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KASZËBSKÔ NÔRODNÔ RËSZNOTA. PRÓBA HISTORËCZNÉGÕ NACÉCHÕWANIÉGÕ 

Kaszëbskô nôrodnô rësznota mô wërosłé w pòłowie 19. stalatégò z brëkùnkù protestu 

procëm pòliticzny kònsolidacje ë kùlturowi asymilacje wëmùszony bez prësczé państwò, 

w chtërnégò greńcach żëlë Kaszëbi. Jegò célã bëła òchróna i rozwij swòji juwernotë, jaczi 

fùńdameńtã béł jãzëk, a téż biôtka ò jistnienié na miemieckò-pòlsczim przëgreńczim. 

Chùtkò przerwónô gwôsnô państwòwizna bëła przëczëną zahamòwaniégò nôtërnégò 

procesu pòwstôwaniégò kaszëbsczégò (pòmòrsczégò) nôrodu. Prôwdac zôpadnopòmòrsczé 

państwò rządzoné bez ksyżëczną dinastiã Grifitów przetrzimało òd strzédnowiekù do 17. 

stalatégò, równak jegò lud miemcził sã wiele rëchli. Gduńsczé Pòmòrzé bëło samòstójné 

përznã wiãcy jak jedno stalaté, żebë na wnetka 150 lat dostac sã w krzëżacczé rãce, bez 

pòstãpné 300 lat bëc pòd pòlską administracją w greńcach Królewsczich Prësów ë kù reszce, 

òb czas pierszégò rozebraniégò Pòlsczi Repùbliczi, nalezc sã w prësczim państwie. Kòżdą 

razą to prawie Całé Pòmòrzé òd Wiôldżégò Mòrza do Notecë – jak to òpisëje Józef 

Bòrzëszkòwsczi
1
 – nad dólną Òdrą ë Wisłą, to pierwòsznô Kaszëbiô, dëchòwô tatczëzna 

terôczasnëch Kaszëbów. To do ti tradicje w pòłowie 19. stalatégò òdwòłelë sã 

przedstôwcowie domôcy jinteligencje, dzãka jaczi òstatczi Słowianów na pôłniowim ùbrzegù 

Wiôldżégò Mòrza – jak ju tedë bëło gôdóné ò Kaszëbach – òb czas cziledzesąt lat òstałë 

wëbùdzoné ze spiączczi i zaczãłë swòjã drogã w stronã nôrodny òdrodë. 

Kaszëbi w 19. stalatim we wiôldżim dzélu twòrzëlë nôrodno nieùswiądnioną spòlëznã. 

Dôwô do mësleniégò, że wikszosc swiôdectwów ò nôrodny swiądze Kaszëbów, chtërne 

pòchôdają z 2. pòłowë 19. stalatégò – pisôł Gerat Labùda
2
 – zarzucywô jima abò: dalek 

pòsëniãtą zanôleżnotã òd miemiecczi kùlturë, abò czësti chłód i neùtralnotã w nôrodnëch 

sprawach. Jimpùlsã do òdrodzeniowégò dzejaniégò béł eùropejsczi Zymk Lëdów. Prësczé 

państwò dëszëło zgrôwë nôrodnëch miészëznów do równo jaczi aùtonomie. W rozeznanim 

Pòlôchów z Kòngresowi Pòlsczi czë Galicje, Kaszëb ë Kaszëbów wnetka nie bëło. W nëch 

warënkach dochtór Florión Cenôwa ze Sławòszëna kòl Pùcka, bëtnik nieùdónégò 

pòwstaniégò w 1846 rokù, sfòrmùlowôł programã Kaszëbskò-Słowiańsczégò Nôrodu, dającë 

zôczątk kaszëbsczi nôrodny rësznoce. Béł 1850 rok, czej Cenôwa òpùblikòwôł swòje 

pòliticzné credo ò titlu Kaszëbi do Pòlôchów, w chtërnym skristalizowôł swój pòzdrzatk – 

wëbiér samòstójny drodżi etniczny òdrodë Kaszëbów. Przëczińca „kaszëbsczi sprawë” 

pòdsztrichiwôł apartnosc kaszëbiznë ë widzôł ji nobilitacjã i rozwij w realizacje deje 

òglowòsłowiańsczégò òdrodzeniégò nôrodów. Wprowadzył kaszëbiznã na szeroczé 

eùropejsczé pòle ùczałëch badérowaniów ë dôł spòdlé kaszëbsczi lëteraturze. 



2 

 

Chòcle dzejanié Cenôwë dało pòczątk czasowi nôrodny òdrodze, to równak brzôd jegò 

robòtë bëło widzec dopiérze w 20. stalatim. Do jegò deje w dzélu nawlékelë Młodokaszëbi, to 

je pòkòlenié dzejarzów zrzeszonëch wkół założonégò w 1908 r. cządnika „Grif”. 

Młodokaszëbi za swój przédny cél ùznelë robòtã w sprawie pòdnieseniégò Kaszëbów-

Pòmòrzanów z kùlturowégò, pòliticznégò i ekònomicznégò pòzdrzatkù
3
. Dopasowelë òni ùdbë 

Cenôwë do realiów czasów, w jaczich żëlë, rezygnëjącë z deje panslawiznë, ë wëszlë 

z kòncepcją co kaszëbsczé, to pòlsczé, ùmësliwającë wprowadzëc kaszëbsczé plemieniowé 

elemeńtë do òglowòpòlsczi kùlturë
4
. Jednakò niedługò pòzdrzatk niechtërnëch z nich zmienił 

sã w stronã mëslë Cenôwë. Aleksander Majkòwsczi, przédnik negò karna – pòmale 

òdchôdającë òd swòjégò pòlonofilsczégò widzeniégò z młodëch lat – ju òb czas wiôldżi 

wòjnë pisôł w swòjim pamiãtnikù: Z ùczałégò, jãzëkòwégò i etnografnégò pòzdrzatkù nie 

pòdlégô wątplëwòce, że dzysdniowi jãzëk (…) Kaszëbów je òsóbnym jãzëkã ë temù òni nie są 

Pòlôchama, a twòrzą òsoblëwé plemiã
5
. Pòlitika òdrodzonégò w 1918 rokù pòlsczégò 

państwa, w chtërnym nalazł sã téż part zemiów, na jaczich mieszkelë Kaszëbi, doprowadza do 

òstatecznégò wëkristalizowaniégò sã jegò pòzdrzatkù. Majkòwsczi òbtaksowôł nã pòlitikã na 

nen ôrt: Miemcë brëkòwelë 800–900 lat do òpanowaniégò pòbôłtëczégò. Mòżno na prësczé 

mòdło trzëmac Kaszëbów krótkò, mòżno jich nawetka zmùszëc do głosnégò braniégò ùdzélu 

w państwòwëch rozegracjach, ale nie są òni tëli głupi, żebë delë swòje dësze i serca za òrãdze 

abò przërzeczenia. Zôs pòbic jich ë miec za etnografny pògnój je mëkcëną, bò bënë są tak 

mòcny i wërobiony bez niewòlã jak żëdowskô rasa. A jich wëniszczëc m.zd. nie dô zwëskù 

Pòlsczi Repùblice, chtërna mô w nich nôlepszą gardã nadbôłtnégò bastióna
6
. Jakno zort 

dofùlowaniégò nëch pòstrzegów nót je ùznac słowa, jaczé ùsôdzca „Grifa” sczerowôł – pòd 

kùńc swòjégò żëcégò – do czesczégò slawistë, Antonína Frintë: W efekce panëjącëch 

stosënków, chtërne pò wòjnie stałë sã przëczëną wiôldżi zmianë zdrzeniégò Kaszëbów, je 

głãbòkô procëmnota westrzód Kaszëbów ë Pòlôchów, takô, że to nie dôwô zwëskù 

Słowianiznie, a wińdze na lepszé blós „pour le roi de Prusse”. (…) W efekce ùlôżaniégò 

Kaszëbów pòwsta tu nôrodnô kaszëbskô rësznota, chtërnégò głosã je pismiono „Zrzesz”, tak 

ùlôżóné bez Pòlôchów, jak Miemcë naju ùlôżelë za czasów nôgòrszi hakatëznë. (…) 

Z pòzdrzatkù na Miemców nie jem za òdemkłą biôtką z pòlaszëzną, ale mdze òna mùszebnô, 

jaż nie duńdze do jaczégòs kòmpromisa
7
”.  

Wkół przédnika Młodokaszëbów, na przełómanim 20. ë 30. latów 20. stalatégò, 

zbùdowało sã karno Zrzeszińców – młodëch kaszëbsczich dzejarzów, jaczi pòdjãlë dejã 

Cenôwë. Òjc kaszëbsczi nôrodny rësznotë béł dlô nich człowiekã, chtëren pòstawił damã tak 
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germanizacje Kaszëbów z jedny, jak i jich pòlonizacje z drëdżi stronë
8
. Przédnikama negò 

pòkòleniégò bëlë młodi szkólny – Aleksander Labùda ë Jón Trepczik. Zôczątk jich dzejaniégò 

przëpôdô na czas represjowi pòliticzi pòlsczi administracje wedle Kaszëbów: wërzucanié 

Pòmòrzanów z ùrzãdów i szkòłów, felënk programë sczerowóny do pòmòrsczich 

aùtochtonów, czë kù reszce mienié jich za òbëwatelów drëdżégò zorta ë òdsëniãcé òd 

ekònomicznëch zwësków, jaczé bëłë z bùdacje Gdinie. Dlô Zrzeszińców Kaszëbi bëlë 

apartnym nôrodã, bò jak piselë, parłãczi nas pòspólnô ùszłota, łączą naju terôczasné jedné 

i ne samé jinteresë ë cygniemë do nëch samëch célów – tej jesmë nôrodã
9
. Swòjã programã 

Zrzeszińcë òstateczno sfòrmùlowelë na stronach pismiona „Zrzesz Kaszëbskô”, chtërne bëło 

wëdowóné òd 1933 rokù, wësëwającë pòstulat materialnégò, jak i dëchòwégò 

równoprawiégò Kaszëbów z mieszkeńcama zaòstałëch regionów pòlsczégò państwa
10

. 

Òsoblëwò czãżczim czasã w dzejach Kaszëbów bëła 2. swiatowô wòjna. Kaszëbsczé 

elitë òstałë we wiôldżim dzélu wëmòrdowóné na przełómanim latów 1939–1940, 

w Piôsznicë, Szpãgawskù ë wiele jinszich placach, abò wsadzoné do lagru Stutthof, jaczi 

rësził ju w séwnikù 1939 r. Òd strëmiannika 1942 rokù na terenie, chtëren béł pòd miemiecką 

òkùpacją, w tim na Gduńsczim Pòmòrzim, wpisywanié sã na Miemiecką Nôrodną Lëstã 

(DVL) bëło mùszowé, bez co tësące młodëch Kaszëbów òstało wzãtëch do miemiecczégò 

wòjska. Nimò to òsta pòdjãtô próbã zatôrczeniégò sã hitlerowsczémù terorowi, twòrzącë 

Krëjamną Wòjskòwą Òrganizacjã „Kaszëbsczi Grif”, pòtemù pòprzezwóną na KWÒ 

„Pòmòrsczi Grif”. Chòcle na òrganizacjô mia jiné dejowé założenia, jak Zrzeszińcowie, to 

równak w sytuacje pòspólnégò wroga, òni (ks. Frãc Grëcza, Jón Rąbsczi) téż sã w ni nalezlë. 

Na nen ôrt realizowelë swòją przedwòjnową programã wërażonô w słowach: Wodroda 

Kaszebov dlô Vjalgji Pomorskji, Vjalgô Pomorskô (historecznô) dlô Gromjisti Polskji
11

. 

W pòwòjnowi stojiznie żôłnérze KWÒ „Pòmòrsczi Grif” przeszlë ùcemiãgã 

ùlôżaniégò bez kòmùnistny aparat bezpiekù, a nastawienié wëszëznów PRL do Kaszëbów 

bëło miészónką niedowiérnotë z próbą wcygnieniégò jich przedstôwców w sztrukturë 

rządzeniégò – jak to òpisôł Cezari Òbracht-Prądzyńsczi
12

. Nôdzejã i nowé rozwiązania miôł 

dac 1. Kaszëbsczi Kòngres, chtëren òstôł zwòłóny bez przedwòjnowëch Zrzeszińców w 1946 

rokù we Wejrowie. Nôwôżniészim pòstulatã Kòngresu bëło danié Kaszëbóm prawa do 

pòjużnégò zrzeszaniégò sã. 

Chòcle nie pasowało to wëszëznóm, równak zezwòlëłë òne Kaszëbóm na jaczis czas 

znowic (w latach 1945–1947) przedwòjnową gazétã „Zrzesz Kaszëbskô”. Lëdowô Pòlskô mia 

ambitną programã: zrobic tak, cobë pòzwa „Kaszëbi” sta sã blós historëcznym pòchwatã. 
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W célu przemògiwaniégò separatistnëch tendencjów, [nót je] niechac taczich słowów jak 

„Kaszëba”, „Kaszëbë”, ùżiwającë w jich plac słowa môlowi lëdze
13

 – tak ju w lëpińcu 1949 

r. radzył Wòjewódzczi Kòmitet PZPR we Gduńskù. 

Szansa na realizacjã pòstulatu 1. Kaszëbsczégò Kòngresu przëszła razã z pòliticzną 

zelgą jesenią 1956 rokù. Òsta òna wëzwëskónô nôlepi, jak to sã dało. Pòwstało Kaszëbsczé 

Zrzeszenié. Mòżno so zadac pëtanié, czë bëła to leno òddólnô jinicjatiwa karna regionalnëch 

dzejarzów, czë mòże bëło to téż òbmësloné i zaplanowóné dzejanié partiowëch wëszëznów, 

chtërne na nen ôrt chcałë skarnôlowac cygnienié ti regionalny spòlëznë ë ambicje ji 

przédników. Jak dostrzégł Henrich Galus
14

 – regionalné stowôrë, jaczé pòwstôwałë w 1956 r. 

bëłë kòncesjowóné bez wëszëznë. (…) [stowôrë] akceptowałë jich kòńtrolną rolã 

w programòwëch sprawach. Jednakò co do jednégò ni mòże miec wątplëwòscë. Czejbë nie 

òdwôga, determinacjô ë nôdzeja pòchôdającëch z rozmajitëch strzodowiszczów – w tim 

z westrzód Zrzeszińców – wespółzałóżców Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò, kaszëbskô rësznota 

bë mést nie rozwinãła sã na taczi ôrt, a Kaszëbi bë ni mielë taczégò sztatusu, jaczi terô mają. 

Na pòtkania przed pòwòłanim Zrzeszeniégò w Kartuzach i Gdinie przëjéżdżiwelë 

lëdze ò czësto jinszich biografiach: òd sôdzowników stalagów pò ùszłëch żôłnérzów 

Wehrmachtu; bezpartiowi i partiowi; fest katolëcë ë niewierzący, tak przestojnicë 

kaszëbsczégò nôrodnégò pòzdrzatkù, jak i mòcny wespółrobòtë z lëdowima rządama. Lëdze 

ò czësto jinëch wizjach kaszëbiznë, chtërnëch dzelëła nierównosc pòkòleniów 

ë temperameńtë. 

Zrzeszenié dosc chùtkò òpanowa deja jednotë całégò Pòmòrzégò, ju w 1944 r. pisôł 

ò ni Lech Bądkòwsczi, jaczi zebrôł wkół se młodëch gazétników i pùblicystów, wërôstającë 

flot na zrzeszeniowégò przédnika. Pòmòrzé je jedno, niepòdzélné – głosył Bądkòwsczi
15

 – 

cygnie sã òd Strzałowa pò Elbiąg, òd Wiôldżégò Mòrza do Drwãcë, Wisłë, Notecë, Wartë, 

Òdrë i Zaòdrzégò – a téż je etniczną, historëczną, gòspòdarczą ë administracjową całoscą. 

To zachãcëło dzejarzów Zrzeszeniégò do rozszérzeniégò dzejaniégò na jinszé subregionë 

Pòmòrzégò – Kòcewié, Tëchòlsczé Bòrë, Krajnã, co w 1964 rokù doprowadzëło do zmianë 

sztatutu Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò ë zamienieniégò pòzwë na Kaszëbskò-Pòmòrsczé 

Zrzeszenié. 

60. lata 20. stalatégò to téż czas, czej wëszëznë PRL rozrechòwałë sã z kaszëbsczima 

nôrodnyma dzejarzama, chtërny dzejelë w òbrëmienim KPZ. Bëlë to przede wszëtczim 

przedwòjnowi Zrzeszińcë: Jón Rąbsczi, Sztefón Biészka, Aleksander Labùda, ks. Frãc Grëcza 

czë Jón Trepczik. Na spòdlim rozsądzeniów przédnictwa Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
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Zrzeszeniégò, jaczé tedë dzejało wedle wskazów państwòwëch wëszëznów, niechtërny z nich 

òstelë z òrganizacje wërzucony abò na lata zawieszony w prawach ji nôleżników.  

Ùpôdk kòmùniznë w 1989 r. na nowò pòkôzôł całą złożonosc kaszëbsczich realiów. 

Dzãka wëbiôtkòwóny wòlnoce – téż bez Kaszëbów, jaczich w stoczniowëch òbsadach 

Gduńska ë Gdinie bëło co nômni 40% – lëdze dostelë nazôd spòdleczné prawò człowieka do 

wëpòwiôdaniégò swòjégò zdaniégò. W tamtim czasu transfòrmacje jednym z nôrzãdów do 

negò stało sã pismiono „Tatczëzna”, chtërnégò aùtorzë i wëdôwcowie do dzejaniégò bëlë 

pòdskacony bez ks. Frãca Grëczã, òstatnégò z żëjącëch Zrzeszińców. To òni pò latach zôs 

zajãlë sã sprawą nôrodu ë pòdsztrichnãlë wôgã kaszëbsczégò jãzëka w procesu rozwiju 

kaszëbsczi swiądë. Młodi z „Tatczëznë” włączëlë sã téż w òrganizacjã 2. Kaszëbsczégò 

Kòngresu, jaczi we Gduńskù òdbéł sã w 1992 r. Redagùjącë „Lecedło”, kòngresowi biuletyn, 

mòglë òni ôpen gadac ò prawie Kaszëbów do gwôsnëch symbòlów, jãzëka czë pòliticzny 

reprezeńtacje. Dzél z nich zmòcnił Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, chtërne dostało szansã 

staniégò sã pluralistną òrganizacją, jakô reprezeńtérëje téż nôrodników. Tak sã nie stało, na co 

pòd kùńc 90. lat ùszłégò stalatégò dało bôczenié karno dzejarzów zrzeszonëch wkół pismiona 

„Òdroda” i jinternetowim pòrtalã Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zasobë (pózni pòprzezwónym na 

naszekaszuby.pl). To strzodowiszcze nie ògreńczëło sã blós do dejowëch manifestów 

pùblikòwónëch w „Òdrodze”, ale zrëchtowało ùdałą akcjã związóną z wëbranim kaszëbsczi 

nôrodnoscë w Òglowim Spisënkù w 2002 r., co dało brzôd w przeszło 5 tës. lëdzy, chtërny 

zadeklarowelë nôleżenié do kaszëbsczégò nôrodu. Ta sama grëpa lëdzy, w jaczi téż nie felało 

dzejarzów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò, spróbòwa stwòrzëc Kaszëbsczi Nôrodny 

Part, co równak sã nie ùdało. 

Wedle deklaracjów kaszëbsczi nôrodnoscë w Òglowim Spisënkù, Kaszëbskò-

Pòmòrsczé Zrzeszenié ùtrzëmało neùtralnosc, przëznôwającë, że w ti òrganizacje je plac dlô 

lëdzy ò rozmajitëch zortach etniczny tożsamòscë ë nikòmù ni mòże bëc wcëskiwónô etnicznô 

czë nôrodnô jidentifikacjô
16

. Równak ju w sprawie Kaszëbsczégò Nôrodnégò Partu 

zareagòwało òno wiele òstrzi. Przédnô Radzëzna KPZ w szpecjalnym ùchwôlënkù òdcãło sã 

òd ny ùdbë, a jeden z jinicjatorów pòwòłaniégò taczi partie, Witóld Bòbrowsczi mùszôł 

zrezygnowac z fąkcje wiceprzédnika Òglowégò Zarządu KPZ, 

Terôczasnô kaszëbskô nôrodnô rësznota brëkùje kònsolidacje. Przëjãcé nôrodnégò 

pòzdrzatkù je nôlepszą stegną òchrónë ë rozwiju kaszëbsczégò kùlturowégò pòtencjału. 

W efekce przëjãcégò bez parlameńt Pòlsczi Repùbliczi Ùstawù ò nôrodnëch ë etnicznëch 

miészëznach a regionalnym jãzëkù, Kaszëbi dostelë w 2005 rokù sztatus spòlëznë ùżiwający 
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regionalnégò jãzëka, co je przëczëną negò, że w Pòlsczim Państwie mają òni taczé samé 

prawa, jak nôrodné ë etniczné miészëznë (òkróm prawa do mieniégò swòji reprezeńtacje 

w parlameńce). Zato pò ratifikòwanim bez Pòlską Repùblikã Eùropejsczi Kôrtë Regionalnëch 

abò Miészëznowëch Jãzëków, co sã stało w 2008 r., Kaszëbi òstelë òbjãti midzënôrodnyma 

regùlacjama. Równak to nie sygnie. Blós zaplanowóné ë wielelatné dzejanié w sprawie 

kaszëbsczi nôrodny deje mòże nasz nôród zrobic zdólnym do samòstójnégò przetrzimaniégò.  

Artur Jabłońsczi 

Dark Szëmikòwsczi 
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