
POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 22) 

 

W połowie lat 60. XX w., na łamach Gdańskich Zeszytów Humanistycznych (nr 13,  

s. 238-240), ukazała się  relacja z otwartego posiedzenia Katedry Historii Literatury Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Gdańsku (5 X 1965). Należy zaznaczyć, że m.in. na bazie tej uczelni powstał kilka lat 

później Uniwersytet Gdański. Autorem tej relacji jest Zbigniew Rynduch (1905-1988), który choć urodził 

się w Krzyszkowicach koło Wieliczki, to z Gdańskiem związał się jeszcze przed wybuchem II wojny 

światowej (m.in. był nauczycielem w Gimnazjum Polskim). W 1964 r. uzyskał tytuł doktora,  

a w 1969 r. został docentem.  

W dyskusji wzięli udział przede wszystkim pracownicy wspomnianej Katedry, a także goście (m.in. 

przedstawiciele Wydawnictwa Morskiego). Tematem spotkania był przekład na język polski powieści Żëcé  

i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkowskiego. W dyskusji uczestniczył też Lech Bądkowski, autor 

tłumaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Należałoby się zastanowić, w jakim stopniu uczestnicy dyskusji (wymienieni w prezentowanym 

fragmencie) – tak ochoczo porównujący przekład z oryginałem – znali język kaszubski. Ale zostawiam na 

boku tę kwestię, choć odpowiedź jest raczej jednoznaczna. Bardziej zadziwiające jest to, że  

w środowisku naukowym funkcjonowała opinia, iż ktoś, kto uznaje odrębność języka kaszubskiego od 

polszczyzny niewątpliwie dogadzać może tendencjom zachodnioniemieckiego rewizjonizmu. Tu jeszcze raz 

(zob. część 17) chciałbym przytoczyć wypowiedź (z roku 1939) jednego z Zrzeszińców: Jeżeli nawet dla 

Niemiec twierdzenia o odrębności językowej i narodowej Kaszubów mają rzekomo służyć jako ważny atut  

w polityce zewnętrznej – to przecież czemu Polacy tego samego atutu nie używają dla swoich celów 

politycznych przeciw Niemcom!?  

Przekład Bądkowskiego to niewątpliwie ważny argument w dyskusji nad statusem mowy Kaszubów 

– świadczy o tym, że kaszubski to odrębny od polszczyzny język słowiański. Stąd ci, którzy uważali 

kaszubszczyznę za gwarę języka polskiego wszelkimi metodami starali się atakować sam przekład, jak  

i jego autora.  Dzisiaj status językowy kaszubszczyzny nie budzi na ogół takich emocji. Ale wystarczy, że 

zamiast języka będzie mowa o narodzie kaszubskim, to w tekstach współczesnych często pojawiają się 

podobne sugestie (zwłaszcza w internetowych komentarzach). Inni zaś unikają w ogóle określenia naród 

kaszubski, by – jak twierdzą – uniknąć ideologicznych sporów. Czytając tego typu wypowiedzi musimy 

zdawać sobie sprawę, jakie są prawdziwe intencje ich autorów. Czy za jakieś pół wieku będziemy patrzeć na 

te współczesne zabiegi tak samo, jak dzisiaj traktujemy te argumenty z połowy lat 60. XX stulecia? 

Należałoby się jeszcze zastanowić, jaki był wpływ opinii gdańskich naukowców na liczbę 

przekładów z języka kaszubskiego na polski. To zostawiam historykom literatury, choć odpowiedź wydaje 

się oczywista. A jak jest dzisiaj? Czy dostrzegamy potrzebę tłumaczenia dzieł naszej literatury na polski 

bądź na inne języki?  


