POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 14)
W niniejszej części prezentuję fragment artykułu pt. Odkrycie Gdyni, który ukazał się w 1934 r., lecz
odnosi się do okresu sprzed wybuchu I wojny światowej. Autorem tego ciekawego tekstu (wersja
elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=58212&from=publication), zamieszczonego
na łamach Wiadomości Literackich (nr 13 z 1934 r.), jest Adolf Nowaczyński (1876-1944), pisarz i działacz
społeczno-polityczny.

Przed przystąpieniem do krótkiej analizy tekstu, chciałbym zaznaczyć, że Adolf Nowaczyński
w pierwszej dekadzie XX w. związał się z Narodową Demokracją. W okresie międzywojennym należał do
zagorzałych przeciwników obozu piłsudczykowskiego. Zapatrywania polityczne Nowaczyńskiego oraz fakt,
że tekst powstał w okresie międzywojennym, kiedy to znaczna część Kaszub znalazła się w granicach
państwa polskiego, wzmacniają jego wiarygodność. Nowaczyński nie musiał wówczas uciekać się do
propagandowych zwrotów o polskości Kaszubów, by w ten sposób udowadniać prawa Polski do ziemi
kaszubskiej.
Adolf Nowaczyński dostrzegał postępujący proces germanizacji Kaszubów: olbrzymia spiętrzona
fala defetyzmu narodowego i wzmożonej renegacji szła właśnie w tych latach na pomerellski naród.
Zdaniem Nowaczyńskiego Kaszubów cechowało zapieranie się słowiańskiej [w]spólnoty, wstydzenie się
języka jako narzecza pariasowskiego i pokorna admiracja cesarskiej cywilizacji. Nacisk germanizacyjny,
zdaniem polskiego pisarza, groził rychłą i całkowitą germanizacją: Jeszcze jedno pokolenie (powiedzmy to
sobie dziś już jasno), a byłoby źle. Zmiany dokonujące się wówczas w świadomości Kaszubów, opisane
przez Nowaczyńskiego, znajdują potwierdzenie w tekstach innych polskich podróżników. Cytowana
w poprzedniej części Marcelina Kulikowska, w Wędrówkach po kraju (Kraków 1911) opisywała pewną
kaszubską rodzinę wielopokoleniową w sposób następujący: Stara babka mówi tylko po kaszubsku, syn jej,
człowiek dojrzały – włada biegle obydwoma językami, młodzieniec zaś dwudziestoletni mówi wprawdzie po
kaszubsku, ale chętnie wtrąca do rozmowy całe zwroty niemieckie, niekiedy zaś wprost po niemiecku do
pozostałych przemawia. Co znaczące, w artykule Nowaczyńskiego, człowieka związanego z polskim
ruchem narodowym, nie pojawił się w zasadzie wątek polskości Kaszubów. Pisarz jedynie wspomniał
o czytaniu polskich książek i czasopism, czy wybieraniu Polaków do parlamentu niemieckiego.
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Zachęcając do przeczytania całego artykułu, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że zawiera on
także opis mentalności ówczesnych Kaszubów, ich sposobu myślenia, postrzegania Polaków i Niemców.
Nowaczyński odnosząc się np. do samochodowych przejażdżek Polaków po Kaszuba stwierdził: Po drodze
zatrzymywało się tu i ówdzie, zapuszczając w gawędy z autochtonami, którzy gdzieniegdzie, w zapadłych
katach, nie mogli się dość nadziwić, że istnieją Polacy, posiadający własne auta; według ich światopoglądu
ówczesnego (1911) maszyny takie mógł mieć tylko Herrenvolk, Lutry, a katolicy chadzają piechotą.

