POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 24)
W zasadzie ten tekst nie powinien się znaleźć w tym cyklu. Autor nie jest znany, ukrywa się pod
pseudonimem, który może sugerować kaszubskie pochodzenie, a przecież przytaczam tutaj jedynie głosy
Polaków. Jednak ze względu na doniosłość poruszonego w nim zagadnienia postanowiłem go zamieścić.
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Bałtyckim w 1982 r. (nr 148).

Uważam, że nie ma większego sensu analizować stosunku autora artykułu do twórczości Güntera
Grassa (1927-2015). Warto natomiast zastanowić się nad kwestią wynikającą niejako z jego postawy wobec
kaszubskości pisarza. Edward Derdowski nie akceptował kaszubskich korzeni pisarza (tu należy
przypomnieć, że Grass wielokrotnie podkreślał swe kaszubskie pochodzenie – jego matka była Kaszubką,
ojciec – Niemcem), uważał go za Niemca. Przykład Grassa może być świetnym pretekstem do szerszego
spojrzenia na rolę tych Kaszubów, którzy w minionych wiekach bądź obecnie przyjęli niemiecką kulturę
i język.
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Warto podkreślić ważność tej kwestii dla dziejów całej wspólnoty kaszubskiej. Musimy bowiem
pamiętać, że w ciągu ostatnich kilkuset lat tysiące Kaszubów stało się Niemcami. Dotyczy to przede
wszystkim poddanych Gryfitów, czyli mieszkańców dawnego Księstwa Pomorskiego. Germanizacji uległo
także wielu naszych przodków zamieszkujących wschodnią część Kraju Kaszubów, zwłaszcza miasta
(np. Gdańsk). Niemcami stawali się również potomkowie tych Kaszubów, którzy emigrowali na etniczny
obszar niemiecki. Dopiero koniec II wojny światowej położył w zasadzie kres temu procesowi.
Mając to wszystko na uwadze należy się zastanowić nad tym jaka była w przeszłości – i jaka jest
obecnie – rola tych osób w dziejach i teraźniejszym funkcjonowaniu naszej wspólnoty. Jaki był (i jaki jest)
ich wkład w kulturę kaszubską? Czy przykład Grassa jest w tej materii czymś wyjątkowym? Czy – ze
względu na kaszubskie korzenie – można te osoby uważać za członków wspólnoty kaszubskiej?
Z pewnością można postawić jeszcze więcej pytań w tej materii. Mam nadzieję, że ta kwestia, dotąd niemal
nieobecna w publicznym dyskursie, stanie się jednym z jego ważniejszych tematów.

