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Recenzja rozprawy doktorskiej ks. Mariana Miotka pt. Recepcja przekladów Biblii na kaszubski. Studium hist01yczno-kontekstua/ne, napisanej w Zakładzie Nauk Biblijnych WT UAM pod
kierunkiem o . prof zw. dr. hab. Ryszarda Sikory, Poznań 2017 (ss. 283).
Niniejsza recenzja będzie składała się z następujących części : 1. Ocena tematu pracy; 2 . Ocena
strony merytorycznej pracy; 3. Ocena strony formalnej pracy; 4 . Wnioski końcowe.
1. Ocena tematu pracy
Wychodząc

od przytoczenia najnowszych dokumentów Kościoła autor pracy słusznie
wpisuje zaproponowany przez siebie temat pracy w realizację nauczania papieży : Jana Pawła
Il i Benedykta XVI, zwłaszcza w jego posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini z
roku 2010. Chodzi o ważny i jakże owocny proces inkulturacji, posiadający swą doktrynalną
podstawę w historycznym fakcie, że Jezus Chrystus uświęcił wartości, które sam przejął w swej
ziemskiej egzystencji 1. Niewątpliwym walorem podjętego w pracy doktorskiej tematu jest ukazanie roli słowa Bożego w omawianym kręgu kulturowym, jakim są Kaszubi, którzy - jak wiele
innych etnicznych społeczności - od wieków dokonywali inkulturacji Pisma Świętego, wprowadzając je we własną obyczajowość i tradycje. Przed czytelnikiem odkrywa się w ten sposób
wspaniały świat wielu znanych i nieznanych postaci historii regionu, których działalność wybitnie wpisała się w stopniowe przekształcanie i ubogacanie kultury kaszubskiej o pierwiastki
wiary, wytyczając jej nowe, szersze horyzonty bytowania.
Podjęta problematyka doskonale wpisuje się ponadto w szerszy nurt zagadnień obejmujących społeczność kaszubską, badanych współcześnie w polskiej refleksji naukowej2. W bibliografii swej pracy Autor szeroko odniósł się do prezentowanej problematyki dając czytelnikowi możność głębszych, wielokierunkowych poszukiwań. Byłoby w tym świetle wielką stratą
niepodjęcie badań nad złożonym i bogatym nurtem przejmowania przez społeczność kaszubską
wielkiego orędzia zbawienia, jakie niesie słowo Boże, co przecież tak znamiennie, wręcz decydująco, przyczyniło się do ukształtowania oblicza środowiska tak specyficznego na tle całej
Polski, jakim są Kaszubi. W swym wstępie Autor zauważa, że wyróżniają się oni zwłaszcza
poprzez „trwałość silnych więzi i przywiązanie do religii" 3 . Dlatego przyswojenie sobie Pisma

Świętego stało się podstawą wzmocnienia „tożsamości kaszubskiej , w której wymiar religijny
pełnił zawsze istotną rolę" 4 . Przeegzaminowanie całości tego procesu jest godne podkreślenia
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tym bardziej, że początki przejmowania tekstów świętych w języku kaszubskim były trudne.
Tym samym warte uznania i wspomnienia w formie naukowej jest poświęcenie wielu wierzą
cych ludzi kultury, którzy przez wieki trudnili się zaprzyjaźnianiem Kaszubów z chrześcijań
stwem i włączaniem ich w krąg oddziaływania wiary. Wśród nich na pochwałę zasługuje pracowitość opiekuna naukowego przedstawianej pracy, wytrwale promującego kulturę religijną
mieszkańców regionu.
Wnioskując dalej, nie potrzeba szerzej uzasadniać, że ze względów ideologicznych w
minionej epoce realnego socjalizmu zgłębianie tematyki religijnej poszczególnych grup społecznych nie cieszyło się wnikliwszym zainteresowaniem oficjalnych czynników władzy i
ogólnie pojmowanych nauk humanistycznych. W czasach współczesnych za to, jakby nadrabiając wieloletnie zapóźnienia, podejmowane są - także na gruncie polskim - badania nad oddziaływaniem Biblii zarówno na rozliczne dyscypliny teologiczne jak i obszary życia społecz
nego . Prezentowana praca wpisuje się także w ten właśnie nurt badań ukazując rozległość dziejących się procesów oraz bogactwo religijnego i kulturowego życia Kaszubów. Dlatego może
tylko cieszyć fakt, że sam proces badań nad recepcją najświętszej księgi chrześcijan jak i przedstawione w pracy ich wyniki nie pozostają w tyle za innymi dziedzinami, nad którymi pochylają
się współcześni naukowcy zajmujący się problematyką Kaszub i Kaszubów. Całkowicie przekonują wstępne uwagi Autora o niewystarczalności i ogólnikowości lub - przeciwnie - wąsko
ści podjętych do tej pory wysiłków w omawianym zakresie tematycznym. Sam proces recepcji
Biblii w kaszubskim kręgu kulturowym nie został do tej pory omówiony metodologicznie i
całościowo, zaś badacze ograniczyli się raczej do prezentacji wartości poszczególnych, analizowanych przez siebie dzieł.
Wobec powyższego podjęty w pracy temat - ze względu na wielopłaszczyznowość jego
zasięgu, historyczny przekrój dokonanej analizy oraz odważną próbę kompleksowej jego prezentacji - należy uznać za nowatorski, a z tej racji także bardzo potrzebny w uzupełnianiu wiedzy naukowej badanego w doktoracie obszaru.
2. Ocena strony merytorycznej pracy
Przedstawione dzieło składa się z sześciu rozdziałów, układających się w logiczną całość i wzajemnie się uzupełniających, właściwie zakreślając i rozwiązując problem badawczy
zasygnalizowany w jej tytule i podtytule oraz doprecyzowany we wstępie. Rozdziały poprzedzone są „Spisem treści" (s. 2-3) oraz „Wstępem" (s. 4-12), zaś po dokonanej analizie pojawia
się „Zakończenie" (s. 243-250), po którym następuje „Wykaz skrótów" (s. 251). Pracę finalizuje „Bibliografia" (s. 252-283). Każdy z rozdziałów wprowadzony został krótkim wstępem
zapoznającym czytelnika z treścią tego, co ma zawierać w układzie logicznego wynikania.
We wstępie odnaleźć można właściwie wszystkie elementy konieczne do poprawnej
prezentacji jakiegokolwiek opracowania naukowego. Autor zatem przedstawia wpierw sam
problem badawczy przekonująco motywując konieczność zajęcia się nim, co recenzent starał
się wychwycić w pierwszym punkcie swej oceny pracy. Jasno również ukazany został niewystarczający status quaestionis, uzasadniając podjęcie proponowanego tematu .
Wydaje się również, że właściwie ukazana została metoda badawcza Autora, która - ze
względu na charakter pracy - nie jest, i nie powinna być, jedna. Jak sam wspomina, treść dwóch
pierwszych rozdziałów domaga się referującego podejścia do zagadnienia z wykorzystaniem
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istniejących już opracowań

z zakresu historii, religii i kultury Kaszub, co rzeczywiście odpowiada tytułom obu części. W czterech następnych zastosował on tzw. metodę „analitycznosyntetyczną" , wzbudzającą między uczonymi dość spore zamieszanie w kwestii jej rozumienia.
Otóż można ją uważać za prawidłową w ramach ogólnej metodologii nauk, omawiającej metody, które znajdują zastosowanie w każdym myśleniu teoretycznym albo przynajmniej w
znacznej części nauk. Metoda naukowa oznacza bowiem:
a) tok czynności przy stawianiu zagadnień, ich rozwiązywaniu oraz uzasadnianiu i systematyzowaniu odpowiedzi;
b) zespół założeń przyjętych jako ramy lub wytyczne konkretnego badania naukowego;
c) ogół czynności i środków zastosowanych do sprawnego osiągnięcia rezultatów badania (por. S. Kamiński , Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992, s. 202).
Jeśli więc w ogóle za metodę uznać całokształt podejmowanych czynności i koniecznych sposobów rozwiązywania problemów naukowych, których efektem są tworzone prace naukowe
oraz ocena wyników podjętych działań badawczych, to właśnie tego typu ogólnym myśleniem
w podejściu do omawianych kwestii zdecydowanie wykazuje się Autor. W ramach zaś poszczególnych nauk istnieją właściwe im metodologie gwarantujące poprawność przeprowadzonego
rozumowania i wyciągniętych z niego wniosków (por. J. M. Bocheński, Współczesne metody
myślenia, Poznań 1993, s. 21). W swoim nazewnictwie metody Autor pracy nie popełnił błędu
językowego, ponieważ charakter pracy nie jest egzegetyczny w sensie ścisłym. Wówczas dotyczyłby rzeczywiście metodycznej analizy samych tekstów biblijnych. Egzegeza wypracowała
kilkanaście ścisłych metod badawczych. Tymczasem tematem pracy nie są teksty natchnione
same w sobie, lecz ich recepcja w poszczególnych środowiskach lub warunkach społeczno
kulturowych. Ponieważ jest to badanie o charakterze ogólnym, nakazujące wpierw zanalizować
źródła, by sformułować konkretne wnioski, charakteryzuje się ono uniwersalnością swego podejścia do rozpatrywanych zagadnień . Tego typu myślenie można zastosować także w prezentowanej pracy. Nie wchodzi ono w ścisłą dziedzinę wiedzy egzegetycznej. We wstępie Autor
sam zaznacza, iż wnioski z badań stanowią ich syntezę (s. 9). Z drugiej strony praca doskonale
wpisuje się w ramy konkretnej metody biblijnej, jaką jest Wirkungsgeschichte, co Autor nie
tylko wzmiankuje, lecz szeroko uzasadnia (s. 6). Stąd dla uniknięcia ewentualnego zarzutu nieprecyzyjności nazwy recenzent sugeruje jedynie rozdzielenie obu członów i nazwanie wła
snego podejścia metodą analizy i syntezy, co zresztą lepiej odpowiada tokowi całej pracy. Recenzent w omówieniu metody chce jednak wyrazić inne zastrzeżenie. Otóż w każdym z rozdziałów znajduje się szeroko prezentowana poprawna i rygorystyczna z naukowego punktu widzenia analiza źródeł, podczas gdy synteza badań zajmuje za każdym razem jedynie do 1O linii
omówienia (s. 146, 171 , 219, 241). W związku z tym trudno chyba mówić o syntezie, lecz
jedynie krótkim podsumowaniu przeprowadzonych badań. Z tej racji - recenzent stawia pytanie
- czy zamiast pisać o „metodzie analityczno-syntetycznej" (s. 9) lub - ewentualnie - o „metodzie analizy i syntezy" nie powinna we wstępie pojawić się lepiej odpowiadająca treści pracy
„metoda analizy źródeł" ?
Po podaniu metody zastosowanej w rozprawie Autor przechodzi do omówienia podziału
swego dzieła (s. 9-12). Recenzent nie wnosi uwag co do logiki układu treści uznając zasadność
podzielenia pracy na dwie podstawowe części , z których pierwsza, składająca się z dwóch
pierwszych rozdziałów, stanowi swoisty wstęp do pozostałych czterech.
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W pierwszym rozdziale czytelnik dowiaduje się zatem czym jest „kaszubski krąg kulturowy", kształtujący się w toku dziejów regionu . Służy temu ogólny szkic historyczny (I . l , s.
13-29), szczegółowsze spojrzenie na dzieje chrześcijaństwa na Kaszubach (I. 2, s. 29-47), ich
specyfika kulturowa (I. 3, s. 48-58), zwłaszcza zaś język mieszkańców (I. 4, s. 58-71 ). Na początku samej lektury zabrakło może sprecyzowania kim właściwie są Kaszubi? Autor wyraźnie
nie sklasyfikował ich jako Słowian, z czego może zrodzić się błędna konstatacja, że są ludem
kulturowo obcym, przybyłym nie wiadomo skąd. Ów brak wyjaśnienia tym bardziej zaskakuje,
że nas. 14 zdołał on wyjaśnić etymologicznie pochodzenie Słowińców . Kolejnym, chyba poważniejszym problemem jest nieprecyzyjne ukazanie geograficznego zasięgu Kaszub na przestrzeni dziejów, co mocno wpływa na możliwość poprawnego uchwycenia przez czytelnika
zasięgu badań dokonywanych przez autora w Jego temacie. Recenzent zauważa, że Autor w
dwóch pierwszych punktach rozdziału niemal nigdy nie używa najważniejszego dla swych dociekań terminu „Kaszuby'', lecz permanentnie operuje nazwami „Pomorze Wschodnie" (Gdań
skie) i „Pomorze Zachodnie", podczas gdy w dwóch kolejnych punktach nazwy te niemal cał
kowicie zanikają, a pojawia się wyłącznie termin „Kaszuby". Wyraźnie brakuje więc przełoże
nia na siebie tych jakże bardzo dla pracy podstawowych znaczeń geograficznych. Z pewnością
znany Mu portal pl.kaszubia.com może służyć znakomitym uzupełnieniem tego - wydaje się ważnego wątku tematycznego, podając mapy regionu na przestrzeni 12 wieków (od IX do
końca XX: http ://pl.kaszubia.com/kaszubi/ historia/mapy-zasiegu-kaszubszczyzny, dostęp :
29.05 .2017). Warto również powołać się na pracę J. Mordawskiego, Geografia współczesnych
Kaszub [w:] Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów, Instytut Kaszubski, Gdańsk
1999. Na ich tle Autor mógłby łatwiej sprecyzować zasięg wyznaczonego przez siebie sondowanego terenu, a tym samym lepiej poinformować o tym czytelnika. Jest to tym bardziej wskazane, że obecny zasięg terytorialny Kaszub stanowi chyba zaledwie 1/5 dawnego obszaru występowania ludności kaszubskiej . Wprawdzie przypis 43 odnosi się do tej kwestii, lecz jest to
stanowczo zbyt mało, by czytelnik zadowolił się jej wyjaśnieniem . Oczywiście, temat pracy nie
pozwala na wnikliwsze zajęcie się tą materią, lecz choćby bardzo syntetyczne przedstawienie
jej w punkcie pierwszym wydaje się jednak konieczne dla zaznaczenia zwłaszcza terytorialnego
zakresu przeprowadzonej kwerendy. W świetle podanej w przypisie pracy pod red . J. Deresiewicza, Pomorze Zachodnie, Poznań 1949, autor dysertacji zajmuje się zapewne jedynie regionem słowińska-kaszubskim, dostarczającym - jak na razie jako jedyny - odpowiednich zabytków literackich.
Mimo tych uwag nietrudno zauważyć, że rozdział pierwszy odnotowuje wszystkie, potrzebne obszary badawcze, wchodzące w permanentną interakcję zarówno między sobą (współ
zależność poszczególnych punktów) jak i poruszone w rozdziale następnym tło badań nad tekstami sakralnymi, wprowadzonymi w życie mieszkańców w obu funkcjonujących w regionie
wspólnotach protestanckich (Il. I, s. 72-86) i Kościele katolickim (Il. 2, s. 86-115). Recenzent
musi pochwalić znakomity język przekazu całej tej części pracy, którą czyta się właściwie jednym tchem.
Kolejne rozdziały, stanowiące rdzeń całości dysertacji, prowadzone są bardzo logicznie
i konsekwentnie dążą do ukazania całego bogactwa relacji zachodzących między tekstem biblijnym a światem życia Kaszubów. Nadrzędnym i wyraźnym celem rozprawy jest odkrycie
wpływu ksiąg natchnionych na kształtowanie się zwłaszcza religijnego poczucia mieszkańców
nadmorskich obszarów kraju, lecz także szeroko pojmowanej ich kultury, zarówno w aspekcie
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historycznym, jak w czasach współczesnych . I tak w rozdziale trzecim czytający może dowiedzieć się o translatorskiej działalności przedstawicieli zarówno wspólnot protestanckich (lll. 1,
s. 116-119) jak i Kościoła rzymskokatolickiego (Ili. 2, s. 119-146) na przestrzeni wieków, przy
czym wartościowym odkryciem jest fakt, że pierwsi daleko wyprzedzili drugich. Wiąże się to
niewątpliwie z jedną z naczelnych zasad protestantyzmu, jaką od samego początku reformacji
było zaznajamianie wiernych z tekstami świętymi, podczas gdy Kościół katolicki długie wieki
zabraniał tego. W czasach obecnych sytuacja się jednak odwróciła i z braku większych wspólnot reformowanych całość właściwie działań podejmowanych na gruncie tłumaczeń Biblii jest
w rękach katolików.
Następny rozdział opisuje ważne i płodne dokonania na polu naukowym kaszubskiego
obszaru językowego, dzieląc je słusznie na publikacje i sympozja (IV . 1, s. 147-159) oraz konferencje (1V, 2, s. 159-171 ), choć takie rozdzielenie nie jest łatwe przede wszystkim z względu
na fakt, iż materiały pokonferencyjne najczęściej ukazują się właśnie jako publikacje. Autor
zatem dokonał podziału na te, które nie były tematem wystąpień publicznych i te, które zostały
wpierw w tej właśnie formie zaprezentowane. Z merytorycznego punktu widzenia wręcz godna
pochwały jest dokonana przez Autora analiza naukowych dokonań Kaszubów (pkt. 1 rozdz. IV,
s. 147-159) przy jednoczesnym niepowtarzaniu treści przekładów kaszubskich Biblii w środo
wisku katolickim (pkt. 2 rozdz. Il). Było to zadanie bardzo trudne i Autor dał sobie znakomicie
z nim radę .
Nie dziwi również, że Autor zajął się przestrzenią kultury swych ziomków analizując
interakcję Biblii i tego wymiaru życia społecznego pod kątem twórczości literackiej (V. I , s.
172-189), utworów i dzieł muzycznych (V. 2, s. 189-201) i osobno omawianym projekcie
Yerba Sacra, powstałym w Poznaniu z okazji dwutysiąclecia narodzin Chrystusa, lecz z bardzo
dobrym skutkiem zaimplantowanym także na Kaszubach (V. 3, s. 201-219).
Na koniec cieszy, że ks. M. Miotk nie pominął szerokiej i najbardziej dynamicznej, najszybciej także zmieniającej się przestrzeni medialnej , w której Biblia - jak się okazuje - również istnieje. Klasyczny podział na media prasowe (VI. 1, s. 220-227), radiowe (VI. 2, s. 227231 ), telewizję (VI . 3, s. 231-237) oraz wszędobylski i najłatwiejszy w przekazie internet (VI.
4, s. 237-243) pozwala bez trudności ogarnąć wielopłaszczyznowość obecności i relacji między
tekstem natchnionym a poszczególnymi formacjami medialnymi. Tu jedynie recenzent zachęca
do zaznajomienia się z portalem http ://pl.kaszubia.com, o ile Autor do niego nie dotarł, gdzie
znalazł kilka cennych wiadomości poszerzających niektóre punkty prezentowanego opracowania, zwłaszcza zaś przebogata literatura przedmiotu. Ta uwaga jednak w żadnym stopniu nie
deprecjonuje wartości tego, co Autor zdołał zgromadzić i zawrzeć w swej dysertacji . Zainteresowanemu czytelnikowi pomoże natomiast w pogłębieniu tych czy innych aspektów własnych
zamiłowań .

Generalnie, co nasuwa się po lekturze czterech głównych rozdziałów, to odczuwalny
niedosyt treściowych zestawień stosownych tekstów biblijnych, cytowanych w źródłach kaszubskich różnego pokroju. Autor szczęśliwie dość często cytuje teksty rodzimego języka, lecz
jeśli chodzi o Biblię, kontentuje się jedynie odnośnikami podanymi w siglach. Co ciekawszy
czytelnik chcący porównać dane teksty musi za każdym razem posiadać pod ręką egzemplarz
tekstu natchnionego i wertować liczne stronice, co nie ułatwia lektury, a tychże odnośników we
wszystkich rozdziałach pracy jest ogromnie wiele. Może warto byłoby zastanowić się, czy nie
podać w jakichś tabelach czy konkordancjach w (lub po) każdym punkcie danego rozdziału z
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jednej strony brzmienia polskiego, z drugiej - kaszubskiego . Czytelnik nawet nieznający tego
języka może dość łatwo go odczytać i zwrócić uwagę na punkty wspólne i rozdzielne w obu
wersjach, jeśli takowe dadzą się wychwycić. Możliwość włączenia takich konkordancji do
pracy sugeruje nawet sam temat, zawierający przecież w swoim brzmieniu recepcję przekładów
Biblii. Nie wydłużyłoby to zbytnio pracy a mogłoby stanowić bardzo ciekawy przyczynek do
poznawania samego języka kaszubskiego. Ta uwaga jest jednak jedynie supozycją niewpływa
jącą na właściwą, bardzo wysoką ocenę całej rozprawy.
Zakończenie podejmuje raz jeszcze dziedziny badań ukazanych w dysertacji, podając w
sposób skrótowy dokonania poszczególnych środowisk . Pozwala to z lotu ptaka ujrzeć i docenić ogrom przemian, jakie dokonały się w na Kaszubszczyźnie nobilitując mieszkańców do
bycia pełnoprawnymi obywatelami rozwiniętego kulturowo społeczeństwa.
3. Ocena strony formalnej pracy
Na uwagę zasługuje wpierw bogata bibliografia przedmiotu. Autor sięgnął po wiele prac
naukowych nie tylko ściśle z zakresu prezentowanego przez siebie tematu, lecz także o tematyce pokrewnej . Pozwoliło to głębiej naświetlić omawiane kwestie a czytelnik może umocować
poszczególne problemy w szerszej perspektywie. Wszakże dominuje literatura rodzima, lecz
jest to zrozumiałe, jeśli zwrócić uwagę na treść badanych zagadnień, obracających się w zasadzie wokół regionu specyficznie polskiego. Tym bardziej godna podkreślenia jest dodana literatura zwłaszcza niemiecka. W tym względzie recenzent sugerowałby dodanie do ukazanego
stanu badań wartościowej dla tematu pozycji E . Brezy, Słowo Pat1skie trwa na wieki. Ze studiów
nad słownictwem religijnym i obyczajowym, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2015
oraz będący w temacie artykuł R. Wosiak-Śliwy, Słownictwo religijne i obyczajowo-ko.~ciełne
zaświadczone w słownikach kociewskich i kaszubskich, Język - szkoła - religia 11/3 (2016), s.
39-52. W rozdziale pracy omawiającym wpływ tekstu sakralnego na kulturę dodać można również śpiewnik pod red . J. Stachurskiego, Nóte kaszebscze, Banino 2008, zawierającym . in. dział
Cehie Boże sławie chceme. Być może znajdują się tam również pewne odniesienia do opracowanego tematu.
Praca charakteryzuje się znakomitym i czytelnym językiem i z tej racji czyta się ją łatwo
i z zainteresowaniem. Studiując przedstawiony tekst recenzent musi zauważyć, że lektura go
tak pochłaniała, iż w pewnym momencie zapomniał przyglądać się pracy w sposób krytyczny.
Musiał zatem zgromadzony materiał przeczytać jeszcze raz. Obecnie zauważa tu i ówdzie
pewne braki formalne, zwłaszcza uwidaczniającą się w I rozdziale mieszaninę czasów gramatycznych, co razi swą niekonsekwencją zwłaszcza w omówieniu historycznym, dla którego czas
przeszły jest o wiele odpowiedniejszy od teraźniejszego . Ten drugi oczywiście może być stosowany, lecz wówczas już niezmiennie i wytrwale (zwł. s. 16-18, 33). Można mieć także pewne
wątpliwości odnośnie stosowania niektórych terminów, jak „kraiński" (przyp. 43), chociaż uży
wane są w polszczyźnie przymiotniki : „krajeński" lub - rzadziej - „krajniacki", jako pochodne
nazwy własnej „Krajna" (s. 16). Wcześniej , na s. 14, obiekcje może także budzić odmiana
rzadko używanej nazwy własnej „Łobez" . W dopełniaczu mówi się chyba „Łobza", nie „Ło
bezu", jakkolwiek wobec powyższych, przytoczonych przypadków recenzent zastrzega, że nie
jest językoznawcą i być może dopuszczalne są obie formy gramatyczne. Szkoda ponadto, że
Autor nie ustrzegł się kilku błędów ortograficznych, pojawiających się zwłaszcza w trudnych
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złożeniach partykuły

„nie" z przymiotnikami, także odczasownikowymi, co znaleźć można w
złożeniach „nie znany" (s. 17), „nie małą" (s. 25) lub „nie czytającymi " (s. 123). Tego typu
wyrazy w kontekście je zawierającym pisze się łącznie . W przypisach dość często cytowane są
niepotrzebnie całe tytuły tych samych prac tych samych autorów (np. G. Labudy, s. 17), co
męczy . Warto może przejrzeć także pracę pod kątem interpunkcji, która tu i ówdzie kuleje (np.
s. 121) oraz zwykłych błędów wyrazowych („ich" zamiast ,jej", s. 25; „sanockiego" zamiast
„santockiego", s. 37), czy literowych (np. s. 22, 39, 242).
Z kolei nie można wnieść zastrzeżeń co do strony graficznej pracy. Jest ona przejrzysta,
nieprzysparzająca trudności i niemęcząca w lekturze.
4. Wnioski

końcowe

Rozprawa doktorska ks. mgr. Mariana Miotka wieńczy z sukcesem jego osobiste studia
i lata skrupulatnej pracy badawczej . Jej wynikiem stał się dojrzały owoc przeprowadzonej kwerendy i analizy zebranego materiału . Przeprowadzone dociekania stoją na wysokim poziomie
naukowym, przy czym szczególnie należy podkreślić daleko idącą samodzielność badawczą,
połączoną z ogromną pracowitością i rzetelnością. Praca jest nowatorska zwłaszcza w tak kompletnym zestawieniu całości zjawiska recepcji Biblii w kręgach kulturowych kaszubskich stanowiąc doskonały przykład funkcjonowania także samej metody badawczej, jaką jest Wirkungsgeschite. Dysertacja spełnia zatem wszystkie wymogi stawiane pracom tego typu przez
prawo polskie, dlatego recenzent zwraca się do Wysokiej Rady Wydziału Teologicznego UAM
w Poznaniu o dopuszczenie ks. Mariana Miotka do dalszych etapów postępowania o nadanie
stopnia doktora nauk teologicznych.
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