POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 18)
W niniejszej części prezentuję kolejny artykuł prof. Mikołaja Rudnickiego. Profesor
Uniwersytetu Poznańskiego odniósł się w nim ponownie (zob. część 17) do wypowiedzi
redaktorów czasopisma Zrzesz Kaszëbskô, a także do innych kwestii dotyczących spraw
słowiańskich.
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w czasopiśmie Slavia Occidentalis (t. 17 z 1938 r.); dostępny jest także w wersji
elektronicznej na stronie http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=30945.

Profesor Mikołaj Rudnicki przedstawił zjawisko, które określa jako fenomen
w psychologii etnicznej. Polega ono na tym, że zasymilowani są często bardziej gorliwymi
członkami wspólnoty od tych, którzy należą do niej od dawna. Zjawisko to zilustrował
przykładami zgermanizowanych Słowian, którzy jego zdaniem byli większymi patriotami niż
etniczni Niemcy. Jeśli przyjąć słuszność tych spostrzeżeń, wszak często mówi się
o wyjątkowej gorliwości neofitów, to należy – wyciągając wnioski z przeszłości – zastanowić
się, czy mają one jakieś znaczenie dla obecnego (tj. w czasie, gdy grozi nam polonizacja)
położenia Kaszubów. Warto w tej kwestii postawić kilka pytań. Jakie było i jest znaczenie
procesu germanizacji Kaszubów dla dziejów całej wspólnoty? Czy zgermanizowani Kaszubi
wnieśli (wnoszą) coś pozytywnego w dzieje społeczności, którą niegdyś opuścili? Czy
polonizacja przyniesie takie same skutki, co germanizacja? Jaką rolę w dziejach Kaszubów
odegrali (odgrywają) spolonizowani Kaszubi? Jak polonizacja Kaszubów wpływa (wpłynie)
na los całej wspólnoty? Czy jest szansa na to, by niegdyś zgermanizowani bądź
spolonizowani Kaszubi powrócili do swych korzeni? Czy możliwe jest przeciwstawienie się
polonizacji Kaszubów?
Druga część zaprezentowanego tekstu prof. Mikołaja Rudnickiego również skłania do
refleksji nad naszą przeszłością, z myślą o przyszłości. Czy o każdym wydarzeniu z naszej
historii należy pisać? Co eksponować? Jakie pojęcia stosować na opisanie zjawisk? Czy

wolno nam zajęcie naszej ojczyzny przez wojska Bolesława Krzywoustego nazwać polską
okupacją? Czy przejęcie naszej ziemi przez Polskę w 1920 r. należy określać mianem
powrotu do Macierzy? Czy można mówić o polonizacji Kaszubów? I najważniejsze pytanie:
Czy Kaszubi chcą poznawać własną historię?

