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J
ak sprawić, by głos podpo-
rządkowanegobyłgłosemsły-
szalnym? To typowe pytanie
wdyskursiepostkolonialnym.
OdczasuWiosnyLudówwpo-
łowieXIXstuleciatowarzyszy

ono kolejnym pokoleniom tych przedsta-
wicieli narodu kaszubskiego, którzy prag-
nęli odcisnąć swojepiętnonanaszymeto-
sie.

DziałalnośćFlorianaCeynowyijegoidea
dekolonizacjiKaszubów,dałypoczątekka-
szubskiemu, podmiotowemu spojrzeniu
na świat i budowaniu własnej opowieści
o naszym narodzie. Kaszëbskô (pol.: Kraj
Kaszubów) - skrzywdzona, podbita i pod-
porządkowanakolonialnemuładowiświa-
ta,właśniewtedy,wpołowieXIXstulecia,
zaczęła żyć jako nasza ideowa ojczyzna,
znak wolności, program polityczny,
awreszcie jakonaród i jegokultura.

Zatem kaszubska idea narodowa była
żywa jużw czasie kształtowania sięwEu-
ropie jej nowoczesnego, kapitalistycznego
porządku.W tamtym czasie gospodarczo
całekaszubskiePomorze,podzielonemię-
dzydwiepruskieprowincje(PrusyZachod-
nie iPomorze),pozostawałowcywilizacyj-
nymogonie.Ówczesnepaństwoniszczyło
wszelką kulturową i religijną odmienność
swoichobywateli,comiałosłużyć jegojed-
ności.

Kilkadziesiąt latpóźniej, gdyopadłwo-
jenny kurz i kształtować się zaczął nowy
europejski ładpo Iwojnie światowej, takie
same działania kolonizacyjne, umacniają-
ce jedność wszystkich ziem przyznanych
Polsce na pokojowej konferencji w Paryżu
orazzajętychwwynikudziałańwojennych,
podjęłaadministracjanowegopaństwapol-
skiego. Przeciwstawili się temuw latach
trzydziestychXXwieku Zrzeszińcy, grupa
literacko-ideowaredagującapismo„Zrzesz
Kaszëbskô”, wspierani przez
MłodokaszubęAleksandraMajkowskiego.
Podobnie, jakCeynowa,Zrzeszińcysformu-
łowali program dekolonizacji inteligencji
kaszubskiej, którego celemmiał być, jak
ujął tow jednymze swoich artykułów Jan
Rompski: nowi człowiek, jako fundameńt
nowégonôrodu.

Bo dla Niemców i Polaków Kaszëbskô
była zawsze tylko pograniczem (kresami),
asamiKaszubibyli innymiNiemcami,bądź
innymiPolakami.Poroku1945tensamspo-
sóbmyśleniaonasprzyjęlikomuniści,któ-
rychrządytrwałydo1989r.Demokratycz-
nyprzełom,jakinastąpiłwEuropiepo1989
rokusprawił,żedogłosudoszłopokolenie
Tatczëznë, którew latach 1990-1991 na ła-
mach pisma pod tym samym tytułem do-
magało się prawnego uznania języka ka-
szubskiego,swobodyposługiwaniasięnim

wżyciupublicznymorazprawadoużywa-
nia kaszubskich symboli narodowych.

W tym samym czasie, Jan Drzeżdżon,
nauczyciel ipisarz,weseju„Oetniczności”
nakreślił własnąwizję KaszëbscziwEuro-
pie, w której nastąpi kres państw narodo-
wych: „Można powiedzieć, że wiek dwu-
dziestyprzyniósł krystalizację etniczności
na całymświecie. Zalążki tegoprzebudze-
nia się małych grup ludzi związanych
wspólną tradycją kulturową ujawniły się
wdrugiejpołowiedziewiętnastegowieku.
Obecnie, sto lat później, nadszedł czas, by
etniczność znalazła swoje ramy organiza-
cyjne. Taka jest kolej rzeczy. Tym samym
na wiele lat ukształtuje się nowy obraz
świata ipolityczny, ikulturowy, igospodar-
czy”.

Uprogutrzeciegotysiącleciapojawilisię
Odrodowcy,młodzi aktywiści redagujący
pismo „Odroda” i jednocześnie skupieni
wokół portalu internetowego Zasoby Ka-
szubsko-Pomorskie.Odrodowcy,wswoich
tekstachidziałaniach,otwarcienawoływa-
li do deklarowania narodowości kaszub-
skiej. Jeden z ich liderów, Tomasz von
Piechowski (Tomasz Żuroch-Piechowski),
napisał: „Kaszubiopcji narodowejpragną,
bywybórdroginależałdonassamychibył
świadomym zaprogramowanym zada-
niem, ze wskazaniem perspektyw, które
wykraczająpozadługośćżycia jednegopo-
kolenia”.

ŚrodowiskaTatczëznëiOdrodë,atakże
młodziKaszubiurodzeni jużpo1989roku,
powołalidożyciawroku2011Stowarzysze-
nie Osób Narodowości Kaszubskiej

„Kaszëbskô Jednota”, które kontynuuje
ideę Floriana Ceynowy i Zrzeszińców,
i pragnie dla Kaszëbsczi godnegomiejsca
w Europie Narodów (ang.: Europe of the
Peoples).

Gdy spojrzymy na naszą historię, nie
może nikogo dziwić, że Kaszëbskô uległa
kolonialnemu kompleksowi poczucia by-
ciakimś„gorszym”.Skutkiemtegojest ist-
niejący od początku ruchu kaszubskiego
podziałnanurt„uniwersalny”i„etniczny”
oraz na „liberałów” i „konserwatystów”.
Pierwsiulegając ideiuniwersalistycznejak-
ceptują asymilację, drudzy zaś zawszelką
cenę chcą zachowaćwłasną kulturę i pod-
miotowość.

Kaszëbskô i dziś pozostaje zależna
odnaciskówzewnętrznychośrodkówwła-
dzy centralnej, które nieustannie ograni-
czają, kontrolują i reglamentują dynamikę
wzrostu tego, co nazwałbym kaszubskim,
podmiotowympatrzeniemnaświat.Właś-
nie to jest przyczyną naszych wewnętrz-
nychkłopotówzwłasnątożsamością.Nie-
jednokrotnie chcielibyśmy równocześnie
poddać się asymilacji, robiąc na przykład
karieręwżyciupublicznymi jednocześnie
zachowaćprawodowłasnegopoczuciaet-
nicznego. Postępując w ten sposób nie
uczynimyniesłyszalnego słyszalnym.

Jeśli chcemy, by nasza kultura trwała
i rozwijała się w Europie i świecie, powin-
niśmywzmacniaćirozbudowywaćkaszub-
ską identyfikację narodową. Po prostu:
zawsze i wszędzie być Kaszubami. Nasza
kultura, to niemoże być jakieś tamhobby
po pracy. Nie mamy „interesować się ka-

szubską kulturą”, ale ją tworzyć, być jej
częścią.Przytymwszystkimnależypamię-
tać,żenie jesteśmytakimi, jakimichcąnas
widzieć inni. Jeśli sięnieupodmiotowimy,
niepozbędziemysięowegopoczuciabycia
kimś„gorszym”,wówczasnajwiększymza-
grożeniemdlaKaszëbsczibędziemymysa-
mi,Kaszubi.

Europa stara się kierować zasadą wol-
ności, demokracji i poszanowania praw
człowieka. To jest dla Kaszubów szansa.
Jestniątakżedecentralizacja irozwójregio-
nów. Kaszëbskô Jednota, jak czytamy
w „Deklaracji ideowej” stowarzyszenia:
opowiadasięzasilnymisamorządnymire-
gionami ichcewspieraćdecentralizację ja-
kosposóbrządzeniakrajem.Naszymcelem
jestrozwójPomorza, jakowielokulturowe-
goregionuoznaczącympotencjalespołecz-
no-gospodarczym,zdolnegochronićzaso-
by energii społecznej i indywidualnej
wszystkich jegomieszkańców.

DziałaczeKaszëbscziJednotëdeklarują
aktywneuczestnictwowżyciunaroduka-
szubskiego. Uznają jego prawo do odręb-
ności orazwłasnej tożsamości, awszystko
to w ramachwieloetnicznego społeczeń-
stwatworzącegojedenorganizmpaństwo-
wy, jakim jestRzeczpospolita Polska.Wie-
lumłodych, dwudziestoletnich członków
tej organizacji, dostrzega grożący Kaszu-
bomproceswynarodowieniawdemokra-
tycznympaństwie.NiechcądlaKaszëbsczi
takiej przyszłości i podejmują starania, by
w ramach zdobyczy demokracji osiągnąć
pełnię praw jako odrębny naród autono-
micznykulturowo.

Jako Kaszubi, jako naród, mamy wie-
le powodów do dumy i prawo do należ-
nego nam szacunku. Na przestrzeni wie-
ków,na styku rywalizujących ze sobąna-
rodów i państw - polskiego i niemieckie-
go -Kaszubipoddawanibyli presji germa-
nizacji i polonizacji. Nie zatrzymało to
rozwoju naszego ojczystego języka ka-
szubskiego, ani teżnie rozerwałonaszych
więzówetnicznych sięgającychkorzenia-
miwdziedzictwokulturoweSłowianZa-
chodnich, basenuMorzaBałtyckiego i za-
chodniej Europy. To zakotwiczenie jest
kanwąnowoczesnego regionalizmu, któ-
ry nie może istnieć bez wspólnot etnicz-
nych z jednej strony, a z drugiej zaś bez
ichwspółpracy organizacyjnej na konty-
nencie i w świecie.

Ponieważnigdyniezadawalałamniewi-
zja Kaszubów, jako społeczności posługu-
jącej się językiem regionalnym, opartej li
tylko na poczuciu tubylczości, czy folklo-
ryzmie, świadomie działam od lat dla
ochronyirozwojukaszubskiej tożsamości.
Podobnie myśli i działa wielu Kaszubów.
Reprezentuje nas stowarzyszenie
KaszëbskôJednota,którestawiasobiezacel
rozwójświadomościnarodowej,obywatel-
skiej i kulturowej Kaszubów oraz ochronę
ich języka i tradycji.

ARTURJABŁOŃSKI Jeśli chcemy, bynasza kultura trwała i rozwijała sięwEuropie i świecie, powinniśmywzmacniać i rozbudowywaćkaszubską ide

Kaszëbskô - czym jest nowoczesny re
Artur
Jabłoński

b Artur Jabłoński: Europa stara się kierować zasadąwolności, demokracji i poszanowania praw człowieka.

To jest dla Kaszubów szansa. Jest nią także decentralizacja i rozwój regionów
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ArturJabłoński
(ur. 1970wPu-
cku) - dzienni-

karz, samorządowiec,
działacz społeczny.
Byłm. in. redaktorem
naczelnympisma
„Pomerania”
Od 1998 radnypowia-
tupuckiegooraz sta-
rostapucki (do
2009).W latach
2004-10byłpreze-
semZrzeszeniaKa-
szubsko-Pomorskie-
go.Członek radypro-
gramowej stowarzy-
szeniaKaszëbskô
Jednota.
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Czy suwerenny rządwAtenach został zdławionyprzezBerlin?

KrytycyMerkel: zniszczyła budowany
z trudem od 70 lat wizerunek Niemiec

ntyfikację narodową. Zawsze iwszędzie byćKaszubami

gionalizm

Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu
jest, jak czytamyw statucie stowarzysze-
nia: „Dążenie do prawnego ugruntowania
narodowościowego statusu Kaszubów”.
Odmomentu powstania Stowarzyszenie
OsóbNarodowościKaszubskiejKaszëbskô
Jednota podnosi tę kwestię, jako jedną
z najważniejszych. My tylko chcemy być
Kaszubami. Jednakdziałaniomtymtowa-
rzyszyopórelitpolitycznychinaukowych.
Dał temu wyraz m.in. socjolog Janusz
Erenc,wwywiadzieudzielonym„Dzienni-
kowiBałtyckiemu”,opublikowanymwtej
gazecie 13 lipca 2015 r.

W reakcji na wypowiedzi profesora
Erenca, który zarzucaKaszubomopcji na-
rodowej odgradzanie się od otaczającego
świata, co prowadzi do separatyzmu
i skansenizacji, jeden z internautów napi-
sał:Możesz bëcMiemca, Czecha, Szweda,
Polôcha- tedëwszëtkojefejn.Leczej te jes
Kaszëbą tedë zarô nie rozmiejesz bëc
odemklinaswiatëzarôżëjeszwskansenie.
Inna internautka dodała: Nie wiedziałam,
żeżyjęwskansenienarodówEuropy. Inikt
mi nie powiedział, że toMOŻEmieć nega-
tywny skutekdlamnie samej.

Obie te wypowiedzi użytkowników
internetudotykająsednasprawy.Tonic in-
nego, jakstrachpostkolonialnychpolskich
elit, aniekiedytakżezależnychodnichelit
kaszubskich,dyktuje takidyskurs.Otobo-
wiemKaszubiwymykają się spodkontroli
i chcąsamistanowićosobie i swoimregio-
nie! Na to nie pozwoli żaden kolonizator!
Przecieżprzezcałelataktośpoświęcałswo-
jąpolityczną,czynaukowąkarieręnastwo-
rzeniemodelu terminów opisujących Ka-
szubówiichtożsamośćjakopodwójną:ka-
szubską-etniczną i polską-narodową, a tu
takiafront!JacyśKaszubi-Kaszubi!Jakiśna-
ródkaszubski!

Tak!Kaszubisąnarodem.Sąpatriotami,
anieseparatystami.Kochamynasząojczy-
znę Pomorze i dla nie chcemy żyć i praco-
wać. By efekty tej pracymogły być lepsze,
trzeba nam odrzucić tę wizję siebie, która

pasuje tzw. „ogółowi społeczeństwa pol-
skiego”: uśmiechniętego, tańczącego i po-
drygującegogospodarzawhaftowanej ka-
mizelce i filcowym kapeluszu z czerwoną
wstążką. Ale ów„ogół” tona szczęście nie
wszyscy. Dał temu wyraz Tomasz
Słomczyńskiwartykulew„DziennikuBał-
tyckim”pt. „Prosto i smacznie.Niektórym
towystarcza”zdnia4-5 lipca2015r,pisząc:
„Kaszubi mają swój własny, oryginalny
i praktycznie nieznany szerzejmit założy-
cielski.Niemaonnicwspólnegoztruskaw-
kami i haftowanymi fartuszkami. To zde-
cydowanazachętadoinnychdziałańniżte
kojarzącesięzogórkiemichlebemzesmal-
cem, któremają więcej wspólnego z pro-
wincjonalizmem, niż z nowoczesnym re-
gionalizmem”.

Ale tosąskutki tego,comy,Kaszubida-
liśmy sobie narzucić przez elity napocząt-
kulatdziewięćdziesiątych.Wtedywszyscy
uwierzyliśmy, ja też, że powinniśmychro-
nićnaszjęzyk(cojestoczywiściebezdysku-
syjnymfaktem), a jednocześnie zaniedba-
liśmy równie istotny element, jakim jest
świadomośćodrębnościkulturowej iwłas-
nej historii.

Fundamentemnarodowej identyfikacji
Kaszubów oprócz ojczystego językamusi
staćsięznajomośćwłasnychdziejów.Niez-
będne są namdo tych działań różnego ro-
dzaju instytucjenarodowe.Własneszkoły
zkaszubskim,jakojęzykiemwykładowym,
własnemuzea opowiadające naszą histo-
rię, instytuty kultury, wyższe uczelnie,
naktórychKaszubipodejmąhumanistycz-
nydyskursnadintelektualnymprogramem
wybiegającym daleko poza jedno pokole-
nie,czywreszciewłasnepartiepolityczne,
przedstawicielstwo polityczne przy Parla-
mencieEuropejskimiKomisjiEuropejskiej,
Kongres Kaszubski, rozumiany jakowew-
nętrzneprzedstawicielstwowspólnotyKa-
szubów.Ponadtofinansowaipolitycznaau-
tonomia regionalna, jako odpowiedź
na procesy globalizacji świata, dzięki któ-
rejwojewództwokaszubsko-pomorskiebę-
dzie lepiej się gospodarzyć wewnętrznie
izpowodzeniemkonkurowaćnarynkueu-
ropejskim.

Takiecele, jaktewymienionewyżej,sta-
wiająprzedsobąnowoczesneregionalizmy
w całej Europie. Takie też cele winni sta-
wiać przed sobą Kaszubi. Podmiotowość
Kaszubów,naszaobywatelskaaktywność,
permanentny dialog prowadzony ze spo-
łecznościamiregionalnymi:Kociewiakami,
mieszkańcamiŻuław,PowiślaorazPolaka-
mimieszkającyminaKaszubach-wGdań-
sku, Gdyni, Sopocie i Słupsku - w ramach
autonomicznego regionu, a takżekorzyści
jakie niesie za sobą silna kaszubskamarka
turystyczna i sektora małych i średnich
przedsiębiorstw,tokryteriasukcesuPomo-
rza,najakimwinnozależećkażdemudum-
nemuKaszubie.a
ą

N
iemiecka kanclerz
Angela Merkel i Wolf-
gang Schäuble zostali
oskarżeni przez krajo-
wych komentatorów
o zniweczenie 70 lat

wysiłków na rzecz odbudowy dobrego
wizerunku Niemiec, gdy stało się jasne,
żeniemieccyprzywódcyparli donajtwar-
dszegozmożliwychporozumienia zGre-
cją.

Minister finansów Niemiec Schäuble
nieskruszony stwierdził, że różni człon-
kowie niemieckiego rządu nadal chcieli-
by, żebyGrecja opuściła strefę euro. „Jest
wielu ludzi, w tym również w rządzie fe-
deralnym, którzy są całkiemprzekonani,
że w interesie Grecji i Grekówwyjście ze
strefy eurobyłobyznacznie lepszymroz-
wiązaniem” - powiedział Schäuble.

SpiegelOnline, internetowyserwis in-
formacyjny liberalnego tygodnika, przy-
puścił bodaj najostrzejszy atak na zacho-
wanie niemieckich przywódców, ale ta
krytyka powtarzała się również w me-
diach konserwatywnych, które wsparły
wynik szczytu.

„WtenweekendwBrukseliEuropapo-
wróciła do struktur władzy charaktery-
stycznych dla XIX i początku XX wieku,
w których silniejsi wymuszali swoją wo-
lę na słabszych”, napisał Wolfgang
Munchauwkomentarzudla„Spiegla”. „W
jedenweekend niemiecki rząd federalny
zniweczył 70 latpowojennejdyplomacji”.

W dzienniku „Süddeutsche Zeitung”
z kolei Heribert Prantl, doświadczony re-
daktor działu krajowego, napisał: „Jeśli
przyjrzeć się temu, co pisze się
w internecie, tomożnamiećpoczucie, że
na Grekach wymuszono nowy traktat
wersalski”.

Należy być ostrożnym z takimi histo-
rycznymi porównaniami, ale niechęć
doNiemiecbudził też sposóbzachowania
Wolfganga Schäublego. Kathrin Witsch
z poważnego dziennika finansowego
„Handelsblatt” napisała: „Wydaje się, że
Niemcy wzięły na siebie rolę złego poli-
cjanta podczas niedawnego szczytu
wBrukseli. Przedewszystkimpoprzezmi-
nistra finansów Wolfganga Schäublego.
Niemcy jako czołowy kraj w strefie euro
doświadczają teraz tego, coStanyZjedno-
czone doświadczają na świecie - w takiej
roli jesteś szanowany, ale niekoniecznie
kochany”.

Natomiast największy niemiecki
dziennik „Bild”, który prowadził kampa-
nię na rzeczGrexitu, czyli definitywnego
wyjścia Grecji ze strefy euro, skrytyko-

DavidCharter,

„TheTimes”

wał Angelę Merkel za niedostatecznie
twardą postawę. Podał od razu kilka po-
wodów, dla których uważa, że trzeci pa-
kiet pomocowy jest skazany na porażkę,
między innymi i „nierealne liczby”
w funduszu powierniczymmającymza-
rządzać 50mld euro z prywatyzacji gre-
ckich aktywów.

Angela Merkel z kolei stwierdziła, że
kierowała się „wiarąwEuropę”, gdy sta-
nęła w obliczu zagrożenia buntem we
własnych konserwatywnych szeregach
oraz oskarżeń ourządzanie zamachu sta-
nu w Grecji ze strony niemieckich po-
słów opozycyjnych. Rzecznik kanclerz
Niemiec ze złością uznał za „całkowicie
bezpodstawne” ataki na jej twardą po-
stawę, dyskutowaną na Twitterze
pod hashtagiem ThisIsACoup
[„Tojestzamach”].

Bezpośrednio po maratonie rozmów
na niedawnym szczycie w Brukseli kan-
clerzMerkel okazała swój ogromny scep-
tycyzm co do zdolności Grecji do prze-
głosowania do środy twardych ustaw,
odmawiając określenia daty zwołania
Bundestagu. Okazało się jednak, że nie
miała racji,mimoogromnych protestów
w chwili, gdy grecki parlament obrado-
wał nadprzyjęciemplanupomocowego,
większość posłów głosowała jednak
za wdrożeniem surowych reformw kra-
ju, od czegomiędzynarodowi pożyczko-
dawcy uzależniali pomoc finansową dla
Aten, bez której ten kraj po prostu zban-
krutuje.

„Są dobre powody, by jeszcze nie
zwoływać posłów…zanim się dowiemy,
czy osoby odpowiedzialne w Grecji sta-
nęły nawysokości zadania”, stwierdziła
Merkel. Później stało się jasne, że nie-
mieccy posłowie zostali postawieni
w stan gotowości i mogą być wezwani
do powrotu z przerwy wakacyjnej
na głosowanie, które zapewne poprze
otwarcie rozmówzGrecją na temat trze-
ciegopakietu pomocowego,wśródostrej
retoryki ze wszystkich stron.

„Suwerenny rząd jest dławiony”, na-
pisał na Twitterze Niema Movassat, po-
seł Lewicy, jednej z dwóch partii opozy-
cyjnych w niemieckim parlamencie.
„Zmuszony przyjąć środki, które Grecy
absolutnie odrzucają. Celembyło obale-
nie rządu”. W szeregach Unii Chrześci-
jańsko-Demokratycznej (CDU), której
przewodzi Merkel, zbuntowany poseł
Wolfgang Bosbach powiedział: „Wydali-
śmy dużo pieniędzy, żeby kupić mało
czasu”. Pojawiły się ostrzeżenia, że na-
wet jedna trzecia posłów Merkel może
się zbuntować w głosowaniu, ale wielu
jest przywoływanychdoporządkuprzez
liderów partyjnych.a
ą
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