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Òjc Ryszard Sykóra, doktór habilitowóny, francyszkana, dolm ôcz kaszëbsczi 
Ewangelëji, robiôrz T eòlogòw égò Fakùlteta Uniwersyteta Adam a M ickiewicza  
w  Pòznaniu, w  jednym rokù przëszëkòw ôł nama dwie czekawé ksążczi. Zajimô 
sã ón nôstarszima kaszëbsczim a tekstam a z X V I-X V III stolëcô i ó tim téż są 
prezentow óné tuwó dokazë. C hóc ó stôrokaszëbsczich tekstach rozmajiti ùczałi 
pisalë ju dosc tëlé (je to w idzec pó dosc bókadny bibliografiji dodóny do óbù  
ksążków Sykórë, choc to doch nie je w szëtkó, ó czim swiôdczi słowó„wybór”), 
to równak taczé ùchw ôcenié sprawë, jak zabédow ôł ùsôdzca, je „pionierskie 
w  aspekcie zainteresowań biblistyki i teologii” (słowa z w ëdôw ny recenzëji pro
fesora Jerzego Trèdra pódóné na óbkłôdce pierszi ksążczi). Pierszô z ópisónëch  
ksążków to ùczbówi, teólogów i dokôz, dlô ùczałëch, a drëgô m óże zacekawic 
w szëtczëch czëtińców.

D okazë Sykórë skłôdają sã z Wprowadzenia, sztërzech rozdzelów i z nadczidłi 
wëżi Bibliografii. K óżden z rozdzelów  ópisëje jinã stôrodôwnotã (I -  Duchowne 
piesnie Szymona Krofeja, II -  Małi Katechizm M ichała Pontanusa, III -  Perykopy 
smołdzińskie, IV  -  Śpiewnik starokaszubski) i skłôdô sã z pódrozdzelów: Autor 
abó autorzy przekładu, Opis zabytku, Statystyka tekstów biblijnych w zabytku, Teksty 
biblijne. W  drëdżi ksążce, jakno barżi pópularny, na póczątkù je Przedmowa 
profesora Jerzégó Trédra (s. 5 -7 ) , téż Statystyka tekstów biblijnych nie je akùrôtnô, 
bó je pódónô óglow ó dlô w szësczëch stôrodôw notów  na kùńcu, a dali je jesz
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w ni Aneks, co sã skłôdô z dwùch dodôwków: I. Wystawa najstarszych zabytków 
piśmiennictwa kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor- 
skiej w Wejherowie; a téż II. Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Najstarsze kaszubskie 
teksty biblijne. W  tim drëdżim dodôwkù je mòwa o wiôldżim kùlturowim wëda- 
rzenim, òrganizowónym przez ùczałëch i artistów z Pòznania, czedë co rokù 
w wejrowsczi farze je swiãto kaszëbsczi mòwë, a stôrodôwné tekstë piãkno prze- 
pòwiôdô wiôlgô pòlskô aktorka, Danuta Stenka. Dali są krótczé tekstë: Naro
dziny piśmiennictwa kaszubskiego (s. 129-131), Autorstwo tekstów i główne wła
ściwości ich języka (s. 131-133), Dramatyczne położenie Kaszubów na Pomorzu 
Zachodnim (s. 133-135) i Ceynowa jako budziciel ludu i pionier współczesnego 
piśmiennictwa kaszubskiego (s. 135-137). Obie ksążczi są bògato zòbrôzkòwóné, 
są òdjimniãcô placów, gdze pòwstałë stôrokaszëbsczé ksążczi, abò tëch, gdze 
sã lëdze z nich mòdlëlë (kòscół w Bëtowie, kòscół w Smołdzënie, téż i jegò 
westrzódk, pałac Anny de Croy tã, zómk w Bëtowie), a téż ùczałëch i jinëch 
lëdzy zasłużonëch dlô jich wydaniô abò rozszerzéniô wiédzë ò nich (Reinhold 
Olesch, Friedhelm Hinze, Hanna Popowska-Taborska, Halina Kamińska, Danuta 
Stenka).

Jeżlë jidze ò tekstë ze Stôrégò Testameńtu Swiãtëch Pismionów w stôrodôw- 
noce Krofeja, Sykòra nalôzł tuwò 96 piesni w drëcznym tekstu i 57 w rãkòpi- 
snym dodôwkù, a westrzód nich blós trzë to są prosto dolmaczënczi biblëjowëch 
psalmów, a zaòstałé to „jedynie pieśni oparte na motywach biblijnych”(s. 34, 
Teksty biblijne w najstarszych zabytkach...), i trzënôsce wëjimków z jinëch ksãgów 
Stôrégò Testameńtu. Z Nowégò Testameńtu je tuwò Modlitwa Pańska (bò chòc 
ni ma jí w zbiérnym tekstu, le „poszczególne wezwania Modlitwy Pańskiej roz
poczynają każdą kolejną zwrotkę pieśni XLVIII” ) (s. 39, Teksty biblijne w naj
starszych zabytkach... ), trzë piesni z Ewangelii według św. Łukasza i „czternaście 
krótszych wersetów z ośmiu ksiąg” (s. 35 Teksty biblijne w najstarszych zabyt
kach... ).

W  Malym katechizmie Pontanusa wikszi dzél dołmaczënków ze Stôrégò Te
stameńtu to są psalmë (razã 115 wiérztów), jesz do te są wëjimczi z Piãcoknédżi, 
Drëdzi Knédżi Kroników, a téż z knégów: Przësłowiów, Mądroscy, Syracha, Iza
jasza, Jeremijasza, Joela i Zacharëjasza. Zato z Nowégò Testameńtu mómë tuwò 
„fragment Pierwszego Listu swiãtégò Piotra”(s. 65) i dłëgszi wëjimk Pańsczi Mãczi 
z Pasji oraz w pierwszim dzélu z szestnôstu knégów : z cztërzech Ewanieleji: 
wedle swiãtégò Mateusza, wedle swiãtégò Marka, wedle swiãtégò Łukasza, wedle 
swiãtégò Jana, Dzejów Aposztołów, z lëstów swiãtégò Pawła: do Rzimianów, 
do Korintczików, do Galatczików, do Efezjanów, do Kolosanów, Pierwszégò Lëstu 
do Tesaloniczanów, Pierwszégò i Drëdżégò Lëstu do Timoteusza, do Titusa, do 
Hebrajczików oraz z Pierwszégò Lëstu swiãtégò Piotra.

Dłëgszé biblëjowé tekstë òbjimują tzw. Perykopy smołdzińskie. Tak téż są 
tuwò wëjimczi z pòstãpnëch knégów: ze Stôrégò Testameńtu: Lëczbów, Psal
mów, Izajasza, Malachijasza, a z Nowégò Testameńtu: sztërzech Ewanielëji
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wedle swiãtégò Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzejów Aposztołów, Lëstów 
swiãtégò Pawła do Rzimianów, Pierwszégò i Drëdżégò Lëstu do Korintianów, Ga- 
latów, Efezjanów, Filipianów, Kolosanów, Pierwszégò Lëstu do Tesaloniczanów, 
Titusa, Hebrajczików, swiãtégò Jakuba, z Pierwszégò i Drëdżégò Lëstu swiãtégò 
Piotra, z Pierwszégò Lëstu swiãtégò Jana, a téż z Apòkalipsë swiãtégò Jana.

G dy jidze ò òstatną analizowóną stôrodôwnotã, to je Śpiewnik starokaszub- 
ski, Adam  Sykòra pisze, że tuwò „można stwierdzić obecność dziesięciu pieśni 
opartych na Psalmach biblijnych” (s. 124, Teksty biblijne w najstarszych zabyt
kach...), równak tem ù że są to parafrazë psalm ów, gdze biblëjowé tekstë prze- 
m iészóné są z swòjim ùrobkã ùsôdzców , autor ksążczi nie w ëdzelił tuwò biblë- 
jowëch tekstów  i nie pòdôł jich statisticzi.

Prezentow óné dokazë òjca Adam a Riszarda Sykòrë to w ôrtné i zajimné 
ksążczi. Z  tekstów  nôstarszëch kaszëbsczëch stôrodôw notow  ùczałi francyszka- 
na, latosy stolem , w ëdostôł biblëjowé wëjimczi, w ëdzelił je, pòrechòw ôł i skata- 
logòw ôł, a pò przeprowôdzony analize przedrëkòwôł w  swòjich robòtach. I tak 
czëtińc dostôw ô do rãczi òd  òjca Sykòrë ùczbòw ą analizã swiãtëch tekstów  
z dołączonym a do ni samima tekstam a w  dwù ùjimiãcach, ùczbòwi i pòpùlarny, 
co m òże gw ësno pòm òc w  dalszëch badérowaniach, a téż lëdzóm  zajintereso- 
wónym  kaszëbizną dac potrzébną wiédzã, pòkazac, jak sã przódë m òdlëlë lëter- 
sczi Kaszëbi.


