottlieba Lorka
(Źródło: F. Tetzner, Die Slawen in Deutschland, s. 456)

Jak już wspomniano, od połowy XIX w. tradycyjny strój zaczął jednak zanikać. Próby
jego rekonstrukcji podejmowano już przed I wojną światową. W okresie międzywojennym
dużą rolę w tej materii odegrała Franciszka Majkowska. Strojami opracowanymi przez siostrę
Aleksandra Majkowskiego posługiwał się działający w Kartuzach w latach 30. XX w. zespół
chóralno-taneczny Welecja. Na strojach Welecji wzorował się założony przez Martę Bistroń
w 1946 r. kartuski zespół Kaszuby.

Dziewczęta z Kartuz w strojach regionalnych (1933)
(Źródło: Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Proces rekonstrukcji zakończył sie jednak dopiero po II wojnie światowej. Wzorem
stał się strój funkcjonujący w zespole Kaszuby, który jednak – jak pisała Bożena
Stelmachowska – w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku zreformowano pod wpływem
wymagań społecznych i krytyki etnografów. Pewne zmiany nastąpiły jeszcze w późniejszym
okresie.
Obecnie funkcjonujący galowy strój kobiecy składa się z następujących części:
czepiec (nakrycie głowy), serdak, spódnica, koszula, fartuch, halka, majtki, pończochy i buty.

Strój kaszubski galowy – damski
(Źródło: F. Kwidziński, Kaszubskie stroje ludowe, Kartuzy1998, s. 14)

Natomiast w skład męskiego stroju galowego wchodzą: kapelusz, kabat, koszula,
kamizelka, krawat, spodnie i buty.

Strój kaszubski galowy – męski
(Źródło: F. Kwidziński, Kaszubskie stroje ludowe, Kartuzy1998, s. 20)

Franciszek Kwidziński, wieloletni kierownik zespołu Kaszuby, w pracy pt. Kaszubskie
stroje ludowe, stwierdził, że strój kaszubski w obecnej formie jest najbardziej uaktualniony
i wierny tradycji, dlatego jego wzór nie powinien ulec zmianie.
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 26: Muzea na Kaszubach.
Muzea są instytucjami, które gromadzą różnorodne eksponaty, przechowują je oraz
udostępniają. Pełnią również funkcje edukacyjne, naukowe, a także mają wpływ na
kształtowanie tożsamości. Stąd wynika ich doniosła rola w kształtowaniu świadomości nie
tylko młodego pokolenia Kaszubów.
Choć rozwój kaszubskiego muzealnictwa jest związany (ideowo i organizacyjnie)
z ruchem kaszubskim, to dzieje muzeów na Kaszubach mają znacznie starszą historię.
Początków tej instytucji należy szukać w czasach nowożytnych i wiązać z działalnością
kolekcjonerską przedstawicieli możnych rodów mieszczańskich, szlacheckich, czy książęcych
(np. taką działalnością zajmował się książę Filip II z dynastii Gryfitów, żyjący na przełomie
XVI/XVII w.). W późniejszym okresie mamy już do czynienia z instytucjami, choć nurt
kolekcjonerski pozostaje obecny do czasów współczesnych. Jako przykład instytucji można
wskazać powstałe w Szczecinie Towarzystwo Pomorskiej Historii i Starożytności
(Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde). Prawdziwy rozkwit
muzealnictwa nastąpił jednak na przełomie XIX/XX w. Ambicją niemal każdego większego
ośrodka miejskiego było w tym czasie posiadanie własnego muzeum. W tym też okresie
powstało (z inicjatywy Izydora i Teodory Gulgowskich) muzeum we Wdzydzach (1906 r.).

Dom Izydora Gulgowskiego we Wdzydzach
(Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Powstanie wdzydzkiego skansenu niemal zbiegło się w czasie z kształtowaniem się
ruchu młodokaszubskiego i powstaniem w Kartuzach Kaszubskiego Towarzystwa
Ludoznawczego (Verein für Kaschubische Volkskunde), którego sekretarzem był Gulgowski.
Aleksander Majkowski, przywódca Młodokaszubów, pisał wręcz, że tam nad jeziorem
Wdzydzkim duch kaszubski się odrodził. Należy zauważyć, że jednym z celów Towarzystwa
Młodokaszubów (1912 r.) było utworzenie muzeum – powstało ono w 1913 r. w Sopocie,
z inicjatywy Majkowskiego.
Wybuch I wojny światowej przerwał działalność sopockiego Muzeum KaszubskoPomorskiego. Pomimo działań podjętych przez jego twórcę (po zakończeniu działań
wojennych) muzeum już nigdy się nie odrodziło, a część zgromadzonych eksponatów uległa
zniszczeniu.
W okresie międzywojennym planowano powołanie w Toruniu Muzeum Pomorskiego.
Pomysł ten nie doczekał się jednak realizacji, choć w 1931 r. zorganizowano Wystawę
zbiorów przyszłego Muzeum Pomorskiego. Obok istniejącego skansenu we Wdzydzach, który
borykał się wówczas z poważnymi problemami finansowymi oraz skutkami pożaru z 1932 r.,
powstało w tym czasie kilka nowych obiektów muzealnych (m.in. w Pucku, Dębkach
i Gdyni), które jednak nie miały większego znaczenia (działalność dobrze zapowiadającego
się muzeum w Gdyni przerwał wybuch II wojny światowej). Sytuacji muzealnictwa na
Kaszubach w latach międzywojennych zasadniczo nie poprawiły też sporadycznie
organizowane wystawy etnograficzne (np. w Kartuzach), czy kolekcjonerska działalność
kilku osób (np. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach). Należy wspomnieć, że również muzea
niemieckie, które powstały jeszcze przed I wojną światową (np. w Słupsku) eksponowały
zbiory związane z Kaszubami.
W wyniku II wojny światowej zgromadzone w muzeach zbiory zostały znacznie
uszczuplone – uległy zniszczeniu, zostały wywiezione lub rozproszone po innych muzeach.
Pomimo nieufnej postawy władz komunistycznych wobec Kaszubów, w okresie Polski
Ludowej powstało kilka muzeów – najszybciej założono Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
(do jego organizacji przystąpiono już w 1945 r.), natomiast na początku lat 60. utworzono
skansen w Klukach, dziesięć lat później – w Sominach, a w drugiej połowie lat 80. także
w Nadolu. Ponadto na początku lat 70. XX w. powstało Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
w Bytowie, a dekadę później – Muzeum Ziemi Puckiej. Po 1945 r. odbudowano także
zniszczone przez wojnę obiekty m.in. w Chojnicach, Słupsku, Lęborku.
Na przełomie lat 40 i 50. XX w. nastąpiło upaństwowienie muzeów (skansen
we Wdzydzach został przejęty przez państwo w 1948 r.). Dalsze zmiany w systemie

zarządzania nastąpiły po październiku 1956 r. – wówczas w wyniku pewnej decentralizacji,
muzea zostały podporządkowane władzom wojewódzkim lub miejskim, a tylko niektóre
Ministerstwu Kultury i Sztuki lub innym ministerstwom.
Po 1956 r. duże znaczenie w procesie rozwoju kaszubskiego muzealnictwa odegrało
powstałe w tym roku Zrzeszenie Kaszubskie (od 1964 r.: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie).
Najważniejszą inicjatywą działaczy tej organizacji było powołanie do życia (pod koniec lat
60. XX w.) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (Pałac Przebendowskich
i Keyserlingków)
(Żródło: http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2:kontakt-ilokalizacja&catid=5:kontakt&Itemid=7)

Obok muzeów rozwijały się także funkcjonujące do dziś izby regionalne. Na
szczególną uwagę zasługują tu zwłaszcza Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie
(warsztat rodziny Neclów) i kolekcja Albina Makowskiego w Chojnicach. Warto również
wspomnieć o specyficznej formie działalności muzealnej jaką są izby szkolne (wiele szkół na
Kaszubach posiada izby regionalne).
Po przemianach politycznych w Polsce, które miały miejsce na przełomie lat 80 i 90.
XX w. nastąpiły ważne zmiany w prawie w zakresie funkcjonowania muzeów. Warto zwrócić
tu uwagę na proces decentralizacji (co jednak często rodziło problemy natury finansowej),
który się wówczas dokonał. Zmiany te następowały jednak stosunkowo wolno, np. dopiero od
kilku lat funkcjonuje zapis, który pozwala osobom prywatnym zakładać muzea. Po 1989 r.
powstało wiele nowych obiektów o charakterze muzealnym (np. Muzeum Parafialne

w Żukowie, Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego

w Lipuszu, Muzeum Regionalne

w Krokowej, Muzeum pod Strzechą w Jastarni).
Współczesne muzea na Kaszubach prowadzą szeroko zakrojoną działalność
edukacyjną i wychowawczą, choć wiele z nich nie zdążyło się jeszcze przygotować do zmian,
które nastąpiły w oświacie (wprowadzenie języka kaszubskiego oraz nauka własnej historii
i kultury). Również szkoły, w których nauczane są język kaszubski oraz własna historia
i kultura, muszą wypracować model współpracy z muzeami.
Omawiając zagadnienie muzeów w kontekście edukacji (nie tylko szkolnej, ale
w wymiarze całej wspólnoty kaszubskiej), należy wziąć pod uwagę nie tylko muzea
znajdujące się na terenie obecnych Kaszub, ale także i te, które znajdują się w granicach
dawnych etnicznych Kaszub, tj. od dolnej Wisły po dolną Odrę i Bałtyku po Noteć.
W związku z tym, że państwo kaszubskich Gryfitów rozciągało się także na ziemie na zachód
od Odry (współczesne Niemcy), należy uwzględnić również niemieckie muzea z tego
obszaru. Ponadto niektóre muzea w Polsce zawierają eksponaty związane z Kaszubami (np.
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się tzw. sygnet Świętopełka).

Sygnet Świętopełka Wielkiego
(Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Świętopłek_II_Wielki)

Wśród wielu muzeów znajdujących się zarówno na Kaszubach, jak i poza ich
obecnymi bądź historycznymi granicami, należy szczególnie zwrócić uwagę na te, które
w jakiś sposób są związane z najnowszą historią naszego narodu (np. mające swą siedzibę
w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej, czy Muzeum
Stutthof w Sztutowie), nawet jeśli ich dotychczasowa działalność tylko w niewielkim zakresie
uwzględnia dzieje Kaszubów.

Kaszubskie muzeum w Kanadzie
(Źródło: http://www.wilno.org/museum.html)

Należy

również

pamiętać
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(niekoniecznie

formalnie

zakwalifikowanych jako muzea), które upamiętniają kaszubską emigrację (Polish Kashub
Heritage Museum w Wilnie w kanadyjskiej prowincji Ontario) lub ją uwzględniają np.
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, czy Muzeum Emigracji w Gdyni.
W gdyńskim muzeum kaszubska emigracja jest przedstawiona w sposób marginalny
i ujmujący Kaszubów wyłącznie jako Polaków (Pierwszą zorganizowaną grupą polskich
osadników w Kanadzie byli Kaszubi – taką informację można przeczytać na jednej z tablic,
zaś na innej pojawia się wzmianka, że do Nowej Zelandii w 1872 r. jako pierwsi trafili polscy
chłopi z Kaszub).
……….…………………………………………………………………………………………..
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Temat 27: Teatr kaszubski.
Teatr kaszubski to zjawisko niezwykle szerokie – stwierdził przed ponad dekadą
w artykule Teatr kaszubski. Od folkloru ku antropologii teatralnej Daniel Kalinowski –
i niemal zupełnie nieobecne w namyśle teatrologicznym czy literaturoznawczym współczesnej
kaszubologii. Zagadnienie teatru kaszubskiego nie doczekało się do tej pory wszechstronnego
opracowania monograficznego, które obejmowałoby (zgodnie z definicją podaną przez
wspomnianego znawcę literatury kaszubskiej) zarówno dramaturgię, jak i przejawy życia
teatralnego w postaci zespołów, instytucji czy recenzji teatralnych.
Ujmując szeroko pojęcie teatru kaszubskiego, należałoby stwierdzić, że obejmuje ono
nie tylko dokonania w języku kaszubskim, ale także w innych (w rzeczywistości, głównie
w polskim), pod warunkiem, że są związane z Kaszubami, ich tradycją i kulturą. Posługując
się tak zdefiniowanym pojęciem możemy szukać początków teatru kaszubskiego w okresie
baroku. W wydanej w 1643 r. Tragedii o bogaczu i Łazarzu z Pisma świętego wyjętej i nowo
wierszem opisanej polskim, której autorstwo przypisuje się Janowi Gulińskiemu (zwanemu
też Śniatowskim; nauczyciel w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku), pojawia się postać
Kaszuby, który handluje dziczyzną. Dzieło to, jak pisze Daniel Kalinowski, to pierwszy
sposób wykorzystania kaszubszczyzny do celów ściśle artystycznych.
Za pierwsze dramaty w języku kaszubskim uważa się dwa (o skromnej objętości)
dzieła Floriana Ceynowy, oparte na obrzędowości ludowej –Wilëjô Nowégò Rokù
i Szczodrôczi. Jak wskazuje Daniel Kalinowski w przywołanym na wstępie artykule, świadczą
o tym, że na Kaszubach były od dawna wykształcone widowiska z określonymi tradycją
rolami i stałą publicznością, odczytującą kulturowe konwencje widowisk i obrzędów.
Dramaturgia w języku kaszubskim swój rozkwit osiągnęła jednak dopiero w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, a to za sprawą ks. Leona Heykego (Agùst Szlôga;
Katilina), Jana Karnowskiego (Scynanié kani; Zôpis Mestwina; Òtrôk Swãtewita), Pawła
Szefki (Wesele na Kaszubach; Kòsôrze; Do Cebie Królowò Mario Pòlsczi strzeżemë),
a przede wszystkim ks. Bernarda Sychty (We gwiôzdkã; Spiącé wòjskò; Hanka sã żeni;
Dzéwczã i miedza; Bùdzta spiącëch). Dzieła te odwoływały się do kaszubskiej obrzędowości
i obyczajowości, a także sięgały po wątki polityczne, w duchu polskim (co łączyło się zresztą
ze stosowaniem pisowni zbliżonej do polskiej). Spotkało się to ostrą krytyką środowiska
Zrzeszińców. Ich sprzeciw budziła zwłaszcza pisownia stosowana przez ks. Bernarda Sychtę
oraz ideowy wymiar jego sztuk.

Stefan Bieszk jako Vanoga recenzował na łamach Zrzeszë Kaszëbsczi sztukę ks. Bernarda
Sychty pt. Spiącé wòjskò (w oryginalnej pisowni autora sztuki: Spiącé uejskue)
(Źródło: Zrzesz Kaszëbskô, 1937, nr 6)

W grupie Zrzeszińców dramaturgiczną twórczością zajmował się przede wszystkim
Jan Rompski. Na łamach przedwojennej Zrzeszë Kaszëbsczi ukazywał się jego Wzenik
Arkónë, a po II wojnie światowej powstało wiele innych utworów, np. Jô chcã na swiat,
Lelek, Jiwer òstatnëch. Daniel Kalinowski scharakteryzował w następujący sposób twórczość
Rompskiego: Szczególną cechą dramatów Rompskiego jest neoromantyczna postawa jego
bohaterów, sławiących ideę regionalnego odrodzenia. Panuje w nich inny klimat
dramaturgiczny niż np. u Sychty. Coraz bardziej widać, że Rompski przesuwa się w swoich
dramatach ku uwznioślaniu, heroizowaniu oraz mityzowaniu wydarzeń i postaci. Tym samym
jego sztuki kierowane były do innego odbiorcy, bardziej inteligenta, człowieka
wykształconego, aniżeli – jak w przeważającej części dramatów kaszubskich – do prostych
ludzi środowiska wiejskiego. Dodać tutaj należy, że w okresie międzywojennym
i powojennym (aż do pierwszej dekady XXI w.) na scenie wystawiono głównie sztuki

ks. Bernarda Sychty, a twórczość Jana Rompskiego pozostawała niemal nieznana, co
wynikało m.in. z zakazu publikacji jego sztuk.

Pòrénk Jana Rompskiego nie uzyskał aprobaty cenzora
(Źródło: Archiwum Instytutu pamięci Narodowej, Odział w Gdańsku, sygn. 0027/886 t. 2, k.227-228)

Wydaje się, że obecnie wzrasta zainteresowanie twórczością Jana Rompskiego i to nie
tylko z powodu ułatwionego do nich dostępu (jego dramaty w języku kaszubskim zostały
kilka lat temu wydane przez Instytut Kaszubski w Gdańsku – zob. bibliografia), ale przede
wszystkim z powodu zmian, które dokonują się w świadomości i wykształceniu Kaszubów.

Jiwer òstatnëch Jana Rompskiego uświetnił obchody Dnia Jedności Kaszubów w 2012 r.
(Źródło: http://belok.kaszubia.com/wiadla/jiwer-ostatnech)

Także Aleksander Labuda, przywódca Zrzeszińców, w swym dorobku posiada utwory
dramatyczne, które jednak do niedawana pozostawały w rękopisach czy maszynopisach
(np. w 2012 ukazała się sztuka Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò). Z grona Zrzeszińców
twórczością dramatyczną zajmowali się również Stefan Bieszk i ks. Franciszek Grucza.
Po II wojnie światowej do stosunkowo nielicznej grupy autorów zajmujących się
twórczością dramaturgiczną w języku kaszubskim (bądź poruszających problematykę
kaszubską) dołączyli m.in. Anna Łajming (Szczescé; Gdzie jest Balbina?), Lech Bądkowski
(Sąd nieostateczny; Sobótka), Aleksy Pepliński (Bëtowsczé strôszczi), Stanisław Janke
(Roczëzna), Jaromira Labudda (Klucz). Należy jeszcze wspomnieć, że w ostatnich latach
mamy do czynienia z nowym zjawiskiem (choć na razie jednostkowym) – przekładami
światowej klasyki na język kaszubski (Romeo i Julia, najsłynniejszy dramat Williama
Szekspira, przetłumaczony przez Idę Czaję; z kolei w 2007 r. wystawiono w Gdańsku
Poskromienie złośnicy tegoż autora, a tłumaczenia dokonał Zbigniew Jankowski).

Poskromienie złośnicy Williama Szekspira (Gdańsk, 2007; fot. A. Frankowska)
(Źródło: http://expresskaszubski.pl/kultura/2007/04/szekspir-p-kasz-bsk)

Bogata, choć jak dotąd niezbadana, jest tradycja amatorskich teatrów na Kaszubach.
W okresie międzywojennym na tym tle szczególnie wyróżniały się Kartuzy, Chojnice, Luzino
(zob.:

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-12-25/27238-regionalny-teatr-dramatyczny-z-

luzina.html?play=on) i Wejherowo (w tym mieście sztuki wystawiano już w XVIII w.).

Teatry amatorskie wystawiały przede wszystkim sztuki ks. Bernarda Sychty
(Źródło: Klëka, 1938, nr 12)

W pierwszych latach po II wojnie światowej, za sprawą Klemensa Derca i Jana
Rompskiego, głównym ośrodkiem życia teatralnego stało się Wejherowo (m.in. w 1945 r.
założono Teatr Kaszubski im. Hieronima Derdowskiego, a rok później Teatr Kaszubski im.
Jana Karnowskiego). Ówczesne przedsięwzięcia miały jednak krótkotrwały żywot. Pod
koniec lat 50. XX w. próbował się odrodzić Teatr Kaszubski, działający przy wejherowskim
oddziale Zrzeszenia Kaszubskiego. Jednakże dopiero po przemianach politycznych w Polsce
z końca lat 80. XX w. nastąpiły korzystne warunki dla działalności teatrów amatorskich
i możliwości wystawiania sztuk w języku kaszubskim. Do najcenniejszych inicjatyw w tej
materii należały powstałe na początku lat 90. ubiegłego wieku teatry Bina w Sierakowicach
(kierowany przez Barbarę Klawikowską) i Dialogus w Parchowie (pod kierownictwem
Jaromira Szroedera).
Szczególną

formą

działalności

amatorskiej

są

teatry

szkolne

(zob.:

http://www.wirtualnekaszuby.com/przegladaj-filmy/107-kaszubskie-teatry-szkolne).

Nie

sposób wymienić tutaj wszystkie przedsięwzięcia w tej materii z ostatniego ćwierćwiecza, ale
warto wspomnieć chociażby o zapceńskim teatrze Beleco, który zyskał ogólnokaszubską
sławę. Rozwojowi teatrów szkolnych sprzyjają konkursy (np. przeglądy zespołów
kolędniczych i Przeglądy Teatrów Szkolnych Kaszëbskô Bina).
W ostatnich latach pojawiło kilka nowych zespołów, np. Teatr Młodych Gotów
z Sulęczyna,

Teatr

Prostolinijny

z

Lini

(zob.:

http://www.telewizjattm.pl/serwis-

informacyjny/2011-02-08/13784-teatr-prostolinijny-w-lini.html), Amatorski Teatr Kaszubski
przy oddziale ZKP w Chojnicach, czy Teatr Neokaszubia z Wejherowa.

Roczëzna w wykonaniu Amatorskiego Teatru Kaszubskiego przy oddziale ZKP w Chojnicach
(Źródło: http://goksir.eu/aktualnosci/artykul/relacja-ze-sztuki-teatralnej-stanislawa-janke-rocz%C3%ABzna,aid,776)

Zrodziły się również nowe inicjatywy w sferze przeglądów teatralnych – Przegląd
Teatrów

Kaszubskojęzycznych
stowarzyszenie

Ulicznych

Kaszëbskô

WEKWIZER,

Jednota

w

zorganizowany
2012

r.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_JqoH0ihPrQctL0kSkXquhLUH6JqZEB),

przez
(zob.:
czy

zainaugurowany w 2013 r. Przegląd Teatrów Kaszubskich Zdrzadniô Tespisa. Do
ciekawszych przedsięwzięć w kaszubskim ruchu teatralnym w ostatnim okresie należy też
zaliczyć teatralno-filmową adaptację opowiadania Mónika Jana Drzeżdżona pt. Testament,
w reżyserii Andrzeja Sipajły (zob.: http://www.youtube.com/watch?v=tb-t5Wc8xxU).
Należy wspomnieć, że także profesjonalne teatry wystawiały kaszubskie sztuki (Teatr
Miejski w Gdyni, słupski teatr Tęcza, czy gdańska Miniatura). Najgłośniejszym
przedstawieniem była adaptacja dzieła Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa,
którą pokazano w Teatrze Telewizji w 1987 r.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat ukazały się też publikacje, które mają na celu rozwój
edukacji teatralnej wśród młodego pokolenia Kaszubów – Domôcô bina pod redakcją Barbary
Pisarek, Bożeny Ugowskiej Antologiô kaszëbsczi dramë oraz W krôjnie Grifa autorstwa
Elżbiety

Pryczkowskiej,

Teresy

Wejer

i

Doroty

Formeli

(zob.:

http://www.youtube.com/watch?v=2VBsaJU_Xwo).
…………………………………………………………………………………………………...
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Temat 28: Kaszubi w kinematografii.
Początki kinematografii sięgają końca XIX w. Kaszubi zaistnieli w tej dziedzinie sztuki
w zasadzie dopiero po II wojnie światowej, głównie w wymiarze filmu dokumentalnego. Filmy
fabularne, w mniejszym bądź większym stopniu uwzględniające tematykę kaszubską, są nieliczne.
Kaszubi odnoszą jednak sukcesy aktorskie.

Dokumenty filmowe o Kaszubach
Z okresu międzywojennego zachowały się nieliczne materiały krótkometrażowe (zob. np.:
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5832). Po drugiej wojnie światowej, w okresie tzw.
Polski Ludowej, trochę miejsca Kaszubom poświęcała Polska Kronika Filmowa (zob. np.:
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6097). W latach 50. i 60. XX w. powstało kilka
filmów, głównie o charakterze edukacyjnym, bądź etnograficznym (np. Tadeusz Kallwejt w 1960 r.
zrealizował Nad Bałtykiem zielonym, poświęcony kaszubskim rybakom), w których eksponowano
często wątek antyniemiecki (np. Kaszubskie wspomnienia Witolda Żukowskiego, film z 1967 r.).

Rybak kaszubski (zdjęcie z 1935 r.)
(Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Dopiero u schyłku istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powstało kilka ważnych
filmów, i to na ogół bez wydźwięku propagandowego. Należy tu wymienić przede wszystkim
Ojcowiznę Ireneusza Englera (1986 r.), poświęconą wysiedlonym (z powodu budowy elektrowni
atomowej w Żarnowcu) mieszkańcom Kartoszyna. Ten wybitny reżyser, nota bene Kaszuba rodem
z Kartuz, zrealizował ponadto kilka filmów dokumentalnych poświęconych przełomowym
wydarzeniom z okresu PRL, które miały miejsce na Kaszubach (np. Sierpień z 1980 r., Memento
grudniowe z 1981 r., Gdańsk. Drogi do wolności z 2003 r.).

Rozmowa Edmunda Szczesiaka z Ireneuszem Englerem, reżyserem filmu Ojcowizna
(Źródło: Pomerania, 1987, nr 6)

Należy wspomnieć także o Ostatnich śladach Andrzeja Mellina (film powstał w 1983 r., a jego
bohaterem był Herman Kecz, mieszkaniec Kluk) i Alfabecie kaszubskim, zrealizowanym przez Zofię
Ołdak w 1986 r.

Grób Ruthy Kötsch (siostry Hermana Kecza) na cmentarzu w Klukach
(Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruth_K%C3%B6tsch)

Po upadku komunizmu, w nowych realiach ustrojowych, twórcy nie byli już ograniczani
wymogami cenzury. Mimo to, niektóre filmy nadal nie wychodziły poza utarty schemat ukazywania
Kaszubów jako Polaków, wzmagających się z germanizacją. Do najważniejszych filmów, które
powstały w latach 90. XX w. i na początku obecnego stulecia należy zaliczyć następujące: Kaszubi
Ludmiły Niedbalskiej (zob.: http://www.youtube.com/watch?v=ZYQ98T-MXVM; w Internecie
dostępne są także następne części tego filmu), Słowińcy Mariana Kubery oraz Pomiędzy narodami.
Kaszubi, Niemcy i Polacy Mirosława Borka.
W ciągu ostatniej dekady powstało kilka interesujących filmów o różnorodnej tematyce
(główne historycznej bądź etnograficznej), np. Jô jem rëbok Andrzeja Sipajły, Lekcja historii po
w reżyserii

kaszubsku

Krzysztofa

Kalukina

i Barbary Balińskiej (zob.:

http://www.tv-

filmy.pl/pl_Lekcja_historii_po_kaszubsku_online_pl.php), Kryptonim „Inspirator” Henryki Dobosz
(film

o

Lechu

Bądkowskim),

Ścinanie

kani

Alicji

Szczypty

https://archive.org/details/Scinanie_kani_dokument), Historia rzeźby na Kaszubach

(zob.:
Andrzeja

Dudzińskiego (zob.: http://www.youtube.com/watch?v=PL2hdFCtd-o), Dwa mùlczi (o miłości na
Kaszubach), Pusta noc w Staniszewie, Królewiónka je w pałacu (o literaturze kaszubskiej) i Historia
literatury kaszubskiej Eugeniusza Pryczkowskiego, Ze śmiercią na TY Eweliny Karczewskiej (zob.:
http://radiokaszebe.pl/w-piatek-premiera-filmu-ze-smiercia-na-ty/), Słowniki kaszubskie Magdaleny
Kropidłowskiej, Pamięć. Tajemnice Lasów Piaśnickich Mirosław Krzyszkowskiego i Dariusza
Walusiaka, KL Stutthof, Fabryka Śmierci Wiesława Kwapisza oraz Kaszubi w Gdańsku (film powstał
na zlecenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a scenariusz napisali Jerzy Nacel i Łukasz Richert;
zob.: http://www.youtube.com/watch?v=H2bA1eeJN8U).
Od kilku lat jednym z ważnych tematów produkcji filmowych są Kaszubi z Kanady, ich
historia i teraźniejszość. Zagadnienie to poruszają m.in. filmy Eugeniusza Pryczkowskiego (Kaszubi
w Kanadzie – zob.: http://www.tvwybrzeze.pl/index.php/programy,8,5979; Kanadijsczi Kaszëbi),
Stanisława Kalisza (Wiedno Kaszëbë), Beaty Hyży–Czołpińskiej (Jedno słowo… – zob.:
http://www.youtube.com/watch?v=meqQN6Z3vtk), czy Henryka Bartula (dwuczęściowy film
Kanadyjskie Kaszuby; zob. zwiastun cz. 2: http://www.youtube.com/watch?v=yLNhxmHkGFA).

Filmy fabularne o Kaszubach
Repertuar filmów fabularnych poświęconych Kaszubom jest bardzo ubogi. W zasadzie są to
tylko

Kaszëbë

w

reżyserii

Ryszarda

http://www.youtube.com/watch?v=0pVB1K6BAns;

Bera,

z

1970

r.

(zob.:

http://www.youtube.com/watch?v=LypJaw4RrPE).

Wprawdzie w 1930 r. powstał Wiatr od morza, oparty na powieści Stefana Żeromskiego, jednak film
ten pozostaje niemal całkowicie nieznany (odnaleziono go ponad dekadę temu w Pradze),
a wydaje się, że wątek kaszubski nie odegrał w nim żadnej roli (nawet w zapowiedzi filmowej
wspomniano jedynie o jakimś ludzie). Film Ryszarda Bera, choć opowiada o miłości, to jednak w jej
tle występowała walka Kaszubów z germanizacją. W ten sposób, film ten nie tylko wpisywał się
w antyniemiecką propagandę, ale też nie wychodził poza tradycyjny sposób ukazywania Kaszubów
w XX stuleciu przez świat polskiej kultury i nauki. Dopiero na początku XXI w. pojawiły się kolejne
filmy, w których występują Kaszubi, choć wątek kaszubski jest w nich drugoplanowy.
W 2009 r. powstał film (w wersji kinowej i telewizyjnej) Miasto z morza w reżyserii Andrzeja
Kotkowskiego, w którym ukazano początki budowy portu w Gdyni, a w tle miłość młodego Polaka do
Kaszubki (zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_z_morza_%28serial_telewizyjny%29). W Gdyni
dzieje się także akcja innego filmu, poświęconego wydarzeniom Grudnia 1970 r. Film Antoniego
Krazuego Czarny czwartek z 2011 r. opowiada o losach Kaszuby – Antoniego Drywy. Należy jeszcze
uwzględnić ekranizację filmową powieści Blaszany bębenek Güntera Grassa, zrealizowaną w 1979 r.
przez niemieckiego reżysera Volkera Schlöndorffa oraz kaszubską wersję językową filmu The Jesus

z 1979 r. (reżyseria John Krish i Peter Sykes, lektorami byli m.in. Danuta Stenka, Maciej
Miecznikowski, Tomasz Fopke i Zbigniew Jankowski).
Nie jest to oczywiście pełny wykaz filmów fabularnych, które w jakiś sposób przedstawiają
Kaszubów czy dzieją się na Kaszubach. Wątek obecny jest jeszcze w kilku filmach, ale ma on wymiar
marginalny (np. mająca premierę w 2013 r. offowa Adelajda w reżyserii Wojciecha Rybakowskiego
ukazuje realia życia sprzed dwóch stuleci w Wejherowie). Należy zauważyć, że Stanisław Kolicki
(czyli Hans Kloss), bohater bardzo popularnego niegdyś filmu Stawka większa niż życie, urodził się
w Kościerzynie, a jeden z odcinków tego serialu rozgrywa się w Gdańsku. Z kolei inny bohater
kultowego niegdyś serialu, Jan Kos, urodził się w Gdańsku. Ponadto jednym z odcinków filmu
Czterej pancerni i pies pojawił się pewien Kaszuba, który opowiadał bohaterom filmu o partyzancie
z Gryfa Pomorskiego, o poruczniku, który nosił pseudonim West. Jak się okazało West był ojcem
Janka Kosa.

Hansa Klossa zagrał Stanisław Mikulski
(Źródło: http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28667/hans_kloss_pap_388.jpeg)

W 2013 r. pojawiły się w mediach zapowiedzi realizacji filmu Kamerdyner (autorami
scenariusza są Michał Pruski, Mirosław Piepka i Marek Klat), który określano mianem sagi
kaszubskiej. Ówczesne wypowiedzi jednego ze scenarzystów wskazywały, że fabuła filmu nie będzie
odbiegać od tradycyjnego ujęcia Kaszubów (M. Piepka stwierdził, że film będzie opowiadał
o trudnym i skomplikowanym współistnieniu Kaszubów, a więc Polaków, z Prusakami, czyli

Niemcami). Doniesienia medialne z 2015 r. dają jednakże nadzieję na zmiany w tej materii. Filip
Bajon, reżyser filmu, odnosząc się do tematyki swego dzieła (relacje kaszubsko-niemiecko-polskie
w pierwszej połowie XX w.), stwierdził: To przede wszystkim historia kaszubsko-niemiecka. Bo
najpierw byli tu Kaszubi i Niemcy. Potem przyszli Polacy i te relacje też nie były różowe. Reżyser
filmu zapowiedział jednocześnie wprowadzenie zmian w dotychczasowym scenariuszu. Zdjęcia do
wspomnianego filmu mają zakończyć się w 2016 r.

Kaszubscy aktorzy
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kilkoro aktorów o znaczącym dorobku artystycznym,
mniej lub bardziej otwarcie, podkreślało swe kaszubskie pochodzenie. Teresa Budzisz-Krzyżanowska
(zob.: http://culture.pl/pl/tworca/teresa-budzisz-krzyzanowska), która urodziła się w czasie II wojny
światowej w Tczewie, należy do aktorów, którzy mniej eksponują kaszubskie pochodzenie. Aktorka
krakowskich i warszawskich scen, wspominając występ w filmie pt. Odjazd, w reżyserii Piotra
i Magdaleny Łazarkiewiczów (film dotyczył Mazur), wyznała: Pochodzę (...) z Pomorza, mój ojciec
był Kaszubem – Polakiem, w czasie wojny więźniem obozu w Dachau. Natomiast brat ojca ożenił się
z Niemką, w czasie wojny wyjechał, został Niemcem. Wujowie ze strony mamy byli nauczycielami,
zmagali się z niemieckością tamtych obszarów. Dokładnie więc rozumiałam problemy tego filmu, były
mi bliskie. Teresa Budzisz-Krzyżanowska jest znana przede wszystkim z ról teatralnych (także
w Teatrze Telewizji – np. główna rola w spektaklu z 1985 r. pt. Elżbieta królowa Anglii),
występowała także w kilkudziesięciu filmach, np. Andrzeja Wajdy (Ziemia obiecana; Korczak),
Tadeusza Konwickiego (Lawa), Kazimierza Kutza (Śmierć jak kromka chleba). Natomiast młodsze
pokolenie aktorów, nie tylko chętnie podkreśla przy każdej okazji swe kaszubskie pochodzenie, ale
też angażuje się w różne przedsięwzięcia na rodzimej niwie. Najbardziej znaną i popularną aktorką
jest Danuta Stenka, która urodziła się w Sierakowicach (1961 r.). Jest laureatką nagród branżowych
(np. Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza). Klub Studencki Pomorania przyznał jej Medal Stolema.
Występowała m.in. na scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie,
a obecnie w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jest również aktorką filmową – występowała w
kilkudziesięciu produkcjach (np. Cud purymowy Izabelli Cywińskiej, Quo vadis Jerzego
Kawalerowicza, Chopin. Pragnienie miłości Jerzego Antczaka, Nigdy w życiu! Ryszarda Zatorskiego,
Katyń Andrzeja Wajdy). Od kilku lat uświetnia wejherowski projekt artystyczny Verba Sacra. Niemal
rówieśniczką aktorki z Gowidlina jest Joanna Kurowska (ur. w 1964 r. w Gdyni, ale związana z
Rumią), występująca głównie na warszawskich scenach (m.in. Ateneum, Studio). Nie stroni też od ról
filmowych (np. Czterdziestolatek. 20 lat później Jerzego Gruzy) i serialowych (Graczykowie
Krzysztofa Jaroszyńskiego Ryszarda Zatorskiego). Od lat 70. XX w., głównie na scenach

trójmiejskich, występuje Zbigniew Jankowski, który także występował we wspomnianych wyżej
filmach Czarny czwartek i Miasto z morza.
Najmłodsze pokolenie aktorów kaszubskich reprezentuje Marta Żmuda-Trzebiatowska,
urodzona w Człuchowie (1984 r.), występująca w filmach Patryka Vegi (Hans Kloss. Stawka większa
niż życie; Ciacho), Piotra Wereśniaka (Nie kłam kochanie i Och, Karol 2), czy w serialach Teraz albo
nigdy!, Komisarz Rozen oraz Julia.

Film w edukacji szkolnej
Wykorzystanie filmu w edukacji szkolnej napotyka na poważne kłopoty. Po pierwsze, nie
istnieje kompletny wykaz produkcji filmowych, które poświęcone są Kaszubom. Po drugie, tylko
część filmów jest ogólnodostępna (np. w Internecie), a biblioteki szkolne praktycznie nie dysponują
żadnymi zbiorami, co związane jest też z kwestią praw autorskich. Po trzecie, wiele filmów, i to nie
tylko z okresu Polski Ludowej, ma wydźwięk propagandowy i schematycznie ukazuje Kaszubów.
W związku z tym istniejący dorobek filmowy powinien zostać rzetelnie opracowany, zwłaszcza od
strony historycznej.
Obecnie powstaje kilka produkcji filmowych, które z powodzeniem mogą zostać
wykorzystane

w

czasie

zajęć

szkolnych.

Są

to

Kaszuby

dotąd

nieznane

http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy/24-kaszuby-dotad-nieznane.html?play=on),

(zob.:
które

przygotowuje w Twojej Telewizji Morskiej Adam Hebel, oraz Wòjnowi Kaszëbi Eugeniusza
Pryczkowskiego (zob. np.: http://www.youtube.com/watch?v=aceEfMKBzZ4). Natomiast dzięki
organizowanym przez baniński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego festiwalom filmów
kaszubskich szersza publiczność kaszubska uzyskała możliwość zobaczenia dawnych i nowych
produkcji (zob.: http://www.youtube.com/watch?v=9CX7ZFy-d_k). Ważną rolę w tej materii
odgrywa także portal Wirtualne Kaszuby (http://www.wirtualnekaszuby.com/), który powstał
z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
…………………………………………………………………………………………………………....
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Temat 29: Kaszubska diaspora.
Obecnie Kaszubi zamieszkują różne regiony świata. Początki kształtowania się
kaszubskiej diaspory należy łączyć z zakończeniem procesu uwłaszczenia chłopów
w państwie pruskim, co nastąpiło w połowie XIX w. (od końca XVIII w. cały kaszubski
obszar etniczny należał do tego państwa). W wyniku tego procesu doszło do pierwszej
masowej emigracji Kaszubów. Wcześniej ojczystą ziemię sporadycznie opuszczali na stałe
przedstawiciele warstwy szlacheckiej, choć była to zwykle migracja w ramach jednego
państwa, bądź sąsiedniego. Jako przykład można wskazać losy niektórych przedstawicieli
rodzin Przebendowskich i Tempskich. Przebendowscy wywodzili się z ziemi słupskiej
(z Księstwa Pomorskiego). W XVII w. przenieśli się do należących do Rzeczpospolitej Prus
Królewskich. Choć była to zmiana państwowości, to zmiana miejsca zamieszkania nie łączyła
się jeszcze z opuszczeniem kaszubskiego obszaru etnicznego. Jednakże Przebendowscy
zajmowali najważniejsze stanowiska (zarówno świeckie, jak i kościelne) nie tylko w Prusach
Królewskich, ale także na terytorium całej Rzeczypospolitej (np. starosta mirachowski Jan
Jerzy Przebendowski był również podskarbim wielkim koronnym, zmarł (1729 r.) w swym
majątku w Przygodzicach koło Ostrowa Wielkopolskiego, a pochowany został w Warszawie).
Natomiast w przypadku Tempskich, którzy wywodzili się z Tępcza (obecnie powiat
wejherowski), od XVII w. istniała gałąź dolnośląska (Dolny Śląsk należał wówczas do
Austrii, a w połowie XVIII w. został zajęty przez Prusy), która przeszła na luteranizm.
Potomek tego rodu, Gustav Ferdinand von Tempsky, na początku drugiej połowy XIX w. stał
się bohaterem walk z Maorysami, czyli ludnością autochtoniczną Nowej Zelandii.

Gustav Ferdinand von Tempsky zginął w bitwie z Maorysami pod Te Ngutu o te Manu
(1868). Obraz Kennetta Watkinsa
(Źródło: http://www.nzhistory.net.nz/media/photo/death-of-von-tempsky)

Do najbardziej znanych osób pochodzenia kaszubskiego, żyjących poza etnicznym
terytorium, należą Hans David Ludwig Yorck von Wartenburg (1759-1830) i Erich von
Manstein (1887-1973). Pierwszy z wymienionych, pruski feldmarszałek i bohater z czasu
wojen napoleońskich, wywodził się z rodziny Jark Gostkowskich. Urodził się w Poczdamie
w 1759 r., a ostatnie kilkanaście lat życia spędził w Oleśnicy Małej na Dolnym Śląsku.
Natomiast urodzony w Berlinie feldmarszałek Erich von Manstein w istocie nosił nazwisko
von Lewiński (jako dziecko został adoptowany przez rodzinę von Manstein). Manstein
uchodzi za jednego z najwybitniejszych dowódców (nie tylko niemieckich) okresu II wojny
światowej.
Z Kaszub emigrowała jednak przede wszystkim uboższa ludność, co często, obok
nieznajomości języka obowiązującego w kraju osiedlenia, określało ich pozycję społeczną
w nowym miejscu zamieszkania. W przeważającej liczbie była to ludność wiejska, która
w nowym miejscu pobytu często kontynuowała pracę w rolnictwie, bądź zatrudniała się
w fabrykach. Pomimo utrudnionego startu, wielu przedstawicieli kaszubskiej diaspory
(niekiedy nawet z pierwszego pokolenia emigrantów) pokonało różnego rodzaju bariery
i osiągnęło znaczącą pozycję społeczną. Do tego grona można zaliczyć chociażby urodzonego
w Wejherowie na początku lat 70. XIX w. Pawła Piotra Rhode, który jako dziecko
wyemigrował do USA. W 1908 r. został biskupem pomocniczym Chicago, zaś
w 1915 r. stanął na czele diecezji Green Bay. Funkcję ordynariusza tej diecezji pełnił do
śmierci w 1945 r. Pochodzący z kaszubsko-polskiej rodziny Faustyn Wirkus (jego
przodkowie od strony ojca wywodzili się z okolic Swornychgaci), jako żołnierz armii
amerykańskiej, w latach 1926-1929 panował (jak Faustyn II), z woli mieszkańców, na
należącej do Haiti wyspie La Gonave. W 1999 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury
otrzymał Günter Grass (1927-2015), który pochodził z kaszubsko-niemieckiej rodziny
z Wolnego Miasta Gdańska, a po II wojnie światowej mieszkał w Republice Federalnej
Niemiec. Stopnia generała dosłużył się we Francji Antoni Zdrojewski (1900-1989), urodzony
w Skorzewie koło Kościerzyny (od czasu II wojny światowej związał się z Francją).
Zdrojewski w latach 1970-1989 był także wielkim mistrzem Zakonu Templariuszy (Ordo
Supremus Militaris Templi Hierosolymitani). Z kolei James Visutskie (ur. w 1943 r.),
potomek kaszubskich emigrantów w Kanadzie, jest od wielu lat urzędnikiem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Kanady (m.in. pełnił funkcję sekretarza ambasady Kanady
w Warszawie).
Współcześnie coraz więcej Kaszubów opuszcza rodzinne strony, by kontynuować
karierę naukową czy artystyczną (niekiedy też polityczną, choć w tym przypadku na ogół nie

wiąże się to ze zmianą stałego miejsca zamieszkania). W tym kontekście, jako najbardziej
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i Edmunda Wnuka-Lipińskiego (1944-2015). Pierwszy z wymienionych związał się
z Poznaniem, a drugi z Warszawą. Należy też wymienić Jerzego Jeszke (ur. w 1958 r.), aktora
i śpiewaka operowego o światowej sławie, który w 1987 r. wyjechał do Niemiec oraz Danutę
Stenkę (ur. w Sierakowicach w 1961 r.), która od wielu lat mieszka w Warszawie.
Rozpoczęta w połowie XIX w. fala wychodźstwa kaszubskiego miała głównie
przyczyny ekonomiczne. Na początku XX w. Jan Karnowski scharakteryzował ten problem
w następujący sposób: Przyczyną wychodźstwa był nadmiar sił roboczych, brak wyżywienia,
a przede wszystkim częste nieurodzaje, które dawniej na Kaszubach były wprost straszne.
Uciekano też przed poborem do armii pruskiej. W drugiej połowie XIX w. emigrowali
głównie mieszkańcy południowych Kaszub, udając się zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych,
Kanady i Brazylii (także do innych krajów Ameryki Południowej), a w znacznie
skromniejszym wymiarze do Nowej Zelandii czy Australii. W poszukiwaniu pracy Kaszubi
emigrowali

również

do

różnych

prowincji

niemieckich,

zwłaszcza

Nadrenii

i Westfalii. W drugiej połowie XIX w. Kaszubi udawali się też do Danii, Rosji (osiedlili się
przede wszystkim na terenie Królestwa Polskiego), a także (w niewielkim wymiarze
liczebnym) do innych krajów europejskich.
W okresie międzywojennym emigracja kaszubska nadal miała charakter zamorski,
choć już o znacznie mniejszym natężeniu niż to było w poprzednim okresie. Kaszubi osiedlali
się wówczas także na pobliskich Żuławach (dominowała tu jednak emigracja sezonowa),
wchodzących w skład Wolnego Miasta Gdańska. Na początku lat 20. XX w. ci Kaszubi,
którzy nie chcieli mieszkać w nowopowstałym państwie polskim i optowali za Niemcami,
opuszczali rodzinne strony, by zamieszkać potem w różnych regionach Niemiec.
Kolejna fala emigracji była spowodowana II wojną światową. W wyniku tego
konfliktu wielu Kaszubów nie powróciło do swej ojczyzny, osiedlając się w różnych
częściach rozpadającego się imperium brytyjskiego, Francji czy Niemczech. W pierwszych
latach po wojnie z ojczystej ziemi zostali wysiedleni ci Kaszubi, którzy nie zostali
zweryfikowani, bądź zrehabilitowani (zob. temat 13) lub w ogóle nie wyrazili chęci poddania
się tej akcji, przeprowadzonej przez władze polskie. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, szykanowani przez władze komunistyczne i przez polskich osadników, do Niemiec
emigrowali Słowińcy, czyli Kaszubi mieszkający nad jeziorami Gardno i Łebsko.

Upadek komunizmu, a potem wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowały
kolejną falę emigracji (Niemcy, Wielka Brytania, kraje skandynawskie), choć najczęściej nie
ma ona stałego charakteru.
Nie jest znana skala emigracji kaszubskiej na przestrzeni ostatnich 150 lat. Próbę
oszacowania ilościowego tego zjawiska podjął pod koniec XIX w. językoznawca Stefan
Ramułt. W wydanej w 1897 r. Statystyce kaszubskiej stwierdzał: Z obliczeń naszych wynika,
że blisko połowa obecnej ludności kaszubskiej żyje w rozproszeniu pośród obcych. Więcej niż
trzecia część Kaszubów znalazła się na drugiej półkuli, a los ich nietrudny do przewidzenia.
Pierwej czy później, choćby mowę swoją zachowali do dziesiątego pokolenia, ulegną
niewątpliwie pożerającej wszelkie obce pierwiastki etniczne sile asymilacyjnej rasy anglosaskiej, lub innych, sąsiednich żywiołów. To samo, tylko że w czasie jeszcze krótszym, stanie
się z tymi, co rozproszywszy się między Niemcami, porzucili już, niestety, zamiar powrotu
w ojczyste strony.

Zestawienie liczby ludności kaszubskiej dokonane przez Stefana Ramułta (Statystyka
kaszubska, Kraków 1899)

Kwestia braku dokładnych danych na temat liczebności emigrantów kaszubskich jest
przede wszystkim związana z ich poziomem świadomości narodowej oraz położeniem
politycznym Kaszub. Pozbawieni własnej państwowości, żyjący w ciągu ostatnich 150 lat
w różnych organizmach państwowych i politycznych (Prusy, Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk,
Polska), z którymi się mniej lub bardziej utożsamiali, a co ważniejsze, z którymi ich
utożsamiano (zarówno w starym, jak i nowym miejscu zamieszkania), szybko wtapiali się
w liczniejsze środowiska emigracyjne niemieckie i polskie.
Alfons Bladowski, urodzony w Mirachowie, po II wojnie światowej zamieszkał
w USA i jest członkiem wielu polskich organizacji. Zachował on jednak świadomość
przynależności do kaszubskiej wspólnoty ukształtowaną przez wychowanie rodzinne (Mòja
matka mie narodzëła a wëchòwała Kaszëbą i pòjachôł jem w swiat jakò Kaszëba). Na
początku lat 90. XX w. stwierdził: Ù nas w Jackson, w stanie Michigan je wiele Kaszëbów,
ale niechtërny mëszlą, że są wiedno Niemcama. Jô sã jima nie dzywiã, bò òni przëjachalë do
Americzi, czej tuwò na Kaszëbach panowôł Niemc. Tam do nas na pòczątkù naszégò wiekù
jaczés sédemnôsce familiów przëjachało stądka a òni wiele swòjim dzecóm nie gôdelë, czim
òni są. Analogicznie można powiedzieć, że wielu Kaszubów uważa się za Polaków.
Najwymowniejszym tego przykładem są losy najbardziej znanego (także dzięki kilku filmom
dokumentalnym, m.in. autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego) i zbadanego (głównie od
strony historycznej) środowiska naszej diaspory – Kaszubów kanadyjskich.
Pierwsi osadnicy kaszubscy przypłynęli do Kanady w 1858 r. na statku Agda.
Zdaniem Hieronima Derdowskiego, pod koniec XIX w. w Kanadzie miało mieszkać około
5 tys. rodzin kaszubskich (według Ramułta dawało to około 25 tysięcy osób). Najwięcej
Kaszubów osiedliło się w prowincji Ontario. Gospodarstwa zakładane przez Kaszubów
powstawały na trudnym terenie, m.in. ze względu na zalesienie, wyżynny charakter
i nieurodzajne gleby. Kaszubi wykazywali się jednak wielkim hartem ducha, co dostrzegali
kanadyjscy urzędnicy. Jeden z nich scharakteryzował kaszubskie farmy w następujący
sposób: Najstaranniej oczyszczone i uprawione – nie dadzą się porównać z działkami żadnej
innej narodowości. Współcześnie centrami życia kaszubskiego w Kanadzie są następujące
miejscowości na terenie tej prowincji: Wilno, Barry’s Bay, Renfrew.
Kaszubi kanadyjscy do dzisiaj zachowali znajomość ojczystej mowy, choć jeszcze do
niedawna nazywali ją polską, a siebie określają najczęściej jako Polaków. David Shulist, lider
społeczności kaszubskiej w Kanadzie następująco określił przyczyny tej sytuacji: W Kanadzie
byliśmy polonizowani od samego początku. Nasza historia była opowiadana przez naszych

duchowych liderów, którzy byli Polakami i nie wiedzieli nic o narodzie kaszubskim
i Kaszubach. (…) Wracając do kościoła w Kanadzie, ksiądz Jankowski nie wiedział nic
o narodzie kaszubskim, ich kaszubskim dziedzictwie i o Kaszubach. Wszystko co znał to
polska kultura, język i historia. To on był jedyną osobą, która mówiła nam, że jesteśmy
Polakami, że nasza historia to historia Polski, a język w którym mówimy to dialekt języka
polskiego. Wszystkie obrazy w kościele były polskie, modlitewniki i śpiewniki, wszystkie były
po polsku. W związku z tym wszyscy myśleliśmy, że jesteśmy Polakami. No bo jak tu myśleć, że
nie jest się Polakiem? Następne pokolenie nie było nic mądrzejsze, a życie płynęło dalej.
Jednakże od końca XX w., kiedy to nastąpiło nawiązanie kontaktów między dwoma
społecznościami rozdzielonymi tysiącami kilometrów, wzrasta świadomość narodowa
Kaszubów. Wspomniany już David Shulist przemiany świadomościowe scharakteryzował
tak: Dopiero kiedy pojechaliśmy odwiedzić ziemie naszych przodków dowiedzieliśmy się, że
wywodzimy się z narodu kaszubskiego, że nasze korzenie są w kaszubskiej kulturze oraz, że
nie używamy języka polskiego, lecz innego odrębnego języka słowiańskiego – języka
kaszubskiego. Dzisiaj Kaszubi z Kanady otrzymują wsparcie od rodaków z Macierzy. Dzięki
czemu mogli m.in. na przełomie lat 2010/2011 r. (wrzesień-marzec), przez kilka miesięcy, po
raz pierwszy w dziejach swej wspólnoty uczyć się ojczystego języka (zajęcia prowadził Karol
Rhode, nauczyciel z Wejherowa). W Wilnie, Barry’s Bay i Round Lake lekcje ojczystej
mowy pobierały nie tylko dzieci (ok. 90), ale także dorośli. Kilkumiesięczna praca
wejherowskiego nauczyciela wśród kanadyjskich rodaków przyczyniła się również, obok
lepszego poznania ojczystego języka, do umocnienia ich tożsamości oraz podtrzymania
własnej kultury.

Karol Rhode wśród uczniów (w zajęciach uczestniczyły, obok kaszubskich, także dzieci
pochodzenia irlandzkiego, niemieckiego, angielskiego, indiańskiego)
(Źródło: Zbiory K. Rhode)

Ojczystego języka uczyli się również dorośli mieszkańcy kilku osad kaszubskich w Kanadzie
(Źródło: Zbiory K. Rhode)

Należy jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, Kaszubi kanadyjscy
posiadają własną organizację, tj. Wilno Heritage Society. Wspomniane stowarzyszenie
zajmuje się promocją języka i kultury kaszubskiej. Przez kilkanaście lat na jego czele stał
David Shulist, a od 2011 r. Peter Glofcheskie. Po drugie, Kaszubi kanadyjscy swoją postawą
wzmacniają tożsamość swych rodaków w kraju przodków.

Kashubian Griffins w Gdańsku Oliwie (kwiecień 2014 r.)
(Źródło:
http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=280&cntnt01returnid=26)

Najwyraźniej można było się o tym przekonać w 2014 r., gdy do Kraju Kaszubów
przyjechał z Kanady zespół Kashubian Griffins. Hokejowa drużyna stała się dla Kaszubów
ich narodową reprezentacją. Dobitnie świadczą o tym słowa, które wówczas wypowiedział
Adam Hebel, działacz kaszubski młodego pokolenia: Chłopcy w złocie pokazali Kaszubom
patriotyzm jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Tyle konferencji, w których brałem udział. Tyle
książek, które przeczytałem. Tyle poezji, którą przeżywałem... a patriotyzmu nauczyłem się

w dwa dni patrząc na lodowisko. To tylko poprzez sport można promować kulturę
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dziesięciolecia zachowywało własną tożsamość byli rybacy z Półwyspu Helskiego, którzy
osiedlili się na Wyspie Jonesa (Jones Island), na jeziorze Michigan w Stanach
Zjednoczonych. Kaszubska osada powstała tam na początku lat 70. XIX w. Prawdopodobnie
na początku XX w. na wyspie mieszkało już około 2-3 tys. Kaszubów (obok nich mieszkali
również Niemcy). Osiedlający się na wyspie Kaszubi nie zadbali jednak o prawne
uregulowanie posiadanego przez siebie obszaru, co wykorzystała jedna z amerykańskich firm,
pozbawiając Kaszubów ich własności. W zasadzie zwarte kaszubskie osadnictwo przetrwało
tam do początku lat 40. XX w. Potomkowie kaszubskich rybaków z Wyspy Jonesa mieszkają
dziś głównie w Milwaukee.

Kaszubskim rybakom z Jones Island poświęcony jest film dokumentalny wyprodukowany
przez Urban Anthropology Inc.

W odróżnieniu od Kaszubów z Kanady, czy nawet tych, którzy zamieszkali w USA
(w kraju tym obecnie działa Kashubian Association of North America, założona przez
Blanche Krbechek; KANA wydaje czasopismo Friend of the Kashubian People), społeczność
kaszubska w Brazylii nie zorganizowała się i uległa asymilacji, wtapiając się także w większe
pod

względem

liczebnym

środowiska

emigracyjne

innych

społeczności

(polskiej

i niemieckiej). Jednakże w Brazylii, w południowych stanach (Espirito Santo, Rio Grande do
Sul i Santa Catarina) tego kraju, od drugiej połowy XIX w. mieszkają Pomeranos (zob.
https://www.youtube.com/watch?v=r49hjnWNUGk). Wśród nich, obok Niemców, są
potomkowie Kaszubów z pruskiej prowincji Pomerania, to jest z ziemi, która niegdyś należała
do państwa Gryfitów. Jest to społeczność licząca około 300 tys. ludzi, wyznająca luteranizm
i posługująca się językiem dolnoniemieckim (Plattdeutsch).

Słownik pomorsko-portugalski autorstwa Ismaela Tressmanna
Przedstawiając charakterystykę najważniejszych skupisk kaszubskiej diaspory należy
również wspomnieć o rodakach mieszkających w Niemczech. Od XIX w., gdy Kaszubi byli
jeszcze obywatelami państwa niemieckiego, trwa nieprzerwanie (choć o różnym natężeniu)
zjawisko wychodźstwa do tego kraju. Jednakże społeczność kaszubska, pomimo
geograficznej bliskości i możliwości utrzymywania więzów rodzinnych, wiązała się w tym

kraju z polskimi organizacjami emigracyjnymi lub, co występowało częściej, szybko wtapiała
się w społeczeństwo niemieckie.
Kończąc przedstawianie kaszubskiej diaspory należy pamiętać także o Kaszubach
mieszkających w różnych częściach państwa polskiego. Diaspora ta obejmuje potomków
emigrantów, którzy w drugiej połowie XIX w. osiedlili się w Królestwie Polskim (niewiele
wiemy o tej grupie, prawdopodobnie świadomość kaszubskiego pochodzenia jest nikła), jak
i tych, którzy w XX w. i obecnie z różnych przyczyn opuścili rodzinne strony. Według spisu
z 2011 r. najliczniejsze środowisko kaszubskiej diaspory w Polsce istnieje w województwie
mazowieckim.
Współcześnie zacieśniają się kontakty między Kaszubami z Pomorza a rodakami
mieszkającymi w wielu krajach świata (zwłaszcza w Kanadzie i USA), które, obok charakteru
indywidualnego, coraz częściej mają wymiar organizacyjny. Przeszkodą jest tutaj jednak brak
instytucji, która zajmowałaby się wyłącznie sprawami kaszubskiej diaspory.
…………………………………………………………………………………………………...
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