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Pro blem przekładów Bi b lii na ję zy ki lu do we
w świe cie słowia ń skim (na tle eu ro pe j skim)

1. Uwa gi wstę p ne
Ogó l ne ję zy ki na ro do we/ję zy ki li te ra c kie/ję zy ki pi śmien ni c twa na całym

świe cie „wy rosły” z ję zy ków lu do wych, tj. z kon kre t nej gwa ry/dia le ktu, z in ter -
dia le ktu (re gio nal ne go, ponad gwa ro we go śro d ka ko mu ni ka cji ję zy ko wej) lub
z mowy po to cz nej ośro d ków mie j skich. W krę gu ku l tu ry eu ro pe j skiej szcze -
gólną rolę w kształto wa niu na ro do wych ję zy ków li te ra c kich ode grały przekłady 
bi b li j ne, po nie waż zwy kle były pie r wszy mi te ksta mi za świa dczo ny mi w piś-
mienni c twie lub na le żały do gru py naj daw nie j szych te kstów. 

Sta ry Te sta ment po wsta wał długo – pra wdo podo b nie ki l ka ty się cy lat w ję zy -
ku pro s tych pa ste rzy, tj. w he bra j skiej mo wie lu do wej. Naj sta r sze te ksty ST za -
pi sa no przy naj mniej tysiąc lat p.n.e. – re pre zen to wały one z pe w no ścią wy ższy
po ziom sty li sty cz ny niż wcze ś nie j sze te ksty ust ne. Wię kszość ksiąg ST zre da go -
wa no mię dzy V a II w. p.n.e. W ciągu nie mal tysiąca lat tra dy cji pi śmien ni czej
ję zyk ST do sko na lił się – jego inte lektu ali za cja była wy ni kiem wewnątrzję zy ko -
wych ten den cji roz wo jo wych, re zu l ta tem od działywa nia śro d ków sty li sty cz -
nych ust nej twó r czo ści li te ra c kiej i kon se k wencją ogó l ne go wzro stu po zio mu
kul tura l ne go Żydów. Jed nak ST jako całość jest nie rów ny pod wzglę dem spra w -
no ści i ku l tu ry ję zy ko wej – obok te kstów uka zujących bo ga c two my śli i pię k -
nych pod wzglę dem ar ty sty cz nym wy stę pują rów nież te ksty ilu strujące pro sto tę 
i po to cz ność ję zy kową (nad mierną zwięzłość, kon kre t ność ob ra zo wa nia, do sad -
ność itd.), tj. w he bra j skim ST po świa d czo ny jest za rów no pro sty (lu do wy i po -
to cz ny) ję zyk lu dzi nie wy kształco nych, jak i wy kwin t ny ję zyk eli ty kul tu ra l nej
na ro du ży do wskie go. Wy da je się, że ję zyk Sep tu a gin ty, naj sta r sze go przekładu
ST na ję zyk gre cki z III–II w. p.n.e., zasługu je na wyższą oce nę niż he braj-
szczyz na ST. Spra w ność ję zy kową i sty li styczną tłuma cze nie gre c kie za wdzię -
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cza bo ga c twu śro d ków ję zy ko wych, ja ki mi dys po no wały sta ro gre c kie wa rian ty
pi śmien ni c twa. 

Wy so ki po ziom ję zy ko wy do ku men tu je rów nież NT, któ ry po wstał w ję zy ku
gre c kim. Wa r to jed nak pa mię tać, że czę ścio wo ję zyk NT nie jest pię k ny i do sto -
j ny. To stwier dze nie do ty czy w szcze gó l no ści Ewan ge lii według św. Mar ka,
„po nie waż jest ona na pi sa na pro stym ję zy kiem i za cho wu je wie le cech mowy
po to cz nej, te kstu ra czej mó wio ne go niż pi sa ne go, [...]”1. Po to cz ność ję zy ko wa
nie jest sy no ni mem lu do wo ści, ale jed nak wska zu je na za ko twi cze nie ję zy ka
po to cz ne go w ży wym ję zy ku lu do wym.

Po wy ższe uwa gi uz mysławiają nam wielką rolę gre ki w roz wo ju ję zy ka bib -
li j ne go. Wa r to też pa mię tać o tym, że to właś nie pod wpływem ję zy ka gre c kie -
go łaci na stała się ję zy kiem wspa niałej li te ra tu ry i in nych od mian pi śmien ni c -
twa2. 

Eu ro pe j skie ję zy ki li te ra c kie mo ż na po dzie lić na trzy gru py ze wzglę du na
rolę tłuma czeń Bi b lii i w ogó le pi śmien ni c twa re li gij ne go w pod no sze niu dia -
lektów do god no ści ję zy ka lite ra c kie go. Gru pa pie r wsza obe j mu je ję zy ki, w któ -
rych hi sto rii pi śmien ni c two re li gi j no-bibli j ne ode grało rolę wy bitną, tj. Naj waż- 
niejszą. Mo ż na tu taj wy mie nić przykłado wo na stę pujące ję zy ki: staro -cer kie w -
no-słowia ń ski, do lno- i gó r nołuży cki, słowe ń ski, fi ń ski, esto ń ski. Do gru py dru -
giej za li czyłbym ję zy ki li te ra c kie, któ re ukształtowały się w jed na ko wym mniej
wię cej sto p niu pod wpływem pi śmien ni c twa religi jno-bi blij ne go i świe c kie go.
Na le ży tu taj wię kszość ję zy ków eu ro pe j skich, np. nie mie cki, fran cu ski, an gie l -
ski, cze ski, pol ski. Ję zy ki gru py trze ciej kształtowały się bar dziej pod wpływem 
pi śmien ni c twa świe c kie go niż pi śmien ni c twa religi jno-bi blij ne go. Cho dzi tu taj
prze de wszy stkim o wię kszość ję zy ków ro ma ń skich (np. włoski, po rtu ga l ski,
pro wan sa l ski, ka ta lo ń ski) oraz no wo gre cki, któ ry od schyłku sta roży t no ści (od
epo ki koiné) roz wi jał się głów nie pod wpływem pi śmien ni c twa świe c kie go.

Tłuma cze nia Bi b lii były naj bar dziej wy mo w nym przykładem kon ta któw z ję -
zy ka mi wyso kopre stiżo wy mi – z łaciną, greką, he bra j skim, ara me j skim, z nie -
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1 Węcławski T., Pro ble my re li gij ne go ję zy ka fun da men tal nego. Na przykład zie do świa d czeń
z przekładem Ewan ge lii według św. Mar ka, [w:] Ję zyk re li gi j ny da w niej i dziś. Ma te riały z kon fe -
ren cji – Gnie z no 15–17 kwie t nia 2002, red. S. Mikołaj czak i T. Węcławski (Bi b lio te czka Po zna ń -
skich Stu diów Polo ni sty cz nych – Se ria Języ koz na w cza 21), Po znań 2004, s. 55.

2 Łaci na za wdzię cza swoją spra w ność fun kcjona lno-ję zy kową w du żym sto p niu kon ta ktom
z greką, pre sti żo wym ję zy kiem wy kształco nych warstw Rzy mu. Za pra wo da w cę lite ra c kie go ję -
zy ka łaci ń skie go uwa ża się Li viu sa An dro ni ka z dru giej połowy III w. p.n.e., Gre ka z po cho dze -
nia, któ ry przetłuma czył Ody se ję na ję zyk łaci ń ski. Do roz wo ju łaci ny przy czy nił się zna cz nie
Qu in tus En nius (239–170 r. p.n.e.). W swo jej bo ga tej twó r czo ści li te ra c kiej stwo rzył on typ ję zy -
ka mo c no zhel leni zowa ne go, a ponad to na pi sał spo ro utwo rów po gre c ku, czy li ce cho wał go bi -
lin g wizm łaciń sko - gre cki. 



mie c kim (po uka za niu się Bi b lii Lu tra), z cze skim (pol skie śred nio wie cz ne
przekłady bi b li j ne). 

Abs tra hując w tej chwi li od spra wy przekładów Bi b lii, chciałbym przy po -
mnieć moje wcze ś nie j sze wy wo dy o roli ję zy ków wyso kopre sti żo wych (zwła-
sz cza łaci ny i gre ki) w po wsta niu ję zy ków li te ra c kich euro pe j skie go krę gu kul -
tu ro we go3.

Uwa żam, że kon ta kty dia le któw lu do wych z ję zy ka mi wy ższej ku l tu ry (np.
łaciną, greką, nie mie c kim, cze skim) były głów nym czyn ni kiem spra w czym
wzro stu spra w no ści kształtujących się ję zy ków li te ra c kich. Dia le kty lu do we
inte lektu ali zo wały się pod czas kon ta któw z ję zy ka mi wyso kopre stiżo wy mi, tj.
wzbo ga cały się o nowe jed no stki le ksy ka l ne (zwłasz cza o słow ni c two abs tra -
kcy j ne), o nowe zna cze nia wy ra zo we, związki fra zeo logi cz ne, afi ksy ob ce go
po cho dze nia i kon stru kcje skład nio we. Kon ta kty ję zy ko we przy czy niały się też
do spe cja li za cji spó j ni ków (głów nie wpro wa dzających zda nia pod rzęd ne), wy -
ra biały umie ję t ność posługi wa nia się zda nia mi współrzęd nie i pod rzęd nie
złożo ny mi, ró ż ny mi ty pa mi zdań wie lo kro t nie złożo nych i śro d ka mi ję zy ko wy -
mi wpływającymi na spó j ność skład niową te kstu, kształtowały od mia ny sty li -
sty cz ne ję zy ka. W wy ni ku kon ta któw ję zy ko wych po wsta wały te ksty mie sza ne
ję zy ko wo, tj. po świa d czające in ter fe ren cyj ne od działywa nie ję zy ka/ję zy ków
wy ższej ku l tu ry. Zinte lektu alizo wa ne dia le kty sta wały się więc na rzę dziem ku l -
tu ry grec ko- rzy m skiej, na rzę dziem lo gi cz ne go i abs tra kcyj ne go my śle nia. Ję zyk 
czy sto lu do wy nie nadawał się do pełnie nia ta kiej fun kcji.

W cza sie skom pli ko wa nej pra cy przekłado wej (ta k że w tłuma cze niu na żywo 
ka zań) tłumacz na gi nał myśl ory gi nału, wy ra żoną w spra w nym fun kcjo na l nie
ję zy ku, do nie spra w ne go fun kcjo na l nie dia le ktu lu do we go lub słabo je sz cze
wy ro bio ne go ję zy ka pi śmien ne go, prze j mując jed no cze ś nie część śro d ków ję -
zy ko wych i wzo r ców z ję zy ka wyj ścio we go.

Po my śl ne wa run ki do roz wo ju chrze ści ja ń stwa da tują się od 380 r., gdy stało
się ono re li gią pa ń stwową w Im pe rium Ro ma num. W la tach 382–406 po wsta je
tzw. Wu l ga ta, tj. przekład Bi b lii na po to cz ny ję zyk łaci ń ski, któ re go głów nym
twórcą był św. Hie ro nim. NT jest właści wie zre wi do waną wersją przekładu sta -
rołaci ń skie go, ST zaś głów nie przekładem z ję zy ka he bra j skie go. W stre fie
chrześci ja ń stwa bi zan tyj skie go posługi wa no się w li tu r gii Bi b lią w ję zy ku gre c -
kim, w stre fie zaś chrze ści ja ń stwa rzy m skie go od V w. Wu l gatą (wcze ś niej
w Rzy mie w li tu r gii obo wiązywała Bi b lia gre cka). Mo ż na po wie dzieć, że Wu l -
ga ta była w pe w nym sen sie przekładem na ję zyk lu do wy, ale nie na gwa rę/dia -
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3 Zob. T. Le wa sz kie wicz, Rola przekładów Bi b lii w fo r mo wa niu ję zy ków li te ra c kich euro pe j -
skie go krę gu kul tu ro we go, [w:] Bi b lia a ku l tu ra Eu ro py, red. M. Ka mi ń ska, E. Małek, t. I, Łódź
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lekt lu do wy. Tekst Wu l ga ty po prze dził kil kuse tle t ni okres li te ra tu ry i pi śmien ni -
c twa łaci ń skie go; nie była też Wu l ga ta pie r wszym tłuma cze niem Pi s ma św. na
łaci nę.

Ję zyk gre cki – głów nie za po śred ni c twem Bi b lii – inte lektu ali zo wał naj pierw
dia le kty or mia ń skie oraz go c kie (ści ślej dia lekt zacho dnio wizy go cki), pó ź niej
rów nież dia lekt połud nio wosłowia ń ski oko lic Sa lo nik/Sołunia (w związku
z misją Cy ry la i Me to de go pod ko niec IX w.). 

Ję zyk Wu l ga ty stał się ję zy kiem litu r gi cz nym w pro win cjach rzy m skich, któ -
rych lud ność posługi wała się ró ż ny mi dia le kta mi łaci ń ski mi. Prze kształcały się
one sto p nio wo w od rę b ne ję zy ki ro ma ń skie. Pó ź niej łaci na pełniła fun kcję ję zy -
ka litu rgi cz ne go ta k że w Ko ściołach chrze ści ja ń skich na ro dów posługujących
się in ny mi ję zy ka mi indo euro pej ski mi oraz ję zy ka mi ugro fi ń ski mi. Już na
przełomie V/VI w. chrze ści ja ń stwo przy ję li ger ma ń s cy Fran ko wie (chrzest
Chlo d wi ga w 496 r.), przed 750 r. chry stia ni za cja oga r nęła w pełni ce l tycką Ir -
lan dię oraz celty cko -an giel skie te ry to rium dzi sie j szej Wie l kiej Bry ta nii,
w VIII–IX w. objęła za chod ni ob szar dzi sie j szych Nie miec, pó ź niej na ro dy
skan dy na wskie, słowia ń skie, bałty c kie, ugro fi ń skie.

2. Przekłady na niesłowia ń skie ję zy ki eu ro pe j skie
Już pod ko niec IV w. bi skup Wu l fi la/Ul fi la(s) (311–384) z Me zji przełożył

Bi b lię z gre ki na ję zy ki go cki (dia lekt zacho dnio wizy go cki). Była to za pe w ne
pie r wsza pró ba zinte lektua lizo wa nia tego dia le ktu za po śred ni c twem wyso -
kopre sti żo wej gre ki. Tekst ten nie ode grał ta kiej roli jak cyry lome tode j ski
przekład bi b li j ny, ale ge r ma ni ści i indo euro pe i ści dys po nują dzię ki temu naj -
wcze ś niej za pi sa nym te kstem ge r ma ń skim.

W po do b ny spo sób po wstała or mia ń ska Bi b lia z lat 390–440, któ ra stała się
pod stawą lite ra c kie go ję zy ka staro ormia ń skie go, tzw. gra ba ru ‘języka książ-
kowego’. Mo ż na przyjąć, że wy mie nio ne przekłady były pie r wszy mi pró ba mi
tłuma czeń Bi b lii z gre c kie go na mowy czy sto lu do we. O inte lektu ali za cji
zachod niowi zygoc kie go i staro ormia ń skie go two rzy wa ję zy ko we go świadczą
li cz ne in ter fe ren cje gre c kie w za kre sie le ksy ki i gra ma ty ki. Nie mamy jed nak
pe w no ści, czy wcze ś niej mi sjo na rze znający gre kę nie stwo rzy li pod staw ust nej
lub na wet nie za cho wa nej pi se mnej tra dy cji posługi wa nia się cy ta ta mi bib li j ny -
mi. Teo re ty cz nie mo ż li we jest więc, że tłuma cze Bi b lii go c kiej i or mia ń skiej
opa r li się nie na ję zy ku całko wi cie lu do wym, lecz na tra dy cji czę ścio wo zinte -
lektua lizowa ne go litu rgi cz ne go ję zy ka lu do we go/dia le ktal ne go.

Naj sta r sze fra g men ty Bi b lii (tzw. pe ry ko py/le kcjo na rze i pa ra fra zy bi b li j ne),
przełożo ne na dia le kty ję zy ka an gie l skie go, po ja wiają się w VII w., w dia lek-
tach ję zy ka nie mie c kie go od VIII w. Do X w. w obu ję zy kach po wstało spo ro
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fra g men tów bi b li j nych. Wcze ś nie tłuma czo no też z Wu l ga ty i z gre c kie go ury w -
ki bi b li j ne na ję zy ki ro ma ń skie i ję zyk ir lan dz ki, głów nie nie zbęd ne w li tu r gii
te ksty nowo testa men to we. Naj sta r sze za by t ki ro ma ń skie – do ku men tujące pro -
ces prze kształca nia się łaci ń skich dia le któw lu do wych w od rę b ne ję zy ki ro ma ń -
skie – re pre zen to wały ję zy ki wy bi t nie mie sza ne, np. fran cu sko-łaci ń ski, hi sz pa -
ń sko-łaci ń ski, włosko-łaci ń ski itd. Da w ne przekłady – od zwie rcie d lające
w mnie j szym lub wię kszym sto p niu ję zyk lu do wy – za stę po wa no w przyszłości
(pod ko niec śred nio wie cza, w epo ce re ne san su i pó ź niej) przekłada mi do sko nal -
szy mi – na w pełni ukształto wa ne ję zy ki li te ra c kie, któ re po wstały w du żym
sto p niu dzię ki wcze ś nie j szym pró bom trans la cji bi b li j nych. XIV - wie cz ny an gie -
l ski przekład Bi b lii Wi kli fa z gre ki i he bra j skie go był już przekładem na śred -
nioan gie l ski ję zyk li te ra cki. Bi b lia Lu tra (1522–1534) nie była przekładem na
ję zyk lu do wy, po nie waż Lu ter za stał bo gatą tra dy cję pi śmien ni c twa bib li j ne go
w re gio na l nych ję zy kach li te ra c kich i dys po no wał dru ko wa nym przekładem Bi -
b lii (1466) na ję zyk ogól no nie mie cki. Główną zasługą Lu tra była uni fi ka cja nie -
mie c kie go na pod sta wie wschod nio-środ kowo-nie mieckie go ję zy ka pi śmien ni c -
twa. Przekłady refo rma cy j ne Bi b lii Lu tra na inne ję zy ki ge r ma ń skie (ho len de r -
ski, du ń ski, szwe dz ki, is lan dz ki) nie były tłuma cze nia mi na ję zy ki lu do we, lecz
na ję zy ki li te ra c kie. Wię kszość naj sta r szych dru ko wa nych trans la cji Bi b lii na
niesłowia ń skie ję zy ki eu ro pe j skie (tj. ję zy ki indo euro pe j skie i ugro fi ń skie) pow- 
stała w okre sie ist nie nia na ro do wych ję zy ków li te ra c kich, cho ciaż nie któ re
z nich nie były je sz cze w pełni spra w ne fun kcjo na l nie i do sta te cz nie uno r mo wa -
ne. Nie wie le przekładów re pre zen to wało ję zyk w du żym sto p niu lu do wy, tj.
nie poświa d czo ny w bo ga tym pi śmien ni c twie, zwłasz cza re li gi j nym i li te ra c kim. 
Mo ż na tu taj chy ba wy mie nić dru ki wę gie r skie: Li sty Pawła Apo stoła (1533),
Ewan ge lie (1536) oraz NT Sylwes tra (1541). W du żym sto p niu na ję zy ku lu do -
wym (dia le kcie zacho dnio fi ń skim) opa r ty jest przekład Bi b lii Agri co li (1642).
Jedną z pie r wszych prób inte lektu ali za cji dia le któw esto ń skich były przekłady
NT: NT (1632) na dia lekt półno c ny i NT (1686) na dia lekt połud nio wy. Pełna Bi -
b lia (1739) w dia le kcie półno c nym za de cy do wała o przy ję ciu tego dia le ktu za
pod sta wę esto ń skie go ję zy ka lite ra c kie go. 

Ce chy ję zy ka lu do we go od zwie rcie d lają naj sta r sze przekłady bi b li j ne na ję -
zyk li te wski i łote wski. Cho dzi o rę ko pi sy li te wskie (pro te stancką Bi b lię Bre t ku -
na sa z lat 1580–1590 oraz NT Chy li ń skie go z XVII w.) oraz dru ko waną łotew-
ską Bi b lię Glücka (1689). O ję zy ku lu do wym mo ż na też za pe w ne mó wić w wy -
pa d ku przekładów al ba ń skich – fra g men ty Bi b lii w dru ko wa nym msza le z 1555 r.,
cy ta ty bi b li j ne z XVII–XVIII w.; z XIX w. po chodzą ka to li c kie przekłady NT
Kri stofo rid hie go: na dia lekt ge gi j ski (1869) oraz to ski j ski (1879). Na le ży jed -
nak pa mię tać o tym, że Al ba ń czy cy są oprócz tego wy zna w ca mi pra wosławia
i prze de wszy stkim is la mu.
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Fun kcję ję zy ka pi śmien ni c twa/lite ra c kie go pełnił w Ru mu nii do XVII w. ję -
zyk cerkie w nosłowia ń ski; pó ź niej był już głów nie ję zy kiem litu r gi cz nym Cer k -
wi ru mu ń skiej. Od XVI w. sto p nio wo fo r mo wał się ru mu ń ski ję zyk li te ra cki na
pod sta wie dia le ktu wołoskie go. NT (1648) re pre zen tu je pra wdo podo b nie je sz -
cze w pe w nym sto p niu ję zyk lu do wy, ale już pó ź nie j sze dru ki (wie r szo wa ny
Psałterz z 1673 r., Ewan ge lie z 1682 r. oraz Bi b lia Serba na- Canta cuzi no z 1688 r.)
uz na je się za pod sta wę li te ra c kiej rumu ńsz czy z ny. 

Dru ko wa ne przekłady ce l ty c kie do ku men tują zinte lektu alizo wa ne w du żym
sto p niu ję zy ki li te ra c kie: ir lan dz ki pro te stan cki NT (1603) i ka to li cka Bi b lia
(1685), szko cka ka to li cka Bi b lia (1690), przekłady pro te stan c kie – NT (1767),
ST (1801), Bi b lia (1826), wa li j ski pro te stan cki NT (1567) i Bi b lia (1588), bre -
tońskie Ewan ge lie (1827), ma ń ska Bi b lia (1819) i za cho wa ne dro b ne fra g men ty 
ko r ni j skich przekładów bi b li j nych. 

W śred nio wie cz nej No r we gii ist niały frag men tary cz ne tłuma cze nia Bi b lii, ale 
się nie za cho wały. Od re fo r ma cji ko rzy sta no z Bi b lii w ję zy ku du ń skim, gdyż
ję zyk ten przez ki l ka set lat pełnił w No r we gii fun kcję ję zy ka lite ra c kie go, prze -
kształcając się sto p nio wo w no r we ski wa riant ję zy ka du ń skie go. Znor wegi zo -
wa na po stać tego ję zy ka stała się na początku XIX w. no r we skim ję zy kiem na -
ro do wym (tzw. riksmål). W połowie XIX w. działacze ru chu na ro do we go pod ję -
li trud stwo rze nia ję zy ka lite ra c kie go na pod sta wie dia le któw zacho dnio nor we -
skich (tzw. landsmål). W okre sie ostrych spo rów obu orien ta cji ję zy ko wych ich
zwo len ni cy po sta ra li się o przekłady Bi b lii, któ re miały być gwa ran tem pre sti żu 
tych ję zy ków. Sądzę, że Bi b lię w landsmål mo ż na uz nać za trans la cję na ję zyk
lu do wy.

W Gre cji ist nieją dwa no wo gre c kie ję zy ki li te ra c kie – oba wy wodzą się
z koiné, ale tzw. wa riant czy sty (kat ha re wu sa/katharēusa) bar dziej nawiązuje
do sta ro grec kie go, wa riant zaś lu do wy (de mo tyk – dēmo tik ) po wstał na pod sta -
wie gre c kie go ję zy ka po to cz ne go. Jako główny ję zyk li te ra cki de mo tyk upo -
wsze ch niał się sto p nio wo do pie ro od 1974 r. Gre cki Ko ściół Orto do ksy j ny do
dzi siaj sprze ci wia się obe cno ści de mo ty ku w li tu r gii, cho ciaż helle nisty cz ne go
koiné wię kszość Gre ków nie ro zu mie do brze od ki l ku stu le ci. W długiej wa l ce
o uz na nie de mo ty ku za ję zyk w pełni pre sti żo wy ucze st ni czyły ta k że przekłady
bi b li j ne: pa tria r chy Ky ril lo sa Lu ka ri sa (1621–1638), So ma ki sa (pod ko niec
XIX w.) oraz Pal li sa, któ ry – oprócz tłuma cze nia Ilia dy na de mo tyk – ogłosił ta -
k że dru kiem w 1902 r. Ewan ge lię według św. Ma te u sza. Pu b li ka cja ta do pro wa -
dziła na uli cach Aten do krwa wych roz ru chów, wywołanych przez zwo len ni -
ków kat ha re wu sy. Uz na li oni przekład Pal li sa za pro fa na cję Pi s ma św. 

In te re sująco przed sta wia się spra wa ję zy ka lu do we go w trans la cjach bi b li j -
nych świa ta słowia ń skie go, któ ry dzie li się na dwie stre fy reli gijno -kul turo we:
rzymską (ka to li c ko-pro te stancką) i bi zan tyjską (tj. pra wosławną). 

540 Ta de usz LE WA SZ KIE WICZ



3. Przekłady na ję zy ki słowia ń skie w rzy m skiej stre fie ku l tu ro wej
W Cze chach przed XVI w. po wstało pra wie pół se t ki frag menta ry cz nych i ki -

l ka pełnych tłuma czeń bi b li j nych: Bi b lia dre z de ń ska (1370), Bi b lia ołomu nie cka
(1417) oraz dru ko wa ne edy cje: Bi b lia pra ska (1488) i Bi b lia kut no ho r ska
(1489). Po wy ższe te ksty to już przekłady na cze ski ję zyk li te ra cki (ogó l ny) –
w mia rę znor mali zo wa ny i spra w ny fun kcjo na l nie. Wy da je się, że rów nież inne
(za cho wa ne) za by t ki z XIV w. nie są tłuma cze nia mi na ję zyk lu do wy. Za sad ni -
cza inte lektu ali za cja cze skie go two rzy wa ję zy ko we go (głów nie pra skie go) za -
ko ń czyła się przed XIV w.

Na Słowa cji długo posługi wa no się pra wie wyłącz nie Bi b lią czeską. Naj sta r -
sze przekłady słowa c kie mają wy ra ź nie lu do wy cha ra kter. Związane są z ko dy -
fi kacją i pod no sze niem do god no ści ję zy ka lite ra c kie go dia le ktu za cho d nio-
słowa c kie go. Cho dzi tu taj głów nie o rę ko pi śmienną Bi b lię z połowy XVIII w.
za kon ni ków z Cze r wo ne go Kla szto ru oraz w pe w nym sto p niu o dru ko waną Bi -
b lię Palkoviča (1829–1832), zwo len ni ka pro gra mu ję zy ko we go Bernoláka.   

Pol skie te ksty bi b li j ne sprzed XVI w. (tj. od ko ń ca XIV w. do ko ń ca XV w.)
nie re pre zen tują je sz cze w pełni ję zy ka ogól nopo l skie go (za wie rają wie le od rę -
b no ści dia le kta l nych), ale nie są to też naj wcze śnie j sze pró by posłuże nia się
ma te riałem gwa ro wym w przekładach bi b li j nych. Frag men tary cz ne tłuma cze nia 
na dia le kty sta ro pol skie – sprzed połowy XIV w. – nie za cho wały się. Ich ję zyk
nie mu siał być jed nak nie po rad ny, jak do wo dzi ar ty sty cz nie doj rzały styl Ka zań
świę to krzy skich, któ rych pod sta wa może po cho dzić na wet z ko ń ca XIII w. Dru -
ki bi b li j ne z dru giej połowy XVI w. są już przykłada mi w mia rę jed no li te go
i spra w ne go fun kcjo na l nie ję zy ka lite ra c kie go.

Na Do lnych Łuży cach do XVIII w. po wsta wało pi śmien ni c two re li gi j ne
(głów nie te ksty bi b li j ne) w ró ż nych dia le ktach – tery to ria l nie od sie bie od -
ległych. Naj sta r szym do l nołuży c kim przekładem NT jest rę ko pis Mikławša Ja -
ku bi cy (1548). Jego pod sta wę sta no wi jed na z gwar wscho dnio- do l no-łuży c -
kich, tj. za pe w ne gwa ra uży wa na w oko li cach Żar, Lu b ska i Gu bi na. Naj pra -
wdopo dob niej tłumacz za sto so wał gwa rę mie sza nej lud no ści do l nołuży c kiej,
cze skiej i pol skiej Wschod nich Łużyc z ję zy ko wy mi ele men ta mi zacho dnio- do -
l no-łuży c ki mi, gó r nołuży c ki mi i zwłasz cza cze ski mi (po chodzącymi z cze skiej
pod sta wy bi b li j nej). NT Ja ku bi cy ma w du żym sto p niu lu do wy cha ra kter ję zy -
ko wy, po nie waż wcze ś niej na tym ob sza rze po ja wiały się pra wdo podo b nie ty l -
ko kró t kie cy ta ty bi b li j ne w po sta ci ust nej.

Głów nie ję zyk lu do wy re pre zen tują przekłady do l nołuży c kie na dia lekt cho -
cie bu ski sprzed XVIII w. Od po wied nią fo r mę nadał im Fa bri cius (wraz z po -
moc ni ka mi), któ ry wydał w 1709 r. NT od zwie rcie d lający dia lekt cho cie bu ski.
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Dzię ki NT Fa bri ciu sa i ST Fry ca (1796) dia lekt cho cie bu ski stał się pod stawą
li te ra c kiej do l nołużyc czy z ny.

Po świa d czo ne w pi śmien ni c twie gó r nołuży c kich pro te stan tów przekłady bi b -
li j ne opa r te są na dia le kcie bu dzi szy ń skim, ka to li ków zaś na dia le kcie Ku lo wa
i pó ź niej Chró śćic. Naj sta r sze – rę ko pi śmien ne i dru ko wa ne pi śmien ni c two pro -
te stan c kie – po cho dzi z dru giej połowy XVII w. i z przełomu XVII/XVIII w.
Z pe w no ścią te ksty te nawiązywały do sta r szych rę ko pi śmien nych przekładów
– wy ko rzy stały więc zinte lektu ali zo waną już w du żym sto p niu mowę lu dową.
Pro te stan ci do dzi siaj mają tekst bi b li j ny z 1728 r., któ ry nie zna cz nie zre wi do -
wa li. Ję zyk tego przekładu ró ż ni się od współcze s ne go ję zy ka gó r nołuży c kie go; 
w wie lu szcze gółach nawiązuje do ję zy ka lu do we go. 

Na ob sza rze Cho r wa cji fra g men ty Bi b lii – nie zbęd ne w li tu r gii – tłuma czo no
(przy naj mniej ust nie) już od VIII w. w trzech dia le ktach: cza ka wskim, szto ka -
wskim i ka j ka wskim. Wy kształceni du cho w ni bez wątpie nia umie li tłuma czyć
na żywo te ksty łaci ń skie/gre c kie z rę ko pi sów lub z pa mię ci na od po wied nią
gwa rę. Były to z pe w no ścią przekłady na ję zyk czy sto lu do wy. Oprócz tego na
czę ści te ry to rum Cho r wa cji długo fun kcjo no wał jako ję zyk li tur gi cz ny staro -
-cer kie w no-słowia ń ski i pó ź niej  cer kiew nosłowia ń ski (śla do wo do dzi siaj). Po
raz pie r wszy całą Bi b lię przełożył na cho r wa cki (szto ka wski) Kašić na początku
XVII w. (1625), ale dzieła nie wydał dru kiem. Po dej mując się przekładu, Kašić
dys po no wał już spra w nym fun kcjo na l nie ję zy kiem li te ra c kim.

Na te re nie dzi sie j szej Słowe nii i Ka ryn tii (Au stria) cy ta ty z Bi b lii po ja wiały
się w ję zy ku lu do wym od VIII w., ale sprzed XVI w. nie za cho wał się ani je den
wię kszy fra g ment te kstu bib li j ne go. Przekład NT Tru ba ra (1557–1582) re pre -
zen tu je – zinte lektu alizo wa ny na pod sta wie wzo rów nie mie c kie go i łaci ny –
dia lekt Cen tra l nej Do lnej Kra i ny. Ję zyk przekładu Tru ba ra był czę sto nie po rad -
ny, co świa d czy o jego lu do wo ści. Wi do cz nie przed Tru ba rem słowe ń ski ję zyk
bi b li j ny był słabo roz wi nię ty. Zna cz nie wy ższy po ziom ję zy ko wy re pre zen tu je
do pie ro Bi b lia Da l ma ti na (1584).

4. Przekłady na ję zy ki słowia ń skie w bizan tyj sko- pra wosław nej stre fie 
   ku l tu ro wej 

Cy ryl i Me to dy – jak pi sze L. Mo szy ń ski – „przetłuma czy li Psałterz, Ewan -
ge lie i tzw. Apo stoł, tj. wy bór z po zo stałych ksiąg No we go Te sta men tu, a pó ź -
niej Me to dy wraz ze swo i mi współpra cow ni ka mi przełożył po zo stałe księ gi bi -
b li j ne oprócz Ma cha be j skich”4. Wia do mość ta po cho dzi z Żywo tu Me to de go
i nie wia do mo, czy jest ścisła. Przekład bra ci sołuń skich jest wy ni kiem inte -
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lektu ali za cji dia le ktu lu do we go oko lic Sołunia pod wpływem wyso kopre sti żo -
wej gre ki. Do pó ź nie j szych przekładów prze ni kały rów nież ele men ty lu do wej
mowy z Mo raw i Pa no nii.

Od da w na uwa żam, że nie ma do wo dów na to, iż Cy ryl i Me to dy zna li bar -
dzo do brze lub do brze dia lekt słowia ń ski oko lic Sołunia. Bar dziej pra wdo podo -
b ne jest to, że mo gli się posługi wać tym dia le ktem w sto p niu śred nim lub
słabym. Prze ko nujących do wo dów jed nak nie ma. Nie mo ż na wy klu czyć, że je -
dy nie ze t k nę li się z tym ję zy kiem i tro chę go ro zu mie li, a za czę li się szy b ko
uczyć, gdy zde cy do wa li się wziąć udział w mi sji mo ra wskiej. Przy pu sz cze nia
„pa trio tów” bułga r skich i ma ce do ń skich o słowia ń skim po cho dze niu ich ma t ki i 
do mo wej dwu języ cz no ści są bez pod sta w ne. Naj pra wdopo dob niej w Sa lo ni kach 
bra cia ko rzy sta li z po mo cy chrze ści ja ń skich Słowian (du cho w nych), któ rzy
zna li bar dzo do brze za rów no gre cki, jak i słowia ń ski. W Gre cji obo wiązywała
li tu r gia w ję zy ku gre c kim, ale w ciągu ki l ku set lat z pe w no ścią ukształtowała
się ust na tra dy cja posługi wa nia się cy ta ta mi bib li j ny mi w dia le kcie słowia ń -
skim. Cy ryl i Me to dy byli bar dzo zdo l ni i dla te go szy b ko się na uczy li dia le któw 
słowia ń skich – sołuń skie go, mo ra wskie go i pa no ń skie go. Po przy by ciu na Mo -
ra wy byli w sta nie sa mo dzie l nie tłuma czyć te ksty bi b li j ne, cho ciaż i tu taj nie
mo ż na wy klu czyć po mo cy współpra co w ni ków. W związku z tą sprawą chciał-
bym przy to czyć pogląd A. Bańko wskie go. Jest on czę ścio wo kon tro wer syj ny,
ale w du żym sto p niu słusz ny: 

Te szcze py słowia ń skie, któ re osie d liły się w płd. Gre cji około 550, przy jęły tam chrze ści ja ń -
stwo wcze ś niej niż Nie mcy i wy two rzyły tam swoją słowiańską ter mi no lo gię chrze ści jańską (bar -
dzo różną od ofi cja l nej gre c kiej). To też kie dy Cy ryl i Me to dy, na zwa ni ten den cy j nie przez uczo -
nych nie mie c kich pie r wszy mi (!) apo stołami Słowian, wy ru szy li na swą mi sję mo rawską, Sło-
wia nie w Gre cji byli już chrze ści ja na mi od 300 lat. I za pe w ne li cz nie to wa rzy szy li owym apo -
stołom (nie znającym, jak Gre kom przy stało, ani jed ne go słowia ń skie go słowa) [...] Zasługą apo -
stołów Mo raw było wpro wa dze nie do li tu r gii ję zy ka słowia ń skie go (przekładów do ko na li to wa -
rzyszący im kapłani słowia ń s cy z Gre cji); Słowia nie w Gre cji od pra wia li li tu r gię po gre c ku (jak
i Włosi w Rzy mie pa pie skim do V).
   W li tu r gii słowia ń skiej IX/X za sto so wa no słowia ń skie te r mi ny chrze ści ja ń skie, uta r te już
w VI wie ku (z cza sem po czę ści, pod presją Gre ków stołecz nych, za stę po wa ne gre c ki mi w Bułga -
rii i na Rusi)5.

Pełna rę ko pi śmien na Bi b lia cer kie w nosłowia ń ska jest dziełem Gen na diu sa
(1499); naj starszą dru ko waną Bi b lią była Bi b lia ostro g ska (1581). Nawiązuje
do niej wy ra ź nie Bi b lia mo skie wska (1663). 

Ję zyk scs. z dru giej połowy IX w. – zwa ny ta k że ję zy kiem pra -staro -cer kiew -
no-słowia ń skim – zna my ty l ko z od pi sów z przełomu X/XI w. Za li cza my je do
te kstów ka no ni cz nych scs. Ję zyk scs. i pó ź niej cer kie w nosłowia ń ski stały się ję -
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zy kiem li te ra c kim (tj. ję zy kiem pi śmien ni c twa nie ty l ko re li gij ne go) Słowian
w Bułga rii, Ma ce do nii, Ser bii oraz na Rusi. W okre sie od ko ń ca IX do przełomu 
X/XI w. scs. pełnił w ogra ni czo nym sto p niu fun kcję ję zy ka lite ra c kie go w Cze -
chach. Scs./cer kie w nosłowia ń ski re da kcji cho r wa c kiej fun kcjo no wał rów nież
w nad mo r skiej czę ści Cho r wa cji, gdzie w li tu r gii prze trwał śla do wo do dzi siaj.
Pra wie do XVII w. był ję zy kiem li te ra c kim w Ru mu nii, pó ź niej uży wa nym
głów nie w Cer k wi pra wosław nej. Posługi wa li się nim ta k że wy zna w cy pra -
wosławia w Al ba nii.

Fun kcjo nując na ogro mnym te ry to rium Słowia ńsz czy z ny, scs. wchłaniał lu -
do we ele men ty fonety czno- grama tycz ne i le ksy ka l ne, tracąc sto p nio wo
względną jed no li tość. Wpływy ró ż nych dia le któw słowia ń skich wi dać już w te -
kstach XI i XII w., np. w sta ro ru skim Ewan ge lia rzu Ostro mi ra (1056/1057)
i w ser b skim Ewan ge lia rzu Mi rosława (około 1180), dla te go też za by t ków tych
nie za li cza się do ka no nu scs. Tego typu rę ko pi sy z na stę p nych stu le ci włącza -
my do ję zy ka cer kie w nosłowia ń skie go, lo ka l ne zaś od mian ki na zy wa my re da -
kcja mi: bułgarską, ma ce dońską, serbską, cho r wacką, ruską. Z re da kcji ru skiej
(z okre su Rusi Ki jo wskiej) wy dzie lają się pó ź niej re da kcje tery to ria l ne: ukra i ń -
ska, białoru ska i ro sy j ska. Ję zyk re li gi j ny całej Cer k wi pra wosław nej nosi na -
zwę cer kie wsz czyz ny ru skiej (cer kie w nosłowia ń skie go ru skiej re da kcji), po nie -
waż ko dy fi ka cja M. Smo try c kie go z 1618 lub 1619 r. nawiązuje do wzo r ców
małoru skich. 

Kres fun kcjo no wa nia re da kcji cer kie w nosłowia ń skie go jako ję zy ka lite ra c -
kie go przy pa da – w za le ż no ści od te ry to rium – na okres od połowy XVIII do
połowy XIX w. Pó ź niej jest już (pod po sta cią cer kie wsz czyz ny ru skiej) wyłącz -
nie ję zy kiem Cer k wi pra wosław nej. Do sił na pę do wych re zy g na cji z ję zy ka/re -
da kcji cer kie w nosłowia ń skie go na le żały przy naj mniej dwa czyn ni ki: świa do -
mość du żych ró ż nic mię dzy ję zy kiem pi śmien ni c twa i mową po toczną (zwłasz -
cza gwa ra mi lu do wy mi) oraz na si lający się od połowy XVIII w. wzrost świa do -
mo ści na ro do wej wśród Słowian, okre śla ny jako słowia ń skie od ro dze nie na ro -
do we i ję zy ko we. Wy ra zem tego było od czu wa nie po trze by po sia da nia od rę b -
nych na ro do wych ję zy ków li te ra c kich. Ję zy ki te okre śla się czę sto jako lu do we
(na ro do we) ję zy ki słowia ń skie – prze ciw sta wia ne re da kcjom cer kie w nosłowia -
ń skie go. Na ro do wy ję zyk ro sy j ski – opa r ty na ję zy ku po to cz nym Mo sk wy i li -
cz nych ele men tach cer kie w nosłowia ń skich – po wstał w ciągu XVIII w. W wię -
kszym sto p niu na mo wie czy sto lu do wej oparły się po zo stałe ję zy ki wscho d -
niosłowia ń skie: ukra i ń ski (kształtujący się w XIX w.) oraz białoru ski – fo r -
mujący się od dru giej połowy XIX w., ale ukształto wa ny właści wie do pie ro
w okre sie mię dzy wo jen nym XX w. Przed XIX w. na ob sza rze Ukra i ny
i Białoru si fun kcjo no wały też ję zy ki mie sza ne: cer kie w no- białoru ski i cer kiew -
no-u kraiń ski, któ re nie po win ny być uto ż sa mia ne z re da kcja mi cer kie w nosło-
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wia ń skie go. Re fo r ma ję zy ko wa Vuka Ka ra dżi cia z początku XIX w. po le gała na 
przy ję ciu za pod sta wę ję zy ka lite ra c kie go mowy lu do wej – szto ka wskich gwar
wschod nioher cegowi ń skich. W dru giej połowie XIX w. ście rały się w Bułga rii
trzy szkoły ję zy ko we: cer kie w nosłowia ń ska, słowia no bułga r ska oraz no wo buł-
ga r ska. Zwy cię ży li w dru giej połowie XIX w. zwo len ni cy opa r cia ję zy ka lite -
rac kie go na mo wie lu do wej, tj. na dia le ktach wscho d nio bułga r skich i czę ścio wo 
za cho d nio bułga r skich.

Słowia nie pra wosławni dys po no wa li Bi b lią w cer kie wsz czyź nie ru skiej – do
dzi siaj obo wiązuje ona w ich li tu r gii. Cer kiew pra wosławna od początku od no -
siła się z nie chę cią lub wręcz z wro go ścią do przekładów na ję zy ki na ro do -
we/lu do we – zwy kle tra kto wa no je jako pro fa na cję Pi s ma św. 

Ka ra dżić wydał w 1847 r. ser b ski NT, aby po ka zać spra w ność fun kcjo nalną
tego ję zy ka, któ ry wie le śro d ków ję zy ko wych za wdzię czał jed nak Bi b lii cer kie -
w nosłowia ń skiej i Wu l ga cie. ST wydał w 1868 r. Daničić, kon ty nu a tor re fo r my
ję zy ko wej Karadżicia. Cer kiew ser b ska uznała oba tłuma cze nia za re li gijną pro -
wo ka cję. W Bułga rii część du cho wie ń stwa pra wosław ne go oka zy wała nie zado -
wo le nie z po wo du uka za nia się no wo bułga r skiej Bi b lii Sławe j ko wa (1871). Ten
pię k ny ję zy ko wo tekst wy szedł zresztą dru kiem w Lon dy nie bez akce p ta cji Cer -
k wi pra wosław nej. Z większą wy ro zu miałością tra kto wała Cer kiew przekłady
bi b li j ne na ję zyk ma ce do ń ski. W XIX w. po ja wiło się wie le frag menta ry cz nych
tłuma czeń na ró ż ne gwa ry ma ce do ń skie, np. Fra g ment Sto ja na Trpko va (z lat
czter dzie s tych XIX w.), Ewan ge liarz z Ty r li su (1861), Ewan ge liarz ko ni ko wski
(1852), Ewan ge liarz z Ku la kii (1863), Ewan ge liarz z Bo bo sz czy cy (1880). W li -
te ra tu rze przed mio tu zna j du je my in fo r ma cję o 108 frag menta ry cz nych prze-
kładach bi b li j nych z XIX w. i o 11 trans la cjach z początku XX w6. Te ksty te są
rze czy wi ście przekłada mi na żywe gwa ry lu do we. Przy czy niły się one do
ukształto wa nia mace do ń skie go ję zy ka i sty lu bib li j ne go. Pełna ma ce do ń ska
Bib lia z 1990 r. re pre zen tu je już całko wi cie spra w ny ję zyk li te ra cki. Na to miast
NT z 1952 r. od zwie rcie d lał słabo znor mali zo wa ny i wy ro bio ny fun kcjo na l nie
ję zyk ogól noma cedo ń ski – w nie małym sto p niu je sz cze ję zyk lu do wy. 

Do przekładu Bi b lii na na ro do wy ję zyk ro sy j ski przystąpio no w Ro sji w pie r -
wszej połowie XIX w. Całe Pi s mo św. uka zało się w 1876 r. Ukra i ń ska Bi b lia
Ku li sza z 1903 r. (m.in. re for ma to ra or to gra fii) re pre zen tu je w du żym sto p niu
ję zyk lu do wy, świe żo ukształto wa ny na pod sta wie dia le ktu połta wsko- kijo -
wskie go. Jej na stę p ne zre wi do wa ne edy cje uka zały się chy ba do pie ro po 1990 r. 
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6 Zob. Z. Sta ma to ski, Ję zyk ma ce do ń skich przekładów fra g men tów Bi b lii od XIX wie ku do cza -
sów naj no wszych i ich tło socjo ling wisty cz ne, [w:] Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra Słowian – da w niej
i dziś III, red. B. Zie li ń ski, Po znań 1999, s. 124.



Wśród pra wosław ne go du cho wie ń stwa ro sy j skie go i ukra i ń skie go było wie lu
prze ciw ni ków na ro do wych tłuma czeń Bi b lii. 

W hi sto rii ję zy ka białoru skie go o przełamy wa niu tra dy cji ję zy ka cer kie w -
nosłowia ń skie go mo ż na mó wić w związku z Bi b lią Sko ry ny (1517–1524). Była
to pró ba ulu do wie nia ję zy ka cer kie w nosłowia ń skie go, tj. zbli że nia go do ży wej
mowy białoru skiej. Nie jest to więc ję zyk sta ro białoru ski (jak sądzi część języ -
koz na w ców białoru skich), ale ra czej cer kie w no-słowia ń sko - białoru ski z do da t -
kiem pol skich, cze skich i łaci ń skich ele men tów le ksy ka l nych. Sko ry na my ślał
za pe w ne o stwo rze niu pod sta wy ja kie goś wspó l ne go ję zy ka słowia ń skie go.
Tłuma cze nia te kstów bi b li j nych na li te ra cki ję zyk białoru ski uka zują się chy ba
do pie ro po 1990 r.

Wspo mniałem już, że w przeszłości Cer kiew pra wosławna od no siła się z nie -
chę cią do przekładów Bi b lii na ję zy ki na ro do we (wy wodzące się z gwar lu do -
wych) oraz do pro po zy cji wpro wa dza nia ich do li tu r gii. Przekłady ta kie uz na -
wa no właści wie za tłuma cze nia na ję zy ki lu do we. W li tu r gii obo wiązywał cer -
kie w nosłowia ń ski, ję zy ki na ro do we miały je dy nie sta tus ję zy ków urzę do wych
Ko ściołów pra wosław nych – od XIX w. w Ro sji i pó ź niej w in nych słowia ń -
skich Ko ściołach pra wosław nych. Po do b nie kwe stię ję zy ka tra kto wa no w Ko -
ście le uni c kim i w Ko ście le sta ro wie r ców.

Jak się wy da je, Ko ściół sta ro wie r ców do dzi siaj ce chu je sta no wi sko kon ser -
waty w ne – ję zy kiem li tu r gii i mo d litw jest wyłącz nie cer kie w nosłowia ń ski.
W ciągu XX w. (a zwłasz cza na przełomie XX i XXI w.) sto su nek Ko ścioła pra -
wosław ne go oraz Ko ścioła uni c kie go do spraw ję zy ka litu rgi cz ne go sto p nio wo
się zmie niał7. 

W okre sie oku pa cji hi t le ro wskiej ję zyk ukra i ń ski stał się ję zy kiem litu r gi cz -
nym Auto kefa licz ne go Ko ścioła Pra wosław ne go w Ge ne ra l nej Gu be r ni – przy -
naj mniej w so bo rze św. Ma rii Ma g da le ny w Wa r sza wie8. W całym świe cie sło-
wiańskim ję zy ki na ro do we po ja wiają się w li tu r gii pra wosław nej w ogra ni czo -
nym za kre sie, na to miast w zna cz nie wię kszym sto p niu są one obe c ne w li tu r gii
Ko ściołów uni c kich. Pro blem obe cno ści ję zy ków na ro do wych w na bo że ń -
stwach słowia ń skich Ko ściołów pra wosław nych i słowia ń skich Ko ściołów uni -
c kich nie zo stał dotąd na uko wo opra co wa ny. W przyszłości na le ży wy ko rzy stać 
wie le źró deł: opub li ko wa ne do ku men ty, ma te riały ar chi wa l ne, pra sę re li gijną,
wy wia dy z du cho wie ń stwem i wie r ny mi, an kie ty itd. 
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7 M. Papie rzyń ska- Tu rek, Mię dzy tra dycją a rze czy wi sto ścią. Pa ń stwo wo bec pra wosławia
1918–1939, Wa r sza wa 1989; K. Ur ban, Ko ściół pra wosławny w Pol sce 1945–1970, Kra ków
1996. 

8 Zob. A. Mi ro no wicz, Ko ściół prawosławny na zie miach pol skich w XIX i XX wie ku,
Białystok 2001, s. 204–205.



5. Przekłady bi b li j ne na słowia ń skie mi kro ję zy ki li te ra c kie
 Słowia ń skie mi kro ję zy ki li te ra c kie to – naj ogó l niej mówiąc – ję zy ki pi -

śmien ni c twa małych na ro dów słowia ń skich lub słowia ń skich grup et ni cz nych.
Ce chu je je mnie j szy lub wię kszy sto pień nor ma li za cji, mnie j sza lub wię ksza ró -
ż no rod ność gatun kowo- styli stycz na pi śmien ni c twa, ró ż ny sto pień udziału no si -
cie li ty ch że mi kro ję zy ków w ży ciu społecz nym. 

Te r min słowia ń skie mi kro ję zy ki li te ra c kie (cлавянские литературные мик-
роязыки) stwo rzył i upo wsze ch nił w języ ko z na wstwie sla wi sty cz nym A. D. Du-
li czen ko. Wcześniej fun kcjo no wały prze wa ż nie te r mi ny: ję zy ki re gio na l ne, ję zy -
ki pi śmien ni c twa grup et ni cz nych. Mi kro ję zy ki te ist nieją od da w na lub po wsta- 
ły w ciągu osta t nich kil ku dzie się ciu lat.

A. D. Du li czen ko wy ró ż nił w 1981 r. 12 tego typu ję zy ków, w dwu to mo wej
zaś pra cy z lat 2003–2004 18 mi kro ję zy ków i 2 pro je kty/eks pe ry men ty9: mi kro -
ję zy ki w y  s p o  w e  – ru si ń ski w Wo j wo di nie i Cho r wa cji, chorwac ko-gra -
diszcia ń ski w Au strii, na Wę grzech, na Mo ra wach i pod Bra tysławą, chorwa -
cko-mo liza ń ski w pro win cji Mo li se we Włoszech, re zja ń ski (dia lekt słowe ń ski
we Włoszech), ba nac ko - bułga r ski w Ru mu nii i Ser bii; p e r y  f e r y j  n o - w y  -
s p o  w e  – ka r pa c ko- ru si ń ski/łem ko wski na Ukra i nie, we wschod niej Słowa cji, 
w Pol sce oraz na Wę grzech i w Ru mu nii, w USA i w Ka na dzie, mace doń skoe -
gej ski (Gre cja, skąd Mace do ń czy cy emi gro wa li do ró ż nych kra jów), po ma cki
w Bułga rii i Gre cji, we ne c ko-słowe ń ski we Włoszech;  p e  r y  f e  r y j  n e / r e  -
g i o  n a  l  n e  – cza ka wski, ka j ka wski, pre k mu r sko-słowe ń ski w Słowe nii, Au -
strii i na Wę grzech, la ski na po gra ni czu cze sko- po l skim, wscho d niosłowa cki,
zacho dnio po le ski;  a u t o  n o  m i  c z  n e  – ka szu b ski, gó r nołuży cki i do l nołuży -
cki. Pod ję to rów nież pró by ko dy fi ka cji in nych mi kro ję zy ków słowia ń skich, np.
mo ra wskie go, ma zu r skie go, pod hala ń skie go, śląskie go, wi c kie go (vičski jan zyk
– ję zyk opa r ty na pol skich gwa rach kre so wych z ob sza ru Li twy), hol sza ń skie go 
(ję zyk opa r ty na gwa rach białoru skich z ob sza ru Li twy).

Naj pierw chciałbym po świę cić ki l ka uwag tzw. ję zy kom auto no mi cz nym –
gó r nołuży c kie mu, do l nołuży c kie mu i ka szu b skie mu. Ję zy ki łuży c kie od da w na
są tra kto wa ne jako rów no pra w ne ję zy ki słowia ń skie – do mi kro ję zy ków włącza 
się je ze wzglę du na małą li cz bę użyt ko w ni ków. Ka szu b ski za oso b ny ję zyk (nie 
zaś sko dyfi ko wa ny re gio na l ny ję zyk) uwa ża co raz wię cej języ koz na w ców, rów -
nież w Pol sce. Naj sta r sze ka szu b skie za by t ki ję zy ko we za wie rają fra g men ty bi -
b li j ne. Cho dzi tu taj o Du cho w ne pie ś ni Kro fe ja (1586), Mały Ca te chism Brüg-
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9 Дуличенко A. D., Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования
и развития), Таллин–Валгус 1981; A. D. Дуличенко, Славянские литературные микро-
языки. Образцы текстов, I–II, Тарту 2003–2004.



gemanna/Mo st ni ka (1643) i Pe ry ko py smołdzi ń skie (1699–1701). Są to przekła- 
dy na ję zyk pol ski, któ ry jest jed nak przesączo ny li cz ny mi ele men ta mi ży wej
mowy ka szu b skiej, a więc ję zyk tych te kstów mo ż na uz nać w pe w nym sen sie
za lu do wy. Dwie ka szu b skie edy cje NT to dzieła trans la to r skie F. Gru czy (1992) 
i E. Gołąbka (1993)10. Nawiązują one do ponad stu le t niej tra dy cji ję zy ka pi -
śmien ni c twa, tj. do w mia rę znor mali zowa ne go ję zy ka lite ra c kie go. Nie są to
więc z pe w no ścią przekłady na ję zyk lu do wy, ale Gru cza i Gołąbek mu sie li po -
ko nać trud no ści (choć mnie j sze) po do b ne do tych, któ re na po ty ka li trans la to rzy
da w nych przekładów na dia le kty słowia ń skie i słabo je sz cze zinte lektu alizo wa -
ne ję zy ki pi śmien ni c twa. Z ko nie cz no ści wpro wa dza no więc neo lo gi z my sło-
wo twó r cze i se man ty cz ne oraz do sko na lo no ka szu b ski styl bi b li j ny po przez
odwołanie się do śro d ków ję zy ko wych pol szczy z ny.

Na sza wie dza o przekładach bi b li j nych na mi kro ję zy ki słowia ń skie jest
pobie ż na. Naj waż nie j sze in fo r ma cje po dam na pod sta wie uwag wstę p nych
A. D. Du li czen ki do pró bek te kstów mi kro ję zy ków słowia ń skich. Pre k mu r -
sko-słowe ń ski NT Küzmiča (1771) z pe w no ścią dużo za wdzię cza słowe ń skiej
Bi b lii Da l ma ti na (1584), któ ra była źródłem wzo rów ję zy ko wych w przekład zie 
na nie po rad ny ję zy ko wo dia lekt. Tłuma cze na inne mi kro ję zy ki słowia ń skie
mo gli odwołać się do zróż ni co wa nej – w za le ż no ści od kon kre t ne go ję zy ka –
pod wzglę dem ilo ścio wym i ga tun ko wym tra dy cji ję zy ka pi śmien ni c twa. Cho -
dzi tu taj o na stę pujące wy da nia: ru si ń skie Ewan ge lie (1985), chorwac ko-gra -
diszcia ń ski NT (1952), chorwa cko-mo liza ń ski NT (1973–1974), re zja ń skie fra g -
men ty Ewan ge lii (1982), ba nac ko - bułga r ski NT (rę ko pis z XIX w., ogłoszo ny w 
pra cy filo lo gi cz nej w 1900 r.), karpa cko- rusi ń ski (łem ko wski) fra g ment NT
(1851), we ne cja ń sko-słowe ń skie fra g men ty Ewan ge lii (2000). W ka ż dym z tych 
tłuma czeń ko m po nent ję zy ka lu do we go był z pe w no ścią spo ry. Jako lu do wy
mo ż na bez wa ha nia okre ślić wscho d niosłowa cki ję zyk sta re go ka te chi z mu z cy -
ta ta mi z NT (1750). Brak od no to wa nych w li te ra tu rze na uko wej przekładów bi -
b li j nych na na stę pujące mi kro ję zy ki słowia ń skie: mace doń skoe gej ski, po ma cki, 
la ski, zacho dnio po le ski, wi cki, ho l sza ń ski. Je śli ta kie te ksty po ja wią się, to mo -
ż na bę dzie na zwać je tłuma cze nia mi na ję zy ki lu do we.

Ist nieją frag men tary cz ne przekłady bi b li j ne na dawną cza ka wsz czyz nę i kaj -
ka wsz czyz nę. Nie mam in fo r ma cji o te kstach bi b li j nych we współcze ś nie kody -
fi ko wa nych mi kro ję zy kach – cza ka wskim i ka j ka wskim.

Ewan ge lie w przekład zie (ra czej w od po wied niej prze ró b ce Bi b lii Tysiącle -
cia) na gwa rę gó ra li jed ni tra ktują jako tłuma cze nie na pol ski dia lekt pod ha la ń -
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10 Zob. Tre der J., Tłuma cze nia Bi b lii na ję zyk ka szu b ski, [w:] Bi b lia w ku l tu rze, red. S. Rzep-
czy ń ski, Słupsk 1996, s. 273–292.



ski, inni zaś jako transla cję na pod ha la ń ski mi kro ję zyk li te ra cki. Oto fra g ment
z Ewan ge lii według św. Ma te u sza: (1, 18–25)12: 

S na ro dzy niem Je zu sa Kry stu sa było tak: Po ślu bie Ma t ki Jego, Ma ry je, s Jó ze fem, piy r wyj za -
nim za cy ni ra zem sie dzieć, za sto m piyła bez przy cy ne Du cha Świyn te go. 19 Chłop Jyj, Jó zef, był
cłekem spra wie d li wym i nie fcioł, coby Jom ob ga do wa li; fcioł Jom po ci chu posłać pre cki.20 Kie
se to na my śloł, ja nioł Pana po ko zoł sie mu na spa niu i pe dzioł: „Jó ze fie, synu Da wi da, nie bój sie
wzionść ku so bie Ma ry je, two jyj baby; bo s Du cha Świyn te go jest to, co sie w Niyj po cy no.21 Po -
ro dzi Syna, fto re mu do cie mia no Je zus, bo Ón wy ba wi swo ik lu dzi od ik grzy chów”.22 

A stało sie to sy ć ko, coby sie do kó nało słowo Pana, wy pe dzia ne bez Pro ro ka:23 To Dzie wi ca
po c nie i po ro dzi Syna, fto re mu da dzom imie Em ma nu el, to jest „Bóg s nami”.24 Kie sie obu dziył
ze spa nio, zro biył tak, jako mu przy ko zoł ja nioł Pa ń ski: wzion swo jom Babe do sie, 25 ale sie do
Niyj nie na bli zoł, jaze po ro dziyła Syna, fto re mu doł imie Je zus.

Część wy zna w ców ka to li cyz mu i ró ż nych od mian pro te stan tyz mu uwa ża
przekłady bi b li j ne na gwa rę/żywy ję zyk lu do wy za pro fa na cję Pi s ma św., ale
dla ich zwo len ni ków ta kie te ksty są źródłem po zy ty w nych prze żyć re li gi j nych.
Sądzę, że zna cz nie wię cej prze ciw ni ków tłuma czeń na re gio na l ne gwa ry jest
wśród wy zna w ców Ko ściołów wschod nich, w któ rych od początku do mi no wał
„świę ty” ję zyk cer kie w nosłowia ń ski – wyso kopre sti żo wy w sto sun ku do ję zy -
ków „lu do wych” (ję zy ków pi śmien ni c twa na ro do we go i mowy ró ż nych od mian 
ko mu ni ka cji ust nej). 

Wa r to sporządzić spis bib lio gra ficz ny przekładów na współcze s ne dia le kty
słowia ń skie i wy dać ogó l nosłowiańską chre sto ma tię pa ra le l nych miejsc te kstu
bib li j ne go. 
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Sum ma ry

The pro blem of Bi b le trans la tions into folk lan gu a ges in the Sla vic world 
(on the Eu ro pe an ba c k gro und)

The ol dest trans la tions of the Bi b le (mo st ly fra g men ta ry) into va rio us Eu ro pe an lan gu a ges
were ba sed on folk lan gu a ges, which were intel lectu a li sed un der the in flu en ce of con tacts with hi -
g hly pre sti gio us lan gu a ges – ma in ly Gre ek and La tin. In the ci r c le of Sla vic Ro man cu l tu re, folk
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lan gu a ge ma te rial was intel lectu a li sed in bi b li cal trans la tions pri ma ri ly by La tin (Czech, Polish,
re gio nal Cro a tian lan gu a ges). Ge r man was the most im po r tant so u r ce of lin gu i stic skills (to a les -
ser ex tent La tin and Gre ek) of the ol dest Sor bian and Slo ve nian trans la tions. To a gre at de gree,
the folk lan gu a ge is pre sen ted by Slo vak trans la tions from the pe riod from the 18th cen tu ry to the
mid-19th cen tu ry. They owe the Czech Bi b le and pa r t ly the Vu l ga te the ap pro pria te le vel of lan gu -
a ge me ans. 

In the ci r c le of Sla vic By zan ti ne cu l tu re, the fun c tion of li tu r gi cal lan gu a ge and all wri ting was 
fu l fil led for a long time by Old Church Sla vo nic and la ter Church Sla vo nic. Cy ril and Methodius’
trans la tions from the se cond half of the 9th cen tu ry is an exa m p le of intel lectu a li sing Sla vo nic Ma -
ce do nian dia lect of the re gion of Thes sa lo ni ki on the ba sis of the Gre ek lan gu a ge pat terns. The
na tio nal lan gu a ges of Or t ho dox Slavs (Bu l ga rian, Ma ce do nian, Ser bian, Rus sian, Ukra i nian, Be -
la ru sian) fo r med qu i te late on the ba sis of folk dia lects and col lo qu ial lan gu a ges of ur ban cen tres.
The Or t ho dox Church tre a ted the trans la tions of the Bi b le into na tio nal (folk) Sla vo nic lan gu a ges
with re lu c tan ce, or even with ou tright ho sti li ty. In each of the trans la tions of bi b li cal texts into so -
- cal led li te ra ry Sla vo nic mic ro- lan gua ges (e.g. Ka s hu bian, Pod ha le dia lect, Le m ko, Re sian dia -
lect, Bana tian- Bul ga rian) the co m po nent of folk lan gu a ge is ce r ta in ly la r ge. 
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