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W   ubiegłym, 2021 roku minęło dwadzieścia lat 
od wydania pierwszego całościowego przekładu 
jednej księgi biblijnej na język kaszubski z ję-

zyków biblijnych. Była to Ewangelia według św. Marka 
przetłumaczona  z języka greckiego:1 Ewanielëjô wedle 
swiã tégò Marka ( Il. 2a).2

Można przyjąć, że wraz z jej wydaniem zainicjono-
wany został proces przekładania tekstów biblijnych z ję-
zyków biblijnych na język kaszubski, wpierw z języka 
greckiego, a potem z hebrajskiego. Autorem wszystkich 
dotychczasowych przekładów z języków biblijnych na ka-
szubski jest piszący te słowa.

Wcześniejsze przekłady, które obejmowały wpierw 
mniejsze partie tekstu, a potem całe księgi Nowego Te-
stamentu, były tłumaczeniami z języka niemieckiego, pol-
skiego lub łaciny. Najstarsze, pochodzące z XVI-XIX wieku 
przekłady fragmentów biblijnych powstawały w kręgach 
protestanckich  i były  tłumaczeniami  okazjonalnymi, 
wkomponowanymi w wydania modlitewników, śpiewni-
ków czy lekcjonarza, lub mniejszymi, samodzielnymi jed-
nostkami. Dopiero w XX wieku powstały dwa przekłady, 
z założenia pomyślane jako tłumaczenia całych zbiorów 
ksiąg biblijnych. Były to tłumaczenia: z łaciny czterech 
Ewangelii ks. F. Gruczy i z języka polskiego całego Nowego 
Testamentu E. Gołąbka. Oczywiście, zarówno te tłumacze-
nia najwcześniejsze, jak i te współczesne, stanowiły dla 
mnie ważny punkt odniesienia w podjętej pracy transla-
torskiej. Zwłaszcza te, które powstały w drugiej połowie 
XX wieku w różnym stopniu, wpłynęły na wykorzysta-
ną przeze mnie  leksykę  i odbiły się także w pewnym 
stopniu na  składni  i frazeologii.  Zwłaszcza przekłady 
dwudziestowieczne, ze względu na ich powstanie w śro-
dowisku katolickim, miały bezpośredni wpływ na mój 
typ tłumaczenia, który można określić jako filo logiczny 
przekład wyznaniowy,  gdyż  dokonany  jest  on  jedno-
cześnie z wiarą w sakralny charakter Ksiąg biblijnych.3 
Przyjąłem bowiem założenie, że przekład, będąc z natury 
inter pretacją tekstu, w przypadku Biblii wymaga posługi-
wania się językiem konfesyjnym,4 »językiem religii, który 
może być zrozumiały tylko w perspektywie doświadcze-
nia religijnego«.5 Taki typ przekładu ma nie tylko dłu-
gą tradycję w historii polskiej  translatoryki biblijnej, 
ale także właściwy jest wspomnianym współczesnym, 

1 Merk ,  Alan:  Novum Testamentum Graece et Latine, 
Rome: Pontificium Institutum Biblicum, 91964; Nestle, Eber-
hard – Nestle, Er. – AlANd, Kurt: Novum Testamentum Graece, 
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft,  261979; AlANd, Kurt – 
BlAck, Mathew – MArtiNi, Carlo Maria – Metzger, Bruce – 
WikgreN, Allen: The Greek New Testament, Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 31983.

2 Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka, Gdańsk – Nałęczów – Po-
znań: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2001.

3 FrANkoWski ,  Janusz: Biblia Tysiąclecia i problematyka 
dzisiejszych polskich przekładów Pisma Świętego, in: Znak 252 
(1975), s. 714-715. 

4 SzczepińSka, Bożena: Ewangelie tylekroć tłumaczone... Stu-
dia o przekładach i przekładaniu, Gdańsk: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, 2005, s. 15.

5 WęcłaWSki, Tomasz: Językowe granice modlitwy, in: Zeszy-
ty Karmelitańskie (1993), z. 1-2, s. 25.
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dwudziestowiecznym przekładom biblijnym na kaszubski.6 Tłumaczenia ks. F. Gruczy i E. Go-
łąbka, które już zajmują trwałe miejsce w historii biblijnej translatoryki kaszubskiej, pozwo-
liły mi zetknąć się nie tylko z tym stylem przekładu, ale także z konkretnymi rozwiązaniami 
translatorskimi, dającymi możliwość przejęcia np. tych słów czy wyrażeń, które trudno zastąpić 
innymi, tzn. lepszymi. W ten sposób moje prace wpisały się w krótką wprawdzie, ale jednak 
wyraźnie już zarysowaną, kaszubską tradycję translatorską. 

W procesie przekładania kierowałem się przede wszystkim zasadami wypracowanymi przez 
św. Hieronima, według których tłumacz powinien starać się dobrze rozumieć tekst oryginalny 
(»prius intelligere sensum«), wiernie oddać jego sens (»non verbum e verbo, sed sensum expri-
mere sensu«)7 oraz zadbać o poprawność i piękno języka przekładu.8 Chociaż w przekładzie 
typu naukowego na pierwszym miejscu nie stawia się troski o piękno literackie, niemniej, jak 
wskazuje św. Hieronim, także troska o nie powinna być jak najdalej posunięta. Dlatego brałem 
też pod uwagę zdanie wybitnego biblisty L. Alonso Schökla, który przypominał każdemu tłu-
maczowi, że »do osiągnięcia poziomu artystycznego, jaki ma oryginał [...] trzeba wrażliwości 
i bliskiego obcowania z dziełem«.9 W sposób jeszcze bardziej dobitny wyraził to ks. E. Dą-
browski, uważając, że powinno istnieć swoiste »powinowactwo intelektualne« i »psychiczne« 
tłumacza z autorami biblijnymi, co, zdaniem E. Dąbrowskiego, jest zasadniczym warunkiem 
jego translatorskich kwalifikacji.10

Dwa lata po wydaniu Ewangelii według św. Marka, tj. w roku 2003, włączając się w inicja-
tywę poznańskiego reżysera Przemysława Basińskiego Verba Sacra. Modlitwy katedr polskich 
( Il. 1),11 rozpocząłem w miarę systematyczną pracę nad przekładem kolejnych tekstów bi-

6 srokA, Kazimierz: Problems in Bible translation, in: kubińSki, Wojciech – kubińSka, Olga – Wolań-
ski, Tadeusz Z. (eds.): Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translato-
rycznej Gdańsk-Elbląg 1999, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, s. 249-281.

7 Św. Hieronim przejął tę zasadę od Horacego i Cycerona, a mówi o niej w Liście LVI do Pammachiusza 
z 395 roku.

8 É. Dolet, jeden z pierwszych teoretyków przekładu, wymienia wprawdzie pięć zasad (in: La manière 
de bien traduire d’une langue en autre, Lyon 1540), ale praktycznie zawierają się one w trzech zasadach 
podanych przez św. Hieronima. MiceWicz, Teresa: Zarys teorii przekładu. Zagadnienia wybrane, Warszawa: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1971, s. 28-30. Także zasady podane przez dziewiętnasto-
wiecznego teoretyka przekładu A. F. Tytlera niewiele różnią się od zasad sformułowanych przez św. Hie-
ronima: tytler, Alexander Fraser: Essay on the Principles of Translation, London 1813.

9 schökel, Luis Alonso: La Parola ispirata, Brescia: Paideia, 1967, s. 266.
10 DąbroWSki, Eugeniusz: Nowy polski przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych. Krytyczna ocena 

tzw. Biblii Tysiąclecia, Londyn: Poets and Painters Press, 1967, s. 56.
11 Inicjatywa mająca na celu prezentację tekstów biblijnych przez wybitnych aktorów polskich. Miej-

scem prezentacji jest katedra w Poznaniu. Pierwsza edycja Verba Sacra odbyła się w Roku Jubileuszowym 
2000. Od roku 2004 w ramach wejherowskiej gałęzi Verba Sacra – Biblia Kaszubska odbyło się do roku 
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Il. 1:
Broszurki Verba Sacra 
z lat 2003-2020
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blijnych. W okolicznościowych broszurkach wydawanych przez komitet organizacyjny Verba 
Sacra zamieszczone były tłumaczenia fragmentów ksiąg biblijnych czytanych następnie przez 
pochodzącą z Kaszub aktorkę Danutę Stenkę, najpierw w katedrze w Poznaniu w roku 2003, 
a od roku 2004 w kolegiacie w Wejherowie na Kaszubach na corocznych edycjach Verba Sacra – 
Biblia Kaszubska. Korektą przekładów, poza Ewangelią według św. Marka, aż do roku 2014 zaj-
mował się prof. Jerzy Treder z Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie wydane drukiem przekłady 
mają aprobatę Kościoła, udzieloną na postawie pozytywnych opinii teologicznych ks. prof. Jana 
Perszona z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dwukrotnie, najpierw w Poznaniu, a potem w Wejherowie, w ramach edycji Verba Sacra 
prezentowany był przekład Ewangelii Dzieciństwa (Mt 1-2; Łk 1-2) i Prologu Ewangelii według 
św. Jana (J 1,1-14),12 a kolejnych latach, w Wejherowie, fragmenty z Ewangelii św. Jana (Ewa-
nielëjô wedle swiâtégò Jana, 2007;  Il. 2b), z Ewangelii według św. Mateusza (Ewanieliô wedle 
swiâtégò Mateùsza, 2009;  Il. 2c) i Ewangelii według św. Łukasza (Ewanieliô wedle swiâtégò 
Łukôsza, 2010;  Il. 2d). Każda z tych ksiąg, przetłumaczona początkowo fragmentarycznie 
na potrzeby Verba Sacra, była następnie tłumaczona w całości i wydana w formie książkowej. 
W ten sposób, w latach 2007-2010 ukazały się trzy kolejne Ewangelie. 

 2001 2007 2009 2010

W roku 2010 zostały one zebrane w jednej pozycji książkowej i wydane w Gdańsku jako 
Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné ( Il. 3). »Nihil obstat« dla tego wydania udzielił ks. bp 
Jan Szlaga.

2020 siedemnaście edycji, podczas których czytane były teksty biblijne w języku kaszubskim przez Danutę 
Stenkę.

12 Biblia Kaszubska, Poznań: Biuro Organizacyjne Verba Sacra, 2003.
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Il. 2a-d:
Ewangelie 

przetłumaczone 
na język kaszubski

Il. 3a-c:
Ewanielie na kaszëb

sczi tołmaczoné, 2010 
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Ta bibliofilska edycja zawiera tekst poprawiony i ujednolicony, a oprócz wstępów i komen-
tarzy znajdują się w niej liczne zdjęcia z kościołów i kaplic na Kaszubach ilustrujące sceny 
ewangeliczne ( Il. 3c). Z wydania tego pochodzi tekst Magnificat zamieszczony na tablicy 
zawieszo nej przez Kaszubów w sanktuarium Nawiedzenia w Ain Karen w Izraelu w marcu 
2013 roku, a potem także w kościołach w Wejherowie, Sianowie i Gniewinie na Kaszubach 
( Il. 4). 

Na temat tych przekładów wielokrotnie wypowiadał się wybitny znawca języka kaszubskie-
go, prof. Jerzy Treder (1943-2015) z Uniwersytetu Gdańskiego. Jego uwagi dotyczące kwestii 
językowej przekładów przedstawiane były w relacji do wcześniejszych kaszubskich przekładów 
biblijnych, zwłaszcza ks. Franciszka Gruczy i Eugeniusza Gołąbka.13 Wspomnienie tych dwóch 
tłumaczy bezpośrednio poprzedzających moją pracę potrzebne jest do zrozumienia dokonanych 
przeze mnie tłumaczeń. Wskazać należy, że obrali oni różne drogi tłumaczenia Biblii, kierując się 
m.in. zasadą podkreślania większej (ks. Grucza) lub mniejszej (E. Gołąbek) odrębności kaszub-
szczyzny od języka polskiego. Prof. Jerzy Treder, po ukazaniu się mojego przekładu Ewangelii 
według św. Marka, stwierdził: »generalnie […] i ta translacja […] wpisuje się w dotychczasowe 
spory o kształt ogólnej standaryzowanej kaszubszczyzny literackiej«.14 W kontekście przekła-
dów ks. F. Gruczy i E. Gołąbka, tłumaczenie to – zdaniem J. Tredera – »ukazało się w pisowni 
najnowszej, między pozostałymi pośredniej, co do stopnia odrębności od polskiej«, »w składni 
Sikora bliższy jest Gołąbkowi i zarazem wersji polskiej BT«, w warstwie językowej »tłumaczenie 
ma niewątpliwe cechy kaszubszczyzny środkowozachodniej i znamiona języka zrzeszeńców, 
a zatem jedno i drugie obecne w języku translacji Gruczy«, ale »w zakresie frazeologii tłuma-
czenie Sikory częściej zgadza się z Gołąbkiem, zbliżając się zatem do polszczyzny, a oddalając od 
tłumaczenia Gruczy«.15 Generalnie przekład ten, podobnie jak wcześniejszy E. Gołąbka, J. Treder 
widzi w tym nurcie literackiej kaszubszczyzny, który posiada dłuższą, sięgającą nawet XVI wie-
ku tradycję, nawiązującą do języka polskiego. W wypowiedzi zamykającej publikację Ewanielie 
na kaszëbsczi tołmaczoné, prof. J. Treder stwierdził:

13 gruczA, Franciszek: Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje, Poznań 1992; Gołąbek, Euge-
niusz: Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (wyd. III popr., 1982) skaszëbił: 
Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku – Pelplin: Wydawnictwo Diece-
zjalne w Pelplinie, 1993.

14 treder,  Jerzy: Translacja na kaszubski z greki (na podstawie Ewangelii św. Marka),  in: Mikołaj-
czyk, Stanisław – WęcłaWSki, Tomasz (ed.): Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 
15-17 sierpnia 2002, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005, s. 377.

15 Szerzej na ten temat treder, Jerzy: Frazeologia w kaszubskich translacjach Ewangelii, in: stANu-
leWicz, Danuta – kAlisz, Roman – kürschNer, Wilfried (eds.): De lingua et litteris. Studia In honorem 
Casimiri Andreae Sroka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 483-488.
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Il. 4:
Tablica z tekstem 
Magnificat
w języku kaszubskim 
w Ain Karen, 2013
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»Formalnie w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, akceptującego wyłącznie tłu-
maczenia Pisma Świętego z tekstów oryginalnych, tłumaczenie kaszubskie o. Sikory jawi się 
jako jedyne w tzw. obiegu oficjalnym. Oczywiście, tłumaczenia Gołąbka i Gruczy zachowują 
w pełni swoją doniosłość historyczną, kulturową oraz misyjną i nauczającą, a z lingwis-
tycznego punktu widzenia ciągle mogą odgrywać niemałą rolę jako punkt odniesienia 
dla nowych translacji; one już stale będą zaświadczać, czy język kaszubski może spros-
tać wymaganiom, stawianym kaszubszczyźnie przez wszystkie teksty zawarte w Biblii.«16

Istotnie, muszę przyznać, że znaczący wpływ na moje pierwsze tłumaczenie, tzn. Ewangelii 
według św. Marka, miał przekład ks. F. Gruczy. Odnajdywałem w nim wiele nieznanych mi słów 
i raczej rzadko używanych w codziennej mowie. Wydawało mi się wówczas, że zaczerpnięcie 
z tego słownictwa nie tylko pozwoli zachować w pamięci słowa, które wychodzą z użycia, ale 
także nadać tłumaczeniu pewne, właściwe tekstowi sakralnemu dostojeństwo – tak bowiem 
ten styl pisania ocenił wybitny polski biblista, pochodzący z Kaszub, ks. biskup Jan Szlaga.17 
Jednocześnie postanowiłem zastosować składnię kaszubską, która była mi bliższa ze względu 
na tzw. kaszubszczyznę domową, którą tak cenił, jako najbardziej naturalną, prof. J. Treder. Kry-
tyczne uwagi, które ukazały się po opublikowaniu przekładu czterech Ewangelii ks. F. Gruczy,18 
dotyczące w dużym stopniu hermetyczności języka i zastosowania przez niego własnej orto-
grafii, skłoniły mnie w dalszej pracy translatorskiej do odstąpienia od hermetycznego języka 
ks. Gruczy i jego środowiska tzw. Zrzeszeńców, i do wykorzystania w znacznie większym stop-
niu słownictwa bardziej zrozumiałego dla współczesnych Kaszubów. W ten sposób zbliżyłem 
się bardziej do leksyki w tłumaczeniu E. Gołąbka, do nurtu nawiązującego do języka polskiego, 
z pisownią zbliżoną do polskiej, posiadającego tradycję sięgającą do XVI wieku.

W latach kolejnych: w 2011, 2012, i 2013 roku, w broszurkach Verba Sacra – Biblia Ka-
szubska zostało wydanych kolejno 31 psalmów przetłumaczonych z języka hebrajskiego na ka-
szubski ( Il. 5a-b; https://www.youtube.com/watch?v=NpTsA-PtBdI,  Youtube recording 1). 

16 Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné, Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
2010, ss. 321.

17 Napisał on m.in., por. gruczA, Kaszëbskô Biblëjô ( przyp. 13), s. 6: »Osobiście odnoszę wrażenie, 
że o szczególnym piętnie i pięknie języka tego przekładu zadecydowała umiejętna archaizacja kaszub-
szczyzny. Według mego mniemania jest ona wiarygodna. Pod względem teologicznym przekład jest 
poprawny a archaizacja języka dodaje mu wyjątkowego dostojeństwa, którym powinien się charakte-
ryzować przekład Biblii i sam język biblijny. Uważam nawet, że ks. Grucza stworzył swoim przekładem 
udaną próbę języka biblijnego kaszubszczyzny. Wierność tego przekładu oceniam bardzo wysoko, dobre 
są także wstępy i noty«.

18 treder ,  Jerzy: Tłumaczenia Biblii na język kaszubski,  in: rzepczyńSki , Sławomir  (ed.): Biblia
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Il. 5a-b:
Broszurka z tekstem 

przekładu fragmentu 
Księgi Psalmów 

z 2011 roku

Youtube recording 1:
Psalm 136 

(Verba Sacra – 
Biblia Kaszubska), 

Wejherowo, 13. 1. 2013: 
https://youtu.be/NpTsA

-PtBdI

https://www.youtube.com/watch?v=NpTsA-PtBdI
https://youtu.be/NpTsA-PtBdI
https://youtu.be/NpTsA-PtBdI
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Powstaniu przekładu fragmentów z księgi Apokalipsy św. Jana pragnę poświęcić kilka słów 
więcej. Tłumaczenie to powstało bowiem w niecodziennych okolicznościach, w miejscu, które 
tradycja chrześcijańska wiąże z powstaniem tej księgi, a mianowicie na greckiej wyspie Patmos. 
W Świętej Grocie Apokalipsy, gdzie św. Jan miał otrzymać objawienie, położonej na zboczu 
wzgórza Perdikaris, pomiędzy portową miejscowością Skala a stolicą Patmos Chorą, miałem 
możliwość w roku 2017 pracować nad przekładem znacznej części Apokalipsy. Fragmenty tego 
tłumaczenia czytała w pobliżu Groty Apokalipsy Danuta Stenka, co zostało utrwalone przez 
reżysera Przemysława Basińskiego na nagranym na Patmos filmie. Usłyszenie dźwięku kaszub-
skich słów rozbrzmiewających na wyspie św. Jana było głęboko poruszającym przeżyciem. 
Większość tego przekładu czytała także pani Stenka podczas edycji Verba Sacra w 2018 roku 
w Wejherowie;  Il. 6a-b).

Poza  fragmentami  zamieszczonymi 
w broszurce Verba Sacra oraz znaczny-
mi partiami w albumie pt. »Apokalipsa 
św. Jana.  Impresje  artystyczne Macieja 
Tamkuna. Wprowadzenie i przekład tek-
stów biblijnych o. Adam R. Sikora OFM«, 
cały  tekst przekładu Apokalipsy na ka-
szubski nie doczekał się, jak dotąd, publi-
kacji ( Il. 7a-b). 

w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej 
przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku 
i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszali-
nie,  Słupsk: Wydawnictwo Wyższej  Szkoły 
Pedagogicznej w Słupsku, 1996, s. 289. Poza 
tym, niektórzy językoznawcy nie dostrzegali 
w tym przekładzie walorów religijnych, a je-
dynie literackie. Tak np. BrezA, Edward: Język 
przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Fran-
ciszka Gruczy,  in: Studia z Filologii Polskiej 
i Słowiańskiej 32 (1995), s. 324.
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Il. 6a-b:
Broszurka z tekstem 
przekładu fragmen-
tów Księgi Apokalipsy 
św. Jana z 2018 roku

Il. 7a-b:
Album z tekstem 
Apokalipsy, 2017
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W roku 2014 ukazało się Zestawienié 
synopticzné Ewanielii z greczi na kaszëb-
sczi tołmaczonëch ( Il. 8a-b).19  Jest to 
pierwsza  synopsa kaszubska powstała 
w dziejach kaszubszczyzny.20

W roku 2014 rozpocząłem pracę nad 
przekładem z języka hebrajskiego Księgi 
Rodzaju. Wydana drukiem w 2015 (Kné-
ga Zôczątków,  Il. 9a-b),21 zapoczątko-
wała serię tłumaczeń ksiąg tworzących 
zbór  Tory.  Przez  następne  cztery  lata 
rokrocznie wydawałem drukiem przekład 
kolejnej księgi Pięcioksięgu. 

Tak  jak  w przypadku  tłumaczeń 
Ewangelii,  tak  i przed  przystąpieniem 
do tłumaczenia pięciu pierwszych ksiąg 
Starego Testamentu  zapoznawałem się 
wpierw z ich szczegółowymi opracowa-
niami, zwłaszcza komentarzami biblijny-
mi polsko- i obcojęzycznymi. Zwracałem 
także  uwagę  na  rozwiązania  transla-
torskie zwłaszcza w polskich, dawnych 
i nowych przekładach, jak też w żydow-
skim przekładzie Pięcioksięgu  z języka 
hebrajskiego na język polski.22 Kwestie 
filo logiczne  konsultowane  były wielo-
krotnie z prof.  Jerzym Trederem. Każda 

z ksiąg Pięcioksięgu została wydana przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Gdańsku.

19 Zestawienié synopticzné Ewanielii z greczi na kaszëbsczi tołmaczonëch przez ò. Adama Ryszarda Sikorę 
OFM, Poznań: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.

20 GąDecki, Stanisław: Słowo wstępne, in: Zestawienié synopticzné Ewanielii ( przyp. 19), s. 5.
21 Knéga Zôczątków (Księga Rodzaju, tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd 

Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2015, ss. 120.
22 Chodzi o przekład rabina Sacha Pecarica w edycji Tora Pardes Lauder wydawany w Krakowie w la-

tach 2001-2006. 

/7

Il. 8a-b:
Zestawienié synop

ticzné Ewanielii 
z greczi na kaszëbsczi 

tołmaczonëch, 2014

Il. 9a-b:
Księga Rodzaju  

(Knéga Zôczątków), 
2015
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Na temat przekładu Księgi Rodzaju J. Treder napisał:

»Tłumacz stara się tłumaczyć dosłownie, filologicznie dokładnie, rezygnując z językowego 
eksperymentu. Udanie naśladuje klimat języka oryginału i również najczęściej wiernie 
odwzorowuje osobliwe połączenia wyrazowe i strukturę syntaktyczną oryginału, m.in. 
z dominacją parataksy i innych okresów składniowych, tak o łączności bezspójnikowej jak 
i sygnalizowanych powtarzającymi się spójnikami pierwotnymi, jak np. a, i. Nie jest to 
dziełem zwykłego przypadku, że Kaszubi w domu mówią ogólnie podobnie.«23

Opinię tę potwierdza czeski językoznawca i teolog Josef Bartoň:
»Zatem tekst przekładu w znacznym stopniu odzwierciedla formalną strukturę orygina-
łu – prostą składnię (m.in. dominująca parataksa, język bliski potocznej, mówionej kaszub-
szczyzny) czy zachowanie niektórych barwnych leksykalno-frazeologicznych ekwiwalentów, 
tj. tradycyjne semityzmy.«24

Opinię teologiczną wydał ks. prof. dr hab. Jan Perszon UMK, a prof. dr hab. Jerzy Treder konsul-
tował pracę pod względem językowym oraz dokonał korekty literackiej.

W 2016 ukazała się Księga Wyjścia (Knéga Wińdzeniô,  Il. 10a-b).25 Była to pierwsza trans-
lacja, w której, po śmierci prof. J. Tredera, funkcji konsultanta i korektora językowego podjęła 
się pani mgr Danuta Pioch, przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego.

W 2017 roku wydana została Księga Kapłańska (Knéga Kapłańskô,  Il. 11a-b).26
W 2016 ukazała się Księga Liczb (Knéga Lëczbów,  Il. 12a-b).27
W ramach edycji Verba Sacra – Biblia Kaszubska w Wejherowie, czytane były przez Danutę 

Stenkę fragmenty trzech ksiąg Pięcioksięgu: Księgi Rodzaju (w 2014 i 2015; https://www.youtu-
be.com/watch?v=sG-P95WuXbQ,  Youtube recording 2), Księgi Wyjścia (2016; https://www.
youtube.com/watch?v=o5CdghFuQ9w,  Youtube recording 3) i Księgi Powtórzonego Prawa 
(2019,  Il. 13a-b).

23 treder, Jerzy: O języku kaszubskim Knédżi Zôczątków w przekładzie o. prof. dra hab. Adama R. Sikory 
OFM (2015), in: Knéga Zôczątków ( przyp. 21), s. 122. 

24 bartoň, Josef: Další svazek kašubské bible – kniha Genesis, in: Opera Slavica 25 (2015), cz. 4, s. 40-44.
25 Knéga Wińdzeniô (Księga Wyjścia. tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd 

Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2016.
26 Knéga Kapłańskô (Księga Kapłańska, tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd 

Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2017.
27 Knéga Lëczbów (Księga Liczb, tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2018.

Il. 10a-b:
Księga Wyjścia 
(Knéga Wińdzeniô, 
2016)

Youtube recording 2:
Opis stworzenia świata 
(Verba Sacra – Biblia 
Kaszubska), 
Wejherowo, 6. 2. 2014:
https://youtu.be/sG
-P95WuXbQ

Youtube recording 3:
Księga Wyjścia 
(Verba Sacra – 
Biblia Kaszubska), 
Wejherowo, 1. 2. 2016:
https://youtu.be/o5Cd-
ghFuQ9w

https://www.youtube.com/watch?v=sG-P95WuXbQ
https://www.youtube.com/watch?v=sG-P95WuXbQ
https://www.youtube.com/watch?v=o5CdghFuQ9w
https://www.youtube.com/watch?v=o5CdghFuQ9w
https://youtu.be/sG-P95WuXbQ
https://youtu.be/sG-P95WuXbQ
https://youtu.be/o5CdghFuQ9w
https://youtu.be/o5CdghFuQ9w
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W 2020 roku wydana została Księga Koheleta (Knéga Koheleta,  Rys. 14a-b)28 – kolejna 
translacja z języka hebrajskiego. Publikacja zawiera przekład mojego autorstwa zarówno na 
język kaszubski jak i polski, co jest pewną nowością. W publikacji zamieszczono dwanaście 
szkiców tematycznych autorstwa Macieja Tamkuna.

* * *
Podsumowując, w ciągu minionych 20 lat dokonałem przekładu i opublikowałem trzynaście 
ksiąg biblijnych z języków oryginalnych: sześciu ze Starego Testamentu (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt 

28 Knéga Koheleta. Księga Koheleta (Księga Koheleta, tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski 
i polski), Poznań: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020.

/9

Il. 11:
Księga Kapłańska 

(Knéga Kapłańskô), 
2017

Il. 12a-b:
Księga Liczb 

(Knéga Lëczbów), 
2018
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i Koh) i siedmiu z Nowego Testamentu (Mt, 
Mk, Łk, J, 1-3 J).29 Ponadto przetłumaczono 
i wydano drukiem 31 psalmów i znaczne 
fragmenty księgi Apokalipsy św. Jana. Goto-
we do druku są już Księga Rut i pełny tekst 
Apokalipsy św. Jana. Chociaż proces trans-
lacji  ciągle  postępuje,  to  jednak  trzeba 
stwierdzić, że jest to dorobek ciągle dość 
skromny. Cieszyć się jednak należy z faktu, 
że powstawać zaczęły przekłady biblijne na 
kaszubski dokonywane z tekstów oryginal-
nych. 

Przekłady ksiąg biblijnych  z języków 
biblijnych na kaszubski spotkały się z za-
uważalną ich recepcją w przestrzeni reli-
gijnej, naukowej, kulturowej i medialnej. 
Tematyce tej poświęcił swoją pracę dok-
torską ks. Marian Miotk. Praca ta została 
wydana drukiem pt. Recepcja kaszubskich 
przekładów Biblii.30 Ks. dr M. Miotk w pod-
sumowaniu  wskazał  na  wykorzystanie 
tych  tłumaczeń w liturgii  oraz  przyta-
czanie ich mniejszych lub większych frag-
mentów w modlitewnikach, śpiewnikach 
oraz na tablicach zawierających tekst Ojcze 
nasz i Magnificat. W zakończeniu swej pu-
blikacji pisze: »Dziedzina religijna stanowi 
najbardziej rozległą formę przenikania Pisma Świętego do serc i świadomości członków danej 
grupy etnicznej.« Wskazuje przy tym, że najczęściej teksty te wykorzystywane są w liturgii 
i przytaczane w mniejszych lub większych fragmentach w modlitewnikach i śpiewnikach piel-

29 1-3 J – Pierwszy, Drugi i Trzeci List św. Jana, to trzy osobne księgi NT przetłumaczone z greki na 
kaszubski na potrzeby Verba Sacra – Biblia Kaszubska w Wejherowie. Opublikowane w broszurce Verba 
Sacra 2019.

30 Miotk, Marian: Recepcja kaszubskich przekładów Biblii, Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 2018.

/10

Il. 13a-b:
Księga Powtórzonego 
Prawa (Knéga 
Pòwtórzonégò Prawa), 
2019

Il. 14a-b:
Księga Koheleta 
(Knéga Koheleta),
2020
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grzymkowych, a także na monumentalnych tablicach Ojcze nasz i Magnificat w Jerozolimie 
i różnych kościołach na Kaszubach.

Przekłady te wzbudziły także pewne zainteresowanie w przestrzeni naukowej. Były podda-
wane wnikliwej analizie przez biblistów31 i językoznawców,32 co znalazło swój wyraz w publi-
kacjach naukowych33 i popularnonaukowych.34 Sympozja i konferencje,35 na których pojawiała 
się ta tematyka, miały zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

Kolejnym obszarem recepcji jest przestrzeń kultury. Przekłady z języków biblijnych na ka-
szubski były inspiracją dla twórczości literackiej i muzycznej. W tej ostatniej odnotować należy 
choćby powstanie Pierwszej Pasji kaszubskiej, oratoriów i muzyki do Psalmów, Księgi Rodzaju 
i Księgi Koheleta. Na szczególna uwagę zasługuje wspomniany już projekt Verba Sacra – Biblia 
Kaszubska. Coroczne spotkania w Wejherowie na kolejnych edycjach gromadziły setki osób z ca-
łych Kaszub. Z szerokim oddźwiękiem spotkały się przekłady biblijne w przestrzeni medialnej. 
Biblia znalazła się w programach radiowych, telewizyjnych i w Internecie. Najwięcej tekstów 
Pisma Świętego w języku kaszubskim udostępniono na stronie internetowej Twojej Telewizji Re-
ligijnej. Gdański aktor Zbigniew Jankowski w profesjonalny sposób przeczytał cały Pięcioksiąg, 
utrwalony na płytach CD. Także na płytach CD i na innych nośnikach elektronicznych zostały 
utrwalone nagrania muzyczne z tekstami z Księgi Psalmów i Księgi Koheleta.

31 Np. sikorA, Adam Ryszard: Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka. Pierwsze tłumaczenie Ewangelii z języ-
ka greckiego na język kaszubski, in: Studia Franciszkańskie 12 (2002), s. 131-140; tenże: Ewangelia według 
św. Jana na kaszubski tłumaczona. Przekłady z języków niebiblijnych a przekład z języka greckiego, Poznań: 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, ss. 542; tenże: Przekład tekstów Pięcio-
księgu na kaszubski, in: SzMajDzińSki, Mariusz (ed.): Gloriam praecedit humilitas. Księga Pamiątkowa ku 
czci ks. prof. A. Troniny, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 
2015, s. 637-650; tenże: Przekłady tekstów biblijnych z języków greckiego i hebrajskiego na kaszubski, in: 
janka, Filemon Tadeusz (ed.): Omnia in manus Tuas. XXV-lecie istnienia Prowincji św. Franciszka z Asyżu 
Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Poznań: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
2016, s. 89-104; bartoň, Další svazek kašubské bible ( przyp. 24).

32 treder, Translacja na kaszubski z greki ( przyp. 14), s. 370-378.
33 Tamże; Gołąbek, Eugeniusz: Mòje odniesenia do ksążczi pn. Ewangelia według św. Jana na kaszubski 

tłumaczona, in: Acta Cassubiana 12 (2010), s. 365-373.
34 Np. orzeSzek Sujak, Agata: La aparente no traducción franciscana en Polonia, in: gArcíA, Antonio 

Bueno: La labor de traducción de los franciscanos, Madrid: Editorial Cisneros, 2013, s. 413-419; bartoň, Jo-
sef: Kašubský biblický text v dávné minulosti a dnes [recenze: Adam R. Sikora: Teksty biblijne w najstarszych 
zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego XVI–XVIII w., Poznań 2009 / A. R. Sikora: »Wpoczątku bylo Slowo...«. 
Najstarsze kaszubskie teksty biblijne, Kartuzy (2010) / Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné. Z greczi przełożił 
na kaszëbsczi jazëk o. Adam Ryszard Sikora OFM, Gdańsk 2010], in: Salve 3-4 (2010), s. 161-165.

35 Odbyły się one m.in. w: Łodzi (1993), Florencji (1994), Słupsku (1996), Gnieźnie (2002), Gdańsku 
(2004), Pelplinie (2005, 2006), Wejherowie (2007), Poznaniu (2010, 2013), Redzie (2010), Asyżu (2011), 
Krakowie (2013), Toruniu (2014), Pradze (2015).
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