POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 16)
W niniejszej części prezentuję artykuł Władysława Rabskiego (1865-1925), pochodzącego
z Wielkopolski pisarza, publicysty i krytyka literackiego, a także polityka (w latach 1922-1925 był posłem
z ramienia endecji – Związku Ludowo-Narodowego).

Artykuł pt. Kochani Kaszubi ukazał się na łamach Kuriera Warszawskiego, w nr 21 (wydanie
wieczorne) z 21 I 1924 r. W związku z polemicznymi głosami, które wywołał, Rabski odniósł się ponownie
do kwestii kaszubskiej w nr 42 (wydanie wieczorne z 11 II 1924 r.) wspomnianego czasopisma, łagodząc
nieco ton wypowiedzi. Polityk stwierdził wówczas (artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej – zob.
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/211034?tab=1), że Kaszubów kocha (…) szczerze i mocno. Należy
jeszcze zaznaczyć, że obydwie wypowiedzi Rabskiego szeroko omówił Janusz Kutta w książce pt. Druga
Rzeczpospolita i Kaszubi i 1920-1939 (Bydgoszcz 2003).
Rabski w części wstępnej artykułu wymienił dobrodziejstwa, które władze polskie wyświadczyły
Kaszubom, utrzymując, że stanowią oni oczko w głowie Rzeczypospolitej. Poseł przy tym nie wspomniał
o krzywdach wyrządzonych np. przez stacjonujące na Kaszubach wojsko polskie, którego działalność
sejmowa komisja charakteryzowała w sposób następujący: To wojsko, witane z nieopisanym uwielbieniem
jako oswobodziciele z jarzma pruskiego, zaczęło tę skromną, cichą, pracowitą ludność traktować jak naród
podbity, zachowywało się jak w okupowanym kraju (zob.: Sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu w 1920 roku.
Sprawozdanie Komisji Pomorskiej, oprac. J. Borzyszkowski, P. Hauser, Gdańsk 1985). Rabski stwierdzając,
że pięciolecie polskie raczej oddaliło niż zbliżyło Kaszubów do Polski, słusznie podał jedną z przyczyn tego
stanu rzeczy – warunki ekonomiczne. Przy okazji jednak stwierdził, że lud tępy i zmaterializowany nie
dostrzegał rzeczywistych przyczyn złej sytuacji ekonomicznej.
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Artykuł Władysława Rabskiego jest kolejnym świadectwem wskazującym na to, że zapewnienia
różnych polskich czynników o polskości Kaszubów były formułowane na wyrost. Polski poseł pisał bowiem
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Odpowiedzialność za nikłe efekty polonizacji Kaszubów zrzucał na księży (w jego mniemaniu w dużej
mierze Niemców) i kaszubskich nauczycieli, którzy powinni budzić w młodym pokoleniu szacunek i miłość
do Polski, ale im nawet to przez myśl nie przyjdzie. Szczególną rolę w polonizacji Kaszubów miało jednak
odegrać wojsko. Zdaniem Rabskiego Kaszubi powinni pełnić służbę wojskową w różnych częściach Polski,

bo w ten sposób wchłonęliby poczucie obszaru i potęgi polskiej. Ponadto taki Kaszuba nauczyłby się być
dumny z Polski i mówić „Polak”, zamiast „Kaszuba”, a po zakończeniu służby stałby się apostołem
polskości w swym domu. Na marginesie tych słów należy stwierdzić, że brak jest opracowania naukowego,
które w odniesieniu do Kaszubów opisywałoby polonizacyjną funkcję wojska polskiego (także po II wojnie
światowej).

