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A rtykuł ma węższy zakres niż pierwotnie zakłada-
ny. W pewnym stopniu autor czuje się zwolnio-
ny z zapoznawania czytelników Clavibus unitis 

z fenomenem powstawania w związku z polszczyzną 
i na terytorium Polski nowych standardów językowych, 
gruntujących swoją pozycję podejmowaniem przekładu 
Biblii i/lub dzieł klasyki światowej, a zwłaszcza Le Petit 
Prince Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Uczynił to bowiem 
niedawno kompetentnie Josef Bartoň.1

Tło historyczne
Terytorium, o którym mowa ( Rys. 1), w europejskiej 
świadomości, jeśli funkcjonuje, to jako Prusy Wschodnie, 
których byt zakończył się w roku 1945. Średniowieczna 
część historii to eksterminacja i asymilacja bałtyjskich 
Prusów oraz innych plemion i etnosów przez Zakon Krzy-
żacki i następujące potem zmiany ludnościowe: »Ludność 
mazurska pochodziła z Mazowsza. Zasiedliła ona i zago-
spodarowała w wiekach XIV, XV i XVI pustkowia wylud-
nione po wygubieniu Prusów i Jaćwingów.«2 Istotną datą 
jest rok 1525, kiedy powstało świeckie, protestanckie 
państwo, związane z Polską hołdem lennym Albrechta 
Hohenzollerna, usamodzielniające się i ekspandujące 
w miarę słabnięcia Rzeczypospolitej i koniunktury roz-
wojowej na gruncie polityki niemieckiej ( Rys. 2).

Egzystencja w innym układzie relacji językowych 
i religijnych sprawiła, że »Mazurzy pruscy podlegali już 
innym władcom niż ich bracia z innych ziem polskich, 
innym prawom, inne doświadczenia zbierali na polach 
bitew, z innych modlitewników i kancjonałów modlili się 
i śpiewali pieśni religijne. Mowa ludu mazurskiego, nie 
ulegając ogólnopolskim procesom rozwojowym, skost-
niała. Zachowała wiele archaizmów [...]. Mazurzy czytali 
książki pisane po polsku gotykiem, podczas gdy na innych 
ziemiach polskich czcionki tego kroju już w XVII wieku 
zastąpiła antykwa.«3 Królewiec (Königsberg, dziś Kalinin-
grad) był ośrodkiem kultury i miejscem druku służących 
ludności mazurskiej publikacji na czele z kancjonałami. 
W drugiej połowie XIX wieku, w modernizujących się 
zjednoczonych Niemczech (pod kierunkiem ideowym 
i politycznym państwa pruskiego) ludność mazurska 
poddawana była z jednej strony presji germanizacyjnej, 
z drugiej — miała możliwości samoorganizacji i bywa-
ła zmuszana do samookreślenia. Wówczas też stanowiła 
przedmiot zainteresowania polskiej etnografii i ›myśli 
narodowej‹ oraz państwowej, ale także zaczęto mówić 
nie tylko o mazurskim ›ludzie‹, ale i ›narodzie‹, nie tylko 
o ›narzeczu‹ (dialekcie), lecz także o języku.4 W spisach 
ludności z pierwszej ćwierci XX wieku liczba Mazurów za-
wierała się w przedziale od 240 do 500 tysięcy, w ponad 

1 Bartoň, Josef: Na okrajích moderního polského biblického 
překladu: text Písma v nestandardních jazykových podobách, in: 
AUC Theologica 10 (2020), s. 163-186, https://karolinum.cz/
data/clanek/8270/Theol_10_1_0163.pdf.

2 Wakar, Andrzej: Wstęp, in: Małłek, Karol: Jutrznia ma-
zurska na Gody i inne widowiska. Opracował, wybrał, wstępem 
poprzedził Andrzej Wakar, Olsztyn: Pojezierze, 1980, s. VI.

3 Ibidem, s. VII-VIII.
4 Także współcześnie lingwonim ten został uwzględniony 
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90 % niekatolików.5 W 1920, po odrodzeniu Polski, w krytycznym momencie najazdu bolsze-
wickiego odbył się plebiscyt. Tylko niewielka część ludności opowiedziała się za Polską, której 
przyznano mały fragment terytorium z Działdowem, jednak polityka narodowościowa okresu 
II Rzeczypospolitej, centralistyczna i asymilacjonistyczna, w największym skrócie, nie spełniła 
nadziei samych działaczy propolskich. Mazurskość miała się roztopić w morzu polskości. Iko-
niczną, lecz wciąż pozostającą w cieniu postacią był Kurt Obitz (1907-1945), działacz społeczny 
i twórca niemiecko- i częściowo mazurskojęzycznego czasopisma Cech oraz związku Mazurów, 
nieakceptowany przez Polaków, przez Niemców zaś więziony w Sachsenhausen jako prowadzący 
działalność separatystyczną.6

Rok 1945 był końcem historii Mazur jako bytu politycznego i społecznego – czas ten przej-
mująco został zilustrowany w filmie Wojciecha Smarzowskiego Róża (2011). Ucieczka przed 
frontem, wkroczenie Armii Czerwonej, powojenne konflikty z ludnością polską oraz fale kon-
cesjonowanej i spontanicznej emigracji sprawiły, że nie ma już na terenie historycznych Prus 
Wschodnich skupisk, w których mowa mazurska byłaby środkiem komunikacji. W Niemczech 
nastąpiła niemal »całkowita asymilacja Mazurów« i ich »etniczna samonegacja«.7 Paradoksem 
historii jest to, że po mazursku mówią enklawy dawnych migrantów na Syberii.8

Gerald (eds.): Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd 10: Lexikon der Sprachen des europäischen 
Ostens, Klagenfurt: Wieser Verlag, 2002, s. 313-314.

5 sakson, Andrzej: Liczebność ludności rodzimej na Mazurach, in: Komunikaty Warmińsko-Mazur-
skie 28/3-4 (1987, s. 483-491, tu s. 483-484, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Komunikaty_Mazur-
sko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1987-t-n3_4/Komunikaty_Mazursko_Warminskie
-r1987-t-n3_4-s483-491/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1987-t-n3_4-s483-491.pdf. Czytając teksty 
sprzed roku 1989, należy krytycznie podchodzić zarówno do kwestii ›rodzimości‹, jak i polskiej identyfi-
kacji, której ludność ta w przeważającej części nie miała i nie deklarowała.

6 Obitz, Kurt: Dzieje ludu mazurskiego, Dąbrówno: Retman, 2007. Także szatkowski, Piotr: Oddał życie 
za ideę mazurską: krótka biografia Kurta Obitza, 2. 12. 2019, https://pismiono.com/oddal-zycie-za-idee-ma-
zurska-krotka-biografia-kurta-obitza/.

7 kossert, Andreas: Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen 
Nationalismus 1870-1956, Wiesbaden: Harrassowitz, 2001, s. 345. Cyt. za: Małłek, Janusz: Zanik ludu 
mazurskiego, Dąbrówno: Retman, 2020, s. 176.

8 szutow, Paweł, Zarys problemu tożsamości Mazurów syberyjskich w świetle ich języka, otoczenia oraz 
wypowiedzi o samych sobie (Aleksandrówka), in: Rodacy (Соотечественники) 2019/4 (85), s. 12-13.
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Rys. 1:
Ziemie pruskie 
w XIII wieku, 
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Mapa_prus.svg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_prus.svg
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Język
Z polonocentrycznego punktu widzenia »gwary mazurskie [...] nie różnią się zasadniczo od 
innych gwar mazowieckich«, ich cechą wyróżniającą w tej perspektywie jest zaledwie zmięk-
czenie »spółgłosek tylnojęzykowych nie tylko przed samogłoskami przednimi, ale również 
przed przesuniętym ku przodowi a« (córkia, drogia).9 To czysto dialektologiczne spojrzenie nie 
uwzględnia jednak wspomnianej wyżej silnej odrębności kulturowej i z tego powodu mimo 
tendencji do naukowego obiektywizmu nie daje czytelnikowi pełnego obrazu. Wśród dialek-
talnych cech mazowieckich na pierwszym miejscu jest ›mazurzenie‹: wymowa odpowiedników 
polskiego [š], [ž], [č] jako [s], [z], [c], silnie asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych 
miękkich, aż do wydzielenia się osobnych głosek (np. [mńasto]), lecz także dyspalatalizacje 
([š́fat] ›świat‹), różny od standardowej polszczyzny system samogłoskowy, audytywnie odbie-
rany jako brak [y]. Gwary mazurskie były po II wojnie światowej przedmiotem badań, głównie 
warszawskich językoznawców kierowanych przez Witolda Doroszewskiego.10 Przypadły one 
na apogeum stalinizmu (1950-1953), co nie było bez wpływu na zebrany materiał.11 Oprócz 

9 kucała, Marian: Gwary mazurskie, in: urBańczyk, Stanisław – kucała, Marian (eds.): Encyklopedia 
języka polskiego, wyd. 3, poprawione i uzupełnione, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1999, s. 128.

10 Wcześniej były oczywiście zbierane przez folklorystów i przez koryfeusza polskiej dialektologii 
Kazimierza Nitscha (1874-1958), np. Język polski w Prusiech Wschodnich [1932], in: ideM: Wybór pism 
polonistycznych, III: Pisma pomorzoznawcze, Wrocław – Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskie-
go – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954, s. 362-369; ideM (ed.): Północno-polskie teksty gwarowe od 
Kaszub po Mazury [= Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 13] Kraków: Towarzystwo 
Miłośników Języka Polskiego, 1955. Por.  Rys. 3.

11 soBolewska, Katarzyna: Zapis gwary jako świadectwo antropologiczne. Na materiale badań tereno-
wych przeprowadzonych na Warmii i Mazurach w latach 50. XX wieku, in: BaBickienė, Zofija – Peckuvienė, 
Laima (eds.): Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas (Dialects – Cultural Heritage of European Nations), 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, s. 583-600, https://repository.mruni.eu/bitstream/han-
dle/007/16795/9789955197669.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

/3

Rys. 2:
Prusy ok. 1625 r. 
https://commons.

wikimedia.org/wiki/
File:%22Prussia_ac-
curate_descripta_

-_a_Gasparo_Henne-
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wydawanych wówczas tematycznych i fonetycznych monografii (łączących terytorialnie i ję-
zykowo bliskie, lecz kulturowo różne tereny Ostródzkiego, katolickiej Warmii i protestanckich 
Mazur) do dziś ukazuje się Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur.12

W ostatnich kilku latach pojawiają się próby językowej rewitalizacji świadomości kultu-
rowej i językowej Mazurów. Psioter ôt Sziatków (Piotr Szatkowski) wydał mazurską wersję 
Małego Księcia,13 której towarzyszył mazurskojęzyczny opis historii krainy i języka: Mazurská 
Gádkä — Gieszichta, Modło Psisaniá i Móziéniá w Rozmajitéch Mazurskiéch Strónach, będący 
zarazem prezentacją pisowni proponowanej przez tłumacza. Cechą współczesnych dyskusji 
i działań rewitalizacyjnych w polskiej części Słowiańszczyzny jest rola dyskusji internetowych. 
Tam też więc doprecyzowywano i zmieniano mazurską pisownię, prezentowaną, jak to również 
często bywa, na przykładzie Modlitwy Pańskiej:

Ôjce nas, chtórnÿsz jes w niebzie.
Niech szie szwénczi Twoje (m)niano,
Niech prżińdżie Twoje królestwo,
ji bé(n)dżie Twojá wolá,
Jek w niebzie tozez ji na żié(m)ni.
Chléba naségo powsednégo daj náma dżisziáj
Ji ôtpuszcz náma nase zinÿ,
Jek ji mi ôtpuscawa nasém zinowajcám.

12 Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. I: A – Ć, t. II: D – G, ed. Zofia staMirowska, Wro-
cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauk, 1987, 1991, t. III: H – K, eds. Zofia staMirowska – Henryka Perzowa, Warszawa: Instytut 
Języka Polskiego PAN, 1993; t. IV: L – N, t. V: O – Ó, eds. Henryka Perzowa – Danuta kołodziejczykowa, 
Warszawa – Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2002, 2006; t. VI: Pa – Pó, eds. Danuta kołodziej-
czykowa– Katarzyna soBolewska, Warszawa – Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2014; t. VII: Pra 
– Przew, t. VIII: Przez – Pyziać, ed. Katarzyna soBolewska, Warszawa – Kraków: Instytut Języka Polskiego 
PAN, 2018, 2021.

13 saint-exuPéry, Antoine de: Małi Princ, [tłumaczenie] Psioter ôt sziatków (Piotr szatkowski), 
Krasnołónkä (Krasnołąka): Mazurski Céch, 2018.

/4

Rys. 3:
Kazimierz Nitsch: 
Mapa dialektów 
Pomorza i Prus 
Wschodnich
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Ji nie wódż náju na pokusénie
Lo zbaw náju ôt złégo
Alboziém Twoje je królestwo
Moc ji wchała na zieki zieków
Amén.14

Po mazursku publikowano podcasty,15 
przekłady popularnych piosenek, filmów 
dla dzieci (czeski Krecik),16 wy dawano 
(efemeryczne?) czasopismo Céch ( Rys. 4) 
nawiązujące do wspominanego wyżej 
K . Obitza oraz popularyzatorskie słow-
niki i rozmówki,17 a także elementarz.18 
Tradycyjny język pojawia się jako atrak-
cja w miejscowościach, gdzie nie było go 
słychać przez ostatnich kilkadziesiąt lat.19

Nie bez znaczenia było »odkrycie« dla samoświadomości piszących po mazursku ( Rys. 5) 
istnienia książki będącej źródłem przykładów dla niniejszego artykułu.20

John Bunyan po mazursku
John Bunyan (1628-1688) w świecie anglojęzycznym jest klasykiem literatury dzięki swemu 
Pilgrim’s Progress, od ponad trzech wieków ulubionej książce wielu pobożnych chrześcijan. 
Biografia i liczne dzieła autora wciąż są omawiane, istnieją dotyczące ich kompendia i czaso-
pismo.21 Dla naszych celów istotne jest, że nie był to autor nieznany w Prusach. Przeciwnie, 
to właśnie w Królewcu w 1764 r. ukazał się pierwszy polski przekład najważniejszej książki 

14 https://pomazursku.pl/ortografia-i-wymowa/.
15 szatkowski, Piotr: Mazurske Radijo. Nachriszti i gádki po mazursku abo ô Mazurach, a nizamana 

i ô jénséch sprawach, https://anchor.fm/mazurskeradijo.
16 szutow, Paweł: Jak krtek ke kalhotkám přišel = Jek kret portki sół, 20. 05. 2020, https://www.

youtube.com/watch?v=QbP2eDDbk7s.
17 arBatowski, Robert – wilczek, Rafał (eds.): Mazurska Gadkä. Słownik mowy mazurskiej. Masu-

rische Sprache. Wörterbuch, Szczytno: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego, 2019; 
wilczek, Rafał – arBatowski, Robert – Hołodewicz, Klaudia Katarzyna – lazarewicz, Piotr – MrO-
zicki, Andrzej – Pietrzak, Barbara – stasiłowicz, Matylda – szutow, Paweł – welenc-łojewska, Mo-
nika – kOzak, Przemek (eds.): Mazurská gádkä. Słownik mazurski z rozmówkami. Masurisches Wörterbuch 
mit Sprachführer, Szczytno: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego – Stowarzyszenie 
Związek Mazurski, 2020.

18 szatkowski, Piotr: Mazurski fébel abo Mazurská fibla, czyli Elementarz mowy mazurskiej, Ełk: Ełckie 
Centrum Kultury, http://eck.elk.pl/wp-content/uploads/2020/08/ELEMENTARZ-MAZURSKI_2020_inter-
net-1.pdf.

19 Mazurská gádkä – retujwa jó ôd zabácéniá! [zarejestrowana transmisja wideo na żywo], Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach, https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalin-
k&v=1424972617897131.

20 szatkòwsczi Pioter: »Zaginiona« mazurska powieść sprzed 120 lat rzuca nowe światło na język 
Mazurów, 3. 7. 2017, in: SKRA – pjismjono wo kùlturze, https://pismiono.com/zaginiona-mazurska-powie-
sc-sprzed-120-lat-rzuca-nowe-swiatlo-na-jezyk-mazurow/#more-395.

21 dunan-Page, Anne (ed.): Cambridge Companion to Bunyan, Cambridge etc.: Cambridge University 
Press, 2010; Bunyan Studies: A Journal of Reformation and Nonconformist Culture, wyd. przez Interna-
tional John Bunyan Society, https://johnbunyansociety.org/bunyan-studies-a-journal-of-reformation-and-
nonconformist-culture/.
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Rys. 4:
Céch. Mazurski 

Cejtunek, 2018/1, 
https://issuu.com/

cech-mazurski/docs/
cech1gotowy

 Rys. 5:
Flaga mazurska

https://pomazursku.pl/ortografia-i-wymowa/
https://anchor.fm/mazurskeradijo
https://www.youtube.com/watch?v=QbP2eDDbk7s
https://www.youtube.com/watch?v=QbP2eDDbk7s
http://eck.elk.pl/wp-content/uploads/2020/08/ELEMENTARZ-MAZURSKI_2020_internet-1.pdf
http://eck.elk.pl/wp-content/uploads/2020/08/ELEMENTARZ-MAZURSKI_2020_internet-1.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1424972617897131
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1424972617897131
https://pismiono.com/zaginiona-mazurska-powiesc-sprzed-120-lat-rzuca-nowe-swiatlo-na-jezyk-mazurow/#more-395
https://pismiono.com/zaginiona-mazurska-powiesc-sprzed-120-lat-rzuca-nowe-swiatlo-na-jezyk-mazurow/#more-395
https://johnbunyansociety.org/bunyan-studies-a-journal-of-reformation-and-nonconformist-culture/
https://johnbunyansociety.org/bunyan-studies-a-journal-of-reformation-and-nonconformist-culture/
https://issuu.com/cech-mazurski/docs/cech1gotowy 
https://issuu.com/cech-mazurski/docs/cech1gotowy 
https://issuu.com/cech-mazurski/docs/cech1gotowy 
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purytańskiego kaznodziei.22 Także później The Holy War..., po niemiecku Der heilige Krieg, geführt 
von Schaddai gegen Diabolus. Oder: Der Verlust und die Wiedergewinnung der Stadt Menschen-
Seele miało w Niemczech co najmniej kilkanaście wydań. Mazurskie tłumaczenie Sczepana 
dokonane zostało z wydania z 1887 r. wydrukowanego przez Christlicher Verein im nördlichen 
Deutschland Augusta Klöppela w Eisleben, czyli tam gdzie później zostanie wydrukowana Ta 
Swenta Woyna ( Rys. 6). W drugiej połowie XIX w. Klöppel co najmniej trzy razy wydał Der 
heilige Krieg – w 1864, 1869 i 1887. Prawdopodobnie Sczepan znał również najbardziej znane 
dzieło Bunyana, tj. Wędrówkę pielgrzyma (The Pilgerim’s [!] Progress), którą Klöppel w 1878 (tyl-
ko pierwsza część) i 1881 (obie części) wydał po polsku. To samo dzieło, ale pod tytułem Droga 
Chrześcijanina Pielgrzymującego ku zbawiennej Wieczności, wydrukował w 1891 r. królewiecki 
wydawca Hartung.23 Na przełomie XIX i XX wieku w liberalnych i rozwijających się Niemczech 
Mazurzy korzystali z dużego zakresu pluralizmu opinii i możliwości zrzeszania się. Rozwój 
przemysłu w Westfalii przyciągał tysiące robotników z rolniczych terenów Cesarstwa. W tej 
atmosferze działał Jacub Sczepan (ur. 21. 07. 1867) – tłumacz The Holy War... Johna Bunyana. 
Jego rodowód (Witówko) odnalazł i szczątki biografii odtworzył Janusz Bogdan Kozłowski.24 
Zarówno dla piszącego te słowa, jak i dla mazurskich aktywistów zaskakujące było milczenie 
i désintéressement dla dzieła życia górnika przodowego (niem. »Hauer«) Jacuba/Jacoba Sczepa-
na mieszkającego wówczas w Herne (Zagłębie Ruhry w Westfalii). W klasycznej dialektologii 
źródła pisane, zwłaszcza tłumaczone, waloryzowane są znacznie niżej niż dane zebrane podczas 
badań terenowych, lecz całkowite pominięcie, choćby dla konfrontacji i weryfikacji materiału, 
dziwi. Ta Swenta Woyna25 nie była również badana przez filologów i translatologów, albowiem 
filologia mazurska i mazurskie przekładoznawstwo nie istnieją. Obecność i percepcja omawia-
nej publikacji winny wpłynąć na zmianę status quo i pozwolić na rozpatrywanie mazurskiego 
jako słowiańskiego mikrojęzyka literackiego.26

Oczywiście przedmiotem analizy winien być język dzieła jako taki, zarówno jego warstwa 
fonetyczna,27 jak i słownictwo, a także jakość i sposób przekładu.

Cytaty biblijne w źródle i przekładzie
Użyłem słowa ›źródło‹, mając na myśli niemiecki przekład The Holy War, będący tekstem źró-
dłowym dla tłumacza, którego językiem docelowym był »Polski-jenzik w Staro-Pruski-Mowzie«.28 
Uwagę J. B. Kozłowskiego zwróciła niewielka – w stosunku do spodziewanej, stereo typowej (?) – 
liczba germanizmów w tekście.29 To osobne zagadnienie lingwistyczne należy podjąć w solidnej 
analizie kwantytatywnej, uwzględniającej zróżnicowanie narracji, w porównaniu z innymi 
tekstami, bardziej nasyconymi germanizmami. Jeśli to spostrzeżenie byłoby słuszne, można by 
je interpretować jako efekt oddziaływania polskojęzycznych tekstów religijnych, a przy tym 

22 Droga pielgrzymującego Chrześcijanina do wieczności błogosławionej. Przez Jana Bunian sługą Bożego 
w Angliej okazana, z francuskiego ku zabawie pobożnej polskiemu światu przez Kawalera w Manheymie 
na polski język roku 1728 przetłumaczona, ale teraz dopiero przez X. Dawida Behra, Kazn. Nadw. J. K . 
Mci K. P. do druku podana. Informacja za: sinko, Zofia: Polskie przekłady »The Pilgrim’s Progress« Johna 
Bunyana, in: Pamiętnik Literacki 68/2 (1977), s. 195-218.

23 kozłowski, Janusz Bogdan: »Ta Swenta Woyna« Jana Bunyana w tłumaczeniu Jacuba Sczepana jako 
pomnik gwary mazurskiej, in: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2020/3 (309), s. 328-348, tu s. 333, 
http://kmw.ip.olsztyn.pl/-Ta-swetna-woyna-Jana-Bunyana-w-tlumaczeniu-Jacuba-Sczepana-jako-pomnik-
gwary-mazurskiej,134737,0,2.html.

24 Ibidem, s. 340.
25 Ta Swenta Woyna, prowadzona od Pana Boga przećiwko Diabłowzy. Allbo: Utrata i Nazatwigranie 

tego Mnasta Człowzeci-Dusi. Od Jana Buniana. Nowo obrozona i widana od chrzesćianskego Zwionsku 
Zmorcisnowy stroni Kraiu Nemneckego. w Niemneckem Jenziku. Roku 1900. Przetłomacona na Polski-jen-
zik, w Staro-Pruski-Mowzie, od Gornika Jacuba Sczepana w Mnesće Herne. Westfahlach. On iö sam ieden 
widaie, i Rossiła na czałi Swat. Drukowana w Mńesćie Eisleben od Pana August Klöppel. a widana bendza 
iedińie od Jacuba Sczepana, Herne, https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=84912882; 
https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/2930/edition/2828/content.

26 W rozumieniu Aleksandra Duliczenki. Por. także czesak, Artur: Współczesne teksty śląskie na tle 
procesów językotwórczych i standaryzacyjnych współczesnej Słowiańszczyzny, Kraków: Księgarnia Akade-
micka, 2015.

27 Wspomniany już kozłowski, »Ta Swenta Woyna« Jana Bunyana ( przyp. 23), s. 335-340, zidentyfi-
kował ją jako gwarę zachodniomazurską; jedną z jej cech jest denazalizacja.

28 Angielski oryginał pozostawiamy poza polem naszej uwagi.
29 kozłowski, »Ta Swenta Woyna« Jana Bunyana ( przyp. 23), s. 339.
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http://kmw.ip.olsztyn.pl/-Ta-swetna-woyna-Jana-Bunyana-w-tlumaczeniu-Jacuba-Sczepana-jako-pomnik-gwary-mazurskiej,134737,0,2.html
http://kmw.ip.olsztyn.pl/-Ta-swetna-woyna-Jana-Bunyana-w-tlumaczeniu-Jacuba-Sczepana-jako-pomnik-gwary-mazurskiej,134737,0,2.html
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=84912882 
https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/2930/edition/2828/content
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byłoby przyczynkiem do badań nad chronologią nasycenia etnolektu mazurskiego pożyczkami 
niemieckimi.

Szerszego opisu wymaga idiolekt tłumacza uwidoczniony w książce, a także zakres poten-
cjalnych działań redakcyjnych. Liczne są odstępstwa od prawideł pisowni (polskiej, oczywiście), 
to jest pisownia rozłączna elementów niebędących np. przyimkami (np. »schie sta wzili« = pol. 
›się stawili‹) i łączna wyrażeń przyimkowych, co w historii grafii polskiej akurat nie dziwi 
(np. »poczo« = pol. ›po co‹). Liczne są również ›germanizmy graficzne‹, to jest zapisywanie 
słowiańskich dźwięków tak, by łatwo je odczytywały osoby, które kończyły niemieckojęzyczne 
szkoły, np. »schie« [š́e] = pol. ›się‹, »przischli« = pol. ›przyszli‹, »asdotondt« = pol. ›aż dotąd‹. 
Litera g miewa wartość j, np. »pogenćia« = pol. ›pojęcia‹. Niewątpliwie mazurskimi cechami 
są mazurzenie (»Dusa«), zapis (odpowiadający wymowie) litery i w miejscu polskiego y (»Tedi 
schie biło pitano«), nagłosowe re- odpowiadające pol. ra-, np. »redzili«, zakończenie zaimka -ny 
(»ktorne«), asynchroniczna miękkość [ḿ]: »mnieska«, »Wałamni i Bramamni«, [b́ ]: »Obzetnicze« 
[obž́etńice] i [ẃ]: »mowzi« = pol. ›mówi‹. Słownictwo rzadsze, w tym przypadku zapożyczone 
z książkowej polszczyzny, być może nie w pełni opanowane przez tłumacza (i składacza), zapi-
sywane bywa rozmaicie, por. »przedschie wzenćię«, »przećie wzenćia«, »przed schie Wzenćia«. 
Nie miejsce tu jednak na pełny opis systemu fonetycznego, morfologicznego i interpretacji 
wariantów ortograficznych ( Rys. 7).

Mazurzy pruscy posługiwali się w życiu religijnym przekładem Biblii dokonanym głów-
nie przez ks. Daniela Mikołajewskiego (1560-1633), znanym jako Biblia gdańska (1632).30 

30 BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka 
na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk: A. Hünefeldt, 1632. 
Informacje o przekładzie: kossowska, Maria: Biblia w języku polskim, cz. 2, Poznań: Księgarnia św. Woj-
ciecha, 1969, s. 85-112.
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Rys. 6:
Ta Swenta Woyna..., 

frontyspis i strona 
tytułowa, Warszawa: 

Biblioteka Narodowa, 
sygn. 1.566.482, 

https://academica.edu.
pl/reading/readSingle?-
page=1&uid=84912882

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=84912882 
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=84912882 
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=84912882 
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Porównujemy jednak przekład Jacuba Sczepana z wydaniem królewieckim z roku 1738,31 z pew-
nością rozpowszechnionym wśród Mazurów. W przeciwieństwie do edycji XVII-wiecznej miało 
ono już nieco unowocześnioną pisownię, np. nieodróżniającą a jasnego (á) i pochylonego (a). 
Porównajmy cytat ze strony tytułowej w wersji z 1632 i 1738 r.:

Biblia gdańska 1632 Biblia gdańska 1738
Otworzę w podobieństwách ustá moje / wy-
powiem skryte rzecży od záłożenia świátá.

Otworzę w podobieństwach usta moie, wy-
powiem skryte rzeczy od założenia świata.

Jacub Sczepan Tekst niemiecki 1864
Ja otworze wpodobzenstwach Usta moie, wi-
powzem skrite rzeczi od załozenia Swiata.

Ich will meinen Mund aufthun in Gleichnis-
sen.

31 Byblia Swięta, to iest: Wszystko Pismo Swięte, Starego i Nowego przymierza z Zydowskiego i Greckiego 
Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone: Dopiero ale od rożnych omyłkow Drukarskich iest oczyśćione. 
Każdy Rozdźiał Summaryami naznaczony i podźielony, obśiernieyszymi i naypotrzebnieyszymi Parallelami 
dołożony i poprawiony. A teraz podług edycyi Gdańskiey, Roku 1632. świeżo, na Zbudowanie w nayświętszey 
i prawdziwey wierze Zborom BOŻYM Polskim, po długim żądaniu wystawione. Roku 1738. w Krolewcu

Rys. 7:
Ta Swenta Woyna... 
( przyp. 25), s. 8

Tab. 1:
Porównanie grafii 
Biblii gdańskiej 
i wersji J. Sczepana
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Zasadniczą różnicą jest obecność zaimka »ja« w tekście Sczepana (i może szerzej w etnolek-
cie mazurskim); może to być wpływ języka niemieckiego, w którym ten zaimek jest konieczny. 
Podobnie jest z zaimkiem »Ta« w tytule książki, który oddaje niemiecki rodzajnik »der«.

Teza, którą chcemy tu postawić i wyrywkowo sprawdzić, brzmi: Jacub Sczepan nie tłumaczył 
fragmentów biblijnych z niemieckiego, lecz wstawił je z Biblii gdańskiej. Ich forma graficzna 
zaś świadczyć może o tym, że znał je głównie ze słuchu, z nauczania kościelnego, z wystąpień 
w stowarzyszeniach religijnych, nie zaś bezpośrednio z tekstu polskiego.

Teza uzupełniająca: Jeśli korzystał z drukowanego tekstu polskiego, ten właśnie tekst ada-
ptował do języka docelowego (zwłaszcza fonetyki, morfologii i składni), co uwidacznia się 
w skorelowanej z nimi grafii (z odstępstwami będącymi w dużej mierze wynikami błędów 
składu). W przeciwnym bowiem razie należałoby się spodziewać wręcz pisowni polskiej. W tym 
zakresie przekład Sczepana jest ›inkrustowany‹ i ›dwuźródłowy‹.

Przytoczone przykłady wskazują, że gdy cytat był wspominany aluzyjnie lub parafrazo-
wany (pierwsze dwa przykłady), J. Szczepan podążał za tekstem niemieckim. Gdy zaś w przy-
pisie niemieckiego wydania znajdował się dokładnie przytoczony werset biblijny, wówczas 

drukował nakładem i kosztem swoim Jan Henryk Hartung. Wydanie przygotował kaznodzieja ewange-
licko-luterański Franciszek A. Schultz. Dla zgodności z Biblią niemiecką to wydanie ma nieco zmieniony 
tekst Nowego Testamentu. Por. http://bibliepolskie.pl/zzonline.php.
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Jacub Sczepan Biblia gdańska 1738 Der Heilige Krieg 1864
Por. 
Iz 41,2

On bił iako za Sina wzaranku 
alb iako Gwiazda poranna

...wzbudził od wschodu słońca 
sprawiedliwego

Er war zum »Sohn des Morgens« 
oder zum »schönen Morgenstern«

Por. 
2 P 2,4

Jego Luciferske Serce take nie-
nasicone biło, iako Pieklo same

– – brak dokładnego odniesie-
nia – –

sein luciferisches Herz so unersätt-
lich gewesen wäre, wie die Hölle 
selbst

2 P 2,4, 
przypis

Albowiem iezli Bog Aniołom, 
ktorzi bili zgrzesili, nieprze-
pusćił, ale stronćiwsi je do Pie-
kła, podał łancuchom ćemnosći, 
abi bili zachowani na Sond.

Abowiem ieźli Bog Aniołom, 
ktorzy byli zgrzeszyli, nie 
przepuśćił, ale strąciwszy ie 
do piekła, podał łańcuchom 
ćiemnośći, aby byli zachowani 
na sąd.

– – brak przypisu z cytatem – –

Mt 21,38 Leć winiarz uirzawsi o nego 
Sina, rzekli mnendzi sobo, Ten 
ćzi iest dziedzic: poidzćie, za-
bzymi go, aotrzimami dzedzic-
two iego.

Lecz winiarze uyrzawszy onego 
syna, rzekli miedzy sobą: Tenći 
iest dźiedźic: podźćie, zabiymy 
go, a otrzymamy dźiedźictwo 
iego.

Da aber die Weingärtner den Sohn 
sahen, sprachen sie unter einander: 
Das ist der Erbe; kommt, laßt uns 
ihn tödten, und sein Erbgut an uns 
bringen!

1 P 5,8 Trzezwemni bonćie, czuicie, 
albowiem przeciwnik was, dia-
beł, iako Lew riconczi obchodzi, 
sukagonc kogo bi pozarć. 

Trzeźwymi bądźćie, czuyćie. 
Abowiem przećiwnik wasz dia-
beł iako lew ryczący obchodzi, 
szukaiąc kogoby pożarł.

Seid nüchtern und wachet, denn 
der Teufel geht umher, wie ein brül-
lender Löwe, und suchet, welchen er 
verschlinge.

Rdz 3,1 Awons bił chitrzeisi nad wsist-
ke zwîrzenta polne ktore bił 
ucinił Pan Bog.

A wąż był chytrzeyszy nad 
wszystkie zwierzęta polne, 
ktore był uczynił Pan Bog.

Und die Schlange war listiger, als 
alle Thiere auf dem Felde, die Gott 
der Herr gemacht hatte.

2 Kor 11,3 Leć boie schie, bi snac iako 
Wons osukał Ewe chitroschco 
swoio, tak tes skazone mischli 
wase nie odpadłi od prostoti 
onei, ktora iest w Christuschie.

Lecz boię śię, by snadź iako 
wąż oszukał Ewę chytrośćią 
swoją, tak też skażone myśli 
wasze nie odpadły od prostoty 
oney, ktora iest w Chrystuśie.

Ich fürchte aber, daß nicht, wie die 
Schlange Evam verführte mit ihrer 
Schalkheit, also auch eure Sinne 
verrücket werden von Einsältigkeit 
in Christo.

J 8,44 Wiscie z Oica diabła, i pozon-
dlwosći oica wasego czinec 
chczecie, on ći bił Menzoboica 
od pocontku, a wprawdzie nie 
został, bo wńem prawdi nie-
mas, gdi mowzi kłamstwo, ze-
swego własnego mowzi, is iest 
kłamczo, i oiczem kłamstwa.

Wyśćie z oyca diabła, i pożą-
dliwośći oyca waszego czynić 
chcećie: onći był mężoboycą 
od początku, i w prawdźie 
nie został, bo w nim prawdy 
niemasz: gdy mowi kłamstwo, 
z swego własnego mowi, iż iest 
kłamcą i oycem kłamstwa.

Ihr seid von dem Vater dem Teufel, 
und nach eures Veters Lust wollt 
ihr thun. Derselbige ist ein Mörder 
von Anfang, und ist nicht bestan-
den in der Wahrheit; denn die 
Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er 
die Lügen redet, so redet er von sei-
nem Eigenen; denn er ist ein Lügner 
und ein Vater derselbigen.

Tab. 2:
Porównanie nawiązań 

i cytatów biblijnych 
w wersji mazurskiej, 

polskiej i niemieckiej

http://bibliepolskie.pl/zzonline.php
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w tłumaczeniu pojawia się fonetycznie zaadaptowana wersja z Biblii gdańskiej, identyczna co 
do składu słownego i szyku, odmienna w zakresie pisowni łącznej i rozdzielnej lub szczegółów 
wymowy (np. »zeswego« / »z swego«).

Jak waloryzować takie potraktowanie aluzji i cytatów biblijnych? Należy docenić realizm 
i zmysł praktyczny tłumacza, przejaw świadomości własnych ograniczeń, ale też względu na 
odbiorców i cel przekładu. Alegoryczną opowieść o walce duchowej tłumaczył jak tekst narra-
cyjny, a obecny w mazurskich rodzinach i zborach polski tekst Biblii zapisał w sposób, który 
być może dostarcza także informacji, jak ta polszczyzna biblijna była artykułowana.

Prezentując dzieło przekładowe Jacuba Sczepana, wyrażam nadzieję, że będzie ono potrak-
towane nie jako ekstrawagancja religijnego amatora, lecz kamień milowy na niełatwej dro-
dze dziejów etnolektu mazurskiego. Nie będziemy tu podejmować socjolingwistycznej kwestii 
samo dzielności tego systemu językowego. Z pewnością ›zmazurzona‹ polszczyzna fragmentów 
Biblii nie jest argumentem dowodzącym ›dialektalności‹. Taka wielojęzyczność i częściowa 
zależność od sąsiednich języków o większej poliwalencji to dość typowa realizacja modelu 
egzystencji jednego z licznych europejskich ›języków kolateralnych‹.
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