Dariusz Szymikowski

Uwagi na temat poradnika dla nauczycieli pt. Kaszuby przez wieki (cz. 16)
30. Temat: Historia języka kaszubskiego.
Na początek kilka uwag do zdań zawartych we Wprowadzeniu:
a)

O wiele większą popularność zdobył dwujęzyczny katechizm autorstwa Michała Pontanusa – ukazał

się on w 1643 roku i był później wielokrotnie wznawiany.
Ten katechizm należałoby wziąć w cudzysłów (w istocie był to – pisząc w uproszczeniu i po polsku
– Mały Katechizm), ale raczej trudno uznać Pontanusa za jego autora. To przekład dzieła Marcina Lutra na
język kaszubski (choć różnie interpretuje się język tego przekładu, to wspomniane dzieło uchodzi jednak za
zabytek piśmiennictwa kaszubskiego). Tego przekładu dokonał Pontanus. Można go też ewentualnie uważać
za redaktora tej książki (obok wspomnianego tłumaczenia są tam też przekłady innych tekstów). To dzieło
doczekało się jeszcze trzech wydań, ale to chyba nieco za mało, być pisać, że było wydawane wielokrotnie.
b)

Radykalne poglądy reprezentowane przez to środowisko [tj. Zrzeszińców- D.Sz.], wywiedzione

bezpośrednio z pism Ceynowy, zraziły do idei regionalnej wielu Kaszubów (…).
Nie zamierzam dyskutować z tak postawioną tezą, ale należałoby chyba czytelnikom Poradnika
wyjaśnić, co kryje się pod słowem radykalne (także w odniesieniu do Ceynowy).
c)

(…) w 1939 roku duchowy mentor Zrzeszińców, Aleksander Majkowski, wydał Żécé i przigodë

Remusa (…).
Problem w tym, że Majkowski tego dzieła już nie mógł wydać, zmarł bowiem w lutym 1938 r.
Karta pracy: Historia języka kaszubskiego.
Zadanie 1
Tytuł prezentowanego w tym zadaniu tekstu źródłowego brzmi: Fragment katechizmu autorstwa
Michała Pontanusa. Niestety, tytuł ten nie odpowiada prawdzie, gdyż autorem owego katechizmu był
Marcin Luter, a Pontanus go tylko przetłumaczył (zob. uwagi wyżej). W tej sytuacji należałoby wziąć
w cudzysłów owo słowo i napisać je z dużej litery i zaznaczyć, że chodzi o tłumaczenie autorstwa
Pontanusa. Ponadto prezentowany tekst nie pochodzi z Małego katechizmu Lutra, ale z Pasji.
Tłumaczenie Pontanusa obejmowało bowiem następujące części: Katechizm Marcina Lutra, Pasję i psalmy.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż Autorzy zapowiadają, że poniższy tekst będzie obejmował
pierwszych osiem wersetów rozdziału 27 Ewangelii wg św. Mateusza, a zamieścili jedynie pięć.
Niestety, Autorzy błędnie podali zapis bibliograficzny (jak poniżej zobaczymy, jedynym
elementem poprawnie podanym w tym zapisie jest imię i nazwisko). W Poradniku brzmi on następująco:
Michał Pontanus, Mały Catechizm d. Marcina Luthera, niemiecko-wandalski albo słowiński, Gdańsk 1828.

Tłumaczenie Pontanusa zostało – pomijając współczesne (z 1958 r.) fotooffsetowe – trzykrotnie wydane
(1643 r., 1758 i 1828). Jednakże wydanie z 1828 r. ukazało się w szczecińskim czasopiśmie pt. Neue
Pommersche Provinzialblätter, a nie w Gdańsku. Niestety, nie jest to jedyny przejaw niedbalstwa
Autorów. Szczecińskie wydanie (oparte na gdańskim z 1758 r., ale zawierające tylko jego część) zostało
przygotowane przez gdańskiego pastora Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza pod innym tytułem (zob.
ilustracja poniżej) niż ten podany przez Autorów. Ale nie to najbardziej szokuje. Otóż, przedstawionego
w Poradniku fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza po prostu nie ma w tym (tj. w szczecińskim z roku
1828) wydaniu, co każdy Czytelnik może sprawdzić, gdyż tekst jest dostępny w wersji elektronicznej owego
czasopisma (s. 71-91): http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/image/PPN79860090X_1828/355/]!

Strona tytułowa szczecińskiego wydania Małego katechizmu M. Lutra w tłumaczeniu Michała Pontanusa
W związku z tym należy przypuszczać, że fragment podany w Poradniku pochodzi z któregoś
z gdańskich wydań (1643, 1758). Dzięki fotooffsetowemu wydaniu dokonanemu przez niemieckiego
badacza Reinholda Olescha (Köln 1958) można zobaczyć jak wyglądał interesujący nas tekst (oraz strona
tytułowa) w pierwszym wydaniu (wydanie drugie zawierało nieco zmodernizowany język).

Z przedstawionych ilustracji widać, że Autorzy nie korzystali także z tego wydania (nie zgadza
się tytuł, a forma zapisu jest też nieco inna – zob. poniżej wersja podręcznikowa). Nie udało mi się
dotrzeć do wydania z 1758 r. i zobaczyć jak tam wyglądał przedstawiony w Poradniku fragment dzieła
Pontanusa. Jednakże zapis tytułu (nie mówiąc już o roku wydania) wskazuje na to, że Autorzy nie korzystali
także z tego wydania. Zostaje więc jeszcze jedna możliwość – Autorzy po prostu przepisali ten tekst
z jakiegoś opracowania. Tekst ten znajduje się m.in. w kilku dziełach o. Adama R. Sikory. Nie przejrzałem
wszystkich opracowań tego uczonego, ale gdyby założyć, że Autorzy z nich korzystali, to raczej dokładnie
ich nie przepisali (zob. np. www.verbasacra.pl/archiwum/kaszuby_2005.doc).

Tłumaczenie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza – wersja podana w Kaszuby przez wieki. Poradnik dla
nauczycieli (s. 251)
Zadanie 2
Autorzy, dając tekst źródłowy zatytułowali go w sposób następujący: Skôrb Kaszébskoslovjanskjè
mòvé (fragment). Niestety, nie jest to dobre rozwiązanie. Powszechnie uważa się Skôrb za pierwsze
czasopismo kaszubskie. Trudno więc sobie wyobrazić np. tytuł Dziennik Bałtycki (fragment) do tekstu
zawierającego fragment jakiegoś artykułu z tego czasopisma. W związku z tym, że jest to tytuł czasopisma
należałoby go wziąć w cudzysłów lub zapisać kursywą. Nota bene sam tytuł czasopisma także został
zapisany błędnie (poniżej przedstawian skan jednej z stron tego czasopisma; można go więc porównać
z zapisem w Poradniku). Ceynowa numerował poszczególne zeszyty, czego Autorzy nie zauważyli
(w Poradniku podano następujący zapis: F. Ceynowa, Skôrb Kaszébskoslovjanskjè mòvé, Świecie 1866).
W istocie podany w Poradniku tekst jest fragmentem artykułu pt. Pirszi tésąc kaszébsko-słovjnskjch gôdk.
Ponadto zapis miejsca wydania nie jest poprawny – zamiast Świecie powinno być Svjecè. Również forma
zapisu nazwiska autora nie jest poprawna, gdyż autor podpisał się jako stôreho Kòvôla sin ze Sławòszéna.
W związku z tym nazwisko (w wersji polskiej lub – lepiej – kaszubskiej) powinno znaleźć się w nawiasie
kwadratowym.

Zadanie 3
Także tutaj zapis bibliograficzny nie jest poprawny. Autorzy podali bowiem tylko część tytułu
dzieła Majkowskiego. Pełny zapis powinien brzmieć tak: Aleksander Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa.
Zviercadło kaszubskji, Toruń 1938.

