POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 27)
W przedostatnim odcinku cyklu przedstawiam fragmenty listu mieszkańca Kartuz
o inicjałach J.R. Autor tego listu krytycznie ocenia jakość pracy redakcji Gazety Kartuskiej.
Część zarzutów dotyczy spraw kaszubskich. List ukazał się na łamach wspomnianego
czasopisma, w czerwcu 1991 r. (nr 24).

Gazeta Kartuska wychodziła w okresie międzywojennym. Odrodziła się w 1989 r.,
po upadku komunizmu w Polsce. Na jej łamach ukazywały się dosyć często teksty
o tematyce kaszubskiej, także pisane po kaszubsku. Nie wszystkim czytelnikom to się
spodobało.
Na początek jedno wyjaśnienie. J.R. stwierdza: Na str. 7 publikujecie jakieś
przemówienie; nie wiem, bo nie umiem tego odczytać, moi sąsiedzi także, a koledzy w pracy
również. Co to za tekst, po co takie rzeczy, dla kogo? Owo przemówienie, to kazanie w języku

kaszubskim, autorstwa ks. dra Jana Walkusza, obecnie profesora, pracownika naukowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Warto dodać, że ks. Walkusz jest też poetą i od
wielu lat przewodniczy jury w finale Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej
„Rodnô Mòwa”.
Znamienne, że autor listu określił różne teksty w języku kaszubskim, które ukazywały
się w Gazecie Kartuskiej, jako bzdurne, choć nie potrafił ich odczytać! Natomiast można mu
chyba wierzyć, gdy stwierdza, że w jego otoczeniu nie znalazł się nikt, kto poradziłby sobie
z kaszubszczyzną pisaną. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ukazało się bowiem
niewiele książek po kaszubsku, a krąg ich czytelników był wąski. W zasadzie, stały kontakt
z pisanym słowem kaszubskim gwarantowała jedynie Pomerania. Dlatego pojawienie się
tekstów kaszubskich w prasie lokalnej, która po zmianie ustroju rodziła się w wielu
miejscowościach na Kaszubach, mogło niektórych nawet szokować. Po 1989 r. kaszubski
zaczął powoli wkraczać także w inne – niż literatura piękna – dziedziny.
Interesująca jednakże jest tu inna kwestia, mianowicie to, że człowiek mieszkający
w sercu Kaszub, w mieście, które niektórzy chcą postrzegać jako stolicę Kaszub, stwierdza –
odrzucając jednocześnie tematykę kaszubską – coś takiego: Jesteśmy kartuzjanami i nas
obchodzą Kartuzy i okolice. Albo ten człowiek żył w jakiejś separacji od kaszubskiego
otoczenia, albo Kaszubi (i kultura kaszubska) żyjący w tym mieście byli zupełnie
niewidoczni.
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