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Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr Mariana Miotka pt. 

Recepcja przekładów Biblii na kaszubski w kaszubskim kręgu kulturowym. 
Studium historyczno - kontekstualne, (Poznań 2017; ss. 160) napisanej pod 

kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Sikory OFM 

Są w życiu Kościoła, a także w jego poszczególnych wydarzeniach jakby 
przełomowe, podyktowane często sytuacjami płynącymi zewnątrz. Sobory, 

synody, dogmaty, dekrety, żeby tylko wymienić niektóre sposoby reakcji, 
wychodzą naprzeciw po to, aby życie w Kościele pulsowało odpowiednim 

rytmem, wzmocnionym, uformowanym i perspektywicznym. 

Natchnienie, bodźce do ustalenia torów pewnych, ale i bezpiecznych dla 
życia religijnego Kościoła i w Kościele czerpiemy w pierwszym rzędzie z 

Pisma św., jako Słowa Bożego, którego autorem, właściwym sprawcą (łac. 

auctor) jest Duch Święty. Przed samowolnym wyjaśnieniem natchnionych przez 

Ducha Świętego tekstów ostrzega już autor 2 P 3,14-16. 

Znów o dojrzewaniu samego Słowa Bożego jak i o przygotowaniu się na 
Jego przyjęcie, by wydało owoc, poucza nas autor Listu do Hebrajczyków w 
swoim kunsztownie zbudowanym praemium: „Wielokrotnie i na różne sposoby 

mówił kiedyś Bóg do ojców przez Proroków. Na koniec tych dni przemówił do 

nas w Synu (Ev ul.Q )". ( 1, 1-2). 

Nie można tłumaczyć jakoby „mówienie" (A.ał..E1v) Boże w ST było 

niedoskonałe. Nie! Ono nie było pełne. Doszło ono do nas w Jezusie i przez 
Niego w „w pełni czasu" (Ga 4,4), gdy „wypełnił się czas" (Mk 1,3). 

Per analogiam można by też mówić o głoszeniu Słowa Bożego i o Jego 

zrozumieniu. Niewiele czasu upłynęło od Zesłania Ducha Świętego na 



Apostołów, kiedy się spostrzegli, że zaniedbali istotnej sprawy, do której zostali 
powołani. Stąd znamienne postanowienie: „ ... a my oddajmy się modlitwie i 
głoszeniu Słowa" Dz 6,4). 

Może nie używajmy określenia „ewolucja" w misji głoszenia Słowa 

Bożego. Raczej zapytajmy za autorem rozprawy doktorskiej ks. Marianem 

Miotkiem, „czy i w jakim stopniu dokonała się taka recepcja, czy też i w jakim 

stopniu ten proces ciągle postępuje w najważniejszych wydarzeniach i 
obszarach życia Kaszubów". Studium ks. Miotka włącza się jak najbardziej we 
współczesny „ruch biblijny" określony i wytyczony w dokumentach Stolicy 

Apostolskiej. Dążenie do doskonałości i świętości chrześcijan jest postulatem 

samego Jezusa, co ściśle wiąże się z misją przekazywania Słowa Bożego w 
różnych kulturach, by przemieniać je „od wewnątrz". 

Słusznie ks. Doktorant zauważa: „ Biblia jako święta księga ludu Bożego 
i Nowego Przymierza jest najbardziej rozpowszechnioną księgą na świecie ... 

jest równocześnie księgą mało znaną. Troską o lepszą znajomość Pisma św. i 
jego właściwą interpretację wyrażają dokumenty Kościoła i nauczanie papieży, 
zwłaszcza Jana Pawła II i Benedykta XVI". Oczywiście ks. Marian Miotk 

starannie w przypisach wyszczególnił poszczególne dokumenty, a jak trzeba 

konkretną ich treść. 

Może warto już teraz wspomnieć o tym, że jedną z wielu innych zalet 
rozprawy jest skrupulatna prezentacja przypisów. Dobrze, że ks. Marian Miotk 
już w corpusie a nie dopiero w przypisach przekazał znamienne i ważne dla 

tematyki rozprawy zdania Benedykta XVI z adhortacji „Verbum Domini": „Jeśli 

inkulturacja Słowa Bożego stanowi nieodłączną część misji Kościoła w świecie, 
decydującym elementem tego procesu jest rozpowszechnienie Biblii dzięki 

udokumentowaniu dzieła tłumaczenia na różne języki" (s. 115). 

Zdaniem Benedykta XVI ks. Miotk właściwie odpowiedział na pytanie 
metodologiczne „cur?" Dlaczego podjął się tematu precyzyjnie określonego w 

tytule rozprawy. Równocześnie Ks. Doktorant włączył się jako naukowiec i jako 
kapłan w nurt apostolstwa głoszenia słowa Bożego w formie wykładu 

spisanego. W uzasadnieniu potrzeby, a poniekąd konieczności zajęcia się 

dyskursywnego „recepcją Biblii kaszubskiej w przestrzeni religijnej, naukowej, 

kulturowej , a nawet medialnej, ks. Marian Miotk odpowiada także na drugi 
punkt metodologiczny „quod adhuc? ... co dotychczas zrobiono w tej dziedzinie, 
w tych czterech zasadniczych „przestrzeniach". 
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Z badań ks. Mariana Miotka skrupulatnie przeprowadzonych na niemalże 

1 OO stronicach, dowiadujemy się, że tknięto tylko niektóre dziedziny, często 

fragmentarycznie przeprowadzone i nie zawsze według reguły hermeneutyki. 

Owszem, ks. Marian Miotk potrafi docenić to, co dotychczas zrobiono, to co 

jest, gdyż pozwala mu zauważyć czego brak, jak te braki uzupełnić i jaką 

metodę obrać. W tym punkcie autor przechodzi do trzeciego punktu 

metodologicznego: „quomodo proseąuendum est" - jaką metodą będzie się 

posługiwał, aby osiągnąć zakreślony już w punkcie „Cur?" cel rozprawy. 

Z satysfakcją mogę stwierdzić, że nie zawsze w rozprawach doktorskich a 

nawet habilitacyjnych spotkać można pod względem metodologicznym ściśle 

naukowy plan badawczy, sygnalizowany już w „spisie treści". 

Rozprawa ks. Mariana Miotka nie tyle poświęcona jest historii Kaszub ile 

„recepcji" przekładów biblijnych. Jednakże bez omówienia „historii" Kaszub 

rozprawa byłaby mniej czytelna. Stąd to, jak najbardziej uzasadnione jest jakby 

sumaryczne przedstawienie tych dziejów (s. 13-28). To samo tyczy się „Dziejów 

chrześcijaństwa na Kaszubach" (s. 14-27) oraz dalszych opracowań, które 

wieńczy ciekawa część o „rozwoju języka kaszubskiego" (s. 58-71 ). Przecież w 

tym języku pojawia się „Biblia po kaszubsku". 

Właściwie na przekład Biblii na kaszubski ze strony katolickiej czekano 

dość długo (zob. s. 86). Ks. Marian Miotk dokładnie o tym informuje, a także o 

dalszych pracach tego rodzaju, łącznie z opiniami biskupów, uczonych czy też 

rzeczoznawców. Można ten rozdział potraktować jako monograficzny, jednakże 

ściśle związany z całą rozprawą jako niezbędne w niej ogniwo. 

Takim niemalże identycznym ogniwem jest część pierwsza rozdz. II: 

„Przekłady Biblii na kaszubski w kościele ewangelicko-augsburskim" (s. 72-
85). Autor nie omawia tej sprawy z punktu ekumenii dając pierwszeństwo 

siostrzanemu wyznaniu, lecz historycznie, chociaż obecność Kościoła rzymsko

katolickiego jest na terenie zamieszkałym przez Kaszubów o wiele dłuższa (s. 

72. I. 6-7 od góry). Przekłady na kaszubski w środowisku protestanckim 
powstały już w XVI w., zaś w katolickim „dopiero w połowie XX w. i trwają po 

dzień dzisiejszy" (s. 72). 

Po analizie poszczególnych dzieł z ambientu ewangelicko-augsburskiego 

ks. Marian Miotk wykazuje walory i braki wymienionych pozycji (Mały 

Katechizm, wcześniejszy jeszcze Kancjonał Szymona Krofeja, Perykopy 

smołdzińskie). Był jakiś rozwój wokół samej Biblii. W śpiewnikach nie zawsze 
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można odróżnić tekst biblijny (np. Psalm) od innego utworu (przeważnie 

pastora), gdyż śpiewniki służyły do nabożeństwa. W tych „wtrętach" (rodzaj 

modlitwy) rozpoznać można reformackie hasło: „cuius regio - eius religio". I 
tak np. w pewnej modlitwie odmawianej po kazaniu czytamy: „Osobliwie 

spoglądaj oczyma łaski na Jego Książęcą Jasność Elektora 
Brandenburskiego ... ". Te dane pozwalają także ustalić czas powstania tej 
modlitwy (s. 82, przyp. 302). Różnica pomiędzy ambientem jednym i drugim 

tkwi głównie w tym, że w Kościele Katolickim notujemy progressio a w 
protestanckim recessio. 

Podobnie jak w poprzednim rozdziale ks. Marian Miotk całość dzieli na 

dwa paragrafy. Najpierw omawia: recepcja Biblii kaszubskiej w tekstach 
religijnych kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tu z początku istniało większe 
zainteresowanie podszyte tendencjami politycznymi, czyli germanizacją. To 
ostygło. Ks. Marian Miotk kończy paragraf ze stwierdzeniem: „ W XX wieku 

młode pokolenie (chodzi o ewangelików) nie żywiło zainteresowania tekstami 

Biblii kaszubskiej . Księgi te stają się nieprzydatne, wkładano je umierającym 

jako ich własność do trumny" (s. 189). 

W drugim paragrafie ks. Miotk najpierw śledzi mozolnie „przenikanie 
kaszubszczyzny do liturgii" (s. 120). Ks. Doktorant zatrzymuje się znacznie 

dłużej na przełomie (s. 122), kiedy to po raz pierwszy 8 października w kaplicy 

Matki Boskiej Anielskiej w parafii Wygoda została odprawiona pierwsza msza 
św. w języku kaszubskim (s. 122). Odtąd ks. Marian Miotk śledzi rozwój 
opisując poszczególne jego etapy zarówno ściśle liturgiczne jak i paraliturgiczne 

(pielgrzymki, a także różne nabożeństwa). Rozumie się, że dzięki temu 

powstawały także modlitewniki, a w nich nie tylko modlitwy różnego rodzaju, 
ale także wiodące teksty biblijne. 

O rozwoju tej recepcji, można rzec o urozmaiconym, Biblia w całości, 

Biblia w liturgii, Biblia jako część wprowadzająca do modlitwy, selekcyjne 
teksty dla różnych okazji w życiu religijnym świadczy także miejsce, którą ta 
część zajmuje w całej rozprawie ks. Mariana Miotka około 30 ss. (dokładnie od 

119 do 146). Jest to równocześnie najobszerniejsze opracowanie. 

Zgodnie z życzeniem poniekąd także z obowiązkiem „głoszenia 

Ewangelii" (Evangelium nuntiandi - adhortacja apostolska bł. Papieża Pawła VI 

- autor mógł o niej we wstępie wspomnieć). Ks. Marian Miotk w trzech 

opracowaniach (paragrafy) prezentuje „recepcję Biblii kaszubskiej w przestrzeni 
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kultury" (s. 172-220). Opracowania szczegółowe ks. Marian Miotk uzależnił 

jednak słusznie od materiałów zasługujących na dokładniejsze omówienie. W 
utworach muzycznych mamy do czynienia z początkami , jednakże rokujące 

dalsze zainteresowanie i rozwój. 

Projekt „Verba Sacra" wprawdzie ogranicza się do Biblii kaszubskiej, w 
sumie jednak chodzi o „widowisko duchowe" (s. 202). Ks. Marian Miotk 

szeroko i bardzo dokładnie omawia początki, rozwój nie tylko liczbowy (czyli 
częste zorganizowane spotkanie), nie tylko lokalny (katedra, kościoły, kolegiata 
wejherowska), ale także w formie „artystyczno-naukowo-religijnej" (s. 201 ). 

Czytelnik, w tym wypadku recenzent, mógł nie tylko śledzić rozwój 

materialny projektu, ale także duchowy: „język" służy jako środek, impuls i 

zachęta do ukochania Biblii , czyli głębszego poznania samego Chrystusa i per 
Christum, cum Christo et in Christo samego Boga. Projekt spełnia to, co św. 
Paweł określa jako „Fides ex auditu". Poprzez odbiór (śpiew, muzyka, czytanie, 

deklamacja itp.) dokonuje się to, do czego prowadzi „słuchanie", względnie 

czytanie Pisma św. Za św. Pawłem: „Fides in caritate perficitur". 

Niewątpliwie rozprawa doktorska ks. Mariana Miotka jak najbardziej 

mieści się w tej linii, którą śmiało można nazwać - historiozbawczą. Przewija 
się ona przez wszystkie części rozprawy, a w historiozbawczych dwóch 

rozdziałach ujawnia głęboką i żywą wiarę przesiąkniętą recepcją Biblii 
kaszubskiej , po prostu jednego i jedynego Pisma św. in lingua vernacular. 

Szczególnie rozdział V potwierdza potrzebę, a nawet konieczność 

przekładu Biblii na kaszubski dla pogłębienia życia religijnego wiernych 
Kaszub. Jakby dopełnieniem, rodzajem aneksu do całości, a głównie dla 
rozdziału V, jest rozdział poświęcony recepcji medialnej (prasa, radio, telewizja, 

internet). Autor nie ograniczył się tylko do prasy katolickiej. Tu nawet napotkać 
można „ponaglenia kierowane pod adresem Kościoła" (s. 221). Ks. M. 

Starowieyski pisał : „Jest rzeczą nie do pomyślenia, by półmilionowa grupa 
językowa nie posiadała swoich tekstów biblijnych„." (s. 221 ). Przy czytaniu 

tego paragrafu rodzi się pytanie, czy nie należałoby można niektóre publikacje 
przenieść do działu „Recepcja biblii kaszubskiej w publikacjach naukowych"? 

Radio, telewizja i Internet zostały w tej rozprawie potraktowane jako 
opatrznościowy instrument przyczyniający się do głębszego poznania Biblii, 

przez to i do prawd wiary świętej poniekąd także jako stróż zasad etycznych. 
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„Zakończenie" rozprawy (243-250) to nie tylko streszczenie. Ks. Marian Miotk 

umiejętnie pokazuje historię oddziaływania - Wirkunscheschichte Biblii przy 
pomocy opatrznościowych ludzkich czynników, czujących odpowiedzialność za 

życie z Biblią Kościoła katolickiego Kaszub. Św. Tomasz nazywa to „gratia 
supponit naturem". 

Jeszcze słowo o literaturze. Świadczy ona także o niezwykłej 
pracowitości i sumienności autora rozprawy. Przez podziały zgodne z 

rozdziałami staje się także bardziej przejrzysta. 

Rozprawę ks. Mariana Miotka oceniam bardzo wysoko. Jest poprawna 

pod względem metodologicznym, napisana poprawnym i zrozumiały językiem. 

Nowością jest szczególnie to: Otrzymaliśmy: świat naukowy, biblistyka, a 

w szczególnie kaszubski lud, wspaniałą i harmonijną syntezę zbudowaną na 

solidnej ściśle badawczo-dyskursywnej dokumentacji, w pewnej mierze 
archiwalnej, syntezę zdobytą i wypracowaną przez dokładne badania rozwoju 
wieloaspektowego a zarazem czasowo-historycznego recepcji przekładów 

Biblii, przy równoczesnym omówieniu krytycznym samych przekładów od 
pierwszego ich zaistnienia aż po dzień dzisiejszy. Jest to rozprawa modelowa, 
która stanowi nowy dokument w historii Kaszub. 

Stwierdzam więc, że rozprawa ks. Mariana Miotka spełnia wszystkie 
warunki stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Rzeczypospolitej Polski i stanowi podstawę do dalszego i końcowego etapu 
przewodu doktorskiego. 

Prof. dr hab. Helmut Hugolin 
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