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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