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Jak mówić i pisać o Kaszubach?

W SKRÓCIE
KASZUB/KASZUBA, KASZUBKA,
KASZUBI, KASZUBKI
- neutralne i poprawne językowo określenia
członków społeczności kaszubskiej.

JĘZYK KASZUBSKI
- poprawne określenie wynikające ze statusu
prawnego mowy, którą posługuje się bądź
posługiwała się społeczność kaszubska.

KASZUBY

- nazwa regionu zamieszkiwanego przez
społeczność kaszubską.

“Z TRÓJMIASTA NA KASZUBY”
- niepoprawne sformułowanie wprowadzające
dezinformację i wykluczające północne i zachodnie
części Kaszub z obszaru tego regionu.

“GDAŃSK/KARTUZY/… STOLICA KASZUB”
- problematyczne sformułowania wynikające z braku
jednomyślnego określenia stołecznego miasta Kaszub
przez społeczność kaszubską.

“KASZUBI TO NARÓD/POLACY/NIEMCY/
KATOLICY/ZWOLENNICY PIS/PO”
- niepoprawne generalizowanie przynależności
narodowo-wyznaniowej lub sympatii politycznych
społeczności kaszubskiej.
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Słowem wstępu
Poradnik: Jak mówić i pisać o Kaszubach? powstał w ramach
projektu #stophejt na Kaszubach, przy wsparciu funduszu
GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM.
Głównym
założeniem
projektu
było
przeprowadzenie
monitoringu artykułów i komentarzy dotyczących Kaszubów
zamieszczonych w 2020 roku w pomorskich serwisach
informacyjnych. Działanie objęło kilkadziesiąt witryn mediów
lokalnych
i
ogólnopolskich,
ponad
300
artykułów
internetowych i ponad 5000 komentarzy.
Założonym efektem działania miała być próba wypracowania
strategii przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści
kierowanej do społeczności kaszubskiej w sieci. Ostatecznie
powstał niniejszy Poradnik, którego zadaniem jest wskazanie
najczęściej popełnianych błędów wynikających z niewiedzy
lub zakorzenionych w świadomości społecznej stereotypów
dotyczących Kaszubów. To także wykaz często powtarzających
się w wypowiedziach internautów uprzedzeń i form
dyskryminacji Kaszubów z próbą wyjaśnienia poszczególnych
zagadnień.
Niniejszy poradnik kieruję przede wszystkim do pracowników
mediów
lokalnych
i
ogólnopolskich
oraz
do
osób
wypowiadających się publicznie w tematach dotyczących
społeczności kaszubskiej. Jest to także kompendium wiedzy,
które może być przydatne dla wszystkich zainteresowanych
przeciwdziałaniem
mowie
nienawiści
kierowanej
do
mieszkańców Kaszub.
Mateùsz Titës Meyer
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MOWA NIENAWIŚCI
To według definicji Rady Europy: "wszystkie formy
ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają
lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną,
ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści
wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją
wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizm i
etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec
przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego
pochodzenia".

KONSTYTUCJA

RP

Art. 32 - Równość i zakaz dyskryminacji
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym
lub
gospodarczym
z
jakiejkolwiek
przyczyny.
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I. Kaszubi
Kaszub/Kaszuba, Kaszubka, Kaszubi, Kaszubki
(Kaszëba, Kaszëbka, Kaszëbi, Kaszëbczi) - to poprawne
i zazwyczaj neutralne nazwy członków społeczności kaszubskiej.

Kaszubi przywędrowali na ziemie wzdłuż południowego brzegu
Bałtyku w czasach wędrówek ludów słowiańskich u schyłku
starożytności. W średniowieczu założyli główne osady w Gdańsku i w
Szczecinie, gdzie mieściły się stolice dwóch organizmów
państwowych Kaszubów: księstwa Sobiesławiców i Gryfitów.
Na przestrzeni wieków Kaszubi ulegali germanizacji i polonizacji, a
w wyniku wielu procesów społecznych i geopolitycznych dziś
zamieszkują głównie obszar pomiędzy: Morzem Bałtyckim na
północy, Zatoką Gdańską na wschodzie, Borami Tucholskimi na
południu i obecną zachodnią granicą Województwa Pomorskiego.
Zgodnie z szacunkami Narodowego Spisu Powszechnego z 2011
roku Polskę zamieszkuje dziś niemal 230 tys. Kaszubów, jednak
według szacunków socjologów społeczność kaszubska w Polsce
może liczyć ponad 0,5 miliona członków.
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Do często popełnianych błędów przy pisaniu lub mówieniu
o społeczności kaszubskiej można zaliczyć następujące sformułowania:

“Kaszubi to naród/Polacy/Niemcy.”
Jest to błąd wynikający z generalizowania poczucia
narodowo-etnicznego Kaszubów. Kwestia przynależności
narodowej Kaszubów jest sporna od połowy XIX wieku,
czyli od czasów, gdy pojęcie “narodowości” zaczęło się
kształtować. Budziciel Kaszubów, dr Florian Ceynowa,
Kaszubów uważał za oddzielny naród słowiański,
przeciwnego zdania był literat, Hieronim Derdowski,
uważający Kaszubów za Polaków. Podział ten jest nadal
aktualny wśród samych Kaszubów. Wśród Polaków
można spotkać się z przekonaniem o niemieckości
Kaszubów
(np.:
“Kaszubi
to
piąta
kolumna/
zakamuflowana opcja niemiecka”).
Zgodnie z danymi szacunkowymi NSP z 2011 roku około
90% Kaszubów uważa się w pierwszej kolejności za
Polaków, a około 10% Kaszubów w pierwszej kolejności
deklaruje narodowość kaszubską.
Zgodnie ze statusem prawnym Kaszubi są społecznością
posługującą się językiem regionalnym, co wyklucza 55%
osób deklarujących się jako Kaszubi w NSP 2011 z bycia
Kaszubami z powodu nieposługiwania się językiem
kaszubskim.

STRONA 9

“Kaszubi mówią po kaszubsku.”
To częste przeświadczenie, które jest błędne, gdyż
większość Kaszubów nie mówi już po kaszubsku.
W wyniku systemowej polonizacji Kaszubów w czasach
PRL
niemal
całkowicie
zanikł
przekaz
języka
kaszubskiego w domach, a nauka kaszubskiego
w szkołach ze względu na złą organizację nauczania nie
przynosi oczekiwanych efektów.
Zgodnie z danymi szacunkowymi NSP z 2011 roku
językiem kaszubskim posługuje się około 45% osób
deklarujących się jako Kaszubi. Wobec tego w świetle
zapisów Ustawy o mniejszościach ponad połowa
zadeklarowanych Kaszubów nie stanowi społeczności
kaszubskiej - społeczności posługującej się językiem
regionalnym.

“Kaszubi to katolicy.”
To błąd wynikający z generalizowania kwestii poczucia
przynależności religijnej Kaszubów. Średnia liczba osób
praktykujących na Kaszubach w 2019 roku wynosiła
około 40% mieszkańców (3% więcej względem średniej
ogólnopolskiej).
Wśród Kaszubów spotkać można także członków innych
wyznań, m.in.: ewangelików, grekokatolików, świadków
Jehowy, a także ateistów. Bycie Kaszubą/Kaszubką nie
jest jednoznaczne z przynależnością religijną.
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“Kaszubi to zwolennicy PiS/PO.”
To kolejny błąd wynikający z generalizowania, tym
razem sympatii politycznych Kaszubów. Nie jest prawdą,
że wszyscy Kaszubi są zwolennikami jednej partii.
Przyglądając się wynikom wyborów prezydenckich
z 2020 roku w poszczególnych gminach i powiatach na
Kaszubach można stwierdzić, że w północnej części
Kaszub największym poparciem cieszył się kandydat KO,
a
na
południowych
Kaszubach
kandydat
PiS.
Szczegółowe wyniki pokazują jednak, że często była to
niewielka różnica głosów (1-10%). Twierdzenie: “Kaszubi
głosowali na PiS/PO” mija się więc z prawdą.

“Słowińcy to nie Kaszubi”
To błąd, wynikający z powielanej od 1945 roku treści
propagandy PRL, mającej na celu uzasadnienie działań,
jakie podjęto wobec częściowo zgermanizowanych
Kaszubów zamieszkujących okolice jezior Sarbsko,
Łebsko i Gardno, które doprowadziły do masowej
deportacji tej części społeczności kaszubskiej w latach
1945-1974. Ludność ta sama określała się mianem
Kaszubi (lub niem. Lebakashuben - Kaszubi nadłebscy),
a ich mowę na początku XX wieku zaliczono do grona
dialektów języka kaszubskiego. Nazwa Słowińcy jest
nazwą
zwyczajową
jednej
z
grup
społeczności
kaszubskiej, którą należy traktować na równi z nazwami:
Bëlôcë, Gôchë, Krëbane, Rëbôcë, Zabòrôcë, itd.
Z terenami zamieszkałymi dawniej przez Słowińców
wiążą się najstarsze zabytki języka kaszubskiego,
m.in.: “Perykopy smołdzińskie”.
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Kaszubski separatyzm
To znany od 1920 roku “straszak” wymierzany
w społeczność kaszubską, sugerujący dążenie do
oderwania Kaszub od Polski. W czasach II RP oraz PRL
był argumentem dla inwigilacji, aresztów, deportacji
i innych form represji działaczy kaszubskich, szczególnie
tych, którzy dążyli do uznania prawnego języka
kaszubskiego i kaszubskiej narodowości oraz domagali
się
możliwości
nauczania
języka
kaszubskiego
w szkołach i zwiększenia działań ukierunkowanych na
zachowanie i rozwój kaszubskiej kultury. Podobnie, jak
w czasach II RP i PRL nikomu nie udowodniono dążeń
separatystycznych na Kaszubach, tak i dziś niektórym
działaczom kaszubskim zarzuca się chęć oderwania
Kaszub od Polski bez dowodów na prowadzenie takich
działań lub głoszenie takich teorii. Co ciekawe, na
Kaszubach nie funkcjonują też żadne ruchy, które
miałyby doprowadzić do autonomii Kaszubów, jak
przykładowo RAŚ na Śląsku.
Do tematu lubią wracać zarówno dziennikarze, jak
i politycy. W listopadzie 2017 roku głośno było
o przemówieniu Wojewody Pomorskiego, Dariusza
Drelicha, który zarzucał kaszubskim regionalistom
dążenia separatystyczne przejawiające się w dbaniu
o własną kulturę i język. Wojewoda nawoływał do
budowania jednolitego, spójnego państwa narodowego.
Internauci zarzucający Kaszubom separatyzm i chęć
oderwania Kaszub od Polski bardzo często kończą swoje
wpisy dodając zdania w stylu: “Jak się w Polsce nie
podoba, to wyp***!” lub: “Jak się w Polsce nie podoba, to
postawimy wam słupki graniczne i zobaczymy, jak sobie
dacie radę!”.
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Świetlicowy strój kaszubski
Często mylnie uważany za strój ludowy mieszkańców
Kaszub. Powstał na zlecenie Ministerstwa Kultury
i Sztuki PRL około 1959 roku, a następnie został
zaadaptowany przez Zespoły Pieśni i Tańca z Kaszub.
Działanie to miało przybliżyć społeczność kaszubską do
innych, regionalnych społeczności w Polsce: Kujawiaków,
Krakowiaków, czy Łowiczan po II Wojnie Światowej.
To na pierwszy rzut oka nieszkodliwy temat, który
wydaje się nie dyskryminować Kaszubów, gdyż ów strój
przyjął się na Kaszubach. Niestety, często dochodzi tu do
dyskryminacji pośredniej Kaszubów przy ilustrowaniu
artykułów
dotyczących
tej
społeczności.
Prawie
w każdym artykule o języku, historii czy kulturze
Kaszubów pojawia się zdjęcie osób w kaszubskich
strojach świetlicowych. Takie praktyki ugruntowują
stereotyp Kaszubów ubierających się wyłącznie w stroje
świetlicowe i są szkodliwe szczególnie dla młodych
członków społeczności kaszubskiej.

Pisząc i mówiąc o Kaszubach, jako o ludności
zamieszkującej
Kaszuby,
najlepiej
unikać
generalizowania i przypisywania cech wybranych
jednostek całej społeczności. Same określenia “Kaszub,
Kaszubka, Kaszubi” powinny w neutralny sposób
określać członków społeczności kaszubskiej.
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Przykłady obraźliwych sformułowań dotyczących Kaszubów, które
często można znaleźć w komentarzach na portalach informacyjnych
z Kaszub i Pomorza:

“Kaszubi mają czarne podniebienia/błonę między
palcami/skrzela za uszami.”, “Śledź nie ryba, Kaszub
nie człowiek.”, “Dobry Kaszub to martwy Kaszub.”
To obraźliwe określenia, często mające charakter
antykaszubski, które stworzyli przybysze z południa
Polski i Wileńszczyzny osiedlający się na Kaszubach po
1920 roku, poszukując pracy przy budowie portu
w Gdyni. Dochodziło wówczas do licznych napięć
pomiędzy miejscowymi i przyjezdnymi.
Tego typu określenia są dyskryminacją ze względu na
pochodzenie kaszubskie (antykaszubizm), etniczne
(rasizm) i narodowościowe (szowinizm), są więc
przestępstwem przeciwko porządkowi publicznemu
(Art. 256 Kodeksu karnego).

“Kaszubi to Górale, którzy nie zdążyli na Batorego.”
Popularne stwierdzenie sugerujące pojawienie się
Kaszubów na Pomorzu pod koniec lat 80. XX wieku, co
całkowicie mija się z prawdą historyczną.
Dla wielu Kaszubów jest to określenie obraźliwe, mające
ładunek emocjonalny (kpina), podobnie jak zagadki
w stylu: “jak jest po kaszubsku (...)?”, umniejszające
językowi kaszubskiemu, sugerujące, że nie można
nazwać wybranych rzeczy lub czynności po kaszubsku
(zob. s. 21).

STRONA 14

“Kaszubi
to
Volksdeutsche,
kolumna niemiecka”

ukryta

opcja/piąta

Pejoratywne określenia oparte na doświadczeniach
wojennych na Kaszubach i konieczności odbycia służby
wojskowej w niemieckiej armii. Służba ta często była
wymuszona
poprzez
wybór:
wojsko
albo
obóz
koncentracyjny.
Z tragicznymi losami Kaszubów w czasach II Wojny
Światowej wiąże się także inne popularne i krzywdzące
określenie: “dziadek z Wehrmachtu”.

“Kaszubi to wieśniacy/analfabeci/pijacy.”
To obraźliwe określenia, które wiążą się ze stereotypami
głoszonymi w czasach PRL, kiedy to popularyzowano
poglądy, że osoby mówiące po kaszubsku to osoby ze
wsi, uzależnione od używek, bez wykształcenia i bez
pracy. Warto pamiętać, że poza formami przemocy
symbolicznej stosowano także przemoc bezpośrednią bito dzieci w szkołach za mówienie po kaszubsku. Z tych
przyczyn
przerwano
naturalny
przekaz
języka
kaszubskiego w domach, a Kaszubi przez wiele lat
niechętnie przyznawali się do kaszubskich korzeni, by
nie łączyć ich z powyższymi stereotypami.
Z
negatywnymi
skojarzeniami
“wsiunowatości”
Kaszubów łączy się określenie używane przez autorów
ogólnopolskich portali plotkarskich: “kaszubskie porno”,
jako synonim powieści erotycznej “365 dni” Blanki
Lipińskiej. Sama autorka, ani jej powieść nie mają
żadnych związków z Kaszubami. W określeniu tym słowo
“kaszubskie” traktowane jest jak synonim słów: “przaśne,
grubiańskie, prymitywne”.
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“Chciwy/chytry/cwany/kłamliwy/leniwy/skąpy/uparty/
zawzięty jak Kaszub”
W wielu miejscach można spotkać tego typu obraźliwe
sformułowania, które czasem ich autorzy uzasadniają
np.: niechęcią mieszkańców Kaszub do sprzedawania
ziemi na Kaszubach albo wysoką ceną nieruchomości.
Najczęściej jest to forma stereotypu, wynikającego
z osobistych doświadczeń z pojedynczymi mieszkańcami
Kaszub, przypisywana całej społeczności kaszubskiej.
Czasem tego typu sformułowania mają na celu obrażenie
danej jednostki, np.: “Tusk, ten kłamliwy Kaszub”, a samo
określenie: “Ty Kaszubie!” może nosić znamiona obelgi,
w której zamyka się któryś lub wszystkie stereotypy
dotyczące Kaszubów.

Gen kaszubski
To przyjęta przez trójmiejskich genetyków, pospolita
nazwa
występującej
na
całym
świecie
mutacji
genetycznej LCHAD, związanej z nieprawidłowym
utlenianiem kwasów tłuszczowym u dzieci, co może być
śmiertelne przy nagłym spadku glukozy. W latach 20082010 była wykorzystywana jako argument genetyków
nawołujących do “otwarcia się Kaszubów” na związki z
osobami spoza Kaszub - warto pamiętać, że Kaszubi
nigdy nie byli i nie są hermetyczną społecznością,
zamkniętą na innych. Do dziś nie potwierdzono, że
mutacja
ta
występuje
wyłącznie
w
małych
społecznościach, jednak pojęcie “gen kaszubski” stało się
kolejną formą stygmatyzacji Kaszubów, mającą często
uzasadniać
stereotypową
“chciwość/chytrość/…”
Kaszubów.
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Gdy w 2020 roku wprowadzano testy i szczepienia
przeciw COVID-19, na jednym z pomorskich portali
informacyjnych
internauci
prowadzili
dyskusję
podważającą słuszność testów i szczepień, gdzie
przywołano “gen kaszubski” twierdząc, że zamiast
przeciwdziałania
pandemii
koronawirusa
należy
przebadać wszystkich przeciwko “kaszubskiemu genowi
aspołecznemu”. Pod koniec 2020 roku pojawiły się także
nieprawdziwe informacje o “kaszubskim wariancie
koronawirusa”.
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II. Język kaszubski
Język kaszubski (kaszëbsczi jãzëk) od 2005 roku posiada status
jedynego języka regionalnego w Polsce. Za oddzielny język
słowiański uznawany był przez międzynarodowych językoznawców
już w XVII wieku. Do najstarszych zabytków języka kaszubskiego
zalicza się teksty urzędowe z 1402 roku, a pierwsze zdanie w języku
kaszubskim zapisano w 1304 roku. Od połowy XIX wieku rozwija się
literatura w języku kaszubskim, a kaszubszczyzna obecna jest także
w mediach.
Na początku XX wieku wyróżniano 80 dialektów języka
kaszubskiego, jednak do dziś zachowało się ich około 30. Obecne
zasady pisowni języka kaszubskiego wypracowano w 1996 roku, a
nauka języka kaszubskiego w szkołach prowadzona jest od 1991
roku. Obecnie uczy się go ponad 20 tys. dzieci w ponad 400
szkołach od Trójmiasta, po Słupsk i Chojnice. Język kaszubski jest
przedmiotem maturalnym, a na Uniwersytecie Gdańskim od
kilkunastu lat prowadzony jest kierunek etnofilologia kaszubska,
gdzie kształci się nauczycieli i badaczy tego języka.
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Do częstych błędów w kontekście języka kaszubskiego można zaliczyć
następujące sformułowania i praktyki:

“Dialekt kaszubski”, “gwara kaszubska”
Język kaszubski ma prawny status języka i sam dzieli się
na kilkadziesiąt dialektów. Używanie tego typu
sformułowań umniejsza prestiżowi kaszubszczyzny.

“Kaszubski to mieszanka polskiego i niemieckiego lub
zniemczona polszczyzna”
Język kaszubski wywodzi się z języków pomorskich
stanowiących
jedną
z
grup
języków
lechickich,
należących do języków zachodniosłowiańskich (do
których zalicza się m. in. języki: czeski, dolnołużycki,
górnołużycki, kaszubski, polski i słowacki).
Według
językoznawców
kaszubski
ma
mniej
germanizmów i jest bardziej archaiczny niż język polski bliżej mu do języka staropolskiego niż dzisiejszemu
językowi polskiemu.

Nieprzestrzeganie zasad pisowni języka kaszubskiego
Pomijanie
kaszubskich
znaków
diakrytycznych
(np.: pisanie “Radio Kaszebe”, zamiast “Radio Kaszëbë”).
Błędne i niekonsekwentne tłumaczenie nazw własnych
na język polski (np.: połowiczne tłumaczenie nazwy
organizacji Kaszëbskô Jednota jako “Kaszubska Jednota”
zamiast “Kaszubska Wspólnota”, choć najlepszym
rozwiązaniem byłoby zachowanie nazwy oryginalnej).
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“Kaszubski alfabet” jako błędna nazwa popularnej
pieśni “Kaszëbsczé nótë”
Język kaszubski posiada własny alfabet składający się
z 34 liter (w tym 6 niewystępujących w języku polskim),
który po raz pierwszy spisał kaszubski działacz dr Florian
Ceynowa w 1850 roku.
Popularna pieśń-wyliczanka zaczynająca się od słów:
“To je krótczé, to je dłudżé” nosi nazwę “Kaszëbsczé
nótë” (Kaszubskie nuty) - pieśń ma pochodzenie
niemieckie, pod koniec XIX wieku (po 1870 r.) została
zaadoptowana przez Kaszubów jako zabawa weselna
poznana na Żuławach, jej lokalne odmiany znane była
także m.in.: na Polesiu, w Czechach i w Słowacji.

“Kaszub z Helu
z Kościerzyny"

nie

dogada

się

z

Kaszubem

To dosyć popularne przekonanie o tym, że język
kaszubski jest wewnętrznie tak bardzo zróżnicowany, że
Kaszubi z różnych części Kaszub nie dogadają się ze
sobą mówiąc po kaszubsku. To założenie jest błędne
z wielu powodów. Drżeń języka, jego gramatyka
i w dużej mierze słownictwo są jednakowe dla całych
Kaszub i dowodzą tego badania językowe prowadzone
na Kaszubach od XIX wieku. Różnice dialektalne dotyczą
wymowy poszczególnych samogłosek (dwóch-trzech),
a Kaszubi mówiący po kaszubsku nie tylko są w stanie
zrozumieć te słowa, a wręcz dzięki nim mogą wskazać
z jakiej części Kaszub pochodzi ich rozmówca.
Problematyczne może być słownictwo specjalistyczne,
ale użytkownicy każdego języka mogą mieć problem ze
zrozumieniem tzw. technolektu własnego języka, jeżeli
nie zajmują się daną dziedziną zawodowo.

STRONA 20

Używając kaszubskich nazw najlepiej zapisywać je
zgodnie z oryginalną pisownią i unikać tłumaczenia
pojedynczych słów na polski. W przypadku konieczności
odmiany nazw kaszubskich przez przypadki i braku
dostatecznej wiedzy językowej w tym zakresie, dobrą
praktyką jest poszukiwanie rozwiązań opisowych,
np.: zamiast sformułowania “członkowie Kaszëbsczi
Jednotë”, można pisać: “członkowie stowarzyszenia
Kaszëbskô Jednota”. Zawsze warto zwracać uwagę na
obecność znaków diakrytycznych w tekstach pisanych,
gdyż ich brak może być odebrany jako lekceważący
stosunek do języka kaszubskiego, szczególnie gdy
dotyczy to mediów lub instytucji publicznych.
Przy przygotowywaniu tekstów, banerów, plakatów,
reklam, czy jakiejkolwiek innej formy będącej nośnikiem
języka kaszubskiego warto skorzystać z pomocy
ekspertów zajmujących się językiem kaszubskim.
Pomocy takich ekspertów można szukać w Radzie
Języka Kaszubskiego w Gdańsku, w Muzeum
Piśmiennictwa
i
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, a także wśród członków kaszubskich
organizacji,
np.:
Fundacji
Kaszuby,
Instytutu
Kaszubskiego, stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, czy
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
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Przykłady obraźliwych sformułowań dotyczących języka kaszubskiego,
które często można znaleźć w komentarzach na portalach
informacyjnych z Kaszub i Pomorza:

“Gwara/bełkot”, “Wsiunowaty/śmieszny język”, “Język
nieprzyjemny dla ucha”
To
obraźliwe
określenia,
które
mają
na
celu
dyskredytację
samego
języka
i
osób
nim
się
posługujących. Jest to forma dyskryminacji Kaszubów ze
względu na język, którym się posługują (lingwicyzm).

“Jak
jest
po
kaszubsku
wiewiórka/komputer/…?”

agrafka/baczność/

To popularne pytania, które mają na celu wykazanie, że
po kaszubsku nie da się nazwać wybranych przez
rozmówcę rzeczy, albo że ich kaszubska nazwa ma mieć
charakter prześmiewczy (np.: baczność - nogi do grëpë!).
Gdy osoba pytana poda odpowiedź zgodną ze
standardem języka kaszubskiego, pytający najczęściej
zaprzeczają, twierdząc, że albo nie można czegoś
nazwać po kaszubsku, bo Kaszubi czegoś takiego nie
używali (w domyśle: język kaszubski przestał się rozwijać
w połowie XX wieku i wiąże się wyłącznie z tradycyjnym
rybactwem i rolnictwem), albo że tylko nazwa z
przytaczanego przez niego żartu może być właściwa, co
nigdy w takim przypadku nie jest prawdą.
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“Nie ma takiego języka”
Podważanie istnienia języka kaszubskiego jest częstą
praktyką wśród internautów. Zazwyczaj powołują się na
brak literatury kaszubskiej lub literackiej wersji języka
kaszubskiego (co jest nieprawdą), albo uważają, że nie
ma czegoś takiego, jak kultura kaszubska, a istnieje
wyłącznie folklor kaszubski, którego miejsce jest
w skansenach. To także przykłady antykaszubizmu.

“Wymysł polityków/działaczy”
W
przypadku
artykułów
poświęconych
edukacji
kaszubskiej często pojawiają się opinie, że język
kaszubski (i nauczanie go w szkołach) to wymysł
polityków i działaczy kaszubskich, którzy czerpią z tego
zyski finansowe. Samorządowcy i nauczyciele języka
kaszubskiego
mają
prawo
do
otrzymywania
wynagrodzenia ze względu na posługiwanie się językiem
kaszubskim w swojej pracy, a dodatkowo nauczanie
języka kaszubskiego w szkołach jest jedyną formą
podtrzymywania przekazu języka i kultury Kaszubów
następnym pokoleniom. Inną sprawą jest to, w jaki
sposób samorządy i szkoły wykorzystują dodatkową
subwencję oświatową na nauczanie języka kaszubskiego
(tu zachęcam do zapoznania się z projektem Watchdog
na Kaszubach 2020).
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“Język kaszubski
bluźnierstwo!”

w

kościele

to

świętokradztwo/

Dla wielu mieszkańców Kaszub i Pomorza wciąż
niewyobrażalna i nieakceptowalna jest obecność języka
kaszubskiego w świątyniach, jako języka liturgicznego.
Uważają oni, że kaszubski nie zasługuje na to, by być
językiem modlitwy, gdyż jest w ich przekonaniu gorszym
językiem (kolejny lingwicyzm).
Język kaszubski jest obecny w życiu religijnym
Kaszubów od czasów reformacji. Dzięki kapłanom
protestanckim powstawały pierwsze tłumaczenia Pisma
Świętego, modlitw i pieśni religijnych na język kaszubski
już w XVI wieku, a nabożeństwa w języku kaszubskim w
kościołach protestanckich były sprawowane do 1945
roku. Pierwsza msza katolicka po kaszubsku odprawiona
została w 1984 roku (20 lat po Soborze Watykańskim II,
który
wprowadził
języki
narodowe
w
kościele
katolickim), a pierwsze katolickie przekłady Pisma
Świętego na kaszubski wydano w 1992 roku. W ostatnich
kilkunastu latach w kościołach katolickich na Kaszubach
coraz popularniejsze stało się organizowanie mszy
kaszubskich (najczęściej raz w miesiącu), nie jest to
jednak normą, a organizowanie takich mszy uzależnione
jest od dyspozycyjności kapłana znającego język
kaszubski. Niestety, kaszubski nie jest wykładany
w Seminariach Duchownych w Gdańsku i Pelplinie, a nie
zawsze księża znający ten język posługują na Kaszubach.
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“Tu jest Polska, tu się mówi po polsku!”
To często pojawiające się hasło w Internecie, które
można czasem usłyszeć także w przestrzeni publicznej,
będące formą dyskryminacji ze względu na język
(lingwicyzm). Prawdopodobnie wynika z przekonania, że
w Polsce funkcjonuje jeden język urzędowy - język
polski.
Od 2005 roku prawo w Polsce dopuszcza możliwość
przyjmowania
przez
gminy
dodatkowego
języka
pomocniczego,
jako
urzędowego
na
terenach
zamieszkiwanych przez społeczności mniejszościowe.
Dotychczas
takie
rozwiązania
wprowadzono
w kilkudziesięciu gminach na Kaszubach, Podlasiu
i Opolszczyźnie.
Tego typu wypowiedzi często kończą zdania w stylu: “Jak
się w Polsce nie podoba, to wyp***!”. Jest to przestępstwo
przeciwko porządkowi publicznemu (Art. 256 Kodeksu
karnego).
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III. Kaszuby
Kaszuby to kraina w północnej części Polski, która rozciąga się od
Gdańska na wschodzie, po Słupsk na zachodzie, od Chojnic na
południu po wybrzeże Morza Bałtyckiego stanowiące naturalną
granicę na północy. Z terytorium tym pokrywa się dzisiejszy obszar
nauczania języka kaszubskiego w szkołach. Dawniej Kaszuby
rozciągały się jeszcze dalej na zachód - przez Szczecinek i Koszalin
aż po Szczecin, Greifswald i Rostock. Terenami tymi władali Gryfici władcy Księstwa Pomorskiego, którzy tytułowali się Książętami
Kaszubów.
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Do częstych błędów w kontekście Kaszub, jako regionu, można zaliczyć
następujące sformułowania i praktyki:

Ograniczanie terytorium Kaszub do obszaru KartuzyKościerzyna-Konarzyny.
W taki sposób Kaszuby opisała redaktorka jednego
z portali informacyjnych z Pomorza. Jest to schemat
bardzo często powielany przez pomorskich dziennikarzy,
nawet, jeżeli nie określają oni tego, gdzie w ich
świadomości
mieszczą
się
Kaszuby.
Używając
sformułowania
“na
Kaszubach”
najczęściej
chcą
nawiązać do bliżej nieokreślonego terenu między
Kartuzami a Kościerzyną.

“Z Trójmiasta na Kaszuby”
To sformułowanie, które bardzo często pojawia się
w kontekście tematów dotyczących transportu:
remontów dróg, budowy sieci kolejowych, czy utrudnień
drogowych. Dla wielu czytelników i słuchaczy określenie
to ma charakter dezinformacji i wprowadza ludzi w błąd
z dwóch powodów.
Sformułowanie takie nie jest precyzyjne, gdyż Kaszubi
zamieszkują
bardzo
rozległy
obszar.
Słysząc
informację o utrudnieniach drogowych na drodze
z Gdyni na Kaszuby trudno wyobrazić sobie, o którą
konkretnie drogę chodzi: w Kosakowie, Rumi,
Łężycach, Chwaszczynie, czy może na Obwodnicy?
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Trójmiasto jest uważane przez Kaszubów za część
Kaszub. Dzisiejsze miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia albo
założyli dawni Kaszubi, albo zostały zbudowane na
terenach
dawnych
kaszubskich
wiosek,
albo
wchłonęły liczne kaszubskie miejscowości, na
terenach
których
istnieją
dzisiejsze
dzielnice
Trójmiasta. Według NSP 2011 to właśnie w Trójmieście
mieszka najwięcej Kaszubów. Nie da się pojechać
z Katowic na Śląsk, czy z Olsztyna na Warmię, bo to
miasta leżące w tych regionach, tak jak Trójmiasto
leży na Kaszubach.
Sformułowanie to ma na celu oddzielenie Trójmiasta
oraz północnych i zachodnich Kaszub (szczególnie
terenów zurbanizowanych) od obszaru nazywanego
potocznie Kaszubami. To niepozorne zdanie jest
przejawem wielu uprzedzeń względem społeczności
kaszubskiej i opiera się na najczęstszych stereotypach,
zgodnie z którymi Kaszubi to hermetyczna ludność
wiejska, posługująca się językiem kaszubskim, słabo
wykształcona, zajmująca się rolnictwem, silnie związana
z kościołem katolickim, będąca zwolennikami PiS, żyjąca
w wielodzietnych i wielopokoleniowych rodzinach.
Wszystkie
te
uprzedzenia
mieszkańcy
Trójmiasta
najczęściej wiążą z mieszkańcami powiatów kartuskiego
i kościerskiego, co widać także w komentarzach
Internautów z Gdyni, Sopotu i Gdańska, odnoszących się
z pogardą do kierowców samochodów, których numery
rejestracyjne zaczynają się od GKA i GKS.
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“Gdańsk/Kartuzy/… stolica Kaszub”
Temat stolicy Kaszub jest jednym z najbardziej spornych
tematów dotyczących Kaszubów od kilkudziesięciu
(a może i od kilkuset) lat. Dawniej Kaszuby miały dwie
stolice: w Szczecinie (państwo Gryfitów) i w Gdańsku
(państwo Sobiesławiców). To drugie miasto od XIX wieku
jest uważane za współczesną stolicę Kaszub przez
działaczy i literatów kaszubskich. Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego pod koniec XIX wieku stolicą
Kaszub
określił
Wejherowo.
W
czasach
PRL
organizowano tzw. turnieje miast - jednym z takich
wydarzeń były zmagania Kartuz i Kościerzyny o tytuł
stolicy Kaszub (wygrała Kościerzyna). Od kilku lat
Kartuzy
posługują
się
zastrzeżonym
hasłem
promocyjnym “Kartuzy - stolica Kaszub”, uchwalonym
przez Radę Gminy Kartuzy z pominięciem konsultacji
społecznych. Sami Kaszubi najczęściej uważają za stolicę
Kaszub najbliższe im miasto powiatowe. Do dziś ani
społeczność kaszubska, ani jej reprezentanci nie wybrali
i nie ogłosili, które miasto jest stolicą Kaszub.
Słownik Języka Polskiego PWN za stolicę uznaje “główne
miasto jakiegoś okręgu”, w wielu innych słownikach
stolicą określa się “miasto będące siedzibą władzy”.
W przypadku Kaszub definicje te spełnia wyłącznie
Gdańsk, jednak wielu mieszkańców Gdańska, najczęściej
z powodu wyżej wymienionych uprzedzeń względem
Kaszubów i braku wiedzy o współczesnych Kaszubach,
odrzuca taką możliwość, twierdząc, że nikt w Gdańsku
nie mówi po kaszubsku (zob. "Kaszubi mówią po
kaszubsku", s. 9).
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Negatywne
z Pomorza.

informacje

z

Kaszub,

pozytywne

To praktyka, której dopuszcza się wielu pomorskich
dziennikarzy.
Pisząc
o
tragicznych
wydarzeniach
mających miejsce na wsiach, czasem nawet znacznie
odległych
od
terenu
Kaszub
(np.:
morderstwo
popełnione przez leśniczego z Borów Tucholskich, czy
zamordowanie rolnika na Kociewiu) umiejscawiają na
Kaszubach, tytułując artykuły: "Tragedia na Kaszubach!".
Podobnie informują o wydarzeniach które mogą
ośmieszać mieszkańców (np.: tablica upamiętniająca
wizytę premiera Morawieckiego w kościele w Łebczu) te także mają miejsce na Kaszubach, w kontrze do
pozytywnych informacji (np.: sukcesy sportowców czy
osiągnięcia młodych mieszkańców Kaszub), które
umiejscawia się na Pomorzu. To forma dyskryminacji,
która ma budować i utwierdzać uprzedzenia względem
społeczności kaszubskiej (szczególnie widoczna, gdy
wydarzenia w rzeczywistości nie mają miejsca na
Kaszubach), a pozytywne informacje wiązać z całym
Pomorzem.

Pisząc i mówiąc o Kaszubach, jako o regionie, warto
pamiętać, że nie jest to wyłącznie obszar wiejski
w okolicach Kartuz i Kościerzyny, gdyż może to być
źródłem dezinformacji. Warto zwracać uwagę na to, czy
informacje na prawdę dotyczą Kaszub oraz czy
zachowuje
się
proporcje
między
negatywnymi
i
pozytywnymi
wiadomościami
przypisywanymi
Kaszubom. Tylko w ten sposób można uniknąć
powielania krzywdzących stereotypów we własnych
tekstach i informacjach.

Projekt #stophejt na Kaszubach
zrealizowany przy wsparciu funduszu
GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM
www.charwatnik.pl
kontakt@charwatnik.pl

