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Kazimierz Kleina, Ryszard Galla,
Magdalena Lemańczyk
Wstęp
Oddawana do rąk Czytelnika książka prezentuje
zagadnienia dotyczące kwestii językowych i tożsamościowych,
związanych z funkcjonowaniem społeczności posługującej się
językiem regionalnym (kaszubskim) oraz wybranych mniejszości
narodowych w Polsce po 1989 roku.
Niniejsza publikacja jest pokłosiem seminarium
zorganizowanego dnia 14 lutego 2018 r. w Senacie
Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego. Organizatorem seminarium był Kaszubski
Zespół Parlamentarny we współpracy ze Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim i Instytutem Kaszubskim w Gdańsku.
Istotnym impulsem do podjęcia przedstawianej
w niniejszej książce tematyki była prowadzona w 28 krajach Unii
Europejskiej w okresie 3.04.2017-3.04.2018 r. kampania
petycyjna Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej pn. „Minority
SafePack – one million signatures for diversity in Europe”
(MSPI).
Powyższa
kampania
jest,
jak
dotychczas,
przedsięwzięciem o największym zasięgu w historii europejskich
mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności językowych
– członków Federacyjnej Unii Europejskich Grup
Narodowościowych (FUEN). Warto podkreślić, że kampania
zakończyła się sukcesem, tj. zebraniem ponad miliona podpisów
w skali Unii Europejskiej (UE) i zebraniem minimalnej liczby
podpisów w co najmniej 7 krajach UE (udało się to
w 11 krajach).
W promowanie kampanii petycyjnej MSPI oraz zbieranie
podpisów poparcia w Polsce zaangażowanych było wiele
organizacji mniejszościowych, reprezentowanych w Komisji
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
(KWRiMNiE). Kampanię wsparli także parlamentarzyści
i samorządowcy, upowszechniając ją w regionach, które
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reprezentują, a szczególnie autorzy niniejszego wstępu – poseł
na Sejm RP Ryszard Galla (wieloletni wiceprzewodniczący
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim) i senator Kazimierz Kleina (przewodniczący
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, członek Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego). Za koordynację MSPI na terenie
Polski, z ramienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce, od stycznia 2018 r.
odpowiedzialna była dr Magdalena Lemańczyk (członek
Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku).
Pragniemy podkreślić, że z punktu widzenia żywotności,
ochrony i pielęgnowania języków mniejszości narodowych,
etnicznych i języków regionalnych, Inicjatywa Minority SafePack
ma ogromne znaczenie i daje realną szansę na znaczną poprawę
ich prawnej ochrony w ustawodawstwie europejskim. Codzienna
praktyka wskazuje dobitnie, że potrzeby mniejszości w kwestii
prawnej ochrony na poziomie ustawodawstwa unijnego
są wielkie.
Publikacja, która znajduje się przed Państwem, jest
kolejnym krokiem w kierunku wzrostu świadomości społecznej
w tematach odnoszących się do języków mniejszości
narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego.
Pamiętajmy, że rzeczywistość polityczna i społeczna,
w tym również językowa, w Polsce i innych krajach europejskich
jest dynamiczna i podlega ciągłym przeobrażeniom.
Demokratyzacja życia społeczno-politycznego po 1989 r.
w Polsce spowodowała m. in., że część grup mniejszościowych
zyskała upodmiotowienie i odpowiednio je wykorzystała, ale
część – zwłaszcza tych mniejszych liczebnie – nie potrafiła
odnaleźć się w nowych warunkach. Kulminacją wsparcia
politycznego i prawno-administracyjnego mniejszości było
przyjęcie przez Parlament w 2005 roku ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Samo ustawodawstwo w kwestii mniejszościowej nie
przesądza w stopniu wystarczającym o funkcjonowaniu
mniejszości i możliwościach pielęgnowania ich języków, lecz
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stanowi dobrą podstawę, jest to bowiem zawsze kwestia
kontekstu społeczno-politycznego oraz gospodarczego, relacji
mniejszość-większość, stosunków międzynarodowych, ale także
codziennych starań członków tychże mniejszości i ich organizacji
o przetrwanie i transmisję międzypokoleniową kultury, w tym
języka.
Powyższa
problematyka
przedstawiona
została
w niniejszej książce przez autorów reprezentujących
zróżnicowane środowiska. Swoimi doświadczeniami związanymi
z kulturą i językiem kaszubskim zechcieli podzielić się m. in. dr
hab. Nicole Dołowy-Rybińska, Stanisław Janke, profesor Daniel
Kalinowski, ks. profesor Henryk Skorowski. Sytuację językową
z punktu widzenia reprezentantów mniejszości narodowych
przedstawili: Bernard Gaida – Przewodniczący Zarządu Związku
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
i członek KWRiMNiE, oraz Eugeniusz Czykwin – były poseł
na Sejm RP, działacz mniejszości białoruskiej i społeczności
prawosławnej.
W książce znalazły się także artykuły dotyczące
pielęgnowania kultury i języka kaszubskiego za oceanem, tj. tekst
Josepha J. Hughesa o Kaszubach w Ameryce oraz tekst Shirley
Mask Connolly o Kaszubach w Kanadzie. Kontekst europejski
ochrony mniejszości i ich języków oraz znaczenie kultury
popularnej został zaprezentowany w artykułach: senatora
Kazimierza Kleiny, Loránta Vincze – przewodniczącego FUEN,
dr hab. Lecha M. Nijakowskiego oraz dr Magdaleny Lemańczyk.
Teksty te stanowią interesujące dopełnienie tematyki
zróżnicowania językowego w ujęciu teoretyczno-empirycznym.
Niewątpliwie wszystkie artykuły łączy myśl przewodnia,
zgodnie z którą wzajemna współpraca, okazywanie zrozumienia
dla różnych kultur i języków oraz skomplikowanej historii, przy
uwzględnieniu dobra wspólnego, tylko wzmacnia i służy
budowie wspólnoty.
Niniejsza publikacja, łącząc kwestie praktycznego
funkcjonowania społeczności posługującej się językiem
kaszubskim i wybranych mniejszości oraz kwestie teoretycznego
7

ujęcia problematyki językowej i tożsamości, posiada uniwersalny
charakter, popularyzując zarówno wiedzę, jak i wzbogacając
świadomość społeczną w tym zakresie.
W związku z powyższym polecamy książkę Państwa
życzliwej uwadze, mając nadzieję, że lektura będzie przyczynkiem
do usystematyzowania i pogłębiania wiedzy na temat języka
i kultury społeczności kaszubskiej i mniejszości narodowych oraz
ich dokonań i wyzwań.
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Lech M. Nijakowski
Uniwersytet Warszawski1
Znaczenie kultury popularnej dla zachowania
i rozwoju tożsamości etnicznej oraz języków
mniejszościowych
Narodziny nowoczesnych narodów związane były
z
licznymi
przemianami
społecznymi,
kulturowymi
i gospodarczymi. Spośród nich kluczowe znaczenie miały
następstwa rewolucji Gutenberga2. Nowa prasa drukarska
w połączeniu z inicjatywami wczesnych kapitalistów i autorów
doprowadziły do masowych (jak na ówczesne standardy)
nakładów książek i innych druków, przyczyniając się
do szerzenia nowych idei (w tym wywrotowych), standaryzacji
języków narodowych, a także powstania nowej kultury
popularnej3. Od tego czasu reprodukcja narodów jako wspólnot
wyobrażonych wymaga nieustającego krążenia przekazów,
podtrzymujących zbiorowe wyobrażenia o narodzie jako bycie
obiektywnie istniejącym.
Mimo powstania państw narodowych większość
mieszkańców – nominalnych członków narodów – żyła
w warunkach, które nie zmieniły się radykalnie od pokoleń.
Kluczowe znaczenie miała dla nich lokalna kultura, która była
oparta na słowie mówionym. Często identyfikowali się jako
1

Autor jest kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz stałym doradcą Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Sejmu RP. Kontakt: nijakowskil@is.uw.edu.pl.
2
E.L. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2004.
3
B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu
się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego,
Kraków-Warszawa 1997.
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„tutejsi”, nie mając rozwiniętej tożsamości narodowej.
Stopniowo mieszkańcy takich wiosek byli „wyrywani”
z lokalnych układów i socjalizowani do ogólnopaństwowych
relacji społecznych przez presję ekonomiczną (emigracja
za pracą), działania państwa (kluczowe znaczenie poboru
do masowych armii, szkolnictwo powszechne) oraz dostęp
do kultury narodowej (nawet jeśli niewysokich lotów).
Umasowienie kultury, alfabetyzacja, wydłużenie
obowiązkowej nauki w szkołach powszechnych, migracja ze wsi
do miast, cykliczny pobór do wojska – i wiele innych procesów
doprowadziły do tego, że większość mieszkańców państw
przybrało narodową tożsamość. Wymagało to rozwinięcia się
wielu obyczajów i praktyk społecznych, które podtrzymywały
przekonanie o istnieniu narodów – od oficjalnych ceremonii
politycznych po z pozoru mało istotne elementy przestrzenne.
Oczywiście, przez długi czas utrzymywały się enklawy, w których
ludzie nadal myśleli o sobie jako o „tutejszych”. Nie wszystkie
społeczności o wyrazistej tożsamości narodowej zamieszkiwały
też w granicach swojego państwa.
Kultura popularna stopniowo zyskiwała na znaczeniu.
Elity symboliczne traktowały ją jako papkę dla mas, ale to
właśnie ona kształtowała od najmłodszych lat wyobrażenia ludzi,
za pomocą których myśleli o sobie jako o członkach narodu.
Kolejne technologie komunikacyjne sprawiały, że przekazy
mogły docierać do coraz większego grona odbiorców. Prasa
i druki ulotne, fotografia, radio, telewizja kreowały coraz bardziej
pobudzającą przestrzeń symboliczną. Na tej drodze rewolucje:
cyfrowa i internetowa okazały się kluczowe. Można
je porównywać do rewolucji Gutenberga, jeśli chodzi o skalę
konsekwencji społecznych. Co więcej, rewolucje te jeszcze nie
zakończyły przekształcania relacji społecznych, zatem nie znamy
ostatecznego punktu dojścia. Bez wątpienia Internet jako
globalne multimedium pozwolił na upodmiotowienie wielu
mniejszościowych społeczności, które nie miały szansy
na intensywną interakcję z wieloma członkami swej wspólnoty
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w czasach masowych mediów, które w znacznym stopniu były
kontrolowane przez państwo.
W artykule chciałbym w pierwszej kolejności przyjrzeć
się znaczeniu rewolucji internetowej i cyfrowej z punktu
widzenia mniejszościowych społeczności. Następnie pokażę,
w jaki sposób kultura popularna wspiera zachowanie i rozwój
tożsamości etnicznych, narodowych i regionalnych, a także
języków. Na zakończenie postaram się skrótowo zdiagnozować
w tej perspektywie sytuację mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
kaszubskim w Polsce, a także przedstawić ogólne rekomendacje.
Kultura popularna ery Web 2.0
Nowa technologia komunikacyjna to nie tylko narzędzie,
które ludzie wynaleźli i mogą wykorzystywać do jasno
zdefiniowanych celów. To siła, która przekształca społeczne
relacje i zmienia ludzi. Z punktu widzenia socjologii technologia
komunikacyjna pozwala przezwyciężać nieprawdopodobieństwo
komunikacji, mediując między jednostkami4. Czyniąc tak zmienia
jednak nadawców i odbiorców, w tym sposoby myślenia
o świecie i sobie samym; tworzy nowe warunki społeczne, które
mają gwarantować korzystanie z danej technologii; przekształca
kulturę symboliczną, określając ją na poziomie podstawowych
kodów kulturowych. W tym sensie pierwszą technologią
komunikacyjną była mowa, dzięki której powstała ludzka kultura.
Wynalazek pisma nie tylko doprowadził do głębokich przemian
społecznych i rozwoju cywilizacyjnego5, ale także zmienił sposób
myślenia ludzi, co można obserwować jeszcze w czasach
współczesnych, gdy prowadzimy badania antropologiczne
społeczności o kulturach oralnych. Technologia druku
doprowadziła do rewolucji Gutenberga. Falami rewolucji
4
N. Luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, przeł. M. Kaczmarczyk,
Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2007, s. 149-154.
5
J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, przeł. G. Godlewski,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
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internetowej i cyfrowej nadal jesteśmy niesieni, z zaskoczeniem
obserwując kolejne zmiany stylów myślenia, postaw, wzorów
aktywności czy sposobów gospodarowania6.
Nowa technologia stopniowo wrasta w ciało społeczne.
Tworząc nowe wzory interakcji zarazem zmienia wcześniej
dominujące. Stare technologie nie zanikają, ale zmieniają się ich
funkcje, charakter, a nawet podstawowe kody. Rozwój kultury
opartej na piśmie zmienił na przykład sposób pamiętania
i zapominania oraz sposoby narracji. Ludzie w inny sposób
opowiadali o przeszłości. Kiedyś kluczowe znaczenie mieli
najstarsi członkowie grupy, których podania o przeszłości były
występami,
a
korzystali
z
różnorodnych
technik
mnemotechnicznych, które odbijały się na strukturze narracyjnej.
Każdy umiejący czytać mógł korzystać z zewnętrznych źródeł
dotyczących nawet bardzo odległej przeszłości. Narracja mogła
się komplikować i nabierać coraz bardziej analitycznego
charakteru. Niektórym to się nie podobało, aby przypomnieć
jedynie narzekania Sokratesa z platońskiego dialogu Fajdros7
(każda nowa technologia spotykała się z mniej lub bardziej
emocjonalną krytyką, najczęściej osób wyrosłych w starej
kulturze). W nowszych czasach dobrym przykładem jest
wynalazek technologii VHS. Dzięki temu standardowi zapisu
i odtwarzania kaset wideo konsumenci mogli kręcić łatwo i tanio
filmy na własny użytek, a do tego nie musieli wywoływać taśmy
w profesjonalnym zakładzie, co usuwało tę instancję kontroli
społecznej. Doprowadziło to m.in. do głębokich przemian
na rynku pornografii, zapowiadając transformację wywołaną
przez rozwój Internetu (co pokazuje ciemną stronę rewolucji
komunikacyjnych)8. Pojawienie się Internetu też nie
doprowadziło do hegemonii „kultury obrazkowej”, jak głosili
6

Por. N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek,
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
7
Platon, Fajdros, przeł. L. Regner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993,
s. 73-81.
8
B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł.
E. Klekot, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2004,
s. 37-76.
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pesymiści. Nastąpiło rozpowszechnienie praktyki pisania i cichej
lektury, przyczyniając się do funkcjonalnej alfabetyzacji, gdyż
Internet bazuje przede wszystkim na obiegu tekstów, nawet jeśli
symulują one bezpośrednią interakcję (pogawędki na czatach),
wzmacniając zjawisko „oralności wtórnej”9.
Wedle Lva Manovicha nowe media charakteryzuje pięć
cech: reprezentacja numeryczna, modularność, automatyzacja,
wariacyjność i transkodowanie kulturowe10.
Reprezentacja numeryczna. Obiekty nowych mediów
są liczbami zapisanymi w postaci cyfrowej. Dotyczy to zarówno
obiektów stworzonych na komputerze, jak i skonwertowanych
ze źródeł analogowych (zeskanowych książek, artykułów i zdjęć,
filmów zamienionych na postać cyfrową itd.)11. Rewolucja
cyfrowa jest ściśle powiązana z rewolucją internetową. Ma ona
istotne znaczenie dla stanu naszej kultury. Wraz ze spadkiem
ceny urządzeń służących do konwersji analogowo-cyfrowej, jest
ona dostępna dla szerokiego grona internautów. Dzięki temu
wiele
zabytków
piśmiennictwa,
historycznych
zdjęć
i dokumentów, archiwalnych nagrań stało się powszechnie
dostępnych w sieci. Każdy z użytkowników Internetu może bez
większych problemów zeskanować dany tekst, a następnie
rozpowszechniać go bezpłatnie na skalę globalną – dzięki takim
portalom, jak YouTube czy Flickr. Jeszcze nigdy mniejszościowe
społeczności nie miały szansy na tak łatwe archiwizowanie
i udostępnianie swojego dziedzictwa. Internet stał się globalną
biblioteką, muzeum i archiwum. Łatwość dostępu do tych
danych sprawia, że do zabytków kultury istotnych dla danej
mniejszości docierają osoby, które w innych warunkach nie
wybrałyby się do tradycyjnych instytucji pamięci. Przykładem
może być Karaimskie Archiwum Cyfrowe Jazyszłar12.

9

W.J. Ong, Osoba – świadomość - komunikacja. Antologia, przeł. J. Lapola,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 245-246.
L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 83.
11
Tamże, s. 92-95.
12
http://www.jazyszlar.karaimi.org (dostęp: 20.08.2018).
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Modularność. Obiekty nowych mediów składają się
z niezależnych od siebie części, na przykład popularna strona
internetowa to hipertekst złożony z obrazów, filmów,
elementów graficznych, tekstu, linków do innych stron itd.
Modularna struktura ułatwia usuwanie elementów lub zmianę ich
na inne13. Dzięki tej cesze, użytkownik może łatwo tworzyć
nowe obiekty, które powiązane są z kontekstem
mniejszościowym. Korzystając z obiektów dostępnych w sieci
(filmów na YouTube, zdjęć na stronach internetowych itd.)
można tworzyć nowe, bogate treściowo strony, które albo
dotyczą historii i kultury danej zbiorowości, albo
są tłumaczeniem na język mniejszościowy lub regionalny.
Zróżnicowane komunikaty w tych językach nie wymagają już
zatem znaczącej wiedzy i zaangażowania, wystarczy znajomość
języka, aby łatwo stworzyć nowe, atrakcyjne teksty, bazujące
także na wkładzie innych użytkowników sieci z własnej grupy
odniesienia.
Automatyzacja.
Dzięki
postaci
liczbowej
i modularności nowych mediów wiele czynności wymagających
tradycyjnie znacznych kompetencji i nakładu pracy można
zautomatyzować. Dotyczy to zarówno tworzenia obiektów, jak
i wyszukiwania informacji14. Dzięki licznym programom można
nie tylko tworzyć strony internetowe, ale również ułatwiać
twórczość literacką. Wyszukiwanie informacji nie wymaga
znajomości złożonych algorytmów – są one ukryte pod
przyjaznym interfejsem wyszukiwarek. Tym samym już nie tylko
grupy mniejszościowe dysponujące ograniczonymi zasobami
kapitału ekonomicznego i społecznego mogą łatwo
rozpowszechniać i wyszukiwać informacje na swój temat, ale
również poszczególni użytkownicy. Automatyzacja nie likwiduje
wprawdzie wykluczenia cyfrowego związanego z wiekiem, ale
znacząco je łagodzi. Szczególnie przydatne okazują się Moodle

13
14

L. Manovich, dz. cyt., s. 95-97.
Tamże, s. 97-102.
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(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment),
służące do nauczania zdalnego za pomocą Internetu.
Wariacyjność. Kiedyś teksty uzyskiwały ostateczny
kształt wraz z ich wprowadzeniem do obiegu (wyemitowaniem
audycji, filmu, wydaniem książki, gazety itd.). Zmiana wymagała
znaczących nakładów pracy, kompetencji i ponownego
wprowadzenia do obiegu. Dziś obiekty w Internecie zmieniają się
niemal w czasie rzeczywistym. Związane jest to z ich
modularnością. „W starych mediach elementy podłączone są «na
sztywno» do niezmiennej struktury, tracąc w ten sposób swą
tożsamość, natomiast w hipermediach elementy składowe
i struktura są niezależne od siebie”15. Wariacyjność ma czasami
zaskakujące konsekwencje. Coraz częściej popularne gry
komputerowe umożliwiają ingerencję użytkownika. Może on na
przykład zmienić charakter postaci w grze czy wypowiadane
przez nią kwestie. Jest to wykorzystywane przez osoby, chcące
w ten sposób promować swój język. Popularny bohater gry
komputerowej może „rozmawiać” po śląsku lub kaszubsku.
Transkodowanie kulturowe. Nowe media składają się
z dwu różnych warstw – komputerowej (proces, pakiet,
sortowanie, dopasowywanie, funkcja, zmienna, język
komputerowy, struktura danych itd.) i kulturowej (encyklopedia,
opowiadanie, fabuła, wątek, kompozycja, punkt widzenia itd.).
Obie te warstwy oddziałują na siebie. „W rezultacie powstaje
nowa kultura komputerowa – mieszanka znaczeń ludzkich
i komputerowych, tradycyjnych sposobów modelowania świata
przez humanistyczną kulturę i właściwych komputerom środków
przedstawiania tego świata”16. Ta cecha nowych mediów
prowadzi do znaczącej zmiany kulturowej, w tym do
transformacji języków dominujących. Ale tworzy także
paradoksalnie szansę dla języków zagrożonych. Popularność
kultury komputerowej i logiki nowych mediów w najmłodszych
grupach wiekowych tworzy płaszczyznę dla rozwoju języków
15
16

Tamże, s. 109.
Tamże, s. 116.
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wypartych z kultury popularnej i sfery publicznej. Dzięki nawet
nielicznej grupie aktywnych użytkowników sieci (nowych
„technoelit”), młodzi członkowie wspólnot etnokulturowych
mogą otrzymać atrakcyjne dla siebie obiekty z komunikatami
w języku zagrożonym. O ile tradycyjne instytucje pamięci nie są
najczęściej atrakcyjną ofertą dla młodzieży szkolnej, o tyle
rozpowszechniane w sieci zmodyfikowane gry komputerowe,
filmy czy żarty (np. popularne demotywatory) są chętnie
przyswajane.
Logika nowych mediów wzmacniana jest przez to,
że Internet postrzegany jest przez użytkowników jako
specyficzna przestrzeń, w której chcą przebywać. Internet
najłatwiej zdefiniować przez napędzające go protokoły, ale
w świadomości współczesnych społeczeństw – nie tylko
aktywnych użytkowników – uzyskał rangę wyjątkowego,
czarownego miejsca17. Sprawia to, że internauci, złaknieni
nawiązywania różnorodnych kontaktów w sieci, angażują się
również w formy aktywności, które nie są dla nich atrakcyjne
poza siecią. Przykładem są liczne internetowe wspólnoty,
komunikujące się dzięki portalom czy czatom. Wśród nich
znaleźć możemy wiele grup dążących do zreprodukowania
tożsamości
etnicznej
i
narodowej.
W
związku
z ponadnarodowym charakterem Internetu, w grupach tych
są obywatele różnych krajów, często kolejne pokolenia
emigrantów. Te internetowe wspólnoty często zainteresowane
są kultywowaniem własnego dziedzictwa. Ale nie tylko. Mniej
lub bardziej intencjonalnie dążą do zmodernizowania języka, tak
by nadawał się do opisu współczesnego świata, w tym Internetu.
Prowadzi to do powstawania wielu neologizmów, często
opartych na języku angielskim. W przypadku języków, które nie
posiadają powszechnie uznanej formy zapisu, prowadzi to także
do negocjowania zasad transkrypcji (np. etnolektu śląskiego).
17

Por. M. Kamińska, Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”.
Pytanie o status poznawczy koncepcji, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań
2007.
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Nawet jeśli ustalone formy budzą sprzeciw językoznawców,
to stają się one faktem społecznym.
Według potocznych poglądów Internet przełamał
monopol elit na masowe nadawanie treści. W tej wizji kultura
masowa oparta na dużych wydawcach książek i czasopism, radiu
i telewizji pozwalała nielicznym elitom kształtować przekazy,
które były biernie przyswajane przez masy konsumentów,
których aktywność ograniczała się do wyboru kanału
telewizyjnego czy tytułu prasowego. Nie jest to jednak obraz
prawdziwy. Jak pokazali medioznawcy i kulturoznawcy, także
w erze mediów masowych odbiorcy zachowywali znaczący
zakres autonomii i współkształtowali treści. Na przykład tzw.
etnografia pokoju telewizyjnego pokazała, że oglądanie telewizji
przebiegało najczęściej w małych grupach rodzinnych czy
towarzyskich. Ten kontekst wpływał na odbiór programów
telewizyjnych. Komentowanie programów, ich wyjaśnianie
i osadzanie w znanym kontekście prowadziło do wspólnego
tworzenia znaczeń. W tym sensie mówi się o tzw.
folklorotwórczej funkcji tradycyjnych mediów. Naszą wiedzę
o mediach masowych wzbogaciły także brytyjskie studia
kulturowe, a zwłaszcza tzw. Szkoła z Birmingham, skupiona
w Centre for Contemporary Cultural Studies, powstałym w 1964
roku. Jeden z jej prominentnych przedstawicieli, Stuart Hall,
rozwinął teorię kodowania i dekodowania przekazów
medialnych, pokazując, w jakim zakresie są one negocjowane,
a odbiorcy opierają się przyjęciu narzucanych znaczeń18. Każdy
słuchacz czy widz miał zatem (nawet jeśli ograniczoną)
autonomię, która podważa absolutną władzę nadawców.
Internet i technologia cyfrowa przyczyniły się do tzw.
konwergencji. Henry Jenkins – znany badacz nowych mediów
i kultury popularnej - definiuje ją jako „przepływ treści pomiędzy
różnymi platformami medialnymi, współpracę różnych
przemysłów medialnych oraz migracyjne zachowania odbiorców
18

Por. antologię tekstów: M. Wróblewski (red.), Kultura i hegemonia. Antologia
tekstów szkoły z Birmingham, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika Toruń 2012.
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mediów, którzy dotrą niemal wszędzie, poszukując takiej
rozrywki, na jaką mają ochotę”19. Jest ona zarówno procesem
odgórnym (napędzanym przez korporacje), jak i oddolnym
(napędzanym przez konsumentów)20. Konwergencja oddolna
to „nieformalny, a czasem też nieautoryzowany przepływ treści
medialnych, który następuje w sytuacji, gdy konsumenci łatwo
mogą archiwizować, komentować, przejmować i redystrybuować
treści medialne”21. Sprawia to, że wiele tradycyjnych podziałów
straciło na znaczeniu, w tym w zakresie klasyfikacji różnych
typów mediów.
Konwergencja z jednej strony sprawia, że użytkownicy
Internetu na całym świecie nabywają podobne kompetencje
i dyspozycje do sieciowej aktywności, co ułatwia im twórczość
w świecie wirtualnym. Ale wpływa też na upodobnienie się
kultury, opartej w najmłodszym pokoleniu w coraz większym
stopniu na języku angielskim (jego międzynarodowej odmianie)
i symbolach oraz kodach kształtowanych przez największych
producentów, głównie amerykańskich. Można to postrzegać jako
przeszkodę w zachowaniu „czystej” odmiany kultury narodowej.
Ale trzeba też pamiętać, że treści te są za każdym razem
kontekstualizowane. Trajektoria biograficzna i lokalny kontekst
społeczno-kulturowy wpływają na dekodowanie treści i nadają
im dodatkowe znaczenia, których twórcy mogli w ogóle nie
dostrzegać. Aktywność sieciowych użytkowników świadczy
o żywotności danej kultury, nawet jeśli przybiera ona formy
odbiegające od świadectw etnografów czy folklorystów.
Kultura popularna i banalny nacjonalizm
Dlaczego jednak kultura popularna ma tak kluczowe
znaczenie? Dlatego, że ludzie zapoznają się z jej dziełami
19
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł.
M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2007, s. 9.
20
Tamże, s. 23.
21
Tamże, s. 256.
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w czasie wolnym dla przyjemności. Jest to dla nich rozrywka.
Dobrze się bawiąc, zapamiętują wzory osobowe, typowe sytuacje
społeczne, zachowania wartościowane pozytywnie i piętnowane.
Oczywiście, nie jest to rzetelny obraz otaczającego nas
społeczeństwa albo świat wykreowany w oparciu o powszechnie
akceptowane wartości i normy społeczne. Co więcej, dzieła
kultury popularnej posługują się wątkami znanymi już wcześniej
użytkownikowi i – jak podkreśla Umberto Eco – „czynią to
w formie iteratywnej”22, zapewniając „optymistyczne katharsis”.
Ale poprzez systematyczną konsumpcję tych dzieł ludzie
uwewnętrzniają pewną wizję świata. Jest ona bardzo perswazyjna
i często odpowiada – nie zawsze w pełni uświadamianym –
relacjom władzy i dominacji. Przykładem może być obraz kobiet
jako potulnych, irracjonalnych i pozbawionych sprawczości osób
w kinie amerykańskim, który dominował przez dekady. Często
dopiero po zmianie społecznej wrażliwości widzimy, jak
tendencyjne to były obrazy, albo jakie kategorie społeczne
w ogóle wyłączały (na przykład, w produkcjach Hollywood,
pierwszoplanowych aktorów o innym niż biały kolorze skóry).
Wpływ kultury popularnej widać także w naturze
procesów nacjonalistycznych. Kiedyś mieszkaniec lokalnej
wspólnoty, którą rzadko opuszczał, uznawał za naturalne
i oczywiste wszystkie elementy kultury, w której wzrastał.
Tożsamość grupowa odtwarzała się bez większych problemów.
Zarazem różniła się znacząco od tożsamości mieszkańców nawet
nieodległych wiosek. Masowe, abstrakcyjne wspólnoty, takie jak
narody, wymagają wielu operacji, aby podtrzymać przekonanie
o istnieniu narodów jako „odwiecznych”, obiektywnie
istniejących bytów. W nowoczesnych społeczeństwach w coraz
większym stopniu uzależnione to jest od szerzenia się
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U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką
a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 5.
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różnorodnych dyskursów. Ich naturze sporo uwagi poświęcili
badacze z kręgu krytycznej analizy dyskursu23.
Istnieją różne teorie narodu, dziś jednak coraz więcej
badaczy przyjmuje konstruktywistyczny punkt widzenia. Według
tego podejścia narody powstały stosunkowo niedawno
(począwszy od przełomu XVIII i XIX wieku), jako nowe formy
organizacji społecznej i zostały wytworzone z różnych
elementów kulturowych (zastanych i wykreowanych). Naród jest
konstruktem, a przynależność do niego nie wynika ze wspólnoty
krwi lub obiektywnych cech i kompetencji kulturowych.
W nurcie tym podkreśla się, że świadomość narodowa
kształtowana jest na co dzień i wynika nie tylko z przyswajania
oficjalnych przekazów czy uczestnictwa w państwowych
rytuałach politycznych, ale z odbioru wielu, z pozoru mało
istotnych, treści kultury popularnej. Michael Billig opracował
koncepcję
„banalnego
nacjonalizmu”,
podkreślając,
że przekonanie o obiektywnym istnieniu narodów i poczucie
przynależności do nich kształtują m.in. gwiazdy medialne, takie
jak sportowcy występujący w barwach narodowych, powszechna
obecność symboliki narodowej, a nawet komunikaty dotyczące
prognozy pogody (która pokazywana jest na konturowej mapie
kraju). Narodowa tożsamość „jest czymś więcej niż tylko
wewnętrznym stanem czy indywidualną definicją samego siebie:
jest formą życia przeżywanego każdego dnia w świecie państw
narodowych”24. Z tej perspektywy – choć brzmi
to obrazoburczo - większe znaczenie dla reprodukcji narodu
polskiego ma Adam Małysz niż Adam Mickiewicz. Ten pierwszy
był bowiem podziwiany jako reprezentant Polski przez miliony
widzów; ten drugi jest poznawany przez uczniów w szkołach
jako klasyk, który – jak można podejrzewać – nudzi wielu
małoletnich czytelników. I choć twórczość Mickiewicza i innych
23
R. Wodak, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart, The Discursive Construction of
National Identity, tłum. A. Hirsch, R. Mitten, Edinburgh University Press, Edinburgh
2003.
24
M. Billig, Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekerdej, Wydawnictwo Znak, Kraków
2008, s. 136.
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polskich romantyków traktowana jest jako kluczowy składnik
polskiej kultury narodowej (Antonina Kłoskowska pisała w tym
kontekście o syntagmie kultury narodowej25), a postromantyzm
określa polskie ramy semantyczne (w rozumieniu George’a
P. Lakoffa), to dla mas większe znaczenie mają gwiazdy sportu,
w tym reprezentacja narodowa w piłce nożnej (nawet jeśli
w złym stylu przegrywa kolejne mecze).
Nowoczesne narody w coraz większym stopniu
kreowały nowe obyczaje, języki i wizje przeszłości, które
przedstawiane były jako tradycyjne. Eric Hobsbawm i Terence
Ranger mówią w tym kontekście o „tradycjach wynalezionych”.
„Ogromnie wiele z tego, co w subiektywnym odczuciu tworzy
współczesny «naród», składa się z takich sztucznych konstrukcji
i łączy się z odpowiednimi symbolami – zwykle dość świeżej daty
– lub odpowiednio ukształtowanym dyskursem (takim jak
«historia narodowa»); i właśnie dlatego nie da się rzetelnie
analizować fenomenu narodu, nie uwzględniając «wymyślonych
tradycji»”26. Wiele tradycji wynalezionych pochodziło z kultury
popularnej.
W środowisku internetowym coraz większe znaczenie
zyskują aktywności, które do niedawna rozwijały się w cieniu
masowych, odgórnych przekazów. W szczególności rozwija się
prosumpcja. Termin ten powstał z połączenia „produkcji”
i „konsumpcji” i wskazuje na to, że w coraz większym stopniu
konsumenci są jednocześnie producentami różnorodnych dóbr
i usług27. W odniesieniu do kultury popularnej oznacza to,
że konsumenci nie ograniczają się do oglądania filmów czy
czytania powieści. Angażują się w twórczość, której celem jest
na przykład rozwijanie wątków ulubionych dzieł kultury,
25

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996, s. 38.
E. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, w: E. Hobsbawm, T. Ranger
(red.), Tradycja wynaleziona, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 21-22.
27
Por. B. Mika, Prosumpcja – niedoszła rewolucja, w: P. Siuda, T. Żaglewski (red.),
Prosumpcja. Pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Wydawnictwo
Naukowe Katedra, Gdańsk 2014 (cop.), s. 63-97.
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wypełnianie powieściowych luk lub też opracowywanie nowych
sposobów korzystania z dostępnych dóbr. Konsumenci skupiają
się w różnorodnych „fandomach” (od angielskich słów fan
i kingdom – królestwo) – społecznościach fanów, których łączy
ulubiony serial, gra komputerowa czy cykl powieściowy. Fani
piszą opowiadania (tzw. fanfiki – od fan fiction), tworzą grafiki
komputerowe, animacje, komiksy, utwory muzyczne, ingerują
w gry komputerowe. Masowo tworzą memy, które stały się dziś
nie tylko elementem folkloru internetowego, ale również
komunikacji politycznej28.
Oczywiście, społeczność fanów nie jest jednorodna.
Można ich podzielić – jak chcą Louisa Ha i Gi Woong Yun na „entuzjastów” („oddanych prosumentów”), którzy aktywnie
konsumują i produkują; „twórców” – intensywnie produkujących
i konsumujących w bardzo ograniczonym stopniu;
„obserwatorów” – intensywnie konsumujących i produkujących
w znikomym stopniu oraz „biernych świadków”, konsumujących
i produkujących jedynie marginalnie29. Zróżnicowanie – na skali
prosumpcji - potwierdzają choćby badania środowiska polskich
fanów fantastyki30. Najlepiej myśleć o fanach w perspektywie
kontinuum, obejmującego bardzo różne postawy i formy
zaangażowania31.
To wszystko sprawia, że nie da się dziś badać tożsamości
narodowej i pamięci zbiorowej pomijając kulturę popularną.
Polskie dyskusje o przeszłości często powiązane są z oceną
relacji Polaków z innymi narodami. W tym zakresie
niejednokrotnie filmy odgrywają większą rolę niż dyskusje
historyków czy wydawanie nowych podręczników szkolnych.
Wystarczy przypomnieć reakcję na film Wołyń w reżyserii
28

Por. M. Juza, Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie
społeczne, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4, s. 49-60.
Za: S. Krawczyk, Prosumpcja polskich miłośników literatury fantastycznej,
w: P. Siuda, T. Żaglewski (red.), Prosumpcja. Pomiędzy podejściem apokaliptycznym
a emancypującym, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014 (cop.), s. 193-194.
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Wojciecha
Smarzowskiego32.
Choć
film
powstawał
we współpracy z wybitnym badaczem konfliktu polskoukraińskiego, prof. Grzegorzem Motyką, to jest autorską wizją
rzezi wołyńskiej, a reguły gatunku sprawiają, że nie może to być
wyczerpująca reprezentacja przeszłości. Poziom artystyczny
dzieła nie ma tu nic do rzeczy – film oglądano, komentowano,
łączono z doświadczeniami rodzinnymi, co sprawiło,
iż sformatował pamięć o wydarzeniach na Wołyniu i wzmocnił
określoną wizję polskości znacznej części obywateli. Innym
przykładem może być film Pokłosie w reżyserii Władysława
Pasikowskiego33, który dotykał bolesnych relacji polskożydowskich, podejmując tematy poruszane jedynie marginalnie
w polskim kinie – udziału Polaków w Shoah oraz ich
wzbogacenia się na żydowskim mieniu34. Film wzbudził
kontrowersje i wywołał gorącą dyskusję, w której Pasikowskiego
porównywano do Grossa, oskarżając go o antypolską krucjatę35.
Kultura popularna przeciw hegemonii
Kultura popularna nie jest monolitem, podobnie jak
naród. Można mówić o różnych dyskursach adresowanych
do odmiennych kategorii odbiorców. Jednak w skali kraju
obserwujemy wspólne elementy – kody, tematy, strategie
dyskursywne itd. – które wzmacniają proces reprodukcji
wspólnoty narodowej. Nie jest to związane tylko z celową
polityką nadawców. Już sam język sprawia, że członkowie
narodu większościowego z łatwością podtrzymują swoje
kompetencje komunikacyjne oraz uznają dane środowisko
semantyczne za naturalne. W tym sensie kultura popularna
32

Wołyń, reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2016.
Pokłosie, reż. Władysław Pasikowski, Holandia, Polska, Rosja, Słowacja 2012.
34
Szerzej: M. Białous, Społeczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć zbiorowa
i polityka pamięci w kinematografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe Katedra,
Gdańsk 2017, s. 337–375.
35
P. Forecki, „Pokłosie”, poGrossie i kibice polskości, „Studia Litteraria et Historica”,
2/2013, s. 211–235.
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ma charakter hegemoniczny i nie sprzyja reprodukcji
alternatywnych wspólnot pamięci i grup narodowościowych36.
Kultura popularna ery Web 2.0 sprawia jednak, że dzięki
łatwości kształtowania i nadawania treści nawet najmniejsze
wspólnoty mogą reprodukować swoje dyskursy tożsamościowe.
Tak jest również w przypadku mniejszości etnicznych,
narodowych i językowych. Oczywiście, nie zastąpi
to pełnoprawnego dostępu do głównonurtowych mediów,
w tym radia i telewizji, ale tworzy przestrzenie, w których mogą
kształtować się alternatywne dyskursy.
Społeczności
mniejszościowe
także
w
erze
przedinternetowej starały się komentować, rekontekstualizować
i wykorzystywać teksty kultury popularnej dostępne w oficjalnym
obiegu. Dobrym przykładem jest film Kaszëbë w reżyserii
Ryszarda Bera37. Ten utrzymany w tonacji balladowej film
opowiadał o tragicznej miłości, ale zarazem przedstawiał
zmagania Kaszubów z presją germanizacyjną pod koniec XIX w.
W dziele tym zaprezentowano elementy kaszubskiego folkloru
(np. śpiewanie kaszubskich nut, Kaszëbsczé nótë). I choć film
jednoznacznie wiąże Kaszubów z polskością38, to stał się dla
społeczności Kaszubów w PRL dziełem, które pozwalało
rozwijać narrację tożsamościową. Podobnie można podać
przykłady filmów przedstawiających Mazurów czy Ślązaków,
które wbrew jednoznacznie polskiej wymowie, wykorzystywane
były przez mniejszości etniczne i narodowe do wzmacniania swej
tożsamości w nieprzyjaznym środowisku PRL.
Znanym przykładem wykorzystania dzieła kultury
popularnej niezależnie od intencji autorów jest film Braveheart
w reżyserii Mela Gibsona39. Mimo luźnego trzymania się
historycznych faktów film ten pobudził szkocki ruch

36

Ch. Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł. B. Szelewa,
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 17-53.
Kaszëbë, reż. Ryszard Ber, Polska 1970.
38
M. Białous, dz. cyt., s. 399.
39
Braveheart - Waleczne Serce (Braveheart), reż. Mel Gibson, USA 1995.
37
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narodowy40. W tym przypadku gatunek filmu – dramat
historyczny z wyrazistą pierwszoplanową rolą wojowniczego
bohatera – pozwalał na identyfikację ze szkocką kulturą młodym
ludziom, wychowanym na hollywoodzkiej poetyce. Dopiero
impuls płynący z niskoartystycznej kultury popularnej pchnął ich
do zgłębiania aspektów własnej tożsamości narodowej.
Dla rozwoju mniejszościowych tożsamości kluczowe
znaczenie ma to, czy dana społeczność ma „zagraniczną
ojczyznę”, jak to określił Rogers Brubaker41. W polskim systemie
prawnym jest to podstawą podziału mniejszości na narodowe
(istnieje ich państwo narodowe) i etniczne (nie ma ich państwa
narodowego)42. W erze globalnych mediów i łatwego,
darmowego dostępu do treści w szerokopasmowym Internecie,
członkowie mniejszości, nawet jeśli pozbawieni są instytucji
i szkolnictwa mniejszościowego w kraju, mają dostęp
do zróżnicowanych pod względem formy przekazów w języku
ojczystym. Oczywiście, istniały w tym zakresie precedensy, np.
Niemcy w Polsce korzystali z dobrodziejstwa radia i – później telewizji satelitarnej, aby poznawać język i kulturę niemiecką.
W przypadku mniejszości etnicznych takich źródeł kulturowych
najczęściej brak. Internet pozwala jednak na łatwe nawiązywanie
interakcji z osobami posługującymi się tym samym językiem,
nawet jeśli mieszkają po drugiej stronie globu. Niewielka liczba
użytkowników zagrożonego języka może spotykać się
na wirtualnych forach i konwersować, a także rozwijać własną
twórczość, nawet jeśli ogranicza się ona do produkcji memów.
W tym kontekście warto odnotować, że Arjun
Appadurai w rozwoju elektronicznej komunikacji dostrzegał
„zaczątek procesu wytwarzania sąsiedztw wirtualnych,
40

R. Phillips, Contesting the past, Constructing the Future: History, Identity and
Politics in Schools, “British Journal of Educational Studies” 1998, Vol. 46, No. 1,
s. 47.
41
R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej
Europie, przeł. J. Łuczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
1998, s. 6.
42
Art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2005 r. nr 17 poz. 141).
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zdefiniowanych już nie przez terytorialne granice, paszporty,
podatki, wybory i inne konwencjonalne polityczne kryteria, lecz
przez dostęp do oprogramowania i sprzętu, które są niezbędne,
by włączyć się do rozległych międzynarodowych sieci
komputerowych”43. Sąsiedztwa wirtualne spełniają w praktyce
funkcję typową dla realnej lokalnej społeczności.
Internet jest także miejscem wspólnych, oddolnych
inicjatyw, mających na celu rozbudowywanie korpusu wiedzy.
Ludzie tworzą encyklopedie, słowniki, przewodniki, a ich
zaangażowanie jest bezprecedensowe. Wynika to z tego,
że w sieci chodzi przede wszystkim o uczestnictwo, a nie bierne
przyjmowanie informacji44. Klasycznym przykładem tego typu
inicjatyw jest Wikipedia, czyli wielojęzyczna encyklopedia oparta
na zasadzie otwartej treści. Jest ona współtworzona przez
użytkowników, którzy jako zbiorowość stanowią instytucję
kontrolną. Powstała 15 stycznia 2001 r. Obecnie istnieją 302
wersje językowe Wikipedii (w tym 292 czynne)45. I w tym
przypadku nowe media dały szansę do rozwoju języków
mniejszościowych i regionalnych, a także dialektów i gwar.
Istnieje także kaszubska (5245 artykułów) i śląska (7446
artykułów) wersja Wikipedii46. Pomijając przydatność haseł,
samo istnienie takich sieciowych encyklopedii dowartościowuje
język w oczach jego użytkowników. W przypadku etnolektów
bez uznanej wersji literackiej, pozwala także negocjować
standardy zapisu.
Znaczenie kultury popularnej i nowych mediów różni się
w zależności od tego, jak intensywnie kultywowane jest
dziedzictwo mniejszości w regionach jej zwartego
zamieszkiwania. Romowie w Polsce nie mają potrzeby
43

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł.
Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005, s. 288.
44
D. Tapscott, A. D.Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia
wszystko, przeł. P. Cypriański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 65.
45
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_wersji_językowych
(dostęp: 20.08.2018).
46
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wzmacniania swojej tożsamości (pamiętajmy, że w Polsce
mieszkają 4 grupy Romów: Polska Roma, Bergitka Roma,
Kełderasze i Lowarzy). Nie muszą się nawet uczyć języków
ojczystych w szkołach – problemem jest raczej dobre
opanowanie literackiej wersji języka polskiego. Z kolei Karaimi
jako społeczność niewielka muszą utrzymywać międzynarodowe
sieci kontaktów, aby ożywić wymianę kulturową.
Równie ważne jest oficjalne uznanie ze strony państwa
i idące za tym wsparcie finansowe dla szkolnictwa i działalności
społeczno-kulturalnej. Polska uznaje 9 mniejszości narodowych
i 4 etniczne (Kaszubi nie są uznawani za mniejszość, ochronie
podlega zaś język regionalny kaszubski). Natomiast Ślązacy,
których część uznaje się za niezależny naród, nie korzystają
ze wsparcia państwa (jako mniejszość etniczna), co sprawia,
że rośnie rola nieformalnych kanałów komunikacyjnych. W tym
przypadku także dzieła kultury popularnej wpisujące się w wizję
grupowej przeszłości traktowane są jako należne uznanie.
Dotyczy to zwłaszcza wydarzeń historycznych, co do których
istnieją sporne interpretacje. Wielu Ślązaków w Polsce –
niezależnie od identyfikacji narodowej – uważa, że ich pamięć
zbiorowa nadal nie jest dostatecznie reprezentowana w dyskursie
dominującym (wiele elementów „śląskiej pamięci utajnionej”
nadal jest przedmiotem przede wszystkim wewnątrzgrupowych
narracji)47. Stąd też emocje budzą takie filmy, jak Zgoda
w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego48, którego akcja dzieje się
w obozie Świętochłowice-Zgoda, w którym zamykano po wojnie
Niemców i Ślązaków. Internet jest też intensywnie
wykorzystywany do promowania idei, że dialekt śląski jest
niezależnym językiem, do tego zagrożonym, który powinien
podlegać ochronie zgodnie z międzynarodowym prawem49.
47

J. Hajduk-Nijakowska, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści
wspomnieniowych, Uniwersytet Opolski, „Studia i Monografie” nr 536, Opole 2016,
s. 109-207.
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Zgoda, reż. Maciej Sobieszczański, Polska 2017.
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w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 137, poz. 1121).
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Brak „normatywnej większości” w Internecie sprawia, że
najmniejsza z mniejszości ma swoją niszę, „każdy gust ma swoją
mniej lub bardziej globalną sieć”50. Ale symboliczna władza elit
rozciąga się także na pluralistyczny Internet, a to za sprawą
przede wszystkim kształtowania osobistych „filtrów uwagi”
użytkowników, a nie jedynie prawno-administracyjnych
ingerencji w Internet51. Z pozoru w pełni wolni, podążają oni
ścieżkami wydeptanymi przez liderów opinii – nie tylko tych
cyfrowych, ale i tradycyjnych, zabierających głos przede
wszystkim w tradycyjnych mediach masowych. Tym większe jest
znaczenie kompetentnych elit mniejszościowych, nadających ton
internetowej aktywności.
Rekomendacje
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, można sformułować
kilka rekomendacji.
1. Należy odpowiednio przygotować młode pokolenie
do aktywnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Edukacja
obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również
kształtowanie cech, kompetencji i postaw. Publiczna edukacja
prowadzona jest nie tylko w szkołach powszechnych i wyższych,
ale również w muzeach, domach kultury czy miejscach pamięci.
Dziś
coraz większego znaczenia nabiera
edukacja
za pośrednictwem Internetu, co wymusza także kształtowanie
kompetencji krytycznej selekcji i weryfikacji danych dostępnych
tą drogą. Jednym z warunków konstruktywnego wykorzystania
zasobów Internetu w zakresie wiedzy o mniejszościach jest
zatem ogólne „wychowanie cyfrowe” ucznia.
2. Edukacja regionalna, która powinna obejmować także
przekazywanie wiedzy na temat mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języków regionalnych, musi aktywnie korzystać
50

A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, przeł.
P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 229.
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Por. J. Kulesza, Ius internet. Między prawem a etyką, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 218-264.
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z internetowych zasobów, również jeśli idzie o lokalne instytucje
kultury. Zwiększy to prawdopodobieństwo nie tylko
wykorzystania tych materiałów przez uczniów, ale dostarczy im
materiałów do własnej twórczości, nawet jeśli dalekiej
od profesjonalizmu.
3. W ramach systemu grantów na projekty kulturalne
mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym kaszubskim należy wspierać te inicjatywy związane
z Internetem, które tworzą możliwie otwarte i szerokie fora
dyskusyjne i portale, zapewniające zaangażowanie użytkowników
sieci. Stworzenie takiego środowiska, przyjaznego użytkownikom
języków regionalnych i mniejszościowych, opartego na łatwych
do wykorzystania narzędziach internetowych, zwiększy
prawdopodobieństwo posługiwania się tymi językami w sieci.
4. W ramach kodyfikacji oraz nauczania języka należy –
w miarę możliwości, i gdy znajduje to uzasadnienie merytoryczne
– brać pod uwagę dorobek internautów. Dotyczy to zwłaszcza
słownictwa specjalistycznego z zakresu informatyki.
5. Niezwykle ważna jest walka z mową nienawiści w sieci
w każdej postaci, w tym dotyczącej mniejszości oraz mowy
odmiennej od dominującej w danym kraju. W tym celu
konieczne jest nie tylko usprawnienie działania organów, które
już dziś ścigają nadawców mowy nienawiści jako sprawców
określonych przestępstw, ale również stworzenie nowych
instrumentów prawnych. Znaczącą poprawę może przynieść
większe zaangażowanie administratorów różnorodnych forów
dyskusyjnych. W tym zakresie dużo zdziałać mogą organizacje
pozarządowe. Jako dobrą praktykę można wskazać punkt
kontaktowy
Dyżurnet.pl,
działający
przy
Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej, który przyjmuje zgłoszenia
dotyczące nielegalnych treści w Internecie52.
6. W ramach wsparcia dla artystów (np. Polski Instytut
Sztuki Filmowej) należy systematycznie dotować projekty,
których celem jest ukazanie mniejszościowej wizji przeszłości,
52
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nawet jeśli jest ona przedmiotem polemik historyków. Nie tylko
stwarza to szansę, aby historią zainteresowali się najmłodsi
członkowie danych grup, ale również pozwoli wykorzystać
mechanizmy kultury popularnej do upowszechniania wiedzy
o losach wspólnot etnicznych mieszkających w Polsce.
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Senator Kazimierz Kleina
Języki zagrożone, możliwości ich aktywizacji
i rewitalizacji53
Wieża Babel języków i dialektów – status i wymieranie
Próby sporządzenia pełnego i usystematyzowanego
spisu istniejących niegdyś i współcześnie języków są z góry
skazane na porażkę z wielu powodów.
Po pierwsze, języki pozbawione pisma wraz ze śmiercią
ostatnich swych użytkowników odchodzą nie pozostawiając
materialnych śladów. Po drugie, nawet współcześnie istnieją
na świecie (w Amazonii) plemiona pozbawione kontaktów
z cywilizacją globalną, których języki funkcjonują wyłącznie
w ich obrębie. Po trzecie, nie wypracowano ścisłej definicji
pozwalającej na precyzyjne oddzielenie języka od dialektu. Często
przyjmowano, że język ma formę pisaną, a dialekt tylko
mówioną. Jednak tylko około jednej trzeciej języków świata ma
własny sposób zapisu. Niektórzy naukowcy uważają, że mówiący
zbliżonymi dialektami wzajemnie się rozumieją, natomiast języki
są odrębne, wzajemnie niezrozumiałe. Rzeczywistość temu
przeczy, bowiem większość użytkowników języka czeskiego,
słowackiego, ukraińskiego, rosyjskiego i polskiego porozumiewa
się ze sobą bez znaczących przeszkód, podobnie użytkownicy
języków duńskiego, norweskiego i szwedzkiego. Z kolei język
chiński traktowany jest jako jeden, a użytkownicy takich
dialektów, jak mandaryński i kantoński, wzajemnie się nie
rozumieją.
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Problemy związane z utworzeniem spisu języków
powodują, iż szacunki są niepewne i posiadają duży margines
błędu. UNESCO ocenia, że na świecie istnieje od 6 do 8 tysięcy
języków. Baza obecnie istniejących języków, stworzona
i aktualizowana przez SIL International, amerykańską
chrześcijańską naukową organizację non-profit, której głównym
celem jest studiowanie i dokumentowanie mniej znanych
języków, w najnowszej wersji z lutego 2018 r. zawiera na liście
7097 istniejących żywych języków54. Ogromna większość z nich
to drobne języki plemienne, używane przez kilka tysięcy, kilkaset
lub nawet kilkadziesiąt osób, głównie w Azji i Afryce. Ponad
połowa języków traci swoich użytkowników, co oznacza śmierć
języka.
Z kolei profesor Peter K. Austin, australijski
językoznawca, pracujący m.in. na University of London, w pracy
opublikowanej pod swoją redakcją w 2008 roku 1000 languages.
The worldwide history of living and lost tongues55 oszacował liczbę
żywych języków na 6900. Warte zacytowania są jego ustalenia
dotyczące użytkowników języków na świecie. 96% ludności
świata posługuje się 4% języków (czyli około 275 językami),
a więc na 4% ludności świata przypada pozostałych 96%
języków znanych ludzkości. Każdy z ośmiu głównych języków
świata ma ponad 150 milionów użytkowników i łącznie mówi
nimi 40% ludności świata. A zarazem liczba użytkowników
każdego z ponad połowy języków świata jest mniejsza
niż 10 tysięcy osób. Ponad jedna czwarta języków świata
ma mniej niż tysiąc użytkowników. Niektóre z tych języków
zna zaledwie kilka osób, a w skrajnych przypadkach śmierć
ostatniego z użytkowników języka oznacza definitywną śmierć
tego języka. Najnowszym znanym mi przykładem śmierci
ostatniego użytkownika języka jest śmierć Rajamama Kusundy,
który zmarł 19 kwietnia 2018 roku jako ostatnia osoba władająca
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czystym
językiem
kusunda56,
językiem
izolowanym,
użytkowanym
niegdyś
przez
lud
zbieracko-łowiecki
zamieszkujący zachodni Nepal.
W 2010 roku na Wyspach Andamańskich zmarła
ostatnia osoba posługująca się jednym z najstarszych języków
świata. Boa Sr przez co najmniej 30 lat była ostatnim
człowiekiem mówiącym prastarym językiem „bo” z Wysp
Andamańskich. Według lingwistów wszystkie języki andamańskie
mogą być przedstawicielami języków wywodzących się sprzed
neolitu, z okresu ponad 70 tysięcy lat temu. Za najstarszy język
świata uważany jest jednak język ludu San (zwanych też
Buszmenami) z Afryki Południowej, który zwany jest „językiem
mlasków”. Mlaski to dźwięki o charakterze spółgłoskowym.
Naukowcy wyodrębnili siedem ich rodzajów: wargowo-zębowe,
wargowe, zębowe, wsteczne, lateralne (boczne), alweolarne
(dziąsłowe) i cerebralne.
Według szacunków naukowców w największej skali
zjawisko wymierania języków występuje w Australii, w której
zanikowi podlegają języki autochtonów – Aborygenów. Równie
powszechne są procesy wymierania języków rdzennej ludności
Afryki równikowej, mieszkańców Amazonii oraz języków
plemion indiańskich zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej.
Szacuje się, że co dwa tygodnie na naszej planecie wymiera jeden
język wraz z najstarszymi mieszkańcami, którzy byli jego
użytkownikami.
Ostateczną przyczyną wymierania języka jest zawsze
niemożność przekazania go następnemu pokoleniu, czyli
przerwanie transmisji międzypokoleniowej języka.
Przyczyny tej niemożności są konsekwencjami zaburzeń
politycznych lub społecznych. W przeszłości to właśnie
zaburzenia polityczne, konkretnie wojny, prowadziły niekiedy
do eksterminacji grup etnicznych i zaniku ich języków.
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Na terenie współczesnej Polski takimi ludami poddanymi
całkowitej eksterminacji byli Prusowie i Jaćwingowie.
Od drugiej połowy XIX wieku państwa europejskie
zaczęły upowszechniać bezpłatne nauczanie podstawowe,
co miało znaczące społeczne konsekwencje, także
i lingwistyczne. Wraz z rozwojem powszechnego szkolnictwa
zaczęły powstawać podręczniki do nauki języka, a rządy dążyły
do narzucania jednolitej formy szkolnictwa oraz do opracowania
standardowego języka państwowego, przy równoczesnym
ograniczaniu w użytku publicznym dialektów i języków
mniejszości narodowych. W każdym państwie europejskim rządy
centralne dążyły do wykluczenia gwar, dialektów i języków
mniejszościowych z użytkowania w sferze publicznej. Skrajnych
przykładów presji państwa na likwidację języków mniejszości
dostarczają dążenia państw zaborczych do całkowitego
zmarginalizowania języka polskiego poprzez prowadzenie
bezwzględnej polityki rusyfikacji, czy germanizacji.
Druga połowa XX wieku to okres upowszechniania się
globalnych systemów gospodarczych i związany z nim fenomen
globalizacji oddziałujący na większość społeczeństw i kultur.
W tej sytuacji językoznawcy szacują, że zaledwie 10% istniejących
języków nie zostanie postawionych w sytuacji zagrożenia.
Jako wyznaczniki „zagrożenia” języka stosuje się trzy
główne kryteria:
 liczbę żyjących użytkowników języka;
 przeciętny wiek rodzimych i/lub biegłych
użytkowników języka;
 procentowy
udział
najmłodszego
pokolenia
nabywającego płynności w danym języku57.
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Szczegółowe przyczyny zagrożeń języków są wielorakie,
wśród najważniejszych można wymienić58:
 znaczną
mobilność
przestrzenną
jednostek,
niemającą precedensu w historii świata, powodującą
olbrzymi wzrost liczby małżeństw czy związków
partnerskich, w których jedno z rodziców mówi
językiem mniejszościowym, a drugie wyłącznie
językiem większości. Może to spowodować całkowitą
rezygnację ze stosowania przez dzieci języka
mniejszościowego, regułą w takich związkach jest
stosowanie i przekazywanie języka większości;
 migracje, zarówno dobrowolne jak przymusowe,
grup
ludzkich
przyczyniają
się
do przesunięcia/zastąpienia języka. Gdy członkowie
wspólnoty językowej migrują, pozostała na miejscu
jej część zmniejsza się i ma ograniczone możliwości
zachowania swego języka;
 procesy asymilacji zachodzące na skutek przewagi
grupy większościowej przy istnieniu niewielkich
różnic w stylu życia, zwyczajach i w kulturze
pomiędzy grupami posługującymi się językami
mniejszości a większością. Brak znaczących różnic
ułatwia przebieg procesów akulturacyjnych;
 upowszechnienie od początku XX wieku edukacji
narodowych, w celu budowy państw narodowych
za pomocą szkolnictwa (poprzez edukowanie
uczniów w języku narodowym) przyczyniło się
do
przesunięcia/zastąpienia
języków.
Języki
mniejszości nie stawały się częścią systemu
szkolnictwa, a presja instytucji szkoły zawsze
nastawiona była na „czyste” posługiwanie się
językiem narodowym i nieposługiwanie się językami
mniejszościowymi, lokalnymi;
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 w wypieraniu języków mniejszościowych mają
zastosowanie mechanizmy rynkowe: wybór języka
odzwierciedla funkcjonowanie rynku, a ludzie
dokonują wyboru tego języka, który w dłuższej
perspektywie przyniesie im więcej korzyści. Ponadto
proces polegający na zaprzestaniu użycia jednego
języka na rzecz innego, bardziej prestiżowego, jest
nieuniknionym procesem w obrębie grupy
mniejszościowej, jeśli jej język (mniejszościowy) nie
pomaga użytkownikom w poprawie ich położenia
społeczno-ekonomicznego
lub
społecznej
mobilności/awansu. Grupa mniejszościowa zatem
zastępuje swój język językiem dominującym;
 procesy modernizacji również sprzyjają procesowi
przesunięcia/zastępowania języka. Gdy na teren,
gdzie używany jest język mniejszościowy, wkracza
industrializacja, to w procesie szkolenia pracowników
w nowych zakładach i fabrykach używany jest język
większości i ten język większości funkcjonuje jako
lingua franca. Nadto języki mniejszościowe pozostają
niejako zakonserwowane, nie tworzą nowych słów
na określanie czynności i wytworów kulturowych
związanych z modernizacją, co powoduje wypieranie
języka
mniejszościowego.
Według
badań
przeprowadzonych w Europie językami najrzadziej
wykorzystywanymi przez urządzenia cyfrowe
są języki: gaelicki, islandzki, litewski, łotewski
i maltański. W efekcie używające ich osoby muszą
używać innego języka, a więc sytuacja ta stwarza
zagrożenie dla przetrwania języka rodzinnego;
 powszechna mobilność, związana również z turystyką
w skali światowej, prowadzi do wzrostu znaczenia
języków międzynarodowych, języków wehikularnych;
 postawy osobnicze: związane z ocenami/poglądami
rodziców, którzy ze względu na globalizację zachęcają
swoje dzieci do nauki języków ponadnarodowych
38

w miejsce swoich języków lokalnych, gdyż dzięki
takiej znajomości łatwiej im będzie odnieść sukces:
otrzymać lepszą pracę i zapewnić lepsze perspektywy
życiowe.
Języki mniejszościowe i zagrożone w Europie
– wybrane przykłady
Na początku XXI wieku można skonstatować,
że transmisja międzypokoleniowa większości języków
mniejszościowych i regionalnych Europy została znacznie
osłabiona, a także w dużej mierze przerwana. Podejmowane
wysiłki na rzecz wzmocnienia pozycji społecznej tych języków,
bądź ich rewitalizacji, nie rokują znaczących nadziei
na powodzenie.
Ciekawy przykład niezwykłej odporności grup
etnicznych na procesy dekulturacji oraz współcześnie
destrukcyjnego
wpływu
globalnej
kultury
stanowią
Serbołużyczanie, zwani też Łużyczanami, czy Serbami łużyckimi.
Ludność serbołużycka, zamieszkująca współcześnie
landy Saksonia i Brandenburgia w Niemczech, napłynęła
na te ziemie w połowie I tysiąclecia, a więc zamieszkuje
je od półtora tysiąca lat, stale znajdując się pod presją
dominującej kultury i języka niemieckiego. Górnołużyczanie,
z centrum kulturalnym w Budziszynie, są potomkami plemienia
Milczan, zaś Dolnołużyczanie, z centrum kulturalnym
w Chociebużu, są potomkami Łużyczan. Oba języki łużyckie
różnią się dosyć znacznie, choć w okresie NRD traktowane były
jako dwa dialekty jednego języka. Pomimo tych odrębności,
Serbowie łużyccy traktowani byli jako jedna słowiańska grupa
etniczna, znajdująca się pod stałą militarną i kulturową presją
Germanów. W drugiej połowie pierwszego tysiąclecia (VI – X w.)
Serbowie łużyccy zajmowali terytorium około 40 tysięcy km2
(czyli ponad 30% terytorium dawnego NRD). Od XI wieku
zostali politycznie całkowicie zdominowani przez Niemców
i
niezależnie
od
przemian
politycznych
obszaru
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niemieckojęzycznego przez następne 1000 lat pozostają im
podporządkowani,
zachowując
świadomość
kulturowej
i etnicznej odrębności.
Najstarszy znany zabytek piśmiennictwa łużyckiego,
Przysięga mieszczan budziszyńskich, pochodzi z około 1530 roku,
a kilkanaście lat później dokonany został pierwszy przekład
Nowego Testamentu na język dolnołużycki. Dopiero blisko
dwieście lat później, na początku XVIII wieku, drukiem ukazały
się przekłady Nowego Testamentu w języku dolnołużyckim
i górnołużyckim. Równocześnie powstała pierwsza gazeta
w języku łużyckim. W połowie XVIII wieku powstała pierwsza
świecka książka w języku łużyckim.
Połowa XIX wieku to w całej Europie okres odżywania
świadomości narodowej, proces ten nie ominął Łużyczan.
Opublikowane zostały zbiory pieśni ludowych, powstały łużyckie
wydawnictwa prasowe. W 1845 roku w Budziszynie
zorganizowano pierwszy festiwal pieśni łużyckich, a w 1848 roku
zostało założone towarzystwo naukowo-kulturalne Maćica Serbska
(Macierz Serbołużycka).
Od połowy XIX wieku w obu łużyckich regionach
pisarze i poeci tworzą „ruch młodoserbski”, zajmujący się
utrwalaniem i rozwijaniem literatury, sztuki i nauki łużyckiej.
Początek XX wieku to okres szerokiego przebudzenia
społeczności łużyckiej. Składki tej społeczności zadecydowały
o zbudowaniu w Budziszynie w 1904 r. „Serbskiego Domu”,
który stał się najważniejszym łużyckim ośrodkiem kulturalnym.
W 1912 r. powstała społeczno-kulturalna organizacja Serbów
łużyckich Domowina – związek organizacji łużyckich, który
w 1919 roku zrzeszał 180 tys. członków. Liczba ta jest znacznie
wyższa od oficjalnych statystyk, zgodnie z którymi w okresie tym
ludności serbołużyckiej było 146 tysięcy59.
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Po I wojnie światowej, na fali odradzania narodów,
Serbołużyczanie podjęli nieudaną próbę uzyskania zgody państw
zachodnich na powołanie samodzielnego państwa, bądź zgody
na przyłączenie obu łużyckich regionów do Czechosłowacji. Nie
uzyskali takiej zgody, jednak w pierwszym okresie
po zakończeniu I wojny światowej społeczna działalność
Serbołużyczan rozwijała się dynamicznie. Dojście do władzy
Hitlera i nazistów oznaczało likwidację łużyckich stowarzyszeń
i konfiskatę ich majątku, likwidację prasy łużyckiej oraz represje
wobec działaczy społeczno-kulturalnych. Hitlerowcy, w imię
czystości rasy, chcieli doprowadzić do całkowitej zagłady narodu
łużyckiego, ofiarą ich prześladowań padło około 20 tysięcy
Łużyczan.
Po II wojnie światowej okupacyjne władze sowieckie
oraz władze NRD otaczały Serbołużyczan pewną opieką.
Zorganizowany został łużycki system szkolny od przedszkola
po instytut uniwersytecki w Lipsku. Publikowana była w języku
łużyckim prasa i książki, istniały dwie stacje radiowe w języku
łużyckim. Utworzono muzeum, teatr, zespół pieśni i tańca.
Łużyczanie posiadali uprawnienia do publicznego posługiwania
się językiem łużyckim, zgodnie z prawem na ich terytoriach
umieszczono dwujęzyczne napisy na tablicach z nazwami
miejscowości, ulic oraz na tablicach z nazwami budynków
publicznych.
Łużyczanie skupieni w Łużyckiej Radzie Narodowej oraz
Łużyckim Komitecie Narodowym wystosowali w latach 1945–
1947 blisko dziesięć memoriałów do ONZ oraz władz USA,
ZSRR, Wielkiej Brytanii, Francji, Polski i Czechosłowacji
w sprawie przyłączenia ich terytorium do Polski lub
do Czechosłowacji, jednak starania te były bezowocne.
W późniejszym okresie organizacje te uległy samorozwiązaniu,
a jedyną organizacją Serbołużyczan stała się Domowina,
współpracująca w pełni z partią komunistyczną i przez nią
sterowana. Po 1989 roku Domowina przeszła reorganizację,
pozostaje nadal aktywna, powstała również inna organizacja
Serbołużyczan, Ponaschemu, pozostająca w opozycji do Domowiny.
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Po zjednoczeniu Niemiec Serbołużyczanie uzyskali
status mniejszości narodowej (wraz z Duńczykami,
Fryzyjczykami i Romami) i posiadają wszelkie przywileje z tym
związane. Zagwarantowane one są im w konstytucjach obu
landów, w których zamieszkują. W 1991 roku Brandenburgia
i Saksonia założyły Fundację na rzecz Narodu Łużyckiego, której
przekazywane są środki na rzecz licznych organizacji łużyckich.
Zorganizowany jest system nauki języka od wieku
przedszkolnego do uniwersyteckiego, wspierane są prasa i media
posługujące się oboma językami serbskołużyckimi. W historii tej
mniejszości narodowej nie było jeszcze sytuacji tak sprzyjającej
ich renesansowi narodowemu, ale mimo tego od początku lat
dziewięćdzesiątych XX w. liczba użytkowników tego języka ciągle
spada. Zmalała też znacznie transmisja międzypokoleniowa
języka. W 2015 roku w szkołach uczyło się w językach łużyckich
zaledwie około 4 tysięcy dzieci.
Szacunki liczebności populacji Łużyczan są bardzo
rozbieżne. Według bardzo optymistycznych szacunków
na początku XXI wieku pozostało ich około 60 tysięcy, z czego
40 tysięcy to Górnołużyczanie, a 20 tysięcy – Dolnołużyczanie.
Według szacunków ostrożniejszych populacja identyfikująca się
z serbołużycką szacowana jest na 20-25 tysięcy osób,
niekoniecznie posiadających znajomość języka. Według
szacunków Tadeusza Lewaszkiewicza „obecnie czynnie
posługuje się górnołużyckim najwyżej 8500 osób (Łużyczanie,
przedstawiciele rodzin łużycko-niemieckich, rzadko Niemcy)
(…) Liczba 8500 osób obejmuje około 6500 przedstawicieli
katolickiej tradycji kulturowej oraz około 2 tysiące protestantów.
(…) Łącznie górnołużyckim i dolnołużyckim posługuje się
praktycznie na Łużycach oraz w całych Niemczech najwyżej 9-10
tysięcy osób. Nie można wiarygodnie oszacować, ile osób zna
biernie dolnołużycki i górnołużycki. Jestem skłonny
przypuszczać, że około 5 tysięcy Dolnołużyczan i Niemców oraz
około 10 tysięcy Górnołużyczan i Niemców. Oprócz tego
na
poziomie
minimalnym/szczątkowym
zna
biernie
górnołużycki/dolnołużycki kilkanaście tysięcy mieszkańców
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Łużyc, skoro tysiące z nich uczyło się łużycczyzny w szkołach,
na
kursach
językowych
i
w
kontaktach
z Łużyczanami”60.
Przyczyny gwałtownej dekulturacji tej populacji
są złożone, jako najważniejsze można wskazać:
 społeczności Serbołużyczan były społecznościami
wiejskimi, mocno związanymi z tradycją, z bardzo
silną rolą rodziny, z zasady wielodzietnej (5-12
dzieci). Proces industrializacji ich terytorium,
rozpoczęty w drugiej połowie XIX wieku, a bardzo
silnie zdynamizowany w okresie NRD, to wejście
i rozwój przemysłu wydobywczego (odkrywkowe
kopalnie węgla brunatnego), co spowodowało
likwidację około 100 wsi łużyckich. Ich mieszkańcy
byli przesiedlani do bloków w miasteczkach,
co całkowicie zmieniało ich życie;
 wydarzenia polityczne i urbanizacja spowodowały
znaczną mobilność ludności łużyckiej, nastąpił
rozpad więzi sąsiedzkich;
 Łużyczanie utrzymywali mocną więź z Kościołem
katolickim. Ci, którzy przechodzili na protestantyzm,
ulegali szybkiej germanizacji. Na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.
przynajmniej 2/3 osób znających czynnie
łużycczyznę pochodziło z regionu katolickiego. Jak
podkreśla T. Lewaszkiewicz61 „Kościół katolicki do
dzisiaj wpływa pozytywnie na podtrzymanie
górnołużycczyzny.
Kościół
protestancki
ma ograniczone możliwości działania, ponieważ
w żadnej wsi łużyckiej nie ma już nabożeństw
wyłącznie w języku łużyckim”;
 wśród protestanckich Łużyczan na dynamikę ich
dekulturacji wpływała ich dwujęzyczność; gdy stawali
60
61

Ibidem, s. 53
Ibidem, s. 45.
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się dwujęzyczni, to często ich dzieci lub wnuki były
już tylko niemieckojęzyczne;
 wzrost liczby małżeństw mieszanych powodował
wypieranie języków łużyckich. W większości
mieszanych małżeństw protestanckich dzieci nie
mówią po łużycku lub znają ten język biernie; często
jest to słaba znajomość bierna;
 wielu Łużyczan uważa swój język za mało prestiżowy,
co również przyczyniało się do osłabienia kondycji
łużycczyzny;
 Łużyczanom brakuje motywacji do nauki języków
łużyckich, czego skutkiem jest bardzo słaba ich
znajomość wśród absolwentów szkół.
Przez blisko 1000 lat Łużyczanie potrafili utrzymać
i nawet rozwinąć kulturę narodową. Współcześnie usiłowania
rewitalizacji języków łużyckich nie rokują nadziei na powodzenie,
obserwujemy stałe zmniejszanie liczby użytkowników tego języka
oraz ograniczanie transmisji międzypokoleniowej. Należy
przychylić się do opinii, że normy społeczeństwa
konsumpcyjnego
skłaniają
przedstawicieli
mniejszości
narodowych do dbałości o dobrobyt materialny, zaś problemy
tożsamości narodowej stają się drugorzędne.
Innym ciekawym przykładem są Fryzowie, współcześnie
zamieszkujący Danię, Holandię i Niemcy – grupa stosunkowo
słabo znana w historii Europy. Zamieszkiwali oni trudne
gospodarczo, choć bardzo żyzne (mady) tereny nizinne
w północno-zachodniej Europie, nad Morzem Północnym oraz
na Wyspach Fryzyjskich. Od II w. p.n.e. Fryzja zamieszkiwana
była przez Fryzów, którzy pierwotnie przynależeli do ludów
germańskich. Zajmowali się głównie rolnictwem, hodowlą
zwierząt, a także kupiectwem.
Historyczna Fryzja miała burzliwą historię, miała swoich
władców, z których ostatni pokonany został przez króla Franków
Karola Młota w 719 r., a podbój całej Fryzji trwał przez wiek
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VIII. Fryzja na przestrzeni wieków znajdowała się pod
panowaniem różnych władców.
Współcześnie Fryzowie to autochtoniczna mniejszość
narodowa, zamieszkująca w trzech państwach62:
 w Holandii – Fryzja Zachodnia: w prowincji Fryzja,
w północnej części prowincji Holandia Północna,
w północnej części prowincji Groningen
(Ommelanden) oraz na należących do Holandii
Wyspach Fryzyjskich. Liczba użytkowników języka
fryzyjskiego jest obecnie szacowana na 354 000 osób;
 w Niemczech – Fryzja Wschodnia, obecnie pod
względem administracyjnym stanowiąca część Dolnej
Saksonii, wraz z Wyspami Wschodniofryzyjskimi,
oraz Fryzja Północna, w kraju związkowym SzlezwikHolsztyn wraz z wydzielonym okręgiem Fryzji
Północnej (Nordfriesen) i na Helgolandzie.
W Niemczech populacja Fryzów obecnie szacowana
jest na 12 tysięcy osób;
 w Danii – druga część Fryzji Północnej: w prowincji
Jutlandia Południowa.
Język fryzyjski należy do grupy anglofryzyjskiej
zachodniej gałęzi języków germańskich, a genetycznie powiązany
jest z językiem staroangielskim. Szacuje się, że współcześnie
językiem fryzyjskim mówi kilkaset tysięcy osób (od 400 do 700
tysięcy). Istnieje wiele dialektów języka fryzyjskiego, ale nie
występuje on w postaci jednolitego języka ponaddialektalnego.

62

Najobszerniejszym opracowaniem dotyczącym Fryzów w literaturze polskiej jest
praca profesora Bernarda Piotrowskiego, Język fryzyjski w Niemczech. Dylematy jego
rozwoju i dalszego przetrwania, w: Glottodidactica. Festschrift fϋr Professor
Waldemar Pfeiffer zum 60. Geburtstag. An International Journal of Applied
Linguistics. Vol. XXVI, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 1998, ss. 187 – 220.
Przedstawione poniżej informacje lingwistyczne są w głównej mierze oparte na tej
pracy.
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Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy tych dialektów:
 język fryzyjski zachodni (Westerlauwersk Frysk),
na który składa się kilka dialektów, używany jest
od wczesnego średniowiecza we Fryzji Zachodniej,
czyli prowincji Fryzja (Vriesland lub Friesland),
w prowincji Groningen oraz na Wyspach
Zachodniofryzyjskich. Język fryzyjski, którym
posługuje się ludność osiadła w miastach, zawiera
silne naleciałości języka niderlandzkiego;
 język
wschodniofryzyjski,
zwany
dialektem
saterlandzkim. Posługuje się nim 2 – 3 tysiące osób
zamieszkujących krainę Zeeterland (Saterland) około
Oltenburga w północnozachodnich Niemczech.
Posiada on swoje własne cechy językowe, wyraźnie
zaznacza się w nim wpływ języka (dialektu)
dolnoniemieckiego (języka starosaksońskiego, języka
starosaskiego). Współcześnie język ten jest silnie
zagrożony wyginięciem.
 język północnofryzyjski. Mówi nim kilka tysięcy
osób, głównie w środowiskach rolniczych i rybackich
w Niemczech Północnych, liczba użytkowników stale
spada, również wśród Fryzów zachowujących
identyfikację etnosu północnofryzyjskiego. Nie ma
jednego języka północnofryzyjskiego, występuje
w nim kilka dialektów i gwar.
Dostępne źródła nie wskazują na istnienie języka
północnofryzyjskiego we Fryzji duńskiej, natomiast etniczni
Północnofryzyjczycy zamieszkują na duńskich Wyspach
Fryzyjskich, z których główne to Fanø, Mandø, Rømø
i Skallingen (obecnie to półwysep w zachodnio-północnej
Jutlandii).
Problem identyfikacji etnicznej czy narodowościowej
Fryzów jest równie skomplikowany, jak ich historia. Po pełnej
utracie niepodległości w końcu VIII wieku i podboju przez
państwo Franków byli poddanymi różnych państw, zawsze
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domagając się uznania swego ustnego rodzimego prawa
fryzyjskiego, na który wpływ miało prawo starogermańskie.
Fryzowie domagali się poszanowania swej wolności,
co oznaczało prawo do niepłacenia podatków kolejnym
władcom. Fryzja była w istocie zlepkiem autonomicznych
republik chłopskich. Ich przywódcy corocznie przybywali
do Upstalboom w Aurich (obecne Niemcy), aby próbować
uzgodnić wspólną politykę. Nawet ich prawo i system kar, znane
od roku 800, były różnie interpretowane w różnych regionach.
Sprzyjało to również konserwowaniu lingwistycznych
i kulturowych różnic terytorialnych, przeciwdziałało natomiast
myśleniu o jedności.
Pierwszy amatorski słownik języka północnofryzyjskiego został wydany przez kupca Boy-Jacobsena w 1743
roku. Pierwszy podręcznik do nauki języka fryzyjskiego wydany
został w 1867 roku.
Niewątpliwie źródłem zainteresowania folklorem
i językiem fryzyjskim było oddziaływanie niemieckiego
i duńskiego romantyzmu. W 1819 roku ukazała się pierwsza
książka z literatury fryzyjskiej. Była to komedia napisana przez
Petera Hansena oparta na motywach ludowych: „Di Gidtshals, of
di Sӧlring Pid’ ersdei” (Skąpiec lub dzień Św. Piotra na Sylt). Syn
Petera, Christian Peter Hansen pisał wiersze i zbierał baśnie
z wyspy Sylt w rodzimym dialekcie Sölring.
Początki powstawania fryzyjskiej identyfikacji etnicznej
to lata 40. XIX wieku i okres Wiosny Ludów. Badacze mówią
o powstawaniu fryzyjskiego ruchu narodowego właśnie po 1840
roku. Konflikt między społecznością duńską i niemiecką
na terenie Szlezwiku (Fryzja Północna) miał decydujący wpływ
na formowanie się fryzyjskiej identyfikacji etnicznej (bądź
narodowej), choć Fryzowie wspierali wówczas społeczność
niemiecką.
Od 1867 roku, gdy Prusowie po wygranej z Duńczykami
wojnie o Szlezwik-Holsztyn zajęli całą Fryzję Północną, pojawiły
się inicjatywy na rzecz kształtowania ruchu fryzyjskiego. W 1879
roku powstało pierwsze Północnofryzyjskie Stowarzyszenie
47

(Nordfriesischer Verein). Podjęto inicjatywę utworzenia jednego
północnofryzyjskiego języka literackiego, ale zakończyła się ona
niepowodzeniem, a działalność Stowarzyszenia osłabła.
W 1913 roku w Szlezwiku powstało Północnofryzyjskie
Towarzystwo (Der Nordfriesische Verein für Heimatkunde und
Heimatliebe). Cele tego Towarzystwa były ambitne: poszerzanie
wiedzy i wzmacnianie więzi Fryzów Północnych, a także badania
nad folklorem, przeszłością i językiem fryzyjskim. Planowano
również
wydanie
wielkiego
słownika
dialektów
północnofryzyjskich, a także mówiono o fryzyjskiej wspólnocie
językowej. Władze pruskie nie akceptowały tych dążeń.
Pozwoliły na naukę fryzyjskiego w szkołach elementarnych
na wyspie Sylt, ale nie dopuściły do nauki tego języka w szkole
ludowej w Westerland.
Po I wojnie światowej powstał rozłam wśród kulturowo
aktywnych
Fryzów.
Członkowie
Północnofryzyjskiego
Towarzystwa opowiadali się za utrzymaniem pełnej jedności
z Niemcami, akceptując nawet germanizację ludności fryzyjskiej.
Akceptowali oni fryzyjskość wyłącznie w tych granicach,
w których nie następował konflikt z niemieckością. Powstało
jednak drugie stowarzyszenie Fryzów Północnych: Friesischschleswigscher Verein, które opowiadało się za szeroką
autonomią gminną, za samoobroną gospodarczą oraz
deklarowało niejasno „niezależność ludu fryzyjskiego”,
wskazując na perspektywy powstania odrębnego narodu
fryzyjskiego, z własną kulturą i własnym językiem, który stać się
miał językiem literackim. Fryzyjsko-Szlezwickie Stowarzyszenie
dążyło do uzyskania przez Fryzów statusu mniejszości
narodowej, posiadającej samorząd o szerokich uprawnieniach.
W 1925 roku Stowarzyszenie to wystąpiło o członkostwo
do Europejskiego Kongresu Narodowości w Genewie.
Przeciwko ich działaniom wystąpiło publicznie i w skali
międzynarodowej Północnofryzyjskie Towarzystwo, deklarując
pełną identyfikację z kulturą niemiecką i niemieckim państwem.
Genewski Kongres odrzucił wniosek Friesisch-schleswigscher
Verein o członkostwo.
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Jednak od 1925 roku władze niemieckie wyraziły zgodę
na nauczanie języka fryzyjskiego w szkołach elementarnych
w tych gminach, w których Fryzowie mieli większość. Zgoda ta
była ograniczona do nauczania jednej godziny w tygodniu.
Następnie wyrażono zgodę na nabożeństwa w tym języku, choć
korzystali z tego jedynie nieliczni pastorzy. W 1931 roku
rozpoczęto sporadyczne nadawanie audycji radiowych w języku
północnofryzyjskim.
W latach dwudziestych XX wieku zaczęło kształtować
się dążenie do tworzenia jedności ogólnofryzyjskiej. Wówczas
odbył się w Jewer, we Fryzji wschodniej, pierwszy kongres
ogólnofryzyjski, którego celem było nawiązanie współpracy
międzynarodowej wszystkich trzech głównych odłamów Fryzów.
Na kolejnym kongresie Fryzów w Husum w 1930 r. powołano
Radę Fryzów (Friesenrat), będącą wspólną reprezentacją Fryzów
Północnych, Wschodnich i Zachodnich.
Dojście Hitlera do władzy zakończyło wszelkie marzenia
o jedności Fryzów i uznania ich za mniejszość narodową.
Działacze fryzyjscy znaleźli się w obozach koncentracyjnych.
Po II wojnie światowej w 1948 roku powstała nowa
organizacja Fryzów: Foriining für nationale Friiske
(Stowarzyszenie narodowych Fryzów), która opowiedziała się,
zgodnie z żądaniami Danii, za zwrotem jej południowego
Szlezwiku, wraz z terenami fryzyjskimi. W wyborach do władz
krajowych Szlezwiku-Holsztynu Fryzowie zjednoczyli się
z mniejszością duńską. Władze Niemiec ustąpiły jedynie
w jednym punkcie: zezwoliły na nauczanie języka fryzyjskiego
w szkołach elementarnych, ale na zasadzie dobrowolności
i w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
W latach 50-ych XX wieku zaczął aktywować się ruch
panfryzyjski, łączący Fryzów z Holandii, Danii i Niemiec.
Na kongresie w sierpniu 1955 roku ogłoszono „Manifest
fryzyjski”, nawołujący do odbudowy jedności etnicznej,
kulturowej i językowej wszystkich Fryzów. Postanowiono
organizować stałe kongresy co trzy lata.
49

Dopiero
w
1965
roku
powstał
Instytut
Północnofryzyjski, którego zadaniem było badanie oraz
upowszechnianie języka, kultury i historii Fryzów, a także
wydawanie książek w językach fryzyjskich. Powstawały takie
książki, również marginalne czasopisma, ale bardzo długo
zasadniczy cel Północnych i Wschodnich Fryzów: uzyskanie
statusu mniejszości narodowej, w powojennych Niemczech
okazywał się tak samo nierealny, jak w przedwojennych.
Fryzowie w latach 70-tych minionego wieku uzyskali status
mniejszości narodowej – Volksgruppe. Od kwietnia 1970 roku
na terenie Szlezwiku-Holsztyna powołany został okręg
Północnofryzyjski (Kreis Nordfriesland).
Od roku szkolnego 1976/1977 na terytoriach Fryzów
rozpoczęto systematyczną naukę języka fryzyjskiego w szkołach
elementarnych w Szlezwiku-Holsztynie, choć nie ujednolicono
różnych dialektów tego języka. Nie oznaczało to jednak uznania
autonomii kulturowej Fryzów, ich język określa się jako zwykły
dialekt, na swoich terytoriach nie posiadają prawa
do dwujęzycznych tablic.
W 1990 roku w nowej konstytucji Szlezwiku-Holsztyna
Fryzom potwierdzono status grupy etnicznej, nie zaś mniejszości
narodowej, a ich język nie uzyskał statusu języka
mniejszościowego.
Niemcy w 1997 roku podpisali Konwencję Ramową
Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. Jest to
pierwsza wiążąca umowa międzynarodowa dotycząca takich
mniejszości, ale nie zawiera definicji mniejszości. Niemcy uznali,
że prawo do statusu mniejszości narodowej posiadają wyłącznie
zasiedziałe grupy narodowe i w ten sposób są cztery uznane
mniejszości narodowe w Niemczech: duńska, serbołużycka,
fryzyjska oraz niemieccy Romowie i Sinti. Mniejszości narodowe
w Niemczech otrzymują dotacje na działalność kulturalną
i edukacyjną oraz na media, ale każda z nich na innych zasadach.
Niezależnie od tego, w obliczu procesów modernizacji
i globalizacji Fryzom Północnym i Wschodnim grozi
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rozpłynięcie się w żywiole niemieckim, a ich języki traktowane
są jako zagrożone i skrajnie zagrożone.
Fryzowie Zachodni, zamieszkujący Holandię, znajdowali
się i znajdują w znacznie lepszym położeniu. We Fryzji
Zachodniej
większość
Fryzów
zachowuje
poczucie
autoidentyfikacji fryzyjskiej, choć nie zawsze oznacza
to posługiwanie się językiem fryzyjskim. Język fryzyjski, którym
posługuje się ludność osiadła w miastach, zawiera silne
naleciałości języka niderlandzkiego.
Historycznie rzecz ujmując Fryzowie zasiedlili
w przybliżeniu obecną prowincję Fryzję, Północną Holandię,
Południową Holandię, Zelandię oraz zachodnią część Utrechtu,
który aż do średniowiecza był ich stolicą. Fryzowie byli
faktycznymi założycielami Holandii i przetrwało to mocno
w świadomości społecznej. W dawnych czasach stosowano
nazwę Fryz na określenie wszystkich mieszkańców Niderlandów,
a Morze Północne było zwane Morzem Fryzyjskim.
Fryzowie Zachodni, Fryzowie holenderscy, korzystali
z dobrobytu na tych terenach i go współtworzyli. Nie było tam
potrzeby silnego podkreślania swej autonomii. Na terenach
Niderlandów również pod wpływem ideologii romantycznej
w latach 20-tych XIX wieku powstał Fryzyjski Ruch Narodowy.
Walczył on o odrodzenie języka ojczystego i kultury narodowej.
Jednak dopiero od 1937 roku język fryzyjski został
dopuszczony do szkół, a od 1975 roku jest obowiązkowym
językiem na terenie prowincji Fryzja na wszystkich poziomach
nauczania. Wykładany jest na pięciu holenderskich
uniwersytetach.
Dopiero w 1990 roku język fryzyjski we Fryzji otrzymał
status „oficjalnego języka regionalnego”. Teraz używany jest
w urzędach, szkołach, uczelniach wyższych, rozprawach
sądowych, kościołach, w miejscowym radiu i telewizji, a także
na posiedzeniach sejmiku prowincjonalnego. Fryzyjskie
miejscowości oznakowane są w dwóch językach, natomiast nauka
języka fryzyjskiego w szkołach jest powszechna.
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Od 1954 roku w Holandii działa ogólnonarodowa Rada
Fryzyjska. Fryzowie w Holandii mają autonomię kulturalną
i językową, a tożsamość i kultura fryzyjska przeżywają aktualnie
odrodzenie. Wśród Fryzów działają dwie partie polityczne:
Fryzyjska Partia Narodowa i Fryzyjska Partia Narodowa
Ljouwert (Leeuwaarden).
Ciekawa jest symbolika herbu i flagi prowincji Fryzja
w Królestwie Niderlandów. Herb Fryzji jest podtrzymywany
przez dwa lwy holenderskie i jest nakryty koroną. Tarcza
pokazuje dwa lwy, jeden symbolizujący ziemie fryzyjskie
w Holandii, drugi ziemie w Niemczech i Danii. Siedem złotych
kostek symbolizuje oryginalne kraje Fryzji. Także na fladze
te siedem krain jest symbolicznie odwzorowanych poprzez tzw.
pompeblâren (czerwone liście-serca). Niebieskie pasy odnoszą się
do czterech głównych rzek przecinających Fryzję: Weser, Mozy,
Renu i Skaldy. Fryzowie Zachodni w ten sposób jasno
opowiadają się za jednością historycznej Fryzji.
Kolejnym
ciekawym
przykładem
są
języki
retoromańskie, należące do grupy języków romańskich
i wywodzące się z łaciny ludowej, która była powszechnym
sposobem komunikacji językowej na rozległych obszarach
dawnego rzymskiego imperium.
Użytkownicy języków retoromańskich, których liczbę
szacuje się na 700 tysięcy osób, zamieszkują jeden kanton
w Szwajcarii, kanton Gryzonia, oraz dwa okręgi we Włoszech.
Pierwszy to region autonomiczny Friuli – Wenecja Julijska,
a drugi to Tyrol Południowy oraz centralne Dolomity.
Początkowo lingwiści uważali, że istnieje jeden język
retoromański w trzech lokalnych odmianach, obecnie utrwalone
zostało przekonanie, że mamy do czynienia z trzema odrębnymi
językami.
Język użytkowany w szwajcarskim kantonie Gryzonia
nazywa się romansz i posiada 5 lokalnych dialektów. Posługuje
się nim współcześnie około 35 tysięcy osób. Od 1938 roku
został uznany za jeden z czterech języków państwowych
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w Szwajcarii, obok francuskiego, niemieckiego i włoskiego.
W 1982 roku opracowana została zestandaryzowana wersja tego
języka, tzw. Rumantsch grischun, która w 1996 roku uzyskała status
języka retoromańskiego.
Retoromanie zamieszkujący w centralnych Dolomitach,
prowincji Belluno i w Tyrolu Południowym to Ladynowie,
pochodzący od Retów, ludu zamieszkującego Alpy Środkowe
przez kilkaset lat, do podboju przez Rzymian w II wieku n.e.
i włączenia ich do rzymskiej prowincji Raetia (Recja). Językiem
ladyńskim posługują się mieszkańcy dolin górskich,
nie komunikujący się wzajemnie, co powoduje, że język ten
posiada 10 dialektów. Liczbę czynnych użytkowników tego
języka szacuje się na 30 tysięcy osób.
W południowym Tyrolu język ladyński nauczany jest
w szkołach i oficjalnie uznawany jest przez władze lokalne.
Istnieje regionalna telewizja RAI TV Ladinia, która w języku
ladyńskim emituje programy telewizyjne. Na terenie prowincji
Belluno używanie języka ladyńskiego reguluje pochodzący z 1999
roku akt prawny, dotyczący historycznych mniejszości
językowych (rozporządzenie nr 482/1999). Na terenie Val
di Fascia (prowincja Trentino) status języka ladyńskiego nie
został uregulowany.
W regionie autonomicznym Friuli – Wenecja Julijska Retoromanie posługują się językiem friulskim (zwanym też
furlańskim) i posiadają nadaną autonomię. Posługuje się nim
największa grupa użytkowników, szacowana na ponad pół
miliona osób, ale język ten nie posiada standardowej formy
literackiej. Dopiero w 1986 roku została opracowana na zlecenie
władz standardowa forma tego języka, uwzględniająca liczne
dialekty, która została uznana za oficjalną wersję tego języka.
Niezależnie od nadanej we Włoszech Friulom
autonomii, prawnego uznania języka friulskiego i ladyńskiego
za języki mniejszości we Włoszech oraz uznania w Szwajcarii
języka romansz za jeden z języków urzędowych, językami
retoromańskimi posługuje się coraz mniej osób. Należy jednak
podkreślić, że regularne programy radiowe w językach ladyńskim
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i romansz pomagają zachować te języki w użyciu do innych
celów niż tylko potoczna rozmowa w domu. Jest to część
świadomej polityki Szwajcarii i Włoch na rzecz zachowania
języka mniejszości – wiadomo, że programy w językach
mniejszości są nieopłacalne z komercyjnego punktu widzenia.
Specjalne miejsce wśród zagrożonych języków zajmuje
język białoruski na Białorusi. Język białoruski pochodzi z języka
ruskiego, wywodzącego się z języka staroruskiego. Język
staroruski ukształtował się w XI wieku, natomiast język ruski był
językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego
aż do początku XVIII wieku. Współczesny język białoruski,
wywodzący się z zespołu gwar i dialektów chłopskich,
ukształtował się w połowie XIX wieku. Oficjalnie jest
on na Białorusi językiem urzędowym, jednym z dwóch, obok
rosyjskiego, ale jest całkowicie wypierany przez język rosyjski.
Jeszcze w 1999 r. 61% Białorusinów przyznawało się
do używania tego języka na co dzień, natomiast w roku 2009
tylko 23% Białorusinów zadeklarowało używanie tego języka
w domu (dane z dwóch kolejnych spisów powszechnych).
Odsetek ten nieustannie maleje, gdyż językiem dnia codziennego
jest rosyjski, a białoruski jest używany w sytuacjach
nieformalnych. Według sondażu przeprowadzonego w 2012 r.
odsetek Białorusinów mówiących stale po białorusku spadł
do 3,9%. Według badań z 2014 r. odsetek Białorusinów
czytających literaturę w tym języku spadł do 5%.
W języku rosyjskim nadaje telewizja państwowa, w nim
prowadzone są zajęcia w szkołach: jedynie 6,4% uczniów
na Białorusi uczy się wszystkich przedmiotów w szkole
po białorusku, studenci studiujący wyłącznie w tym języku
stanowią 0,2% wszystkich pobierających naukę w szkołach
wyższych, sprawy w urzędach każdego szczebla załatwia się
w języku rosyjskim.
Używanie języka białoruskiego współcześnie uzyskało
wydźwięk polityczny: język ten jest promowany przez środowiska
opozycyjne i niezależne. Ich działacze dbają o popularyzację
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języka ojczystego wśród młodzieży, organizują kursy nauki
języka, promują symbole narodowe.
Największą mniejszością językową w Finlandii, Norwegii
i Szwecji jest ich rdzenna ludność, znana pod nazwą Lapończycy,
obecnie we wszystkich tych państwach używana jest nazwa
Saamowie bądź Samowie (ta pierwsza pisownia jest bardziej
prawidłowa, pochodzi od nazwy własnej Saami). Jest to naród
finojęzyczny, dzielący się na kilka grup etnograficznych,
mówiących różnymi dialektami języka saamskiego, wzajemnie
trudno albo całkiem niezrozumiałego. Zamieszkują oni również
na Półwyspie Kolskim, na terenie Federacji Rosyjskiej.
Wśród wszystkich Saamów, niezależnie od różnic
językowych oraz niewykształcenia centralnej tradycyjnej
organizacji politycznej, istnieje świadomość wspólnoty łączącej
wszystkie ich grupy. Wyrazem tej świadomości jest stosowanie
jednej nazwy na całe terytorium zamieszkiwane przez ten naród:
terytorium Sapmi zamieszkuje łącznie około 80 tysięcy Saamów.
We wszystkich państwach, które zajęły ziemie Saamów,
prowadzono działania na rzecz asymilacji kulturowej
i chrystianizacji. Począwszy od wieku XVI część Saamów
zasymilowała się z Norwegami, Szwedami i Finami63. Obecnie
według szacunków zaledwie jedna trzecia tego narodu potrafi
posługiwać się ojczystym językiem.
Połowa XX wieku to początek łagodzenia polityki
dekulturacyjnej wobec Saamów w państwach skandynawskich.
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Warto dodać, że najostrzejsza polityka wynaradawiania Saamów prowadzona była
przez Rosję, większość z nich uległa rusyfikacji. W czasach sowieckich większość
tradycyjnych terenów rosyjskich Saamów została zaanektowana przez władze w celu
eksploatacji złóż i bogactw naturalnych. Samych Saamów natomiast wysiedlono.
Obecnie większość z około 2000 osób mieszka w Murmańsku, Lovozierze, Revdzie,
Manczegorsku i Olenegorsku. Niektórzy osiedlili się w mniejszych miastach:
Murmaszii, Szongui, Vierhnietulomsku i Loparskaja między Murmańskiem
i Lovozierem oraz po wsiach w tundrze takich jak Krasnoschelie, Sosnovka
i Kanevka. W okresie stalinowskim, około 1930 roku, władza sowiecka wprowadziła
zakaz posługiwania się językiem saami.
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Przyjęto szereg ustaw o ochronie języka saamskiego i tego
narodu.
W Finlandii Saamowie uzyskali w 1973 roku prawo
do powołania swojego parlamentu, Parlamentu Saamów, który
jest ich organem przedstawicielskim i doradczym w sprawach
dotyczących narodu Saamów w Finlandii. W 1992 roku
uchwalono ustawę, która weszła w życie na początku 2004 roku,
w celu ochrony i rozwoju języka lapońskiego: Sámi Language Act.
Saamowie norwescy byli ofiarami dyskryminacji
w Norwegii, podobnie jak w innych krajach ich zamieszkiwania.
Storting (parlament norweski) wprowadził ustawy, które tylko
obywatelom posługującym się językiem norweskim w piśmie
i w mowie przyznawały prawo zakupu i uprawy ziemi. Wielu
Saamów prowadzących osiadły tryb życia zostało wypędzonych
ze swoich siedlisk. Krok po kroku Saamowie byli wykluczani
z norweskiego społeczeństwa. Jedyną możliwością ocalenia
statusu była akceptacja akulturacji, poddanie się norwegizacji,
rezygnacja z własnej kultury i języka oraz posyłanie dzieci
do norweskich szkół, w których lekcje prowadzono tylko
i wyłącznie w języku norweskim, którego mali Saamowie
w większości zupełnie nie rozumieli. Dodatkowo nauczyciele nie
posługiwali się językiem saamskim. Sytuacja taka była niezwykle
uciążliwa zarówno dla uczniów, jak i nauczyciela. Saamskim
dzieciom, które w warunkach szkolnych spędzały cały tydzień,
za wyjątkiem weekendów, zabraniano porozumiewania się
w języku ojczystym.
Po II wojnie światowej Norwedzy dostrzegli problem
Saamów, ludności rdzennej. Przyjęto szereg ustaw o ochronie
języka saamskiego, a także powołano do życia Radę Saamów,
która od powstania w 1956 roku aktywnie zajmuje się zadaniami
polityki Saamów. Wybrani przez nich przedstawiciele wchodzą
dodatkowo w skład Rady Arktycznej, która uczestniczy
w rozwiązywaniu problemów Arktyki i zamieszkujących ją ludów
autochtonicznych.
Dopiero w 1959 roku wprowadzono nauczanie w języku
saamskim w szkołach, a państwo jednocześnie postanowiło
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zadośćuczynić tym, którzy z powodu wcześniejszego systemu
byli analfabetami. Inicjatywa ta nie spotkała się z gorącym
poparciem Norwegów.
27 maja 1988 roku uchwalona została poprawka
do Konstytucji, w której przyjęto następujący przepis: „§ 110a
Władze państwa są zobowiązane do stworzenia warunków
umożliwiających Lapońskiej grupie narodowościowej zachowanie
i rozwój ich języka, kultury i stylu życia”.
W ramach tej zmiany polityki Saamowie w Norwegii
uzyskali prawo utworzenia Parlamentu Saamów w 1989 r.
Otwarto wówczas pierwsze obrady Sametinget w Norwegii,
do którego wybory, podobnie jak w przypadku norweskiego
parlamentu, Stortingu, odbywają się co 4 lata. Parlament ten nie
posiada realnej władzy politycznej, zajmuje się natomiast
sprawami, które dotyczą przede wszystkim kultury, szkolnictwa
oraz rozwoju gospodarczego terenów zamieszkałych przez
społeczność saamską. Ponadto parlamenty: norweski, szwedzki
i fiński mają obowiązek wysłuchać przedstawiciela Saamów
w sprawach ich dotyczących.
W 1990 roku parlament przyjął ustawę mającą na celu
przeciwdziałanie norwegizacji i jej następstwom z przeszłości.
Nowe prawo o języku dopuściło, że na terenie sześciu gmin
w północnej części Norwegii języki Saami i norweski
są równoprawnymi językami urzędowymi. Według norweskiej
ustawy dotyczącej Saamów, status członka społeczności Saami
uzyskuje się na podstawie połączonych kryteriów subiektywnych
i językowych. Ustawa stanowi, że wszystkie osoby, które
zadeklarują się jako Saami i przedstawią stwierdzające ten fakt
oświadczenie, i które albo używają języka Sami jako języka
rodzimego, albo też występował on lub występuje u starszych
pokoleń (rodziców lub dziadków) jako język rodzimy, mają
prawo być wpisane do rejestru wyborców Saami w ich
miejscowości zamieszkania i mają prawo do kandydowania
w wyborach do Zgromadzenia Saami.
W 2000 roku Storting ustanowił specjalny fundusz,
z którego środki są przeznaczane na działania mające wspierać
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rozwój języka, kultury i stylu życia Saamów, a także są zbiorczą
rekompensatą za szkody i niesprawiedliwości, jakie spotkały ten
naród w przeszłości. W Norwegii funkcjonuje też radio NRK
Sápmi, nadające wiadomości i programy poświęcone Saamom,
a publiczna telewizja nadaje komunikaty w języku saamskim.
W Szwecji żyje od 10 do 30 tysięcy Saamów, posiadają
oni jednak przyznany im w 1999 roku status mniejszości
narodowej.
Zróżnicowanie
statystyk
zależne
jest
od przyjmowanych kryteriów: czy za Saami uznaje się osobę
wywodzącą się etnicznie z tego narodu, czy też władającą
ojczystym językiem. Przez wieki Samowie zamieszkujący
terytorium Szwecji byli obiektem dyskryminacji, a żadne prawa
czy uregulowania ich dotyczące nie były ustanawiane
w porozumieniu z ich społecznością. Pozbawieni byli wszelkich
praw, a najdotkliwsza dla całej ich społeczności była kolonizacja
ich terytorium przez Szwedów, co uniemożliwiało
im prowadzenie tradycyjnej gospodarki opartej na hodowli
reniferów i życie zgodnie z własną kulturą. Obok tej hodowli
innymi ważnymi źródłami utrzymania pozostawały myślistwo
oraz połów ryb, również nierozerwalnie związane z dostępem
do zasobów naturalnych północnej Szwecji. W dodatku,
podobnie jak w Norwegii, Szwedzi usiłowali wyrugować język
Saami. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku w związku z planami
rządu dotyczącymi edukacji, język Saamów został
zdelegalizowany. Ponowna legalizacja nastąpiła dopiero w 1959
roku.
Do lat czterdziestych XX wieku lapońskie dzieci
nie mogły nawet chodzić do szwedzkich szkół. Miały tylko jedną
ścieżkę kariery życiowej: zostanie hodowcami reniferów,
a do tego nie było potrzebne europejskie wykształcenie. Wielu
Lapończyków musiało zmienić swoje tradycyjne nazwiska
na szwedzkie, by móc poddać się asymilacji i dzięki temu
przetrwać. W tych samych latach czterdziestych XX wieku
władze szwedzkie, na wzór władz sowieckich, w ogóle zakazały
im używania języka ojczystego. To dlatego aż 75% szwedzkich
Lapończyków nie zna swojego ojczystego języka.
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Pierwsza w Szwecji szkoła dla Lapończyków utworzona
została w 1944 roku, od 1950 roku mieści się w Jokkmokk.
Samernas folkhogskola została utworzona przez Szwedzkie
Towarzystwo Misyjne. Szkoła ta ma wielkie zasługi
w podtrzymywaniu i wzmacnianiu wspólnoty lapońskiej
w Szwecji, stała się ona niejako centrum rozwoju kultury
Saamów w Szwecji. Studiować w niej mogą nie tylko Saamowie,
ale także wszyscy, którzy chcą poznać język lapoński, lapońskie
rękodzieło, obyczaje i środowisko przyrodnicze szwedzkiej
Laponii. Oprócz tego szkoła prowadzi ożywioną działalność
oświatową i wystawienniczą dotyczącą historii Saami;
współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi, które
zainteresowane są kulturą lapońską (Nordiska Museet
w Sztokholmie, Samemuseum Ajtte w Jokkmokk, Etnologiska
Institutionen Uniwersytetu w Umea).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że proces uznawania
praw rdzennych mieszkańców Szwecji rozpoczął się dopiero od
drugiej połowy XX wieku.
Od 1953 roku szwedzcy Saami uzyskali możliwość
emitowania programu radiowego (210 minut tygodniowo) oraz
telewizyjnego, co ma przybliżyć społeczność lapońską
do szwedzkiej i stworzyć możliwość jej poznania. Nie zmienia
to faktu, że wielu Szwedów traktuje Saami jako lud kulturowo
niżej rozwinięty.
Od 1974 roku działa Katedra Języka Lapońskiego
na Uniwersytecie w Uppsali w ramach Katedry Języków UgroFińskich.
W 1987 roku szwedzki parlament przyznał Saamom
status ludności rdzennej: stanowiło to potwierdzenie ze strony
państwa, iż należą się im szczególne prawa. Efektem zmiany
statusu było m.in. utworzenie w Szwecji w 1993 r. Parlamentu
Saamów, wzorem Parlamentów w Finlandii i Norwegii64.
Podstawą powołania tej instytucji była przyjęta w 1992 r. ustawa
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o parlamencie Saamów. Parlament ten został zdefiniowany jako
instytucja przedstawicielska oraz państwowa, co oznaczało,
że ma realizować politykę rządu szwedzkiego i nie jest
samodzielny. Jest to publiczna niezależna instytucja, która nie ma
władzy państwowej i nie jest częścią administracji państwowej.
Składa się on z 21 członków wybieranych co 4 lata w drodze
wyborów powszechnych i obraduje na 4-5 posiedzeniach w roku.
Stanowi natomiast organ doradczy i reprezentuje Saamów
na scenie politycznej w kraju i za granicą.
Ustawa o parlamencie Saamów wymienia również
uprawnienia, jakie zostały przyznane tej instytucji przez państwo
szwedzkie. Główną funkcją Parlamentu Saamów pozostaje
działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury Saamów.
Przyznano mu prawo do rozdzielania między saamskie
organizacje środków pochodzących od państwa szwedzkiego,
w szczególności środków pochodzących ze specjalnego funduszu
Samefonden, powstałego w 1993 r., by wspierać hodowlę
reniferów, kulturę Saamów oraz saamskie organizacje. Pierwsze
posiedzenie Parlamentu Saamów zwołano 25 sierpnia 1993 r.,
w dzień wprowadzenia w Szwecji ustawy znoszącej prawo
Lapończyków do polowania na dziką zwierzynę oraz do łowienia
ryb na terenach górskich. Ustawa ta, obowiązująca do dziś,
odebrała wielu Saamom źródło utrzymania. Przedstawiciele
rządu Szwecji obiecują, że wszystkie problemy zostaną
rozwiązane, ale że musi to potrwać. Same zapowiedzi
przywrócenia Saamom utraconych praw do samostanowienia
i administrowania swoją ziemią wywołały ostre sprzeciwy
Szwedów, którzy zajęli ziemie saamskie. Problem jest niebłahy:
chodzi tu o 130 tysięcy km2, które do 1846 roku należały
do Saamów. W późniejszym okresie urzędnicy szwedzcy zaczęli
odbierać Saamom dokumenty potwierdzające ich własność
ziemi. Saamom nie chodzi o przepędzenie z tych ziem
kolonistów szwedzkich, ale o nadanie prawa administrowania
tymi ziemiami. Saamowie domagają się, by Szwecja wprowadziła
do swego systemu prawnego przyjętą 13 września 2007 przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklarację praw ludów tubylczych
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(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Wtedy
Sztokholm byłby obowiązany oddać pod administrację Saamów
ich rdzenne ziemie.
Znaczącą zmianę położenia ludności Saami przyniosło
uchwalenie przez Parlament 2 grudnia 1999 roku ustawy
o mniejszościach, a także ratyfikowanie przez rząd dokumentów
prawa międzynarodowego: uchwalonej przez Radę Europy
Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych (Framework
Convention for the Protection of National Minorities) oraz Europejskiej
karty języków regionalnych lub mniejszościowych (European
Charter for Regional and Minority Languages). Na podstawie przyjętej
ustawy w Szwecji uznanych jest obecnie pięć odrębnych
mniejszości. Należą do nich: Saami, Finowie (Szwedzcy Finowie),
Finowie zamieszkujący region Szwecji pod nazwą Tornedalen
(Tornedalczycy), Romowie oraz Żydzi. Uzyskanie tego statusu
oznaczało, że kultura, tradycje i obyczaje, będące przejawami
tożsamości poszczególnych mniejszości, zostały objęte
szczególną ochroną.
Status języków mniejszościowych posiadają tylko trzy
z pięciu języków: fiński, Saami oraz Meankieli (język
Tornedalczyków). Uznanie języka za język mniejszości oznacza
uzyskanie prawa do posługiwania się własnym językiem
w urzędach państwowych oraz prawo do kształcenia we własnym
języku.
Saamowie od momentu złagodzenia stosowanej wobec
nich opresyjnej polityki podjęli współpracę ponadnarodową. Już
w 1956 roku powołali oni w Karasjokk w Norwegii Radę
Saamów (szw. Sameradet). Rada zrzesza organizacje Samów,
niezależnie od tego, czy są w Rosji, Norwegii, Finlandii czy
Szwecji– czyli z całego Sapmi. Podstawowymi celami tej Rady są:
wzmocnienie ponadgranicznej solidarności Saamów i praca
na rzecz interesów Saamów.
Rada Saamów składa się z ośmiu organizacji
członkowskich, trzech w Norwegii, dwóch w Rosji, jednej
w Finlandii i dwóch w Szwecji. Rada Saamów jest podzielona
na różne sekcje. Najwyższym organem decyzyjnym Rady
61

Saamów jest Konferencja Saamów. Odbywa się co cztery lata
w różnych miejscach w Sápmi, a uczestniczy w niej 65 delegatów:
z Rosji 5, z Finlandii 20, z Norwegii 20 i ze Szwecji 20.
Na konferencjach Rady Saamów podpisano szereg
wspólnych deklaracji. Na przykład podczas konferencji
w Murmańsku w 1996 r. organizacje członkowskie podpisały
deklarację o zwiększeniu samookreślenia Saamów i administracji
Saamów w rejonie Saamów. Rada Saamów wydaje również
oświadczenia i wnioski w sprawach dotyczących biznesu, praw,
języka i kultury Saamów, a także jest siłą napędową w różnych
projektach transgranicznych, takich jak utworzenie stacji radiowej
Saami na półwyspie Kola w Rosji.
Gdy funkcjonowały już parlamenty Saamów w trzech
omawianych państwach, ich przedstawiciele podjęli decyzję
o nawiązaniu zinstytucjonalizowanej współpracy w ramach
Parlamentarnej Rady Saamów, utworzonej w 2000 r. przez
przedstawicieli wybranych przez Parlament Samów w Norwegii
i w Finlandii. Reprezentanci szwedzkich Saamów uczestniczą
w obradach Rady od 2002 r. W pracach tej ponadpaństwowej
instytucji biorą również udział przedstawiciele Saamów z Rosji,
którym przyznano status obserwatorów.
To działanie zdaje się świadczyć o tym, że integracja
i wzrost świadomości politycznej pozostaje głównym dążeniem
Saamów.
Z kolei w Szkocji użytkowane są dwa języki określane
jako szkocki. Pierwszym z nich jest język gaelicki szkocki
(gaelicki, Scots Gaelic, nazwa własna: Gàidhlig), którym posługuje
się około 58 tys. osób (2001) zamieszkujących północnozachodnią Szkocję i archipelag Hebrydów. Był to dominujący
język w Szkocji między X a XII wieku, później rolę języka
ogólnoszkockiego przejął scots: język szkocki lallans (lowland
scots).
Dzisiejszy język gaelicki szkocki wywodzi się z dialektu
języka irlandzkiego, jakim posługiwali się irlandzcy osadnicy, tzw.
Iroszkoci, którzy ok. 500 r. przybyli na tereny południowo62

zachodniej Szkocji. Obecna sytuacja języka szkockiego
gaelickiego nie jest dobra. Mimo wielu wysiłków
podejmowanych od drugiej połowy XIX wieku, liczba ludności
znających język gaelicki w XX wieku systematycznie spadała:
od ok. 250 tys. w 1901 do ok. 81 tys. w 1961. Dopiero w 1971 r.
odnotowany został nieznaczny wzrost (o 8 tys. osób).
W ostatnim dwudziestoleciu tendencja ta utrzymuje się, co jest
wynikiem swoistej mody na uczenie się języka gaelickiego wśród
części patriotycznie nastawionych Szkotów. W 1972 r.
w miejscowości Sabhal Mór Ostaig na wyspie Skye rozpoczął
działalność gaelicki college. O wzroście zainteresowania językiem
szkockim świadczyć mogą także liczne wznowienia podręcznika samouczka w słynnej serii Teach Yourself Books
(R. MacKinnon, Gaelic, wyd. I, Londyn 1971). Obecnie językiem
gaelickim mówi kilka procent ludności Szkocji (58 tys. ludzi) –
jest to niewiele, ale warto pamiętać, że w rejonach, gdzie język
gaelic jest najbardziej popularny, mieszka niewielka populacja
ludzi: nie ma dużych miast, a tylko małe miasteczka i wioski.
Tak więc są rejony (szczególnie na Hebrydach
Zewnętrznych) gdzie językiem tym posługuje się ponad 70%
mieszkańców (jest to obszar o największym procencie ludności
celtyckojęzycznej na Wyspach Brytyjskich). Gaelic znamy
najczęściej dzięki wykonawcom muzyki folk (np. Capercaillie).
Gaelic jako język jest promowany przez rząd: dzieci uczą się
go w szkole, są stacje radiowe i TV Alba nadające wyłącznie
w tym języku. Władze brytyjskie przyznały mu status
regionalnego języka urzędowego na Hebrydach Zewnętrznych
(region Western Isles).
Drugi język określany jako szkocki to scots: język szkocki
lallans (lowland scots). Jest to język zachodniogermański (rodzina
indoeuropejska), którym posługuje się prawdopodobnie ponad
1,6 mln mieszkańców Szkocji. Wywodzi się on z dialektów
północnoangielskich, jest zatem bardzo blisko spokrewniony
z angielskim. Historia powstawania staroangielskiego i scots jest
bardzo ciekawa. We wczesnym średniowieczu grupa germańskich
osadników z obecnych terenów Niemiec, Holandii i Danii
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osiadła na wyspie Brytanii. Ich językiem była mieszanka
anglofryzyjskich dialektów, z których powstał język
staroangielski. Na przestrzeni wieków język staroangielski
rozwijał się niezależnie w Szkocji, stając się w końcu ważnym
medium komunikacji za czasów panowania króla Roberta II
(1371-1390). Pierwsze wzmianki o „języku szkockim (scots)”
pojawiły się w 1494 roku, a sam język szkocki stał się wkrótce
oficjalnym językiem Królestwa Szkockiego oraz językiem bogatej
literatury szkockiej. Jednakże w 1603 roku, król Szkocji Jakub VI
został ukoronowany na króla Anglii. Zapoczątkowało to także
unię personalną Anglii ze Szkocją. W związku ze wstąpieniem
króla Jakuba VI na tron angielski, język szkocki zaczął tracić
królewskie poparcie pomimo tego, był on używany na dworze
królewskim do 1707 roku, gdy powstało Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii. Wtedy angielski stał się oficjalnym językiem
urzędowym, a szkocki został relegowany do statusu
prowincjonalnego dialektu. Szkocka klasa rządząca zaprzestała
później używania szkockiego na rzecz angielskiego, zaś od
XIX wieku zniechęcano Szkotów do używania szkockiego oraz
karano za jego użycie w szkołach (podobnie jak było w Walii
z językiem walijskim). Ponieważ szkocki jest spokrewniony
z angielskim, dosyć często uważano go za źle wymawiany
angielski. Jednakże w latach 70. XX wieku różne grupy
rozpoczęły kampanię mającą poprawić pozycję języka szkockiego
oraz zapewnić wsparcie dla jego użytkowników.
Jest on uważany za język mniejszościowy w Szkocji,
Wielkiej Brytanii oraz na kontynencie europejskim. W Wielkiej
Brytanii język scots został uznany za regionalny.
Ponieważ Szkoci byli bardzo długo zniechęcani
do używania szkockiego, jest mało prawdopodobne, by można
byłoby usłyszeć go w oficjalnych sytuacjach. Szkocki Parlament
zezwala na używanie szkockiego w przemówieniach. W 2008
roku szkocki rząd zlecił zbadanie, jakie wsparcie jest potrzebne
dla języka. Jednakże, pomimo wysiłków, dla większości ludności
Szkocji język szkocki pozostaje wyłącznie językiem używanym
w sytuacjach nieformalnych.
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Pojawiają się także kontrowersje co do tego, czy jest
to rzeczywiście odrębny język, czy może tylko dialekt
angielskiego. O jego odrębności świadczyć może to, że w języku
tym powstała bogata literatura szkocka oraz istnieje kilka jego
dialektów. Współcześnie wielu językoznawców skłania się jednak
ku stanowisku, że „język szkocki” jest raczej grupą powiązanych
ze sobą dialektów języka angielskiego. Problemem właśnie jest
fakt, iż nie ma jednego języka scots, lecz jest to grupa dialektów,
trudno zrozumiałych dla osób spoza tej grupy. Obecnie z ponad
1,6 mln posługujących się tym językiem, tylko nieliczni posługują
się czystym szkockim; pozostali mówią raczej mieszanką
szkockiego i angielskiego.
Rewitalizacja języków
W drugiej połowie XX wieku, w obliczu śmierci licznych
języków i odchodzenia kultur związanych z tymi językami pod
potężną presją współczesnego państwa i globalnej cywilizacji
Europejczycy uświadomili sobie zakres już zaistniałych strat
kulturowych i konieczność przeciwdziałania dalszym.
Przeciwdziałanie temu procesowi jest bardzo trudne, gdyż
wymaga zmiany postaw: rezygnacja ze statusu mniejszościowego
jest przeważnie podyktowana konformizmem oraz dbałością
o wyższy status społeczny i o dobrobyt materialny, cele
narodowe zaś są wartością drugorzędną. Tak samo postępują
przedstawiciele niemal wszystkich mniejszości narodowych
w Europie i dlatego ich języki wymierają lub są zagrożone
wymarciem.
Podejmowane są jednak wysiłki nie tylko na rzecz
aktywizacji zamierających języków, ale ich rewitalizacji, a nawet
próby przywracania wymarłych języków. Poniżej przedstawię
kilka przykładów, ilustrujących różne przypadki.
W Europie Zachodniej najbardziej zagrożona była i jest
grupa języków celtyckich. Są to języki używane na zachód
od Brytanii, w Irlandii i w Bretanii (północno-zachodnia
Francja). Do grupy tej należą: irlandzki, gaelicki, manx, walijski,
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bretoński i kornwalijski. Wszystkie te języki były lub
są zagrożone wymarciem.
Język irlandzki, jako język narodowy Irlandczyków,
zgodnie z konstytucją Irlandii ma status pierwszego języka
urzędowego kraju, obok angielskiego, który jest drugim językiem
urzędowym. Od 1 stycznia 2007 roku jest także jednym
z 23 oficjalnych języków Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii
ma on status języka urzędowego w Irlandii Północnej.
Historia języka irlandzkiego liczy 2500 lat. Ewoluował
on od języka staroirlandzkiego, przez język średnioirlandzki,
do wczesnonowoirlandzkiego (klasyczny irlandzki), aż do swojej
dzisiejszej formy. Jednym z trudniejszych momentów w rozwoju
języka irlandzkiego był podbój Irlandii przez Anglię.
Prowadzona przez Anglików w XVII i XVIII wieku polityka
niszczenia kultury irlandzkiej (m.in. poprzez wprowadzenie
szkolnictwa angielskiego) przyczyniła się do stopniowego
zanikania języka irlandzkiego. Sytuację pogorszył także fakt
masowych emigracji obywateli Zielonej Wyspy do USA. W 1851
roku pierwszy powszechny spis ludności ujawnił, że językiem
irlandzkim posługuje się niespełna jedna czwarta mieszkańców
wyspy. Byli to głównie ubodzy wieśniacy, nieumiejący czytać
i pisać. Dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku język
irlandzki wrócił do łask, w szczególności po ogłoszeniu przez
Irlandię niepodległości w 1922 roku.
Obecnie władze irlandzkie dążą do upowszechnienia
języka irlandzkiego. W 2003 roku przyjęto ustawę o języku
oficjalnym (Official Languages Act 2003), na mocy której m.in.
ustalono, że wszystkie obiekty geograficzne w Irlandii muszą
posiadać nazwy irlandzkie. Irlandzki jest dziś językiem
powszechnie nauczanym w szkołach (zazwyczaj dzieci od 4 do
18 roku życia) i nauka kończy się obowiązkowym egzaminem.
W 2011 roku 1,77 mln osób powyżej trzeciego roku życia
(41 proc. całej populacji Irlandii) deklarowało znajomość języka
irlandzkiego, z czego jedynie około 77 tys. (1,8 proc.
mieszkańców) twierdziło, że używa tego języka na co dzień poza
szkołą.
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W całej Irlandii dostępne są: irlandzkojęzyczny kanał
telewizyjny (TG4), stacje radiowe oraz książki i czasopisma.
Mimo to bardzo niewielka część społeczeństwa
irlandzkiego używa języka irlandzkiego na co dzień. 19 grudnia
2006 roku rząd irlandzki przyjął trzynastopunktową strategię,
która ma w ciągu 20 lat uczynić Irlandię krajem całkowicie
dwujęzycznym.
Natomiast Walia jest chyba najbardziej zasymilowaną
z Anglią częścią Wielkiej Brytanii, jednak Walijczycy, pomimo
wielu trudności, uchronili swoją kulturę oraz swój język.
W początkach XX wieku około połowy ludności Walii używało
języka walijskiego jako języka codziennego użytku. Pięćdziesiąt
lat później ten celtycki język był poważnie zagrożony, jednakże
po reformie szkolnictwa z 1988 roku i wejściu w życie ustawy
o języku walijskim ocalał, liczba jego użytkowników powiększa
się i jest on jedynym celtyckim językiem, któremu nie grozi zanik.
Historia państwowości walijskiej rozpoczęła się
po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wówczas wykształcił się
archaiczny język walijski. Najstarsze odkryte zabytki
piśmiennicze spisane w tym języku datuje się na połowę
VI wieku naszej ery.
Walia była niepodległa dość długo. Ostateczna aneksja
Walii przez Anglię dokonała się w 1282 roku. W 1301 roku król
Edward I nadał swemu synowi, Edwardowi II, tytuł księcia Walii,
w geście, który miał świadczyć o jedności i o związkach między
nią a Anglią. Do dziś każdy następca tronu nosi tytuł księcia.
Prawnie Walia włączona została do Anglii na mocy ustaw
Henryka VIII z 1536 i 1542 roku. Ustawa z 1536 roku
zdelegalizowała język walijski; osoby nimi posługujące się nie
mogły zajmować publicznych stanowisk. Walka z kościołem
katolickim zadała również cios walijskości.
W okresie od XV wieku do pierwszej połowy XVI
wieku wykształcił się współczesny język walijski. W języku tym
tworzył Dafydd ap Gwilym, jeden z najwybitniejszych poetów
walijskich tego okresu. Tłumaczenie Biblii na walijski, dokonane
przez Williama Morgana w 1588 roku, traktowane jest jako
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pierwsze dzieło stworzone w późnej formie współczesnego
walijskiego i uważane jest za model literackiego języka
walijskiego65.
Anglicy systematycznie i bezwzględnie tępili stosowanie
języka walijskiego w życiu publicznym, ale przetrwał on wśród
ludu, a w wiekach XVIII i XIX ponownie powrócił
do kościołów protestanckich. W okresie tym nastąpił również
renesans walijskości. Powstały liczne stowarzyszenia pielęgnujące
język, kulturę i literaturę, rozwijała się walijska prasa regionalna.
W XVIII wieku zostało opublikowanych w języku walijskim
ponad 2500 książek.
Jednakże w 1870 weszła w życie Ustawa Edukacyjna,
zakazująca używania walijskiego w szkołach. Rezultaty były
szybkie. Na początku XIX wieku 80% Walijczyków mówiło
w rodzinnym języku, pod koniec tego wieku – tylko 50%.
Po I wojnie światowej, w 1922 roku, powstała Walijska
Liga Młodych. W 1931 roku około 40% ludności Walii mówiło
w rodzinnym języku. W 1938 roku zgłoszono petycję w sprawie
unieważnienia klauzuli językowej z Ustawy Unijnej, domagając
się równorzędnego statusu dla walijskiego i angielskiego. Ale
postawa władz brytyjskich była nieprzejednana; za używanie
walijskiego w szkole dzieci były poddawane restrykcjom i były
gnębione. W okresie tym doszło do przerwania transmisji
międzypokoleniowej języka walijskiego. Lata sześćdziesiąte XX
wieku to czas silnego wzrostu sprzeciwu wobec anglizacji
społeczeństwa walijskiego. W 1962 roku powołano Towarzystwo
Języka Walijskiego. W latach sześćdziesiątych pojawiły się
gwałtowne demonstracje Walijczyków połączone z zamachami
bombowymi i podpalaniem letniskowych domów Anglików.
Pod wpływem niepokojów społecznych w 1967 roku władze
brytyjskie ogłosiły Welsh Language Act, który dopuszczał
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w sądach i urzędach publicznych język walijski jako równorzędny
z angielskim.
Ustawa Edukacyjna z 1988 roku włączyła język walijski
do szkół, jako przedmiot obowiązkowy nauczania w wieku 5-16
lat. Ustawa Welsh Language Act z 1993 roku wprowadziła zasadę
równości angielskiego i walijskiego w publicznych
przedsiębiorstwach i administracji sądowej. W referendum
z 1997 roku Walijczycy opowiedzieli się za utworzeniem
Narodowego Zgromadzenia Walii, które ma jednak mniejsze
kompetencje niż Zgromadzenie Szkockie.
W 1998 roku Zgromadzenie Walii ogłosiło deklaracje
w sprawie pełnej dwujęzykowości, a w 2010 wydało nowe prawo
dotyczące języka walijskiego (Welsh Language Mesure). Instytucją
odpowiedzialną za promowanie języka jest Zarząd ds. Języka
walijskiego, powołany w 1993 roku.
Język walijski został energicznie wprowadzany
do powszechnej edukacji. W ponad 1000 przedszkoli walijskich
podejmowane były i są działania na rzecz nie tylko dzieci, ale
i rodziny. Około 450 szkół podstawowych (28% ogółu) prowadzi
nauczanie prawie wyłącznie w języku walijskim.
Do wzrostu zasięgu języka walijskiego przyczyniają się
media. Od 1977 roku BBC nadaje audycję Radio Cymru (Radio
Walia). Radiostacje komercyjne również nadają po walijsku,
a po strajkach głodowych w 1982 roku uruchomiono walijską
stację telewizyjną (2005 r. – 30 godzin tygodniowo). W Walii
rocznie ukazuje się ok. 400 książek w języku walijskim.
Wydawanych też jest w tym języku ok. 60 czasopism. Wszelkie
oznakowania urzędowe są dwujęzyczne, dwujęzyczne są tablice
informacyjne, znaki drogowe. W urzędach i sądach wszelkie
druki są dwujęzyczne.
Bardzo ważnym działaniem na rzecz pielęgnacji kultury
Walii jest festiwal Eisteddfod, promujący język rodzinny. Od 1945
roku ma on charakter międzynarodowy. Odbywa się na północy
i na południu, uczestniczy w nim 200 osób w różnych
konkurencjach.
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Jak powyżej zostało zaznaczone, język walijski przetrwał
kryzys i obecnie jego użytkowanie rozszerza się. Na co dzień
posługuje się nim tylko jakieś 20% Walijczyków, głównie
z zachodu i północy kraju.
Jak wynika z danych spisu z 2011 roku66 ludność Walii
to 3 063 456 osób (4,8% ogółu mieszkańców Zjednoczonego
Królestwa). Brak znajomości języka walijskiego zadeklarowało
2,168 mln. osób, czyli 73,3% ogółu. 158 tysięcy osób (5,3%)
potrafi zrozumieć mówiony walijski. 80 tysięcy osób (2,7%)
potrafi mówić po walijsku, ale nie potrafi czytać ani pisać.
73 tysiące osób, czyli 2,7%, zadeklarowało jakąś znajomość
walijskiego, a 46 tysięcy (1,5%) potrafi mówić i czytać
po walijsku, nie potrafi natomiast pisać w tym języku.
Ludność walijskojęzyczna zamieszkuje również poza
terytorium Walii. W Anglii według cytowanego spisu żyją
133 tysiące osób walijskojęzycznych, z czego 50 tysięcy
w granicach aglomeracji londyńskiej. Walijczycy przebywają
również poza granicami Wielkiej Brytanii: np. około 5000
walijskojęzycznych osób zamieszkuje w Patagonii.
Według najnowszych badań przeprowadzanych przez
S4C, walijskojęzyczny kanał TV, liczba osób mówiących
po walijsku w Walii wynosi około 750 tysięcy, a około 1,5 miliona
osób „rozumie” walijski.
Po kilkudziesięciu latach działań na rzecz ochrony
i aktywizacji języka walijskiego można mówić o faktycznym
sukcesie, powstrzymaniu procesu zaniku tego języka. Jest
to przykład nie tylko zatrzymania procesu zaniku języka, ale
i jego odwrócenia: w Walii edukacja dwujęzyczna doprowadziła
do tego, że wiele dzieci mówi po walijsku lepiej niż ich rodzice.
Społeczne postrzeganie wartości języka walijskiego uległo
zasadniczej zmianie i powstrzymane zostało wypieranie go przez
angielski.
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Ze względu na coraz powszechniejszą dwujęzyczność
na terytorium Walii na Uniwersytecie w Bangor (region północny
Walii) powstał pierwszy w Wielkiej Brytanii naukowy ośrodek
badań nad dwujęzycznością: Centre for Research on Bilingualism
in Theory & Practice. Prowadzi on interdyscyplinarne badania nad
szerokim wachlarzem problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka w świecie bilingwalnym.
Innym ciekawym przykładem jest język bretoński,
którym posługuje się ludność zamieszkująca Bretanię (łącznie ok.
3 mln osób) krainę położoną w północno-zachodniej Francji,
nad Oceanem Atlantyckim. Jest to niewielka populacja, która
do dziś włada jedynym językiem celtyckim w kontynentalnej
części Europy i próbuje zachować swoją odrębność kulturową
w obrębie państwa francuskiego. Według szacunków obecnie
językiem bretońskim posługuje się około 200 tysięcy osób.
Historycznie, w czasach rzymskich, tę krainę nazywano
Armoryką. Po wejściu królestwa Bretanii, powstałego w IX
wieku, do państwa francuskiego w XI wieku wyższe warstwy
uległy całkowitej asymilacji, a dialekty bretońskie przetrwały
dzięki ludowi. Dopiero w XIX wieku pojawiły się dążenia
do odrodzenia języka literackiego oraz piśmiennictwa
bretońskiego. Powstały także ugrupowania nacjonalistyczne, dla
których jednym z celów było zachowanie rodzinnego języka.
Współcześnie sytuacja języka bretońskiego jest trudna.
Jest on jest jedynym językiem celtyckim pozbawionym statusu
prawnego. Francja nie uznaje statusu języków regionalnych,
wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych
lub Mniejszościowych (wyjątkiem stał się język alzacki). Istniejący
w regionie sentyment dla utrzymania i rewitalizacji języka
napotyka poważną przeszkodę: nie istnieje akceptowana
powszechnie zestandaryzowana forma tego języka, istnieją
natomiast cztery podstawowe dialekty bretońskie, różniące się
między sobą. Podkreślić należy, że bretoński nie jest i nigdy nie
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był językiem jednolitym67. Jak zauważa przywołana autorka,
„ze względu na historycznie różny rodowód poszczególnych
dialektów, scalenie ich w jeden wspólny język bretoński wydaje
się bardzo trudne”68.
Początki działalności na rzecz przywracania do nauki
języka bretońskiego wiążą się z powołanym z inicjatywy
rodziców w 1976 roku Towarzystwem Diwan (Kiełek), które
założyło pierwsze bretońskojęzyczne przedszkole, a później
szkołę69. Później powstawały dwujęzyczne przedszkola,
następnie szkoły publiczne. W 1981 roku wprowadzono licencjat
z bretońskiego na lokalnym uniwersytecie. W następnych latach
powstały studia dyplomowe przygotowujące nauczycieli języka
bretońskiego.
Istotnym elementem stało się wsparcie władz regionu
Bretania dla wzmacniania roli języka bretońskiego. Podjęto
decyzję o lokalnym wprowadzaniu tablic i znaków
dwujęzycznych. Bretoński zaczął istnieć w skali lokalnej. Bardzo
istotnym jest klimat społeczny wokół rewitalizacji języka
bretońskiego: według danych z 2001 roku 92% Bretończyków
chciałoby utrzymania języka, a 82% uważa go za język
regionalny.
Ostatnie dziesięciolecia to renesans literatury w języku
bretońskim. Wydawanych jest 10 czasopism w tym języku.
Lokalne stacje radiowe nadają 180 godzin tygodniowo audycji
w języku bretońskim. Trzeba jednak przyznać, że sytuacja uległa
ostatnio znacznej poprawie. Można nawet oglądać audycje
telewizyjne w języku bretońskim70.
Niezależnie od tych zdawałoby się optymistycznych
informacji odnośnie do ewitalizacji języka bretońskiego jego
sytuacja jest zdecydowanie zła. Według listy UNESCO należy
on do grupy języków poważnie zagrożonych wyginięciem. Jego
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znajomość deklaruje zaledwie 6% Bretończyków w wieku 40 lat
oraz tylko 1% osób do 20 roku życia. Bretończycy próbują
walczyć o swoją odrębność kulturową, podejmują wiele działań
mających na celu zachowanie języka, ale w przeciwieństwie
do walijskiego ich język nie jest przystosowany
do współczesności i zmodernizowany. Z tego względu ma niską
atrakcyjność i może się okazać, że wszystkie wysiłki na rzecz jego
ocalenia okażą się bezskuteczne. Należy podkreślić, że podjęto
próbę stworzenia standardowego języka, zwanego neobretońskim, który ma sprostać wyzwaniom nowoczesności i ma
być lingua franca wszystkich Bretończyków71.
Nicole Dołowy-Rybińska tak ocenia te działania:
„tymczasem neo-breton jest językiem standardowym, nauczanym
w szkołach, używanym w mediach i w życiu publicznym. Jest
to też język propagowany przez Biuro Języka Bretońskiego.
Został stworzony i funkcjonuje jako język wspólny
dla wszystkich Bretończyków – niezależnie od miejsca ich
urodzenia, od dialektu używanego przez starsze pokolenia,
ma być językiem łączącym wszystkich bretońskojęzycznych
mieszkańców Bretanii oraz tych, którzy chcą stać się
bretońskojęzyczni. Nie jest językiem wyrażającym lokalną
tożsamość wspólnot terytorialnych, gdyż jako taki rzadko jest
używany w bezpośredniej komunikacji między ludźmi. Łączy się
natomiast z tożsamością ponadlokalną, etniczną, narodową lub
regionalną (w zależności od ideologii, w odniesieniu do której
jest używany), czyli z «tożsamością bretońską»” 72.
Język mański (manx) jest kolejnym językiem celtyckim,
który stoi w obliczu śmierci. Był on językiem używanym głównie
na wyspie Man na Morzu Irlandzkim. Jest, może bardzo
drobnym, przykładem na możliwość rewitalizacji języka. Około
1900 roku posługiwało się nim około 5 tysięcy ludzi
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reprezentujących najstarsze i starsze pokolenie. Przestał istnieć
właściwie w połowie XX w.; kiedy to w 1974 roku zmarł Ned
Maddrell, który był ostatnią osobą posługującą się mańskim
w użytku codziennym. Po jego śmierci podjęto jednak starania
na rzecz rewitalizacji języka manx. Dzięki pracy lingwisty Briana
Stowella, którego w 1979 roku minister edukacji poprosił
o napisanie podręcznika języka manx, udało się przywrócić ten
już martwy język. W 1990 roku Stowell przetłumaczył na manx
Alicję w krainie czarów, a w 2006 roku wydał w tym języku własną
powieść o wampirach Dunveryssyn yn Tooder-Folley.
W 1985 roku opracowano raport dotyczący języka
mańskiego, a w następnym roku powołano Radę Doradczą
ds. Gaelickiego, która podlegała Fundacji Mańskiego
Dziedzictwa73. Według ankiety przeprowadzonej na Wyspie Man
w 1990 roku 58% mieszkańców wyspy znało mański „trochę”,
a 3 % słabo. Według spisu z 1991 roku 1% mieszkańców wyspy,
740 osób, znało biegle ten język, ale mówiło w nim 1669 osób
(2,2% ogółu mieszkańców).
W 1991 roku mianowano Manx Language Officer
i dwóch nauczycieli języka mańskiego. W 1998 roku Fundacja
Mańskiego Dziedzictwa powołała Urzędnika ds. Rozwoju Języka
Mańskiego. Ważnym faktem było ratyfikowanie przez Wielką
Brytanię 22 kwietnia 2003 roku Europejskiej Karty Języków
Regionalnych lub Mniejszościowych w odniesieniu do języka
mańskiego.
Na wyspie Man funkcjonuje kilka stowarzyszeń,
zajmujących się nauką języka mańskiego, tak dzieci, jak
i dorosłych. Dzięki staraniom Stowella i innych entuzjastów
języka manx prawie 1700 osób nauczyło się manx jako drugiego
języka i zaczęło przekazywać go swoim dzieciom. Dzięki tej
pracy obecnie 56 dzieci traktuje język manx jako swój pierwszy
język.
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Władze lokalne świadomie zajmują się promocją nie
tylko języka, ale i kultury, zwłaszcza muzyki. Co roku odbywają
się na wyspie trzy ogólnonarodowe festiwale. Jest to istotny
eksperyment rewitalizacji języka, ale nie można przyjąć, że w ten
sposób możliwe będzie przywracanie nie tylko wymarłego
języka, ale i całości kultury, której język ten był nośnikiem.
Przegląd języków zagrożonych i mniejszości chciałbym
zamknąć prezentacją małego języka, który praktycznie wymarł.
Jest to język ugrofiński, podgrupy fińskiej z rodziny uralskiej,
blisko spokrewniony z estońskim.
Język liwski w XII wieku używany był na ok. 70%
terytorium obecnej Łotwy, ale w następnych wiekach był
konsekwentnie wypierany przez język łotewski. Liwski znalazł się
na granicy wymarcia już w połowie XIX w., jednak dzięki
wsparciu jego istnienia przez badaczy, przede wszystkim fińskich,
przetrwał do końca wieku XX. Pewne odrodzenie języka
liwskiego nastąpiło w okresie międzywojennym, gdy rząd
niepodległej Łotwy czynił starania o zachowanie kultury i języka
Liwów74
Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, władze kraju
podjęły starania o odrodzenie tego języka. Nauczany jest on
w szkołach, a także wykładany na uniwersytecie w Rydze.
Ostatnia osoba, dla której był to język ojczysty, Grizelda
Kristiņa, zmarła 2 czerwca 2013 w Kanadzie w wieku 103 lat.
Ostatnie 40 lat zajmowała się utrwalaniem języka rodzinnego.
Obecnie liwski używany jest jeszcze przez kilkadziesiąt osób
należących do narodu Liwów, zamieszkujących kilka wsi
w północno-zachodnim skrawku Łotwy, jednak jest on dla nich
językiem wyuczonym. Można założyć, że te wysiłki na rzecz
zachowania języka liwskiego są spóźnione, i że próby jego
reaktywacji zakończą się niepowodzeniem.
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Możliwości aktywizacji i rewitalizacji języków zagrożonych
Na przełomie XX i XXI wieku obserwujemy dwie
tendencje w obrębie języków mniejszościowych. Z jednej strony
języki mniejszości narodowych i etnicznych w szybkim tempie
odchodzą, zanikają, są wypierane przez języki większościowe
i języki wehikularne (czyli języki używane w czasie podróży
i do kontaktów handlowych na terytoriach o dużej
różnorodności językowej). Presja państwa i zestandaryzowanego
języka narodowego prowadzi do wypierania i zanikania
dialektów, co znacząco zubaża kulturę narodową. Z drugiej
strony po raz pierwszy podejmowane są ze strony instytucji
państwowych i przez pozarządowe organizacje tak intensywne
wysiłki na rzecz wspierania i ratowania języków mniejszości, czy
wręcz ich rewitalizacji.
Warto w tym miejscu zdefiniować pojęcia, które
dotychczas w pracy stosowane były niejako intuicyjnie:
rewitalizacji i aktywizacji. Pierwsze pojęcie jest już ogólnie znane;
dotyczy ono działań na rzecz przywrócenia pewnego poziomu
używania zagrożonego języka we wspólnocie (i poza nią)
po okresie, gdy przestał on być dominującym bądź często
używanym środkiem komunikacji75. Aktywizacja dotyczy działań
na rzecz przeciwdziałania zanikowi języka mniejszości nadal
użytkowanego, powstrzymania procesu wypierania go przez
język dominujący, „państwowy”76.
Należy zastanowić się, dlaczego liczne inicjatywy
międzynarodowe, czy to w Europie ze strony instytucji
europejskich, czy ze strony instytucji międzynarodowych, takich
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jak ONZ czy UNESCO, na rzecz ratowania języków
mniejszościowych przynoszą tak mizerne realne wyniki.
Języki mniejszości w dawnych czasach poddawane były
presji społecznej lub politycznej ze strony języka większości
w danym państwie. Często oparciem dla zachowania języka
mniejszości były silne więzi rodzinne, silne więzi sąsiedzkie
i więzi łączące daną grupę etnicznojęzykową, a także często
instytucje związane w wyznawaną religią.
Wprowadzenie w drugiej połowie XIX wieku i w wieku
XX powszechnej edukacji oznaczało przymus nauczania języka
większości w szkołach, co zagroziło w sposób znaczący
transmisji międzypokoleniowej języka mniejszości. Również
rozbicie wiejskich społeczności lokalnych i procesy urbanizacji
oraz związana z tym mobilność społeczna, pozioma i pionowa,
przyczyniały się do akulturacji przedstawicieli mniejszości
językowych. Jeszcze potężniejszy okazał się wpływ procesów
industrializacji, w których uczestnictwo zapewniało jednostce
awans społeczny i materialny.
Ale w XX wieku, zwłaszcza po II wojnie światowej,
weszły nowe, potężne środki oddziałujące na zamieranie języków
mniejszości. Współczesne media, prasa, radio, a następnie
telewizja, skutecznie zwiększyły oddziaływanie języka większości.
Próby uzyskiwania „okienek” w mediach dla mniejszości
językowych nie mogą powstrzymać dominacji języka większości
państwowej.
Trafnie przedstawiła ten problem Nicole DołowyRybińska stwierdzając: „przedstawiciele mniejszości przez lata
ulegali coraz szybszej — przymusowej i dobrowolnej —
asymilacji językowej i kulturowej, w wyniku której język
mniejszościowy był spychany na margines życia prywatnego.
Obserwując europejskie mniejszości językowe można dostrzec,
że przejście na języki dominujące dokonało się nie tyle
w rezultacie prześladowań politycznych i dyskryminacji, które
oczywiście w zasadniczy sposób wpłynęły na zmniejszenie
prestiżu języków i chęć pozbycia się ciążącej tożsamości
kulturowej, ile wraz ze zmianą sposobu życia i zmianą medialną
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drugiej połowy XX wieku. (…) Media audiowizualne złamały
nieodwracalnie zasadę, że w życiu prywatnym używa się języka
etnicznego, a język oficjalny zarezerwowany jest dla miasta,
urzędów i administracji”77.
Powyżej już zwracałem uwagę na znaczenie procesów
globalizacji: uczestnictwo w globalnej kulturze wymusza
znajomość języka wehikularnego (obecnie głównie angielskiego),
obok znajomości języka „państwowego”, w którym odbywa się
nauka w szkołach. Język mniejszościowy jest w tej sytuacji
trzecim językiem, który trzeba by opanować, a w dodatku
znajduje się on najniżej pod względem prestiżu i użyteczności
w kontaktach pozarodzinnych.
Konsumpcjonizm, który stał się współczesną religią,
dążenie do awansu społecznego i materialnego, które jest
społecznie uznanym celem życiowym dla większości, to wszystko
nie sprzyja przywiązaniu do tradycji, która w tym zakresie nic nie
oferuje. Takiej presji ulegają przedstawiciele wszystkich
mniejszości narodowych i językowych w Europie, dlatego też
języki tych mniejszości są zagrożone wymarciem lub wymierają.
Przykładem, który przeciwstawia się zarysowanej
powyżej regule, jest sytuacja w Walii. Proces zakłócenia transmisji
międzypokoleniowej języka walijskiego został powstrzymany,
obserwujemy wzrost jego stosowania i wzrost znaczenia. Ale
daleko jeszcze do uzyskania dominacji tego języka w Walii. Czy
nie jest tak, że wzrost znaczenia języka mniejszości w sferze
publicznej nie będzie związany ze wzrostem używalności tego
języka w sferze prywatnej? Przykład Irlandii wskazuje,
że uczynienie języka irlandzkiego językiem urzędowym,
państwowym nie spowodowało odejścia od używania
angielskiego na płaszczyźnie domowo-sąsiedzkiej. Gdy język ten
był symbolem walki z Anglikami, był ważniejszy niż obecnie,
teraz jest bardziej językiem symbolicznym, takim jak hymn,
77

Nicole Dołowy-Rybińska, Media europejskich mniejszości językowych: stan,
wyzwania, zagrożenia, „Kultura i Społeczeństwo”, 2013, nr 3, s. 28.

78

godło narodowe czy flaga – a w powszechnym użytku dominuje
angielski.
Jakie działania mogą wpłynąć na aktywizację, a nawet
rewitalizacje języka mniejszościowego?
W tym miejscu można wskazać tylko wybrane elementy,
gdyż całościowe ich przedstawienie przerasta tę pracę:
1) deklaracje instytucji ponadnarodowych i konwencje
międzynarodowe są przydatnym narzędziem
sprzyjającym
waloryzacji
pozycji
języków
mniejszościowych, ale same w sobie nie mają
istotnego wpływu na ich pozycję bez podjęcia
niezbędnych działań przez rząd konkretnego
państwa;
2) prowadzenie polityki sprzyjającej mniejszościom
przez rząd centralny jest warunkiem niezbędnym, ale
dla powodzenia działań na rzecz języków
mniejszościowych niezbędna jest aktywna polityka
władz regionalnych i władz lokalnych. Bez otwarcia
wobec mniejszości na szczeblu regionalnym
i prowadzenia przez te władze działań na rzecz
witalizacji i aktywizacji języków mniejszościowych
wszelkie działania międzynarodowe i państwowe nie
rokują szans na powodzenie;
3) działania na rzecz aktywizacji czy rewitalizacji języka
nie mogą być podejmowane bez zdecydowanej chęci
podjęcia takich wysiłków przez część tej społeczności
oraz bez działań podejmowanych oddolnie przez
organizacje społeczne danej grupy mniejszościowej;
4) bez modernizacji języka mniejszościowego, bez
przystosowania go do wymogów współczesności
język mniejszościowy nie może pełnić roli języka
codziennego nawet w kontaktach sąsiedzkorodzinnych. Można też powiedzieć, że bez
funkcjonowania języka mniejszości w oprogramowaniu komputerów i telefonów komórkowych
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nie ma on szans na użytkowanie przez młode
pokolenia;
5) członkowie wspólnoty niegdyś lub obecnie
posługującej się językiem mniejszościowym muszą
mieć świadomość, że rezygnacja ze swojego języka
oznacza rezygnację z tradycji wspólnotowej,
ze znaczącej części swojej kultury i tożsamości oraz
że utraty tego wszystkiego nie wynagrodzi sukces
materialny umożliwiony przez identyfikację z grupą
większościową;
6) państwo narodowe musi mieć świadomość,
że wspomaganie języków mniejszości nie prowadzi
do
powstawania
separatyzmów
i
ruchów
dezintegracyjnych,
lecz
oznacza
zachowanie
bogactwa kulturowego zawartego w wielokulturowości i wpływa na bogactwo danej kultury
narodowej.
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Loránt Vincze
FUEN in the service of the European minorities
The history of the FUEN is not a short one, as the
organization was founded 69 years ago, on 20 November 1949,
in the Palais de Chaillot in Paris. It was the same year that
the Council of Europe was established. In the early years
regionalist movements, such as the Flemish, Bretons, South
Tyrolians, dominated this young, all-European organization but
it soon became the umbrella organization for the autochthonous,
national minorities and ethnic groups in Europe. For a long time
FUEN has been an organization with only Western European
members. That changed with the historical changes in 1989, with
the fall of the Iron Curtain. The national minorities in Central
and Eastern Europe had the opportunity to establish their own
organizations and claimed their rights. In these years, FUEN
incorporated many new member organizations and developed
into an all-European organization. Today it has more than 100
members from 37 states.
FUEN represents the interests of the European
minorities on regional, national and in particular on the
European level. FUEN is committed to protect and promote the
identity, language, culture, rights and own character of the
European minorities. The organisation is the voice of the
minorities at the international forums, notably at the European
Union and the Council of Europe and also at the United Nations
and the OSCE. FUEN is also a full member of the European
Civil Society Platform for Multilingualism established by the
European Commission, and Participant in the Fundamental
Rights Platform. The Union had a decisive influence on the legal
documents of the Council of Europe that are currently in force,
the Framework Convention on the Protection of National
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Minorities and the European Charter for Regional or Minority
Languages. It has consultative status at the Council of Europe,
the OSCE and the UN and works closely with the EU,
especially, the Parliament.
There are approximately 50 million citizens of the
European Union belonging to autochthonous national minorities
and language groups. In the wider Europe, their number reaches
100 million. Contrary to popular belief, the European Union has
no legislative framework for the protection of autochthonous
national minorities living on its territory. Minority protection
is the sole competence of Member States. This would
be acceptable if the Member States would do everything in their
power to protect the autochthonous national minorities and
language groups living on their territories. Unfortunately many
examples show that this is not the case. While most Western
European countries have solved this issue in the fifty years that
passed since WWII, many European states – especially
in Eastern Europe and the Baltic states – still oppose to consider
best practices and to implement a good legislation for minority
protection. There are severe shortcomings in the area of minority
protection in some states such as Greece and France where
autochthonous national minorities are not recognized,
in Bulgaria, where the registering of ethnic parties is prevented
by law or in Latvia where the right to education in the mother
tongue is curtailed by newly adopted laws.
Romania, the country where I come from, states that
it is a model country for minority rights while refusing to have
a dialogue on collective rights. Extremism and hate speech are
on the rise and recent polls show that a large part of the
Romanian majority sees the Hungarian minority as a threat.
Romania is becoming a role model in denying dialogue and
cooperation.
Only a few communities were able during the recent
decades to start language revitalisation projects: groups from the
UK and in Spain, but there are less and less speakers of regional
languages in France, the Netherlands, in Germany – these facts
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need to be addressed by political and legal action. Assimilation
and language loss is unfortunately widespread in Europe. There
is no single reason for that, but a serious neglect in the majority
of the states and the indifference of Europe certainly are the
main reasons behind this fact.
The national minorities from Poland are well-respected
members of the FUEN, the Germans, the Kashubians, the
Lemke and the Masurians have been for many decades part of
our organization. The Association of German Social Cultural
Societies in Poland is an especially active organization, which has
been a driving force of the FUEN in the past year, also in the
German Working Group in the FUEN, the AGDM. Moreover
the role of the VDG in the signature collection campaign of the
Minority SafePack Initiative has been a decisive one, in Poland
25.442 signatures have been confirmed, proving that the national
minorities in the country aim for the European recognition and
the protection of their rights.
In the present day, the most important instruments for
the protection of national minorities in Europe are the
Framework Convention for the Protection of National
Minorities and the European Charter for Regional or Minority
Languages. But two decades after the legal instruments of the
Council of Europe meant to protect national minorities have
been created they have yet to achieve their initial goal. There are
still persons belonging to a national minority community who,
individually or as a community, cannot exercise their rights and
enjoy the freedoms flowing from the principles enshrined in the
Framework Convention. It is regrettable that there still are
so many states that have not signed or ratified the two
instruments yet, and that not all the ones that did are doing
everything to respect their commitments as per the ratified
Charter and Framework Convention. The limitations of these
instruments are a major challenge. Many states that have ratified
the Framework and the Convention are not complying with
them. The usual way of doing this is to create the proper legal
framework in the national legislation, which is not put into
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practice. It is problematic when the member states affirm that
they have done all their homework regarding the subject, and
that the issues of national minorities living on their territories are
handled in an exemplary manner, while the representatives of the
minorities in question claim the contrary. This means that the
dialogue, cooperation and the willingness to make a step forward
or to solve complaints are missing. This compromises the scope
of the two legal instruments.
FUEN urges for the Framework Convention and the
Language Charter to be updated in order to become living
instruments of minority protection and language diversity. In the
view of the minority umbrella organisation, a conformity check
should be made to establish whether or not the provisions
agreed on by the states and found in the two instruments can be
found in their national legislation, especially if there are
contradictory provisions with the state level laws. The FUEN
believes it ought to be mandatory for the states to adopt
structured domestic norms of application for these provisions.
The FUEN believes the national minorities and the civil society
should have an equal role with the representatives of the
member states and the Secretariat in the preparation, monitoring
and recommendation phase of implementing the legal
instruments. They also find the system of triennial reporting not
suitable for minority organisations, as pressing problems occur
more often than three years. The umbrella organisation suggests
that representatives of the minorities should be offered a way
to forward their specific complaints and observations on the
implementation of the instruments, and that they should also
be able to have a response afterwards from the advisory
committees. FUEN is also concerned that some member states
suggest applying the Language Charter equals excessive
bureaucracy and high costs. This approach should be rejected
since preserving minority languages is neither a luxury nor
a burden, but a right.
Although pluralism, inclusive societies, managing
diversity, and accommodating new minorities are increasingly
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important challenges, we cannot expect the Language Charter
or the Framework Convention to address these new, very
different areas. Other tools and means should be developed for
that purpose. Traditional minorities still face assimilation
pressure and demographic decline, which makes their situation
special and this needs to be addressed not only as a matter
of diversity, but also as a fundamental right. More importantly,
the FUEN believes the Framework Convention and the
Language Charter are instrumental for minority protection, but
not nearly sufficient. The FUEN believes that the European
Union cannot remain indifferent to the problems minorities are
facing, and cannot consider them second-grade citizens. FUEN
considers the EU should become the safeguard of their rights
and the promoter of their cultural and linguistic values. After all,
the motto of the European Union is „United in diversity”. This
should apply not only to the majorities. This is why the umbrella
organisation of European nationalities has started a European
Citizens’ Initiative.
The FUEN tried to register the Minority SafePack
Initiative, containing 11 proposals at the European Commission
in 2013, but the institution refused to register it, claiming that
it falls out of its jurisdiction. After a long legal fight, in 2017 the
initiators won at the European Court of Justice, so the European
Commission invited them for negotiations and registered nine
out of the original 11 proposals, and on the 3rd of April 2017 the
collection of statements of support has started. FUEN and its
partner organisations had one year at their disposal to collect the
signatures of one million EU citizens and to pass the national
threshold in seven Member States.
What is the Minority SafePack Initiative (MSPI) about?
FUEN believes that all languages should be equal. Hence the
initiative asks for an EU recommendation which defines the best
ways to protect and promote cultural and linguistic diversity,
in particular for the protection of the use of regional and
minority languages in the areas of public administration, public
services, education, culture, in the judiciary, media, health care,
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commerce and consumer protection (including labeling). It asks
the EU to abolish any criteria that excludes regional and minority
languages from the EU funding programs and to make small
grants available for smaller communities. It proposes Language
Diversity Centre funded by the EU to raise awareness on the
importance of regional and minority languages and promote
diversity at all levels. The document also says that regional
funds shall acknowledge the position of national minorities and
the role of cultural and linguistic diversity. They shall promote
projects that stimulate pluralism and benefit national minorities.
The new Horizon 2020 program for research and development
shall prioritize research into the role of national minorities and
cultural and linguistic diversity. There are hundreds of thousands
of stateless persons in Europe, many belonging to national
minorities. The MSPI proposes the adoption of an amendment
to the directives that allows for the approximation of the rights
of long-term stateless persons and their families to those of EUcitizens. Films, books, music, sport broadcasts and other media
content should be available to EU citizens in their own
languages. The Initiative proposes the establishment of a unitary
European copyright, through which the whole European Union
is regarded as one single market for copyrights. This solution will
lead to the abolishment of licensing barriers within the Union
and allow persons belonging to national minorities to access
content on an equal basis with citizens from the Member State
where the service is offered. Existing legislation should be
amended to ensure freedom of reception, and abolish
restrictions to retransmission of audio-visual media services (geoblocking). In regional (state) support it calls for a block
exemption for activities that support minority communities and
their culture. This includes “culture and heritage conservation”
and the promotion of languages and regional diversity.
After a year of hard work and intense campaigning the
MSPI became the common cause of all European nationalities
and it became a European movement for minority rights. Now,
the results are in: out of the 1,320,000 signatures collected, the
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national authorities of the 28 Member States validated 1,128,385,
and the initiative managed to pass the national threshold in 11
states. But the journey is still not over: the Initiative has to be
presented to the European Commission, which will organise
a debate in the European Parliament and make its position
known. The Minority SafePack Initiative has the chance
to become the most important achievement of the last twenty
years in the field of minority protection, but for this to happen,
the FUEN needs to be sure the Initiative will not land
in a drawer at the European Commission to be left there for
years to come.
This is why the FUEN aims to put the minority issue
on the European agenda, working together with the majority
on local, regional and European level, whenever that is possible.
There is a need for a pact between minorities and majorities
to create favorable conditions for linguistic and cultural diversity
to thrive, to preserve and promote the identity of the minority
communities, to stop their assimilation, to make them feel
entirely at home on the territory where they have been living
traditionally, to have a say in decisions that affect their lives, and
to exercise autonomously their cultural, educational and linguistic
rights.
FUEN asks majority communities from all over Europe
to join the movement for minority rights, to listen to the national
minorities and language groups without prejudices, to help them
becoming EU citizens with equal rights.
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Młodzi Kaszubi: zachowanie tożsamości
i języka kaszubskiego

Wstęp
Truizmem jest powiedzieć, że tożsamość kulturowa
przedstawicieli mniejszości językowych Europy tworzy się dziś
inaczej niż przed stuleciem. Na zmianę tę wpływ miały przede
wszystkim zewnątrz- i wewnątrzgrupowe uwarunkowania
kształtowania się i funkcjonowania mniejszości. Do tych
pierwszych zaliczyć można tworzenie się i umacnianie państw
narodowych, stopniowe wprowadzenie powszechnej edukacji,
industrializację wraz z urbanizacją, elektryfikacją i rozwojem linii
komunikacyjnych. Następująca w konsekwencji coraz silniejsza
mobilność, zmiana stylu życia, a wreszcie rewolucja medialna,
zwłaszcza cyfrowa, sprawiły, że mniejszości językowe
ze wspólnot izolowanych i żyjących na peryferiach wielkiego
świata stały się jego integralną częścią. Wiąże się z tym zmiana
relacji wewnątrzgrupowych. Wspólnoty oparte na silnych
bezpośrednich więziach, do których przynależność wynikała
jedynie z urodzenia, wychowania i socjalizacji ze swoją grupą,
stanowiącą podstawowy punkt odniesienia dla praktyk
kulturowych i językowych jej przedstawicieli, stopniowo
zmieniały swój kształt. Konfrontacja z wymogami państw
narodowych
doprowadziła
do
tworzenia
instytucji
mniejszościowych, które – na wzór tych państwowych – dbać
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miały o interesy grupy, zachowanie języka mniejszościowego
i przekazu kulturowego. Więzi ze wspólnotowych stawały się
coraz bardziej stowarzyszeniowe78, zaś przynależność
do mniejszości wynikała w coraz większym stopniu
z indywidualnego wyboru każdego człowieka niż z jego
urodzenia. Więcej nawet, do mniejszości można się zaliczać
mimo braku korzeni etnicznych czy znajomości języka. Zmienia
się wreszcie rozumienie tego, czym są mniejszościowe praktyki
kulturowe. Nauczanie kodów kulturowych przechodzi
z odpowiedzialności domu i wspólnoty na instytucje
mniejszościowe, w tym przede wszystkim szkołę.
Podobna
zmiana
następuje
w
odniesieniu
do mniejszościowych praktyk językowych. W większości miejsc
w Europie osłabienie lub zahamowanie transmisji
międzypokoleniowej języków mniejszościowych następowało
równolegle do opisanych wyżej przemian kulturowych
i tożsamościowych, choć często obarczone było dodatkową
traumą. Język, który był podstawowym wyznacznikiem
przynależności do danej wspólnoty, tracił na znaczeniu jako
środek komunikacji między ludźmi należącymi do jednej grupy.
W konfrontacji ze światem zewnętrznym, posługującym się
językiem dominującym (a dziś również angielskim jako lingua
franca) oraz pod wpływem polityk językowych państw
wymierzonych nierzadko w asymilację językową mniejszości,
coraz większą rolę odgrywały języki państwowe, a przekaz
międzypokoleniowy języków etnicznych osłabiał się. Dla
młodych pokoleń, które nie otrzymały ich w przekazie
rodzinnym i miały coraz mniejszy kontakt z nimi w najbliższym
otoczeniu, języki te zyskiwały często znaczenie bardziej
symboliczne niż praktyczne.
Równolegle
do
osłabiania
praktycznej
wewnątrzwspólnotowej roli języków mniejszościowych,
w II połowie XX wieku języki te zaczęły trafiać do szkół
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w związku z coraz częściej realizowanymi programami ich
ochrony, zachowania lub rewitalizacji. Nauczaniem bywają objęte
nie tylko te osoby, których rodzina lub przodkowie w języku
mniejszościowym się porozumiewali. Języków tych mogą uczyć
się wszyscy chętni, też ci, którzy nie mają mniejszościowych
korzeni. Tak pojawiły się, obok kategorii „native-speakerów”,
także kategorie „uczących się” i „neomówców” (new-speakers)79,
choć granice między tymi typami użytkowników języków
mniejszościowych są dziś płynne.
Przyglądając się praktykom językowym młodego
pokolenia przedstawicieli mniejszości językowych Europy,
widzimy, że nie wszyscy urodzeni w rodzinach używających
na co dzień języka mniejszości, znają ten język na tyle dobrze,
by móc się nim posługiwać we wszystkich możliwych sferach
życia. Znajomość ustna języka mniejszościowego nie gwarantuje
bowiem, że potrafi się w tym języku pisać. Nierzadko
też kompetencje językowe dzieci w jednej rodzinie znacznie
się różnią. Wynika to przede wszystkim z tego, że dziś – by
językiem mniejszościowym posługiwać się w codziennym życiu –
trzeba mieć dodatkową motywację poza samym przekazem
języka: grupę osób, z którymi będzie się go dzielić, pasję dla tego
języka oraz wytrwałość. Jeszcze trudniej jest uczącym się języków
mniejszościowych, czyli tym, którzy języków tych nie otrzymali
w międzypokoleniowym przekazie. Ponieważ na rynku
językowym80 język mniejszościowy zawsze znajduje się w pozycji
nieuprzywilejowanej, zaś użytkownicy tego języka nie wyróżniają
się dziś żadnymi dodatkowymi cechami odróżniającymi ich
od innych, uczenie się języków mniejszościowych jest trudnym
wyzwaniem. Wiele dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji
mniejszościowej nie osiąga kompetencji pozwalających im
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na swobodną rozmowę w języku etnicznym. Ci, którzy są już
w stanie porozumiewać się w języku mniejszościowym,
nie zawsze mają okazję, by swojego nowego języka używać
w kontakcie z „native-speakerami”.81 Jedynie nieliczni spośród
tych, którzy znajomość języka mniejszościowego przyswoili
sobie poza domem, będą w stanie i będą chcieli go aktywnie
używać w codziennym i/lub wspólnotowym życiu. Takie osoby
nazywamy „neomówcami” – nowymi użytkownikami języków
mniejszościowych.
Młodzi Kaszubi i sposoby transmisji języka kaszubskiego
we współczesnym świecie

Transmisja domowa
Język kaszubski bardzo ucierpiał w drugiej połowie XX
wieku. Wpływ na to miały z jednej strony przemiany kulturowe,
urbanizacja, mobilność ludzi i nowe media. Z drugiej strony
kaszubski był silnie tępiony przez władze zarówno przedjak i powojennej Polski82; ani w nowopowstałym państwie stale
znajdującym się w sytuacji zagrożenia ze strony silniejszego
sąsiada wykazującego zainteresowanie terenami Kaszub, ani przy
budowaniu nowego powojennego systemu, nie było miejsca dla
tworzącej się już wówczas świadomie kaszubskiej wspólnoty
wyobrażonej.83 W rezultacie prześladowania, dyskryminacji
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Dzieje się tak z wielu różnych powodów: strachu uczących się przed popełnianiem
błędów czy świadomości posiadania innego, wspólnego dla wszystkich mówiących,
języka. Problem w zaczęciu używania w praktyce wyuczonego języka może się także
wiązać z niechętnym nastawieniem samej mniejszości językowej do mówienia
językiem „wspólnotowym” z osobami spoza grupy językowej. O problemach tych
pisałam szerzej w książce „Nikt za nas tego nie zrobi”, op. cyt., s.147-183.
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N. Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy,
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i panujących ideologii językowych84, prestiż języka kaszubskiego
gwałtownie spadał. Dominujący zarówno w sferze publicznej,
jak i w kręgach naukowych dyskurs obniżający status
kaszubskiego do dialektu języka polskiego, przyczynił się
do utrwalenia fałszywego przekonania, że mówienie
po kaszubsku może zaszkodzić (mentalnie i społecznie) jego
użytkownikom.
Wszystko
to
spowodowało,
że
międzypokoleniowy przekaz języka kaszubskiego został znacznie
osłabiony, zaś dziś młode pokolenie rzadko poznaje ten język
w transmisji rodzinnej. Na podstawie badań socjologicznych
i socjolingwistycznych prowadzonych między innymi przez
Brunona Synaka85, Jana Mordawskiego86, Marlenę Porębską87 czy
Monikę Mazurek88 można szacować, że obecnie językiem
kaszubskim w codziennym życiu posługuje się od 80 do 100 tys.
osób, w większości należących do najstarszego i średniego
pokolenia. Coraz częściej w kaszubskich domach, w których
najstarsze pokolenie komunikuje się między sobą, ze swoimi
dziećmi i w życiu wspólnotowym/towarzyskim po kaszubsku,
do najmłodszego pokolenia – obecnych młodych Kaszubów –
wszyscy zwracają się wyłącznie po polsku89. Transmisja domowa
języka kaszubskiego przestała być najważniejszym sposobem
przekazywania i zachowania tego języka.
W ostatnich dziesięcioleciach sytuacja języka
kaszubskiego znacznie się zmieniła90. Z gwary uznawanej
84
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za „zepsutą polszczyznę”, kaszubski awansował do statusu
języka regionalnego, uznanego w ustawie o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005 r.).
Również w międzynarodowej konwencji Rady Europy,
Europejskiej Karcie języków regionalnych lub mniejszościowych,
ratyfikowanej przez Polskę w 2009 roku, Polska zobowiązuje się
do jego ochrony. Na Kaszubach działają także liczne
stowarzyszenia, grupy oraz aktywiści językowi, którzy za cel
stawiają sobie zachowanie języka kaszubskiego tam, gdzie jest on
wciąż używany i jego rewitalizację w sferach i na terenach, gdzie
zaczął on zanikać.91 W obliczu osłabionej transmisji
międzypokoleniowej tego języka, najsilniejszy nacisk położony
jest na jego nauczanie w szkołach.

Nauczanie w szkołach
Kaszubski oficjalnie wszedł do szkół po wprowadzeniu
w życie ustawy o mniejszościach w 2005 roku, choć już wcześniej
był nieoficjalnie nauczany w niektórych placówkach regionu.
Przyjęto za zasadę nauczanie języka kaszubskiego jako obcego,
trzy godziny tygodniowo (i dodatkowo jedna godzina
tygodniowo wiedzy o regionie, kulturze i historii Kaszub).
Tymczasem wybór typu nauczania języka mniejszościowego
powinien być każdorazowo uzależniony od szeroko pojętego
kontekstu
(politycznego,
społecznego,
historycznego,
ekonomicznego) funkcjonowania języka danej grupy, jego relacji
z językiem dominującym, przyznanych mniejszości praw
językowych, stosunku użytkowników do ich języka etnicznego,
91

Z działaniami na rzecz zachowania języka mamy do czynienia, gdy wciąż jeszcze
język ten jest przez wspólnotę językową używany, choć zmniejsza się liczba jego
użytkowników i/lub domeny użycia. W takiej sytuacji działania nastawione są przede
wszystkim na zachowanie istniejącej substancji językowej. Rewitalizacja dotyczy tych
języków, które straciły wielu użytkowników, zwłaszcza należących do młodszych
pokoleń. Działania rewitalizacyjne nastawione są na stworzenie nowych
użytkowników tych języków oraz przywrócenie ich do tych dziedzin, w których nie są
już używane. Zob.: L. Hinton, Revitalization of Endangered Languages, [w:] The
Cambridge Handbook of Endangered Languages, red. P.K. Austin, J. Sallabank,
Cambridge 2011, s. 291.
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jego historii, prestiżu i statusu, przede wszystkim zaś od sytuacji
socjolingwistycznej danej wspólnoty. Nie każdy typ nauczania
daje jednak takie same rezultaty i jest równie skuteczny.
Istnieją trzy podstawowe sposoby nauczania języków
mniejszościowych: jako przedmiotu w szkole, dwujęzycznie oraz
poprzez immersję. Pierwszy z wymienionych typ nauczania –
stosowany na Kaszubach – należy do edukacji zwanej „słabą”,
dwa pozostałe uznawane są za edukację „silną”, prowadzącą do
rzeczywistej dwujęzyczności. Celem edukacji „słabej” nie jest
doprowadzenie do dwujęzyczności uczniów, a jedynie
zapoznanie dzieci z elementami języka mniejszości92. W edukacji
„słabej” język zazwyczaj jest nauczany jako „obcy” – dodatkowy
przedmiot szkolny. W tym wypadku skuteczność nauczania jest
ograniczona: uczniowie nie poznają języka jako środka
komunikacji w życiu codziennym, ale osiągają najwyżej
umiejętność rozumienia prostych tekstów lub uczą się podstaw
pisania, rzadko są w stanie prowadzić w tak wyuczonym języku
rozmowy z native-speakerami. Ponieważ dobre opanowanie
języka nauczanego jako obcego w szkole jest bardzo trudne,
„słaba” forma edukacji jest uważana często za prowizoryczną
formę nauczania, która w najlepszym wypadku jest wstępem
do dalszych, indywidualnych studiów nad językiem,
w najgorszym pełni funkcję symboliczną, gdyż w opinii
publicznej język, który ma jakieś miejsce w systemie edukacji, stoi
wyżej w hierarchii niż taki, który w szkołach nauczany nie jest
wcale.
Edukacja „słaba” stosowana jest zazwyczaj tam, gdzie
język mniejszości ma słabą pozycję we wspólnocie (która nie daje
przyzwolenia, by dzieci poświęcały zbyt dużo czasu na uczenie
się tego języka), niski prestiż (co często łączy się z uważaniem
tego języka za dialekt języka państwowego, za język, który
w przyszłości nie przyda się dzieciom), albo jest to język, który
dopiero zdobywa uznanie i wkracza do szkół. Wówczas uczenie
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tego języka w ograniczonym zakresie może być etapem
na drodze do wprowadzenia silniejszej formy edukacji. Obecnie
kaszubskiego jako języka obcego uczy się prawie 20 tys. dzieci.
Mimo stale rosnącej liczby uczących się, wciąż na Kaszubach
ścierają się przeciwstawne tendencje. Z jednej strony
zakorzenione przez wiele dziesięcioleci ideologie językowe
wiążące kaszubski z językiem prostych ludzi, z gorszym
sposobem porozumiewania się, czy językiem „bezużytecznym”
we współczesnym świecie, są wciąż żywe i pokutują w niechęci
decydentów i obawie samych rodziców, że nauczanie w języku
kaszubskim nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Z drugiej strony,
pod wpływem przemian świadomości i ugruntowania się
kaszubskiej tożsamości jako wyrażanej z dumą, stopniowo
powstają nisze, w których język kaszubski mógłby się stać
środkiem nauczania innych przedmiotów.93
Wybór sposobu nauczania ma znaczenie dla języka
i możliwości jego zachowania i rewitalizacji. Żeby bowiem
aktywnie opanować dany język, potrzeba praktyki, używania go
w różnych kontekstach i sytuacjach. Nauczanie języka
mniejszościowego jako obcego powoduje, że głównym
(a zazwyczaj jedynym) językiem szkół na Kaszubach jest język
polski. Kaszubski słychać jedynie na lekcjach kaszubskiego. To
z kolei sprawia, że dla dzieci i młodzieży, w której domach
po kaszubsku się nie mówiło, pozostaje on językiem o bardzo
niskiej sile komunikacyjnej. Uczącym się w takim systemie
potrzeba więc dodatkowych bodźców, by zaczęli aktywnie
posługiwać się językiem kaszubskim. Te bodźce mogą pochodzić
z zajęć pozaszkolnych, uczestnictwa w działaniach kulturalnych
lub też tworzenia się wspólnot praktyki.
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Transmisja w grupach towarzyskich
Żeby język mniejszościowy mógł przetrwać, powinny
być spełnione trzy podstawowe warunki: umiejętność
posługiwania się nim (którą można osiągnąć w domu, w szkole
lub przez ćwiczenie języka w kontakcie z osobami znającymi go),
możliwość jego używania (we wspólnocie językowej lub w życiu
publicznym) oraz chęć wybrania właśnie tego języka jako języka
komunikacji94. Dwa pierwsze warunki zależą w dużej mierze
od zewnętrznej i wewnętrznej polityki językowej oraz
od istnienia wspólnoty językowej. Trzeci z tych warunków jest
już sprawą indywidualną, choć na wybór języka zawsze wpływ
mają czynniki społeczne i kulturowe. W przypadku młodych
Kaszubów wybór języka mniejszościowego jako języka
komunikacji codziennej jest trudny na wielu poziomach. Często
ci, którzy znają język kaszubski z domu, nie używali go nigdy
poza wąską wspólnotą (rodzinną/sąsiedzką). Trudno im sobie
wyobrazić, żeby w szkole – gdzie oprócz osób znających
w różnym stopniu kaszubski, są też osoby nie mające z nim
żadnego kontaktu – zacząć mówić w tym języku. Tym bardziej,
że – jak wspomniałam wcześniej – językiem szkoły jest język
polski. Dla innych, którzy w szkole, samodzielnie lub na kursach
poznali podstawy języka kaszubskiego, wyzwaniem jest
znalezienie partnerów, z którymi mogliby tego języka używać.
Wszak nie należą do wspólnoty językowej związanej
z konkretnym miejscem zamieszkania. W obu tych przypadkach,
przełomowym momentem w zyskiwaniu świadomości językowej,
chęci używania znanego lub poznawanego języka lub po prostu
nauczenia się go, może być przynależność do różnego rodzaju
grup towarzyskich funkcjonujących wokół działań na rzecz
języka kaszubskiego, tzw. wspólnot praktyki.
Wspólnoty praktyki tworzą się z osób skupionych wokół
wspólnych działań, podczas których tworzy się ich zbiorowa
94
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tożsamość. Według Etienne Wengera wspólnoty praktyki muszą
spełniać trzy warunki. Po pierwsze, ich członkowie wchodzą
ze sobą na różnych poziomach w interakcje, poprzez które
tworzy się ich wzajemne zaangażowanie. Po drugie, wszystkich
uczestników łączą dążenia i działania, zwane wspólnymi
przedsięwzięciami. Po trzecie, uczestnicy wspólnoty praktyki
podzielają ten sam repertuar zasobów związanych z językiem,
stylem i rutynami, poprzez które wyrażana jest ich tożsamość
jako członków grupy95.
Aby tak pojęta wspólnota praktyki mogła się
uformować, potrzeba czegoś więcej niż sama motywacja
jednostek. Muszą one zostać połączone wspólnym działaniem
i wspólnym celem, a żeby to się stało, muszą na siebie trafić
i stworzyć więzi, odnaleźć w zaangażowaniu swoje miejsce
i zacząć ze sobą współpracować. Dzięki takiej współpracy
i współdziałaniu ludzie czerpią korzyści z uczestnictwa w grupie,
zaś nowe osoby, wnosząc swój wkład w osiąganie celów
wspólnoty, przyswajają jej ideologię i silnie się z nią wiążą96.
Młodzi Kaszubi zainteresowani uczestnictwem w swojej kulturze
tworzą różnego rodzaju wspólnoty praktyki, posiadające lub nie
umocowanie instytucjonalne. Niektóre z nich tworzone
są w ramach zajęć pozalekcyjnych, inne zakładane są poza
życiem szkolnym czy uniwersyteckim. Zaliczyć do nich można
teatry amatorskie, grupy zainteresowań, zespoły muzyczne.
Wspólnoty takie można znaleźć również w organizacjach
młodzieżowych przygotowujących działania dla innych czy
w klubach studenckich97.
Badania, które prowadziłam wśród młodych ludzi
zaangażowanych w działania na rzecz swojej kultury
mniejszościowej, pokazują, że taka forma transmisji jest
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najbardziej skuteczna jako metoda nauki i otwarcia się na język
mniejszościowy, zwłaszcza przez neomówców tych języków.
Młodzi ludzie mogą w takiej grupie nie tylko ćwiczyć wyuczony
język i praktykować mówienie w nim. Stopniowo w miarę
angażowania się w działanie swojej wspólnoty zyskują też
i ugruntowują swoją świadomość przynależności do mniejszości
i chęć działania na jej rzecz. W dzisiejszych czasach, gdy
przynależność do mniejszości jest indywidualnym wyborem
każdej osoby, a kultura przekazywana jest poprzez
zorganizowane wydarzenia, tak uspołecznione jednostki
odgrywają istotną rolę w zachowaniu języków mniejszościowych.

Transmisja poprzez media społecznościowe
Pod wpływem nowych mediów zmienia się
przeświadczenie, że znajomość języków mniejszościowych
i regionalnych może się przydać jedynie w bardzo wąskim gronie
osób mieszkających w małej ojczyźnie mniejszości. Takich
języków jak kaszubski można się dziś uczyć przez internet. Nowe
technologie otwierają też nowe sposoby transmisji
i upowszechniania tych języków. Dzięki istnieniu różnych portali
oraz mediów społecznościowych, możliwe jest używanie
kaszubskiego i pozostawanie w ciągłym kontakcie z innymi
użytkownikami tego języka, nawet jeśli mieszka się setki czy
tysiące kilometrów od Kaszub. Wokół tych portali powstają
nowego typu wspólnoty internetowe, które również mają
niebagatelne
znaczenie
dla
zachowania
języków
mniejszościowych98. Ważną rolę pełnią też nowe formy
twórczości w językach mniejszościowych, które wcześniej – ze
względu na trudność z dostępem bądź koszty z nimi związane –
nie były możliwe.
Używanie języków mniejszościowych, takich jak
kaszubski, w komunikacji online ma podwójne znaczenie: dla
samego języka i jego przekazu (również w formie pisanej), jak
98
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i dla upowszechniania wielojęzyczności. Najlepszym przykładem
mogą tu być media społecznościowe, takie jak facebook. Dziś
niemal wszyscy należący do średniego i młodszego pokolenia
spędzają w przestrzeni wirtualnej znaczną część swojego życia.
Większość z nich posiada konto i aktywnie korzysta z facebooka.
Badania pokazują, że obecnie to właśnie facebook jest jedną
z najważniejszych przestrzeni funkcjonowania młodych, i to
zarówno relacyjnego, jak i autoprezentacyjnego99 oraz, że osoby
łączące się w sieci, komunikują się przede wszystkim z ludźmi,
którzy już należą do ich poszerzonej sieci społecznej100.
Facebook służy więc raczej podtrzymywaniu już istniejących,
zapoczątkowanych off-line relacji, niż nawiązywaniu nowych.
Ponieważ zaś większość ludzi posiada rozległe sieci znajomych,
często w rzeczywistości należących do różnych kręgów, a więc –
w przypadku osób identyfikujących się z kulturą mniejszościową
– również posługujących się różnymi językami, praktyki
językowej w rzeczywistości wirtualnej również są wielojęzyczne.
Młodzi Kaszubi nie czekali, aż powstanie
kaszubskojęzyczny interfejs facebooka. Uczynili to medium
kaszubskojęzycznym poprzez wpisywanie postów i komentarzy
w języku kaszubskim. Przyglądając się bliżej praktykom
kaszubskojęzycznym w mediach społecznościowych można
zauważyć, że nie wszystkie wpisy dotyczące jednego tematu
są w tym samym języku. Często dyskusje są prowadzone
symultanicznie w dwóch, a nawet trzech językach: kaszubskim,
polskim i angielskim (lub niemieckim). Wystarczy bowiem,
by osoby biorące w takiej dyskusji udział posiadały bierną
znajomość tych języków, by móc odpowiadać. Co więcej, duże
języki świata dysponują już od dłuższego czasu takimi
narzędziami, jak translacja internetowa, również dostępna
w mediach społecznościowych. Gdy i małe języki, takie jak
kaszubski, będą mogły być tłumaczone on-line na inne języki,
99
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wielojęzyczna konwersacja z innymi internautami nieznającymi
tego języka będzie możliwa i prosta. Wówczas języki
mniejszościowe staną się pełnoprawnymi językami w digitalnym
świecie.
Ponieważ młodzi ludzie żyją dziś w rzeczywistości
hybrydalnej, w której to, co dzieje się on-line i off-line nie jest przez
nich rozgraniczane, sfery te przenikają się na wszystkich
możliwych poziomach: życia prywatnego, szkolnego,
rodzinnego,
towarzyskiego.
Dlatego
też
używanie
i przekazywanie języka kaszubskiego poprzez media
społecznościowe
stanowi
ważny
aspekt
ożywiania
i upowszechniania tego języka. Z jednej strony umacnia to chęć
uczenia się go (choćby dlatego, że w internecie wciąż dominuje
pisana forma języka, tej zaś w domowym przekazie trudno się
nauczyć), z drugiej znacznie poszerzają się możliwości używania
go. Wspólnota kaszubskojęzyczna nie jest już ograniczona
terytorialnie. Może łączyć wszystkie osoby kaszubskojęzyczne
na świecie i włączać w swoje kręgi innych, którzy bez internetu
nie mieliby szansy na zetknięcie się z tym językiem.

Kaszubski jako dobro wspólne
Zróżnicowane sposoby transmisji języka kaszubskiego
w dzisiejszym świecie świadczą o tym, że kaszubski stał się
językiem, który może funkcjonować we wszystkich dziedzinach
życia i może być używany przez grupy znacznie wykraczające
poza tradycyjnie pojęte wspólnoty językowe. Na korzyść uczenia
się takich języków jak kaszubski przemawiają również badania
naukowe wskazujące na korzyści płynące z wielojęzyczności. Nie
tylko zostało udowodnione, że człowiek może – bez szkody dla
puli używanego słownictwa czy zdolności poznawczych – uczyć
się wielu języków jednocześnie (i powinno się zacząć ich uczyć
jak najwcześniej, najlepiej we wczesnym dzieciństwie)101. Badania
101
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nad wielojęzycznością dowodzą też, że dziecko posiadające
co najmniej dwa języki ma większe zdolności językowe i lepiej
rozumie funkcjonowanie języka jako narzędzia, dzięki czemu
łatwiej mu wykorzystywać język w procesie myślowym
i rozwiązywaniu problemów; łatwiej mu odróżniać znaczenie
od formy; uczy się szybciej każdego kolejnego języka; łatwiej mu
słuchać i zapamiętywać; podnoszą się jego zdolności poznawcze
i kreatywność. W związku z tym zwiększają się także szanse
dziecka na zdobycie w przyszłości lepszej pracy i skuteczniejszą
współpracę z innymi ludźmi102. Argumenty można mnożyć. Jak
ma się do nich nauka języków mniejszościowych, do których
należy kaszubski?
Przede wszystkim znajomość kaszubskiego daje te same
korzyści mentalne i kognitywne, co znajomość jakiegokolwiek
innego języka świata. Choć nie jest on może językiem o ważnej
pozycji na światowym rynku (również tym językowym),
poznawanie go i używanie otwiera na inne języki (także te
największe) i ułatwia ich uczenie się. Uwrażliwia też na te aspekty
życia zbiorowego, których perspektywa neoliberalna nie zauważa,
a które dla ludzi są znacznie ważniejsze niż wartości materialne:
budowanie więzi z innymi i umacnianie przywiązania do
wspólnoty. Uczenie się języka kaszubskiego jest więc wstępem
do świata wielojęzycznego, świata bogatego w treści kulturowe
i zróżnicowanego językowo. Dlatego też walka o przetrwanie
języków mniejszościowych i regionalnych jest tak ważna. Są one
bowiem naszym ogólnoludzkim dobrem wspólnym.
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Young Kashubs: maintenance
Kashubian language
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The article describes the situation of the Kashubian
language from the point of view of the young generation. It
concerns the identity changes that have occurred in the last
decades in Kashubia, particularly those related to the necessity of
choosing Kashubian identity and the use of a language. Three
types of young Kashubian speakers are presented: native
speakers, learners and new speakers; as well as different forms of
language transmission: family, school, through communities of
practice, and the new media.
Keywords: Kashubian,
transmission, multilingualism
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language

Artykuł opisuje sytuację języka kaszubskiego
z perspektywy młodego pokolenia. Dotyczy zmian
tożsamościowych, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach
na Kaszubach, zwłaszcza związanych z koniecznością wyboru
identyfikacji z kaszubską kulturą oraz używania języka.
Przedstawione zostały trzy typy młodych użytkowników języka
kaszubskiego: natywni, uczący się i neomówcy, oraz różne
rodzaje transmisji języka: w rodzinie, szkole, poprzez grupy
towarzyskie i nowe media.
Słowa kluczowe: kaszubski, młodzi ludzie, transmisja
języka, wielojęzyczność
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Daniel Kalinowski,
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski
Od świętych gór do świątyni sztuki.
Kilka uwag o teatrze kaszubskim.
Przedstawienie aktów współczesnego życia teatralnego
Kaszub zdecydowanie wykracza poza ramy tekstu
popularnonaukowego, domagając się raczej konsekwentnych
badań teatrologicznych. Wywołajmy jednak kilka zjawisk
związanych z teatrem kaszubskim uważając za taki utwory
napisane i zaprezentowane na scenie w języku kaszubskim,
w mniejszym zaś stopniu w języku polskim, choć także i one
świadczą o żywotności kultury kaszubskiej103. Metodycznie
realizowanych studiów czy nawet gromadzenia informacji, które
103

Całościowe opracowania dramatu i życia teatralnego na Kaszubach to: Z. Mrozek,
Kaszubsko-pomorska dramaturgia w dwudziestoleciu międzywojennym. W: W kręgu
Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii polskiej, Bydgoszcz 1970 [„Prace
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1986, z. 2, s. 295-309; D. Kalinowski, Dramaturgia kaszubska. Pytania o kondycję
i perspektywy. W: Literatura kaszubska. W nauce, edukacji, życiu publicznym, red.
Z. Zielonka, Gdańsk 2007, s. 125-139; D. Kalinowski, Obrzęd, obyczaj, historia.
Ku antropologii teatru kaszubskiego. W: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski,
Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Słupsk-Gdańsk 2009, s. 195-214;
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by nam pomogły w takiej recepcji, nie uświadczymy zbyt wiele.
Pojawiają się jedynie artykuły i noty o współczesnej kondycji
kultury Kaszub (w tym także teatru), ale nie dotyczą one ściśle
spraw artystycznych a bardziej uwarunkowań socjologicznych
lub kulturoznawczych104.
Dlatego tym bardziej trzeba podkreślić, że przedstawiany
poniżej materiał jest zachętą do głębszego i osobistego namysłu,
nie zaś zakończoną i w pełni obiektywną syntezą akademicką.
Zaznacza się zatem tutaj tylko podstawowe cechy konstrukcji,
budowy i język wypowiedzi artystycznej teatru kaszubskiego, nie
wchodząc w szczegóły historyczne, biograficzne czy też kwestie
genologiczno-słownikowe.
Przegląd
nazwisk,
zjawisk
i problemów, jaki się tutaj prezentuje, jest dwojakiego rodzaju.
W pierwszym ujęciu jest on podyktowany spojrzeniem
na zjawisko z zewnątrz, z perspektywy humanisty czytającego
dramaty dostępne w obiegu księgarskim i oglądającego
przedstawienia realizowane na Kaszubach. W drugim ujęciu opis
interpretacyjny jest podyktowany spojrzeniem od wewnątrz,
z perspektywy praktyka teatru, który zaznajamia się z różnymi
materiałami do realizacji scenicznej, oceniając jego ideową
i sceniczną atrakcyjność. Ta dwoistość perspektyw być może
zaburza jednolitość wywodu, ale za to sprawia, że oprócz
sprawozdawczości
i
klasyfikowania
można
również
interpretować zastane zjawiska, a nawet pokusić się czasami
o wartościowanie.
W największym skrócie i w generalnym wymiarze można
powiedzieć, że kaszubski teatr wywodzi się z trzech źródeł.105
Pierwsze to krynica dawnych obrzędów i rytuały, z których część
104

Myślę tutaj o artykułach: C. Obracht-Prondzyński, Sytuacja społecznego ruchu
kulturalnego w warunkach wolnego rynku. W: Problemy animacji kultury na
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przetrwała do naszych czasów i znalazła swoje odzwierciedlenie
w scenariuszach widowisk, inscenizacjach, teatralizacjach
związanych z dożynkami (òżniwinë), końcem żniw (symbolika
bãksa czyli ostatniego snopka), wykopkami106 lub obrzędami
sobótkowymi. Drugie źródło to obrzędowość wigilijnonoworoczna łącząca tradycję chrześcijańską z ludowym
postrzeganiem rzeczywistości. Chodzi tutaj o gwiżdże, jasełka
czy herody, a więc formy, które są popularne szczególnie
w środowiskach wiejskich i szkolnych. Trzecie wreszcie źródło
to teatr amatorski, rozwijający się w ambitnych kręgach małych
kaszubskich miasteczek i wśród animatorów życia kulturalnego
wielu większych wsi, szczególnie popularny w końcu XIX w.
i w całej pierwszej połowie XX wieku. Osobną kategorię ma
teatr istniejący na pograniczu życia religijnego i teatralnego
Pomorza (wielkopostne pasje, ruch pątniczy, inscenizacje
historyczne).
Widowisko pasyjne na świętych górach wejherowskich
Wejherowskie wzniesienia, na których w połowie XVII
wieku założono Kalwarię, nazwano z czasem „świętymi górami”.
Sakralność tego miejsca, majestat przyrody oraz ludzka potrzeba
przeżycia religijnego wytworzyły także sprzyjającą atmosferę dla
działań parateatralnych, dokładnie zaś dla widowisk pasyjnych.
Wywodzić je można ze średniowiecznych tradycji teatru
liturgicznego. Pojawiły się w Wejherowie jeszcze w XVII wieku,
istnieją i dzisiaj, odnosić zaś je można do obrzędów Wielkiego
106
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Tygodnia, kiedy to poprzez środki teatralno-muzyczne podkreśla
się wartość i wyjątkowość postaci Chrystusa-Boga i ChrystusaCzłowieka107.
Tego typu religijno-teatralne ceremonie pasyjne nie były
odległe od rozgrywających się w innych ośrodkach religijnych
ziem polskich. Przykład Kalwarii Zebrzydowskiej stał się
wyznacznikiem barokowej religijności ówczesnego terytorialnego
centrum Korony Polskiej, zaś Kalwaria Wejherowska tego typu
rolę odgrywała dla Pomorzan i Kaszubów na zachodnich
rubieżach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I w jednym
i w drugim przypadku potrzeba istnienia teatru religijnego była
żywa i autentyczna. Poza tym zarówno dla powstającej w XVII
wieku Pasji pomorskiej jak utworów małopolskich, np. Żałosnej
tragedyji de Passione Christi i Passio Domini nostri Jesu Christi, cel
artystyczny był taki sam: wywołanie wzruszenia, zamyślenia
i duchowego zbudowania108. Różnicą było to, że inscenizacje
wejherowskie nie dążyły do rozbudowy teatralnych środków
wyrazu, pozostając blisko religijnego wymiaru działań,
koncentrując się na przesłaniu duchowym nie zaś artystycznym.
Siedemnastowieczna obyczajowość przejawiająca się również
w uroczystościach religijnych nie stworzyła w Wejherowie
osobnych, wystawnych działań, do realizacji których należałoby
powoływać odrębne kompanie aktorskie, które objeżdżały
większe ośrodki miejskie i magnackie także na Pomorzu109. Tutaj
wystarczyły siły lokalne, choć trudno znaleźć odpowiedź na
pytanie, kim byli odtwórcy poszczególnych ról w owych
przedstawieniach. Na czas wieku XVII i XVIII nie było
w zwyczaju, aby mogły to być osoby zupełnie przypadkowe,
jacyś przejęci duchem modlitw pątnicy. Istniały wówczas zasady
107
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obdzielania rolami przedstawicieli duchowieństwa, członków
bractw religijnych lub scholarów. W przypadku Wejherowa
aktorami Pasji mogli być miejscowi zakonnicy franciszkańscy lub
wychowankowie miejscowej szkoły publicznej oo. reformatów.
Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w edukacji tych
ostatnich przewidziano również wystawianie sztuk teatralnych
znanych z rękopisu Theatrum dialogorum. Per multum verenados Patres
Scholarum vejheropoliensium Profesores tam expositorum quam
exponendorum...110 Choć w rękopisie tym nie znajdziemy informacji
o wystawianiu Pasji, to jednak są tam przykłady retorycznych
życzeń wielkanocnych. Także i w Kronice klasztoru franciszkanów
o. Grzegorza Gdańskiego odnajdziemy wzmianki o zwyczajach
uczestniczenia uczniów szkoły przyklasztornej w wydarzeniach
publicznych parafii pw. Świętej Trójcy111. Wszystkie te czynniki
przemawiają za tym, aby uznać samych wejherowian
za wykonawców pierwszych misteriów kalwaryjskich.
Pierwsza potwierdzona dokumentami pielgrzymka
na Kalwarię Wejherowską odbyła się w 1678 roku, którą
współorganizowali karmelici z Gdańska112. Z nowszych badań
wynika, że mogły się one odbywać już pod koniec lat
sześćdziesiątych XVII w.113 Z dużą dozą prawdopodobieństwa
110
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można założyć, że równolegle z religijnymi obrzędami
pielgrzymek kalwaryjskich pojawiły się również inscenizacje Pasji
w okresie triduum paschalnego. Owe misteria wielkanocne przy
zmieniających się pokoleniach pątników dotrwały do dnia
dzisiejszego, choć nie wiemy precyzyjnie, jak wyglądały. Nie
mamy przecież dostępu do scenariuszy, pełnego opisu
Dopiero
inscenizacji
czy
dokumentujących
rycin114.
od dziewiętnastego wieku wiadomo już więcej dzięki relacjom
prywatnym lub opisom literackim115. Nie mogły odbiegać
od wzorca biblijnego, ponieważ Pismo Święte było matrycą,
której nie należało przecież lekceważyć, lecz właśnie szczególnie
mocno się trzymać. Także i dzisiaj wielkanocne misteria
wejherowskie odbywają się zgodnie z tradycją ceremonii
Wielkiego Piątku.
Jeszcze do niedawna inscenizację Pasji na Świętych
Górach Wejherowskich realizowali Wojciech Rybakowski,
Cezary Paciorek, Tomasz Pohl i Tomasz Żmuda-Trzebiatowski.
Dzięki ich porozumieniu powstała grupa Misterników
Kaszubskich oraz Diakonia Muzyczna „Jezus żyje”. Inscenizacje
realizowane przez tę grupę zapaleńców w Wejherowie
od pierwszych lat XXI wieku stawały się coraz większym
wydarzeniem, inspirowały do dalszych działań kulturalnych,
które i dzisiaj są silnym elementem życia religijno-kulturowego.
Pierwsza stacja inscenizowanej Drogi Krzyżowej
na Kalwarii Wejherowskiej rozpoczyna się przy jedenastej kaplicy
nazywanej Pałacem Piłata. Aktorzy tworzą kilka grup: Jezus
i osaczający go żołnierze rzymscy, rzucający oskarżenia Żydzi,
kobiety z postaciami Matki Boskiej i Marii Magdaleny, wreszcie
114
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poemacie Pielgrzymka wejherowska, oprac. E. Puzdrowski, Gdynia 1992 lub w jego
powieści Żëcé i przigodë Remusa. Zwiercadło kaszëbsczé, Gdańsk 1997, s. 157-187.
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Piłata. Gra aktorów jest sugestywna, nieco wyolbrzymiona dla
potrzeb teatru granego przecież w przestrzeni zewnętrznej,
w otoczeniu natury i tłumu widzów-wiernych. Stacja czwarta
Drogi Krzyżowej odbywa się przy kapliczce piętnastej nazywanej
„Spotkanie Chrystusa z Matką”. Przed podążającym Jezusem,
który dźwiga krzyż, pojawia się Matka Boża. Jest odziana
w stylizowaną na historyczny ubiór szatę, towarzyszy jej stojąca
z tyłu Maria Magdalena i umiłowany uczeń Jezusa. Choć brak
tu słów, wytwarza się rodzaj napięcia dzięki spojrzeniom
aktorów i „mówiącym” gestom. Poza tym na ubogim
kolorystycznie tle trasy Kalwarii wyraźnie widać biel szat
Chrystusa i błękit odzienia Maryi, które kontrastują ze stalą
i czernią uniformów żołnierzy. Stacja dziesiąta Drogi Krzyżowej
rozgrywa się wśród następnych kapliczek. Wokół postaci Jezusa
i żołnierzy tworzy się pusta przestrzeń okolona zgromadzonymi
wiernymi. Narasta groza wzmacniana odniesieniem krzyży
na miejsce kaźni. Zaciśnięte twarze żołnierzy, smutne oblicze
Jezusa i nagle drastyczne obdzieranie z szat. Na zalesionych, lecz
na wczesną wiosnę naświetlonych wzgórzach, przy kapryśnej
pogodzie nadmorskiej, obnażenie ciała nabiera dodatkowego
znaczenia. W wielkanocnym misterium wejherowskim
niejednokrotnie aktorom przychodzi odgrywać sceny w mrozie
lub śnieżycy. Bezsilność Jezusa i okrucieństwo oprawców zostają
przez to jeszcze bardziej spotęgowane. Dwunasta stacja Pasji
rozgrywa się przed kaplicą zwaną Kościołem Trzech Krzyży.
Stosunkowo dużo tu działań i słów. Pojawiają się mikrosceny:
Jezus i dwóch łotrów, Chrystus i Matka, Ukrzyżowany
i krzyczący Żydzi, Jezus i żołnierze grający o Jego odzienie,
wreszcie ostatnie wezwanie umierającego. Sceny misterium
przedstawiają tak wzniosłość jak i podłość człowieka, ukazują
zarówno ludzką, jak i nadczłowieczą naturę Boga. Aktorzy grają
swoje role bez formalnego dystansu, bez zbędnych technicznych
popisów, w zachowaniu się widowni nie ma żadnego
zamieszania, prywatność ustępuje religijnemu skupieniu.
I wreszcie ostatnia stacja Drogi Krzyżowej - Grób Chrystusa.
Ciało aktora grającego Jezusa zostaje przeniesione z przestrzeni
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Piety do grobu. Przez chwilę tworzy się rodzaj konduktu,
uczniowie niosą Jezusa w białym płótnie, cierniowa korona
spoczywa na piersiach Umarłego, Ciało składane jest we wnętrzu
kaplicy. Budynek kapliczki grobu ma jednak dwudzielny układ;
jego druga połowa to już przestrzeń zwycięstwa. Uświadamia
to uczestnikom misterium nieodłączność śmierci Jezusa z Jego
zmartwychwstaniem.
Te pokrótce opisane niektóre z aktów Drogi Krzyżowej
zostały w 2005 roku sfilmowane przez reżysera Yacha
Paszkiewicza i operatorów Wojciecha Ostrowskiego oraz
Grzegorza Doleckiego, z czego powstał 45-minutowy dokument
Wejherowskie misterium Męki Pańskiej. Później przeniesiono
misterium wejherowskie do centrum starego Gdańska w Wielki
Piątek 2006 roku. Dokumentacją tego i wcześniejszego
wydarzenia było wydawnictwo Droga. Misterium Męki Pańskiej,
Kalwaria Wejherowska – Gdańsk116. Bardzo to cenna rzecz, dzięki
walorom dokumentacyjnym, ikonografii oraz zapisowi
muzycznemu.
Pielgrzymka z kłaniającymi się obrazami
Misteryjny charakter inscenizacji wejherowskiej Pasji
prowadzi do wewnętrznego skupienia, specyficznego wycofania
się ze świata zewnętrznego. W odmienną zaś stronę religijności
prowadzą pielgrzymki, które kierują się do wejherowskiego
sanktuarium, które choć mają pokutno-błagalny charakter,
bardziej wiążą się z dynamiką, ruchem, wzajemnym
oddziaływaniem na siebie wiernych117. Mimo tej cechy nie tracą
one misteryjnej potrzeby emocjonalnego i duchowego zespolenia
się z prawdami wiary. Właśnie w misteryjnym aspekcie można
odbierać osobliwość pomorskich pielgrzymek na Kalwarię
116

A. Hlebowicz, M. Miłogrodzki, Y. Paszkiewicz, T. Żmuda-Trzebiatowski, Droga.
Misterium Męki Pańskiej, Gdańsk 2007.
117
Rozważania poniższe o frenetronach zawarłem wcześniej we wspomnianym
powyżej tekście: D. Kalinowski, Tradycje misteryjne na Kalwarii Wejherowskiej.
W: Kalwaria Wejherowska. Żywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu, s. 122-126.
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Wejherowską, jaką jest ceremoniał „kłaniających się” feretronów,
odbywający się przy świątyniach poszczególnych parafii leżących
na trasie pątniczego pochodu podczas powitania i pożegnania
wiernych. Trudno określić, od kiedy on istnieje, gdyż pierwsze
jego opisy literackie pojawiły się dopiero w poemacie Aleksandra
Majkowskiego118, w jego powieści Żëcé i przigodë Remusa119, zaś
charakterystyka o bardziej reportażowej specyfice pod koniec lat
trzydziestych u księdza Jerzego Mersona120. Ze wspomnianych
źródeł wynika, iż jest to stały i nieodłączny element
pielgrzymowania na Kalwarię. Potwierdza ten ceremoniał
w latach siedemdziesiątych XX wieku ksiądz Stanisław Klein,
zaznaczając, że nie stanowi on jakiegoś pobocznego zachowania
się pielgrzymów, lecz wręcz przeciwnie, do jego sprawowania
zgłasza się wielu chętnych121. Także i dzisiaj w sytuacji XXI
wieku „kłanianie się” feretronów jest niezbywalnym elementem
pielgrzymek wejherowskich, będąc elementem na poły formalnoartystycznym na poły obyczajowo-kultowym122.
Trudno w opisie literackim przedstawić widowiskorytuał, lecz jeśli pokusić się o choćby szkicowe ujęcie, należałoby
wymienić następujące po sobie sekwencje: do przybyłej grupy
pielgrzymów trzymających chorągwie i feretrony podchodzi
powitalna grupa wiernych; następnie witający przybyłych chłopcy
lub dziewczyny trzymający feretrony zaczynają nimi rytmicznie
kołysać na prawo i lewo, w tym czasie chorągwie dwóch grup
pątników przybliżają się do siebie i pochylają w rodzaj ukłonu,
kreśląc przy tym w powietrzu znak krzyża. Grupa witająca
inspiruje ten ruch, podchodzi do coraz to innych chorągwi
przybywających pątników i wraz z muzyką orkiestry dokonuje się
118

A. Majkowski, Pielgrzymka wejherowska, s. 15.
Tegoż, Żëcé i przigodë Remusa, s. 181.
120
J. J. Merson, Na kaszubskiej kalwarii, „Kurier Bałtycki” 26 maja 1938. Fragment
artykułu cytuje G. A. Kustusz, Święte Góry Wejherowskie, s. 122-123.
121
S. Klein, Dorzucić trochę pawich piór, „Przewodnik Katolicki” 1970, nr 350.
122
Zdjęcia z tej ceremonii w: G. A. Kustusz, Święte Góry Wejherowskie, s. 118;
A. Hlebowicz, M. Miłogrodzki, Y. Paszkiewicz, T. Żmuda-Trzebiatowski, Droga.
Misterium Męki Pańskiej, s. 99. Materiały ikonograficzne oraz relacje filmowe także
w Internecie.
119
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pierwsza część powitania. Później orkiestra milknie.
Naprzeciwko siebie stoją teraz feretrony i rozpoczynają zestaw
stosunkowo zdecydowanych ruchów to w przód, to w prawo
i lewo, to wreszcie w tył. Wraz z ruchem feretronów
rozbrzmiewa ponownie muzyka orkiestry w marszowym
metrum. Kiedy cichnie muzyka, także i feretrony zostają
wyprostowane. Teraz wierni stanowią już jeden wspólny religijny
pochód.
Przedstawioną tutaj ceremonię odbywającą się w mniej
lub bardziej rozbudowanych formach nie tylko przy Bramie
Oliwskiej ale i w świątyniach, można interpretować w kilku
wymiarach. Po pierwsze jako przejaw potocznie i ludowo
interpretowanej teologii. Wierni niosą przecież przedmioty
symbolicznie przedstawiające świętość, odnoszące się do sfery
Bożego porządku (chorągwie wotywne, wizerunki świętych).
Skłony udekorowanych obrazów ku czterem stronom świata
to zamanifestowanie uległości człowieka wobec przebywającego
we wszystkich wymiarach Boga. W tym też wymiarze kreślenie
przez niosących feretrony figur koła nawiązuje do znaczenia tej
formy geometrycznej jako obrazu doskonałości Boga. Wreszcie
znak krzyża wykonywany przez modlitewne drzewce, to
naznaczenie
napotykanej
przestrzeni
znamieniem
chrześcijaństwa123. Po drugie „kłanianie się” feretronów można
uznać za akt rytualno-obrzędowy. Chorągwie wotywne i obrazy
na stelażach stają się środkami umożliwiającymi kontakt między
dwoma grupami wiernych dążących do tego samego
odnawiającego duchowość źródła. Różnorodność miejsc,
z których przybywają pątnicy, odmienność ich strojów, czasami
nawet mowy, wszystkie te czynniki są przekształcane
w uświęcających aktach ukłonów i znaków krzyża. Wykonywane
ruchy sprzęgnięte z rytmem i muzyką wykonywaną przez
pątnicze orkiestry są formą wzajemnego uhonorowania,
123

Znaczenie czterech stron świata i koła w tradycji chrześcijańskiej omawia choćby
Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 61-63, 153-154, 174-175
lub Piotr Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa
1998, s. 213-219, 231-236, 262-265.
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ukonstytuowania się wspólnoty przeżywania miejsca i czasu.
Po trzecie omawiany tu ceremoniał można interpretować
w kategoriach reliktu barokowej widowiskowości, owego
upodobania
do
zachowań
wystawnych
i skonwencjonalizowanych, które miały podkreślać wagę ideową
wydarzenia. Kontekstem dla wejherowskich zwyczajów mogą
więc być siedemnasto- i osiemnastowieczne uroczyste przejazdy,
parady, uroczystości świeckie (wesela, pogrzeby) lub kościelnopaństwowe (koronacje, konfederacje). „Kłanianie się” znaków
kultowych w Wejherowie jest wówczas odblaskiem bardziej
rozbudowanych obrzędów religijnych, których opisy nie
dochowały się niestety do naszych czasów124. Po czwarte
ceremoniał ten wiązać można z kulturą ludową, przekształcającą
znaki religijne w ikony odświętności. W takiej optyce bogata
oprawa kalwaryjskich procesji, z tłumami różnorako ubranych
wiernych, z grającą orkiestrą, z bijącymi dzwonami,
powiewającymi
chorągwiami,
ukwieconymi
feretronami
i uroczystymi szatami celebrujących kapłanów zaczyna
przesuwać się w sferę obrzędowości festynu i wiejskiego święta.
Kłanianie się obrazów staje się wówczas jeszcze jednym aktem
ludowego świętowania odpustu125. Po piąte wreszcie ceremonia
może mieć wymiar pragmatyczny. Można ją rozumieć jako wynik
formalno-teatralnego naddania w stosunku do czynności
organizacyjno-logistycznych. Organizujący pielgrzymki pragnęli
przecież opanować szerokie rzesze pątników, a ceremonia
kłaniania się obrazów była ku temu dobrą możliwością, aby ruch
wiernych był niechaotyczny i zorganizowany. Jest to zresztą
element obecny także w innych ośrodkach kultu religijnego

124

Szerzej o specyfice barokowego teatru: K. Targosz, Gesta principum recitata,
„Pamiętnik Teatralny” 1980; B. Król-Kaczorowska, Publiczność literacka i teatralna
w dawnej Polsce, Warszawa 1985.
125
Wspomina o tym Józef Borzyszkowski w rozdziale Wejherowo w państwie pruskoniemieckim wydawnictwa zbiorowego Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski,
Wejherowo 1998, s. 203. Patrz także: J. Perszon, Kalwaria Wejherowska jako
sanktuarium i cel pielgrzymek na Kaszubach w kontekście kultury ludowej.
W: Wejherowo. Dzieje, kultura, środowisko, s. 127-136.
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(również i w kaszubskim Swarzewie), który przeprowadza się
w kościołach lub na rogatkach miejscowości126.
Wszystkie owe aspekty pątniczego zwyczaju pielgrzymki
do
wejherowskiego
sanktuarium
trzeba
postrzegać
we współdziałaniu, jako akt zespolenia się ludzkiej potrzeby
przeżywania świętości, jako gest wyrażania radości i wreszcie
szacunku manifestowany w formie rytualno-teatralnej.
Teatr z ptakiem ofiarnym
Teatr na Kaszubach to oczywiście nie tylko parateatralne
działania związane z tradycją religijną chrześcijaństwa. Od niej
jednak, jak we wszystkich przypadkach rozwoju teatru w kręgach
kulturowych Europy, warto rozpoczynać opis teatru, aby
zarysować jego linię rozwoju. W przypadku teatralnej tradycji
kaszubskiej istnieje wszakże „ścinanie kani”, które można uznać
za rodzaj reliktu wierzeń przedchrześcijańskich127.
Opisy ścinania kani odnajdziemy w ujęciach Floriana
Ceynowy128, Augusta Mosbacha129, Aleksandra Hilferdinga130,
Józefa Klebby131, Jana Patocka132, Szczepana Tarnowskiego133,
Aleksandra Majkowskiego134, Jana Karnowskiego135, Jana
126

W. Szulist, Pielgrzymki na Kaszubach. Materiały, „Studia Pelplińskie” 1974, s. 53
i nast.
Przedstawiane tutaj opisy obyczaju przedstawiałem wcześniej w artykule:
D. Kalinowski, Ścinanié Kanië Jana Rompskiego. Dawna i współczesna moc rytuału,
„Acta Cassubiana” t. XII, 2010, s. 33-47.
128
F. Ceynowa, Świętojanki czyli Sobótki, „Nadwiślanin” 1851, nr 18-19; przedruk:
„Kaszëbë” 1961, nr 11.
129
A. Mosbach, Wiadomości o Kaszubach, oprac. J. Treder, Gdynia 2006, s. 76-79.
130
A. Hilferding, Ostatki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, przeł.
N. Perczyńska, oprac. J. Treder, Gdańsk 1989, s. 77-80.
131
J. Kleba [Klebba] z Kosakowa, Starodawny obchód świętojańskiej zabawy
„Scynanie kani” na północnych Kaszubach. W: J. Rompski, Ścinanie kani, s. 79-81.
132
J. Patock, Scinane kańe, „Mitteilungen des Vereins fur kaschubische Volkskunde”
1910, Bd. 2, H. 6, s. 52-56 lub J. Rompski, Ścinanie kani, s. 82-85.
133
S. Tarnowski, Ścinanie kani. Starożytne widowisko kaszubskie, „Mestwin” 1929, nr
2 lub wydanie broszurowe, Toruń 1933, albo J. Rompski, Ścinanie kani. Kaszubski
zwyczaj ludowy, Toruń 1973, s. 86-93.
134
A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Rémùsa, s. 358-363.
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Piepki136, Aleksandra Labudy137, Pawła Szefki138 oraz Leona
Elwarta i Klemensa Macha139. Najpełniejsze natomiast
i najbardziej dopracowane artystycznie jest u Jana
Rompskiego140. On właśnie napisał własną dramatyzację, która
była ambitną próbą stworzenia nowej, zaktualizowanej wersji
prastarego rytuału. Dramat Rompskiego jest tym ciekawszy,
że stanowi przykład dialogu z zastaną tradycją ludową. Mógł
przecież w swoim zapisie utrzymać się w konwencji
kompilatorskich przedstawień folklorystycznych, jak to czynił
w czasach mu współczesnych Paweł Szefka141. Rompski szukał
jednak rozwiązań, które ożywiłyby dawną kulturę kaszubską
(a jej przejawem jest właśnie wciąż odgrywany zwyczaj
uśmiercania ptaka) w odmiennych rozwiązaniach. Pierwszy
kierunek odnowienia widział w sięgnięciu ku walorom
mitycznym i przedchrześcijańskim światopoglądzie. Twórca
szukał w swojej dramatyzacji przestrzeni dla czynnika
magicznego,
pierwotnie
wspólnotowego,
swoiście
atawistycznego, który był źródłem później dopiero zmąconym
w dalszych przekształceniach znaczeniowych narzuconych przez
chrześcijaństwo. Drugi kierunek odnowicielski przejawiał się
w nawiązaniu do realiów kulturowych lat sześćdziesiątych XX
wieku oraz do autentycznych, ale i typowych dla środowiska
relacji interpersonalnych panujących w społeczności kaszubskiej.
Pierwszy akt Ścinania kani najpierw odsłania nam
symboliczną przestrzeń akcji: po prawej stronie las (świat
135

J. Karnowski, Scynanie kani. W: Tegoż, Utwory sceniczne, Gdańsk 1970, s. 90-97.
J. Piepka [Staszków Jan], Ścinanie kani, „Biuletyn Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego” 1968, nr 2, s. 87-93.
137
W tym przypadku Rompski posługuje się tekstem, który znał jedynie
z niedrukowanego zapisu Aleksandra Labudy, obowiązującego tylko dla
jednorazowego wystawienia widowiska.
138
P. Szefka, Ścięcie kani. Obrzęd powitania wiosny na Kaszubach, „Biuletyn
Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdańsku” 1959, nr 13.
139
L. Elwart, K. Mach, Tekst oskarżenia kani. W: J. Rompski, Ścinanie kani, s. 94-97.
140
Opis kwestii w charakterystyce J. Tredera w pracy: Zwyczaj i widowisko Ścinania
kani w etnologii i literaturze, oprac. J. Treder, Wejherowo 2012.
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Patrz: Paweł Szefka w historii i kulturze Kaszub. Antologia utworów, oprac.
B. Breza, Wejherowo 2000.
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Natury), po lewej szałasy i pola uprawne (świat ludzi), gdzieś
pomiędzy tymi dwoma planami radło (narzędzie pracy). Już ten
pierwszy obraz dramatu wprowadza w atmosferę zdarzenia
magiczno-rytualnego czy kultu sił wegetatywnych natury. Drugi
obraz rozpoczyna się od tańca młodych mężczyzn
odgrywających siły wzrostu przyrody, którzy przyciągają
do siebie moce natury, oczekując jednocześnie od nich
odpowiedzi i wsparcia (sekwencja wabienia). W trzecim obrazie
pojawia się Czarodziej, rodzaj celebransa rytuału, który śpiewem
i uroczystą przemową zaznacza szczególny czas wydarzeń
dramatu, tj. wiosenne zrównanie dnia z nocą. Czwarty obraz
dramatu
ma
kilka
sekwencji,
które
wiążą
się
z przedchrześcijańską symboliką kultów płodności. Wszędzie
panuje tutaj taniec, ruch i żywioł ognia, co ma stworzyć wrażenie
jakiegoś pierwotnego, mitycznego obrzędu. Dopiero w piątym
obrazie widzimy dziewczynę uosabiającą ptaka-kanię,
odpowiedzialną za suszę i niebezpieczeństwo słabych plonów.
Szósty rozwija motyw dziewczyny-kani, który rozgrywa się teraz
wśród coraz większej liczebnie społeczności wiejskiej i przybiera
na intensywności. Kolejny obraz wprowadza jeszcze jedną grupę
bohaterów – młodych mężczyzn niosących ze sobą elementy
symboliczne: ziarna maku. Ostatni obraz pierwszej sceny tego
aktu wyjaśnia figurę maku. W rękach uczestników obrzędów
(dorosłych i dzieci) staje się on sposobem na odpędzenie suszy
oraz przywołanie deszczu i wody. W drugiej scenie pierwszego
aktu następują dwa obrazy, które ukazują sprawczą moc rytuału,
dzięki któremu walka między żywiołami sił dobra i zła
przechyliła się na stronę dobra. Dziewczyna-kania wyobrażająca
sobą nieurodzaj i wspierana przez negatywne moce bogów
i duchów (Czernoboh) została przegnana przez siłę
człowieczego rytuału. W kolejnym obrazie pierwszego aktu
dramatu Czarodziej wygłasza hymn pochwalny ku czci Jutrzenki,
uosobienia radosnego porządku i wzrastających sił przyrody.
Drugi akt Ścinania kani odbywa się nie tylko w innej
przestrzeni scenicznej, ale i odmiennej konwencji teatralnej. O ile
pierwsza część dramatu ukazywała wydarzenia w perspektywie
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mityczno-sakralnego „zawsze” oraz „wszędzie”, o tyle druga
część rozgrywa się w realiach lat sześćdziesiątych XX wieku,
w kaszubskiej wiosce, wśród ludzi, którzy mają świadomość
„odległości” emocjonalnej między dawnym obrzędem a ich
życiem codziennym. Stąd w scenie pierwszej pojawia się
sprzeczka chłopców o to, jak właściwie wygląda ptak-kania,
dlatego też tłumaczenie sobie przez bohaterów podstawowych
znaczeń dawnego zwyczaju ścinania kani. Kolejne sceny są nie
tyle serio odprawianym rytuałem, co teatralnym odgrywaniem
zachowań o nieznanej do końca proweniencji i znaczeniu,
w którym biorą udział mieszkańcy wsi, angażując się
w zapamiętane i przekazane przez przodków elementy tradycji
widowiska. Z jednej strony mieszkańcy-aktorzy nie wierzą już
w dawne prasłowiańskie podania, z drugiej jednak kultywują
je jako wyróżnik swej tożsamości regionalnej. Pojawia się zatem
sołtys jako oskarżyciel oraz inni mieszkańcy wioski jako kat,
sędzia, rakarz, leśniczy i myśliwy. Cała społeczność ukazuje się
tutaj równocześnie jako wykonawcy przeróżnych pieśni i tańców
oraz jako widzowie zwyczaju, który utracił swe metafizyczne
moce. W powszechnej zgodzie-umowie na poły serio i na poły
nakładając maskę postaci, wykonywane są pieśni obrzędowe
i tańce o kultowym podtekście, lecz obecnie już zamazanym
znaczeniu. Wreszcie dochodzi do scen sądzenia kani
i do symbolicznego aktu jej stracenia. Symboliczność śmierci
ofiary jest jeszcze jednym świadectwem, iż nie wierzy się
tu w moc przekształcania rzeczywistości poprzez rytuał (np. nie
zbiera się krwi ofiarnej), a jedynie podkreśla wspólnotowość
przeżycia i czynnik ludyczny zwyczaju. Stąd właśnie ostatnia
sekwencja dramatu wiąże się z tańczeniem przez wszystkich
uczestników
teatralizacji
układów
ruchowych
tańca
kaszubskiego.
Jan Rompski w swym zapisie postawił sobie za zadanie
ukazać szerszej grupie odbiorców atrakcyjność, uniwersalność
i aktualność pomorskiej kultury ludowej. Aby to osiągnąć,
po pierwsze napisał swoją rzecz w języku polskim, choć przecież
oryginalne teksty obrzędowe podawane były w specyficznym
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języku polsko-kaszubskim. Po drugie użył dwóch różnych
technik teatralnych dla przedstawienia zjawiska-obrzędu,
z których pierwsza ma charakter wizyjnego widowiska
plenerowego, zaś druga serii obrazów przygotowanych na scenę
arenową (a nawet i pudełkową). Po trzecie wreszcie uznał, że
najodpowiedniejszym środkiem wyrazu będzie nie tylko tekst
dialogów, co wielokrotnie się pojawiający śpiew oraz taniec,
które podkreślały rytualność działań teatralnych. Wszystkie
sekwencje tekstowe, ruchowe i muzyczne Ścinania kani są
u Rompskiego naznaczone ludową proweniencją, tekst nie razi
zbytnią uczonością, układy ruchowe nawiązują do kaszubskich
tańców a rozbrzmiewająca muzyka utworzona została na wzorcu
folklorystycznym. Widać tutaj również dostosowywanie obrzędu
do nadrzędnego celu estetycznego, jakim jest ukazanie
żywotności dawnych kaszubskich zwyczajów oraz ich
symboliczno-antropologicznej zgodności z najdawniejszymi
kultami magicznymi kultur pierwotnych. Oprócz tego czynnik
moralizatorsko-satyryczny dramatu zapewnia mu komunikacyjną
atrakcyjność przekazu i możliwość dalszego rozwijania treści
w zmieniającej się rzeczywistości. Ścinanie kani Rompskiego jako
akt dialogowania z tradycją kaszubską charakteryzuje się dużą
odwagą estetyczną i nie znajduje jednak wykonawców-aktorów.
Nieobecność najambitniejszego artystycznie zapisu
ścinania kani dokonanego przez Rompskiego nie znaczy, że nie
pojawiają się w dzisiejszej obrzędowości kaszubskiej inne,
skromniejsze w wymiarze symbolicznym scenariusze tego
obrzędu-spektaklu142. Wielokrotnie odgrywany był on przez
zespół Teatru Regionalnego ze Strzelna143. Od kilku lat
prezentowany jest przez grupę zapaleńców z Szymbarku.

142

Dla studiowania poszczególnych elementów teatralizacji bardzo dobrze się
sprawdza film Alicji Szczypty i Karola Rhode z nagranym widowiskiem: Ścinanie
kani, Alica Works, 2004, 34 min 36 sek.
143
Właśnie teatr amatorski z tej miejscowości, działający na północy Kaszub,
najdłużej utrzymuje obrzędowe widowisko w swym repertuarze. Najstarszy zapis
o inscenizacji kaszubskiego widowiska zanotowany został w 1898 roku.
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Pojawiają się również inscenizacje we Wdzydzach144 czy
w Łączyńskiej Hucie. Wszystkie one bardziej kierują się ku
poetyce satyry albo ludyczności, co jest spowodowane
potrzebami edukacyjnymi lub zabawową atmosferą dzisiejszych
obrzędów świętojańsko-sobótkowych145.
Inscenizacje historii i własnych przodków
Specyfika działalności kaszubskich grup teatralnych, ich
osadzenie w niewielkich miejscowościach, czasami w skromnych
warunkach domów kultury, powoduje, że rzadko powstają
propozycje pełnospektaklowe. Brakuje ludzi, czasu i środków,
by stworzyć przedstawienie z wieloma, dobrze przygotowanymi
aktorsko wykonawcami, z autorską scenografią czy muzyką.
Mimo tego pojawiają się na Kaszubach chwile, kiedy chęć
kultywowania tradycji spotyka się z potrzebą tworzenia sztuki,
co skutkuje ciekawą aktywnością teatralno-inscenizatorską.
Do takiej właśnie sytuacji dochodzi w Brzeźnie
Szlacheckim, w którym od wielu lat inscenizowana jest odsiecz
wiedeńska z 1683 roku. Wiąże się to ze wspomnieniem faktu,
iż w XVII wieku w składzie wojsk wyprawy Jana III Sobieskiego
pod Wiedeń, znajdowała się również chorągiew pomorska,
w której skład wchodziła okoliczna szlachta kaszubska146.
Właśnie ów udział w wiktorii wiedeńskiej nad Turkami Kary
Mustafy rozpamiętują dziś swoim widowiskiem plenerowym
(inscenizacją) mieszkańcy Brzeźna i okolic.
Od strony wizualnej wygląda to w ten sposób,
że kilkadziesiąt osób zgromadzonych na płaskiej, odgrodzonej
od widzów połaci ziemi dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
wojsk polskich i tureckich. Część uczestników inscenizacji
ubrana jest w stroje z epoki XVII wieku, które rzeczywiście
144

Teatralne odegranie rytuału odbywa się co roku, w trzecią niedzielę maja na terenie
Muzeum – Kaszubskiego Parku Krajobrazowego we Wdzydzach. Wykonawcami
są pracownicy Muzeum.
145
Patrz np. J. Perszon, Sobótka w Jastarni, Lublin-Jastarnia 1993.
146
Ks. H. Cyrzan, Brzeźno Szlacheckie Dzieje wsi – parafii – kościoła, Gdańsk 2007.
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używane były dawniej przez różne (polskie i tureckie) typy
oddziałów. Inna część aktorów/odtwórców używa ubiorów
współcześnie kojarzonych z Kaszubami, a więc żółtych koszulek
oraz czarno-złotych flag z gryfem kaszubskim. Wśród
uczestników pojawiają się także kobiety poprzebierane na męski
strój lub odziane w ubiór siedemnastowiecznych mieszczek lub
mieszkanek wsi. Świadczy to, że dzisiejsze widowiska w Brzeźnie
nie mają ambicji ściśle historycznych jak w przypadku imprez
przygotowywanych przez grupy rekonstrukcyjne, a raczej
wywołują wrażenie historyczności. Aktualnie odgrywana
inscenizacja podzielona jest na kilka części składowych. Pierwsza
to turniej muszkieterów, druga - parada husarii, trzecia werbunek do oddziału kaszubskiego147. Pod koniec wydarzenia
następuje ostatnia, najbardziej dynamiczna część widowiska,
w której uczestniczą wszystkie oddziały, ustawione naprzeciw
siebie, zdobywające wzajemnie obozy oraz ścierające się
w potyczkach. Widzowie oglądają pojedynki pojedynczych
walczących, układy przegrupowań całych oddziałów, piechurów
oraz rycerzy na koniach.
Inscenizacja w Brzeźnie Szlacheckim ma specyfikę
nie tylko wspominania dawnej historii militarnej, ale i integracji
miejscowego środowiska pomorskiego i kaszubskiego. Pozwala
poczuć dzisiejszym członkom rodzin kaszubskich dumę rodową
z faktu, iż ich przodkowie uczestniczyli w tak ważnych dla całego
państwa polskiego bitwach. Pozwala również wzmocnić
dzisiejszą przynależność regionalną oraz wreszcie wyrazić gorące
uczucia patriotyczne. Widowisko ma również wymiar
edukacyjny, odsłania bowiem młodym ludziom i osobom spoza
Kaszub (najczęściej turystom z innych terenów Polski) ważny
element etosu i tożsamości kaszubskiej.
Mniej nasiąknięte kaszubskimi elementami identyfikacyjnymi są inne inscenizacje historyczne corocznie organizowane
na Pomorzu Wschodnim, Środkowym i Kaszubach. Myślę tutaj
147

Zob. materiał ikonograficzny
http://brzeznoszlacheckie.pl

na
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stronie

http://www.lipnica.pl

albo

np. o od kilku lat animowanych w sierpniu inscenizacjach bitwy
o Słupsk z 1259 roku, która rozegrana została pomiędzy
wojskami księcia gdańskiego Świętopełka II a siłami koalicji
książąt pomorskich Warcisława III, Barnima I Dobrego, księcia
wielkopolskiego Bolesława
Pobożnego
oraz biskupa
kamieńskiego148. Wydarzenie to uzmysławia słupszczanom
i innym Pomorzanom zawiłą i niejednoznaczną ocenę wydarzeń
historycznych, których uczestnikiem był władca nadający
Słupskowi prawa miejskie. Także w sierpniu rekonstruowana jest
jedna z najważniejszych bitew wojny trzynastoletniej pomiędzy
Polską a Zakonem Krzyżackim, która przesądziła o powrocie
Pomorza do Korony. Chodzi tutaj o bitwę pod Świecinem
w 1462 roku, kiedy to naprzeciw siebie stanęły wojska polskie
pod wodzą Piotra Dunina oraz wojska krzyżackie dowodzone
przez Fritza von Ravenecka149. Bliżej dzisiejszych czasów
dotyczy inscenizacja rozgrywająca się pod Chojnicami
pt. Kawaleryjska powinność. Szarża 18 Pułku Ułanów pod Krojantami
1 września 1939 r., która prezentuje nie tylko ludzi, ale i sprzęt
oraz taktykę wojenną (jest to największe w Polsce widowisko
hippiczne)150.
Ruch inscenizacyjny na Pomorzu i Kaszubach ma
wyraziste formy istnienia, porównywalne z innymi
rozgrywającymi się w Polsce. Uczestnicy tych działań realizują
tak cele edukacyjne jak i emocjonalno-identyfikacyjne. Dla
społeczności regionalnej fakt, że inscenizacje mają wsparcie
organizacyjne w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, lokalnych
stowarzyszeniach i wśród osób niezrzeszonych jest dowodem na
akceptację i docenienie własnej historii. Niewątpliwie wzmacnia
148

O okolicznościach bitwy: M. Hlebionek, Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego
czasów, Warszawa 2010. Zdjęcia i amatorskie filmy na stronach internetowych,
np.: www.gp24.pl
149
Opracowanie historyczne, np.: S. Herbst, Potrzeba historii, czyli o polskim stylu
życia. Wybór pism, Warszawa 1978, s. 309-311. Materiały informacyjne:
www.swiecino1462.info
150
Patrz przebieg wydarzeń: A. Lorbiecki, M. Wałdoch, Chojnice 1939, Warszawa
2014. Materiały fotograficzne i filmowe zawarte w Internecie, np.: www.kfp.pl
albo www.kawaleria.org
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ducha obywatelskości i czyni odpowiedzialnym za wspólne
dobro, a jednocześnie uwrażliwia na sztukę teatru.
Obrzędowość ku pamięci i dla zabawy
Widowiska obrzędowe to na Kaszubach zdarzenia wciąż
obecne151, choć widać, iż bardziej przesuwają się one
w stronę przedstawień choreograficznych i muzycznych
z elementami kultury wiejskiej, aniżeli spektakli ściśle
etnograficznych z dominującym tekstem152. Jako jeden
z przykładów takiej właśnie specyfiki kaszubskiego teatru można
przywołać propozycje Janusza Kowalskiego zawarte w tomiku
Dwa widowiska153, które są próbami odnalezienia balansu
pomiędzy widowiskiem ludowym a wysokoartystycznym.
Oczywiście równowaga taka ujawnia się dopiero w rzeczywistym,
konkretnym wykonaniu scenariusza przez aktorów nie zaś
w samym zapisie literackim154.
Z materiału słownego, z owych gadek, pieśni
i pomysłów inscenizacyjnych zawartych w Dwu widowiskach część
wydaje się trafna i zasadna z etnograficznego punktu widzenia.
Inna znowu partia odstręcza artystyczną naiwnością, lecz warto
pamiętać, że to przecież propozycje dla uczestników kultury
popularnej nie zaś wysokiej. Poza tym elementy wizji Autora
mogą zostać poddane przewartościowaniu podczas prób
151

Patrz opracowania: N. Maczulis, Obrzędy i zwyczaje ludowe w okresie wielkiego
postu i wielkanocy na terenie powiatu kartuskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”
2001, z. 9; tegoż, Adwent i Godnie święta w obrzędowości Kaszubów kartuskich,
„Kaszubskie Zeszty Muzealne” 2002, z. 10; tegoż, Doroczne obrzędy sobótkowe i noc
świętego Jana na Kaszubach środkowych. Zwyczaje kaszubskie związane z kultem
Matki Boskiej i świętem zmarłych, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” 2003, nr 11.
152
Bardzo ciekawa jest niewielkich rozmiarów książka M. Czarnowskiego, Kto
Kaszubą rodem Kaszubem zostanie, Chojnice 2010 oraz W. Czarnowskiego, Był sobie
Krëban, Brusy 2017, w których opisane są losy grupy Krëbane jednego z wielu
kaszubskich zespołów pieśni i tańca działających na Kaszubach.
153
J. Kowalski, Dwa widowiska, Gdańsk 2010.
154
Szerzej o tym wydawnictwie Kowalskiego pisałem w wykorzystanym tutaj
artykule: D. Kalinowski, Gadki, śpiewy i… rozbieranie. W: tegoż, Raptularz
kaszubski, Gdańsk 2014, s. 107-112.
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i w trakcie wykonania przed publicznością, tworząc inny efekt
aniżeli ten, który zakładał Kowalski.
Zacznijmy od pierwszego scenariusza pt. Lëpùsz
ë Tuszczi, który dotyczy sporów sąsiedzkich na południu Kaszub.
Część pierwsza widowiska składa się z opowieści Lipuszan
kompromitujących Tuszkowian. To zestaw zabawnych
i uszczypliwych gadek, które prezentują różnorodne przywary
mieszkańców Tuszków. Ostatnia scena tej części widowiska
umiejętnie zrywa z dominującym dotąd nastrojem i przywołując
Życie i przygody Remusa, wskazuje, że Tuszkowianie nie są jednak
aż tak ograniczeni, jak przedstawiają ich tradycyjne, ludowe
opowieści. Druga część widowiska składa się z kilkunastu części
przyśpiewek i tańców, połączonych w rodzaj wodewilu
wykonywanego solo, przez pary lub chóry aktorów/tancerzy.
Swoistą fabułą dla pieśni jest przywitanie publiczności
a następnie zaserwowanie jej rozlicznych przyśpiewek o tematyce
miłosnej. W finale utworu pojawiają się treści budowania
wspólnoty uczestników widowiska a nawet motywy polityczne
(żartobliwa przyśpiewka o Lechu Wałęsie).
Od strony treściowej patrząc na pierwsze widowisko
Kowalskiego, można je postrzegać głównie w wymiarze
ludycznym i satyrycznym. Nie ma tutaj przesady w dowcipie czy
agresji w pasji wyśmiewania. Natomiast eksponowanie obrazów
z rysunkami podczas pierwszej części widowiska to zabieg rodem
z dosłownej satyry ludowej. Towarzyszące wygłaszaniu
poszczególnych gadek płachty z rycinami mają zwielokrotnić
przywary i przez wyolbrzymienie zdyskredytować oponentów.
W drugiej części widowiska pojawiają się tańce i śpiewy, które
swoje źródło mają w różnych częściach Polski, nie tylko zaś
z Kaszub. Ma to w zamierzeniu Autora zbudować bliższą relację
lokalnej tradycji z innymi regionami kraju, jest również rodzajem
ukłonu do niekaszubskiej publiczności, która w ten sposób nie
będzie czuła obcości prezentowanych przed nią scenek.
Drugim widowiskiem prezentowanym w przywoływanej
tutaj książeczce jest obrzędowa śpiewogra Kaszëbsczi strój.
Zasadniczym pomysłem dramaturgicznym na przedstawienie jest
123

stopniowe rozbieranie Panny przez Kawalera. Odbywa się
to w takt wykonywanej przez kapelę muzyki, na wzór śpiewania
Kaszubskich nut155. Kiedy więc pojawia się pierwsza fraza piosenki,
mężczyzna rozbiera jedną kobietę, zaś kiedy chór dziewcząt
powtarza frazę poszczególnymi elementami stroju tenże
mężczyzna, przebiegając do innej części sceny, ubiera dwie inne
postacie (Dziewczyny I i II). W końcowej części widowiska
Panna zostaje na scenie w negliżu, z trzewikami, stanikiem
i majtkami, natomiast dwie inne Dziewczyny mają przy sobie
elementy ubioru rozebranej Panny. Poza tym finałem Autor
widowiska przewiduje jeszcze dwa inne, które tworzą sytuację
powtarzalności obrzędu. Oto bowiem Kawaler bierze od dwu
dziewczyn wszystkie składniki stroju i zakłada je na kolejną
kobietę, która za chwilę będzie rozbierana według znanego już
schematu.
Omówione składniki widowiska wyraźnie odsyłają do
sytuacji weselnej, wręcz epitalamicznej. Erotyzm spektaklu
wzrasta w ciągu wydłużania się piosenki i rozbierania Panny i ma
swój finał w ukazaniu jej nagości (oczywiście w granicach
konwencji). To rzadko spotykana cecha kaszubskiej
obyczajowości przedstawianej na scenie, którą warto docenić.
Widowisko Kowalskiego ma również swoisty walor edukacyjny,
ponieważ krok po kroku zapoznaje publiczność z nazwami
stroju kaszubskiego, co poniekąd wzbogaca leksykę odbiorcy i
wzmacnia jego wiedzę o pomorskiej obyczajowości. Oczywiście
to specyficzna edukacja, nie do zastosowania w nauczaniu
wczesnoszkolnym.
Dwa widowiska Kowalskiego zostały powiązane na tyle
elastycznym zwornikiem kompozycyjnym, że umożliwia
on połączenie w jedno przedstawienie dwu cząstek, choć
oczywiście możliwa jest prezentacja tylko jednej. Ważną rolę
wedle Autora odegrać ma w działaniach scenicznych
i pozascenicznych publiczność widowisk, to przecież dla niej
155

Opis tego edukacyjnego elementu tożsamościowego zawarty jest w pracy:
R. Drzeżdżon, To je krótczé, to je dłudżé... Wędrówki szlakiem obrazkowych nut,
Wejherowo 2014.
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część pieśni wykonywana jest po polsku, część zaś po kaszubsku.
Dzieje się tak, ponieważ Kowalski zakłada, iż widowiska oglądać
będą tak miejscowi Kaszubi, jak i letnicy, owi przygodni turyści
odwiedzający Pomorze na wakacje, dla których organizuje się
swoisty wieczorek zapoznawczy czy folklorystyczną imprezę.
Specyfiką aktywności parateatru odznacza się również
widowisko pt. Topienie węgorza, które odgrywane jest w północnej
części Kaszub, w Gnieżdżewie. Podstawą tekstową jest w tym
przypadku zbiór humoresek Jana Patocka, Figle gniéżdżewsczich
gbùrów156. Utwory te ośmieszają i wyszydzają zachowania
Kaszubów z Gnieżdżewa. Mówią o tym, jak wpadli na pomysł
hodowli w stawie solonych śledzi, innym razem postanowili
utopić węgorza. Ich „pomysłowość” realizowała się również
w sianiu soli, chwytaniu chmur w wodzie, czy wreszcie
we wciąganiu byka na wieżę, żeby zjadł trawę. Przedstawienie
tego typu zachowań było w układzie Patoka żartobliwym
napiętnowaniem ogólnoludzkich przywar, choć zogniskowanych
na przykładzie północnokaszubskiej wioski, podobnie jak się to
dzieje w polskiej tradycji przedstawiania Wąchocka.
Humoreski Patocka stały się inspiracją do organizacji
ludowego festynu w Gnieżdżewie. Od 2008 roku mieszkańcy
wioski przygotowują widowisko w języku kaszubskim, które
składa się ze scenek obyczajowych, przemarszu po wiosce,
wreszcie pokazów zręczności. Przedstawienie jest teatralnym
elementem corocznej imprezy Topienie węgorza, w której chętnie
uczestniczy społeczność północnych Kaszub157. Atmosfera
wydarzenia jest zasadniczo ludyczna. Aktorzy grają w języku
kaszubskim, w poetyce naturalistycznej, z przerysowanymi
156

J. Patock, Figle gniéżdżewsczich gburów, za stôrima powiôstkama napisoł Jan
Patock (Wùj Wrëk), Wejherowo 2006 [pierwsze wydanie: Gdańsk 1920]. Większość
z nich przełożył na język polski Stanisław Janke i opublikował w zbiorze Ptak
za uszami. Humor i satyra Kaszubów, oprac. S. Janke, Gdańsk 1992.
157
Do wspomnianego powyżej wydania Figli dołączona została płyta CD
z materiałem dźwiękowym, zaś w 2009 roku realizowano krótkometrażowy film
Topienie węgorza, w którym można zobaczyć widowisko z udziałem mieszkańców
Gnieżdżewa. Poza tym odnaleźć można relacje filmowe z widowiska
na ogólnodostępnych portalach internetowych.
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charakterami, twardymi żartami i komicznymi sytuacjami.
Postacie grają do siebie, czasami zwracają się do publiczności,
co współtworzy atmosferę radosnego festynu. Jest to wydarzenie
istotne tak dla miejscowej społeczności Kaszubów, jak i dla
licznie odwiedzających imprezę turystów z Polski i zagranicy.
Innym parateatralnym zdarzeniem jest Czarne wesele,
od ponad dwudziestu lat organizowane w pierwszych dniach
maja w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach158. Jest
to inscenizowane kopanie zwartego, czarnego torfu, podczas
którego
mieszkańcy
okolicznych
wiosek
przebrani
w dziewiętnastowieczne stroje chłopskie wydobywają go
z podmokłego gruntu. Torf był niegdyś głównym materiałem
opałowym, który wykopywany w maju za pomocą specjalnych
szpadli, które formowały go w kostki, leżał kilka miesięcy
do jesieni na słońcu i w przewiewnych miejscach. Obdarzenie
nazwą czarne wesele czynności kopania torfu jest zasadne z kilku
powodów. Po pierwsze była to i dzisiaj również tak wygląda,
aktywność wspólnotowa. Cała wioska przez kilka dni
uczestniczyła w dobywaniu torfu, kolejno zaopatrując nim
wszystkie chaty. Po zakończeniu kopania był więc powód, aby
po ciężkiej pracy radośnie obchodzić świętowanie. Po drugie
weselenie się ma swój powód w zapewnieniu możliwości
bezpiecznej egzystencji. Przygotowanie odpowiedniej ilości torfu
na wiosnę umożliwiało przeżycie mroźnego czasu zimy. Można
więc wspólnie cieszyć się z klarownej perspektywy przyszłości.
W dzisiejszej sytuacji kulturowej Czarne wesele
to działania ludoznawczo-festynowe, które zawierają przede
wszystkim składniki edukacyjno-inscenizacyjne. Rozgrywają się
od 1995 roku wedle scenariusza przygotowanego przez
etnografów Henryka Soję i Violettę Tkacz-Laskowską. Przez
wiele edycji widowisko ma wciąż podobny przebieg rozgrywający
158

Znaczenie i konteksty czarnego wesela: H. Soja, G. Włodarska, Formy prezentacji
kultury ludowej w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, „Nasze Pomorze” 2001, nr 3;
V. Tkacz-Laskowska, „Problem Słowińców”. Od Zagrody Muzealnej do Muzeum Wsi
Słowińskiej. W: Muzea pomorskie, Twórcy, zbiory, funkcje kulturowe, red. C.
Obracht-Prondzyński, Słupsk-Gdańsk 2005, s. 73-nast.
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się w kilku uprzednio przygotowanych na terenie Muzeum
miejscach
(domach
mieszkalnych,
pomieszczeniach
gospodarczych oraz przydomowych działkach), przez wiele
godzin dwu-trzydniowej imprezy etnograficznej159. Oprócz
kopania torfu inscenizowane są również takie tradycyjne prace
dawnych Słowińców-Kaszubów, jak wyrabianie klumpów czyli
specjalnego obuwia dla koni pracujących na grząskiej glebie,
naprawianie sieci za pomocą archaicznych dziś narzędzi, wypiek
chleba i ciast, czy uzyskiwanie z mleka masła i sera. Wykonawcy
dawnych, gospodarskich czynności wchodzą w bezpośrednie
relacje z widzami-turystami, objaśniając specyfikę pracy, jaką
wykonują. Publiczność może uczestniczyć w całym procesie np.
wypieku placków, prania ubrań czy najważniejszego w tym
zdarzeniu kopania torfu, może również w specyficznym
przeglądzie obejść wszystkie stanowiska Muzeum, jakby to były
mansjony widowiska teatru średniowiecznego. Atmosfera
zabawy wzmacniana jest jeszcze koncertami kaszubskich kapel
i stoiskami z produktami rękodzielnictwa ludowego.
Arcydzieło literatury kaszubskiej w wersji teatralnej
Epopeja kaszubska Aleksandra Majkowskiego doczekała
się pokaźnej literatury badawczej, wyznaczającej różnorakie
sposoby interpretacji tego najważniejszego utworu literatury
kaszubskiej. Nie brakuje wśród nich ujęć w optyce realizmu,
historyzmu, symbolizmu, strukturalizmu, krytyki mitograficznej,
komparatystyki, translatoryki i innych jeszcze sposobów
odczytywania powieści160. Warto przy poniższych rozważaniach
159

Materiał ikonograficzny z tej imprezy zawarty jest m.in. na stronach Muzeum Wsi
Słowińskiej: www.muzeumkluki.pl
160
Wymieńmy podstawowe tropy interpretacyjne utworu: J. Drzeżdżon, Wędrówki
Remusowe po Kaszubach, Gdańsk 1971; T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa.
W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996; Życie i twórczość Aleksandra
Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997 (szczególnie: T. Linkner,
Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregrynacje i twórcze fascynacje, s. 69-106;
J. Treder, Kaszubszczyzna Majkowskiego. Główne rysy i fazy rozwojowe, s. 107-124;
F. Kluge, Obraz Niemca w powieści kaszubskiej „Życie i przygody Remusa”, s. 147-

127

zająć się teatralną recepcją powieści Majkowskiego, ponieważ jest
ona bardzo ważnym medium propagującym tradycję
kaszubską161.
Trudno bez skrupulatnych badań życia teatralnego
Kaszub stwierdzić ile razy i dzięki komu Życie i przygody Remusa
Aleksandra Majkowskiego doczekały się prezentacji scenicznych.
Każda z realizacji odbyła się w określonych warunkach
społeczno-politycznych i estetyczno-artystycznych, co w wyraźny
sposób
odcisnęło
się na
sposobie
zaadoptowania
i zinterpretowania powieści. Zacznijmy od prac teatralnych
Elżbiety i Tadeusza Czaplińskich ze słupskiego teatru lalek
„Tęcza”, którzy realizowali scenariusze teatralne Natalii
Gołębskiej162, dotyczące kaszubskich i pomorskich legend oraz
podań. Dla nas najważniejsze jest jednak to, że w konsekwencji
ich długofalowych prac doszło do inscenizacji Remusa
Aleksandra Majkowskiego. Adaptacji dokonał Edward
Mazurkiewicz, korzystając z przekładu Lecha Bądkowskiego
i dodając do warstwy słownej przedstawienia utwory Floriana
Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, Bolesława Faca, Tadeusza
Micińskiego, Adama Mickiewicza oraz przykłady anonimowej
literatury ludowej. Całość nazwano Remus – rycerz kaszubski,
spektakl wyreżyserowała Zofia Miklińska, scenografię
przygotował Romuald Strzelecki, muzykę Wanda Dubanowicz
160; „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy
arcydzieło europejskie, red. T. Linkner, Słupsk 1999 (szczególnie: Z. Zielonka,
Wyznaczniki arcydzieła „Życia i przygód Remusa” Aleksandra Majkowskiego, s. 2540; A. Kuik-Kalinowska, Kobiety Remusa – kilka refleksji i uogólnień, s. 45-57; T.
Linkner, Mit celtycki w powieści Majkowskiego, s. 101-118); J. Borzyszkowski,
Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002;
teksty Józefa Borzyszkowskiego, Adeli Kuik-Kalinowskiej oraz Jerzego Tredera
zamieszczone w: A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji,
oprac. i przypisy J. Treder, wstęp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, J. Treder,
Gdańsk 2010.
161
Kilka akapitów poniższego tekstu pierwotnie znalazło się w moim artykule:
D. Kalinowski, Remus teatralizowany. Z problemów inscenizacji i poetyki, „Acta
Cassubiana” 2011, s. 124-140.
162
Scenariusze te są nam dziś znane dzięki publikacji: N. Gołębska, Fantazje
kaszubskie, Gdańsk 2003. Patrz również: Natalia Gołębska. Dokumentacja
działalności, oprac. J. E. Wiśniewska, Łódź 1996.
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a choreografię Zbigniew Skrzeczko. Niewiele się dowiemy
o kształcie artystycznym przedstawienia z notatek
dziennikarskich i recenzji pospektaklowych, gdyż są skromne163.
Wiemy tylko, iż w 1986 roku „Tęcza” przygotowała swobodną
adaptację powieści w konwencji teatru lalkowego kierowanego
ku młodemu widzowi, którą zaprezentowano widzom słupskim i
gdyńskim164. Z wybranego sposobu realizacji wynikały umowne,
kolorowe scenografie, wyraziste, quasifolklorystyczne figury
lalek, ilustracyjna rola muzyki i jednowymiarowa interpretacja
aktorska. W wymiarze adaptacji teatralnej celem podstawowym
było tutaj dostosowanie wielowątkowego utworu Majkowskiego
do poziomu odbioru sztuki u dziecięcego widza. Stąd na miejscu
partii refleksyjnych i realistycznych wyakcentowano z powieści
fragmenty fabularne i bajkowe. Rezygnując z rozterek ideowych
bohatera, na plan pierwszy podano jego osobowościowy rozwój
i rozliczność przygód, jakie przeżył. W wymiarze ideowym
przedstawienia tego typu przesunięcia adaptacyjne powodowały,
że bohater mityczny stawał się bohaterem ludycznym, choć
oczywiście nie tylko dla śmiechu go Mazurkiewicz i Miklińska
konstruowali. W interpretacji teatru „Tęcza” Remus był
bohaterem, który poznawał trudy życia, uczył się, co to znaczy
odpowiedzialność, oraz potrafił odróżnić dobro od zła.
W tak dydaktycznych i moralizatorskich celach spektaklu znikała
poetyckość i wizyjność literackiego pierwowzoru, znikała
również panorama kaszubskiej kultury i obrzędowości, bez której
Remus stawał się nieco szablonową postacią o bajkowym
rodowodzie i parenetycznym wymiarze.
Przywołajmy teraz inny przykład. Weźmy adaptację
i inscenizację Remusa w medium teatru telewizji, której dokonał
sj., Przygody kaszubskiego rycerza, „Pomerania”, 1987, nr 5, s. 55.
O roli teatru „Tęcza”: 25 lat Teatru „Tęcza” (1946-1971). Wydanie jubileuszowe,
Słupsk 1971; XXX-lecie „Tęczy” (1946-1976), oprac. Z. Kulawas, Słupsk 1976; 40
lat. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”, oprac. Z. Miklińska, M. Świątkowska-Pakuła,
Słupsk 1986; J. Dąbrowa, Pani Zofii kraina legend, „Pomerania” 1988, nr 5, s. 37-38;
60 lat Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku, oprac. R. Sztabnik, Słupsk 2006; A. Sobiecka,
Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, Słupsk 2009,
s. 32-73.
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Krzysztof Gordon. Reżyserem spektaklu telewizyjnego był
Marian Ligęza, za scenografię odpowiedzialny był Jacek Mocny
a za muzykę Andrzej Głowiński. Wśród aktorów (z teatru
„Ateneum” i „Wybrzeże”) należy dostrzec Janusza Bąkowskiego
(Remus), Lucynę Legut (Marcjanna), Stanisława Dąbrowskiego
(Michał) i Sławomirę Kozieniec (Marta). Spektakl przygotowany
był jesienią 1986 roku a został wyemitowany 11 maja 1987 roku.
W telewizyjnym przedstawieniu z literackiego wzorca
wykorzystano stosunkowo wiele materiału podawanego w języku
polskim. Nie wszystkie jednak części epopei Majkowskiego miały
swoje sceniczne reprezentacje, a jedynie pierwsza, co może
wzbudzać dyskusję, dlaczego pozostałe wątki pominięto, a tak
bardzo wyeksponowano Na pustkowiu165. Realistyczno-ludowa
konwencja spektaklu pozwoliła reżyserowi i aktorom zbudować
Zbytnie
chwilami
ciekawe
konkretyzacje
tekstu166.
zaakcentowanie realistycznego aspektu powieści sprawiło, że
oglądamy dziś realizację tekstowo zaledwie poprawną, obciążoną
szczegółami scenograficznymi i strojami naśladującymi
autentyczny ubiór Kaszubów sprzed 100 lat. Spektakl
przypominał przez to aktorsko dobrą deklamację wygłaszaną
wśród muzealnych eksponatów. Próbą wyjścia z tego
artystycznego impasu było realizowanie scen w przestrzeni
otwartej, na tle pomorskiego krajobrazu. Ten krok ku technice
filmowej nie przyniósł jednak zadowalających efektów, nie
zyskali na tym aktorzy czy przedstawiane otoczenie. Realizacja
Remusa, jaką zaproponował Krzysztof Gordon, jest przykładem
określonego typu postępowania w inscenizacjach teatralnych
literatury kaszubskiej. Polega ona na możliwie dokładnym,
realistyczno-etnograficznym podejściu do tradycji kaszubskiej.
Tego typu podejście nie jest oczywiście niczym nagannym.
165

Janusz Kowalski w tekście powstałym jeszcze przed realizacją filmu wysuwał
propozycje, aby zrealizować wieloodcinkowy serial oparty na powieści
Majkowskiego. Dopiero tak szeroko realizowana adaptacja mogłaby dorównać sile
artystycznego wymiaru literackiego oryginału. Patrz: tegoż, Remus jako serial,
„Pomerania” 1984, nr 12, s. 24-26.
166
Recenzja ze spektaklu: J. Kowalski, „Remus” w telewizji, „Pomerania” 1987, nr 9,
s. 24-25.
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Chodzi raczej o to, aby powiązać zewnętrzne przejawy
kaszubskiej kultury materialnej ze światem wewnętrznym
Kaszubów i ze sposobem przeżywania przez nich rzeczywistości
duchowej. Owe czynniki nie istnieją niestety w ujęciu Krzysztofa
Gordona na zbliżonym poziomie, Remus stał się folklorystycznobaśniową opowiastką z aktorami, którzy grali emocjonalnymi
schematami scenicznymi i chodzili w obcym sobie kostiumie.
Nasycenie inscenizacji składnikami realistycznymi powoduje,
że traci się perspektywę metafizyczną czy mityczną powieści
Majkowskiego, która wszak jest ze wszech miar również
opowieścią o wyobraźni. I wreszcie rzecz ostatnia: jeśli
w zamyśle autora realizacji scenicznej Remusa miał występować
tak duży udział czynnika autentycznej tradycji Kaszub – a tak
chyba projektował swoje działanie Krzysztof Gordon167 –
to przecież prezentacja spektaklu powinna wybrzmieć w języku
kaszubskim nie zaś w polskim...
Sięgnijmy teraz ku jeszcze odmiennemu przykładowi
adaptacji i inscenizacji epopei Majkowskiego; myślę tutaj
o Remusie Teatru „Dialogus” w reżyserii Jaromira Szroedera.
Do spektaklu tego parchowska grupa dążyła długo a i wersje
przedstawienia były różne. Na początku swojej drogi twórczej
założony w 1992 roku Teatr „Dialogus” stworzył misteria
wielkanocne i bożonarodzeniowe, później pojawiło się
przedstawienie
Drzwi
i
wreszcie
pod
koniec
lat dziewięćdziesiątych pierwsza wersja Remusa. To dojrzewanie
do powieści Majkowskiego (w sensie doboru repertuaru teatru)
odbywało się równolegle z dojrzewaniem zespołu aktorskiego.
Pierwsze misteria odgrywały dzieci ze szkół podstawowych,
Drzwi grała młodzież ponadgimnazjalna, w Remusie byli to już
studenci. Dojrzewanie fizyczne i emocjonalne wiązało się
również z rozwojem samoświadomości członków zespołu. Praca
167

Słowa krytyki, które tutaj padają w stronę realizatorów przedstawienia
nie przekreślają oczywiście innych działań, które podejmował zespół Teatru
Wybrzeże i sam Krzysztof Gordon w sferze inscenizowania literatury kaszubskopomorskiej. Patrz całościowy opis działalności tego środowiska w pracy: 200 lat
teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, red. J. Ciechowicz, Gdańsk 2004.
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nad spektaklem okazywała się specyficznie pojmowanym teatrem
edukacyjnym, w którym dochodziło do budowania zrębów
tożsamości kulturowej168. Przesunięto przy tym zakres relacji
między reżyserem a aktorem, reżyser nie narzucał gotowych
rozwiązań artystycznych czy pomysłów interpretacyjnych, ale
pozostawiał tę przestrzeń do wypełnienia przez wykonawców.
Odkryte
przez
osoby
bezpośrednio
uczestniczące
w powstawaniu spektaklu mity, podania, legendy i opowieści
kaszubskie przestawały być jedynie własnością wąskiej grupy
zapaleńców a stawały się ważne dla szerszego środowiska wsi.
Okazywało się, że opowieści o Remusie wciąż są obecne
w tradycji ustnej, stąd też pomysł na Remusonalia, działania
edukacyjne, które realizowano nie tylko w samym Parchowie, ale
i w okolicy169.
Czynnik antropologii teatru pozwolił Dialogusowi
przeczytać i przedstawić później na scenie historię na wskroś
kaszubską a jednocześnie ogólnoludzką i uniwersalną.
Antropologia teatru umożliwiła docenienie oryginalnej warstwy
rytualnej i obyczajowej kaszubszczyzny, ale jednocześnie
sprawiła, że widzi się ją w mitach, gestach i melodiach
charakterystycznych także dla innych tradycji i literatur. Żëcé
i przigodë Remusa stają się wówczas nie tylko hermetyczną
teatralną odsłoną kierowaną wyłącznie dla Kaszubów,
lecz dramaturgiczną etnograficzno-emocjonalną peregrynacją
ku przeszłości Pomorza, co więcej - podróżą ku niepewnej
przyszłości z zadaniem intelektualnego spożytkowania dawnych
podań w dzisiejszych realiach kulturowych.
Jedną z ostatnich realizacji arcydzieła Majkowskiego jest
Remus Teatru Snów. To przedstawienie zrealizowane
w konwencji teatru ulicznego przez zespół Zdzisława Górskiego
168

O celach teatru edukacyjnego patrz w książkach zbiorowych: Teatr edukacyjny –
Komunikacja bez granic, red. M. Gliniecki, L. Maksymowicz, Słupsk 2001; Teatr.
Terapia. Edukacja. Asertywność. Twórczość. Rozwój, red. M. Gliniecki,
L. Maksymowicz, Słupsk 2004.
169
Patrz: Remus [pseud.], Remusonalia w Parchowie, „Pomerania”, 2000, nr 7-8,
s. 87.
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miało już sporo prezentacji w Warszawie, Gdańsku, Bytowie
Premiera
odbyła
się
i
innych
miejscach170.
16 lipca 2009 roku (Gdańsk) w reżyserii Zdzisława Górskiego,
który również przygotował scenariusz i scenografię, za kostiumy
odpowiedzialni byli Maciej Wojcieszkiewicz, Anna Kozaryna
i Krystyna Bienias, rzeźby istniejące w spektaklu wykonał
Waldemar Faryno. Konwencja teatru ulicznego spowodowała,
że powieść Majkowskiego stała się dla zespołu kanwą
dla sekwencji obrazów, które wywodzą się co prawda ze świata
oryginału, lecz dążą do ukonstytuowania odrębnej rzeczywistości
teatralnej171. Poszczególne sceny przedstawienia istniejące dzięki
sugestywnej
muzyce,
wyrazistym
rysunkom
postaci
i wielofunkcyjnym rekwizytom tworzą oniryczną i symboliczną
opowieść. Realizatorzy spektaklu poszukują dla intelektualnych
treści powieści teatralnego ekwiwalentu, stąd wóz drabiniasty,
łódź, łóżko czy rybacka sieć w rozlicznych kontekstach
znaczeniowych, które nadają prezentacji waloru na tyle
uniwersalnego, że przesłanie sztuki staje się zrozumiałe także dla
widza nie znającego kaszubskiego pierwowzoru. Innym znowu
razem w spektaklu pojawiają się bardziej jednoznaczne w swej
wymowie figury orła czy zamku, aby zobrazować odpowiednie
partie utworu Majkowskiego, co mogą docenić przede wszystkim
wnikliwi czytelnicy. Realizacja Teatru Snów jest niewątpliwie
najbardziej „twórczą zdradą” kaszubskiego arcydzieła, udaną
propozycją przełożenia języka literatury na język teatru.
170

M. Wysocka-Błaszczak, Śmierć po kaszubsku, czyli rzecz o „Remusie” Teatru
Snów, www.sztukaulicy.pl; P. Cz., Wieczorna podróż przez krainę snów, „Kurier
Bytowski”, 2009, nr 29 (861), s. 17; A. Dąbrowska, Remus ożywa w Teatrze Snów,
„Pomerania” 2010, nr 9, s. 18-21.
171
Jest to zgodne z dyrektywami, jakie wypowiadał Górski wiele lat temu: „Używam
metafory, która otwiera pole skojarzeń, otwiera dyskusję, zmusza do myślenia.
Posługuję się obrazem. Nie jest on zdaniem, wykładem, linearnym przekazem. Obraz
działa wszystkimi swoimi elementami i relacjami między nimi. Umożliwia przekaz
pełniejszy. Niewyczerpywalny w analizie. Obserwuję potrzebę tekstu. Tekstu
własnego. Wypowiadanego w teatrze, wypisanego na murze z wyszukiwaną formą
graficzną. Moim tekstem jest opowieść obrazami bez słów.” Patrz: Z. Górski,
Refleksje. W: Koniec teatru alternatywnego?, red. D. Kalinowski, Słupsk 1998, s.
143.
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To próba wyprowadzenia klasyki kaszubskiej z tradycyjnego
medium przekazu ku współczesnym formom obecności
w formie sztuki ulicy. To także sposób podkreślenia
odmienności generacyjnej i wynikającej stąd różnicy w odbiorze
świata. Zamiast opisu pojawia się obrazowy skrót, zamiast
charakterystyki istnieje metafora, zamiast realizmu oniryczny
znak. Remus Teatru Snów nie ma tragicznego zakończenia jak
w oryginale, główny bohater zaakceptował śmierć i odchodzi
w przestrzeń bez poczucia niedopełnienia zadania
i bez kompleksów.
Jedną z ostatnich realizacji epickiego arcydzieła
Majkowskiego jest spektakl Remus gdańskiego Teatru Miniatura.
Adaptacji i dramatyzacji dokonał Romuald Wicza-Pokojski,
spektakl wyreżyserował Remigiusz Brzyk, nad scenografią
czuwała Katarzyna Zawistowska, muzykę skomponował Adrian
Amrugiewicz. Spektakl grany jest od jesieni 2014 roku głównie
dla młodego widza. Nie jest to jednak typowe przedstawienie dla
dzieci, lecz konwencja mityzującego opowiadania o wydarzeniach
tożsamościowego rozwoju człowieka. To przedstawienie losów
kaszubskiego bohatera podawanych nie poprzez skupienie uwagi
na lalkach, ale i przez ukazanie znaczeń narracji wypowiadanej
przez aktorów-animatorów, wytrąca adaptację z jednoznacznych
ram teatru edukacyjnego czy realistycznego. Spektakl
zaopatrzono w symboliczną, monochromatyczną kolorystykę,
narracyjną, ale nie nachalną muzykę, co zuniwersalizowało
propozycję teatru Miniatura172. Przedstawienie z wieloma
narratorami, z klimatyczną grą świateł prowadzi ku teatrowi
wizyjnemu i przypowieściowemu. Poza tym śpiewność
i muzyczność inscenizacji wiedzie w stronę poetyki teatru
rytualnego, choć nie dąży się tutaj ściśle do kaszubskich korzeni
ludowości, a raczej do estetyki prostoty i nieudziwnianego słowa.
172

Patrz recenzje: J. Puzyna-Chojka, Kaszubskie Dziady, www.teatralny.pl; K.
Wysocka, Dzivné są drogji i sądë Boskji, czyli Remus, ricerz kaszubski,
www.gazetaswietojanska.org; A. Busler, Parę słów o Remusie, „Pomerania” 2014, nr
12 (tutaj także recenzje J. Kroplewskiego, B. Kroplewska, J. Szroedera.
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Spektakl bazując na kaszubskiej tradycji, nie jest zatem
zarezerwowany jedynie dla kaszubskiej publiczności.
Kilka faktów z historii
Po
przedstawieniu
kilku
wybranych
zjawisk
parateatralnych w sferze sakralnej, widowisk środowiska
świeckiego i realizacji scenicznych teatrów profesjonalnych, które
rozgrywały się na Kaszubach, warto dokonać choć
wywoławczego przeglądu miejsc i środowisk, które
współtworzyły i niejednokrotnie wciąż tworzą teatralny pejzaż.
Wejherowo
W mieście tym już w II poł. XVIII w. uczniom szkoły
klasztornej ojców franciszkanów zezwolono prezentować
przedstawienia teatralne w budynku szkolnym i w pałacu
Przebendowskich. W 1768 r. odbyła się premiera Wiersza
dialogicznego, którego autorem był jezuita ks. Izydor Pokrzywicki.
Jak nietrudno się domyślić, była to sztuka teatru dydaktycznomoralistycznego. Później na początku dwudziestego wieku (od
1911 r.) członkowie Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej grali
sztuki dla ludu173. Natomiast w 1925 roku powstał teatr szkolny
prowadzony w ramach Regionalnego Koła Kaszubskiego.
Wystawiono wówczas pod opieką nauczycielki francuskiego
Marii Kręckiej sztukę Kaszëbe pod Widnem Jana Karnowskiego
oraz w reżyserii polonistki Stefanii Mireckiej Powrót Odysa
Stanisława Wyspiańskiego (1932). Kilka lat później w 1935 roku
powołano do życia Teatr Kaszubski im. Hieronima Jarosza
Derdowskiego pod kierunkiem reżysera i aktora Władysława
Helleńskiego174. Zespół wystawił wiele sztuk w języku polskim
i po kaszubsku, traktując swoją działalność jako misję
173

Zob. K. Derc, Amatorski ruch teatralny w Wejherowie. Wspomnienia i przyczynki,
„Pomerania”, 1969, nr 2; R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Wejherowo 2006,
s. 274-276.
174
Zob. B. Breza, Wejherowo w okresie międzywojennym i okupacji, [w:] Historia
Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 304-307.
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antygermanizacyjną. Poza tym nauczycielki miejscowego
Seminarium Nauczycielskiego Stanisława Panek i Stefania
Wędrychowska opracowały i wystawiły Swaty kaszubskie175,
a Franciszek Schroeder przygotował sztukę Jakub Wejher
napisaną częściowo po kaszubsku176.
W roku 1945 zreaktywowano Teatr Kaszubski
im. Hieronima Derdowskiego, zaś Franciszek Szreder,
a następnie Edward Ogórek próbowali nadać mu wymiar
artystyczny. Nie był to jednak dobry czas ze względu
na okoliczności problemów powojennych. W 1946 roku
powołano zatem Teatr Kaszubski im. Jana Karnowskiego, który
przygotował spektakl Hanka sę żeni Bernarda Sychty. Sztuka była
prezentowana w wielu miastach Pomorza177. Zespół
pod kierownictwem Klemensa Derca wystawił także
przedstawienie oparte na innej sztuce ks. Sychty Przebudzenie178
(1948 r.), inscenizację Katiliny ks. Heykego179 oraz dramat Jana
Rompskiego Jo chcę na swiat (1948). Przy braku akceptacji
ze strony Sychty na formę przedstawień jego sztuk oraz coraz
większych trudnościach ówczesnego życia politycznego aktorzy
zawiesili działalność180. W 1951 roku polonista i germanista
Hubert Suchecki założył Amatorski Zespół Teatralny Regionu
Kaszubskiego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej, który
odgrywał proste sztuki napisane w języku kaszubskim. Utwory
dotyczyły
aktualnych
przemian
mentalnościowych
na Kaszubach, zaś swą formą sięgały do wodewilu i teatru
175

J. Szews, B. Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie.
W 25-lecie likwidacji Liceum Pedagogicznego, Wejherowo 1994, s. 79.
B. Breza, Wejherowo w okresie międzywojennym i okupacji, s. 307.
177
R. Osowicka, Teatr w naszym mieście, „Nasz Tygodnik Gryf Wejherowski” 1995,
nr 1.
178
J. Walkusz, Piastun słowa - ks. Bernard Sychta 1907-1982, Gdańsk-Pelplin 1997,
s. 172-173.
179
L. Roppel, Karnowski, Heyke, Majkowski jako przedstawiciele regionalnego teatru
kaszubskiego, „Rejsy”, 1948, nr 8.
180
K. Derc, Pamiętnik, t. 1, Wspomnienia z działalności w amatorskim ruchu
artystycznym 1915-1972, Wejherowo 1972, mps w zbiorach MPiMK-P, s. 58 i n. Zob.
także J. Rompskiego, Materiały organizacyjne dotyczące Regionalnego Teatru im.
J. Karnowskiego w Wejherowie zgromadzone w MPiMK-P.
176
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edukacyjnego181. W 1958 roku wznowił aktywność Teatr
Kaszubski, działający teraz pod opieką Zrzeszenia Kaszubskiego
i artystycznym kierownictwem Klemensa Derca i Pawła Szefki182.
Oprócz repertuaru polskiego, zagrano również widowisko
Gwiżdże Szefki, które ukazywało jeden z elementów
kaszubskiego roku obrzędowego. Z teatrem tym wiązano
ogromne nadzieje, ale nie miał on atrakcyjnego repertuaru
i oprócz widowiska Szefki nie wystawiono w nim sztuk
kaszubskich.
Już w realiach XXI wieku próbowano w Wejherowie
zorganizować cykliczny Przegląd Kaszubskojęzycznych Teatrów
Ulicznych Wekwizer, lecz impreza nie wrosła na stałe w życie
teatralne. W najnowszych czasach w mieście zaistniał Teatr
Neokaszubia, który prezentował spektakl Sąd Nieostateczny Lecha
Bądkowskiego (2014)183 na deskach Filharmonii Kaszubskiej.
Najnowszą inicjatywą teatralną Kaszubów z Wejherowa jest
Przegląd Stand up Comedy Szpòrt na żokach, który promuje
przede wszystkim kabaretowe formy wyrazu (dwie edycje,
w 2015 i 2016 r.).
Gdańsk
W Gdańsku wystawiono pierwszą sztukę, Tragedię
o bagaczu y Łazarzu z Pisma swiętego wyiętą y Nowo wierszem opisaną
Polskim, w której pierwszy raz jako postać literacka występuje
Kaszuba. Utwór ten, przypisywany Janowi Gulińskiemu
vel Śniatowskiemu, wydany w 1643 roku, to zdaniem Jerzego
Sampa „jedna z najbardziej oryginalnych sztuk barokowych”184.
Dla spraw kaszubskich najważniejsze jest jedno z intermediów
tego dramatu, w którym występuje Kaszuba Sobieraj, zajmujący
181

Szersze rozważania: D. Kalinowski, Hubert Suchecki. Zapomniany dramaturg
kaszubski, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2015, s. 134-145.
182
I. Trojanowska, W Wejherowie powstanie zawodowy teatr kaszubski, „Kaszëbë”,
1958, nr 5.
183
A. Jablonsczi, „Neokaszubia” to je wicy jak nôdzeja „Pomerania” 2014, nr 10,
s. 59.
184
J. Samp, Literatura pomorska, [w:] Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów (historia
i współczesność), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht. Gdańsk-Lubeka 2000, s. 655.
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się handlem dziczyzną. Krótka scenka intermediowa nie pozwala
na rozwój postaci, lecz mimo to widzimy poprzez nią Kaszubę
jako zapobiegliwego i rzetelnego handlarza oferującego bogactwa
pomorskich lasów185. Tragedia o bogaczu i Łazarzu to pierwszy
sposób wykorzystania kaszubszczyzny do celów ściśle
artystycznych. Do charakteru intermedium wprowadziło
to ważny element ludyczny, wyzyskujący efekt kontrastu między
wiejskim i naturalnym Kaszubą a miejskim i cywilizowanym
Kuchmistrzem.
Motyw kaszubski pojawia się w międzywojennym życiu
teatralnym Gdańska także w realizacji sztuki Bernarda Sychty
We gwiôzdkę186, dokonanej przez uczniów z Gimnazjum Polskiej
Macierzy Szkolnej pod kierunkiem prof. Kazimiery Jeżowej
(1932). W sytuacji powojennej najkonsekwentniej przedstawiano
sztuki
kaszubsko-pomorskie
w
trójmiejskim
Teatrze
„Miniatura”187, do czego zachęcali Róża Ostrowska188, Natalia
Gołębska189 i Lech Bądkowski190.
Słupsk

Teatralną specyfiką tego miasta jest Teatr Lalki „Tęcza”,
który kilkakrotnie inscenizował sztuki bazujące na tradycji
185

Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z rękopisu odczytał i do druku przygot. J. Treder,
Gdańsk 1999.
J. Walkusz, Piastun Słowa, s. 160.
187
M. Szczepkowska, 20 lat teatru na Wybrzeżu. Wspomnienia i obserwacje, Gdynia
1968; H. Jurkowski, Teatr „Miniatura”. Tezy do monografii, Gdańsk 1979;
Z. Watrak, Teatr „Miniatura”. Artyści i konwencje. W: Gdańsk teatralny. Historia
i współczesność, Gdańsk 1988.
188
Patrz teksty w książce zbiorowej: Pro memoria Róża Ostrowska (1926-1975),
zebrał i oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk – Wejherowo 2003 oraz M. BukowskaSchielmann, Świat teatru Róży Ostrowskiej. W: Róża Ostrowska, Bibliografia oraz
trzy szkice o życiu i twórczości, oprac. A. Fac, Gdańsk 2014, s. 57-101.
189
J. E. Wiśniewska, Natalia Gołębska. Dokumentacja działalności, Łódź 1996,
H. Jurkowski, Natalia Gołębska, „Teatr Lalek” 2001, nr 3, s. 39-43; D. Kalinowski,
Tematy, techniki i konteksty dramaturgii Natalii Gołębskiej, „Nasze Pomorze” 2015,
nr 17.
190
O jego działalności teatralnej: D. Kalinowski, Między moralitetem a baśnią.
Dramaty Lecha Bądkowskiego. W: Lech Bądkowski. Literatura i wartości, red.
D. Kalinowski, Bytów – Słupsk – Gdańsk 2009, s. 129-141.
186
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kaszubskiej191. Teatr powstał za sprawą Elżbiety i Tadeusza
Czaplińskich, którzy choć sami nie byli Kaszubami,
ich działalność przysłużyła się kulturze kaszubskiej w sposób
znaczący192. Można to zaobserwować od lat siedemdziesiątych,
kiedy wystawiono sztukę Jana Karnowskiego Kaszubi pod
Wiedniem w adaptacji i reż. Zofii Miklińskiej-Jaśniewicz (1972
r.)193, tę samą rzecz, po niewielkich zmianach, zaczęto grać także
w 1983 r.194 Przedstawienie pokazano także w trakcie
uroczystości trzystulecia odsieczy wiedeńskiej w Brzeźnie
Szlacheckim oraz na IX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek
w Opolu w 1983 r.195 Ze słupską „Tęczą” współpracowała
gdańszczanka Natalia Gołębska - reżyserka i autorka tekstów
spektakli w konwencji teatru lalki. Pracowała ona od 1952 roku
w Teatrze Lalek „Miniatura” w Gdańsku, sięgając do tematyki
pomorskiej poprzez reżyserowanie sztuk powstałych na bazie
utworów Franciszka Fenikowskiego czy Lecha Bądkowskiego.
Do tradycji kaszubskiej silniej nawiązała dzięki trzem dramatom
realizowanym w Słupsku: Guli-gutce, Diabelskim skrzypcom oraz
Damroce i Gryfowi196. Wszystkie te sztuki prezentowane były pod
koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w słupskim Teatrze Lalki
„Tęcza”. Owe trzy dramaty są skierowane do młodego odbiorcy,
realizując nieco odrębne cele. Guli-gutka czyli śpiewogra lalkowa
na kaszubską nutę została napisana głównie dla walorów
muzycznych, zaś z folkloru kaszubskiego zaczerpnięte zostały
191

J. Dąbrowa, Jubileusz pomorskiej „Tęczy”, „Pomerania” 1986, nr 10, s. 13-14.
O dokonaniach Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”: J. Dąbrowa-Januszewski,
Z notatnika kaszubskiego. Słupsk 1988; A. Sobiecka, Motywy pomorsko-kaszubskie
w repertuarze Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku. W: Językowy, literacki
i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 273-282.
193
Z. Miklińska, Z Kaszubami pod Wiedeń, „Pomerania” 1979, nr 6.
194
Zob. M. T., Kaszubski repertuar teatru lalkowego w Słupsku, „Komunikaty
ZG ZK-P” 1987, [kwiecień], s. 6-7.
195
Zob. E. Sz., W trzysta lat później, „Pomerania” 1983, nr 12; Z. Talewski, Kaszubi
pod Wiedniem, „Gryf” 1983, nr 7; Z. Janiszewski, Miłość nie nagrodzona, „Pobrzeże”
1984, 8, s. 18; M. Eckert, A. Twardowska, Etnografia a teatr lalek – refleksje
muzealnika, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1995, s. 95.
196
Teksty dramatów wydane zostały dopiero po śmierci Autorki: N. Gołębska,
Fantazje kaszubskie, Gdańsk 2003.
192
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postacie sztuki, umiejscowienie akcji oraz kilka motywów
muzycznych. W dramacie Diabelskie skrzypce, fantazja kaszubska
elementów świata folkloru Kaszub jest już więcej. Cały utwór
jest zapisem przygód głównego bohatera, który przyobiecał
zdobycie dla swojej wybranki serca diabelskich skrzypiec. Zanim
do tego dojdzie napotkamy szereg postaci z kaszubskiej
demonologii i poznamy dojrzałość uczucia młodych kochanków.
W jeszcze odmiennym wymiarze sięgnęła Gołębska do tradycji
kaszubskiej w dramacie Damroka i Gryf... za panowania Świętopełka
Wielkiego. Jest to opowieść teatralna oparta na legendzie
o księżniczce Damroce córce pomorskiego księcia Świętopełka.
Głównym celem utworu zdaje się być przybliżenie młodemu
widzowi trudnej przeszłości Pomorza, z uwypukleniem ważnej
dla Kaszubów postaci Świętopełka i jego związków politycznych
z Polską.
Później pojawiały się jeszcze Licho z Gardna
na podstawie tekstów bajek i baśni o Pomorzu Tadeusza
Petrykowskiego i w 1987 r. swobodna adaptacja powieści Żëcé
i przigodë Remusa pt. Remus – rycerz kaszubski197.
Kościerzyna
Jedna z pierwszych realizacji teatralnych nawiązujących
do kultury kaszubskiej dokonała się przy okazji otwarcia
i poświęcenia budynku „Bazar” w Kościerzynie w 1910 r. To tam
właśnie, na specjalnie przygotowanej scenie teatralnej
zaprezentowano przedstawienie i tańce kaszubskie198. W tejże
Kościerzynie działał w okresie międzywojennym ks. Leon Heyke
i właśnie dlatego tutaj w 1932 r. odbyła się prapremiera jego
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Zob. sj., Przygody kaszubskiego rycerza, „Pomerania”, 1987, nr 5, s. 55.
O twórczyni tych spektakli zob. J. Dąbrowa, Pani Zofii kraina legend, „Pomerania”
1988, nr 5, s. 37-38.
198
Zob. i por. A. Bukowski, Życie kulturalne (od końca XIX wieku). W: Kościerzyna.
Zarys dziejów miasta do 1939 roku, red. M. Kallas, Toruń 1994, s. 194-195 oraz
tenże, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 179-180.
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szołobułki Agust Szloga199, a w cztery lata później kolejnej sztuki
– Katilina200.
Kartuzy
W życiu teatralnym Kartuz duże znaczenie miało Koło
Akademików Kaszubów założone w 1937 roku. Przewodniczącym był tutaj Aleksander Arendt, a działalność teatralna
była formą artystycznej i edukacyjnej aktywności studentów.
Wystawili oni już 28 sierpnia 1937 r. dramat B. Sychty Hanka sę
żeni w reżyserii Franciszka Gruczy201. W rok później kaszubscy
studenci wystawili sztukę Franciszka Tredera Wrëje202.
W tym pierwszym okresie powojennym działał
w Kartuzach powiatowy oddział Towarzystwa Teatrów i Muzyki
Ludowej,
dzięki
któremu
przykładowo
wystawiono
w Pomieczynie sztukę ks. B. Sychty Hanka sę żeni. Ciekawą
inicjatywą było też Towarzystwo Kultury Rodzimej „Welecja”
w Kartuzach, które powstało w 1946 roku, zaś rok później
przygotowało widowisko pt. Ścinanie kani, prezentowane później
w szkołach i świetlicach całego powiatu 203.
Chojnice
Teatr kaszubski pierwszy raz zaistniał w 1933 roku
z inicjatywy Juliana Rydzkowskiego, który w związku
z jubileuszem odsieczy wiedeńskiej postanowił wystawić sztukę
Kaszubi pod Widnem Jana Karnowskiego204. Było to wedle Autora
sztuki zasadne, ponieważ istniała wówczas duża potrzeba
199

S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr Leona Heykego,
Wejherowo 1998, s. 67-68.
200
Tamże, s. 73.
201
Por. J. Walkusz, Piastun Słowa, s. 162; Z. Mrozek, Kaszubsko-pomorska
dramaturgia w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 128- 141.
202
Dzieje Kartuz, t. 2, red. M. Widernik, Kartuzy 2001, s. 125.
203
O powstaniu świetlicy, czy też „izby kaszubskiej”, jak ją zwano w 1946 r.,
i skupieniu się w niej różnych inicjatyw miejscowych (m. in. zespołu „Kaszuby”)
wspominał A. Trzebiatowski, Tak to po prôwdze bëło, Gdynia 1999, s. 67-68.
204
L. Roppel, Karnowski, Heyke, Majkowski jako przedstawiciele regionalnego
teatru kaszubskiego, „Rejsy” 1948, nr 8.
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tożsamościowej pedagogiki oraz chęć sprostowania mylnych
przekonań jakoby szlacheckie, liczne rodziny zasiedlające Zabory
i Gochy tytuły swoje zdobyły podczas antytureckiej wyprawy
wiedeńskiej. Karnowski był
zadowolony i dumny
z pozytywnego efektu przedsięwzięcia. Oprócz Chojnic grano
sztukę m.in. w Brusach, czy Borzyszkowach, wzbudzając duże
zainteresowanie tak ze względu na kaszubskojęzyczny tekst, jak
i patriotyczny wymiar. Z czasem Kaszubi pod Wiedniem stali się
jedną z najchętniej i najczęściej wystawianych sztuk kaszubskich.
W Chojnicach zawsze pamiętano o Janie Karnowskim,
dlatego w 1983 r. pokazano przedstawienie Kaszubi pod Wiedniem,
będące adaptacją fragmentów jego sztuki. Reżyserami byli
Stanisław Miedziewski i Mirosław Gliniecki, wykonawcami
artyści-amatorzy związani z Chojnickim Domem Kultury, grupą
teatralną „Stop” z WSP w Słupsku, „Klepsydrą” z Chojnic oraz
zespół folklorystyczny „Krëbanë” z Brus205. W dziesięć lat
później zespół „Kaszuby” wystawił sztukę ks. Bernarda Sychty
Hanka sę żeni206.
Aktualnie w Chojnicach odbywa się przegląd teatrów
kaszubskich Zdrzadniô Tespisa, który miał jak dotąd trzy edycje,
podczas których dokonuje się prezentacji spektakli oraz
organizuje warsztaty i spotkania z twórcami teatru207.
Lębork

W Lęborku zrealizowano w trudnych, początkowych
latach osiemdziesiątych bardzo dobrze przyjęte jasełka (1981)208.
205

Zob. ko., „Kaszubi pod Wiedniem” w plenerze, „Pomerania” 1983, nr 12;
D. Kalinowski, Obraz – idea – tożsamość. O dramaturgii Jana Karnowskiego.
W: J. Karnowski, Dramaty, oprac. i przyp. M. Cybulski, wstęp C. ObrachtProndzyński, D. Kalinowski, M. Cybulski, Gdańsk 2011, s. 71-139.
206
Zob. Wesele po kaszubsku, „Gazeta Pomorska”, 23.01.1993.
207
Patrz recenzje z tych wydarzeń: D. Kalinowski, Kaszubska scena Tespisa,
„Pomerania” 2013, nr 12, s. 3-5; D. Kalinowski, Wóz Tespisa znowu w Chojnicach,
„Pomerania” 2014, nr 12, s. 12-14.
208
Zob. K. Kleina, Teatr kaszubski odrodzony. Sukces Stefana Fikusa, „Pomerania”
1981, nr 4, s. 16; J. Lipuski, Jasełka po Sierpniu i co dalej?, „Pomerania” 1981, nr 4,
s. 16-17; G. Oss; Byłam babą, „Pomerania” 1981, nr 8, s. 50-51; wk, Powracam do
lęborskich jasełek, „Pomerania” 1981, nr 8, s. 50.
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W dwa lata później przygotowano przedstawienie według
moralistycznego utworu Stefana Fikusa Za judaszowe strzébniki.
Za ten spektakl i prace na niwie kaszubszczyzny autor i aktorzy
otrzymali Medal Stolema209.
Luzino

Na scenie teatralnej Kaszub bardzo wyraźnie zapisało się
także Luzino. Tu jeszcze przed II wojną światową, pod
kierunkiem twórcy zespołu Jana Kotłowskiego przygotowano
kolejno inscenizacje sztuk Bernarda Sychty: Gwiôzdka ze Gduńska
(1937 r.) oraz Dzéwczę i miedza (1938 r.)210. Tradycje teatralne były
kontynuowane także po wojnie. W 1956 r. działał tutaj zespół
teatralny, który na nowo zaprezentował Sychty, Dzéwczę
i miedza211. Dramat ten cieszył się zresztą w Luzinie dużym
poważaniem, ponieważ trzydzieści lat później znowu
go wystawiono, oczywiście z nową obsadą212. Później
zrealizowano również inne dramaty tego Autora Hanka sę żeni
a także Spiącé wòjskò213 oraz na adaptację humoresek Alojzego
Budzisza Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił dokonaną przez
Stanisława Jankego214. Luzino do dziś jest aktywnym teatralnie
miejscem na Kaszubach215.
Sierakowice
Sierakowice stały się w latach dziewięćdziesiątych silnym
ośrodkiem kaszubskiego teatru amatorskiego. Wynikało
to z propozycji scenicznych sierakowickiego zespołu teatralnego
„Bina”, który uprawiał gatunki teatru popularnego216. Zespół
209

J. Dąbrowa, „Za judaszowe strzébniki”, „Gryf” 1983, nr 5, s. 23.
M. Kurpiewski, Jan Konrad Kotłowski. Działacz społeczny, inżynier, fotograf
(1912-1972), Wejherowo 2004; s. 24 i n.; J. Walkusz, Piastun Słowa, s. 163.
211
[b. a.], „Echo Ziemi Wejherowskiej” 1956, nr 7.
212
E. Sz., Teatr w remizie, „Pomerania” 1983, nr 7, s. 32-33.
213
O luzińskich realizacjach sztuk Sychty zob. J. Walkusz, Piastun Słowa, s. 165-166.
214
B. Cirocka, Teatr to nie zabawa, „Pomerania” 1989, nr 6, s. 32-33.
215
Wykaz luzińskich dokonań teatralnych dokumentuje wydawnictwo: 80-lecie
Regionalnego Teatru z Luzina, tekst M. Bistroń, Kwidzyn 2014. Opis tego
wydawnictwa: D. Kalinowski, Lëzëno téatralné, „Pomerania” 2016, nr 6, s. 54-55.
216
I. Joć, Bina spłaca dług, „Pomerania” 2000, nr 7-8, s. 66-68.
210
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wystawił m. in. sztukę Jana Rompskiego Jô chcę na swiat217 (1992
r.), przygotował prapremierę sztuki Aleksego Peplińskiego
Dziwné wrëje218 oraz przedstawienie Stanisława Jankego Roczëzna
i Stefana Fikusa A smierc nie przëchôdô. Grano również sztukę
Dzewczę i miedza219 księdza Sychty oraz Gdzie jest Balbina Anny
Łajming220.
Oprócz działalności zespołu teatralnego odbyło się
w Sierakowicach kilkanaście przeglądów jasełkowych, w których
co roku brała udział duża ilość zespołów, grających w języku
kaszubskim (niektóre sztuki były opublikowane na łamach
„Pomeranii”)221. Ponadto w miejscowości tej odbywały się
przeglądy szkolnych teatrów kaszubskich pn. „Kaszëbskô Bina”,
przyciągające atmosferą święta wielu zainteresowanych222.
Wiele

Obecność kaszubskiego słowa na scenie wiąże się
z działalnością Wicka Rogali w Wielu, który w 1919 roku
przygotował wraz z przyjaciółmi zaadaptowany na scenę przez
ks. Wacława Wojciechowskiego poemat humorystyczny
Aleksandra Majkowskiego Jak w Koscerznie koscelnygo obrele223.
Prezentacja
przyniosła
wiele
artystyczno-społecznego
zadowolenia, wszyscy byli owym faktem poruszeni, zaś
w kolejnych miesiącach sztuka ta była wielokrotnie

217

Jô chcę na swiat, „Gazeta Kartuska”, 22.06.1995.
M. Kolka, Przy przepełnionej sali. Czwarta premiera na 3-lecie, „Wiadomości
Sierakowickie” 1995, nr 2.
219
R. Wenta, Między ołtarzem a miedzą, „Nasz Tygodnik Kartuzy” 1997, nr 49.
220
M. Kolka, Mały jubileusz – piąta rocznica, „Wiadomości Sierakowickie” 1997, nr
2; G. Skrzypkowski, Gdze je Balbina, „Gazeta Kartuska”, 18.02.1997.
221
Warto podkreślić, że podobnych przeglądów grup jasełkowych odbywa się
na Kaszubach sporo (np. w Wielkim Klinczu, Tuchomiu itd.).
222
Zob. [b. a.] Kaszëbsko Bina, „Słupia” 1994, nr 13; [b.a.] „Kaszëbsko Bina”
w Serakôwicach, „Lesôk” 1994, nr 6; I. Kulwikowska, P. Łagosz, X lat Powiatowego
Przeglądu Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”, Sierakowice 2009.
223
K. Ostrowski, Pieśniarz znad wielewskiego jeziora, „Kaszëbë” 1958, nr 4, s. 5;
Ostrowski K., Pieśniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela, Gdańsk 1985,
s. 36-38.
218

144

prezentowana w różnych zakątkach Kaszub, wzbudzając duże
zaciekawienie224.
Niezabyszewo
Jedną z ciekawszych inicjatyw teatralnych było założenie
zespołu w Niezabyszewie. Powstał już w sierpniu 1945 r. pod
kierownictwem Kaszubki Anny Gawron225. Rozwijał swoją
działalność w różnym natężeniu przez ponad 30 lat, wystawiając
różne sztuki kaszubskie (np. ks. Leona Heykego, Agusta Szlogę
i ks. Bernarda Sychty, Dzéwczę i miedza). Do 1966 r. zespół dał
ponad 340 przedstawień na całych Kaszubach i poza nimi226.
W 1974 r. przygotował inscenizację poetycką pt. Pomión zwónów,
a w 1975 r. sztukę ks. Sychty Spiącé wòjskò.
Pelplin

Z Pelplinem przez całe swoje dojrzałe życie związany
był ks. Bernard Sychta. W kręgu studentów seminarium,
z którego się wywodził i w którym pracował (Klub
Kaszubologów), przygotowano dramatu Sychty Ostatnô gwiôzdka
Mestwina227. Przedstawienie to wspominał po latach
ks. Kazimierz Raepke, adtwarzając specyfikę pracy
nad spektaklem228 (1959 r.). Ten sam zespół ludzi zaprezentował
później sztukę w Kartuzach i Oliwie. Po raz drugi sztuka owa
była wystawiona przez pelplińskich kleryków w 1970 r.229
Gnieżdżewo
W latach siedemdziesiątych wyróżniał się działalnością
teatr z Gnieżdżewa k. Pucka, który najpierw wystawił sztukę
224

Zob. J. Borzyszkowski, Wielewskie góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii, Gdańsk
1986, s. 71 i n.
225
O pracy A. Gawron zob. art. J. Ślipińskiej, „...że wa jesta Kaszëbji!”, „Głos
Koszaliński” 1961, nr 72.
226
H. Jaroszyk, Artystyczny ruch amatorski na Ziemi Koszalińskiej. W: Koszalińskie
w 20-leciu, Poznań 1966, s. 289.
227
J. Samp, Bernarda Sychty dramat o Mestwinie, „Pomerania” 1987, nr 2.
228
K. Raepke, Premiery dramatu Sychty o Mestwinie, „Pomerania” 1987, nr 5, s. 57.
229
J. Walkusz, Piastun Słowa, s. 174.
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Pawła Szefki Dëguse (1974 r.)230, zaś w kilka miesięcy później jako
drugą sztukę przygotowano dramat Bernarda Sychty Hanka
sę żeni (1975 r.)231. Działania teatralne powróciły do Gnieżdżewa
wraz z widowiskami Topienie węgorza, o których wspomniano
powyżej.
Zapceń

W Zapceniu istniał teatr Beleco działający między 1981
a 1991 rokiem. Kierowany od początku przez Joannę GilSlebodę przygotował kilka kaszubskich sztuk Anny Łajming:
adaptację Czterolistnej koniczyny, Gdzie jest Balbina?, Spotkania
na Półmacku, Szczesce oraz Dwie kobiety232. Dzięki kilku opisom
można dziś prześledzić, jak wyglądała specyfika istnienia teatru
kaszubskiego działającego na wsi233.
Parchowo
W połowie lat siedemdziesiątych wystawiono
w Parchowie Wesele kaszubskie234 księdza Bernarda Sychty,
co było początkiem ruchu teatralnego w tej wiosce. Następnie
zespół folklorystyczny „Modraki”, pod kierunkiem Waldemara
Kapiszki przygotował ponownie Wesele kaszubskie (1992 r.)235.
Od tego też roku działał w Parchowie zespół teatralny
„Dialogus”, prowadzony przez Jaromira Szroedera. Teatr
realizował specyficzną, wywiedzioną z praktyk teatralnych Teatru
230

„Dëgusë” w Gnieżdżewie, „Dziennik Bałtycki”, 23.04.1974.
Hanka sę żeni, „Dziennik Bałtycki”, 16.10.1974; W Gnieżdżewie wystawili
„Hankę”, „Pomerania” 1975, nr 2, s. 34 „Hanka sę żeni” w Gnieżdżewie, „Dziennik
Bałtycki”, 8.04.1975.
232
[b. a.], „Gdzie jest Balbina”, „Pomerania” 1985, nr 7, s. 6. O twórczyni teatru Joannie Gil-Ślebodzie zob. S. Janke, Między Zapceniem a Pysznem, „Pomerania”
1987, nr 8, s. 32-33.
233
Zob. także J. Gil-Sleboda, Bliskie spotkania z Gochami, „Pomerania” 1997, nr 1,
s. 36-37; taż, Laurka dla nieistniejącego teatru. W: Pro Memoria Anna Łajming
(1904-2003), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2004, s. 45-54.
234
Zob. Folklor kaszubski na scenie, „Głos Koszaliński”, 20.03.1975; Nowe
inscenizacje teatralne w bytowskim, „Pomerania” 1975, nr 2, s. 35.
235
J. Walkusz, Piastun Słowa, s. 166-168; Wesele po raz ostatni, „Kurier Bytowski”,
26.08.1993.
231
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Gardzienice
ideę
teatru
poznawczego,
specyficznej
tożsamościowej edukacji przez teatr. Odkrywali zatem podania,
mity i legendy kaszubskie, a dopiero później realizowali je
na scenie236. Przygotowali zatem Misterium o obecności, Drzwi
i Remusa237. „Dialogus” był również gospodarzem ważnej
imprezy teatralnej na Kaszubach „Biesiada Teatralna”, która
konfrontowała kaszubski teatr amatorski z przedstawieniami
profesjonalistów z Polski i innych części świata (1994-2004).
Ku świątyni teatru
W aktualnej sytuacji kulturowej dla tradycji kaszubskiej
warto stworzyć teatr instytucjonalny. Pomocnymi mogą się
okazać doświadczenia Klemensa Derca (pierwsze lata
powojenne)238, postulaty Anny Łajming (lata 60-te)239 czy
Zbigniewa Jankowskiego (lata 90-te)240 oraz praktyka
organizacyjno-teatralna Jaromira Szroedera. Dzisiejszy teatr
kaszubski nie musi już pouczać, walczyć z wynaradawianiem,
wypełniać patriotycznego posłannictwa, choć oczywiście wciąż
może wypełniać swoje wychowawcze cele.
Aktualnie istniejące propozycje dramaturgiczne napisane
w języku kaszubskim można ułożyć ze względu na tematykę
w trzy grupy: dramaty folklorystyczno-obrzędowe, społecznoobyczajowe oraz historyczno-mitologiczne. Część z nich jest
przeznaczona dla odbiorcy niewyrobionego, często szkolnego,
część kierowana jest do widza dojrzałego, dorosłego
i wykształconego. Wszystkie owe formy gatunkowe
i komunikacyjne można systemowo prezentować w kaszubskim
teatrze instytucjonalnym. Jego status organizacyjny wynikać
może z samodzielności dotowanej stale instytucji państwowej,
236

J. i J. Szroeder, Teatr edukacyjny jako sposób pobudzania tożsamości i tolerancji
kulturowej, „Naji Gòchë” 2002, nr 1, s. 40.
237
Zob. Remusonalia w Parchowie, „Pomerania” 2000, nr 7-8, s. 87.
238
K. Derc, Pamiętnik, t. 1, Wspomnienia z działalności w amatorskim ruchu
artystycznym 1915-1972, Wejherowo 1972. [maszynopis w zbiorach MPiMK-P]
239
A. Łajming, A może objazdowy zespół?, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”
1963, nr 1, s. 16.
240
Z. Jankowski, Stworzymy Teatr Kaszubski, „Gazeta Kartuska”, 20.05.1993.
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co pozwala na zbudowanie stabilnej w sensie organizacyjnym,
finansowym i artystycznym placówki. Finansowanie z budżetu
zapewnia minimum utrzymania teatru, które z kolei umożliwia
utrzymanie niezależności od różnego typu zmian układów
politycznych czy ekonomicznych. Budżet Teatru Kaszubskiego
pochodzenia państwowego mógłby być uzupełniany za sprawą
wsparcia organizacyjnego stowarzyszenia bądź fundacji;
co wspierałoby pozytywną atmosferę wokół projektowanych
i realizowanych celów. Skład osobowy zespołu winien zawierać
profesjonalistów teatru (reżyser, scenograf, muzyk, aktorzy,
pracownia garderoby, pracownicy techniczni), w stały sposób
pracujących przy powstających spektaklach. Oprócz nich zespół
powinien mieć grono współpracowników, którzy choć
zawodowo nie pracują w instytucjach teatralnych, jednak tworzą
ciekawy i wartościowy amatorski ruch teatralny Kaszub. Obsada
aktorska mogłaby się składać z aktorów dyplomowanych,
niedyplomowanych oraz adeptów. Repertuar teatru winien być
przede wszystkim kaszubski, a więc obecność na scenie klasyki
dramaturgii i adaptacji literatury kaszubskiej. Warto dbać
o kaszubskojęzyczność prezentacji, choć w oczywisty sposób
powinny się pojawiać spektakle w języku polskim. Siedziba teatru
powinna się znajdować na stałe, na Kaszubach. Niekoniecznie
musi ono się znajdować w Trójmieście, dla specyfiki teatralnej
kaszubszczyzny lepsze byłoby może stworzenie centrum poza
dużą przestrzenią miejską. Formy aktywności spektaklowej
powinny się realizować nie tylko w siedzibie głównej,
ale i w terenie. Formy artystyczne mogą się objawiać tak
w spektaklach pełnoobsadowych, miniaturach dramaturgicznych,
mono-dramach, recytacjach, działaniach parateatralnych,
widowiskach oraz inscenizacjach historycznych. Działalność
edukacyjna teatru kaszubskiego realizowałaby się podczas
warsztatów, sympozjów, prób otwartych. Działalność
animatorska teatru polegałaby na inicjowaniu przeglądów
teatralnych, organizowaniu konkursów recytatorskich, promocji
kultury kaszubskiej przez medium teatralne, współpracy z innymi
ośrodkami mniejszości regionalnych, w tym również
148

z placówkami zagranicznymi. Ten zakres działalności podkreśla
dynamiczność, otwartość oraz atrakcyjność kaszubskiego teatru
tak dla rodzimych mieszkańców Pomorza, jak i dla środowisk
pozakaszubskich.

149

Stanisław Janke
Wątki i motywy poezji kaszubskiej
w kształtowaniu tożsamości
Kto i kiedy dał początek poezji kaszubskiej?
Na łamach „Przyjaciela”, tygodniowego dodatku
do „Gazety Toruńskiej”, 18 grudnia 1879 roku pojawił się pierwszy
fragment poematu Ò rëbôkù Czôrlińsczim co do Pùcka pò sece jachôł241.
Pod tekstem podpisał się Heruś z Wielo, dwudziestosiedmioletni
Hieronim Derdowski rodem z Wiela. Pierwsza księga poetyckiej
opowieści Derdowskiego ukazywała się w odcinkach w Przyjacielu
do marca 1880 roku. Całość wyszła jesienią tego samego roku
w książce pod zmienionym tytułem Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka
pò sece jachôł242. Epopeja dała początek oryginalnej poezji
Kaszubów, a jej autor zyskał miano pierwszego poety
kaszubskiego. Można więc powiedzieć, że za sprawą pierwszej
książki Derdowskiego w 2019 roku będziemy obchodzić 140 lat
istnienia poezji kaszubskiej.
Barwna, poetycka opowieść o pełnej przygód wędrówce
rybaka Czôrlińsczégò ukazuje niczym w kalejdoskopie dzieje ziemi
kaszubskiej, humor, legendy, przesądy oraz radości i smutki
Kaszubów.
Derdowski znany także z kilku innych poematów, lecz już
nie tak popularnych jak Ò Panu Czôrlińsczim... (m.in. Kaszuba pòd
Widnem243, Jasiek z Knieji244), w swojej twórczości literackiej,
przypadającej w okresie, gdy jego ojczysta ziemia znajdowała się
pod zaborem pruskim, akcentował potrzebę głębokiej więzi ludu
241

Stanisław Janke, Derdowski, Gdańsk 2002, s. 32;
Hieronim Derdowski, O Panu Czorlińsczim co do Pucka po sece jachoł, Toruń
1880;
243
Hieronim Derdowski, Kaszuba pod Widnem. W dwusetną roczeznę oswobodzenio
Mniemców i Krzescyjaństwa od tureckiego jarzma w roku Pańścim 1683 napisoł
Jarosz Derdowski, Toruń 1883;
244
Hieronim Derdowski, Jasiek z Knieji. Sporo kupa łgarstw kaszebścich zebrano
i powiązano od Hieronima Derdowściego a naprowdę Jarosza Derdę, Toruń 1885;
242
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kaszubskiego z kulturą polską. Uznał, że warunkiem przetrwania
zagrożonych zniemczeniem Kaszubów jest nierozerwalna
łączność z Kościołem rzymskokatolickim i pełna akceptacja
niepodległościowych aspiracji narodu polskiego.
W Czôrlińsczim Derdowski przekazał Kaszubom swoje
credo i nośny program polityczny dobitnie zapisany w dedykacji
dla Józefa Ignacego Kraszewskiego: Ni ma Kaszub bez Pòlonii,/
A bez Kaszub Pòlsczi245. Poecie udało się w zgrabny sposób
połączyć heroikomiczne przygody rybaka z Chmielna z frazami
podkreślającymi polskość Kaszub. Mówi o tym nie tylko pierwsza
strofa kaszëbsczégò marsza: Tam gdze Wisła òd Krakòwa/ W pòlsczé
mòrze płinie,/ Pòlskô wiara, pòlskô mòwa/ Nigdë nie zadżinie. Ten
zabieg artystyczny bardzo sugestywnie odzwierciedla także jeden
z wątków wędrówki głównego bohatera poematu – pobyt
w Wierzchucinie: Dzéń sã skùncził i witała szarô ju gòdzëna,/ Czej
zmãczony z dłudżi réjze wszedł do Wierzchùcëna./ Chòc ta wies je
Prusakòwa wierã ze dwa wieczi,/ Do dzys jednak w ni mieszkają pòlsczé
katolëczi/ Rëbôk widząc sã ù swòjich Bògù pòdzãkòwôł,/ Klãkł na swiãti
pòlsczi zemi i jã pòcałowôł,/ Jesz sã napił z pòlsczi strudżi czësti, pòlsczi
wòdë,/ A tej pòszedł przenocowac do pòlsczi gòspòdë.
W przeciwieństwie do ojca literatury kaszubskiej swojego
poprzednika Floriana Ceynowy, który traktował kaszubszczyznę
na równi z polszczyzną i innymi językami słowiańskimi,
Derdowski zawsze podkreślał wyższość języka polskiego nad
mową Kaszubów. Autor Czôrlińsczégò pisząc w rodzimym dialekcie
południowokaszubskim, z niewieloma wtrętami słownictwa
kaszubszczyzny północnej, bez dodatkowych znaków graficznych
oznaczających kaszubskie brzmienie liter, chciał być zrozumianym
zarówno przez wszystkich braci Kaszubów, jak i rodaków znad
Warty, Wisły, Sanu i Niemna, jak pisał w przedmowie do pierwszego
wydania Jaśka z Knieji. Była to jego w pełni świadoma, twórcza
polemika z centrokaszubskimi i panslawistycznymi ideami Floriana
Ceynowy.
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Pielęgnowanie
kaszubskiej
historii
i
kultury
z jednoczesnym umacnianiem łączności Kaszub z Polską należało
do programowych zadań powołanego w 1912 roku w Gdańsku
Towarzystwa Młodokaszubów246. Do najbardziej znanych poetów
z tej grupy, publikujących na łamach pisma artystycznoliterackiego
„Gryf”,
należeli
Aleksander
Majkowski,
Jan Karnowski, ks. Leon Heyke. Młodokaszubi używając hasła
Co kaszubskie to polskie uznali, że Kaszubi niezależnie od swojej
odrębności językowej, wraz z Polakami stanowią jeden naród
złączony silnymi więzami wspólnoty kościelnej, kulturalnej,
tradycji historycznej i niedoli.
Poeci młodokaszubi ze szczególnym upodobaniem sięgali
po motywy zarówno z kaszubskiej mitologii jak i rodzimej
obyczajowości, tradycji. W kręgu młodokaszubów zrodził się kult
mowy macierzystej. Do najczęściej przywoływanych strof należy
poetycka prośba Jana Karnowskiego: Jô bëm leno chcôł,/ Żebë twòji
mòwë,/ Co jã Pón Bóg dôł,/ Nie przëkrëłë grobë./ Żebë zawdë précz,
/Tësąc lat ësz żëła,/ Nigdë twòjô chëcz,/ Dlô ni klôtką bëła./ Żebë w letny
dzónk/ Zapragnãła słuńca,/ Lotu smiałi krąg/ Nigdë ni miôł kùńca.
(Jô bëm leno chcôł247). Karnowski podobnie jak Florian Ceynowa,
dramatyzował, że Kaszubi wstydzą się swojej mowy, że zamykają
ją w klatkach domów. Pragnął, aby wielki skarb języka
pozostawiony przez przodków, następne pokolenia nie tylko
czciły i szanowały, ale i obroniły przed zagładą, pomnożyły
niczym zasiew zboża owocujący obfitym plonem.
Poczucie dumy szczepowej oraz językowej i etnicznej
odrębności Kaszubów szczególnie silnie podkreślali w swoich
utworach poeci z grupy ideowo-literackiej Zrzeszińcë. Nazwa
grupy wywodzi się od wydawanego przez nich pisma „Zrzesz
Kaszëbskô”248, które ukazywało się w latach 1933-39 oraz 194547. Działalność zrzeszińców, którym przewodził nauczyciel
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i pisarz Aleksandr Labuda, była wyrazem buntu przeciwko
dyskryminacji Kaszubów przez ówczesną, sanacyjną administrację
rządową i ludność napływową z głębi kraju po odzyskaniu przez
Pomorze niepodległości. Zrzeszińcë żądali dla Kaszubów
wolności, równości obywatelskiej i sprawiedliwości.
Radykalni w swoich dążeniach twórcy z kręgu „Zrzeszë”,
używali w swojej poezji wiele archaizmów, neologizmów
leksykalnych i semantycznych chcąc tym samym udowodnić, że
kaszubszczyzna ma swoiste słownictwo i jest samodzielnym
językiem słowiańskim. Najwybitniejszym poetą zrzeszińcem był
Jan Trepczyk, znany z bogatego dorobku kompozytorskiego
i leksykograficznego. Przez przyjaciół i otaczających go młodych
twórców literatury kaszubskiej został obdarzony tytułem Méster,
jako że był wielkim autorytetem w sprawach kaszubszczyzny,
mistrzem i piastunem kaszubskiego słowa. Opublikowana w nr 9
„Zrzeszë Kaszëbsczi” w 1934 roku pieśń Marsz Naszińców, trzy lata
po debiutanckiej Piesni Sławë, była kolejnym świadectwem
zapowiadającym Jana Trepczyka jako utalentowanego autora tego
gatunku poezji lirycznej. W jego twórczości właśnie pieśń –
wywodząca się z tradycji antycznych obrzędów – najdobitniej
oddawała nastroje wśród zrzeszińców: bojowość, pragnienie walki
o przetrwanie kaszubszczyzny, głoszenie wszem i wobec jak
chwalebny był świt dziejów i kultury szczepu kaszubskiego.
Jan Trepczyk jest autorem kilku książek poetyckich, w tym
wydanego w 1977 roku wyboru wierszy Òdecknienié249. Tytuł tej
książki oddaje obecne niemal w każdym wierszu pragnienie poety,
by Kaszubi przebudzili się z kulturowego marazmu, etnicznego
snu i dostrzegli wreszcie wartość swojej macierzystej mowy,
pokochali ją i strzegli niczym świętego ognia. Jan Trepczyk
w wierszu Kaszëbskô mòwa (1960) przedstawia ją jako doskonałą
piękność, szlachetną kobietę, noszącą w sobie ducha dramatyzmu
dziejowego Kaszubów, narażoną na niszczycielskie siły obcych.
Mimo to Méster Jan przepowiada jej wspaniałą przyszłość
za sprawą samych Kaszubów: Le më cë dómë w pałac przińc/
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I w pierszé sadnąc rédżi. Pochodzący z tego samego pokolenia poeta
i pisarz Józef Ceynowa złożył jej miłosne wyznanie w wierszu
Czëjã ce, mòja rodnô mòwò: Czëjã ce, bò jem twój a të jes mòjô,/ naszi stronë
cëdnym pòdarënkã;/ òd dzecka jem karszniony dobrã twòjim,/ nim dali mie
służisz, bez ùstankù.
Z kręgu zrzeszińców najmniej znana jest twórczość
poetycka Aleksandra Labudy, który głównie zasłynął jako autor
satyrycznych felietonów, podpisywanych pseudonimem Gùczów
Mack. Tylko kilka jego wierszy znalazło się w antologiach. Nie
doczekał się osobnego zbioru poetyckiego, tomik wierszy
Kaszëbsczim jesma lëdã250 ukazał się dopiero w 1996 roku, 15 lat
po śmierci poety. Wiersze Labudy mają charakter manifestów,
w których poeta przypomina dawną, mityczną potęgę Kaszubów
i apeluje do współziomków o solidarność w działaniu na rzecz
zachowania języka, kultury, tradycji i etnicznej tożsamości.
Swoje credo Aleksander Labuda wyłożył w wierszu
Chto…, tak radykalnym, że trącającym wręcz o ksenofobię. Chto
bëlnym chce Kaszëbą bëc/ – pisze w nim – Ten mùszi pò kaszëbskù czëc,/
Kaszubską krew w swich żëłach miec. Ponadto w jego mniemaniu
warunkiem bycia wzorowym Kaszubą jest czcić i miłować Swójsczi
zwëk i swójsczi strój,/ Swójsczi głos i piesni trój,/ Swójsczi wësziw, swójsczi
tuńc. I dalej głosi: Brat za bratã mdzemë stac,/ Kaszëbskô mùszi z grobù
wstac.
Należący również do grona zrzeszińców Stefan Bieszk251
był głównym ideologiem tego ruchu; uznawał Kaszubów
za potomków wielkiego niegdyś, lechickiego plemienia Pomorzan,
które stanowiło pomost między szczepami polskimi a połabskimi.
Przyrodę kaszubską, zatrzymaną w błękicie jezior i rzek, zieleni
wzgórz i dolin, widział niczym w arkadyjskim zwierciadle,
odbijającym mityczną historię tej ziemi i oblicza jej bohaterów.
Wśród nich postrzegał przede wszystkim herosów odrodzenia
kulturowego, poetów i pisarzy - Ceynowę, Heykego,
Majkowskiego, Gulgowskich, Karnowskiego, przyjaciół z kręgu
250
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zrzeszińców Jana Trepczyka i ks. Franciszka Gruczę. Jednak
dźwięk ich złotej liry, jak głosił poeta, lud kaszubski usłyszy
wówczas, gdy będzie silny duchem. Podstawę duchowego
przebudzenia Kaszubów widział w głębokim życiu religijnym,
z jego symbolami i znakami zewnętrznymi. W sonecie Kòscółk
odkrywa: Wiesczi kòscółk - Dodóm kaszëbsczi dëszë!/ Tu òna czwiérzkô ë
piórka rozrëszô,/ Ë pławi së wëżni, skąd je przińdzonô252.
Niemal w całości doświadczeniom wiary poświęcona jest
poezja Elżbiety Bugajnej, Idë Czajinë, Bożeny Szymańskiej,
Bożeny Ugowskiej, Ewy Warmowskiej, Zbigniewa Joskowskiego,
Michała Piepera i Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego. Ich wiersze
są sugestywnymi przesłaniami mówiącymi, że ból egzystencji
i udręki życia można pogodzić i zharmonizować z jasnymi
i radosnymi stronami istnienia. Poezja tych autorów jest apoteozą
życia jako daru Niebios, pragnieniem zjednoczenia się z Bogiem.
Z tego nurtu poezji dobitnie wyróżnia się twórczość liryczna
Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego253. Jako chrześcijanin, człowiek
wiary, buntuje się przeciw temu co zewnętrzne, pokryte marną
pozłotą, odpustowo hałaśliwe: Czë dëcht negò spòdzewôsz sã po nas
Bòże/ tec ë jes rozkochóny?/ W prostoce. Opowiedzenie się poety
po stronie wiary, którą jest przede wszystkim kontemplacją Boga,
postrzeganiem Chrystusa Chromëch, slëpëch, trądowatëch, kochającego
Nôbarżi nëch,/ chtërnëch swiat miôł w zgardze! jest znaczącym
odejściem od religijnego kanonu kaszubszczyzny literackiej,
ze swoistą sakralizacją kultury i miejsc egzystencji człowieka,
przemawiającą przez figury i obrazy, przypominaną w rytmach
rodzimych zwyczajów i roku kościelnego. Bohater liryczny
Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego opowiada się także za życiem
pełnym wewnętrznej równowagi, jest człowiekiem próbującym
unikać szczególnie wszechobecnego w naszych czasach gadulstwa,
a wsłuchującym się w Mùzykã cëszë, spragnionym mądrości.
Postulatywny charakter, z apelami o trwanie przy mowie
ojców, poezja kaszubska zaczęła tracić w latach siedemdziesiątych
252
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ubiegłego stulecia. Jeden z ostatnich takich wierszy napisał Alojzy
Nagel, adresując słowa swojej prośby do dzieci, bo właśnie w nich
zobaczył ostatnich strażników skarbu przodków. Jego liryczny
apel zawarty w wierszu Nie zabôczta jest swoistą syntezą troski
rodzimych poetów o wartość, bez której istnienie świata
Kaszubów byłoby niemożliwe. Pisze w nim tak: Proszã waji, miłé
dzôtczi, / Pò kaszëbsku nie zabôczta!/ Pò kaszëbskù gôdôł stark,/
Pò kaszëbskù rozmiôł tatk, / A co z wama, dzecë, je?/ mùszã rzec, że baro
zle./ Czë to dzéwczã, czë knôpiczk/ Nie rozmieją prawie nick/
Pò kaszëbskù bëlno kôrbiac./ Ni ma co sã, dzôtczi, sromic,/ Chòc z kòpicą
cëzëch lëdzy,/ Mòwë starków sã nie wstëdzë./ Naja mòwa - wialdżi skôrb,/
Drogszô niżle jinszëch sto.
Innym istotnym motywem budującym tożsamość
kaszubską jest w poezji Kaszubów dom rodzinny, domôctwò, chëcz.
Chëcz, chëcza lub chëcze to nie tylko dom, mieszkanie, wnętrze
domu, ale także siedlisko trwania rodzimej mowy, kultury
i tradycji. Świadczy o tym chociażby archaiczny czasownik
odrzeczownikowy wëchëczowac sã, oznaczający zapomnienie o domu
rodzinnym, wynarodowienie się. Wiele Kaszëbów wëchëczowało sã
za grańcą - zanotował ks. Bernard Sychta w swoim Słowniku gwar
kaszubskich254.
Młodokaszuba Jan Karnowski pragnął, by kaszubszczyzna
wreszcie wyrwała się z chëczë-klôtczi i cieszyła się zasłużoną
wolnością. Dziś możemy powiedzieć, że jego życzenie spełniło się
z nawiązką. Kaszubski wyszedł nie tylko z domu, poza opłotki, ale
wręcz jest obecny w szerokim świecie. Z biegiem lat jednak, nie
tylko na Kaszubach, pierwotne znaczenie straciły wartości
kojarzone z domem. Gościnność, swojskość, wierność rodzinna
to dla wielu słowa równie osobliwe jak ogień palący się pod
żelaznym blatem kuchennego pieca czy zapach właśnie
co wyszorowanej drewnianej podłogi. O pełnej ciepła, gwaru
i otwartej chacie kaszubskiej pisze w wierszu Chëcz Jan Rompski.
W wierszu Henryka Hewelta Wdôr ò chëczë jest ona już tylko
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malowniczą ruiną. Oto pierwsze strofy tego wiersza: Mechã zarosła
scana/ i dak stôri chëczë,/ òna na schiłkù dzys stanã,/ kùńczi służebné
żëcé./ Pòdwòrzé jak òtłóg gòłé/ bëlëcą, òstã zarôstô./ Cëszô - nicht nie
zawòłô,/ le pòmión wieków tu òstôł.
Ważny również jest w tej poezji mit o szczególnych
cechach i wielkich cnotach Kaszubów. Sławne zawołanie: Nigdë
do zgùbë/ Nie przińdą Kaszubë z marsza kaszubskiego Czôlińsczégò
Hieronima Derdowskiego odbija się w powiedzeniu: Nas Kaszëbów
nicht nie wëgùbi. Potoczne opinie o skromności i powściągliwości
Kaszubów w wyrażaniu własnej dumy i niepoślednich zalet, burzą
też inne rodzime przysłowia: Kaszëba cwiardi jak dąb, Kaszëbi pòbilë
Krzëżôka, a jesz na bòskôka, Kaszëba setmë dni nie widzy pò ùrodzenim,
ale jak òn téż przezdrzi, to òn przez dãbòwi dél widzy.
Legenda o przymiotach i sile trwania Kaszubów budziła
się w rodzimej poezji w przełomowych momentach historycznych
- po odzyskaniu przez Pomorze niepodległości i po II wojnie
światowej. Często dziś recytowane wiersze Kaszuba wiérny
Franciszka Sędzickiego255 i Kaszëba béł mój tatk256 (z dramatu Bùdzta
spiącëch) ks. Bernarda Sychty świadczą o potrzebie wyrażania przez
współczesnych Kaszubów poczucia jedności i etnicznej,
regionalnej odrębności. Zarówno sztandary z symbolami
haftowanymi złotą nicią, jak i wyszywane słowami wyobrażeń
i zaklęć znakomicie się do tego nadają. W przywołanym
już wierszu Kaszuba wiérny Franciszek Sędzicki pisze odsłaniając
znane stereotypy między innymi : Kaszuba, to mô cwardi łeb,/ nic nie
dô wmówic sobie,/ ò swòją mòwã dbô i chléb,/ nie dufô nowi próbie./
Nie lecy na nowòscë znak,/ wprzód wôrtosc znac chce trwałą,/
co je zaletą, co je brak,/ co chlubą i co chwałą.
Na Kaszubach istnieją, dziś już raczej w formach
szczątkowych, bardzo oryginalne zwyczaje, takie jak dyngowanie,
czyli smaganie dziewcząt gałązkami jałowca w wielkanocny
poniedziałek, archaiczny obrzęd ścinania kani, osąd zła, które
symbolizuje ten ptak, czy pusta noc – czuwanie przy zmarłym
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w ostatnią noc przed pogrzebem. Ten ostatni zwyczaj - swoiste
weselé ùmarłégò, jak się o nim gdzieniegdzie mówi - jest niewątpliwie
jakimś osobliwym świętem ludzkiej godności. Dla poetów
kaszubskich jednak nie to humanitarne oblicze zwyczaju stało się
ważne. Sama metaforyczna nazwa tego przedpogrzebowego
spotkania stała się po prostu trafnym określeniem sytuacji
kaszubszczyzny,
przeważnie
rozpaczliwej
i
tragicznej.
Jan Karnowski w wierszu Pùstô noc za śmierć rodzimej mowy
i kultury wini swoich pobratymców, których Bóg za to zaniedbanie
ukarał jałową, nieurodzajną ziemią. Pół wieku później Alojzy
Nagel w manifeście poetyckim Nie nie spéwôj pùsti nocë niczym
nieugięty rycerz broni piękna starej mowy słowiańskiej, która
bynajmniej jeszcze nie umarła i co więcej, na pewno doczeka się
lepszych dni257.
Niezwykle nowatorska i oryginalna w literaturze
kaszubskiej jest twórczość poetycka Jana Zbrzycy (Stanisława
Pestki)258 autora zbiorów wierszy Pòłudnica, Wizrë ë dëchë, Wieczórny
widnik. Poeta z pietyzmem odnosi się do kaszubskiego słowa,
widząc w nim magiczną obecność duchowego bogactwa
Kaszubów. Zbrzyca posługując się archaizmami i lokalnymi
słowami z rodzinnych, południowych stron Kaszub, symboliką
zaczerpniętą z mitologii i historii, kreuje osobliwe obrazy
poetyckie - pełne metafor, aluzji, wieloznaczności. Mozaikowa,
misterna, trudna w odbiorze poezja Jana Zbrzycy stanowi próbę
połączenia wielowiekowej kaszubskiej tradycji z nowoczesnym
modelem regionalizmu.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
na łamach miesięcznika „Pomerania” zadebiutowało kilku
młodych poetów, którzy jako tworzywo literackie wybrali
kaszubszczyznę. W ich twórczości dominują wiersze białe,
bezrymowe, oparte tylko na rytmie. W gronie tych debiutantów
znaleźli się m.in. Krystyna Muza, Jaromira Labudda, Jerzy Łysk,
Jerzy Stachurski, ks. Jan Walkusz. W opinii recenzentów
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i krytyków literackich to pokolenie poetów wyrosło na glebie
kulturowego przebudzenia Kaszubów. Oni sami również
przyznają, że kaszubszczyzna, świadomość etniczna, pojawiła się
w ich życiu niczym olśnienie. Obecnie każdy z tych autorów ma
w swoim twórczym dorobku co najmniej jeden tomik poezji.
Z tej generacji twórców, moim zdaniem, zdecydowanie wyróżnia
się liryka Krystyny Muzy, pierwszej poetki kaszubskiej, autorki
wydanego w 1981 roku tomiku Mamòta. Muza ma doskonałe
wyczucie kaszubskiej akcentuacji, umiejętnie korzysta z bogactwa
leksykalnego i frazeologicznego kaszubszczyzny północnej.
Stworzyła język poetycki stylizujący żywą mowę Kaszubów
nadmorskich, w której są obecne zarówno spolszczone słowa jak
i archaizmy kaszubskie. Jej wiersze odsłaniają oryginalny świat
liryczny zatrzymany w idealistycznej krainie dzieciństwa, w którym
czary i zaklęcia odbijają surowy klimat Północy, pokazują duszę
człowieka żyjącego u boku potęgi i tajemnicy morza.
Z tej generacji wyróżnia się także twórczość poetycka
Jerzego Łyska. Pobrzmiewa w niej rewolucyjna nuta zrzeszińców.
Patos miesza się z kompleksami, z poczuciem dyskryminowania
przez innych, obcych wobec kaszubszczyzny i Kaszubów. Krzyk
i wołanie poety wydają się być tarczą ochronną wobec całkowitego
niezrozumienia naszej plemiennej specyfiki i mentalności. Równie
wzniosłe, pełne górnolotnych porównań są teksty piosenek Łyska.
Słowa, niczym sztandarowe hasła, zderzają się niejednokrotnie
z sentymentalną refleksją, łzawą zadumą. Poeta nawet w wesołym
śpiewie pobratymców słyszy, że w piersach dłôwią chlëch. Przypisuje
im słabości, zwątpienia, ale nawołuje do wytrwania, solidarnego
trwania w językowej i kulturowej wspólnocie, bo nié wszëtkò
stracóné/ Póczi piesń kaszëbskô zwãczi.
Bardzo istotne w poezji kaszubskiej są wspomniane
wcześniej motywy religijne, a nade wszystko kult maryjny wiążący
się z Sianowem i Swarzewem. Kult Matki Boskiej Sianowskiej,
Królowej Kaszub, ma długą tradycję, jednak w pełni
zaaprobowany przez Kościół został dopiero w latach
sześćdziesiątych XX stulecia. Tę drewnianą sianowską figurę
znaleziono około 1450 roku w niewyjaśnionych okolicznościach
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pod krzewem paproci. Po przeniesieniu rzeźby Matki Boskiej
do miejscowego kościoła, Kaszubi otoczyli ją szczególną czcią,
a z roku na rok coraz więcej wiernych świadczyło o Jej łaskach.
W 1965 roku Sanktuarium Sianowskie zostało wpisane na listę
miejsc słynących łaskami, a rok później Sianowska Pani została
uroczyście ukoronowana i ogłoszona Królową Kaszub. Twórca
z kręgu zrzeszińców ks. Franciszek Grucza, jeden z inicjatorów
koronacji, napisał słowa pieśni Swiónowskô Panienka. Jego hymn
maryjny, z wyraźnymi akcentami idei kaszubskiej, znany jest
głównie koneserom rodzimej literatury. Najbardziej powszechną
na Kaszubach do dziś jest pieśń Kaszëbskô Królewô ze słowami
i muzyką innego zrzeszińca Jana Trepczyka. Ten prosty,
a jednocześnie pełen zgrabnych metafor wiersz, niesiony
dynamiczną i podniosłą melodią, rozbrzmiewa nie tylko podczas
uroczystości religijnych. Do grona autorów pieśni i wierszy ku czci
Sianowskiej Pani dołączyli także inni poeci kaszubscy: Henryk
Hewelt, ks. Rajmund Marszałkowski, Eugeniusz Pryczkowski.
Wszyscy są głęboko przekonani o silnych więzach łączących
Matkę Boską Sianowską z Kaszubami i kaszubszczyzną259.
Ksiądz Franciszek Grucza w swoim wierszu pisał
o cudownej figurze Maryi z Sianowa tak oto: Swiónowskô Panienkò
cëdnô/ Matinką jes nama wiedno./ Cã kaszëbską naj Królewą/Czestnimë
rodną naj mòwą./ Marija./ W Swiónowie, w naj swiãtim môlu,/Wszëtcë
Kaszëbi cã chwôlą./ Dôj nóm znądka niesc do chëczi,/ Czësté serca, swiãté
zwëczi./ Marija.
Pozłacana XV-wieczna gotycka figurka Matki Boskiej
Swarzewskiej jest nie tylko przedmiotem głębokiego kultu,
ale także licznych legend i podań260. Według niezbyt miarodajnych
źródeł historycznych i ludowych podań rzeźba Madonny
znajdowała się na pokładzie holenderskiego korabia, zagrożonego
zatonięciem podczas sztormowej nocy w okolicach Rozewia.
Żeglarze modląc się o ocalenie oddali się w opiekę Matce Boskiej,
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której rzeźba towarzyszyła im podczas podróży. Gdy nad ranem
morze uspokoiło się, Holendrzy w podziękowaniu za ocalenie
złożyli figurkę przy studni w Swarzewie. Znalezioną rzeźbę
swarzewianie przewieźli uroczyście łodziami do najbliższego
kościoła w Helu. Kiedy jednak około 1580 roku helanie przeszli
na luteranizm, figurkę wraz z innymi przedmiotami kultu wrzucili
do morza. Lipowa rzeźba z wizerunkiem Madonny, o dziwnym
spojrzeniu, z nieco asymetrycznym ułożeniem oczu, dopłynęła
na niecce (skrzyni na rybackie haczyki) do Swarzewa, gdzie już
zbudowano kościół. Legendy mówią, że statuetkę Matki Boskiej
znalazła miejscowa kobieta, która zawinęła ją w fartuch i schowała
w domu w drewnianej skrzyni. Kiedy nazajutrz swarzewianka
przyszła nad morze, ponownie ujrzała płynącą figurkę.
Zobaczywszy rzeźbę po raz trzeci poszła do księdza, który
uroczyście w procesji zaniósł ją do kościoła.
Pochodzący z Gnieżdżewa Klemens Derc w Kòlãdze
swôrzewsczi napisał, że przed tą Matką cëdów dzało sã wiele.
W kołysance ks. Bernarda Sychty Nënka spiéwô Dzecątkù: Pùdã do
Swôrzewa na òdpust z Tobą/ Gdze mie nazéwają Mòrza Królową. Józef
Ceynowa, w czasie pobytu w niemieckim oflagu, ułożył wiersz
w całości poświęcony mitycznej historii swarzewskiej Gwiazdy
Morza. W Swôrzewsczi legendzie pisze: Hél stôri pògardzył swëch òjców
wiarą,/pòniżôł plestamë Niebieską Matkã,/ bez miarë pic zaczął
z rozkòszów czarë/ i przëjął w kòscele lëterską gôdkã./ Marija tim
wszëtczim smùconô srodze/ wëbieżała w niecce na mòrsczé dale,/ Ji gwiôzdë
swiécëłë w daleczi drodze,/ a w ùkłonach do nas niosłë Jã wałë./ W naszim
Swôrzewie lud prosti, lud swiãti/ czcył wiedno Ji Miono w pòlu i w bôce,/
w Ni widzôł tarczã na Smãtkù zawzãtim,/ z Ni mòc czerpôł w swòji cãżczi
robòce.
Skoro już mówię o Swarzewie chciałbym powiedzieć
nieco o motywach morskich. Pod koniec lat trzydziestych Andrzej
Bukowski przygotowując szkic „Motyw morza w poezji
kaszubskiej” zwrócił się do młodokaszuby ks. Leona Heykego
o nadesłanie wierszy o tej tematyce do redakcji „Teki Pomorskiej”.
Mieszkający w Kościerzynie poeta odpisał, że w najbliższym czasie
raczej nie jest w stanie „niczym służyć, bo nie mam tu morza,
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a jego wspomnienie jest zbyt słabe i niewyraźne. Bezpośredni
kontakt jest niezbędny”.
Pierwsze motywy morskie pojawiły się już w poemacie
Hieronima Derdowskiego Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sece
jachôł. Nie zachowało się żadne świadectwo potwierdzające udział
poety rodem z Wiela w jakiejkolwiek wyprawie morskiej, ale opis
rejsu Czôrlińsczégò po Zatoce Puckiej i do Gdańska jest
zadziwiająco realistyczny. Autor zatroszczył się nawet o stylizację
mowy rybaków morskich używając terminów: bôt, jadra zamiast
południowokaszubskich: czôłen, sece.
Z twórców młodokaszubskich jedynie Aleksander
Majkowski pisał o ludziach morza, kaszubskich rybakach
i marynarzach przeżywających romantyczne przygody, ale
i ginących w otchłaniach Bałtyku. W wierszu Jazda helana z 1905
roku przywołuje płynącą do Helu szkutę, z której widać: W dole
dzëczi wòdë dunë,/ W górze chmùrë i piorunë. W tym czasie Majkowski
pracował w gdańskim szpitalu Najświętszej Maryi Panny
i redagował dodatek do „Gazety Gdańskiej” pod nazwą „Drużba.
Pismo dlö Polscich Kaszubów”. Prawdopodobnie sam
doświadczył podróży na szkucie, drewnianym statku używanym
w Zatoce Puckiej głównie do przewozu kamieni i piasku.
W okresie międzywojennym o morzu pisali przede
wszystkim twórcy skupieni wokół wejherowskiego pisma „Klëka”
- Klemens Derc, Józef Ceynowa, Leon Roppel. Było to zgodne
z ich ideami. Zawsze uznawali kaszubskich rybaków, niczym
polskich chłopów, za tych, którzy żywią i bronią. Żywią naród
owocami morza i bronią polskiego Bałtyku. Do roli hymnu urosła
Józefa Ceynowy Rëbackô piesniô, ze słowami pierwszego wersu:
Jô jem rëbôk z prapradżada.
Po wojnie kilka popularnych pieśni rybackich stworzył
zrzeszińc Jan Trepczyk. Jego „Hej mòrze, mòrze!” należy
do żelaznego repertuaru chórów pomorskich. Z czasem żywioł
morski i etos rybaka stały się domeną twórców z nadmorskiej
Jastarni: Antoniego Piepera oraz Gerarda Konkela i Mariana
Selina, który o łodzi rybackiej potrafił pisać jak o najdroższym
przyjacielu. Do ich poezji wciąż można odnieść refleksję Andrzeja
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Bukowskiego zanotowaną w 1949 na łamach „Odry”: Morze jest
tutaj zjawiskiem bliskim i powszednim, pozbawionym więc powabu
niezwykłości i egzotyki, odgrywa ono rolę jednego z wielu elementów bieżącego
życia.
W ciągu prawie 140-letniej historii poezji kaszubskiej
ukazało się kilkadziesiąt tomików wierszy, kilka antologii, a także
wiele utworów na łamach czasopism i w okolicznościowych
publikacjach. Poezja kaszubska doczekała się antologii w języku
białoruskim i niemieckim, licznych przekładów na języki
europejskie, w tym przede wszystkim słowiańskie. Droga
kaszubskiej poetyki, wiodąca od ludowej gawędy, lirycznego
gaworzenia, poprzez hymny i manifesty nawołujące do trwania
przy macierzystym języku, pielęgnowania swojszczyzny, coraz
bardziej kieruje się w stronę egzystencjalnej, uniwersalnej refleksji.
Jak pisze Tomasz Wicherkiewicz istotną rolę, często
główną, symbolicznego wyznacznika zbiorowej tożsamości grupy
etnicznej, odgrywa język261. Właśnie język kaszubski współcześnie
stał się w poezji sam w sobie budulcem tożsamości etnicznej
i nosicielem tradycji kulturalnej. Pozostał też swoistym
przewodnikiem po naszej rodzimej kulturze. Poeci kaszubscy – jak
w każdej kulturze etnocentrycznej – zwracają uwagę na czystość
językową swoich rzeczy poetyckich, bez domieszek germanizmów
i elementów polszczyzny. Wciąż jednak do udoskonalenia języka
poezji pozostaje odchodzenie od kalek języka polskiego – i nie
chodzi bynajmniej o leksykę, a konstrukcje gramatyczne i liczniejsze niż dotychczas używanie oryginalnych idiomów
kaszubskich.

261

Tomasz Wicherkiewicz, Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze
studia przypadku z polityki językowej, Poznań 2014, s. 15-23.

163

Ks. Prof. dr hab. Henryk Skorowski
Kierownik Katedry Socjologii Regionalizmu i Miasta
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
e-mail: skorowski@uksw.edu.pl

Kaszubski w liturgii
Jan Paweł II w czasie swojego spotkania z Kaszubami
podczas pielgrzymki do Polski powiedział: „Wiele na polskiej
ziemi zmieniło się i zmienia. Mijają stulecia, a Polska rośnie
wśród kolei losów, jak ten wielki dziejowy dąb, ze swoich
korzeni. To jest wielkie dziedzictwo, z którym idziemy
w przyszłość... Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal
strzegli swojej tożsamości pielęgnując więzi rodzinne,
pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać
swą bogatą tradycje młodemu pokoleniu” (Jan Paweł II, Sopot,
5 czerwca 1999 r.).
Słowa te należy rozumieć jako apel wielkiego Polaka
o zachowanie i uszanowanie w ramach współczesnych procesów
społecznych i kulturowych własnej tożsamości. Jednym
z fundamentalnych elementów zachowania własnej tożsamości
jest język. Troska zatem o własną tożsamość to między innymi
troska o język, dzięki której człowiek jednostkowy
i wspólnota nie tylko komunikują się ale w najgłębszej swej
istocie wyrażają siebie. Po przemianach 1989 roku możemy
znowu na naszych Kaszubach uczyć się własnego języka,
porozumiewać się nim, pielęgnować go. Jest to bez wątpienia
wielkie bogactwo polskich przemian, które pozwoliły nam
wrócić do utraconego w poprzedniej epoce raju decydowania
o sobie.
Nasz kaszubski język znalazł także swoje miejsce
w liturgii, co wydawałoby się sprawą oczywistą. Niestety język
kaszubski w liturgii wzbudza także kontrowersje. W tym
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kontekście warto zatem postawić fundamentalne pytanie: czy
język kaszubski w liturgii Kościoła jest uzasadniony?
Najprościej można odpowiedzieć: oczywiście. Aby
jednak przekonanie to było w pełni uzasadnione warto przez
chwilę zobaczyć argumenty tych, którzy negują jego obecność we
współczesnej liturgii Kościoła.
Uważna analiza tych argumentów pozwala wnioskować,
że ich autorzy wprost stawiają zarzut, że wprowadzenie języka
kaszubskiego do liturgii jest rzeczą niewłaściwą, żeby
nie powiedzieć wprost jawnym złem. Świadczą o tym
stwierdzenia
o
szyfrowaniu
po
kaszubsku
liturgii
i eksperymentowaniu w liturgii. Rzeczowa interpretacja tych
sformułowań może być tylko jedna, a mianowicie, że język
kaszubski wprowadzany od pewnego czasu do liturgii jest
z jednej strony profanacją liturgii, z drugiej zaś strony szkodą dla
uczestników. Na poparcie tych tez przytacza się dwa zasadnicze
argumenty: brak wytycznych Kościoła w tej materii, a właściwe
istnienie takich, które zabraniają wprowadzania języka
kaszubskiego do
liturgii;
wypowiedzi
i
argumenty
językoznawców kwestionujących kaszubszczyznę jako język.
Niekiedy mówi się także o oburzeniu samych Kaszubów.
Tak postawiona i argumentowana przez niektórych teza
o szkodliwości języka kaszubskiego w liturgii domaga
się zabrania głosu w tej sprawie. W tym miejscu warto
podkreślić, iż niniejsza wypowiedź nie jest w najmniejszym
stopniu atakiem na autorów tych przekonań ale próbą
zaprezentowania innego punktu widzenia.
Na pierwszym miejscu kilka zdań na temat
przytaczanych przez autorów argumentów mających stanowić
uzasadnienie ich przekonań i tez. Każdy ma prawo dobierać takie
argumenty, które będą stanowić faktyczne wzmocnienie jego
twierdzeń, byle byłyby to argumenty rzeczowe, merytoryczne
i jasne w interpretacji. Argumenty przytaczane przez
przeciwników języka kaszubskiego w liturgii wydają się nie
spełniać tej roli. Przede wszystkim są to argumenty mało
precyzyjne, niejednoznaczne, a tym samym mogące być
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wielorako interpretowane. I o tym należy wiedzieć. I tak
na przykład jednym z uzasadnień, iż wprowadzenie języka
kaszubskiego do liturgii jest rzeczą niewłaściwą jest powoływanie
się na oburzenie uczestników liturgii sprawowanej w tym języku.
W gruncie rzeczy jest to argument, który może także komuś
innemu posłużyć za uzasadnienie obecności języka kaszubskiego
w liturgii. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ten sam lud
kaszubski (a wiem to z własnych doświadczeń) jest
entuzjastycznie nastawiony do sprawowania liturgii we własnym
języku. Świadczy o tym między innymi duża frekwencja
uczestników liturgii w języku kaszubskim oraz aktywne
angażowanie się w nią.
Kolejnym argumentem mającym uzasadnić tego rodzaju
przekonanie jest rzekomo brak wytycznych Kościoła w tej
materii, a właściwie istnienie takich wytycznych, które zabraniają
takiego „eksperymentowania” w liturgii (Konstytucja o liturgii
świętej, n.36). I ten argument jest nieprzekonywujący. Oczywiście
w tym miejscu pomijam termin „eksperymentowania”. Dla nas
Kaszubów wprowadzenie własnego języka do liturgii nie jest
eksperymentem. Jeśli ktoś tak ujmuje ważne i istotne zagadnienie
to kończy się wszelka rzeczowa dyskusja. Wróćmy jednak
do wspomnianej Konstytucji o liturgii świętej, ponieważ ona
zostaje często przywoływana. Nie trzeba chyba szerzej
tłumaczyć, iż dokumenty soborowe zawierają ogólne zasady,
normy i wskazania dla całego Kościoła, które nie tylko wolno,
ale i trzeba przekładać na konkretną rzeczywistość konkretnych
Kościołów lokalnych pod nadzorem kompetencji kościelnej
władzy terytorialnej. Dotyczy to także Konstytucji o liturgii
świętej. Wspomniana tu interpretacja nie oznacza w żadnym
wypadku odchodzenia od norm i zasad generalnych, ale ich
właściwą interpretację. I tu właśnie tkwi problem. Autorzy tych
twierdzeń nawet nie pokazują problemu tylko przyjmują własną
interpretację, a mianowicie iż do liturgii dopuszczony może być
tylko język narodowy lub ojczysty. Nie można więc dokonywać
tłumaczeń na jakikolwiek język. A może warto zapytać teologów
liturgistów co oznacza użyte w tekście pojęcie język ojczysty.
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Otóż pojęcie to jest interpretowane bardzo szeroko i w praktyce
oznacza dopuszczenie do liturgii języka określonej, konkretnej
społeczności narodowej, etnicznej i regionalnej byle byłby
to faktycznie język, który stanowi o tożsamości określonej
społeczności i jest przez nią używany. Praktyka Kościoła
potwierdza taką właśnie interpretację przytoczonego dokumentu,
jaką jest Konstytucja o liturgii, o czym świadczy chociażby
wprowadzenie nie tylko języków, ale i narzeczy w pracy misyjnej
Kościoła. I w tym przypadku argument autorów negujących
język kaszubski w liturgii jest mało precyzyjny i może być różnie
interpretowany. Może bowiem także stanowić argument
za wprowadzeniem języka kaszubskiego do liturgii.
Słaby jest wreszcie także kolejny argument podważający
kaszubszczyznę jako język. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
nie ma dziś żadnych wątpliwości wśród językoznawców
opowiadających się za kaszubszczyzną jako językiem.
Raz jeszcze zatem podkreślić należy, iż argumentacja
niektórych autorów przeciw wprowadzaniu języka kaszubskiego
jest argumentacją słabą, niewystarczającą a przede wszystkim
niejednoznaczną. Każdy z tych argumentów może być wielorako
interpretowany, a tym samym służyć uzasadnieniu
kaszubszczyzny w liturgii.
Głębszy jednak namysł nad treścią tych przekonań
pozwala wnioskować, że problem języka w liturgii, który
podnoszą niektórzy, jest przejawem bardziej fundamentalnego
problemu, o którym wprost się nie mówi, ale który w sposób
jednoznaczny wynika z analizy przytaczanych argumentów. Jest
to problem regionalizmu i regionalności, których język jest
istotnym elementem i ich miejsca we współczesnej
rzeczywistości, w tym także w rzeczywistości Kościoła. Nie
sposób uwolnić się od myśli, iż autorzy negujący język kaszubski
w liturgii prezentują w tej materii dawne myślenie, kiedy cały
problem regionalizmu i regionalności licencjonowano
sprowadzając do kultywowania etnografizmu i tworzenia
skansenu oraz miłego w swojskości rezerwatu. To właśnie ten
sposób myślenia prezentowany przez wiele lat i realizowany
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w naszej polskiej rzeczywistości prowadził do systematycznego
zniszczenia bogactwa różnorodności w ramach życia
społecznego. Sądzę, iż nie trzeba tego w tym miejscu szerzej
udowadniać. W ten sposób tworzono rzeczywistość „płaską
i amorficzną”.
W tym kontekście należy jednoznacznie podkreślić, że
w dyskusji nad miejscem języka kaszubskiego w liturgii trzeba
najpierw odwołać się do fundamentalnych twierdzeń Kościoła
dotyczących regionalizmu i regionalności, ich znaczenia
i wartości. Pominięcie tego problemu sprowadza całą dyskusję na
płaszczyznę bezsensowności.
Kościół w swoim nauczaniu społecznym podkreśla,
że regionalizm wynika z różnorodności i broni jej zarazem.
I chociaż Kościół zawsze podkreśla potrzebę jedności,
międzyludzkiej solidarności, wspólnotowości (świat to jedna
rodzina ludzka) to jednak domaga się także uszanowania
różnorodności w owej jedności. Chodzi o jedność
w różnorodności. Można zatem powiedzieć, iż pierwszą
fundamentalną tezą katolickiej nauki społecznej z zakresu
regionalizmu i regionalności jest bezwzględne poszanowanie
podmiotowości poszczególnych społeczności i wspólnot
państwowych, narodowych, narodowościowych, etnicznych,
regionalnych itp. (Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis n.14,15,
26, 32. Warto także przestudiować Orędzie Jana Pawła II na
XXII Światowy Dzień Pokoju 1.01.1989 p 2, 5, 7, 8). Prawdziwa
podmiotowość wspólnot i grup to możliwość swobodnego
ich istnienia i działania, a także autentycznego stanowienia
o sobie we wszystkich płaszczyznach. Kościół w szczególny
sposób podkreśla płaszczyznę tożsamości kulturowej
poszczególnych społeczności i wspólnot. Podmiotowość
oznacza zatem także możliwość kultywowania i rozwoju, a także
ciągłego ożywiania i ubogacania swego dziedzictwa kulturowego,
to znaczy tego co własne i specyficzne. Chodzi zatem nie tylko
o „pasywne” przechowywanie, ale także konstruktywne
ożywianie i samodzielne kierowanie wartościami własnego
dziedzictwa kulturowego (Sollicitudo rei socialis n. 15, 26,32).
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Drugą fundamentalną tezą Kościoła z zakresu
regionalizmu, którą należy w tym miejscu przywołać jest katalog
praw należnych wszystkim społecznościom narodowym,
regionalnym,
etnicznym.
Nauka
społeczna
Kościoła
do podstawowych praw zalicza prawo do istnienia, wolności,
suwerenności, zachowania, rozwoju i kierowania własnym
dziedzictwem kulturowym, poszanowania własnego sposobu
życia, wolności religijnej, utrzymywania kontaktów z grupami
o tym samym charakterze kulturowym itp.( Orędzie p. 5, 6, 7, 9,
Sollicitudo rei socialis, n. 15, 26, 32). Prawa te z jednej strony
wynikają z posiadanej podmiotowości, z drugiej zaś strony stoją
w jej służbie w ramach życia społecznego.
Dopiero na kanwie tych fundamentalnych tez Kościoła
(zostały one jedynie zasygnalizowane a nie szeroko omówione)
dotyczących regionalności i regionalizmu można sensownie
dyskutować zagadnienie wprowadzania języka kaszubskiego
do liturgii. Kościół głosi prawo każdej społeczności i wspólnoty
(nie tylko narodowej) do kultywowania i rozwoju własnej
tożsamości w tym także tożsamości kulturowej i wprowadzania
jej na wszystkie płaszczyzny życia wspólnoty. Chodzi zatem
także o płaszczyznę życia religijnego. Język jest jednym
z fundamentalnych elementów owej tożsamości. Nie można
zatem owego istotnego elementu traktować wybiórczo
lub pomijać. Odebranie prawa do wprowadzania własnego
języka w życie społeczności regionalnej, w tym także w życie
liturgiczne, byłoby zaprzeczeniem całego nauczania Kościoła,
byłoby brakiem logiki w tym nauczaniu. To właśnie powyżej
przytoczone tezy nauczania Kościoła dają wspólnocie prawo
do wprowadzania własnego języka także do liturgii (o ile jest
to język faktycznie używany, wspólnota pragnie jego
wprowadzenia do liturgii, następuje to na drodze uzgodnienia
z kompetentnymi kościelnymi władzami terytorialnymi).
Czy zatem kaszubski w liturgii? OCZYWIŚCIE, o ile
wspólnota kaszubska tego pragnie i ma takie zapotrzebowanie.
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Streszczenie
Jednym z fundamentalnych elementów zachowania
własnej tożsamości jest język. Troska o tożsamość to między
innymi troska o posługiwanie się własnym językiem również
w liturgii. Wzbudza to jednak pewne kontrowersje. Jednym
z zarzutów jest kwestionowanie języka kaszubskiego, jako języka,
drugim natomiast jest zarzut eksperymentowania w liturgii.
Dziś nie ma żadnych wątpliwości wśród językoznawców,
opowiadają się oni za kaszubszczyzną jako językiem. Drugi
argument jest również niewystarczający. Kościół głosi prawo
każdej społeczności i wspólnoty do kultywowania i rozwoju
własnej tożsamości i wprowadzania jej na wszystkie płaszczyzny
życia wspólnoty również do liturgii.
Zatem o ile wspólnota kaszubska tego pragnie i ma takie
zapotrzebowanie język kaszubski powinien być wprowadzany
do liturgii.
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The Kashubian Capital of America:
Winona, Minnesota
From the Beginning
In the late 1850s, Kashubian Poles lacked a sense of
their unique ethnicity. They knew they were different from the
local Poles and Germans: they had a language of their own and
were usually far less well off. They worked mightily to raise their
large families on small farms with poor soil and little capital to
improve them. They were never actively persecuted; in fact, the
Prussian authorities treated them rather well before the
Kulturkampf. True, there was mandatory military service in the
Prussian Army, and there were onerous taxes. But they left
mainly because they were hungry, or in Polish, za chlebem: “for
bread.” They traveled to the New Country, alone or with their
families. Sometimes entire extended families traveled together.
Sailing in steerage across the Atlantic took weeks of misery.
Traveling west by train from New York City or Quebec City on
the railroads while speaking little or no English must have been
frightening. Their emigration was an act of incredible courage.
They were headed for the New World, where jobs, farmland,
and a brighter future were available.
This article tells the story of the Kashubian Poles of
Winona: in Hieronim Derdowski’s famous words, “the
Kashubian Capital of America.” The Kashubian Poles of
Winona were not the first Polish colony to establish itself in
North America. In 1854, Silesian Poles had established a colony
in Panna Maria, Texas which ultimately failed. Kashubians had
reached Renfrew County, Ontario and Portage County,
Wisconsin in 1858. The first Kashubians, Jozef and Franciszka
Bronk, reached Winona, Minnesota in 1859. The Renfrew
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County colony was small and remote; the Portage County colony
grew to twice the size of Winona’s, but was dispersed through
several rural settlements. The Kashubian Polish population of
Chicago and Milwaukee were also larger than Winona’s, yet they
were a minority among the mass of Poles who emigrated to
these cities. By contrast, by 1900 Winona had a population of
20,000, 5,000 of whom were Polish. By Derdowski’s estimate,
4,000 of Winona’s Poles were Kashubian. Winona’s Kashubian
Polish community thus made up 20% of the city’s population.
Concentrated in the Fourth Ward, on Winona’s East End (as it
still is today), it played an unusually important role in Winona
politics from the mid 1870s onward, as it developed its own
neighborhoods and business apace.
Warsaw on the Mississippi River
Winona’s first Kashubian Poles settled along the
Mississippi in an enclave their neighbors called either “Warsaw”
or “Poland.” Their money was short; in fact, some families
literally had to work their way to Winona. Moreover, good
farmland in the immediate vicinity was scarce and expensive.
Fortunately, Winona was the third largest city in the new state of
Minnesota, and its economy was growing rapidly. Its success as a
Mississippi River steamboat port made it a transportation hub,
which became only more important once the first railroad came
through in the early 1860s. In turn, numerous businesses sprung
up in Winona, most noticeably the sawmills and flour mills. Jobs
were plentiful in this booming economy. Kashubians were
willing to work hard, for long hours and minimal pay, and
Winona took full advantage. Men performed arduous physical
labor, while women took in laundry and served as domestics.
Hard work with little compensation was nothing new to them.
At last they had a chance to advance themselves and their
families. They sent letters back to the Old Country extolling the
opportunities to be had in Winona: plenty of work and the ability
to save up for a large farm with good land.
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On May 20, 1862 came a stroke of good luck. President
Abraham Lincoln signed a law providing settlers up to 160 acres
of public land upon favorable conditions. Prospective
homesteaders paid a nominal filing fee, and after six months of
residence, were entitled to purchase the land from the
government for $1.25 an acre. After five years of residing upon
the land, the homesteaders received title to the land. This law
was intended to fill the frontier with hard-working yeoman
farmer families, regardless of citizenship status. To the
Kashubian families of Winona, the Homestead Act was a dream
come true. Their first settlement was established in across the
Mississippi River in Trempealeau County, Wisconsin, roughly
ten miles from Winona, in 1862. Kashubian immigrants
established a practice of spending a year or two in Winona
building up a financial reserve before staking a claim in the Pine
Creek area. Several Bohemian immigrant families would join
them. In 1862, Saint Wenceslaus-Sacred Heart Parish was
established, a name which reflected the joint KashubianBohemian composition of the parishioners. Unlike the
Kashubians of Winona, who would never constitute more than a
quarter of its population, the Kashubians of Pine Creek quickly
assimilated the handfuls of Bohemians, Alsatians, and Swiss who
also settled there.
In 1871, Trempealeau County set up Dodge Township,
which includes Pine Creek. After the Green Bay and Western
Railroad passed through in 1872, the small town of Dodge
developed, complete with shops, saloons, and small lumber mills,
thereby making it the center of the community. However, I will
continue to use the name of Pine Creek. Winona would always
remain Pine Creek’s trading center. Individuals and entire
families moved from Winona to Pine Creek (and vice versa)
regularly, and sometimes more than once. Marriage between
Winonans and Pine Creek residents were common, proving that
cultural ties remained very strong on both sides of the
Mississippi River. The author’s grandfather, Jan Karol Bambenek
of Winona, and his grandmother, Leocadia Weronika Pellowska
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of Pine Creek, were married at Saint Wenceslaus-Sacred Heart in
1914. They lived in Pine Creek for two years, and then moved to
Winona. To this day, the descendants of Kashubian immigrants
regularly commute between Pine Creek and Winona. Although
Pine Creek was across the Mississippi River from Winona and in
a different state, it is still best considered as the hinterland
extension of Winona’s Kashubian community. The two are
basically parts of the same whole to this day.
The Establishment of Saint Stanislaus Kostka Parish
Pine Creek had established Saint Wenceslaus-Sacred
Heart Parish with comparatively little trouble: it was a tiny
backwater in the huge Diocese of Milwaukee. The Kashubian
community had acquired its spiritual, and even secular, center
almost immediately. Winona’s Kashubian community needed
such a center too, but the process of creating a Roman Catholic
parish in Minnesota’s third largest city was rather more
complicated. It would have to be done in steps. One important
first step was the emergence of fraternal benefit societies, or
more simply, “fraternals.” In the beginning these were selfinsurance societies. An added benefit was a wide range of
elective offices –this would be excellent “democracy training”
for Winona’s Kashubian Polish immigrants. Winona’s first
fraternal was the Society of Saint Stanislaus Kostka, formed in
1870; Not long afterward came the movement to build a Roman
Catholic parish for Winona. April 2, 1871 a group of four
Kashubian Polish men, assisted by the peripatetic Jesuit, Rev.
F.X. Szulak, summoned a community meeting to begin the
process. A small wooden frame sanctuary was dedicated as Saint
Stanislaus Kostka Church in the summer of 1872, but it took
until 1873 for Rev. Jozef Juszkiewicz as permanent pastor; He
had already worn out his welcome in Chicago. Before the end of
the year, Reverend Juskiewicz began to experience issues with his
new flock in Winona: one angry parishioner (one of the men
who had convened the meeting that led to the parish meeting)
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even physically attacked him in the sanctuary. The cantankerous
cleric was not much missed after his departure in January 1875.
The Kashubian-born Rev. Jan Romuald Byzewski
emigrated to the United States in 1875, because the Kulturkampf
had shut down all Catholic religious orders, including his
Franciscan Order. Fortunately for Winona’s Kashubian Polish
community, he arrived in town not long afterward, becoming not
only pastor of Saint Stanislaus Kostka Parish but the leader of
Winona’s Kashubian community. In the early 1880s he
established a Polish-language school for the parish, a one-room
affair with classes taught by the parish organist. Moreover,
teaching Sisters were still in short supply. To meet the growing
parish’s needs, Rev, Byzewski was compelled to build an entirely
new six-room school in 1887; in that year, he also brought in the
School Sisters of Notre Dame. Although the order was
comprised almost completely of German-speaking nuns, they
were still an improvement over the parish organist. Rev,
Byzewski also had a vital interest in Winona’s place within the
context of American Polonia (the community of Poles in
American “exile”, as demonstrated by his membership in the
Association of Polish Priests in America, and in the 1886
founding of Winona’s celebrated national Polish-language
newspaper Wiarus. Reverend Byzewski elected to leave Winona
and resume active participation in the Franciscan Order.
Polishness in the political field
Winona’s Kashubian community was quickly assuming a
Polish consciousness it could never assume in the Old Country.
Throughout the 1870s, as American Polonia took shape, Polishlanguage newspapers proliferated, written in the “good” Polish
of Warsaw and Krakow, as opposed to what came to be called
the “bad” Polish spoken by Kashubians. Rev. Byszewski
undoubtedly heard confessions in Kashubian, but he also
considered it important for his congregation to learn “good”
Polish. For a city that wanted to participate fully in American
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Polonia, it was crucial to publish at least one Polish language
newspaper – not just as a service to the community but as a
matter of community pride. In 1886, Winona’s new Polishlanguage paper, Wiarus, was established by a group including
Rev. Byszewski. All but the first three editions were edited by the
great Kashubian poet and editor, Hieronim Derdowski. It treated
local and national affairs related to American Polonia, with
additional information on conditions throughout the Old
Country.
It was also a point of pride that the rapid growth of
Winona’s Kashubian Polish community increased its political
importance. Most importantly, in the spring of 1876, Winona
added a fourth aldermanic word, consisting of the extreme East
End of town and encompassing what had been once been called
“Warsaw.” Although the new Fourth Ward was not completely
Kashubian – Bohemians and Germans lived there-its creation
was crucial in lifting Winona’s Kashubian Polish community to
political significance. When they did, it was as members of the
Democratic Party. Also worth noting is that in this admittedly
small town of perhaps 25,000, Winona’s Kashubian Poles
nevertheless came to political prominence far more soon than
did their countrymen in the larger cities. The first Kashubian
Polish alderman was elected in 1876; shortly afterward,
Kashubian Poles were elected to the Winona County Board of
Commissioners, to the School Board, and even to the Minnesota
House of Representatives. Winona’s Kashubian Poles were
adapting to the rules of American politics, and thriving. By the
1880s, they were negotiating the art of balancing their Polishness
against their desire to thrive in their new American culture.
Polishness in the ethnic field
The desire to retain Polishness engendered some crucial
initiatives. “The Polish Legion” was a marching military band
which played at events all around Winona and the region.
Despite their reputation for performing unskilled menial labor,
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the Polish marching band held its own against those of the other
local ethnicities. The Polish Dramatic Club was founded in 1881;
some of Winona’s most prominent Kashubian Poles held
leadership positions. The “prime mover” of the Polish Dramatic
Club was a mail carrier named Jan Aleksander Zaborowski. He
was the author of a play, “Love’s Revenge,” which premiered at
the Winona Philharmonic Hall on April 6, 1883. Restaged by
other Polish American theater companies, it helped to establish
Winona as an important center of American Polonia. In 1886.
the Kashubian Polish community also undertook a remarkable
community venture called the “Polish Stock Company.” The
underlying premise was that Winona’s Kashubian Poles should
shop on the East End instead of downtown, buy from their own
people, and keep as much of their hard-earned money as
possible on the East End. The Winona Athletic Club was
founded in 1895 by ten young Polish men in a summer kitchen
at 800 East Fifth Street. In 1929, a new building was erected at
Fifth and Mankato, complete with a bowling alley (no longer
operating) and restaurants, which continues to serve as a center
of Polish culture.
The number of Poles had had expanded greatly,
meaning the community had to work through serious growing
pains. These were felt particularly hard felt after Rev, Byzewski
and his steady hand left Saint Stanislaus Kostka Parish in 1890;
His successor was Rev. Stanislaw Baranowski, who pastored
uneventfully and was followed by Rev. Konstanty Domagalski in
September 1892, Rev. Domagalski was a divisive figure, both in
Polonia and the church. He wrote polemic articles in Hieronim
Derdowski’s Wiarus, winning enemies under the pseudonym
“Cyrulik,” or “the Barber,” He so antagonized his flock that he
was dragged out of the pulpit by the parishioners who favored
his young associate pastor, and was driven out of town by June
1893. Rev. Antoni Klawiter succeeded on September 10, 1893
and realized a new church was needed, which the parishioners
intended to advertise their arrival in Winona society. The families
of the parish pledged, and paid, every cent they could. On July 8,
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1894, He also felt the need to have Polish nuns teaching at Saint
Stanislaus Kostka School instead of the German Notre Dame
Sisters and unsuccessfully tried to recruit teaching nuns from two
Polish-speaking orders. He unexpectedly left Winona for good
on the evening of July 8, 1894, supposedly due to some
questionable financial deals. A new pastor, Rev. Wladyslaw
Grabowski was appointed; meanwhile, the parishioners blamed
the Notre Dame Sisters for Rev. Klawiter’s departure and
besieged their convent one night, threatening to drive them out
by force. Rev, Grabowski returned to his original parish. On
August 8, 1894 another new pastor, Rev. Jan Cieszynski,
appeared, who was Kashubian born and had been raised in
Winona. The parishioners voted to reject him because he
supposedly “was not a native-born Pole and had a poor accent.”
He, too, returned to his previous parish. There is not enough
space to treat in any detail the arguments, the brawls, speeches
and indignant newspaper articles which resulted from what I
have elsewhere called the “Battle of Saint Stanislaus Kostka.”
The Kashubian Poles of Winona had taken to democracy a little
bit too strongly, a fact noticed by newspapers as far away as Saint
Paul and Chicago.
A Tale of Two Priests
The Roman Catholic Church, however, has never been
a democracy, and the strong-minded Bishop of Winona, Joseph
B. Cotter had put up with enough of the Kashubian Poles’
antics, He called on his mentor, Archbishop John Ireland of
Saint Paul, to request that Rev. Jakob Pacholski be sent to
Winona to become the next pastor Saint Stanislaus Kostka
Parish. He was ordained a priest on June 18, 1886 at Saint Paul.
He was elevated to the rank of Domestic Prelate (Monsignor) by
Pope Benedict XV on August 17, 1918, and he would serve Saint
Stanislaus Kostka faithfully until his death on July 27, 1932.
Within a year, at age 25, Rev. Pacholski had founded
Minneapolis’s first Polish Catholic parish, Holy Cross, and
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pastored it successfully for seven years. No doubt Archbishop
Ireland was reluctant to send such an accomplished young priest
out of his diocese, but Rev. Pacholski was just the pastor Saint
Stanislaus Kostka Parish needed. On November 28, 1895, the
massive new Saint Stanislaus Kostka Church was dedicated: a
symbol to all Winona of what the humble laboring Kashubian
Poles could accomplish. The process was admittedly begun by
Rev. Klawiter, but it took Rev. Pacholski’s iron will to finish the
job. Despite a couple of attempts by Hieronim Derdowski to
challenge him in Wiarus, he quickly established himself as the
central figure of Winona’s Kashubian Polish community.
On June 19, 1904 Rev. Jakob “James” Gara became
pastor of Sacred Heart-Saint Wenceslaus Parish in Pine Creek
and served in this role until his death on December 29, 1937. On
June 24, 1936, he was elevated to the rank of Domestic Prelate
(Monsignor) by Pope Pius XI. In these days, the word of the
pastor in a Roman Catholic parish was virtually law. Like Rev.
Pacholski across the river at Winona, he was the spiritual and
secular leader of Pine Creek’s Kashubian Polish community.
However, his challenges were rather less drastic. Rev. Pacholski
had to guide a fractious flock that tended to behave badly, at
least before his arrival. He also had to represent the Kashubian
Polish minority to Winona’s Germans, Irish, Swedes and
Yankees. Father Gara’s tasks were mostly pastoral; the
Kashubians of Pine Creek were a majority and, as farmers, were
more concerned with their crops than with church politics. Rev.
Pacholski received at the end of the First World War a
proclamation signed by the entire civic leadership praising his
leadership of Winona’s Poles and their contribution to the war
effort. In his later years, he composed in his own hand a detailed
census of his roughly 4,000 parishioners. Rev. Gara, on the other
hand, was known to walk into one of Pine Creek’s saloons (at
least before Prohibition) and buy a beer for every parishioner in
the house. Both exemplary priests are still remembered 80 years
after their deaths.
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Growing Pains
As the existing Kashubian community of Winona and
Dodge-Pine Creek multiplied, and new Kashubian families (and
individuals) continued to arrive in the area, a sort of saturation
point began to appear. The Winona sawmills started to shut
down between 1890 and 1900, bringing unemployment in its
wake. Across the river in Trempealeau County, the land available
for homesteading had pretty much run out. Unlike the first
generation of immigrants, who had often picked up their land
for little or nothing, newcomers were compelled to pay the
market price for land, which only drove land prices higher and
fostered speculation. Moreover, the old Kashubian Polish
tradition of having large families also contributed to the old
Kashubian Polish problem of having too many farmers, and not
enough farmland; the sons and daughters of the first-generation
immigrants were in basically the same condition as the
newcomers. The solution to this land shortage turned out to be
secondary emigration – that is, relocating from Winona or
Dodge-Pine Creek to another location where suitable farmland
was more readily available.
One early site was found in northwestern Minnesota’s
Otter Tail County. Perham would never be a Kashubian or even
Polish town in any sense of the word, due to the preponderance
of Norwegians, Swedes, and Germans. In the northeast corner
of Dakota Territory, the Walsh County town of Pulaski (now
known as Warsaw, North Dakota) was homesteaded in 1878. In
1883, the church of Saint Stanislaus Bishop and Martyr (who is
not to be identified with Saint Stanislaus Kostka) was
established. A new and beautiful sanctuary was dedicated in
1900. A second Polish Catholic parish, Sacred Heart, was
founded in nearby Minto, North Dakota, in 1905 and a new
structure built in 1912. After the beginning of the twentieth
century, a later Kashubian contingent came out to settle near
Beach, North Dakota and Wibaux, Montana. However widely
these satellite settlements were dispersed, they kept close contact
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with each other well into the 1990s. The end of the century saw
other types of growing pains. A second Roman Catholic parish
was desperately needed on Winona’s West End because even the
new Saint Stanislaus Kostka sanctuary was running out of room.
In 1905 Saint Casimir’s Parish was established with a handsome
combination of church and school. Saint Stanislaus Kostka
School had long since outgrown its old 1887 six- room frame
building, and so a handsome three story brick school was duly
constructed. Both developments, of course, were directed by
Rev. Pacholski.
These buildings represented the Kashubian Polish
community’s impressive growth and its hope for an even
brighter future. The two new school buildings particularly
embodied their hope that their children would grow up both
Polish and American. But the fact was that the new generation
was growing up to be Polish American, which was a far cry from
the contention of American Polonia that all Polish-descended
people in America were essentially Poles in exile. But by the turn
of the century, the former “Kashubian” community of Winona
had become totally Polish. The younger generation of Winona
Poles would dress up in their finery, parade about, and express
their pride being Polish. The Polish Legion and the Polish
Dramatic Society were still flourishing. On the other hand, their
loss of any Kashubian self-awareness was sad indeed. This loss
would only be compounded as the years passed by. The “bad”
Polish (that is, Kashubian) was still spoken by the old people at
home; the younger generation judged their Polishness by their
ability to speak the “good” Polish they learned at school and
their participation in “Polish” activities like attending Mass at
Saint Stanislaus Kostka, the annual celebration of Polish
Constitution Day, and events like the spectacular 1910
celebration of the 500th anniversary of the Polish victory over the
Teutonic Knights at the Battle of Grunwald. Perhaps Monsignor
Pacholski put it best in a remark he made to the Winona County
Treasurer, Jan Karol “John C.” Bambenek in the 1920s: “In the
old country you are born Polak, live Catholic, and you die Polak.
181

Here is different. Here you are born Polak, live Catholic, and you
die American. You can see that being Polak-Catholic-American
is just your natural course”.
World War One and Afterward
The First World War drew a heroic response from the
Poles of Winona and Pine Creek. The first Winonan to lose his
life in the war was Seaman Leon J. Wetzel, a native of Winona’s
West End, who died when his destroyer was sunk by a German
submarine. A century later, Winona’s American Legion post still
proudly bears Leon Wetzel’s name. The parish of Saint
Stanislaus Kostka won special acclaim. According to the parish’s
1971 anniversary book, 323 members of the parish served in the
United States armed forces during the war; Saint Casimir’s
contribution brought the number of servicemen (including one
servicewoman, Miss Gertrude Stoltman), to nearly 500. They
also felt a very strong connection with their relatives in the Old
Country. Rallies were held in Winona to raise funds and solicit
recruits for the forces of Polish general Jozef Haller, which was
being formed as the “Blue Division” to fight the Germans in
France but which afterward fought as the “Blue Army” in
Poland against the Bolsheviks. Three local Poles also served in
the “Blue Army;” William Leo Hering and Antoni Skuczynski of
Winona, and Zenon F. Pellowski of Pine Creek, who is believed
to fought against the Bolsheviks. According to a 1918 newspaper
article, forty-four young Polish women from Winona also
volunteered to serve as nurses to Haller’s forces, although it
seems they never did. The end of the First World War on
November 11, 1918 marked nearly the sixtieth anniversary of the
arrival of Winona’s first Kashubian Polish immigrants. It was a
far different world they lived in. The Kashubians of Winona and
Dodge-Pine Creek had come a long way, economically and
socially; they had won the respect of their English-speaking
neighbors. Those who had gone into the armed forces, especially
those who had served overseas, encountered service people from
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all around the United States. They acquired new attitudes from
these interactions and brought them home to Winona and Pine
Creek, tipping the balance even more between Polish and
American. The nationwide xenophobia which rocked America
after the First World War and did not affect Winona’s Polish
Americans all that much. The immigration restrictions of the
1920s likewise; the influx of Kashubians to Winona and Pine
Creek seems to have shut down in the mid 1890s anyway. But it
is noteworthy that once the influx of Old Country immigrants
stopped, it led to the end for both the “bad” Kashubian language
and the “good” Polish language.
The Power of Positive Drinking
For better or for worse, the saloon was a major part of
social life in both Winona and Pine Creek. Many saloons in
Winona were combined with grocery stores, meaning that men
could have a drink while the women shopped for food. The first
two Kashubian Polish saloon operators in Winona were Marcin
Bambenek and Franciszek Drazkowski, who opened their
establishments in 1872. Not incidentally, both men were also
among the original founders of Saint Stanislaus Kostka Parish.
Evidently, saloonkeepers were looked upon as leaders in their
own way. Drazkowski went on to become the first editor of
Wiarus, and two of Bambenek’s sons, Jan Baltazar and Walenty,
went on to become saloonkeepers and Winona County
officeholders in the 1880s. Both Rev, Byszewski and the bishop
of Winona, Rev. Joseph Cotter, made heroic efforts to lead the
Kashubian Polish community toward temperance. In 1894
Bishop Cotter even attempted to bar Teofil Sikorski, another
respected community leader, from becoming the treasurer of
Saint Stanislaus Kostka Parish because he kept a saloon.
However, Slavs in general are not generally known for their
temperance. Perhaps Rev. Gara knew best when he treated his
parishioners to a drink in the Pine Creek saloons.
The enactment of the Eighteenth Amendment to the
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United States Constitution (more simply known as
“Prohibition”) in 1919 was intended to stop the production and
the consumption of all alcoholic beverages across the nation. But
the determined drinkers of the newly “dry” United States still
found a way. In this regard, the Poles of Winona/Dodge-Pine
Creek were no different from their neighbors or fellow
Americans anywhere. Winona and Pine Creek’s Poles expended
a great deal of vigor in their efforts to fight or at least
compensate for Prohibition. There are many humorous stories
about Polish bootleggers from both Winona and Pine Creek, but
one will have to suffice. A group of bootleggers decided that
Trempealeau County would be an isolated and ideal site for a
distillery. It happened that Alex Pellowski and his family owned
the best location in the whole county for such an operation. The
distillery was a modern marvel, created of stainless steel and
concrete and resided below the Pellowski barn and was
producing 1,500 gallons of liquor a day. A lookout was stationed
on a bluff west of the farm to warn of intruders. Unfortunately,
he fell asleep on the job one day, and the Federal investigators
could break in upon the distillery unnoticed. Only Alex Pellowski
and three other locals were convicted and sentenced to half a
year’s imprisonment. The Chicago bootleggers who had set up
the distillery were not apprehended. The distillery itself was
unceremoniously broken up and scrapped, but the legend is still
remembered in Trempealeau County.
World War Two and Afterward
Winona’s Poles, men and women alike, achieved an
admirable record in responding to America’s defense during the
Second World War. Understandably, the rebirth of Poland and
the creation of the Second Polish Republic was received with
great joy by the Poles of Winona and Pine Creek. Yet Winona’s
Poles did not display the same enthusiasm for their countrymen
that they had during and after World War One. No doubt the
existence of the Iron Curtain and the Cold War played a part.
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The number of first generation Polish-born immigrants had
declined drastically; their American-born children and
grandchildren could have such a strong emotional tie to the Old
Country. The second and third generations were thoroughly
Polonized - The second and third generations of Winona/ Pine
Creek’s Poles spoke the “bad” Kashubian at home, and the
“good” Polish at church and in polite conversation. They wished
their countrymen and countrywomen well. They wished the new
Polish nation well, But the visceral attachment was gone.
Winona’s Poles were now Polish Americans in every sense of the
word. Even the third-generation Polish children had grown up
speaking English as their primary language by this time. Given
the absence of the old reverence for the good old days in the
Old Country, the Kashubian language was all but dead; Polish
was not “embarrassing” or “out of style,” but it had become the
language of grandparents, priests, and nuns. Absent any influx
of new immigrants from the Old Country, it was only to be
expected that the use of the Polish language was bound to drop
off. This is not to say that it was given up without a fight. Polish
language and history were taught at the parish schools into the
mid-1930s, and night Polish classes for adults were offered into
the late 1930s. As a rule, though, children born in Winona or
Pine Creek from the 1930s on grew up neither speaking nor
writing Polish of any sort.
At the end of the Second World War, Winona’s Polish
American community was still centered firmly in the East End
and in the Saint Casimir’s enclave on the West End. Women still
patronized the neighborhood grocery stores, and the men still
patronized the neighborhood taverns. The “bad” Kashubian
Polish was spoken less and less and the “good” Polish was still
sung and spoken at church. But the spirit of radio had already
done its work on the community. No longer were Polish songs
sung in Polish homes every night. Instead, just like other
American families around the nation, Meanwhile, young PolishAmerican adults graduating from high school had received little
or no formal instruction in Polish during their time in school.
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Some might have understood what their parents and
grandparents were saying in Polish, but for all practical purposes
they were monoglot English speakers. The Polish Dramatic
Society and the Polish Legion were long forgotten.
The New Kashubian Awakening
Winona’s new Kashubian awakening began in the 1973
celebration of Polish Constitution Day by a group called the
“Polish Cultural Alliance,” which attracted more than eight
hundred participants. Most of the leadership was made up of
fourth-generation Kashubian Polish families. A building suitable
for a museum was purchased in 1977, but the Polish Cultural
Alliance broke in to two separate groups: the Polish Heritage
Society, which was largely social in nature, and the Polish
Cultural Institute and Museum, which was devoted to creating a
museum. The Polish Cultural Institute and Museum, better
known as the “Winona Polish Museum,” was legally
incorporated by its founder, Rev. Paul Breza, in 1979. Visiting
his ancestral town of Bytow in the early 1980s, Rev. Breza met
Poles who spoke the Kashubian language and revealed to him
his Kashubian heritage. Accordingly, during the 1980s the
Winona Polish Museum turned into a resource for preserving
both the Polish and the Kashubian cultures. In 2004, Winona
and Bytow became sister cities, and several years later an annual
summer exchange for high school students was begun.
Also worth noting are the writings of two KashubianAmerican authors, Anne Pellowski and Blanche Krbechek. A
native of Trempealeau County, Wisconsin, Ms. Pellowski’s
“Latsch Valley” series of books includes Stairstep Farm: Anna
Rose's Story (1981), Winding Valley Farm: Annie's Story (1982), First
Farm in the Valley: Anna's Story (1982), which trace the stories of
three generations of Kashubian-American girls growing up on
the Pellowski family’s farms in Pine Creek Wisconsin. Although
intended mainly as young adult literature, these books’
painstaking attention to detail also makes them excellent
186

historical sources for the study of Kashubian-American farm life
from 1870 to 1940. In 1995, Ms. Krbechek was instrumental in
founding the Kashubian Association of North America, which
published for many years an English-language newspaper, Friend
of the Kashubian People. In 2008, she published (with Katarzyna
Gawlik-Luiken) an English translation of Aleksander
Majkowski’s Kashubian epic, Life and Adventures of Remus; she
and Stanislaw Frymark are currently still translating the novels
and short stories of the celebrated Kashubian writer Anna
Lajming. Although not from Winona, Ms. Krbechek is well
known at the Polish Museum of Winona for her many visits and
performances there.
For roughly forty years, the Polish Museum of Winona
has been at the center of celebrating and advancing the
Kashubian Polish cause in the United States. Thanks to the
efforts of Rev. Breza, Ms. Pellowski, Ms. Krbechek and those
they have inspired and guided, numerous social events have been
held, and speeches given. Several books have been published,
much genealogical research conducted, and a beautiful museum
developed. Cultural exchanges have taken place, including
several guided tours of Kashubian villages. In 2016, the author
led 20 people from the United States and Canada on a ten-day
tour of the Kashubian land. Clearly, Winona remains the
“Kashubian Capital of America to this day. The initial Kashubian
inhabitants of “Warsaw on the Mississippi” would no doubt be
proud of the community they set in motion.
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Shirley Mask Connolly
160 Years of Kashubian Language and Culture
in Canada 1858-2018
In 1858, the first Kashubian immigrants arrived in
Canada and were instrumental in settling the wild lands of
Renfrew County in the Province of Ontario, and although 160
years have elapsed, this historic milestone is not forgotten by
descendants in their Canadian community. The continuance of
this cultural heritage to the present day has been because it was
retained and adapted as a way of life in the new world and
because serious efforts have been made in the last few decades
so that it will not be forgotten. In 1998, an organized group of
Canadian Kashubian descendants took on the mission of paying
homage
to
these
immigrants
and
created
a
museum/park/skansen to celebrate and commemorate this
heritage. This, along with a number of other community events,
activities, cultural and educational initiatives and heritage
involvements has been instrumental in keeping the culture alive
and vibrant. The year 2018 not only marks the 160th anniversary
of the first Kashubs in Canada, it also marks the 20th anniversary
of this active heritage group, known as the Wilno Heritage
Society (WHS).
The history of the Kashubs in Canada began in the
summer of 1858 when a small group of impoverished Kashubian
farm labourers emigrated seeking a better life for their families.
The overwhelming attraction of Canada for the Kashubs was the
promise of free land. They came from the parishes of Lipusz,
Lesno, Wielle, Parchowo and Koscierzyna in West Prussia,
leaving behind oppressive Prussian measures, but they did not
escape poverty. In Canada, they were directed to lands ill-suited
for agriculture as part of a pre confederation colonization road
scheme for attracting settlers to the wild lands of Upper Canada.
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The Kashubs were assigned lots on the Ottawa and Opeongo
Colonization Road (aka Opeongo Road) with their first locations
dated September 9, 1859.
From the beginning, the Kashubian immigrants were
determined to stay together. They were assisted in finding
allotments by Thomas Patrick French, the Crown Lands Agent
on the Opeongo Road. In a letter dated August 31, 1859 and
addressed to the Commissioner of Crown Lands, French
reported that: „there are some Poles now along the road choosing lots, and
if I can but succeed in keeping them in this Agency very many others will
gather around them”262.
French’s job was dependent on locating settlers and on
January 7, 1860, when he sent in his annual report, he noted that
there were two hundred and thirty-five settlers located on free
grants on the Opeongo Road with a „gratifying blending of men of
various nationalities on Canadian soil and the presence of the Poles and
Germans forms a new and pleasing feature in the progress of the
settlement“263. On the other hand, later that year, a Canadian
immigration agent, William Sinn, made the observation that:
„The Prussian Poles settled on the Opeongo-road are not progressing so well.
They have gone too far from employment, upon which they are yet
dependent”264. His opinion was that: „I fear they will else suffer during
the next winter, although it is their own fault; they were warned not to go so
far into the forest without sufficient means of support”. Sinn did not
acknowledge that any good land had already been taken up by
earlier immigrants.
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Crown Land Papers, Ontario Provincial Archives.
Ibid. T.P. French broke down the nationality of the settlers as follows:
19 natives of England, 150 Ireland, 4 Scotland, 27 C.W. (Canada West), 15 C.E.
(Canada East), 14 natives of Poland, 2 Germany, 2 of US, 1 Wales.
264
In 1860, Sinn, was instructed “to furnish the Government with some reliable
information respecting the Prussian immigrants who have settled within the past few
years on the Upper Ottawa”. In his report to A. C. Buchanan, Chief Emigration
Agent, he included ninety-five Prussian families who had settled on the Upper
Ottawa within the eighteen months prior (1859-Oct. 1860). Of this number, thirtyfive were Kashubs whom Sinn refers to as “Prussian Poles” to differentiate them
from the German families. National Archives of Canada.
263
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In all existent early Canadian records, the Kashubs were
referred to as either Poles, Prussian Poles or Prussians. Their
identification as Poles can be traced back to the earliest
document of their appearance in Canada. This document was
also made by William Sinn, as the designated German interpreter
and translator for new immigrants. Sinn was the Canadian
authority who met the Kashubian immigrants upon arrival in the
port of Quebec and reported as follows: „In 1858, 76 Poles, (16
families) landed here by the Heinrich from Bremen. They had been told by a
passage agent for the Bremen shipping interest, that they would receive 100
acres of land on going to Canada, free of any expense or pay. They sold their
little cottages and few acres, and landed here paupers. They had not as much
as the value of a loaf of bread in money amongst them. They said the agent
at home had deceived them, in telling them the cost of removal from Prussian
Poland to Quebec was a great deal less than they afterwards found out.
These people were much more to be pitied, on account of their not speaking
anything else but Polish...”265.
Sinn mentioned that the new arrivals spoke only Polish,
but the immigrants had some familiarity with the German
language as well as Polish, both of which were used in their
Prussian homeland. Their language of everyday usage was
Kashubian. One suspects that some of their first communication
in Canada was in German, as it was with the German translator.
The identification of these immigrants and their
descendants as Polish continued for more than one hundred and
twenty-five years, so that future generations did not know about
being Kashub. This changed in the mid-1980s, when
descendants became aware of the Kashubian connection. The
catalyst for this was the research and writings of Canadian
Kashub descendant, Fr. Aloysius Rekowski266.
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Excerpt from the Canadian Government Report of the Select Committee on
Emigration of 1860. The emigration experience is the main theme of the author’s
book: Kashubia to Canada, Crossing on the Agda, Ottawa. 2003.
266
Rekowski became fascinated by the idea of being a Kashub descendant after
reading Jozef Kisielewski’s Ziemia Gromadzi Prochy. This revelation happened
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Fr. Rekowski first visited Poland in 1965 and again in
1981. Subsequently, he wrote a series of articles on the
Kashubian connection which were published in the Barry’s Bay
This Week newspaper in the 1980s. These articles and the 1995
publication of his book: The Saga of the Kashub People in Poland,
Canada, U.S.A. provided descendants with an introduction to
their own history and caused an „awakening” of Kashubian
identification.
There had been earlier research and publications which
identified the Canadian Kashubian connection267, but these were
unknown or dismissed by most descendants. Differences
between themselves and other Poles became more pronounced
when post WWII Polish immigrants started moving into the
area, creating a scout camp in 1951268 and building summer
cottages for their families. Communication was difficult. The
language of the long time inhabitants was described as low Polish
or an uneducated Polish to differentiate it from the high Polish
spoken by the visiting Polish priests and by more recent Polish
immigrants. While it was known that the ancestors of the local
population came from humble beginnings as farmers, being
described as from the peasant class or singled out as lesser or
uneducated, did not instill pride in their cultural heritage.
Fr. Rekowski was trusted by the people who
traditionally held priests in high esteem. He also shared their
ethnicity and so his findings in regards to their identification and
history were eagerly read and accepted. Fr. Rekowski felt so
strongly about the need for his birth community to know their
roots and cultural heritage that he invested his life savings into
during his years in the seminary in the early 1940s, but more than twenty years would
pass before he was able to resume his research into his ancestral origins.
267
Including the book: A Member of a Distinguished Family, the Polish Group in
Canada, Henryk Radecki with Benedykt Heydenkorn, 1976, pp.21-23: “Another
group of Poles arrived in Quebec in 1858 from the German port of Bremen...These
people were the Kashubs, a distinct minority but closely related to the Poles...”.
268
Which they called Kaszuby in reference to the land of lakes, forests and fields in
Poland from which the earlier Canadian settlers had originated.
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publishing and printing his book. Despite his nervousness about
recouping costs, he managed to do so very quickly, as multiple
copies of books were purchased, many of them as family gifts.
Fr. Rekowski’s ground breaking research and writing have been
and continue to be a great inspiration to those interested in
preserving and celebrating the cultural history of the Canadian
community. It was picked up and built upon by a number of
descendants, including David Shulist, the founding president of
the Wilno Heritage Society (in 1998) and the author, Shirley
Mask Connolly, in her research and writing (starting in 1990) and
her work as curator of the museum (from 2002).
One historic underlying characteristic of the Kashub
people is their strong faith and adherence to the Roman
Catholic Church. From the beginning, the Kashubs made it
known that they wanted a Polish church269. Evidence of the
difficulties faced by both the parishioners and priests is seen in
the misspelled names in the church baptismal, marriage, and
burial registers for their first years in Canada. In many cases, the
names are unrecognizable270. For the most part, the new
immigrants were uneducated and many were unable to sign
their names271. This too added to their communication
difficulties.
It was a joyous turning point when they were finally
given permission to establish their own Polish Church, which
they dedicated to St. Stanislaus Kostka272. The church was built
269

From Sinn’s progress report in 1860: “But in the face of all this, they express
themselves quite content; the hope of better progress gives them courage... also they
told me that the Roman Catholic bishop at Ottawa city had promised to build them a
church, and request a priest for them from Poland.”
270
The priests, Fr. Rogier in Renfrew and Fr. McCormac in Brudenell. Wilno school
teacher, John Baderski, recorded the story told by the Trebinski family about going to
confession using a translator. From the unpublished memoir of John Baderski.
271
Further information on the schools and education system in West Prussia in
Creating Kashubia. History, Memory, and Identity in Canada’s First Polish
Community, by Joshua C. Blank, 2016.
272
Presumably only a small log chapel although no photo or description of the first
church exists. It was rebuilt in the 1880s-1890s during the tenure of Fr. Wladyslaw
Dembski.
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in 1875 in the remote hills of Hagarty Township, north of their
original allotments on the Opeongo Road. Their first Polish
priest, Fr. Jozef Specht, was followed by Fr. Thomas
Korbutowicz273. Now the Kashubs had a centre for their rural
community and later a store and school were built nearby. In
1885, a rural post office was opened in the store of Kashubian
immigrant, Adam Prince. It was named Wilno in deference to
the parish priest274. In the mid 1890s, the railway was extended
into the western part of the county and the village of Wilno grew
around the train station. English-speaking communities
developed at Killaloe Station and Barry’s Bay, and at the turn of
the 20th century, Wilno also had a couple of English-speaking
shop keepers and station master. The community, however,
retained its overall Polish Kashub character and closeness.
Polish mission churches were built near Barry’s Bay in
the area known as Siberia and on the shore of Round Lake. The
church was the heart of their isolated, rural community and it
was instrumental in preserving the Polish culture with its Polish
priests, prayers, hymns and celebrations. The first Canadian
Kashub descendant to become a priest was Fr./Msgr. Peter
Biernacki in 1910. And while Polish was the language of the
church (and Latin as the language of the mass), Kashubian was
the language of everyday usage. Choosing marriage partners
from within their own ethnic group ensured group survival as
well as continuity of the Kashubian language in their homes and
daily lives. In later years, families who had a parent(s) or
grandparent(s) who originated in other parts of Poland275 had
a more complex language usage, but Kashubian was still the
main language of communication276.
273
„Histoire de la province ecclésiastique d'Ottawa et de la colonisation dans la vallée
de l’Ottawa”, Volume 2, by Pere Alexis de Barbezieux.
274
Fr. Ladislaus/Wladyslaw Dembski, a Lithuanian Pole.
275
Pre 1900 immigrants to the community also came from the Austrian or Poznan or
Kociewie regions, but in smaller groups.
276
All families considered themselves Polish, but those from the southern section of
Poland were often referred to as „Austriochi” or sometimes as „old-country Polish”.
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There were few social gatherings other than wedding
receptions and work bees, and little social interaction outside the
group. Families had little time for anything but work. Most of
the children could not speak English when they started school277.
Many never got an education because of the distance and
difficulty getting to the nearest school and because they were
needed to help on the farm. Compulsory education laws were
introduced in Canada in the 1870s, but the laws were seldom
enforced in rural areas. As late as the early 1930s, youngsters
were still regularly excused because they were needed at home
and few finished any education beyond the elementary years278.
All these factors contributed to the retention of the Kashubian
language. The downside was a feeling of powerlessness outside
the group which restricted their access to social, educational and
economic benefits. Change came quite quickly in the second half
of the twentieth century, mainly because of increased
opportunity for all levels of education, the need to seek jobs
outside the community and the ease of travel. English became
the common language of communication and Kashubian was
spoken less often, unless in conversation with grandparents or
seniors in the community. Along with the routine usage of
English, people increasingly began to identify themselves as
Canadians of Polish descent or Polish-Canadians. The awareness
and acknowledgement of the Kashubian connection starting in
the mid-1980s, along with the cultural initiatives of the WHS
starting in 1998, resulted in many descendants identifying
themselves as Canadians of Polish Kashub descent. Some now
identify themselves as Canadians of Kashub descent and others
still insist that they are, as their ancestors were, of Polish descent.

277

Such was the case even for the author’s father, Louis Mask, when he started school
in the mid 1930s. Many teachers were the English-speaking sons and daughters of
Irish immigrants. Children were sometimes strapped if they spoke their homeland
language inside the fenced schoolyard.
278
Exceptions for children who lived in or close to Barry’s Bay, Killaloe.

194

Cultural connectivity has changed in regards to
identification in the Canadian community and how the culture is
preserved and celebrated has also changed. Most descendants
now have access to the internet and there is a feeling of being
part of a global village. This worldliness brings confidence and
many other benefits, but it does not come without cultural
challenges. Young people leave the area to get a post secondary
education and jobs. They do not seek out marriage partners of
shared ethnicity. It is not a priority. Nor is shared religion, as
fewer families, especially the younger generations, attend church
regularly. The role of the church has diminished. For years,
a number of descendant priests who spoke both Kashub and
Polish279 had significant roles in cultural continuation, but there
are no longer Kashub and Polish speaking descendant priests. As
well, most families do not want to attend Polish language masses
which they do not understand. Consequently, of the three Polish
parishes, St. Mary’s in Wilno, St. Hedwig’s in Barry’s Bay and St.
Casimir’s in Round Lake, only St. Mary’s has a weekly mass in
the Polish language. It is attended primarily by more recent
Polish immigrants and some older parishioners.
Most cultural traditions related to religion disappeared
several decades ago. One such tradition was the waking tradition
of pusta noce. Families once treasured their Polish prayer books
and their Polish hymn books – spiewniks280. A number of these
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Starting with Msgr. Peter Biernacki, ordained in 1910, and ending with Msgr.
Ambrose Pick who died in February 2017. Both priests were fluent speaking English,
Polish and Kashub. Fr. Rekowski was also able to read and translate the Kashubian
language.
280
Properly titled Zbior Piesni Naboznych Katolickich– translated to read Collection
of Religious Catholic Hymns. Very few (if any?) Spiewniks were brought from
Prussian Poland at the time of emigration. The standard edition extant in Canada
received Episcopal Imprimatur in Pelplin, Poland, in 1868, and was reprinted
thereafter in Chicago. From This Week, October 26, 2005 – „The Kashubian Voice:
Hunting for History in Polish Hymn books”, by John M. Glofcheskie.
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have been donated to the Museum in Wilno and are part of its
growing archival collection281.
Creating a cultural Archives was not a goal identified by
the WHS when it was established in 1998, but the cultural role of
the society has developed, expanded and diversified in the
twenty years since its inception. As the WHS is a volunteer
group, much of this development can be attributed to the human
resources of its directors and members – their interests, talents
and skills, as well as the availability of funding based on
donations and fundraising initiatives.
The WHS was established in March of 1998. The first
organizational meeting was held at St. Mary’s church in Wilno
and called by Martin Shulist. Prior to the meeting, he met with
the Township council of Sherwood, Jones and Burns with
a proposal regarding forming a committee to create a historical
park and perhaps an outdoor museum in Wilno. Shulist who
was a senior in the community and once Reeve of the
Township, had been involved in heritage projects over
a number of years282. The Council agreed on the site of the old
railway station in Wilno. At the first meeting, those attending
elected David Shulist as President, along with Michael Coulas
(vice president), Diane Malone (secretary), Christine Recoskie
(treasurer), Edward Chippior (finance director), Andrew
Yantha (building director) and Teenie (Mask) Shulist (heritage
director).
The original mission (statement) of the WHS was „to
commemorate the past, recognize contribution by our ancestors, to support
and augment existing Polish language studies for our students and to
preserve the Kashubian customs and traditions“. Although named for
the small village where the Kashubian immigrants built their
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The Museum’s Archival Collection includes also the Fr. Aloysius Rekowski
Fonds, Rumleski (Train and Lumbering) Fonds and Haller’s Army Fonds, as well
as a large collection of old photos, holy pictures and religious items.
282
These included the Polish Pioneer Center in Wilno and the Ontario
Provincial plaque for Canada’s First Polish Settlement.
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church and established the first Polish parish in Canada283, the
WHS mandate „to celebrate the accomplishments and traditions of the
pioneers — the hardworking Kashub Poles who left their homeland to
preserve their culture, to be free to speak their Kashub language and to
practice their religion“ extends far beyond this small village and
includes the whole cultural community.
While at that time most Canadian descendants were not
interested in the past, in the twenty years since its inception, the
WHS has reinvigorated the feeling of pride in cultural heritage.
The society has grown to include hundreds of members along
with many friends, advocates and affiliations in the community,
the county, the province and across the country and throughout
North America, as well as abroad in Poland284. The Society’s
grassroots cultural efforts have been very well-received and earned
national and international recognition285. In reflection, this
distinction seems even more remarkable considering that the
original Kashubian immigrants were a small group of primarily
landless farm labourers and a humble people. Some descendants
283

The name was given in deference to the parish priest at that time, Fr. Wladyslaw
Dembski, a Lithuanian Pole with connections to Wilno/Wilnius. None of the settlers
hailed from this area.
284
Affiliations and working relationships/associations include the Polish Heritage
Institute Kaszuby, Renfrew County Museum Network, Royal Ontario Museum,
Toronto, Historical Museum, Niagara-on-the-Lake, Bytown Museum, Ottawa, Polish
Embassy of Canada, Polish Consulate of Canada, Polish Congress of Canada, Polish
Genealogy Society of Minnesota, Polish Museum of Winona, Minnesota, Kashubian
Pomeranian Association, Kashubian Institute, Centre for Education and Regional
Promotion, Szymbark, Poland, Canadian Embassy in Warsaw, Poland, and more.
285
In 2003, the executive of the WHS were presented with Ontario Heritage
Foundation Achievement pins and a certificate of recognition •In 2009, the WHS was
the recipient of the Florian Ceynowa Budziciel Kaszubów/ Awakening Kashubians
Award presented by Artur Jablonski, President of the Kashubian Pomeranian
Association, at Szymbark, Poland. David Shulist accepted the award on behalf of
WHS •In 2009, the WHS was the recipient of Diploma of the Minister of Foreign
Affairs presented by Radislaw Sikorski for Outstanding Services for the Promotion of
Poland. David Shulist and Shirley Mask Connolly represented WHS at the ceremony
on October 22, 2009, at the Belweder Palace, Warsaw. Also numerous individual
awards and medals for WHS directors and members–ie. Knight’s Cross of the Order
of Merit/Krzyz Kawalerski, awards of merit from the Polish Senate and awards from
Kashubian Pomeranian Association, etc.
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and others too feel the story of these immigrants was/is more
than an inspirational pioneer story. It has a unique cultural
significance that should be recognized and remembered286.
Efforts to do so were made by several individuals before the
WHS was formed, and included Frank Ritza, John Glofcheskie,
Brenda Lee Whiting, Anna Zurakowski, and Martin Shulist287.
The WHS has energetically and enthusiastically pursued
the goals it set down two decades ago. Great strides have been
made in areas such as the commemoration of the past and
recognition of ancestors. Other aspects such as the proposal of
supporting and augmenting Polish language studies, have been
more challenging. Polish language classes are part of the cultural
history of the Kashubs in Canada. They were originally taught at
the old Wilno school by the church organists288. Polish language
instruction was also sometimes given along with catechism
classes289. Wilno teacher John Baderski also mentions giving
Polish language instruction in the small rural school where he
was employed in 1889290. Prayer and hymn books were written in
Polish and letters sent to and from Poland in contact with
relatives were written in Polish291. Not everyone, however,
25

The Canadian Museum of History, aka Museum of Civilization and Museum of
Man, has a number of pieces of “Wilno Furniture” in its collection. These are not on
display, but in storage. Also the Museum of Man sponsored a study of Folk Music in
the Polish Community and John Glofcheskie’s 1973 field recordings resulted in the
publication of the book: Folk Music of Canada’s Oldest Polish Community. Ottawa:
National Museum of Man, Mercury Series, 1980; and a CD also titled:Folk Music
from Canada’s Oldest Polish Community in 2006.
287
And others. See also the Newsletter of the Wilno Heritage Society and Polish
Kashub Heritage Museum, Volume 17, Number 1: Peter Glofcheskie, President’s
Report: „I would like to ... recognize just a few local people who made efforts, before
the 1998 creation of the WHS, to tell our Poland-to-Canada immigration story...”.
288
Surnames of the organists most frequently remembered were Kawa, Walkowski,
and Skrzyszewski.
289
By the Felician Sisters into the 1940s and 1950s; also over the years, a variety of
lay people like Elizabeth Shalla nee Etmanski have taught Polish language and culture
classes.
290
From the unpublished diaries of John Baderski. Translated from Polish by
Krystyna Munro and Hanna Hutten-Czapska Zamoyska.
291
Museum Archives, Wilno.
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supported Polish language instruction in school, and some felt
that their children would have the best opportunity to advance in
Canada by learning English292.
While the importance of Polish language instruction
diminished and disappeared in schools as English became the
main language of communication, efforts were still made to offer
Polish language and culture classes at St. Mary’s School in Wilno
right into the 21st century293. By this time, however, an awareness
of the uniqueness of the local language usage added another
dimension to language training. An advertisement placed in the
Eganville Leader Newspaper in 2000 by the Renfrew County
Catholic District School Board stated that they required an
instructor at St. Mary’s School for: „The Polish Heritage Language
Program is offered through the International Languages Program. Classes
are a maximum of two and one-half hours in duration per week during the
school year”. Requirements included that „the successful candidate will
have an excellent command of the Polish language both oral and written; a
strong understanding of the Polish culture...” and that „the ability to
converse in Kaszub Polish, the dialect most common in the Wilno area, is an
asset”.
The mission of supporting language studies was
complicated for the WHS as more was learned about the
complexity and importance of the Kashubian language which in
2005, was recognized by the Polish Parliament as a separate
regional language. While it was the predominant language used
in the Canadian community, it was passed on only as an oral
language. At the time of emigration pre 1900, a Kashubian
alphabet and written language were in the earliest stages of
292

Letter from John Etmanski to the Minister of Education in Toronto, September,
1901: “I am very anxious to give my children Education but I want to give them
English Education...Polen longwich [sic] is not much use in this country.” Etmanskie
explained that since the summer vacation of 1901, Polish was taught four days of the
week in Sherwood School No. 5, while English was taught only one day a week.
293
St. Mary’s Roman Catholic Elementary School in Wilno was closed in 2015 and
students from the area assigned to St. Andrew’s Elementary School in Killaloe or St.
John Bosco School in Barry’s Bay or George Vanier School in Combermere.
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development. Kashubian had never been taught in Canada. On
the other hand, Kashubian language education has developed
significantly in the Kashubian region of Poland and the WHS
has become more cognizant of some of these programs.
In 2010, the WHS was given the opportunity to support
a Kashubian language program in the Canadian community,
working with the Association for Polish Community
Program/Stowarzyszenie Wspólnota Polska, and sponsored by the
Polish Senate and the BRE and Nordea Banks, in affiliation with
the Kashubian Pomeranian Association. The Polish Community
Association, a non-governmental organization established in
April 2010, was created to strengthen the ties of Poles living
abroad with the homeland and its language and culture. They
provided financial assistance to send a Kashubian language
teacher to Canada and a young Kashub named Karol Rhode
volunteered for the project. A number of people in the Canadian
community were instrumental in putting in place and facilitating
the program. WHS directors and members provided room and
board accommodation, transportation etc. for the teacher. The
Kashubian language program was offered in the 2010-2011
school year at three elementary schools with Kashubian
descendants. Adult classes were also held one evening a week
and were well attended. It was afterwards determined that
considerations for continuance of a Kashubian language and
culture program sponsored by the WHS would require
significantly more financial and human resources, as well as
assistance from Poland in providing qualified teachers294.
The WHS recognizes that the Kashubian language is an
integral part of the cultural heritage of the Canadian community,
and methods other than language classes have also been used to
include language instruction. In 2012, the WHS published
a children's book titled Ask My Grandpa. Written by Joshua
Blank and illustrated by Natalie Glofcheskie, it was printed with
294

Other considerations: A more equitable approach to heritage language instruction
ie. classes for Irish, German, Scottish and other descendants. Heritage language
classes as an optional Saturday morning program.
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a donation from the family of the late Zita and Bronas
Glofcheskie, who were life-long teachers in the Canadian
community295. The book includes some Kashub and Polish
vocabulary. In 2015, as part of the educational programming at
the Museum, the author and museum curator, Shirley Mask
Connolly, created a colouring book titled Remembering the Children
Past in Canada’s First Polish Settlement and Kashubian Community and
included some Kashubian vocabulary.
Another WHS language project was to support the
creation of a small English-Polish-Kashub Dictionary published in
2008. Stanislaw Frymark, a Kashub living in Poland, worked on
this project with WHS directors, David Shulist and Ed Chippior,
both of whom speak the Kashubian language. The dictionary
includes approximately eight hundred words and phrases using
Polish and Kashubian alphabets. It also has an English
pronunciation guide. This was followed by a dictionary of over
one thousand, seven hundred Kashub words based on a nonselective overview of Canadian Kashub diction from the 1850s
to 2008. This cultural project was taken on by WHS member,
Julian Kulas, who passed away on January 11, 2009. Titled
Kashub-English-Kashub/Kaszubsczi-Anielsczi-Kaszubsczi
Mini
Dictionary /Slowôrzk, it was published in the spring of 2009. Julian
Kulas develped an alphabet using the appropriate diacritical
marks which would phonetically satisfy the nuances, as well as
the ordinary meanings of the words. As Canada’s Kashubian
language was exclusively a spoken language, most attempts at
transcribing Kashubian vocabulary as used in Canada were done
using the Polish and/or English alphabets. Most recently, David
Shulist, past president of the WHS (1998-2011), created an
approximately six thousand word English-Kashubian-Polish
Dictionary and included it in his book Discovering Kashubia Europe,
the Fatherland of my Kashubian ancestors published in 2018. With the
assistance of Dr. Marión Jelinski and Professor Dr. Yurek Hinz,
295

And grandparents of Joshua and Natalie.
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he uses the Kashubian and Polish alphabets296. These
dictionaries are valuable records of the Kashubian vocabulary
used in Canada297, and are available at the Heritage Store in the
Museum at Wilno.
The WHS has also welcomed and assisted scholars and
linguists interested in the Kashubian language as it is spoken in
Canada, as well as hosting a number of guest lectures on topics
pertaining to the Kashubian Language. These presentations have
been well-attended and well-received and have included:
February, 2001, at St. Mary’s Church hall in Wilno, Kashubian
historian, Wojciech Etmanski, spoke in Kashubian on the topics
of the history, culture and language of the Kashub people. On
November 27, 2016, a special lecture on „the Future of the
Kashubian Language in Poland and Abroad” was hosted by the WHS
at St. Mary’s Church hall and given by Professor Henryk Duda, a
linguist from the Department of Polish Studies at John Paul II
Catholic University in Lublin, Poland. He was accompanied by
Professor Dr. Richard Sokoloski, Director of the Slavic Research
Group at Ottawa University. The professors were impressed
with the interest and the turnout at the lecture, and expressed
their intention to pursue the option of bringing Kashubian
language teacher(s) to Canada as a means to continue to preserve
the language. While everyone who attended the lecture agreed
that the Kashubian language is worth saving and appreciated the
interest of the professors, the general opinion was that there is
little chance of saving the language when it is no longer used in
the daily lives of the people or passed onto their children. On
March 18, 2018, the WHS welcomed Grezgorz Schramke, from
the University of Gdansk, Poland. Mr. Schramke, a Kashubian
language lecturer with a special interest in Kashubian literature
was introduced by Professor Motoki Nomachi of the Slavic296

The variation in the spellings because of the different alphabets can be rather
confusing to the layman Canadian reader, however, it was important to the creator
in showing the differences and similarities of the two Slavic languages.
297
An audio component such as a CD enclosure would be a useful addition. Audio
pronunciations might also be made available through an online dictionary.

202

Eurasian Research Center, Hokkaido University, Sapporo, Japan.
Professor Nomachi has visited the Canadian community on
several occasions to research the Kashubian Language. These
learned speakers have provided important background
information and encouragement to the WHS. Professor Duda
spoke about some of the ways the Kashubs in Poland are
working to save the language, detailing how translation of
significant texts into Kashubian is important „to show the world that
Kashubian is a legitimate language, a universal tool of communication, a tool
one can always use, in various situations and to speak about everything - not
only about everyday life”. The WHS has been the recipient of many
Kashubian language translations, as well as many books and
publications in the Kashubian language and/or about the
Kashubs. These have come primarily as gifts from friends and
associates in Poland and from the Kashubian Institute in
Gdansk. They have been added to the over one thousand books
in the Museum’s Resource Library298; however, these texts have
attracted little interest from the Canadian Kashubian
descendants.
The WHS has also participated with and facilitated
a number of film makers, including Henryk Bartul, who has
interviewed and filmed descendants speaking in the Kashubian
language299. Also, he has filmed WHS cultural events such as
the“memory event” for the old time pusta noc (barren/empty
night) tradition at wakes which was held at the Museum in
August, 2015300. In 2006, the WHS worked with WHS member,
298

See also Kashub Bibliography by Maria Budziakowska and Joyce Chyrski,
Toronto: University of Toronto Libraries, 2006. A 58 page bibliography of works on
Kashubian art, history, language, literature, music, and social customs compiled on
the occasion of the lecture „Kashubs in Canada: First Polish Settlers in Canada”
given by Shirley Mask Connolly, March 23, 2006 at the University of Toronto.
299
Kaszuby Canada Parts 1 and 2. Another important film: Pioneers in the Wilderness
by Darek Barecki.
300
The singing and prayer parts of the program, in the Polish language, were
organized by WHS member, Margaret Biernaskie along with Peter Glofcheskie,
President of WHS, who also described the old time waking traditions in the Canadian
community. Special guest Aleksandra Kurowska-Susdorf from Poland made a
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John Glofcheskie, to release a two CD set of music called: Songs
and Dances from Canada’s Oldest Polish Community which included
a number of traditional waking hymns301. Recordings such as
these are important methods of cultural preservation as most of
the old traditions had already been discontinued when the
Society was formed in 1998302.
The unique language component is also emphasized by
using identification labels, directional signage and guide materials
in the English, Polish and Kashubian languages at the Museum
in Wilno303. These help preserve the vocabulary in written form
and popularize some of the Kashubian words that are part of
the cultural heritage of the community. Polish and/or
Kashubian speaking student staff and/or museum volunteers are
greatly appreciated by visitors from Poland, as is Polish and
Kashubian cultural information.
These various heritage
language efforts made by the WHS will not be enough to save
the Kashubian language in Canada, but may encourage more
usage of the language amongst present day speakers. Also
reassuring is the response to WHS cultural initiatives which
demonstrate that the Polish Kashubian ethnic and cultural
definition and identification is strong in many descendants who
do not speak the language304.
Definitely the most visible present day commemoration
of cultural heritage is the fully landscaped and serviced
presentation on the topic: „Kashubian Understanding of the 'Pusta Noc' death ritual
in Poland and Canada“.
301
The CDs have a total of one hundred and thirty-eight tracks with two and a half
hours of music and include a sixteen page booklet. From the 1973 field recordings for
the Museum of Man Civilization Series. See also footnote 25.
302
Recording the Kashubian language has also been an important personal project of
WHS director Ed Chippior, who along with WHS past president, David Shulist,
conceived and developed Kashubian language audio skits between fictional
characters, Bronek i Tomek, for Radio Kaszëbë. This Saturday morning radio
program which was aired 2008-2017 on Valley Heritage Radio, Renfrew was hosted
by David Shulist and Ray Chapeskie.
303
Thanks to the assistance of many volunteer translators including Julian Kulas,
Karol Rhode, Henryk Bartul, Euguenisz Przykowski, Marian Gorlikowski, Iwona
Wisniewska-Bayer, Malgorzata Boczkowski, and Johanna Szymanski.
304
Such as the author, Shirley Mask Connolly.
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park/museum/skansen305/cultural resource center built,
operated and maintained by the WHS. The WHS and its many
volunteers have donated their time, talents and skills along with
funds and materials to create this special place to tell the story of
Canada’s unique Polish Kashubian cultural heritage. The
Museum is built on the old railway line in Wilno and includes
several buildings and sites of interest. Four old logs buildings
were moved to the park and reconstructed to give visitors
a glimpse into the lives of the pioneer families. Displays in these
focus on their homes and farm buildings and artifacts include
everyday household items as well as tools used to work in the
forest and clear and cultivate the land.
At the Museum’s Welcome Center and Heritage Store,
visitors pick up a guide to the park/museum and learn more
about the places of origin of Canada’s Kashubs. Displays include
colourful Kashubian dishes and embroidery. The Heritage Store
has a wide selection of family and local history books along with
souvenirs, clothing, CDs and DVDs. The next building is the
newly constructed Gazebo/Latnica/Altana306 alongside the
flower gardens which are distinguished by seventy-two Heritage
Homestead Stones307 dedicated to the first immigrant families.
Nearby, in a reconstructed log shed which once housed
machinery, displays focus on the old stores and post offices in
the community as well as the train station. An old school/stara
szkola section includes a play area for children. The shed doors
fold and open completely so that this building can be used as
a stage for Kashub Day celebrations.
The Farmhouse at the Museum was originally the home
of a Kashubian immigrant family and is set up to reflect on the
time of coal oil lamps and wood stoves. It also features furniture
305

Polish term for open-air ethnographic museum.
An example of identification for the Museum buildings using English/Kashub and
Polish.
307
Number of engraved stones as of May 2018. Every year, more stones are added.
Most are dedicated on Kashub Day.
306
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made by Wilno cabinetmakers who used old country Polish
Kashubian styles308. The newly constructed summer kitchen
addition has a Reference Library with information about many
first families. This genealogical tracing of lines of descent began
with the research and writings of Fr. Rekowski, followed by the
research of the author, Shirley Mask Connolly, identifying
parishes of origin with birth, marriage and death records to
provide exact verification of family links. With this information,
descendants are now able to record their family genealogies and
histories and share these through publication309.
In 2018, a special 100th Anniversary exhibit at the
Museum is dedicated to the young men from the community
who volunteered to serve in the Polish Forces from 1918-1921.
The Museum in Wilno has partnered with the Historical
Museum in Niagara-on-the-Lake (NOTL) where a 100th
Anniversary exhibit of the Polish Forces Training Camp
continues until November 2018. On loan from the Wilno
Museum, the Haller’s Army uniform once worn by Barry’s Bay
recruit, Paul Coulas/Kulas, is presently on display in NOTL.
Another special Museum exhibit is in celebration of the 160th
Anniversary of the arrival of the first Kashubs in Canada.
Featured in the Timber Frame Shed, the focus is on early land
settlement with maps and documentation from the 1850s to
1870s.
In the Blacksmith Shop, the tools of the area’s first
blacksmiths and furniture makers are showcased. Next to it, the
Scooped Roof Shelter and Three Crosses pay tribute to the deep
faith of the immigrants. The iron cross, made by Wilno
blacksmith Leon Ostrowski, is from St. Stanislaus Kostka
308

Main cabinetmakers: John Kosloski/Koslowski, John Borutski/Borucki and John
Chippior/Szczypior.
While a number of descendants have done individual family histories, Theresa
Prince nee Kosnaski has produced several family and local history books and articles,
as well as being involved in many WHS initiatives (Kashubian Embroidery) and
educational projects. Margaret Biernaski nee Dombroski has also written a number of
family history books. These are available for purchase in the Museum’s Heritage
Store.
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Church and the small wooden crosses once marked graves in the
pioneer Polish cemetery. Two of the three large wooden crosses
were located at crossroads where the people once met to pray,
while the middle cross is a present day reproduction310.
While the Park and Museum may be the most tangible
means used by the WHS to commemorate cultural heritage, one
of the most effective means to popularize it is the annual
Kashub Day celebration on the first Saturday in May. The
festival which also marks its 20th anniversary in 2018, attracts
large crowds of people and a great deal of media attention.
People come from across Canada and the United States to
reconnect with their roots and join the local community.
Kashubs from Poland also often join their Canadian
counterparts, as do representatives from the Polish Embassy and
Consulate. The festival features a large roster of volunteer
musicians playing old time fiddle and country tunes, and
sometimes Canadian and Polish musicians with more traditional
Kashubian and Polish music311. Other cultural elements include
Kashubian language skits and presentations, reenactors
representing people past312 and also the colourfully clad Kashubian
Royal Family wearing embroidered Kashubian folk costumes.
Entertainment also includes step dancers and square dancers and
on occasion, traditional Polish and Kashubian folk dancers313.
Everyone is invited to dance on the wooden dance floor, much
like the first settlers did at wedding receptions a century ago314.
Undoubtedly, the Kashub Day festival has become a very
effective means of keeping the community’s rich Polish
310

Brochures on the crosses at crossroads, the Polish churches etc. are available at the
Museum – in English and Polish.
311
Including Ludowa Nuta group from Hamilton under the leadership of Vic Dudalski
(Kashub Day 2013 and 2016).
312
For example, druzba/groomsman sporting a flower in his cap and carrying an
umbrella.
313
Including Ottawa Polanie dancers, 2008, 2009.
314
Refreshments are available at the beer garden and bar and food served includes
barbecued Polish sausage served on a bun with sauerkraut, and delicious freshly baked
paczki.
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Kashubian cultural heritage vibrant and appealing. It also
impacts positively on the economic development of the area, in
particular the tourist industry, as ethnic cultural tourism has
become a big drawing card.
The WHS also hosts a well-attended Canada Day/family
day celebration on July 1st, along with a number of other
community activities, cultural and educational initiatives and
heritage involvements315. The commemoration and celebration
of Canada’s rich Polish Kashubian cultural heritage by the WHS
have made it not only a reminder of times past, of 160 years of
history, but very much a part of times present.316 And so it
continues.317

315

Including Kashubian Embroidery classes in the local schools from 2005 to 2016
under the leadership of WHS volunteer, Theresa Chapeskie, and the Kashubian
Embroidery Club which meets at the Museum on Saturday afternoons during the
summer, under the leadership of WHS member, Zofia Kosinski.
316
Further information available in the bi-annual Newsletters of the Wilno Heritage
Society and Polish Museum, of which there are 33 issues to date. See also: òd
„Skôrbu” do „Stegnë”– 150 Lat CzasopiÑmiennictwa Kaszubskiego, edited by Daniel
Kalinowski. 2017.
317
In 2018, the executive of the WHS are Peter Glofcheskie (President from 2011),
Larry Serran (Vice President), Ed Chippior (Building Director), Michael Palubeskie
(Finance Director),Ursula Jeffrey (Treasurer), Shirley Mask Connolly (Heritage
Director and Museum Curator),and Beverly Glofcheskie (Secretary, Membership
Chair and Manager of Heritage Store).
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Bernard Gaida
Związek Niemieckich Stowarzyszeń SpołecznoKulturalnych w Polsce, Członek KWRiMNiE
Język niemiecki jako język mniejszości w Polsce:
doświadczenia i wyzwania
W powojennej Polsce Niemcy są, z małymi wyjątkami,
grupą, która pozostała na terenach swojego historycznego
i wielowiekowego zamieszkania. Właściwie tylko historia
Niemców w Łodzi i okolicach różni się od tej specyfiki, gdyż
wywodzą się oni z osadnictwa XVII/XIX-wiecznego na terenie
ówczesnej Rosji.
Skomplikowane położenie ludności niemieckiej w Polsce
po 1945 r. uwarunkowane było splotem czynników
historycznych,
społeczno-politycznych,
prawnych
i ekonomicznych. Fakt wywołania wojny właśnie przez
hitlerowskie Niemcy, oraz wcześniejsze wielowiekowe
nawarstwianie się negatywnych stereotypów Niemca i Niemiec
(także pozytywnych, tych jednak było relatywnie mniej)
spowodowały, iż na pozostałych Niemcach ówczesne władze
centralne i lokalne oraz ludność napływowa stosowały odwet
w myśl zasady zbiorowej odpowiedzialności (często bez względu
na ich indywidualną winę, bądź jej brak).
Działania dyskryminacyjne wobec ludności niemieckiej
prowadzone były z różnym natężeniem i w różnych formach,
zarówno formalnie przez organy administracji (np. poprzez
wysoce nieprecyzyjne i niekonsekwentne w poszczególnych
dekadach ustawodawstwo, zabieranie części uposażenia,
długoletnie pozbawienie ubezpieczenia społecznego, inwigilacja
przez aparat bezpieczeństwa), jak i nieformalnie przez
społeczeństwo (np. szaber, donosy, mowę nienawiści).
Po kilku powojennych latach naznaczonych procesem
wypędzeń, wysiedleń, deportacji do ZSRR, czy obozów pracy,
209

pozostało niewiele niemieckich skupisk na nowych terenach
wcielonych Polski, w tym także na Śląsku. Według danych spisu
ludności z lutego 1946 r. wśród 23 929 800 ludności zamieszkałej
w Polsce ogólna liczba Niemców wynosiła 2 288 300, w tym
na ziemiach przedwojennej RP 251 861 osób, a na tzw. Ziemiach
Odzyskanych 2 036 439 osób. Dane spisowe są jednak znacznie
zaniżone, bowiem w spisie nie uwzględniono Niemców
pozbawionych wolności, np. przebywających w obozach,
nie zgłoszonych przez pracodawców oraz osób będących
w trakcie procedury rehabilitacyjnej lub weryfikacyjnej318.
Powojenna polityka odniemczania, zapoczątkowana
29.01.1945 r. rozporządzeniem wojewody śląsko-dąbrowskiego,
gen. Aleksandra Zawadzkiego, nakazująca odniemczenie miast
śląskich i usunięcie wszelkich niemieckich śladów, trwała
nieprzerwanie z różnym natężeniem do 1989 roku. Szczególnie
dotkliwie polityka odniemczania realizowana była na Górnym
Śląsku, na którym ówczesne władze wprowadziły zakaz używania
języka niemieckiego, sankcje wobec osób, które się nim
posługiwały w mowie i piśmie (nawet względem kamieniarzy
wykonujących nagrobki w języku niemieckim), zakaz nauki
języka niemieckiego w szkole oraz usuwanie napisów
niemieckich na budynkach, usuwanie gazet, emblematów, nazw
ulic i placów itp.319
Kluczowym
dokumentem,
który
nakazywał
i przyspieszał usunięcie materialnych śladów kultury niemieckiej
i języka niemieckiego był Okólnik Departamentu Administracji
Publicznej MZO z 24.06.1047 r. do wszystkich wojewodów
na obszarze Ziem Odzyskanych, wzywający do „(…)
definitywnego wyeliminowania niemców z obszaru polskiego
oraz wyrugowania w ślad za nimi ich języka z miejsc publicznych
318

Powszechny Sumaryczny Spis Ludności z dn. 14 II 1946 r., Statystyka Polski Seria
D, zeszyt 1, S. Szulc (red.), GUS, Warszawa 1947, s. XVI; Rocznik statystyczny 1947,
GUS, Warszawa 1947, s. 20.
319
Z. Bereszyński, Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na
Górnym Śląsku w latach 1945-1990, Gliwice-Opole 2017, s. 87 i 101; B. Linek,
„Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 1945-1950 (w świetle materiałów
wojewódzkich), Opole 1997. „Niemcy w Polsce. Zbiór dokumentów”.
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i ze stosunków potocznych, jak również w dążeniu
do ugruntowania się poprawnych stosunków wśród różnolitej
ludności Ziem Odzyskanych”320.
Proces przymusowej asymilacji pozostałej ludności
śląskiej, która określała się mianem „ich bin ein Schlesier”,
co było dla przeważającej większości Ślązaków tożsame
z niemieckością, niesłusznie nazywano repolonizacją. Było
to hasło propagandowe, eksponujące ideologię wielowiekowych
i nierozerwalnych związków ludności rodzimej Śląska (ale także
Warmii, Mazur i Kaszub) z polskością. W związku z tym polska
szkoła stała się pierwszym, bolesnym i brutalnym,
doświadczeniem stygmatyzacji języka niemieckiego.
W jednym ze swych rozporządzeń Aleksander Zawadzki
pisze, że językiem niemieckim mogą się posługiwać jedynie
osoby przeznaczone do wysiedlenia. Zatem przez kilkadziesiąt
powojennych lat niemieccy Ślązacy czy Warmiacy nie ulegali
niebezpieczeństwu utraty języka ojczystego na skutek mniej lub
bardziej uświadamianej asymilacji (co dla wszystkich mniejszości
narodowych jest wspólne), lecz byli przy zaangażowaniu całego
aparatu niedemokratycznego państwa poddawani naciskom
dyskryminacyjnym wymuszającym tę asymilację. Ten proces
w ciągu trzech powojennych pokoleń doprowadził w dużej
części do zaniku języka niemieckiego, jako języka codziennej
komunikacji. Ten fakt, który wymaga ciągle naukowego opisu,
niewątpliwie ma wpływ na jego obecną sytuację.
Demokratyczne przemiany przełomu lat 1989/1990
wywołały entuzjazm tysięcy osób, które uświadomiły sobie
konieczność powrotu języka niemieckiego do szkoły.
Wprowadzono szereg aktów prawnych, regulujących m. in.
organizację edukacji mniejszościowej, w tym:
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M. Świder, „Cienka warstwa niemieckiej farby na zdrowym polskim drewnie”,
czyli odniemczanie Śląska Opolskiego dla każdego, [w:] Władze komunistyczne wobec
ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989, A. Dziurok, P. Madajczyk, S.
Rosenbaum (red.), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN,Warszawa 2016,
s. 209-210.
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Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.321,
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.322,
Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty323,
Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy
kulturalnej z dnia 14 lipca 1997 r.324,
Konwencję Ramową o ochronie mniejszości
narodowych z dnia 1 lutego 1995 r.325,
Ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym326,
Konwencję
UNESCO
w
sprawie
ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego327.

Od
tego
czasu,
dzięki
tym
przemianom
i wprowadzonemu ustawodawstwu, rodzice ponad 50 tys.
uczniów złożyli w ponad 750 placówkach oświatowych (głównie
w województwie opolskim) ustawowe wnioski o uczęszczanie
dziecka na lekcje języka niemieckiego, jako języka mniejszości
narodowej.
Ponadto w kilkudziesięciu gminach województwa
opolskiego i kilku gminach województwa śląskiego
wprowadzono dwujęzyczne polsko-niemieckie nazewnictwo
miejscowości. Według stanu z dnia 20.03.2018 r. ustalono 359
nazw miejscowości lub ich części w języku niemieckim, w tym
dla województwa opolskiego w 28 gminach i 346
miejscowościach, a dla województwa śląskiego w 3 gminach i 13
321

Dz. U. z 1992 r. nr 14, poz. 56 (art. 20, art. 21).
Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 (art. 27, art. 35, ust. 2).
323
Dz. U. z 1991 r. nr 95 poz. 425 (art. 13, ust.1).
324
Dz. U. z 1999 r. nr 39, poz. 379.
325
Dz. U. z 2002 r. nr 22, poz. 209. Polska ratyfikowała Konwencję 10.11.2000 r.
326
Dz. U. z 2005 r. nr 17, poz. 141.
327
Dz. U. z 2003 r. nr 172 poz. 1018. Polska ratyfikowała Konwencję w 2011 r.
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miejscowościach328. Nie ustalono jednak żadnej nazwy dla
obiektu fizjograficznego, ani też formalnie nie wprowadzono
dodatkowych nazw ulic i placów w języku niemieckim (podobnie
zresztą w językach pozostałych mniejszości uznanych ustawą
z 2005 r.).
Język niemiecki pełni również funkcję języka
pomocniczego w 22 urzędach gmin województwa opolskiego329.
To bardzo ważny przywilej i powinien być rozwijany. Obecnie
dotyczy on jedynie urzędów gminnych w gminach, gdzie udzial
ludności należącej do mniejszości narodowej przekracza 20%.
W zawetowanej przez Prezydenta w 2016 roku nowelizacji
ustawy o mniejszościach narodowych, etnicznych i społeczności
posługującej się językiem regionalnym znalazła się zmiana
rozszerzerzająca ten przywilej na urzędy powiatowe. Praktyka
funkcjonowania zapisu o języku pomocniczym powinna jednak
dawać szersze uprawnienia aniżeli jedynie możliwość zwrócenia
się w sprawach urzędowych w języku niemieckim przy
jednoczesnym ograniczeniu, które zobowiązuje wszystkie urzędy
do wydawania dokumentów w języku polskim.
Możliwości rozwoju i upowszechniania języka
niemieckiego,
jakie
stwarza
ustawodawstwo
polskie
i międzynarodowe, nie zwalniają z obowiązku pielęgnowania
języka samych organizacji mniejszości niemieckiej, rodzin wokół
nich skupionych oraz instytucji współpracujących.
W związku z tym warto podkreślić, iż od 2010 r. rocznie
ponad 1000 dzieci w wieku 6-11 lat ma żywy kontakt z językiem
niemieckim na kursach sobotnich (Samstagskurs) organizowanych
przez poszczególne koła mniejszości niemieckiej przy wsparciu
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych
328

Zob. Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 823) do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku
mniejszości.
329
Zob. Urzędowy Rejestr Gmin, w których używany jest język pomocniczy
(http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/rejestry/urzedowy-rejestrgmin/6884,Urzedowy-Rejestr-Gmin-w-ktorych-jest-uzywany-jezyk-pomocniczy.html
z dnia 10.06.2018).
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w Polsce. W latach 2010-2017 w kursach sobotnich
uczestniczyło ponad 180 kół mniejszości niemieckiej
z województwa opolskiego i śląskiego. Ideą tych kursów jest
zanurzenie dzieci poprzez zabawę w języku niemieckim,
umożliwienie w ciągu kilku godzin używania języka niemieckiego
w sytuacjach życia codziennego, jak również poznania historii,
kultury i tradycji mniejszości niemieckiej w Polsce.
Bardzo ciekawym i unikatowym projektem, także wśród
mniejszości narodowych w Polsce, jest niemieckojęzyczna
szkółka piłkarska Miro Deutsche Fußballschule, uruchomiona
po raz pierwszy w Chrząstowicach w lutym 2015 r.330. Jest
to dobrze funkcjonujący projekt sportowo-językowy,
koordynowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. Według
stanu z dnia 1.12.2017 r. w sześciu powiatach na terenie
województwa opolskiego działa 13 oddziałów szkółek
piłkarskich. Łącznie w 34 grupach, szkolonych przez
22 licencjonowanych trenerów, trenuje i uczy się języka
niemieckiego ok. 500 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Materiały
dydaktyczne do nauki języka niemieckiego, dedykowane
dla uczestników szkółki piłkarskiej, opracował Goethe Institut
z Krakowa.
Jak już wcześniej wspomniano, rodzina jest niezwykle
ważnym elementem międzypokoleniowej transmisji języka
niemieckiego. Dlatego też Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce wraz z Domem Współpracy
Polsko-Niemieckiej od 2013 r. organizuje coroczne spotkania dla
rodzin wychowujących (lub zamierzających wychowywać) dzieci
dwujęzycznie – w języku niemieckim i polskim. Spotkania takie
są idealną okazją do wymiany doświadczeń związanych
z dwujęzycznością oraz poznania dokonań i potrzeb rodzin
w zakresie metod wychowania.
Nie można także pominąć Festiwalu Kultury
Mniejszości Niemieckiej, który od 2003 r. organizowany jest
330

http://mirofussballschule.pl/ z dnia 10.06.2018.
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co trzy lata przez ZNSSK w Polsce we wrocławskiej Hali
Stulecia, gromadząc ok. 8 tysięcy Niemców z całej Polski. Jest
to doskonała okazja zaprezentowania kultury i dokonań
mniejszości niemieckiej, głównie niemieckojęzycznej twórczości
zespołów muzycznych, chórów, orkiestr, solistów, grup
tanecznych oraz wystaw, stoisk informacyjnych, warsztatów,
paneli dyskusyjnych, publikacji itp.
Istotnym elementem wspierającym poczucie tożsamości,
zwłaszcza wśród najstarszego pokolenia mniejszości niemieckiej,
są msze święte i nabożeństwa w języku niemieckim, które
odprawiane są w kilkudziesięciu parafiach (regularnie w każdą
niedzielę lub w wyznaczone dni). Równie ważne są pielgrzymki,
organizowane corocznie przez Związek Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, do Góry
św. Anny, Barda Śląskiego, Wambierzyc, Zlatych Hor
w Czechach. Prawo zaspokojenia potrzeb religijnych w języku
niemieckim gwarantuje m. in. Konstytucja RP z 1997 r.,
Konkordat i Ustawa z 6.01.2005 r. oraz – w diecezji opolskiej –
statuty dotyczące duszpasterstwa mniejszościowego uchwalone
przez Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005).
Jak widać z powyższego, organizacje mniejszości
niemieckiej w Polsce i ich najbliższe otoczenie instytucjonalne,
podejmują
wiele
działań
w
kwestii
pielęgnowania
i upowszechniania języka niemieckiego. Jednakże tematem, który
jest dla wszystkich mniejszości narodowych najważniejszy
i podstawowy, jest edukacja szkolna. Bez dobrej edukacji
na wszystkich poziomach, po doświadczeniach rugowania języka
z życia publicznego i prywatnego, standardowe warunki
stworzone mniejszości niemieckiej nie są w stanie przywrócić
językowi tej funkcji, jaką powinien spełniać, tj. być językiem
codzienności.
Jak wynika z kolejnych raportów ekspertów Rady
Europy, badających realizację zobowiązań wynikających
z ratyfikowanej Europejskiej Karty Języków Regionalnych
i Mniejszościowych (EKJRiM) dla języka niemieckiego (ale także
innych języków mniejszościowych), to właśnie edukacja szkolna
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otrzymuje negatywną ocenę w trakcie kontroli. „W sferze oświaty
Polska zobowiązała się, w odniesieniu do terytorium, na których
te języki są używane i w zależności od sytuacji każdego z tych
języków oraz bez szkody dla nauczania oficjalnego języka, do:
- udostępnienia oświaty przedszkolnej w odpowiednich
językach regionalnych lub mniejszościowych,
- udostępnienia oświaty podstawowej i na poziomie
średnim.
W świetle zobowiązania podjętego przez Polskę Komitet
Ekspertów uznaje, że zobowiązanie to nie zostało spełnione oraz
zachęca organy polskie do udostępnienia oświaty w języku
niemieckim na poziomie przedszkolnym, podstawowym
i średnim oraz do zapewnienia ciągłości od oświaty
przedszkolnej do oświaty na poziomie średnim na obszarach,
w których używa się języka niemieckiego”.
To prawda, gdyż nie powstało w Polsce szkolnictwo
w języku niemieckim, a jednym z jego ograniczeń jest to, że
w Polsce niezgodnie z EKJRiM szkoły dla mniejszości
organizuje się z warunkiem wstępnym w postaci wymogu
złożenia siedmiu deklaracji rodziców. Zdaniem ekspertów
oświatowych oraz organizacji MN, podobnie zresztą jak zdaniem
Polonii w Niemczech, czy też zgodnie z zapisami EKJRiM,
państwo powinno bez warunków wstępnych tworzyć ofertę
edukacji, co najmniej bilingwalną, w terenie zamieszkałym przez
mniejszość. Dodatkowo w treści raportu Komisji Ekspertów
dotyczącego nauczania w przedszkolach i szkołach
podstawowych znajduje się zapis, iż „oświata w języku
regionalnym i mniejszościowym musi być udostępniona
niezależnie od wcześniejszych wniosków rodzin”. Kolejnym
krokiem powinno być nauczanie w dwóch językach, jednak jak
twierdzi Komitet Ekspertów „nauczanie języka niemieckiego
wyłącznie jako jednego z przedmiotów lub organizacja znacznej
części oświaty podstawowej w języku niemieckim nie wystarczy,
gdyż te modele oświaty są objęte zobowiązaniami, których
Polska nie ratyfikowała”. Ponieważ państwo nie tworzy oświaty
w dwóch językach, a tylko reaguje na wnioski, więc same
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stowarzyszenia szkolne wywodzące się z MN usiłują taką ofertę
wytwarzać. Jednocześnie w systemie, w którym ogromna
subwencja na naukę języka, najczęściej w postaci 3 dodatkowych
godzin języka tygodniowo, omija mniejszość niemiecką i trafia
bezpośrednio do gmin, nie ma możliwości wspomóc mniejszości
niemieckiej
w
zakresie
tworzenia
takich
szkół
stowarzyszeniowych. W konsekwencji mniejszości niemieckiej
udało od 2013 roku utworzyć tylko 4 szkoły dwujęzyczne. Efekt
nauczania języka niemieckiego w szkołach, w których jest go
tylko 3 godziny jest niezadowalający, dlatego pomimo wszelkich
problemów mniejszość niemiecka pozostała na drodze tworzenia
szkół z większą liczbą lekcji w języku niemieckim, ciągle
zabiegając o popularność tego języka.
Nie jest to łatwa droga, m. in. z powodu ciągle
funkcjonującej w przestrzeni publicznej „mowy nienawiści”,
która bardzo często dotyka języka niemieckiego i wszystkiego,
co z niemieckością jest kojarzone. Przykładem jest choćby wysyp
antyniemieckich komentarzy na łamach internetowego wydania
Nowej Trybuny Opolskiej po ogłoszeniu, że piłkarz Miroslav
Klose w dniu 28.02.2018 r. odbierze honorowe obywatelstwo
Opola331. Taki negatywny przekaz wokół języka niemieckiego
i tożsamości niemieckiej silnie wpływa na postawy i wybory
zwłaszcza młodych ludzi, którzy często porzucają naukę języka
ich ojców.
W różnych gremiach usiłujemy przekonywać rząd
do poprawy efektywności tego sytemu, podniesienia jakości
nauczania i do postawienia części subwencji do dyspozycji
stowarzyszeniom
na
potrzeby
tworzenia
szkół
stowarzyszeniowych, które namacalnie pokazują wyższą jakość
nauki języka niemieckiego jako nośnika tradycji, kultury
i tożsamości.
Trzeba podkreślić, nie wnikając jednocześnie
w szczegółową opinię, że w ostatnich kilku latach faktycznie
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http://www.nto.pl/sport/pilka-nozna/a/miro-klose-odbierze-honoroweobywatelstwo-opola-28-lutego-na-sesji-rady-miasta,12930136/ z dnia 20.03.2018.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej, poprzez politykę tworzenia
algorytmów dla subwencji dodatkowej, pokazuje, że bardziej
opłaca się organowi prowadzącemu nauczać języka mniejszości
ucząc w dwóch językach, niż tylko w postaci dodatkowych lekcji.
W tym kontekście kolejną barierą organizacyjną
utrudniającą, jeśli nie uniemożliwiającą wprowadzenie tego trybu
nauczania jest tworzenie nauczania w języku niemieckim jako
języku wykładowym.
Przypomnieć należy, że każdy z powyższych sposobów
organizacji nauki języka niemieckiego i w języku niemieckim
ustawowo jest w Polsce możliwy. Na rynku pracy nie ma
nauczycieli przedmiotów, gdyż nigdzie się ich nie kształci. W tym
miejscu edukacja szkolna języka mniejszości spotyka się z kolejną
negatywną oceną Komitetu Ekspertów Rady Europy, którzy
ocenili, że wynikające z ratyfikacji przez Polskę EKJRiM
zobowiązanie „zapewnienia podstawowych i dalszych szkoleń
nauczycieli niezbędnych do wdrożenia poprzedzających punktów
i ustępów” nie zostało spełnione. W konsekwencji Komitet
Ministrów Rady Europy sformułował zalecenie: „dostarczania
aktualnych podręczników dla potrzeb nauczania w języku
regionalnym lub mniejszościowym zgodnie z nową podstawą
programową oraz organizowaniu szkoleń w zakresie
podstawowym i rozszerzonym dla wystarczającej liczby
nauczycieli, którzy mogą uczyć przedmiotów w języku
białoruskim,
niemieckim,
kaszubskim,
łemkowskim
i ukraińskim”.
Jesteśmy wraz z innymi mniejszościami – wymienionymi
w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym – podmiotami prawa oświatowego,
z wszystkimi jego narzędziami służącymi edukacji dla mniejszości
narodowych. Doceniając te osiągnięcia należy jednak mówić
o tym, co utrudnia w praktyce zastosowanie zadeklarowanej
przez rząd RP otwartości na wielokulturowość.
Wnioski, jakie płyną z rozmów przedstawicieli
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce z ekspertami
Rady Europy i pracownikami MSWiA, prowadzonych kilka lat
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temu odnośnie do oceny realizacji EKJRiM są dla Polski w kilku
punktach – i to tych, które dla mniejszości są najbardziej
kluczowe, tj. edukacja, zobowiązania władz administracyjnych,
media, polityka kulturalna – ciągle negatywne. Jest to m. in.
wynikiem zróżnicowanej interpretacji zapisów EKJRiM oraz
ustaw i rozporządzeń, mianowicie: zgodnie z interpretacją
MSWiA zapisy ustawy i rozporządzenia oświatowego pozwalają
w Polsce tworzyć szkoły z językiem niemieckim jako językiem
nauczania, natomiast Komitet Ekspertów sprawdza stan
praktyczny, a nie deklaratywny. W myśl interpretacji Komitetu
Ekspertów można by zrozumieć, że ratyfikując EKJRiM
państwo jako strona nie zobowiązała się do stworzenia
warunków formalnych takiej edukacji, lecz do utworzenia takich
szkół i przedszkoli, a skoro ich nie ma, to zobowiązanie uznaje
się za niespełnione.
To pokazuje dobitnie, że realizacja praw mniejszości
tkwi często w miejscu lub jest w tyle za innymi obszarami prawa.
Europa, i to Rada Europy, a nie Unia Europejska wykonała
ostatni istotny krok w 1992 r. przyjmując EKJRiM . Weszła ona
pierwotnie w życie w 1998 r. w pięciu państwach europejskich tj.
Norwegii, Finlandii, na Węgrzech, w Holandii i Chorwacji,
natomiast w Polsce od 1.06.2009 r.332 Polska w sensie
ustawodawczym wykonała podobny, ostatni krok, przyjmując
Ustawę z 2005 r.
W tym kontekście można się zastanawiać, czy Ustawa
mniejszościowa z 2005 r. i rozporządzenia oświatowe byłyby
lepsze i skuteczniejsze, gdyby kolejność była odwrotna,
i czy wobec tego istniałyby szkoły z językiem wykładowym
niemieckim lub dwujęzyczne.
Jest to problem międzynarodowy, zarówno mniejszości
w państwach, które ratyfikowały EKJRiM, jak i rządów tych
państw, które stosują bardzo zróżnicowane podejście
do interpretacji jej treści. Rzecz jasna, iż samo prawo
międzynarodowe nie wystarczy, aby dokonywać zmian istotnych
332
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dla mniejszości narodowych. W Rumunii istnieje szkolnictwo
z niemieckim językiem nauczania od przedszkola do szkół
wyższych, ale istniało już w czasach systemu socjalistycznego.
Z kolei na Węgrzech obserwujemy niezwykle istotne
zmiany na korzyść mniejszości narodowych i to w postaci
tworzenia szkół z dużym udziałem języka niemieckiego
w nauczaniu, ale także w gwarancji posiadania reprezentacji
parlamentarnej dla wszystkich mniejszości. Wydaje się, że prawa
mniejszości, wielokulturowość z jednej strony musi być chciana
i wspierana przez władze państwowe a z drugiej musi nadążać za
duchem czasu.
Nie zawsze jednak ustawowo zapisane prawa językowe
mniejszości są realizowane w praktyce. Widoczne było to m.in.
na przykładzie programu w języku niemieckim „Schlesien
Journal” emitowanego w ośrodku TVP3 w Opolu, który
jednostronnie i bez wyjaśnień został zdjęty z ramówki
na początku 2018 r. Dopiero interwencja ZNSSK w KRRTV
spowodowały przywrócenie programu.
Trzeba podkreślić, że zarówno dla mniejszości
niemieckiej, jak i innych mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, sprawa
obecności języka w edukacji czy mediach jest sprawą wagi
podstawowej. Często wiąże się to z wieloma zabiegami, a czasem
niemal walką o własne prawa.
Poprawa sytuacji w tych obszarach to wyzwanie dla
każdej mniejszości, ale przede wszystkim dla Państwa Polskiego,
które z całą swoją tradycją wielokulturową, powinno te prawa nie
tylko biernie utrzymywać, ale także aktywnie pogłębiać.
W sposób niezwykle konkretny determinację środowisk
mniejszościowych ująć można w słowach niemieckiego filozofa,
filologa i polityka, Friedricha Wilhelma von Humboldta (1767–
1835), który z zadziwiającą precyzją powiedział:
Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die
Sehnsucht danach, und die Entfernung vom Heimischen geht immer durch
die Sprache am schnellsten.
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(Prawdziwą ojczyzną w zasadzie jest język. To on określa
tęsknotę za nią, a oddalenie się od wszystkiego co ojczyste dokonuje się
najszybciej poprzez język).
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Eugeniusz Czykwin
Białoruska mniejszość narodowa w Polsce:
współczesne problemy i wyzwania
O współczesnych, stojących przed białoruską
mniejszością w Polsce, problemach i wyzwaniach można
powiedzieć, że są tylko w części zbieżne i analogiczne do tych,
z jakimi borykają się inne zamieszkałe w Polsce mniejszości
narodowe, etniczne i społeczności posługujące się językiem
regionalnym.
Jeśli za najważniejsze, stojące przed wszystkimi
mniejszościami, zadanie uznamy zachowanie własnej narodowej,
kulturowej, także wyznaniowej tożsamości, to białoruska
mniejszość w Polsce z tym wyzwaniem radzi sobie stosunkowo
najgorzej. Choć procesy asymilacji i akulturacji zachodzą
we
wszystkich
mniejszościach,
to
w
odniesieniu
do zamieszkałych w Polsce Białorusinów mają one szczególnie
intensywny przebieg. Jak stwierdził znawca tematyki białoruskiej,
prof.
Eugeniusz
Mironowicz,
„ogromna
większość
Białorusinów... ulegała asymilacji. Sami siebie zaakceptowali jako
Polaków”.
Choć po wojnie, do 2002 roku, w przeprowadzonych
spisach powszechnych nie było pytania o narodowość, to według
wiarygodnych danych szacunkowych, w końcu 1946 roku na
terenie województwa białostockiego mieszkało co najmniej
125 tysięcy Białorusinów. Wcześniej, w ramach tzw. akcji
repatriacyjnej, na tereny byłego Związku Radzieckiego
przesiedlono ponad 40 tysięcy Białorusinów, przy czym
głównym powodem tych przesiedleń były działania zbrojnego
polskiego podziemia, które paląc białoruskie wsie i mordując ich
mieszkańców zmuszało tę ludność do wyjazdu „do tzw. raju”.
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Przeprowadzone w 2002 i 2011 roku spisy, w których
znalazły się pytania o narodowość, wykazały dramatyczny spadek
osób deklarujących się jako Białorusini. W spisie z 2002 roku
takąż przynależność zadeklarowało 46 640 osób, z tej liczby
96 proc. mieszkało w województwie podlaskim na obszarze,
gdzie
Białorusini
stanowią
ludność
autochtoniczną.
W 2011 roku, a więc dziewięć lat później, poczucie
przynależności do narodu białoruskiego zadeklarowało zaledwie
38,3 tys. osób, co oznaczało spadek o blisko 20 proc., przy czym
narodowość białoruską jako jedyną wskazało zaledwie 26,7 tys.
osób.
Przyczyny szybkiej polonizacji mniejszości białoruskiej
są dość dobrze zbadane i opisane.
W przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych opinii,
jej autor dr Marek Barwiński z Uniwersytetu Łódzkiego, a także
inni zajmujący się tą tematyką naukowcy, jako jedną z głównych
przyczyn zmniejszania się liczby osób deklarujących
przynależność do białoruskiej mniejszości wymieniają niską
świadomość własnej odrębności narodowej wśród części
społeczności prawosławnej.
Tu kilka słów wyjaśnienia. Przez Podlasie przebiega,
ukształtowana na początku drugiego tysiąclecia, granica –
używając określenia Samuela Huntingtona – dwóch cywilizacji:
zachodnio-łacińskiej i wschodnio-bizantyńskiej, w naszym
przypadku stosowniejsza nazwa „bizantyńsko-ruskiej”.
Białorusini, do których chrześcijaństwo dotarło z Rusi
Kijowskiej, znaleźli się po wschodniej stronie tej granicy.
Wielowiekowe doświadczenia życia na religijno-narodowym
i cywilizacyjnym pograniczu ukształtowały specyficzne sposoby
zachowań i reakcji, pozwalające na zachowanie swoich tradycji
i wartości. Spośród nich najważniejsza była wiara. Dla
Białorusinów na Podlasiu to prawosławie stało się „religią
etniczną”. Okazało się, że dla Białorusinów to poczucie
tożsamości religijnej jest dużo silniejsze niż tożsamość narodowa
czy językowa. Stąd też duża i stale rosnąca część tej społeczności
deklaruje się jako Polacy – prawosławni. Postawy takie,
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co wynika z badań naukowych, wynikają z tego, iż „identyfikacja
członków mniejszości białoruskiej z Republiką Białoruś jest
nikła i w sensie obywatelskim czują się oni w pełni Polakami,
uważając za swoją ojczyznę Polskę. Nie oznacza to braku
istnienia licznych uprzedzeń i psychologicznych barier,
dzielących prawosławno-białoruską mniejszość i polskokatolicką większość na Podlasiu” (Elżbieta Czykwin, Białoruska
mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Białystok 2000).
Asymilacja Białorusinów – i tu przedstawiciele świata
nauki są zgodni – przyjmuje formę akulturacji, czyli procesu
przekształceń kulturowych, polegających na adaptacji obcych
treści do własnej kultury, przy jednoczesnym eliminowaniu lub
modyfikowaniu własnych wzorców. Akulturacja zazwyczaj
polega na przejmowaniu elementów kultury powszechnie
uważanej za „wyższą”, „lepszą” przez grupę traktującą własną
kulturę jako coś „gorszego”. W realiach województwa
podlaskiego proces ten znacznie przyspiesza polonizację
mniejszości białoruskiej, prowadząc do ukrywania lub wręcz
odrzucania „białoruskości”.
Z ustaleń naukowych, przedstawionych m.in. w książce
profesor Elżbiety Czykwin – zbieżność nazwisk nieprzypadkowa
„Białoruska
mniejszość
narodowa
jako
grupa
–
stygmatyzowana”, wynika, że jako prawosławny Białorusin
jestem jednostką stygmatyzowaną, inaczej – negatywnie
naznaczoną przez polsko-katolicką większość. Ja z tym
naznaczeniem jakoś sobie radzę, ale często stosowanym
sposobem uniknięcia sytuacji, w której mogę być uznany
za innego, obcego, wręcz wrogiego, jest ukrywanie swojego
białoruskiego pochodzenia. Dotyczy to w pierwszej kolejności
młodych Białorusinów, wyjeżdżających z terenów tradycyjnie
zamieszkałych przez tę społeczność. Główną przyczyną migracji
białoruskiej ludności jest społeczno-ekonomiczna degradacja
południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.
Jednym ze skutków tej degradacji jest spadek o blisko
30 proc. na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, liczby ludności
powiatu hajnowskiego. Opracowana przez GUS najnowsza,
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z 2016 roku, prognoza demograficzna przewiduje dalszy
gwałtowny
ubytek
ludności
powiatu
hajnowskiego,
zamieszkałego w 70 procentach przez mniejszość białoruską:
w latach 2015-2030 o kolejne 20 proc., a w latach 2015-2050
o ponad 40 proc.
Według opracowanej przez Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN analizy, w najbliższej
przyszłości miasto Hajnówka będzie tracić społecznogospodarcze funkcje. Na liście 122 miast, którym grożą zjawiska
kryzysowe i marginalizacja, Hajnówka znalazła się na drugim
miejscu.
Główną przyczyną depopulacji powiatu hajnowskiego
jest utrata miejsc pracy – w 1990 roku w zakładach
przemysłowych Hajnówki zatrudnionych było blisko 5 tysięcy
osób, obecnie jest ich około tysiąca.
„O światowej renomie Puszczy Białowieskiej – napisali
w skierowanym do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu
i Senatu liście przedstawiciele lokalnych samorządów i liderzy
białoruskich organizacji – decydują nie tylko jej przyrodnicze, ale
także kulturowe walory, których twórcą i nośnikiem jest
miejscowa ludność. By je zachować dla następnych pokoleń,
konieczne jest, o co prosimy władze państwowe, uznanie
za obszary wymagające strategicznej interwencji gmin powiatu
hajnowskiego i zamieszkałych przez mniejszości gmin sąsiednich
powiatów, co przewidują dokumenty Unii Europejskiej oraz
programy krajowe i regionalne”.
„Dziś – stwierdzają autorzy listu – używając języka
przyrodników, najbardziej zagrożonym gatunkiem na terenie
puszczy jest rdzenna ludność, która naszym zdaniem powinna
być także chroniona, podobnie jak dzięcioł trójpalczasty czy
torfowy fiołek”.
Znamienne, że relacjonujące obszernie konflikt wokół
Puszczy Białowieskiej media problemu lokalnej ludności nie
dostrzegają.
Inne wskazane przez dr. Marka Barwińskiego przyczyny
szybkiej polonizacji Białorusinów w Polsce to:
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- niska świadomość własnej odrębności narodowej wśród
części społeczności prawosławnej,
- niewielka aktywność polityczna i społeczna
Białorusinów,
- rozbicie i rozdrobnienie organizacyjne ruchu
białoruskiego, konflikty wśród elit białoruskich w Białymstoku,
często niezrozumiałe dla większości Białorusinów,
- brak wsparcia ze strony władz Republiki Białoruś
(zwłaszcza w porównaniu z relacjami mniejszości litewskiej
na Podlasiu z władzami Republiki Litewskiej).
Rodzi się pytanie czy możliwe jest powstrzymanie lub
choćby zahamowanie procesów, w wyniku których liczba
Białorusinów w Polsce gwałtownie się zmniejsza.
Odpowiedź brzmi: tak, ale zależne to jest od dwóch
czynników. Po pierwsze od postawy i sposobu działania liderów
białoruskich organizacji. Po drugie od zmiany, a raczej korekty
sposobu działania instytucji odpowiedzialnych za politykę
państwa wobec tej mniejszości.
W działaniach tych, w szczególności w ocenie inicjatyw
służących zachowaniu własnej tożsamości instytucje te nie mogą
dzielić kultury białoruskiej na „świecką” i „religijną”.
„Prawosławie dla mieszkańców wschodniej Polski – stwierdza
profesor Włodzimierz Pawluczuk – jest nie tylko religią, ale
również, a może przede wszystkim, typem kultury”. Jeśli minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawia – taką decyzję
podjął w b.r. – dofinansowania Międzynarodowego Festiwalu
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej to działanie takie w sposób
ewidentny stoi w sprzeczności z deklarowaną przez rząd troską
o zachowanie tożsamości, w tym przypadku, mniejszości
białoruskiej.
Brak działań skutkujących powstrzymaniem dalszej
depopulacji południowo – wschodniej części województwa
podlaskiego, kontynuacja praktyki dzielenia kultury białoruskiej
według kryterium wyznaniowego skutkować będzie kolejnym,
dramatycznym spadkiem liczby osób deklarujących swoją
przynależność do białoruskiej mniejszości.
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Magdalena Lemańczyk
Europejska Inicjatywa Obywatelska „Minority SafePack –
one million signatures for diversity in Europe”:
główne założenia i propozycje rozwiązań
Geneza Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Minority
SafePack – one million signatures for diversity in Europe”
Propozycja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
„Minority SafePack – one million signatures for diversity in
Europe” (MSPI)333, została przedstawiona Komisji Europejskiej
przez Komitet Obywatelski tejże inicjatywy w dniu 15 lipca
2013 r., na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
inicjatywy obywatelskiej334.
Przedmiotem MSPI było wezwanie „Unii Europejskiej
do polepszenia ochrony osób należących do mniejszości
narodowych i językowych oraz wzmocnienia różnorodności
333

W skład Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Obywatelskiej weszli: Hans
Heinrich Hansen – przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego (długoletni
przewodniczący mniejszości niemieckiej w Danii i były przewodniczący FUEN),
Hunor Kelemen – zastępca przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego (były minister
kultury i kandydat na prezydenta Rumunii, przewodniczący Demokratycznego
Sojuszu Węgrów w Rumunii), Karl-Heinz Lambertz – Przewodniczący Komitetu
Regionów i były premier Niemieckojęzycznej Wspólnoty Belgii, Jannewietske Annie
De Vries – była minister Fryzji i była przewodnicząca sieci NLPD (Network to
Promote Linguistic Diversity), Valentin Inzko – Wysoki Przedstawiciel Narodów
Zjednoczonych dla Bośni i Hercegowiny, przewodniczący organizacji dachowej
Słoweńców w Karyntii, Rady Karynckich Słoweńców, Alois Durnwalder – były
premier rządu krajowego Południowego Tyrolu (1989-2016), członek Partii Ludowej
Południowego Tyrolu (SVP) i Anke Spoorendonk – długoletnia członkini Landtagu
Szlezwiku-Holsztyna i minister sprawiedliwości, kultury i spraw europejskich
w Kilonii jako przedstawiciel partii Fryzów i mniejszości duńskiej (SSW)
334
Dz. U. L 65/1.
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kulturowej i językowej w Unii”335, poprzez przyjęcie szeregu
aktów prawnych tym celom służących. Organizatorzy omawianej
Inicjatywy, proponując przyjęcie aktów prawnych, jednocześnie
zasugerowali do każdego z nich podstawę prawną i rodzaj aktu
do przyjęcia. Zauważyli także, iż niedopuszczenie jednego lub
kilku z proponowanych przez nich aktów prawnych nie powinno
skutkować odrzuceniem pozostałych propozycji, będących
w obszarze kompetencji Komisji Europejskiej (KE).
Komisja, decyzją [C(2013) 5969 wersja ostateczna]
z dnia 13 września 2013 r., odmówiła jednakże rejestracji MSPI,
stwierdzając, że Inicjatywa wykracza poza jej kompetencje.
W związku z odmową Komitet Obywatelski MSPI,
reprezentowany początkowo przez adwokatów E. Johanssona,
J. Lunda i C. Lunda, a następnie przez adwokatów E. Johanssona
i T. Hiebera336, jako strona skarżąca wniósł w niniejszej sprawie
do Sądu Unii skargę w dniu 25 listopada 2013 r.
Skarżąc decyzję podniesiono zarzut naruszenia przez
Komisję obowiązku uzasadnienia określonego w art. 296 akapit
drugi TFUE oraz w art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia
nr 211/2011, a drugi – naruszenia art. 11 TUE, art. 24 akapit
pierwszy TFUE
i art. 4
ust. 2
lit. b)
rozporządzenia
337
nr 211/2011 .
Zdaniem
strony
skarżącej
Komisja
powinna
sprecyzować, które propozycje Inicjatywy wykraczają w sposób
oczywisty poza jej kompetencje oraz podać powody takiej decyzji
w odniesieniu do każdej z rozpatrywanych propozycji, a także
uzasadnić powody uznania, że rozporządzenie nr 211/2011 nie
upoważniało jej do zarejestrowania nawet kilku części
proponowanej Inicjatywy.
Sąd Unii Europejskiej na posiedzeniu jawnym
w Luksemburgu wyrokiem z dnia 3 lutego 2017 r. (w sprawie T646/13) unieważnił decyzję Komisji, uzasadniając, że ta uchybiła
335

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187422&doclang=PL
z dnia 10.08.2018.
336
Tamże.
337
Tamże.
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obowiązkowi uzasadnienia, które z jedenastu przedstawionych
propozycji aktów prawnych nie wchodzą z zakres jej
kompetencji, a także zobowiązał Komisję do przyjęcia nowej
decyzji dotyczącej wniosku w sprawie rejestracji MSPI.
W konsekwencji skutecznego zaskarżenia przed
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odrzucenia Inicjatywy
Minority SafePack przez Komisję Europejską z dnia 13 września
2013 r., Komisja zarejestrowała omawianą Inicjatywę dnia
3 kwietnia 2017 r.
Tym razem w nowej, zarejestrowanej wersji dokumentu,
autorzy wyraźnie wskazali dwa elementy, będące zdaniem
Komisji Europejskiej poza ramami jej kompetencji, tzn.
w zakresie ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz
partycypacji, dodatkowo podając streszczenie powodów decyzji
Komisji, postawy prawne i instrumenty przydatne ich zdaniem
w pracach Komisji338.
Obszary zainteresowania MSPI i propozycje rozwiązań
prawnych
Autorzy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority
SafePack zaproponowali łącznie sześć obszarów działań
zmierzających do polepszenia ochrony osób należących
do mniejszości narodowych i językowych oraz zachowania
i rozwoju różnorodności kulturowej i językowej w Unii, są to:
1. Język, edukacja, kultura
2. Polityka regionalna
3. Partycypacja
4. Równe traktowanie
5. Usługi audiowizualne i inne treści medialne
6. Wsparcie dla mniejszości

338

Zob. Słowo wstępne, [w:] Broszura MSPI (wersja polskojęzyczna), opr. Federal
Union of European Nationalities for the Minority SafePack Citizen’s Committee,
2017, s. 3 i n.
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W obszarze pierwszym, tj. języka, edukacji i kultury,
autorzy Inicjatywy na podstawie zaleceń UE w sprawie ochrony
i wspierania kulturowej i językowej różnorodności Unii339 zaproponowali
m. in. wypracowanie systematycznej polityki językowej
i kulturalnej w ramach UE w oparciu o przykłady dobrych
praktyk instytucji Rady Europy, a także propozycję, aby zalecenia
KE objęły rozwiązania przeciwdziałające wymieraniu języków
i kultur. Zdaniem autorów Inicjatywy Unia „(…) powinna
zdefiniować najlepsze metody ochrony i wspierania
różnorodności kulturowej i językowej, a w szczególności
możliwości używania języków regionalnych i mniejszościowych
wobec administracji publicznej, w usługach publicznych,
edukacji, w obszarze kultury, wymiaru sprawiedliwości, w opiece
zdrowotnej, handlu i ochronie konsumentów (włącznie
z etykietowaniem)”340.
Formułując powyższe zalecenia autorzy wskazali
podstawę prawną, tj. art. 167, ust. 5, myślnik drugi TFUE i art.
165, ust. 4, myślnik drugi TFUE oraz instrument – zalecenie
(Rady).
Ponadto w obszarze pierwszym autorzy Inicjatywy
zaproponowali dostosowanie programów pomocowych tak, aby ułatwić
dostęp do nich małym językom regionalnym i mniejszościowym341. Chodzi
tutaj głównie o uchylenie wykluczających, zdaniem autorów
Inicjatywy, kryteriów wsparcia Unii Europejskiej języków
regionalnych i mniejszościowych dla programów w obszarze
kultury, edukacji i młodzieży, a także stworzenie w kolejnej
generacji programów obszaru wsparcia języków zagrożonych
i uproszczenie procedur.
Podstawą prawną dla tych działań jest art. 167, ust. 5,
myślnik pierwszy TFUE i art. 165, ust. 4, myślnik pierwszy
TFUE, a instrumentem uchwała lub rozporządzenie (zmiana
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uchwały lub rozporządzenia o wprowadzeniu aktualnych
programów)342.
Doraźne działania w obszarze języków regionalnych
i mniejszościowych, zdaniem autorów Inicjatywy, nie mają
wymiaru długofalowego i wspomagającego wymianę
doświadczeń pomiędzy instytucjami i osobami, dlatego
zaproponowano utworzenie Centrów Różnorodności Językowej
(Langauge
Diversity
Centres)
dla
Języków
Regionalnych
i Mniejszościowych, finansowanych przez UE. Centra takie miałyby
pełnić funkcje platformy sieciującej organizacje zajmujące się
szeroko rozumianą różnorodnością językową i nauczaniem
języków, ekspertów i praktyków, a także ułatwiać wymianę
najlepszych praktyk pomiędzy tymi podmiotami. Istotnym
obszarem zainteresowania Centrów Różnorodności Językowej
byłyby także najmniejsze i zagrożone wspólnoty językowe
w Europie.
Powołanie
Centrów
Różnorodności
Językowej
wymagałoby podjęcia uchwały lub wydania rozporządzenia,
regulującego ich finansowanie i zadania. Wskazaną przez
autorów Inicjatywy podstawą prawną jest art. 167, ust. 5, myślnik
pierwszy TFUE i art. 165, ust. 4, myślnik pierwszy TFUE.
W obszarze drugim MSPI, tj. dotyczącym polityki
regionalnej, autorzy Inicjatywy kładą nacisk na wzmocnienie
struktury gospodarczej i społecznej regionów, podkreślając rolę
i potencjał mniejszości narodowych i języków regionalnych np.
w regionach przygranicznych.
Autorzy Inicjatywy proponują dostosowanie wspólnych
przepisów dla regionalnych środków pomocowych w sposób
umożliwiający uznanie ochrony mniejszości i wsparcia
różnorodności kulturowej i językowej za cele tematyczne343.
Podstawą prawną proponowanych działań jest art. 177 i art. 178
TFUE, co wymagałoby zdaniem wnioskodawców zmiany
obowiązującego rozporządzenia.
342
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Ponadto autorzy Inicjatywy, będący świadomi wkładu
mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej i językowej
w rozwój gospodarczy i społeczny regionów, zaproponowali
wspieranie badań na temat wartości dodanej wnoszonej przez mniejszości
do rozwoju społecznego i gospodarczego Europy. Podstawę prawną
stanowi art. 173, ust. 3 i art. 182, ustęp 1 TFUE, natomiast
proponowanym instrumentem jest rozporządzenie – konkretnie
zmiana rozporządzenia w sprawie programu „Horizont 2020”.
Trzeci obszar proponowanych w Inicjatywie działań
stanowi partycypacja członków mniejszości w instytucjach Unii
Europejskiej, np. w Komisji Europejskiej, Trybunale
Sprawiedliwości, Radzie i Parlamencie Europejskim. Mniejszości,
jako grupy zbyt małe, aby mieć swoich reprezentantów
w strukturach instytucjonalnych UE, w zdecydowanej większości
przypadków nie mają możliwości współdecydowania. W związku
z powyższym propozycja partycypacji wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom tej grupy odnośnie uzyskania mandatu.
Przykładowo, przy wyborach do Parlamentu
Europejskiego
„rozwiązaniem
problemu
ograniczonej
reprezentacji mniejszości mogłoby być powołanie «platformy dla
mniejszości»
–
gremium
doradczego,
wspierającego
te mniejszości, które liczebnie są zbyt małe aby zdobyć mandat
w Parlamencie Europejskim. W ten sposób można
by zagwarantować nawiązanie dialogu pomiędzy mniejszościami,
a instytucjami UE. W wielu państwach członkowskich platformy
takie są dobrze funkcjonującym instrumentem zapewniającym
otwarty, transparentny i nieprzerwany dialog oraz wymianę
stanowisk pomiędzy instytucjami, a mniejszościami narodowymi
na temat wszystkich spraw dotyczących Unii”344.
Podstawa prawna jest w tej propozycji art. 25 TFUE
i 20, ust. 2 TFUE, natomiast instrumentem wydanie dyrektywy,
rozporządzenia lub decyzji Rady.
W obszarze czwartym dotyczącym równego traktowania,
proponuje się
wprowadzenie ulepszonych środków antydys344
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kryminacyjnych, które podejmą efektywne środki zwalczające
dyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne,
religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną i wesprą równe traktowanie także w odniesieniu do
mniejszości narodowych. Dodatkowo w odniesieniu do osób
bezpaństwowych autorzy Inicjatywy proponują przybliżone równe
traktowanie i zmianę obowiązujących dyrektyw tak, aby umożliwić
dostosowanie praw osób długotrwale bezpaństwowych i ich
rodzin do praw obywateli UE, np. w przypadku wydawania
zezwoleń na pracę, łączenia rodzin oraz świadczenia usług345.
Podstawą prawną jest art. 19, ust. 1 TFUE, natomiast
instrumentem zmiana istniejącej dyrektywy w sprawie równego
traktowania. Ustawową podstawę stanowi art. 79, ust. 2 TFUE,
instrumentem jest zaś zmiana dyrektywy.
W obszarze piątym autorzy Inicjatywy zaproponowali
rozwiązania dotyczące usług audiowizualnych i innych treści
medialnych. Chodzi przede wszystkim o propozycję
wprowadzenia jednolitego europejskiego prawa autorskiego (np. dla
programów TV, filmów, książek, muzyki), tak aby nie było ono
ograniczone do granic jednego kraju.
Podstawą prawną jest art. 118 TFUE, a instrumentem
rozporządzenie (Parlamentu Europejskiego/Rady).
Jednakże, aby umożliwić wprowadzenie jednolitego
europejskiego prawa autorskiego należałoby zmienić dyrektywę
w sprawie usług medialnych. Proces taki wiązałby się wówczas
z wprowadzeniem takich zmian „aby wolne usługi i swobodny
odbiór treści audiowizualnych (analogowe/cyfrowe radio i usługi
medialne, telewizja naziemna i satelitarna) możliwe były
na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe”346.
Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 53, ust. 1
i art. 62 TFUE.
Wsparcie dla mniejszości jest szóstym obszarem
proponowanym przez autorów Inicjatywy. W tym przypadku
345
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postulowane jest regionalne (państwowe) wsparcie dla mniejszości
na działalność kulturalną oraz na cele socjalne, a także
wprowadzenie tzw. wyłączeń blokowych dla inicjatyw
podejmowanych przez mniejszości, mających na celu zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie języka i różnorodności
regionalnej.
Podstawą prawną w powyższym przypadku jest: art. 109
TFUE i 108, ust. 4 TFUE, instrumentem zaś rozporządzenie
Rady i/lub rozporządzenie Komisji, albo art. 107, ustęp 3, litera
e) TFUE, na podstawie decyzji Rady347.
Podsumowanie
Kampania
petycyjna
Europejskiej
Inicjatywy
Obywatelskiej Minority SafePack trwała 12 miesięcy w 28 krajach
Unii Europejskiej i zakończyła się dnia 3 kwietnia 2018 r.
powodzeniem, tzn. zebraniem minimalnej liczby jednego miliona
podpisów w co najmniej 7 krajach UE – udało się to dokładnie
w 11 krajach. Zebrano łącznie 1 320 246 podpisów, z czego
1 128 385 potwierdzonych (stan na 7.06.2018 r.).
Przekroczenie
progu
online
odnotowano
w następujących krajach: w Rumunii, Chorwacji, Hiszpanii,
Danii, Bułgarii, we Włoszech oraz na Węgrzech, Litwie,
na Słowacji, Łotwie, Słowenii.
W Polsce zebrano 26 884 podpisów (stan na dzień
18.04.2018 r.): 3 356 podpisów online oraz 23 528 podpisów
papierowych. Ministerstwo Cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej
po przeprowadzeniu niezbędnych weryfikacji wymaganych
na mocy art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie
inicjatywy obywatelskiej poświadczyło ważność 25422 deklaracji
poparcia.
Na terenie Polski kampanię zainicjował i podjął się jej
koordynacji Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno347
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Kulturalnych w Polsce (ZZNSSK w Polsce), jako członek
FUEN. Pierwotnie funkcję koordynatora MSPI na Polskę pełnił
p. Łukasz Malkusz, a od stycznia 2018 r. funkcję tę przejęła
Magdalena Lemańczyk.
W Polsce w kampanię MSPI zaangażowało się kilka
organizacji mniejszościowych, zbierając podpisy na formularzach
papierowych, wśród nich:
1) Mniejszość niemiecka: Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN)
13 890 podpisów, TSKN Województwa Śląskiego 5 121,
inne organizacje zrzeszone w ZNSSK w Polsce 2 495;
2) Mniejszość ukraińska: Związek Ukraińców w Polsce 839
podpisów; Towarzystwo Ukraińskie w Polsce 158;
3) Mniejszość białoruska: Białoruskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne 100 podpisów;
4) Romowie: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów
w RP z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Brzeskie
Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej Parni
Ciercheń Biała Gwiazda 583 podpisy;
5) Kaszubi, w tym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Klub
Studencki „Pomorania”, studenci kierunku Etnofilologia
kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim, członkowie
Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej
Kaszëbskô Jednota: 249 podpisów;
6) Mniejszość słowacka: 93 podpisy.
Wiele organizacji reprezentowanych w Komisji Wspólnej
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych propagowało
poparcie Inicjatywy w formie online, jednak efektywność
poszczególnych organizacji była trudna do zweryfikowania.
Szczególne wsparcie kampania MSPI otrzymała
ze strony parlamentarzystów i samorządowców, zwłaszcza Posła
na Sejm RP Ryszarda Galli i Senatora RP Kazimierza Kleiny.
Kampania MSPI była także obecna w mediach, głównie
w regionach, gdzie mniejszości występują w większym skupieniu,
m. in. w: Schlesien Journal, TVP 3 Lublin, Radio Opole, Radio
235

Gdańsk, Radio Olsztyn, Radio Zet, Gazeta Wyborcza,
Wochenblatt, Oberschlesische Stimme, Dziennik Bałtycki,
Gazeta Kaszubska, Express Kaszubski, Nasze Słowo, Niwa –
tygodnik mniejszości białoruskiej, Život – miesięcznik
Towarzystwa Słowaków w Polsce.
Kolejne kroki realizacji postulatów MSPI znajdują się
w gestii polityków, bowiem po weryfikacji deklaracji poparcia
inicjatywa przedłożona zostanie Komisji Europejskiej, która
ma 3 miesiące na rozpatrzenie inicjatywy, wysłuchanie publiczne
w Parlamencie Europejskim i udzielenie odpowiedzi. Już sam
fakt, iż kampania petycyjna zakończyła się sukcesem, jest
dobrym krokiem w kierunku uświadomienia szerszemu gronu
odbiorców i instytucjom europejskim znaczenia i roli mniejszości
narodowych, etnicznych i językowych w krajach UE.

236

Jan Korzeniowski
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów
w Rzeczypospolitej Polskiej
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Dzieci społeczności romskiej uczęszczają do szkół
z językiem wykładowym polskim.
Gdy dzieci rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych,
nie wszystkie rozumieją znaczenia słów polskich, ponieważ
w domu rodzinnym posługują się w rozmowie z rodzicami
językiem romskim. Język romski nie jest językiem pisanym,
dlatego trudno jest go tłumaczyć na język polski i odwrotnie.
Nawet starsi Romowie mają trudności w zrozumieniu treści
przekazów w języku polskim w urzędach. Dlatego potrzebna jest
pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych.
Rodziny romskie w większości również nie znają znaczenia
słów polskich, ponieważ nie posiadają żadnego wykształcenia.
Z tego powodu dzieci romskie mają ogromne problemy z nauką
w szkołach, a to powoduje ich zniechęcenie do nauki. Aby
przełamać ten problem, w szkołach podstawowych zatrudnieni
są asystenci edukacji romskiej, których zadaniem jest opieka nad
dziećmi romskimi i pomoc w rozumieniu treści przekazywanych
na lekcjach. Dzieci z jakimikolwiek problemami w nauce
zwracają się o pomoc do asystentów romskich, którzy starają się
pomóc w zrozumieniu materiału szkolnego.
Ponadto organizacje romskie działające w Polsce
prowadzą świetlice integracyjne dla dzieci i młodzieży romskich
i polskich, w których są wygłaszane prelekcje o historii, tradycji
i zwyczajach Romów. Tam też odrabiają lekcje i poprzez zabawy
przyswajają słowa polskie i ich znaczenie. Dzieci romskie są
uzdolnione nie tylko w takich dziedzinach jak śpiew, taniec
i muzyka. Również po dobrym przygotowaniu do zajęć
szkolnych osiągają sukcesy w dziedzinie nauki. Nasze dzieci
uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjów, techników.
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Posiadamy wśród naszej społeczności studentów studiów
magisterskich, doktorów i profesorów wyższych uczelni.
Rozumiemy i doceniamy znaczenie edukacji dzieci romskich
i dlatego staramy się wszystkimi możliwymi sposobami zachęcić
je do osiągnięcia sukcesów w nauce. Organizacje romskie
i asystenci romscy będą robić wszystko by ułatwić dzieciom
romskim start w dobrą przyszłość i sukcesy w przyszłym życiu.
Natomiast dziadkowie i rodzice dbają o przekazywanie historii,
tradycji i zwyczajów Romów oraz tradycji życia w taborze, uczą
dzieci szacunku dla swoich przodków i rodzin oraz szacunku dla
innych przedstawicieli narodowości wśród których żyją. Mamy
nadzieję, że w zintegrowanym społeczeństwie europejskim nie
zabraknie nas Romów. Jednym z takich działań było zbieranie
podpisów na rzecz Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
MinoritySafePack, mającej na celu wzmocnienie ochrony praw
mniejszości narodowych i etnicznych na poziomie europejskim.
Jest to bardzo szczytna inicjatywa, dotycząca także praw Romów
będących obywatelami Unii Europejskiej. Z udziałem
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Brzeskiego
Stowarzyszenia Romów i Miłośników Kultury Romskiej Parni
Ciercheń (Biała Gwiazda) udało się zebrać bardzo wiele
podpisów, dzięki czemu także Romowie przyczynili się do
przekroczenia wymaganego poziomu miliona podpisów. To daje
szansę na realną poprawę ochrony praw Romów w Polsce
i w Europie. Wspominamy o tej inicjatywie, ponieważ to właśnie
takich działań potrzebujemy – działań transparentnych
ukierunkowanych na dobro wspólne, opartych o polskie prawo,
szacunek do drugiego człowieka i respektowanie zwyczajów.
W ten sposób dajemy pokoleniom naszych dzieci i wnuków
szansę na lepszą przyszłość. My Romowie zawsze kochaliśmy
wolność i żyliśmy w przyjaźni z demokracją, która była stałym
elementem naszego życia. Zawsze uważaliśmy, iż każdy człowiek
żyjący na Ziemi jest człowiekiem wolnym, może mieszkać tam
gdzie pragnie być i zawsze mieliśmy szacunek dla rodziny i dla
człowieka.
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LISTA CZŁONKÓW
KASZUBSKIEGO ZESPOŁU
PARLAMENTARNEGO
Senatorowie:
Mieczysław Augustyn
Waldemar Bonkowski
Bogdan Borusewicz
Kazimierz Kleina - przewodniczący
Andrzej Kobiak
Sławomir Rybicki
Grażyna Sztark
Barbara Zdrojewska
Piotr Zientarski

Posłowie:
Małgorzata Chmiel
Magdalena Kochan
Zbigniew Konwiński
Kazimierz Plocke
Agnieszka Pomaska
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LISTA PUBLIKACJI
BIURA SPRAW SENATORSKICH
KANCELARII SENATU
Zeszyty Zespołów Senackich
redaktor serii Piotr Świątecki
Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentują konferencje
i seminaria zorganizowane przez zespoły senackie
i parlamentarne, a obsługiwane przez Biuro Spraw
Senatorskich:
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec
PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych?
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Infrastruktury 20 listopada 2009 r.)
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych
Straży Pożarnych (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Strażaków 14 grudnia 2009 r.)
3. Bezpieczeństwo
w
górnictwie
(materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Górnictwa
1 grudnia 2009r.)
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na
drogach samorządowych (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego 9 grudnia 2009 r.)
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III
RP (materiały z konferencji Parlamentarnego
Zespołu Kociewskiego 15 grudnia 2009 r.)
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne
(materiały z konferencji Komisji Środowiska
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

i Senackiego Zespołu Infrastruktury 14 grudnia
2009 r.)
Samorząd
przyjazny
seniorom
(materiały
z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Starszych 5 listopada 2010 r.)
Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej
Wisły) (materiały przygotowane na konferencję
Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r.)
Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej
Wisły) (materiały zmienione, wydane po konferencji
Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011r.)
Rozwój ratownictwa drogowego (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego i Senackiego Zespołu
Strażaków 25 listopada 2010r.)
Kondycja publicznego transportu zbiorowego
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Infrastruktury 8 lutego 2011r. – tylko wersja
cyfrowa).
Społeczność kaszubska w procesie przemian;
kultura – tożsamość – język (publikacja
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego z maja
2012 r.)
Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście
integracji europejskiej? (materiały na konferencję
Kaszubskiego
Zespołu
Parlamentarnego,
Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu
Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego
2013r.)
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14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych
(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych 6 listopada 2012 r.)
15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie
zbiorowym (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Infrastruktury15 października 2012 r.)
16. Standardy
działania
służb
publicznych
w odniesieniu do wypadków drogowych (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków
11 grudnia 2012 r.)
17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego
modelu kontraktowania przez gminy usług
społecznych w zakresie edukacji podstawowej
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu ds.
Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca 2013 r.)
18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Energii Odnawialnej 16 kwietnia 2013r.)
19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 –
2020 (materiały z posiedzenia Parlamentarnego
Zespołu Przyjaźni Środowisku z dnia 23
października 2013 r.)
20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania
ruchem kolejowym (materiały z posiedzenia
Senackiego Zespołu Infrastruktury z dnia 15
października 2013 r.)
21. Jakie są moje korzenie? (wyniki konkursu
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
Dzieci w 2013 r.)
22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Spółdzielczego 28 października 2013 r.)
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23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych
i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem
środków
UE
(materiały
z
konferencji
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
17 grudnia 2013 r.)
24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce
(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 3 grudnia
2013r.)
25. Moja Polska w 2050 roku (wyniki konkursu
organizowanego przez Parlamentarny Zespół
Dzieci w 2014 r.)
26. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Strażaków 22 stycznia 2015 r. z informacją
o działalności Senackiego Zespołu Strażaków)
27. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki
zwycięskich samorządów (materiały z czterech
edycji konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Starszych)
28. Zespoły senackie i parlamentarne w VIII kadencji
Senatu (podsumowanie działalności zespołów
kadencji V - VIII)
29. Szkoła marzeń (wyniki konkursu organizowanego
przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2015 r.)
30. Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015
i priorytety na przyszłość (publikacja Senackiego
Zespołu Infrastruktury)
31. Cichociemni – elita Polski Walczącej (materiały
z
konferencji
Parlamentarnego
Zespołu
Miłośników Historii 10 maja 2016 r.)
32. Smog - przyczyny i możliwości zwalczania
(materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu
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33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

Śląskiego, 21.02.2017 r., tylko cyfrowa wersja
internetowa)
Obrazki z Sienkiewicza (wyniki konkursu
organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
Dzieci w 2016 r.)
Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie
(materiały z konferencji Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarnego 25 maja 2017 r.)
Warszawa wraca nad Wisłę (materiały z konferencji
Parlamentarnego
Zespołu
Dróg
Wodnych
9 października 2017 r.)
Prymas Stefan Wyszyński – Wychowawca Narodu
(materiały z posiedzenia seminaryjnego Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Parlamentarnego
Zespołu Miłośników Historii 16 listopada 2017 r.)
Różnorodność językowa w Polsce jako dobro
wspólne (materiały z posiedzenia seminaryjnego
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 14 lutego
2018 r.)
W służbie Bogu i Ojczyźnie (materiały
z
konferencji
Parlamentarnego
Zespołu
Miłośników Historii 22 października 2018 r.)
Transport szynowy w miastach (w przygotowaniu)
Z prac zespołów (publikacja zbiorcza wybranych
referatów z konferencji organizowanych przez
zespoły w Senacie – w przygotowaniu)
Małe ojczyzny – w stulecie odzyskania
niepodległości
(sprawozdanie
z
programu
realizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn –
w przygotowaniu)
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Publikacje okolicznościowe:
1. Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. –
24 listopada 2010 r. (publikacja wydana w związku
z wystawą prezentowaną w Senacie w listopadzie
2010 r.)
2. Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku
z wystawą „Stosunki polsko-łotewskie 1919-1991
w zasobie Archiwum Akt Nowych” prezentowaną
w Senacie w lipcu 2014 r., przygotowaną przez
Archiwum Akt Nowych)
3. Przewodnik senatora. Podstawowe informacje
praktyczne (3 wydania, ostatnie jesienią 2015r.)
4. Poradnik senatora pracodawcy (jesień 2015 r.).
Aktualizowany, internetowy zbiór informacji na temat warunków
wykonywania mandatu senatorskiego przygotowany przez Biuro
Spraw Senatorskich jest udostępniony w internecie pod adresem:
https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatusenatorskiego/wprowadzenie
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