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SèOWO WSTEÎPNE

Najbardziej specyficznaÎ cechaÎ chrzesÂcijanÂstwa jest to, zÇe nastaÎpiøo w nim
spotkanie RzeczywistosÂci Boskiej z historiaÎ. W sposoÂb najbardziej ewidentny
staøo sieÎ to we wcieleniu Syna BozÇego, w Jego historycznym zÇyciu i dziaøalnosÂci. Wkroczenie Syna BozÇego w dzieje ludzkosÂci i niejako zasÂlubiny z niaÎ to
fakt oryginalny, nieznajdujaÎcy analogii w innych religiach, absolutnie wyjaÎtkowy, jedyny i niepowtarzalny, z jakim nie da sieÎ poroÂwnacÂ roÂzÇnego rodzaju
awatar (o jakich moÂwi sieÎ np. w hinduizmie), ktoÂre nie majaÎ wymiaru historycznego.
PrzyjsÂcie na sÂwiat Syna BozÇego, Jego zÇycie, nauczanie, dziaøalnosÂcÂ i wydarzenia paschalne stanowiaÎ centrum historii zbawienia. W sensie zbawczym
wraz z Jezusem Chrystusem nastaøa peønia czasoÂw. Historia zbawienia zaczeÎøa
sieÎ realizowacÂ juzÇ od momentu stworzenia sÂwiata i czøowieka. Zmierzaøa do
Jezusa Chrystusa jako swojego centrum. Od objawieniowozbawczych wydarzenÂ ziemskiego zÇycia Jezusa Chrystusa zmierza ona do finalnego wypeønienia
sieÎ w czasach eschatycznych. SaÎ to czasy KosÂcioøa, w ktoÂrym nadal obecny jest
Zmartwychwstaøy i Duch SÂwieÎty, aktualizujaÎcy z woli Ojca zbawcze wydarzenia wcielonego Sowa BozÇego. Caøa historia zbawienia jest realizacjaÎ zbawczej
ekonomii BozÇej.
Wszystkie najwazÇniejsze wydarzenia objawieniowozbawcze (stworzenie
sÂwiata, czøowieka, jego upadek, obietnice mesjanÂskie, wyzwolenie z niewoli
egipskiej, liczne przymierza, powstanie idei KroÂlestwa BozÇego) byøy zachowywane w pamieÎci zbiorowej SynoÂw Izraela i przekazywane drogaÎ tradycji z pokolenia na pokolenie oraz wspominane (anamneza) w czasie zebranÂ liturgiczno-kultycznych. Stanowiøy osnoweÎ zÇycia religijno-moralnego. RoÂwnoczesÂnie
zwiastowaøy wydarzenia wieÎksze i definitywne, ktoÂre miaøy nastaÎpicÂ wraz
z przyjsÂciem Mesjasza PanÂskiego. Lud Przymierza staø sieÎ Ludem Obietnicy.
Lud Obietnicy zmierzaø do eschatycznej peøni w Jezusie Chrystusie.
PrzekazywanaÎ ustnie od VIII wieku przed Chrystusem TradycjeÎ stopniowo, na przestrzeni wiekoÂw, spisywano. W ten sposoÂb powstaøy sÂwieÎte ksieÎgi,
zawierajaÎce zgodnie z wiaraÎ adresowane do czøowieka søowo BozÇe oraz byøy
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sÂwiadectwem dzieø, ktoÂre BoÂg dokonaø dla jego zbawienia, a zatem przekazywaøy tresÂci objawieniowozbawcze.
O ile ksieÎgi Starego Przymierza byøy spisywane w ciaÎgu szesÂciu czy siedmiu
stuleci, o tyle wszystkie pisma nowotestamentalne powstaøy w drugiej poøowie
I wieku. Utrwalone zostaøy søowa, czyny i dzieøa Jezusa, przekazywane wczesÂniej ustnie przez apostoøoÂw, ucznioÂw i sÂwiadkoÂw Jego zÇycia, ktoÂrzy zinterpretowali Jego historieÎ w sÂwietle wydarzenÂ paschalnych. RoÂzÇne tradycje ksztaøtowaøy sieÎ juzÇ w czasach nauczania i ziemskiej dziaøalnosÂci Jezusa, i dalej ± po
zmartwychwstaniu, gøoÂwnie w celach misyjnych i obrony wiary. ZaroÂwno ustne
tradycje popaschalne (ale jakosÂ juzÇ skodyfikowane), jak i te spisywane potem
we fragmentach, w poszczegoÂlnych ksieÎgach, od samego poczaÎtku istnienia
KosÂcioøa ± czyli od Wielkanocy ± byøy osnowaÎ zÇycia liturgicznego. W liturgii
chrzcielnej i eucharystycznej dokonywaøa sieÎ aktualizacja wydarzenÂ objawieniowozbawczych.
Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu trzeba rozumiecÂ jako jednosÂcÂ.
Mistrz z Nazaretu czeÎsto uczyø, zÇe na Nim i w Nim speøniajaÎ sieÎ Pisma, czyli
BozÇe obietnice i proroctwa mesjanÂskie. W Nim tezÇ znajdujaÎ one swoÂj sens
finalny. Nic dziwnego, zÇe juzÇ apologeci i Ojcowie KosÂcioøa (sÂw. Justyn, sÂw.
Ireneusz, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, sÂw. Augustyn) mocno podkresÂlali jednosÂcÂ obu TestamentoÂw, ktoÂre sieÎ wzajemnie dopeøniajaÎ i objasÂniajaÎ.
Caøe Pismo SÂwieÎte jest ksieÎgaÎ KosÂcioøa. Jego kanon zostaø ostatecznie okresÂlony w IV wieku. Magisterium KosÂcioøa otrzymaøo charyzmat jego poprawnej
interpretacji, jednak UrzaÎd Nauczycielski nie stoi ponad søowem BozÇym, lecz
jemu søuzÇy (por. DV 10).
Trzeba pamieÎtacÂ, zÇe Pismo SÂwieÎte zostaøo spisane pod natchnieniem Ducha
ÂSwieÎtego. WspoÂøczesÂnie charyzmat natchnienia jest rozumiany szeroko ± nie
tylko odnosi sieÎ do procesu redagowania ksiaÎg biblijnych, ale takzÇe do tradycji,
ktoÂre oÂw proces poprzedzaøy, a zachowywaøy i przekazywaøy istoteÎ Objawienia
BozÇego i sens historii zbawienia.
Eksponowane dotaÎd momenty spotkania objawiajaÎcego sieÎ w historii Boga
z czøowiekiem (ludzkosÂciaÎ): ksztaøtowanie sieÎ w czasie tradycji religijnych
(przekazujaÎcych zaroÂwno søowo BozÇe, jak i sÂwiadczaÎce o dokonanych przez
Boga dzieøach), a nasteÎpnie spisanie tych tradycji w ksieÎgi pokazujaÎ w sposoÂb
absolutnie jednoznaczny, zÇe BoÂg rzeczywisÂcie objawiø sieÎ w historii, w konkretnym miejscu i czasie. Innymi søowy, Objawienie BozÇe realizujaÎce sieÎ zaroÂwno
poprzez okresÂlone wydarzenia, jak i w procesie ich ustnego przekazywania,
a nasteÎpnie spisywania utrwalonej Tradycji jest zdane na konkret kultury,
jeÎzyka, pojeÎcÂ, wyrazÇenÂ, gatunkoÂw. KsiaÎdz Wincenty Granat spisywanie søowa
BozÇego i zawarcie go w ksieÎgach sÂwieÎtych poroÂwnuje do aktu wcielenia Syna
BozÇego. MoÂwi, zÇe jest to niejako drugie wcielenie Søowa BozÇego, tym razem
w teksty ksiaÎg sÂwieÎtych. I tak Biblia, ktoÂra jest ksieÎgaÎ KosÂcioøa, wraz z nim
wciela sieÎ w ciaÎgu dziejoÂw w roÂzÇne kultury, oddziaøuje na nie, inspiruje zÇycie
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duchowe i kulturowe narodoÂw, napeønia je wartosÂciami i posiada niepowtarzalne znaczenie dla ludzkosÂci.
Objawienie jest rzeczywisÂcie dzieøem Bosko-ludzkim. Konstytucja Dei verbum przypomina, zÇe ma ono dwoÂch autoroÂw: Boga i czøowieka. W zwiaÎzku
z tym Pismo SÂwieÎte roÂzÇni sieÎ od zwykøych ksiaÎzÇek. Jego powstawaniu i dziejom
towarzyszy (na wszystkich etapach), o czym juzÇ wspomniano, natchnienie Ducha SÂwieÎtego. Charyzmat ten towarzyszy takzÇe dziejom ksiaÎg sÂwieÎtych. Chodzi
o to, aby BozÇa Prawda i wydarzenia objawieniowozbawcze byøy przekazywane
w sposoÂb bezbøeÎdny i zachowywaøy swoÂj nadprzyrodzony walor. By dobrze
interpretowacÂ i rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte trzeba gruntownie poznawacÂ kontekst,
w ktoÂrym ono powstawaøo i w ktoÂrym przekazywana byøa ustna Tradycja: duzÇe
znaczenie ma jeÎzyk, historia okresÂlonych ludoÂw, ich dzieje, obyczaje, filozofia,
mity, wierzenia, tradycje itp. Na to zwracajaÎ uwageÎ niemal wszyscy biblisÂci,
UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa i Papieska Komisja Biblijna.
Tym zagadnieniom chcemy posÂwieÎcicÂ kolejny ± juzÇ czwarty ± numer StudioÂw Nauk Teologicznych PAN. Problematyka kulturowego kontekstu Biblii
jest ciaÎgle aktualna i wzbudza zÇywe zainteresowanie nie tylko wsÂroÂd biblistoÂw
i teologoÂw katolickich, ale takzÇe naukowcoÂw innych specjalizacji. Temat zostaø
zaproponowany na jednym z posiedzenÂ Komitetu Nauk Teologicznych, w 2008
roku, zasÂ ksztaøt i zakres problematyki niniejszego tomu StudioÂw zawdzieÎczamy dwoÂm wybitnym biblistom polskim, a mianowicie ks. Romanowi Bartnickiemu i ks. Antoniemu Troninie. Ze swej strony skøadam serdeczne podzieÎkowania wspomnianym KsieÎzÇom Profesorom oraz wszystkim Autorom za wøaÎczenie sieÎ w przygotowanie tychzÇe StudioÂw. DzieÎki kreatywnemu udziaøowi
znakomitych AutoroÂw niewaÎtpliwie wzroÂsø walor naukowy tego opracowania.
OddajaÎc kolejny tom StudioÂw do raÎk P.T. CzytelnikoÂw, wyrazÇam nadziejeÎ,
zÇe beÎdzie on zÇyczliwie przyjeÎty na rynku wydawniczym oraz przyczyni sieÎ do
bardziej wszechstronnego i starannego poznawania Biblii, w tym wypadku od
strony kulturowej. ZÇyczeÎ przyjemnej i pogøeÎbionej lektury.
Redaktor Naczelny
Ks. Marian Rusecki
Lublin, BozÇe Narodzenie 2009 r.
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DO UCZESTNIKOW ZGROMADZENIA PLENARNEGO
PAPIESKIEJ KOMISJI BIBLIJNEJ, 23 IV 2009

KsieÎzÇe kardynale, ekscelencjo, drodzy czøonkowie Papieskiej Komisji Biblijnej!
Miøo mi znoÂw was przyjaÎcÂ na zakonÂczenie dorocznego zgromadzenia plenarnego. DzieÎkujeÎ kard. Williamowi Levadzie za søowa powitania oraz za
zwieÎzøe przedstawienie tematu, ktoÂremu posÂwieÎcilisÂcie swoje wnikliwe refleksje podczas obrad. ZebralisÂcie sieÎ po raz kolejny, aby pogøeÎbicÂ bardzo wazÇne
zagadnienie, jakim jest natchnienie i prawda w Biblii. To zagadnie dotyczy nie
tylko teologii, lecz samego KosÂcioøa, gdyzÇ zÇycie i misja KosÂcioøa muszaÎ opieracÂ
sieÎ na Søowie BozÇym, ktoÂre jest duszaÎ teologii i zarazem inspiracjaÎ caøej chrzesÂcijanÂskiej egzystencji. Ponadto temat przez was rozwazÇany wiaÎzÇe sieÎ z kwestiaÎ,
ktoÂra szczegoÂlnie lezÇy mi na sercu, poniewazÇ interpretacja Pisma SÂwieÎtego ma
fundamentalne znaczenie dla wiary chrzesÂcijanÂskiej i dla zÇycia KosÂcioøa.
Jak przypomniaø przewodniczaÎcy Komisji, w Encyklice Providentissimus
Deus papiezÇ Leon XIII daø katolickim egzegetom nowe bodzÂce i wskazoÂwki
w kwestii natchnienia, prawdy i hermeneutyki biblijnej. PoÂzÂniej Pius XII w swojej Encyklice Divino afflante Spiritu zebraø i uzupeøniø wczesÂniejsze nauczanie
oraz wezwaø katolickich egzegetoÂw, by szukali rozwiaÎzanÂ zgodnych z doktrynaÎ
KosÂcioøa, uwzgleÎdniajaÎc pozytywny wkøad nowych metod interpretacji, ktoÂre
powstaøy w mieÎdzyczasie. Ci dwaj papiezÇe zdecydowanie pobudzili rozwoÂj
studioÂw biblijnych, o czym moÂwiø roÂwniezÇ ksiaÎdz kardynaø, po czym ten sam
kierunek zostaø w peøni potwierdzany, a nasteÎpnie szerzej potraktowany przez
SoboÂr WatykanÂski II, dzieÎki czemu skorzystaø na tym i nadal korzysta KosÂcioÂø.
W szczegoÂlnosÂci soborowa Konstytucja Dei verbum do dzisÂ przysÂwieca badaniom katolickich egzegetoÂw i wzywa duszpasterzy oraz wiernych, aby nieustannie sieÎ posilali przy stole Søowa BozÇego. W zwiaÎzku z tym SoboÂr przypomina
przede wszystkim, zÇe BoÂg jest Autorem Pisma SÂwieÎtego: ¹Prawdy przez Boga
objawione, zawarte i przedøozÇone na pisÂmie w ksieÎgach sÂwieÎtych, zostaøy spisane pod natchnieniem Ducha SÂwieÎtego. KsieÎgi zaroÂwno Starego, jak Nowego
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Testamentu sÂwieÎta Matka±KosÂcioÂø na podstawie wiary apostolskiej uznaje w caøosÂci, ze wszystkimi ich czeÎsÂciami, za sÂwieÎte i kanoniczne, dlatego zÇe spisane pod
natchnieniem Ducha SÂwieÎtego, Boga majaÎ za autora i jako takie zostaøy KosÂcioøowi przekazaneº (Dei verbum, 11). A skora wszystko, co twierdzaÎ natchnieni autorzy lub hagiografowie, winno sieÎ uwazÇacÂ za stwierdzone przez Ducha
SÂwieÎtego, niewidzialnego i transcendentnego Autora, to nalezÇy uznacÂ, zÇe ¹ksieÎgi Pisma w sposoÂb pewny, wiernie i bez bøeÎdu uczaÎ prawdy, jaka z woli Boga
zostaøa zapisana w ksieÎgach sÂwieÎtych dla naszego zbawieniaº (tamzÇe, 11).
Z poprawnego opisania idei BozÇego natchnienia i prawdy Pisma SÂwieÎtego
wynikajaÎ pewne normy, ktoÂre bezposÂrednio dotyczaÎ jego interpretacji. Ta
sama Konstytucja Dei verbum, po stwierdzeniu, zÇe Autorem Biblii jest
BoÂg, przypomina nam, zÇe w PisÂmie SÂwieÎtym BoÂg moÂwi do czøowieka ludzkim
jeÎzykiem. Ta bosko-ludzka synergia jest bardzo istotna. BoÂg prawdziwie moÂwi do ludzi ich jeÎzykiem. Aby poprawnie interpretowacÂ Pismo SÂwieÎte, nalezÇy
zatem z uwagaÎ poszukiwacÂ tego, co naprawdeÎ hagiografowie chcieli powiedziecÂ i co BoÂg pragnaÎø wyrazicÂ poprzez ludzkie søowa, ¹BozÇe bowiem søowa
wyrazÇone ludzkimi jeÎzykami, upodobniøy sieÎ do ludzkiej mowy, podobnie jak
niegdysÂ Søowo Wiekuistego Ojca, przyjaÎwszy søabe ludzkie ciaøo, upodobniøo
sieÎ do ludziº (Dei verbum, 13). Te wskazoÂwki, konieczne do poprawnej interpretacji historycznoliterackiej, beÎdaÎcej pierwszym wymiarem wszelkiej egzegezy, muszaÎ bycÂ nasteÎpnie powiaÎzane z zaøozÇeniami nauki o natchnieniu
i prawdzie w PisÂmie SÂwieÎtym. Z faktu, zÇe Pismo jest natchnione, wynika
gøoÂwna zasada poprawnej interpretacji, bez ktoÂrej SÂwieÎte teksty pozostaøyby
martwym tekstem dotyczaÎcym wyøaÎcznie przeszøosÂci: Pismo SÂwieÎte ¹powinno
bycÂ odczytywane i objasÂniane w tym samym duchu, w jakim zostaøo spisaneº
(Dei verbum, 12).
W zwiaÎzku z tym SoboÂr WatykanÂski II wskazuje trzy kryteria, zawsze potrzebne do interpretacji Pisma SÂwieÎtego zgodnej z Duchem, ktoÂry je natchnaÎø.
Przede wszystkim szczegoÂlnaÎ uwageÎ nalezÇy zwracacÂ na tresÂcÂ oraz jednosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego: tylko jako caøosÂcÂ jest ono Pismem SÂwieÎtym. RzeczywisÂcie, chocÂ
KsieÎgi, ktoÂre sieÎ na nie skøadajaÎ, roÂzÇniaÎ sieÎ od siebie, Pismo SÂwieÎte stanowi
jednaÎ caøosÂcÂ na mocy jednosÂci zamysøu Boga, ktoÂrego centrum i sercem jest
Jezus Chrystus (por. èk 24,25±27.44±46). Po drugie, nalezÇy odczytywacÂ Pismo
w konteksÂcie zÇywej tradycji caøego KosÂcioøa. Jak powiedziaø Orygenes: ¹Sacra
Scriptura principalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis
scriptaº, czyli ¹Pismo SÂwieÎte najpierw jest zapisane w sercu KosÂcioøa, a potem
na pergaminieº. W swej Tradycji KosÂcioÂø przechowuje zÇywaÎ pamieÎcÂ Søowa
BozÇego, a Duch SÂwieÎty przekazuje mu jego interpretacjeÎ w sensie duchowym
(por. Orygenes, Homiliae in Leviticum, 5,5).
Trzecie kryterium stanowi koniecznosÂcÂ zwracania uwagi na analogieÎ wiary,
czyli na to, zÇe poszczegoÂlne prawdy wiary saÎ spoÂjne ze sobaÎ, a takzÇe z caøosÂciowym planem Objawienia i peøniaÎ BozÇej ekonomii w nim zawartej.
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Zadaniem badaczy, ktoÂrzy roÂzÇnymi metodami prowadzaÎ studia nad Pismem SÂwieÎtym, jest wnoszenie wkøadu zgodnie z wyzÇej wymienionymi zasadami do coraz gøeÎbszego zrozumienia i wydobycia znaczenia Pisma SÂwieÎtego.
Naukowe badanie sÂwieÎtych tekstoÂw jest rzeczaÎ wazÇnaÎ, ale samaÎ w sobie niewystarczajaÎcaÎ, gdyzÇ odnosiøoby sieÎ jedynie do wymiaru ludzkiego. Aby uszanowacÂ spoÂjnosÂcÂ wiary KosÂcioøa, katolicki egzegeta musi uwazÇnie odnajdywacÂ
w tych tekstach Søowo BozÇe, w obreÎbie wiary KosÂcioøa. Gdyby zabrakøo tego
nieodzownego punktu odniesienia, badania egzegetyczne pozostaøyby niepeøne, gdyzÇ straciøyby z oczu swoÂj gøoÂwny cel, mogøyby zostacÂ sprowadzone do
czysto literackiego odczytania, w ktoÂrym traci sieÎ z oczu prawdziwego Autora,
ktoÂrym jest BoÂg. Ponadto interpretacja Pisma SÂwieÎtego nie mozÇe bycÂ jedynie
indywidualnym wysiøkiem naukowym, lecz zawsze powinna bycÂ konfrontowana, wøaÎczana i posÂwiadczana przez zÇywaÎ tradycjeÎ KosÂcioøa. Norma ta ma decydujaÎce znaczenie dla okresÂlenia wøasÂciwej i wzajemnej relacji mieÎdzy egzegezaÎ a Magisterium KosÂcioøa. Katolicki egzegeta nie czuje sieÎ jedynie czøonkiem wspoÂlnoty naukowej, lecz takzÇe i przede wszystkim czøonkiem wspoÂlnoty
ludzi wierzaÎcych wszystkich czasoÂw. Owe teksty nie zostaøy bowiem dane pojedynczym badaczom czy wspoÂlnotom naukowym, ¹by zaspokoicÂ ich ciekawosÂcÂ
lub im dostarczycÂ przedmiotu studioÂw i badanÂº (Divino afflante Spiritu, EB
566). Teksty natchnione przez Boga zostaøy powierzone w pierwszej kolejnosÂci
wspoÂlnocie wierzaÎcych, KosÂcioøowi Chrystusowemu, aby zasilacÂ zÇycie wiaraÎ
i kierowacÂ zÇyciem miøosÂciaÎ. Od uwzgleÎdnienia tego celu zalezÇy moc i skutecznosÂcÂ biblijnej hermeneutyki.
Encyklika Providentissimus Deus przypomniaøa teÎ fundamentalnaÎ prawdeÎ
i zwroÂciøa uwageÎ na to, izÇ przestrzeganie tej zasady nie tylko nie utrudnia badanÂ
biblijnych, ale sprzyja ich prawdziwemu rozwojowi. Powiedziaøbym, zÇe hermeneutyka wiary lepiej odpowiada realiom tego tekstu nizÇ hermeneutyka racjonalistyczna, ktoÂra nie zna Boga.
DochowacÂ wiernosÂci KosÂcioøowi oznacza pozostacÂ w nurcie wielkiej Tradycji, ktoÂra ± pod kierunkiem Magisterium ± uznaøa pisma kanoniczne za søowo
skierowane przez Boga do ludu i nigdy nie przestaøa tego søowa rozwazÇacÂ
i odkrywacÂ jego niewyczerpanego bogactwa. SoboÂr WatykanÂski II powtoÂrzyø
bardzo wyrazÂnie: ¹Wszystko, co dotyczy wyjasÂniania Pisma, podlega ostatecznie saÎdowi KosÂcioøa, ktoÂry od Boga otrzymaø nakaz i posøugeÎ strzezÇenia i objasÂniania BozÇego søowaº (Dei verbum, 12). Jak przypomina nam wyzÇej wspomniana Konstytucja dogmatyczna, Pismo SÂwieÎte i TradycjeÎ øaÎczy nierozerwalna
jednosÂcÂ, gdyzÇ wywodzaÎ sieÎ z tego samego zÂroÂdøa: ¹SÂwieÎta Tradycja zatem
i Pismo SÂwieÎte sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ z sobaÎ i przenikajaÎ. Obydwa bowiem wypøywajaÎ
z tego samego BozÇego zÂroÂdøa, zespalajaÎ sieÎ jakby w jedno i zmierzajaÎ do jednego celu. Albowiem Pismo SÂwieÎte jest søowem Boga utrwalonym na pisÂmie
pod natchnieniem Ducha BozÇego; sÂwieÎta zasÂ Tradycja, søowo Boga powierzone
Apostoøom przez Chrystusa Pana i Ducha SÂwieÎtego przekazuje w caøosÂci na-
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steÎpcom ApostoøoÂw, aby w swoim przepowiadaniu osÂwiecani Duchem prawdy
wiernie go strzegli, ukazywali je i szerzyli. DzieÎki temu KosÂcioÂø swojaÎ pewnosÂcÂ
odnosÂnie do wszystkich spraw objawionych czerpie nie z samego tylko Pisma
sÂwieÎtego. TotezÇ i Pismo SÂwieÎte, i TradycjeÎ nalezÇy przyjmowacÂ z jednakim pietyzmem i otaczacÂ takaÎ samaÎ czciaÎº (Dei verbum, 9). Jak wiemy, autorem sformuøowania ¹pari pietatis affectu ac reverentiaº jest sÂw. Bazyli, znalazøo sieÎ ono
potem w Dekrecie Gracjana, skaÎd zaczerpnaÎø je SoboÂr Trydencki, a poÂzÂniej
SoboÂr WatykanÂski II. WyrazÇa ono wøasÂnie to wzajemne przenikanie sieÎ Pisma
i Tradycji. Jedynie KosÂcioÂø stwarza warunki, ktoÂre pozwalajaÎ rozumiecÂ Pismo
SÂwieÎte jako prawdziwe Søowo BozÇe, odgrywajaÎce roleÎ przewodnika, normy
i zasady w zÇyciu KosÂcioøa w duchowym rozwoju ludzi wierzaÎcych. Jak juzÇ powiedziaøem, w zÇaden sposoÂb nie sprzeciwia sieÎ to powazÇnej, naukowej interpretacji, lecz umozÇliwia odsøonieÎcie kolejnych wymiaroÂw Chrystusa, wymykajaÎcych sieÎ wyøaÎcznie literackiej analizie, ktoÂra nie jest w stanie wydobycÂ ogoÂlnego sensu, ktoÂry na przestrzeni wiekoÂw wskazywaø drogeÎ Tradycji caøego ludu
BozÇego.
Drodzy czøonkowie Papieskiej Komisji Biblijnej, pragneÎ zakonÂczycÂ moje
wystaÎpienie, zwracajaÎc sieÎ do was wszystkich z osobistym podzieÎkowaniem
i søowem zacheÎty. Serdecznie wam dzieÎkujeÎ za nieøatwaÎ praceÎ w søuzÇbie Søowa
BozÇego i KosÂcioøa, ktoÂraÎ stanowiaÎ badania, nauczanie i publikacja waszych
prac. Do tego dodam søowo pokrzepienia na dalszaÎ drogeÎ, jaka pozostaje jeszcze do przebycia. W sÂwiecie, w ktoÂrym badania naukowe w roÂzÇnych dziedzinach zyskujaÎ coraz wieÎkszaÎ wageÎ, konieczne jest zapewnienie egzegezie naukowej odpowiedniego poziomu. Jest to jeden z aspektoÂw inkulturacji wiary,
ktoÂra nalezÇy do misji KosÂcioøa razem z przyjeÎciem tajemnicy Wcielenia. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus, Wcielone Søowo Boga i boski Nauczyciel, ktoÂry otworzyø ducha swoich ucznioÂw na rozumienie Pisma (por. èk
24,45), niech was prowadzi i wspiera podczas waszych obrad. Dziewica Maryja,
wzoÂr ulegøosÂci i posøuszenÂstwa Søowu BozÇemu, niech was nauczy coraz lepiej
pojmowacÂ niewyczerpane bogactwa Pisma SÂwieÎtego, nie tylko poprzez refleksjeÎ rozumowaÎ, ale takzÇe w waszym zÇyciu jako wierzaÎcych, zÇeby dzieÎki waszej
pracy i dziaøaniu coraz bardziej jasÂniaøo przed wiernymi sÂwiatøo Pisma SÂwieÎtego. Z zapewnieniem, zÇe wspieram modlitwaÎ wasze wysiøki, jako reÎkojmi BozÇych øask z serca wam udzielam apostolskiego bøogosøawienÂstwa.
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ZÇyjemy w epoce szybkich przemian. Nigdy w ciaÎgu tysiaÎcleci ludzkiej historii zmiany spowodowane przez ludzi nie byøy tak szybkie i rewolucyjne; a tempo zmian nie søabnie. Dotyczy to nie tylko nauk przyrodniczych i medycznych,
czy tezÇ pewnych aspektoÂw zÇycia codziennego. Siøa tych przemian jest widoczna
na kazÇdym odcinku ludzkich badanÂ, takzÇe w historii starozÇytnej Wschodu i w biblistyce Starego Testamentu, ktoÂrych to dziedzin dotyczy niniejsza refleksja.
W roÂzÇnych sferach (wymienÂmy chocÂby takie, jak rewolucja przemysøowa,
medyczna, przyrodnicza) wiek XIX przynioÂsø ogromny posteÎp; dotyczy to takzÇe
sÂwiata mysÂli. Epoka osÂwiecenia charakteryzuje sieÎ reakcjaÎ na tradycyjne wierzenia i na wiedzeÎ odziedziczonaÎ po wczesÂniejszych epokach, totezÇ uznanaÎ za
bezkrytycznaÎ i nieadekwatnaÎ. Jednak wielkie osiaÎgnieÎcia w dziedzinie nauki
i filozofii juzÇ na przeøomie XIX i XX wieku objawiøy søabosÂcÂ teorii scjentyzmu.
KtoÂzÇ dzisiaj podziela naiwnaÎ wiareÎ w ewolucjeÎ, w staøy posteÎp ludzkosÂci pod
kazÇdym wzgleÎdem?
To i podobne pytania saÎ wazÇne dla podjeÎtego tutaj tematu. Studia nad
starozÇytnym Orientem i nad Starym Testamentem nie saÎ bynajmniej wolne
od fali przemian, jaka znamionuje dzisiaj caøaÎ aktywnosÂcÂ czøowieka. W naszej
epoce pojawiøo sieÎ wiele nowych odkrycÂ, zachodzi tezÇ koniecznosÂcÂ uwzgleÎdnienia nowych metod badawczych, ktoÂre muszaÎ zastaÎpicÂ dawne. Gdy chodzi o Stary Testament, wiek XIX ukazaø dwa gøoÂwne pola badawcze, ktoÂre ogromnie sieÎ
poszerzyøy w stosunku do wiekoÂw wczesÂniejszych. Chodzi o studia nad historiaÎ
biblijnaÎ Starego Testamentu1 i studia nad historiaÎ starozÇytnego Bliskiego
Wschodu2.
1
OczywisÂcie, studia takie zaczeÎøy sieÎ znacznie wczesÂniej; wystarczy przypomniecÂ takie nazwiska jak: R. Simon, B. Spinoza czy J. Astruc. Zob. J.W. Rogerson, Powstawanie PieÎcioksieÎgu.
Cztery wykøady, tø. B. Gryczan, PoznanÂ 2006.
2
O fascynujaÎcej historii tych badanÂ piszaÎ np. W.F. Albright, Archeologia Palestyny, tø.
S. Majchrzak, Warszawa 1964 (Biblioteka ProblemoÂw, 74); A. Parrot, Biblia i starozÇytny sÂwiat,
tø. E. Zwolski, Warszawa 1968; E. Drioton, Egipt faraonoÂw, tø. B. Tyloch, Warszawa 1970 (Biblioteka ProblemoÂw, 153).
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I. STUDIA NAD STARYM TESTAMENTEM

Po okresie ¹deistycznychº spekulacji w XVIII stuleciu, badania nad Starym
Testamentem w wieku XIX znamionuje reakcja wzgleÎdem dawnych przekonanÂ
co do Biblii i jej kanonu; cecha ta jest dostrzegalna nadal w biblistyce. W dawnych epokach gøoÂwnym zadaniem studioÂw biblijnych byø wykøad tekstu sÂwieÎtego
i formuøowanie doktryny teologicznej. W XIX wieku natomiast studia nad Starym Testamentem skoncentrowaøy sieÎ na krytyce literackiej i historycznej, zwøaszcza w powiaÎzaniu z filozoficznym traktowaniem religii dawnego Izraela. WyrazÂnie doszøy do gøosu pewne tendencje: cheÎcÂ zerwania z odziedziczonaÎ tradycjaÎ
(czeÎsto tradycjaÎ waÎtpliwej wartosÂci), eksperymenty na teoriach literackich i na
historii religii, przejeÎte z badanÂ nad Homerem i religiaÎ klasycznaÎ, a wreszcie
ujmowanie historii religii i literatury biblijnej w kategoriach filozofii ewolucji3.
Rezultatem tych przemian byø wyrazÂny sceptycyzm, nie tylko wzgleÎdem
tradycyjnego pojmowania Biblii, ale takzÇe wzgleÎdem prawdy historycznej zawartej w ksieÎgach Starego Testamentu oraz wzgleÎdem integralnosÂci jego obecnej formy literackiej. Aktualna struktura religii i literatury Starego Testamentu
nie miesÂciøa sieÎ w schematach filozoficznych, totezÇ proÂbowano jaÎ drastycznie
przemodelowacÂ. Zabiegi te mozÇemy przedstawicÂ jedynie w najwieÎkszym skroÂcie: istotna jest w nich rola teorii. PieÎcioksiaÎg i inne ksieÎgi Starego Testamentu
zostaøy wieÎc podzielone na rzekome zÂroÂdøa czy dokumenty, ktoÂre przypisano
roÂzÇnym autorom i epokom (teoria czterech zÂroÂdeø, stosunkowo poÂzÂno poøaÎczonych w jeden zbioÂr). Wypracowano roÂzÇne kryteria literackie, jeÎzykowe i teologiczne, aby usprawiedliwicÂ te podziaøy i poÂzÂne datowanie ksiaÎg Starego Testamentu. KsieÎgi prorockie takzÇe rozbito na warstwy chronologiczne; poezjeÎ zasÂ
i maÎdrosÂcÂ biblijnaÎ zaliczono do czasoÂw najpoÂzÂniejszych4. PojeÎcia uznane za
¹teologicznie rozwinieÎteº, jak uniwersalizm czy personifikacja maÎdrosÂci, datowano jako poÂzÂne uzupeønienia. Biblistyka Starego Testamentu trzyma sieÎ zasadniczo dotaÎd zaøozÇenÂ teoretycznych wypracowanych w XIX wieku. W pierwszej poøowie XX wieku Herrmann Gunkel i szkoøa niemiecka dodaøa do tych
zaøozÇenÂ metodologieÎ obowiaÎzujaÎcaÎ po dzienÂ dzisiejszy (Form-, Redaktions-,
Traditionsgeschichte), a szkoøa skandynawska poøozÇyøa nacisk na tradycjeÎ ustnaÎ. Wreszcie badacze niemieccy (zwøaszcza Albrecht Alt i Martin Noth) poøaÎczyli czeÎsÂciowo te metody z krytykaÎ literackaÎ, tworzaÎc wøasne teorie na temat
tradycji etiologicznych zachowanych w konkretnych sanktuariach5.
3

Szerzej historieÎ tych badanÂ przedstawia J. Levie, Ludzkie dzieje søowa BozÇego, tø. W. Kowalska, Warszawa 1972, s. 13±271.
4
Stan wiedzy biblijnej z poøowy XX w. przedstawia praca zbiorowa pod red. H.H. Rowley,
The Old Testament and Modern Studies, London 1951.
5
Zob. H. Langkammer, OgoÂlne wprowadzenie do wspoÂøczesnej introdukcji do Starego Testamentu, w: WsteÎp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, PoznanÂ 1990, s. 9±50.
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PodkresÂlano sprzecznosÂci zachodzaÎce w narracji Starego Testamentu; historycznosÂcÂ opowiadanÂ biblijnych traktowano z duzÇym sceptycyzmem, zwøaszcza gdy chodzi o poczaÎtki Izraela (epoka patriarchoÂw, wyjsÂcie z Egiptu i podboÂj Kanaanu). OdpowiedzÂ na pytanie o historycznaÎ prawdeÎ tych wydarzenÂ
niesie w sobie znaczne napieÎcia: z jednej strony ewolucja religii i literatury
biblijnej, z drugiej zasÂ jej rekonstrukcje proponowane przez badaczy Starego
Testamentu. Przykøadem takiego napieÎcia mozÇe bycÂ teoria Juliusa Wellhausena, ktoÂry datowaø ¹prawo MojzÇeszaº (zwøaszcza ¹dokument kapøanÂskiº) poÂzÂniej nizÇ teksty prorockie. ¹Nigdzie w badaniach nad historiaÎ bliskowschodniaÎ
ewolucja religijna i literacka ksiaÎg sÂwieÎtych danego narodu nie podlegaøa tak
drastycznym rekonstrukcjom jak w przypadku Izraela. Badacze Starego Testamentu tak dalece przyzwyczaili sieÎ do tych rekonstrukcji, zÇe nawet dowody
archeologiczne nie saÎ w stanie uwolnicÂ ich od zaøozÇenÂ teoretycznychº6.

II. STUDIA NAD HISTORIAÎ BLISKIEGO WSCHODU

Formuøa splendid isolation, uzÇyta w przemoÂwieniu Wilfrida Lauriera w kanadyjskiej Izbie Gmin (1896), charakteryzowaøa ¹wspaniaøe odosobnienieº
Â wczesÂni biblisÂci cheÎtAnglii od spraw i sojuszoÂw kontynentu europejskiego. O
nie przenosili teÎ formuøeÎ na sytuacjeÎ biblijnego Izraela w relacji do narodoÂw
osÂciennych. Wynikaøo to z nieznajomosÂci realioÂw starozÇytnego Bliskiego
Wschodu i roÂzÇnorakich powiaÎzanÂ kulturowych pomieÎdzy narodami i poteÎgami
politycznymi tego regionu. Studia bliskowschodnie wyodreÎbniøy sieÎ w XIX
wieku dzieÎki odczytaniu egipskich hieroglifoÂw i mezopotamskich klinoÂw, a takÂ wczesne odkrycia
zÇe zapoczaÎtkowaniu naukowej archeologii i epigrafiki7. O
pozwoliøy sieÎgnaÎcÂ do zÂroÂdeø cywilizacji Egiptu i Mezopotamii; wiek XX dodaø
tu nowe odkrycia, zwiaÎzane z imperium ChetytoÂw, a takzÇe z innymi ludami
Anatolii, Syrii i Kanaanu8.
Czynnikiem, ktoÂry miaø wielki wpøyw na badaczy XIX wieku, byøa niewaÎtpliwie nadzieja, izÇ odkrycia archeologiczne na Bliskim Wschodzie rzucaÎ nowe
sÂwiatøo na historieÎ biblijnaÎ (nadzieja ta zresztaÎ przetrwaøa do dzisÂ)9. Z czasem
6

K.A. Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, London 1966, s. 15±20.
W tym wzgleÎdzie dobre wprowadzenie stanowi praca J. Friedrich, Zapomniane pisma i jeÎzyki, tø. B. KupsÂcÂ, Warszawa 1958 (Biblioteka ProblemoÂw, 17).
8
Zob. O.R. Gurney, Hetyci, tø. B. Kupis, Warszawa 1970 (Biblioteka ProblemoÂw, 152);
M. Popko, Ludy i jeÎzyki starozÇytnej Anatolii, Warszawa 1999; H. Klengel, Historia i kultura starozÇytnej Syrii, tø. F. Przebinda, Warszawa 1971.
9
Cenny do dzisÂ przeglaÎd tych odkrycÂ w relacji do Biblii przedstawia W.F. Albright, Od epoki
kamiennej do chrzesÂcijanÂstwa, tø. E. Zwolski, Warszawa 1967. Por. J.A. Thompson, Biblia i archeologia, tø. A. i K. Komorniccy, Warszawa 1965.
7
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jednak studia orientalistyczne usamodzielniøy sieÎ jako odreÎbna gaøaÎzÂ historii
starozÇytnej. Przyczyna tej reorientacji byøa podwoÂjna: stosunkowo niewiele
odkrycÂ miaøo bezposÂredni zwiaÎzek z BibliaÎ, natomiast kazÇda sekcja orientalistyki daÎzÇyøa do usamodzielnienia. Tak wieÎc Angielskie Towarzystwo BadanÂ
Egiptu (zaøozÇone w roku 1882 jako English Egypt Exploration Found) zaledwie przez dziesieÎcÂ lat interesowaøo sieÎ miejscami biblijnymi (Pitom, Tanis,
Goszen, Tell el-Yahudije i Bubastis); poÂzÂniej zajeÎøo sieÎ badaniami wazÇnymi
dla historii Egiptu (Deir el-Bahari, Abydos, Tell el-Amarna, Sakkara itd.).
Podobnie Deutsche Orient-Gesellschaft zu Berlin (zaø. 1898), pierwotnie prowadzaÎce wykopaliska w Babilonie i Jerychu, juzÇ podczas pierwszej wojny
sÂwiatowej zwroÂciøo sieÎ ku eksploracji Uruk i BoghazkoÈy. Znamienne przesunieÎcie zainteresowanÂ ze sÂwiata biblijnego na orientalny miaøo ten pozytywny
skutek, zÇe archeologia uwolniøa sieÎ od uwikøania w teologiczne spory nad
kwestiami Starego Testamentu. Po drugie, wpøyw orientalistyki na biblistykeÎ
byø niewielki i ograniczaø sieÎ do kwestii chronologii czy poroÂwnanÂ formuø
literackich.
Studia nad starozÇytnym Bliskim Wschodem stawaøy sieÎ od poøowy XIX
wieku coraz bardziej zÇywotne dzieÎki bogactwu znalezisk archeologicznych
i archiwoÂw z dokumentacjaÎ w pisÂmie klinowym (biblioteka Aszurbanipala,
archiwa z El-Amarna, Nippur, BoghazkoÈy, Assur, Nuzi, Ugarit, Mari,
wreszcie Ebla). Wyspecjalizowaøy sieÎ odreÎbne gaøeÎzie orientalistyki (egiptologia, asyriologia, chetytologia i in.), w ktoÂrych istotne znaczenie miaøy
fakty, a teorie zostaøy im podporzaÎdkowane. Staøy dopøyw zÂroÂdeø materialnych pozwalaø na modyfikacje, a nawet zasteÎpowanie dawnych teorii nowymi, jak to byøo w przypadku ¹kwestii Hatszepsutº: Kurt Sethe10 opracowaø
szczegoÂøowaÎ teorieÎ o sukcesji tronu w osiemnastej dynastii. Ulegøa ona jednak rychøo gruntownej przebudowie w wyniku nowych odkrycÂ w Deir el-Bahari11; jeszcze raz okazaøa sieÎ przewaga danych z pierwszej reÎki nad
zaøozÇeniami filozoficznymi.

III. DWIE DYSCYPLINY W RAMACH JEDNEGO SÂWIATA

Obie saÎsiadujaÎce dyscypliny nauki rozwijaøy sieÎ niemal niezalezÇnie od
siebie: z jednej strony orientalistyka oparta na danych obiektywnych, z drugiej zasÂ biblistyka budowana w duzÇej mierze na idealistycznych teoriach.
Nawet najzÇarliwsi obronÂcy teorii zÂroÂdeø muszaÎ przyznacÂ, zÇe nie mamy mate10
11

Das Hatschepsut-Problem noch einmal untersucht, Berlin 1932.
W.F. Edgerton, The Thutmosid Succession, Chicago 1933.
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rialnych dowodoÂw na istnienie takich zÂroÂdeø. Nie znamy zÇadnego reÎkopisu
biblijnego sprzed III wieku przed Chr12. Gdyby na przykøad znaleziono
w Judei kopieÎ dokumentu J z IX w. przed Chr., woÂwczas mielibysÂmy realny,
sÂcisÂle obiektywne posÂwiadczenie teorii dokumentoÂw. Podobnie, gdyby znaleziono archaicznaÎ kopieÎ jakiejsÂ ksieÎgi Tory w konteksÂcie XII/XI w. przed
Chr., byøby to jasny dowoÂd przeciwko tej teorii. Brak jednak wczesnych
reÎkopisoÂw zmusza uczonych do tworzenia niesprawdzalnych teorii na temat
genezy PieÎcioksieÎgu.
Mamy natomiast szereg znacznie starszych reÎkopisoÂw, dokumentujaÎcych
literatureÎ bliskowschodniaÎ. Tak na przykøad egipska historia Sinuhe (spisana
ok. 1900 przed Chr.) jest posÂwiadczona w kilku reÎkopisach z XVIII w. przed
Chr. i w szeregu ostrakonoÂw z XIII/XII wieku13. Pozwala to oprzecÂ historieÎ
tekstu tego dokumentu na silnej bazie materialnej. Takich przykøadoÂw jest
wieÎcej. BurzaÎ one dawne przekonanie o rzekomej izolacji pomieÎdzy kulturami
poszczegoÂlnych narodoÂw epoki braÎzu14.
OtoÂzÇ sÂwiat Starego Testamentu jest czeÎsÂciaÎ starozÇytnego Bliskiego Wschodu zaroÂwno pod wzgleÎdem geograficznym, historycznym, jak i kulturowym.
Potrzebna jest wieÎc znajomosÂcÂ bliskowschodniej historii, literatury, jeÎzykoÂw,
religii itd. dla poznania odpowiednich aspektoÂw zÇycia w ksieÎgach Starego Testamentu. Stosunkowo szczuplejszy materiaø biblijny nalezÇy rozwazÇacÂ w peøniejszym konteksÂcie przestrzennym i czasowym zÂroÂdeø orientalnych15.
Niestety, biblistyka tylko powierzchownie korzysta z danych zÂroÂdøowych
orientalistyki. PrzyczynaÎ tego stanu rzeczy jest specjalistyczny charakter studioÂw bliskowschodnich. Wykorzystanie bezposÂrednie materiaøoÂw oryginalnych wymaga znajomosÂci licznych jeÎzykoÂw starozÇytnych, a takzÇe dokumentacji archeologicznej. Dokumentacja ta mozÇe bycÂ w peøni wykorzystana tylko
przez tych, ktoÂrzy biegli saÎ w naukach orientalistycznych. Tymczasem badacze Starego Testamentu na ogoÂø nie saÎ w stanie zinterpretowacÂ danych zÂroÂdøowych dostarczanych im przez orientalistoÂw roÂzÇnych dziedzin. Nie jest to ich
wina; zÇyjemy w sÂwiecie daleko posunieÎtej specjalizacji zaroÂwno w naukach
humanistycznych, jak i przyrodniczych. OrientalisÂci nie saÎ kompetentni
w dziedzinie biblistyki, gdyzÇ majaÎ dosÂcÂ wøasnej pracy. ZresztaÎ nie kazÇdy
z tysieÎcy egipskich ostrakonoÂw czy tekstoÂw klinowych zostaø opracowany
przez specjalistoÂw i udosteÎpniony badaczom dziedzin pokrewnych. Materiaø
12

Najstarszym sÂwiadkiem tekstu biblijnego jest fragment KsieÎgi Samuela z czwartej groty
qumranÂskiej, datowany na poøoweÎ III w. przed Chr. Zob. A. Tronina, Biblia w Qumran, KrakoÂw
2001, s. 59.
13
Zob. G. Posener, LitteÂrature et politique dans l'Egypte de la XIIe dynastie, Paris 1956, s. 87 n.
14
Podstawowe wiadomosÂci z tej dziedziny, ujeÎte z punktu widzenia biblisty, podaje S. GaÎdecki, Archeologia biblijna, t. 1±2, Gniezno 1994.
15
CennaÎ pomocaÎ jest w tym wzgleÎdzie zbiorowa praca pod. red. W.W. Hallo i K. Lawson
Younger, The Context of Scripture, t. 1±3, Leiden 2003.
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bliskowschodni jest wieÎc dosteÎpny biblistom tylko w ograniczonym zakresie.
Stwarza to nieuchronnie bariereÎ dzielaÎcaÎ badaczy odreÎbnych dziedzin nauki.
Na szczeÎsÂcie sytuacja zaczyna sieÎ w tym wzgleÎdzie poprawiacÂ: wielu orientalistoÂw interesuje sieÎ juzÇ studiami biblijnymi, natomiast badacze Starego Testamentu coraz czeÎsÂciej sieÎgajaÎ do materiaøoÂw opracowanych przez filologoÂw
orientalnych16.

IV. DWIE TENDENCJE W NAUCE

DzieÎki zblizÇeniu pomieÎdzy orientalistykaÎ a biblistykaÎ pojawia sieÎ nowa
tendencja. W miejsce XIX-wiecznych teorii, rozwinieÎtych w biblistyce niemieckiej w wieku XX, pojawia sieÎ w nauce anglojeÎzycznej nowe podejsÂcie do zbioru
ksiaÎg Starego Testamentu: metody diachroniczne usteÎpujaÎ przed synchronicznymi. Kilka przykøadoÂw niech beÎdzie ilustracjaÎ zmian zachodzaÎcych w biblistyce od poøowy XX wieku. SÂcisøe paralele do zÇycia spoøecznego patriarchoÂw
pochodzaÎ z dokumentoÂw datowanych na XIX±XV w. przed Chr. (jesÂli przyjmiemy wczesne pochodzenie tych materiaøoÂw w Rdz), a nie ze zÂroÂdeø asyryjskich i babilonÂskich XVII w. przed Chr. (hipotetyczna datacja ¹dokumentuº
J i E)17. Podobnie sÂcisøaÎ paralelaÎ dla Rdz 23 saÎ prawa hetyckie, ktoÂre poszøy
w zapomnienie po upadku imperium hetyckiego ok. 1200 r. przed Chr. Formularze przymierza (Wj, Pwt i Joz) saÎ odwzorowaniem przymierzy z XIII w. przed
Chr. (okres MojzÇesza i Jozuego), a nie traktatoÂw wasalskich z pierwszego tysiaÎclecia przed Chrystusem18
Tøo historyczne dla instytucji kroÂlestwa w Syrii-Palestynie (1 Sm 8) stanowiaÎ
dokumenty z Alalach i Ugarit z ok. XIII w. przed Chr. Wynika staÎd, zÇe datowania kroÂlestwa Saula na wiek XI jest bardziej realistyczne nizÇ datowanie go
kilka stuleci poÂzÂniej. Personifikacje pojeÎcÂ abstrakcyjnych, jak np. MaÎdrosÂcÂ (Prz
8±9), nie saÎ wynikiem wpøywoÂw greckich w IV w. przed Chr., lecz byøy w uzÇyciu
na Bliskim Wschodzie juzÇ w III i II tysiaÎcleciu przed Chr., a wieÎc ponad 1500 lat
przed Salomonem. Terminy datowane niegdysÂ na epokeÎ po wygnaniu odnaj-

16

Klasyczna jest juzÇ antologia tekstoÂw i ilustracji przydatnych do studium ST, opracowana
przez J.B. Pritcharda, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ANET), Princeton
1950, 19552, 19693; The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament (ANEP),
Princeton 1954, 19692. Obydwa monumentalne tomy zostaøy tezÇ wydane w skroÂconej wersji: The
Ancient Near East, vol. I±II, oprac. J.B. Pritchard, Princeton 1958±75.
17
Zob. J.S. Synowiec, Patriarchowie Izraela i ich religia, KrakoÂw 1995.
18
Zob. S. Wypych, Przymierze i jego odnowa. Studium z teologii biblijnej Starego Testamentu,
KrakoÂw 2003.
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dujemy teraz w tekstach ugaryckich z XIII w. przed Chr., a nawet we wczesÂniejszych zÂroÂdøach19.
Te i podobne fakty pozwalajaÎ datowacÂ znacznaÎ czeÎsÂcÂ PieÎcioksieÎgu faktycznie na II tysiaÎclecie przed Chr. Przestrogi Samuela przed wprowadzeniem
monarchii w Izraelu (1 Sm 8) mogaÎ bycÂ autentyczne, a pochodzenie pierwszych
rozdziaøoÂw KsieÎgi PrzysøoÂw od Salomona (por. Prz 1,1±7) nie musi bycÂ wytworem fantazji. Takie jest racjonalne podejsÂcie do tekstoÂw Starego Testamentu,
jesÂli uznamy je za czeÎsÂcÂ dziedzictwa literackiego, historycznego i kulturowego
Bliskiego Wschodu.
Wnioski te jednak rzadko pojawiajaÎ sieÎ u badaczy Starego Testamentu.
W ramach teorii czterech zÂroÂdeø pozwalajaÎ one co najwyzÇej przyznacÂ, zÇe pewne
szczegoÂøy zachowane w poÂzÂnych zÂroÂdøach (nawet P!) mogaÎ faktycznie bycÂ
starsze nizÇ dawniej przypuszczano. Ale co zrobicÂ, jesÂli dalsze odkrycia zanegujaÎ
ustalenia teoretyczne? Z upøywem czasu przybywa nowych dowodoÂw materialnych i trzeba sieÎ liczycÂ z takaÎ mozÇliwosÂciaÎ20.
Istnieje wieÎc napieÎcie pomieÎdzy teoriami uznawanymi przez wieÎkszosÂcÂ
biblistoÂw a dokumentacjaÎ archeologicznaÎ, ktoÂra potwierdza tradycje spisane
w Starym Testamencie. Nawet najbardziej czcigodne teorie saÎ tylko pomocaÎ,
a nie celem w sobie. W sÂwietle wspoÂøczesnej wiedzy dawne problemy wymagajaÎ nowego spojrzenia. Krytyka literacka juzÇ nie wystarczy. Teorie nalezÇy
poprawicÂ czy nawet zastaÎpicÂ nowymi syntezami, jak sieÎ to czyni w naukach
przyrodniczych, w medycynie czy w studiach orientalistycznych. ZÇadna teoria
nie jest sÂwieÎta, a jej powszechne uznanie nie gwarantuje jej prawdziwosÂci.
Astronomia geocentryczna wypracowana przez Ptolemeusza i innych byøa
powszechnie akceptowana do czasu, gdy dokøadne badania dowiodøy, izÇ to
planety kraÎzÇaÎ wokoÂø søonÂca. Podobnie system Kartezjusza musiaø runaÎcÂ, kiedy
Newton ± poczaÎtkowo w izolacji ± wykazaø jego bøeÎdnosÂcÂ. TakzÇe wielkie
teorie badaczy Starego Testamentu czeka taki sam koniec, jaki spotkaø poglaÎd o pøaskiej ziemi.
¹Dowody dostarczane przez orientalistoÂw potwierdzajaÎ, zÇe pisarze biblijni byli blizÇsi prawdy nizÇ uznane powszechnie teorieº21. Zdanie to, wypowiedziane ponad 50 lat temu przez dobrego znawceÎ obydwu dyscyplin, okazaøo
sieÎ gøeÎboko trafne. WspoÂøczesna biblistyka, ubogacona znajomosÂciaÎ zÂroÂdeø
archeologicznych z kreÎgu kulturowego Bliskiego Wschodu, coraz sÂmielej odrzuca teorie literackie wypracowane przez niemieckich badaczy w XIX wieku22. Zastosowanie danych archeologii do problematyki Starego Testamentu
19

Zob. W. Tyloch, Odkrycia w Ugarit a Stary Testament, Warszawa 1980.
TrudnosÂci zwiaÎzane z dawnaÎ teoriaÎ zÂroÂdeø przedstawia R. Rubinkiewicz, Powstanie PieÎcioksieÎgu w sÂwietle najnowszych badanÂ, ¹Roczniki Teologiczneº 46(1999) z. 1, s. 111±124.
21
Kitchen, dz. cyt., s. 28.
22
Zob. L. Perlitt, Vatke und Wellhausen, Berlin 1965 (BZAW 94).
20
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jest jednak materialnie ograniczone i biblisÂci winni o tym pamieÎtacÂ. RoÂwnie
wazÇna w badaniach nad religiaÎ dawnego Izraela jest znajomosÂcÂ filologii semickiej23.
Znamienne, zÇe dokøadnie w sto lat po søawnych wykøadach Franza Delitzscha, zatytuøowanych ¹Babel und Bibelº, zaczyna sieÎ ukazywacÂ pod tym samym tytuøem nowa seria wydawnicza, co otwiera mozÇliwosÂcÂ owocnej wspoÂøpracy trzech dyscyplin, dotychczas niecheÎtnie do siebie nastawionych: archeologii bliskowschodniej, biblistyki oraz semitystyki24. Inna znamienna koincydencja: przed stu laty powstaø w Rzymie Papieski Instytut Biblijny dla obrony
egzegezy katolickiej przed modernizmem. KsieÎga pamiaÎtkowa wydana z okazji
tej rocznicy pokazuje, jak wiele zmieniøo sieÎ przez to stulecie we wzajemnych
relacjach pomieÎdzy biblistykaÎ a orientalistykaÎ25. Znakiem tej wieÎzi jest juzÇ
sama struktura organizacyjna Instytutu, ktoÂry tworzaÎ dwa wydziaøy: biblijny
i orientalistyczny. Instytut wydaje dwa powazÇne czasopisma naukowe, z ktoÂrych
jedno nosi nazweÎ ¹Biblicaº, a drugie ¹Orientaliaº; wyrazem øaÎcznosÂci obydwu
wydziaøoÂw jest tezÇ seria wydawnicza Biblica et Orientalia. Otwarcie na wspoÂøpraceÎ z orientalistami roÂzÇnych osÂrodkoÂw nadaje tym wydawnictwom szczegoÂlne znaczenie w sÂwiecie nauki.

V. WARSZTAT NAUKOWY BIBLISTY-ORIENTALISTY

W ostatnim punkcie nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na ogromnaÎ pomoc, jakaÎ stanowiaÎ dla biblistoÂw i orientalistoÂw biblioteki, takzÇe elektroniczne. PoniewazÇ bibliografia konieczna w badaniach w obydwu dziedzinach nauki rozrosøa sieÎ do
niebywaøych rozmiaroÂw, ograniczeÎ sieÎ tutaj do wyliczenia najnowszych wydanÂ
podstawowych tekstoÂw zÂroÂdøowych, aby nasteÎpnie zestawicÂ strony internetowe
gøoÂwnych bibliotek uczelni biblijnych i orientalistycznych. Powinno to bycÂ bardziej sensowne nizÇ podawanie ciaÎgle wydøuzÇajaÎcej sieÎ listy opracowanÂ materiaøu zÂroÂdøowego z roÂzÇnych kreÎgoÂw kulturowych starozÇytnego Bliskiego Wschodu
i Egiptu.
Tak wieÎc, poza klasycznaÎ juzÇ antologiaÎ Pritcharda (ANET), najpeøniejszym
dzisÂ zbiorem tekstoÂw ze sÂrodowiska Starego Testamentu jest zapoczaÎtkowany
23

Por. E. LipinÂski, Religioznawstwo a jeÎzykoznawstwo, w: ZachowacÂ tozÇsamosÂcÂ. StarozÇytny
Izrael w obliczu obcych religii i kultur, red. P. Muchowski i in., Warszawa 2008, s. 21±34.
24
Babel und Bibel. Ancient Near Eastern, Old Testament and Semitic Studies. Redaktorem
naczelnym nowego periodyku jest Leonid Kogan z PanÂstwowego Uniwersytetu w Moskwie, natomiast wydawcaÎ jest amerykanÂska oficyna Eisenbrauns (Winona Lake, IN).
25
M. Gilbert, Il Pontificio Istituto Biblico. Cento anni di storia (1909±2009), Roma 2009.
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przez Otto Kaisera26 TUAT; monumentalna edycja niemiecka jest juzÇ czeÎsÂciowo dosteÎpna w wersji angielskiej. W jeÎzyku polskim zaczaÎtkiem takiego zbioru
jest szesÂciotomowa Antologia Literatury Mezopotamskiej (ALM), przygotowana przez warszawskie wydawnictwo AGADE pod redakcjaÎ Magdaleny KapeøusÂ27. Teksty egipskie, rozproszone w roÂzÇnych monografiach, ciaÎgle czekajaÎ
na takaÎ antologieÎ. Natomiast teksty starozÇytnej Syrii i Palestyny zaczeÎto publikowacÂ w polskim przekøadzie w ramach serii Teksty StarozÇytnej Palestyny
i Syrii, redagowanej przez Zdzisøawa J. KapereÎ28.
Gdy chodzi o dane bibliograficzne, gromadzone przez biblioteki uniwersyteckie, zaczaÎcÂ nalezÇy od StanoÂw Zjednoczonych. Biblioteki uniwersyteckie
Waszyngtonu opracowaøy wspoÂlny program udosteÎpniania on line informacji
na temat historii i filologii starozÇytnego Bliskiego Wschodu (Ancient Mediterranean World and Its Languages)29. Bogate zbiory Instytutu Orientalistycznego (Oriental Institute) z Chicago oferujaÎ zainteresowanym dwie strony internetowe: jedna pozwala korzystacÂ ze zbioru kartograficznego30, druga daje dosteÎp do katalogu bibliotecznego31.
SposÂroÂd bibliotek europejskich warto odwiedzicÂ stroneÎ uniwersytetu w Zurichu, posÂwieÎconaÎ ikonografii boÂstw i demonoÂw Bliskiego Wschodu32. Uniwersytet monachijski oferuje dosteÎp do podstawowej literatury egiptologicznej
(Aigyptos)33. Z kolei Uniwersytet w WuÈrzburgu gromadzi na swym portalu
bibliografieÎ chetytologicznaÎ34. Wreszcie Instytut Orientalny z Oxfordu udosteÎpnia korpus literatury sumeryjskiej35.
Cennych informacji bibliograficznych dostarcza ETANA (Electronic Tools
and Ancient Near Eastern Archives) na stronie http://www.etana.org/, wraz
z doøaÎczonaÎ do niej wyszukiwarkaÎ ABZU. Trzeba tezÇ wspomniecÂ, zÇe wielkie
muzea pozwalajaÎ korzystacÂ on line ze swych orientalistycznych zasoboÂw. NajwazÇniejsze dla biblisty i orientalisty saÎ oczywisÂcie British Museum (http://
26
Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, t. 1±3, GuÈtersloh 1982±2001. Od roku 2005
wychodzi w tym samym wydawnictwie (G. Mohr) seria uzupeøniajaÎca: TUAT. Neue Folge.
27
Mity sumeryjskie, tø. K. SzarzynÂska (2000); Mity akadyjskie, tø. zb. (2000); Epos o Gilgameszu, tø. K. èyczkowska (2002); Eposy sumeryjskie, tø. K. SzarzynÂska (2003); Hymny i piesÂni sumeryjskie. WyboÂr tekstoÂw, tø. K. SzarzynÂska (2005); Do Boga. Pana mego, moÂw! BabilonÂskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zakleÎcia i rytuaøy. WyboÂr tekstoÂw, tø. zb. (2005).
28
Pierwszy tom tej serii przygotowaø è. Toboøa, Cykl Baala z Ugarit, wprowadzenie A. Mrozek, Z.J. Kapera, KrakoÂw±Mogilany 2008.
29
Jest on dosteÎpny w sieci internetowej pod adresem: http://www.lib.washington.edu/
neareast/ancres.html
30
http://oi.uchicago.edu/OI/INFO/MAP/ANE_Maps.html
31
http://oilib.uchicago.edu/oilibcat.html
32
http://www.religionswissenschaft.uzh.ch/idd/index.php
33
http://www.aigyptos.uni-muenchen.de/indexe.htm
34
http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/hetbib
35
http://www.etcsl.orinst.ox.ac.uk
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www.thebritishmuseum.ac.uk), Louvre (http://www.louvre.fr) oraz Muzeum
Egipskie w Kairze (http://www.egyptianmuseum.gov.eg).

WNIOSKI

Przedstawiony tu artykuø, beÎdaÎcy wprowadzeniem do tematu Biblia w kulturze, ma z natury charakter bardzo syntetyczny. Autor chciaø jedynie zasygnalizowacÂ koniecznosÂcÂ nowego podejsÂcia do literatury biblijnej, ktoÂra nie rodziøa sieÎ bynajmniej w odosobnieniu od bogatego sÂrodowiska kulturowego.
SÂrodowiskiem takim dla Izraela byøy zaroÂwno wielkie cywilizacje Egiptu, Anatolii i Mezopotamii, jak tezÇ tradycje religijne Syrii i Palestyny. Metafora ziarna
zasianego w glebeÎ, do ktoÂrej tak cheÎtnie odwoøuje sieÎ Ewangelia, ma swe
gøeÎbokie znaczenie roÂwniezÇ w zastosowaniu do Starego Testamentu. Autorzy
biblijni byli mocno zakorzenieni w oÂwczesnej kulturze, przekraczajaÎcej granice
narodu wybranego. Dopiero z czasem zaczyna sieÎ pojawiacÂ w Izraelu tendencja
do zamykania sieÎ na wpøywy ¹poganÂskiegoº sÂwiata. Chrystus jednak adresuje
oreÎdzie Ewangelii do ¹wszystkich narodoÂwº (Mt 28,19), co zakøada jej inkulturacjeÎ w zalezÇnosÂci od sÂrodowiska i epoki. W nauczaniu Apostoøa NarodoÂw
kultura nie jest celem sama w sobie, lecz prowadzi do poznania Prawdy wcielonej w Chrystusie. Paweø doskonale ujmuje roÂzÇnice pomieÎdzy judaizmem
a hellenizmem, a zarazem wskazuje na to, co mozÇe stacÂ sieÎ czynnikiem jednoczaÎcym przeciwstawne i wrogie wobec siebie kultury (por. 1 Kor 1,21±24).
W nauczaniu listoÂw wieÎziennych to Chrystus øaÎczy zwasÂnione narody i kultury
mocaÎ swego krzyzÇa: ¹On bowiem jest naszym pokojem; On, ktoÂry obie czeÎsÂci
[ludzkosÂci] uczyniø jednosÂciaÎ, zburzyø rozdzielajaÎcy je mur wrogosÂciº (Ef 2,14).
Cultural Environment of the Hebrew Bible
Summary
Designed as an introduction to the topic of ¹The Bible in Cultureº, this article is,
by its very nature, synthetic. The author merely wanted to signal the necessity of
a new approach to the Biblical literature which was by no means being created in
isolation, independently of rich cultural milieu. For Israel, such an environment was
not only a great civilization of Egypt, Anatolia or Mesopotamia but also traditional
religions of Syria and Palestine. The metaphor of the seed sown into the soil, to
which the Gospel so often refers, has its deep meaning also when applied to the Old
Testament. Biblical authors were firmly rooted in the culture of their era, trans-
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gressing the borders of the chosen nation. However, with time a tendency would
appear of Israel closing itself to the influence of the pagan world. Christ, nevertheless, addresses his good news to all peoples (Mt 28,19), which presupposes its inculturation depending on the milieu of a given epoch.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia hebrajska, starozÇytny Bliski WschoÂd, kultura
K e y w o r d s: Hebrew Bible, Ancient Near East, culture
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KRZYSZTOF MIELCAREK

BIBLIA GRECKA
I JEJ WPèYW NA JUDAIZM HELLENISTYCZNY

Biblia jest ksieÎgaÎ, ktoÂra w swojej kulturotwoÂrczej roli nie ma sobie roÂwnych. Zanim jednak jej tresÂci zaczeÎøy bycÂ powszechnie znane, przeszøa ona
skomplikowany proces, w ktoÂrym pojedyncze tradycje i mniejsze utwory powoli przeksztaøcaøy sieÎ w zbiory literackie. Gotowe kompozycje PieÎcioksieÎgu
i ProrokoÂw w jeÎzyku hebrajskim, ktoÂre przyjeÎøy ostateczny ksztaøt okoøo V i IV
wieku przed Chr. oddziaøywaøy przede wszystkim na ograniczonaÎ liczebnie
spoøecznosÂcÂ zÇydowskaÎ. Momentem zwrotnym w tym procesie staøa sieÎ decyzja
diaspory aleksandryjskiej podjeÎta najprawdopodobniej w pierwszej poøowie III
wieku przed Chr., kiedy to postanowiono przetøumaczycÂ ToreÎ na jeÎzyk grecki.

I. TOZÇSAMOSÂCÂ SEPTUAGINTY, CZYLI CO TO JEST LXX

Nazwa ¹Septuagintaº kojarzona jest z okresÂlonym zbiorem ksiaÎg, ktoÂre
najczeÎsÂciej utozÇsamia sieÎ z chrzesÂcijanÂskim Starym Testamentem1. W potocznym rozumieniu wskazuje sieÎ zwykle na podreÎczne wydanie A. Ralphsa, na
temat ktoÂrego sam redaktor wydania twierdziø, zÇe powstaøo w posÂpiechu, w wyniku braku mozÇliwosÂci przygotowania tekstu dokøadniejszego i kompletnego2.
OkresÂlenie Septuaginty jako blizÇej okresÂlonej jednosÂci czy zbioru jest jednak
wielce problematyczne. SÂcisÂle rzecz bioraÎc, taki precyzyjnie dookresÂlony zbioÂr
nie istnieje. Jest tak przede wszystkim dlatego, zÇe poszczegoÂlne ksieÎgi zaliczane
1
Zwyczaj ten przyjaÎø sieÎ juzÇ od II w. po Chr., kiedy to nazwy hoi hebdomeÅkonta szeroko
uzÇywali juzÇ Ojcowie KosÂcioøa: Justyn, Ireneusz, Euzebiusz i Jan Chryzostom.
2
Zob. L.J. Greenspoon, The Use and Abuse of the Term 'LXX' and Related Terminology in
Recent Scholarship, ¹Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studiesº [dalej: BIOSCS] 20(1987), s. 21±29. Zob. tezÇ uwagi wsteÎpne A. Rahlfsa, redaktora podreÎcznego wydania LXX: Septuaginata. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Deutsche Bibelgeselschaft, Stuttgart 1979, s. XXXIX±XL.
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dzisiaj do Septuaginty powstawaøy stosunkowo døugo i w przeciwienÂstwie do
Wulgaty nie zostaøy przeøozÇone ani przez jednego tøumacza, ani nawet w jednym konkretnym miejscu starozÇytnego sÂwiata. Jest rzeczaÎ pewnaÎ, zÇe Tøumaczenie SiedemdziesieÎciu jest dzieøem wielu redaktoroÂw, tøumaczy i autoroÂw,
ktoÂrzy podejmowali wysiøek przeøozÇenia Biblii hebrajskiej lub dopisania kolejnych ksiaÎg w roÂzÇnych miejscach i w roÂzÇnym czasie. Trudno zatem mysÂlecÂ o jednosÂci literackiej LXX, a nawet a jakimsÂ szerszym podobienÂstwie stylistyczno-formalnym caøosÂci tekstu3.
W praktyce dosycÂ swobodnie zmienia sieÎ pole znaczeniowe okresÂlenia
¹Septuagintaº. W powszechnym rozumieniu Septuaginta jest przede wszystkim
BibliaÎ greckaÎ, czyli zbiorem sÂwieÎtych tekstoÂw zÇydowskich, ktoÂre byøy w uzÇyciu
najpierw ZÇydoÂw, a potem chrzesÂcijan w okresie hellenistycznym (od III w.
przed Chr.)4. Przy czym we wspoÂøczesnych sÂrodowiskach zÇydowskich i czeÎsÂciowo protestanckich istnieje wyrazÂna tendencja, by mysÂlecÂ o LXX jako o greckim
tøumaczeniu Biblii hebrajskiej, a tym samym zaweÎzÇacÂ jej zbioÂr do tzw. ksiaÎg
protokanonicznych. Katolicy i KosÂcioøy wschodnie posøugujaÎ sieÎ pojeÎciem
¹Septuagintaº w szerszym sensie, uwzgleÎdniajaÎc takzÇe tzw. deuterokanonika
(1±2 Mch, Tb, Jdt, Ba, Syr, Mdr), a w niektoÂrych przypadkach i pewne apokryfy5. WazÇnym punktem odniesienia saÎ roÂwniezÇ istniejaÎce wydania drukowane
tekstu6.
NiezalezÇnie od przyjeÎtej listy ksiaÎg LXX jej nazwa mozÇe dawacÂ bøeÎdne
wrazÇenie, zÇe zbioÂr jest jednorodny. Faktycznie, ani w przypadku wydanÂ krytycznych, ani w starozÇytnych reÎkopisach, w ktoÂrych tekst LXX sieÎ zachowaø,
domniemana jednorodnosÂcÂ nie istnieje. Przeciwnie kazÇda ksieÎga, a niekiedy
nawet kazÇda czeÎsÂcÂ reÎkopisu lub wydania krytycznego mozÇe charakteryzowacÂ
sieÎ odreÎbnosÂciaÎ literackaÎ i translacyjnaÎ, czyniaÎc z LXX raczej mozaikeÎ styloÂw
i søownictwa.
KsieÎgi majaÎce swoje hebrajskie pierwowzory zostaøy przetøumaczone w roÂzÇnych okolicznosÂciach historycznych i przez wielu translatoroÂw7. Tøumaczom
3

Zob. M. Harl, La langue de la Septante, w: La Bible grecque des Septante, CERF, Paris 1988,
s. 223±268, a zwø. s. 259±268; K. Mielcarek, JeÎzyk Septuaginty i jego wpøyw na autora Trzeciej
Ewangelii, ¹Roczniki Teologiczneº 49(2002) z. 1, s. 33±40.
4
Warto jednak zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe wraz z pracami Orygensa nad rewizjaÎ dotychczas
istniejaÎcego tekstu, nazwy LXX uzÇywano zaroÂwno w stosunku do tekstu dawniejszego, jak i nowo
powstaøego.
5
Szerzej na ten temat zob. M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii greckiej, Vocatio, Warszawa
2001 (Rozprawy i Studia Biblijne, 8).
6
WspoÂøczesÂnie dosteÎpnych jest kilka wydanÂ krytycznych: The Old Testament in Greek according to the Septuagint, red. H.B. Swete, t. 1±3, University Press, Cambridge 1887±1894 (oparty na
kodeksie WatykanÂskim), Septuaginta, red. A. Rahlfs, t. 1±2, WuÈrtembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1935 (tekst eklektyczny).
7
Wedøug wspoÂøczesnej oceny za przygotowanie greckiego tekstu PieÎcioksieÎgu odpowiadaøo
co najmniej pieÎciu gøoÂwnych redaktoroÂw. Zob. hasøo Bible w najnowszym wydaniu EJ III, s. 595.
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pochodzaÎcym z roÂzÇnych czeÎsÂci starozÇytnego sÂwiata przysÂwiecaøy niekiedy odmienne cele i posøugiwali sieÎ oni odmiennymi reguøami translacyjnymi. Nie bez
znaczenia byø takzÇe rodzaj uzÇywanego w starozÇytnosÂci materiaøu pisÂmienniczego. Papirus lub skoÂra, z ktoÂrych produkowano karty, zszywano bowiem w zwoje, ktoÂrych døugosÂcÂ nie przekraczaøa zwykle 10±12 metroÂw. Charakter pisma
hebrajskiego (tylko spoÂøgøoski) sprawiaø, zÇe byøo ono znacznie bardziej zwarte
nizÇ greckie tøumaczenie, staÎd niektoÂre ksieÎgi w wersji greckiej musiaøy bycÂ
dzielone. Dopiero zmiana sposobu opracowania tekstu ze zwojoÂw na kodeksy
umozÇliwiøa umieszczenie w jednym tomie wieÎkszej liczby ksiaÎg. Tym samym
sieÎgajaÎcy po kodeks czytelnik moÂgø odniesÂcÂ mylne wrazÇenie, zÇe ma do czynienia z jednorodnym dzieøem literackim. Faktycznie nawet w obreÎbie jednego
reÎkopisu czeÎsto spotyka sieÎ szereg roÂzÇnych tradycji tekstowych, warunkowanych przede wszystkim dosteÎpem kopistoÂw do istniejaÎcych wczesÂniej kopii
poszczegoÂlnych ksiaÎg Pisma SÂwieÎtego.
Wielu uczonych proponuje, by pojeÎcie ¹Septuagintaº zastrzec dla zbioru
opisanego w pierwotnej wersji Listu Arysteasza, czyli do PieÎcioksieÎgu. Pozostaøe ksieÎgi mozÇna by woÂwczas okresÂlacÂ mianem tekstu starogreckiego (ang. Old
Greek [OG]). Inni, chocÂ godzaÎ sieÎ na wyroÂzÇnienie PieÎcioksieÎgu, nie chcaÎ odrywacÂ go od reszty zbioru, wieÎc wolaÎ uzÇywacÂ skroÂtu ¹LXX/OGº. Tymczasem
samo okresÂlenie OG nie jest do konÂca precyzyjne, poniewazÇ wiele ksiaÎg Septuaginty ma swoje dwie, odmienne tradycje, ale nie jest pewne, ktoÂra z nich jest
pierwotnym tøumaczeniem.

II. NAZWA

OkresÂlenie ¹Septuagintaº pojawia sieÎ po raz pierwszy w pismach wczesnochrzesÂcijanÂskich II wieku. WyrazÇenie øacinÂskie Interpretatio septuaginta virorum, czyli Tøumaczenie SiedemdziesieÎciu meÎzÇoÂw zostaøo z czasem zastaÎpione
skroÂtowym Septuaginta w nawiaÎzaniu do greckiego okresÂlenia ïé^ å^âäïìÞêïíôá.
Ojcowie KosÂcioøa, zaroÂwno greccy, jak i øacinÂscy, uzÇywali tej nazwy na okresÂlenie caøego zbioru ksiaÎg Starego Testamentu5. ZÂroÂdøem øacinÂskiej formuøy jest
oczywisÂcie tresÂcÂ zÇydowskiego utworu hellenistycznego zwanego Listem Arysteasza, ktoÂry powstaø ok. II wieku przed Chr.8 Wedøug podajaÎcego sieÎ za Arysteasza autora listu PieÎcioksiaÎg MojzÇesza zostaø przetøumaczony na jeÎzyk grecki
8

Przez innych nazywany tezÇ Pseudo-Arysteaszem. Zob. M. Wojciechowski, List Pseudo-Arysteasza, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 40(2002) nr 1, s. 121±167. Z dawniejszych szczegoÂøowych
omoÂwienÂ tego listu zob. np. R. Tramontano, La lettera di Aristea a Filocrate, OSCC, Napoli 1931;
H.G. Meecham, The Letter of Aristeas. A linguistic study with special reference to the Greek Bible,
University Press, Manchester 1935.
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z inicjatywy aleksandryjskiego bibliotekarza dziaøajaÎcego za kroÂla Ptolemeusza
Filadelfosa (285±247 przed Chr.). ProsÂba skierowana na pisÂmie do arcykapøana
w Jerozolimie miaøa znalezÂcÂ posøuch i do Aleksandrii wysøano 72 uczonych
rabinoÂw (6 z kazÇdego pokolenia), ktoÂrzy zostali gosÂcinnie przyjeÎci przez kroÂla.
Tøumaczy umieszczono w osobnych celach na wyspie Faros, gdzie po siedemdziesieÎciu dwoÂch dniach powstaøo tøumaczenie uznane przez czøonkoÂw zÇydowskiej diaspory aleksandryjskiej za doskonaøe9. Kopia owego tøumaczenia staøa
sieÎ wøasnosÂciaÎ synagogi, ktoÂrej przeøozÇeni, przekonani o Boskiej asystencji
towarzyszaÎcej powstawaniu tekstu, naøozÇyli klaÎtweÎ na ewentualnych jego korektoroÂw.
NiezalezÇnie od waÎtpliwosÂci co do historycznosÂci opisanych w lisÂcie wydarzenÂ, wspoÂøczesna nauka uznaje go za wazÇne sÂwiadectwo historii greckiego
tekstu biblijnego. IntencjaÎ jego stworzenia byøa najprawdopodobniej cheÎcÂ
wzmocnienia zÇydowskiej wspoÂlnoty religijnej, ktoÂrej jeÎzykowe i kulturowe wieÎzi z sÂrodowiskiem hebrajskim mocno osøabøy. Nie jest pewne, w jakim stopniu
nowy tekst zostaø zaakceptowany przez caøaÎ diasporeÎ aleksandryjskaÎ. List
Arysteasza, broniaÎcy autorytetu LXX, zdaje sieÎ wskazywacÂ, zÇe nie wszyscy byli
zwolennikami posøugiwania sieÎ grekaÎ w synagodze. Nie wiadomo takzÇe, w jaki
sposoÂb do greckiej wersji PieÎcioksieÎgu odniosøy sieÎ sÂrodowiska religijne w Palestynie. Wzmianka o udziale rabinoÂw z Miasta SÂwieÎtego mozÇe wskazywacÂ na
akceptacjeÎ projektu, ale mozÇe tezÇ sÂwiadczycÂ o planie autora listu, by przekonacÂ
kreÎgi jerozolimskie do LXX. Jedno jest wszakzÇe pewne: musiaøa istniecÂ szersza
spoøecznosÂcÂ diaspory zÇydowskiej korzystajaÎca z LXX i przekonana o jej autentycznosÂci oraz sÂwieÎtosÂci, skoro List Arysteasza w ogoÂle powstaø.
Tøumaczenia Tory na jeÎzyk grecki dokonano najprawdopodobniej w III
wieku przed Chr. ZÂroÂdøa historyczne wspominajaÎ o zabraniu przez Aleksandra
Wielkiego duzÇej liczby ZÇydoÂw do Egiptu bezposÂrednio po pokonaniu PersoÂw.
Nawet ostrozÇnie wyliczajaÎc, pod koniec pierwszej poøowy III wieku przed Chr.
musiaøa istniecÂ naglaÎca potrzeba stworzenia greckiego tekstu do uzÇytku liturgicznego. WkroÂtce potem rozpoczeÎto tøumaczenie kolejnych ksiaÎg wykorzystywanych w nabozÇenÂstwach synagogalnych10. Inne szczegoÂøy opisane w lisÂcie
9
Filon promowaø tradycjeÎ o symultanicznym tøumaczeniu, w wyniku ktoÂrego powstaøo szereg niezalezÇnych, a jednoczesÂnie identycznych tøumaczenÂ, co ± jego zdaniem ± dowodziøo boskiego
natchnienia LXX (De vita Mosis 2,37).
10
Opracowania introdukcyjne zwykle powoøujaÎ sieÎ na tresÂcÂ prologu do KsieÎgi Syracha, w ktoÂrym wnuk autora wspomina o istnieniu dwoÂch gotowych zbioroÂw (Prawo i Prorocy) oraz innych
ksiaÎg funkcjonujaÎcych juzÇ w wersji greckiej w ramach diaspory aleksandryjskiej (por. ProSyr 8±10).
H.B. Swete (Introduction to the Old Testament in Greek, University Press, Cambridge 1914, s. 24±25
[dosteÎpna w wersji elektronicznej w ramach Christian Classics Ethereal Library: http://www.
ccel.org/ccel/swete/greekot.html]) wyrazÇa przekonanie, izÇ Eupolemos, starozÇytny historyk zÇydowskiego pochodzenia, zna juzÇ KsieÎgi Kronik w wersji greckiej. W przypadku wielu hebrajskich ksiaÎg
biblijnych nie ma jednak bezposÂrednich dowodoÂw na to, zÇe ich tøumaczenia powstaøy wczesÂniej nizÇ
w I w. przed Chr.
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wydajaÎ sieÎ znacznie mniej prawdopodobne. Ani inicjatywa Ptolemeusza (baÎdzÂ
jego bibliotekarza11) w przygotowaniu tøumaczenia, ani tak wielka liczba uczonych bioraÎcych udziaø w translacji nie majaÎ mocnego oparcia w historii.
SpecjalisÂci zajmujaÎcy sieÎ historiaÎ LXX proÂbowali dojsÂcÂ, czy motywem powstania tøumaczenÂ poszczegoÂlnych ksiaÎg byøa potrzeba liturgiczna, czy kwestia
studioÂw nad tekstem hebrajskim. Dyskutowano zagadnienie, czy List Arysteasza broni autorytetu LXX wobec BH, czy wobec alternatywnych (niezbyt dokøadnych) tøumaczenÂ greckich12. Wedøug Paula Antona de Lagarde13 na poczaÎtku byøo tylko jedno tøumaczenie tekstu zwane ¹Proto-SeptuagintaÎº; Paul
Kahle saÎdziø natomiast, zÇe przekøadoÂw byøo wiele. Ostatecznie, jak sieÎ wydaje,
wsÂroÂd wieÎkszosÂci uczonych utrwaliøo sieÎ przekonanie o istnieniu tylko jednego
pierwotnego tøumaczenia14.
ZwroÂcono takzÇe uwageÎ na szereg modyfikacji, ktoÂrych dokonano w ramach
procesu utrwalania autorytetu LXX w sÂrodowiskach zÇydowskim i chrzesÂcijanÂskim. Filon rozciaÎgnaÎø legendeÎ z Listu Arysteasza na caøosÂcÂ OG, chociazÇ jest
rzeczaÎ prawdopodobnaÎ, izÇ uczyniø tak na podstawie wczesÂniejszej tradycji ustnej baÎdzÂ spisanej. Tøumacze pracowali ± jego zdaniem ± niezalezÇnie, co nie
przeszkodziøo w identycznym rezultacie konÂcowym ich wysiøkoÂw. Dla filozofa
z Aleksandrii byø to dowoÂd, zÇe tekst grecki winien cieszycÂ sieÎ tym samym
autorytetem i darem natchnienia co BH. Sidney Jellicoe15 zwroÂciø uwageÎ, zÇe
kolejne zÂroÂdøa uprosÂciøy tradycjeÎ o 72 uczonych, ograniczajaÎc ich liczbeÎ do
siedemdziesieÎciu (Dawne dzieje Izraela 12,12±118; por. Wj 24,1±2.9±11; Lb
11,10±25). IstniejaÎ takzÇe tradycje o pieÎciu tøumaczach, ktoÂre z czasem poøaÎczono z gøoÂwnym nurtem przekazu16.
11

Nie wszyscy odrzucajaÎ tezeÎ o niezÇydowskiej inicjatywie tøumaczenia. Por. K.H. Jobes,
M. Silva, Invitation to the Septuagint, Baker, Grand Rapids 2005, s. 34. Wydaje sieÎ jednak, zÇe
w ramach historii mogøa sieÎ miesÂcicÂ co najwyzÇej jakasÂ forma kroÂlewskiego patronatu i bycÂ mozÇe
zwiaÎzanych z nim pienieÎzÇnych darowizn na potrzeby powstajaÎcego tøumaczenia.
12
HipotezeÎ na temat liturgicznej genezy tøumaczenia poszczegoÂlnych ksiaÎg sÂwieÎtych sformuøowaø jako pierwszy H.J. Thackeray (The Septuagint and Jewish Worship. A Study in Origins,
Oxford University Press, London 19232); P. Kahle (The Cairo Geniza, Clarendon Press, Oxford
19592) zmodyfikowaø twierdzenia poprzednika, wysuwajaÎc koncepcjeÎ LXX jako targumu greckiego, ale jego propozycja nie przyjeÎøa sieÎ. Zob. S. Jellicoe, Studies in the Septuagint. Origins, Recensions, and Interpretations, Ktav, New York 1974, s. 158±180, 208±225.
13
Szerzej na temat Lagarde zob. K.H. Jobes, M. Silva, Invitation to the Septuagint, s. 242±245.
14
Zob. J.W. Wevers, Proto-Septuagint Studies, w: The Seed of Wisdom. Essays in Honour of
T.J. Meek, red. W.S. McCullough, University of Toronto Press, Toronto 1964), s. 58±77; tenzÇe,
BartheÂleÂmy and Proto-Septuagint Studies, BIOSCS 21(1988), s. 24 n.
15
WieÎcej na ten temat w introdukcji S. Jellicoe, The Septuagint and Modern Study, Clarendon, Oxford 1968, s. 38±47. Informacja ta zostaøa zawarta juzÇ w babilonÂskim traktacie Sefer Tora
1.8.
16
Zob. Soferim 1.7±8. Autor tekstu opowiada historieÎ powstania LXX w dwoÂch etapach,
z ktoÂrych pierwszy obejmowaø praceÎ tylko pieÎciu uczonych, a nasteÎpnie z powodu niezadawalajaÎcych rezultatoÂw zaangazÇowano symbolicznaÎ liczbeÎ 72 tøumaczy. PeønaÎ liczbeÎ zÂroÂdeø zÇydowskich
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III. KANON

Proces powstawania kanonu sÂwieÎtych tekstoÂw zÇydowskich jest zagadnieniem skomplikowanym i dotyczy przede wszystkim tzw. Biblii hebrajskiej.
JednakzÇe sÂrodowisko aleksandryjskie, dokonujaÎc systematycznego przekøadu
tekstoÂw hebrajskich, a jednoczesÂnie podkresÂlajaÎc wyjaÎtkowy charakter tego
tøumaczenia, zÇyøo w gøeÎbokim przesÂwiadczeniu o sÂwieÎtosÂci tekstu greckiego.
Mimo niekompletnych informacji na ten temat, wiadomo, zÇe wsÂroÂd ksiaÎg, ktoÂrymi posøugiwaøa sieÎ diaspora w Aleksandrii, byøy nie tylko przekøady ksiaÎg
z hebrajskiego, ale roÂwniezÇ teksty powstaøe pierwotnie w jeÎzyku greckim
(2 Mch ± 4 Mch; Mdr). Nie ma dzisiaj pewnosÂci, ktoÂre z obecnie znanych ksiaÎg
byøy zaliczane do natchnionych, poniewazÇ pojeÎcie kanonu nie zostaøo jeszcze
woÂwczas sprecyzowane. Wydaje sieÎ jednak bardzo prawdopodobne, zÇe do
zbioru ksiaÎg sÂwieÎtych nalezÇaøy wszystkie ksieÎgi tworzaÎce poÂzÂniejszy kanon
Biblii hebrajskiej, a takzÇe uzupeønienia KsieÎgi Daniela i Estery znane dzisiaj
tylko po grecku17. Wiele ksiaÎg, ktoÂre nie miaøy swego hebrajskiego pierwowzoru, takzÇe byøo w liturgicznym uzÇyciu ZÇydoÂw z Aleksandrii i w ten naturalny
sposoÂb trafiøy one nasteÎpnie do chrzesÂcijan, ktoÂrzy korzystali z nich od samego
poczaÎtku istnienia KosÂcioøa.
W przeciwienÂstwie do kanonu Biblii hebrajskiej, ktoÂry odzwierciedla historyczny proces powolnego ksztaøtowania sieÎ obecnego zbioru ksiaÎg sÂwieÎtych,
kanon LXX zostaø najprawdopodobniej uporzaÎdkowany wedøug kryterioÂw formalno-tresÂciowych. ObowiaÎzujaÎcy w tradycji zÇydowskiej troÂjpodziaø na ToreÎ,
ProrokoÂw i Pisma zastaÎpiøa struktura alternatywna, zøozÇona roÂwniezÇ z trzech
grup: ksiaÎg historycznych, maÎdrosÂciowych i prorockich. Inny jest takzÇe porzaÎdek poszczegoÂlnych zbioroÂw, a w wielu przypadkach roÂzÇnice dotyczaÎ takzÇe
uporzaÎdkowania tresÂci poszczegoÂlnych ksiaÎg18.

i chrzesÂcijanÂskich przedstawiø G. Dorival w La Bible greque des Septante, s. 47±50. Zob. tezÇ wykaz
tekstoÂw zÂroÂdøowych z literatury rabinicznej na temat LXX: K. MuÈller, Die rabbinischen Nachrichten uÈber die AnfaÈnge der Septuaginta, w: Wort, Lied und Gottesspruch. Festschrift fuÈr J. Ziegler
[II Beitrage zu Psalmen und Propheten], WuÈrzburg 1972, s. 73±93. Opracowaniem literatury
grecko-øacinÂskiej na temat tøumaczenia SiedemdziesieÎciu zajaÎø sieÎ na przeøomie XIX i XX w. P.
Wendland, Aristeae Ad Philocratem Epistula, Leipzig 1900.
17
Nie ma pewnosÂci, czy wspomniane wyzÇej uzupeønienia powstaøy w jeÎzyku semickim, stanowiaÎc alternatywnaÎ tradycjeÎ tekstowaÎ, czy tezÇ byøy efektem pracy dopiero redaktoroÂw greckich.
18
SzczegoÂøowo na temat problematyki kanonu pisaø m.in. Dorival w La Bible grecque des
Septante, s. 321±329. Zob. tezÇ bibliografieÎ na konÂcu rozdziaøu, s. 329.
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IV. ZNACZENIE LXX DLA JUDAIZMU

Jako pierwsze tøumaczenie sÂwieÎtych tekstoÂw hebrajskich w okresie hellenistycznym Septuaginta ma ogromne znaczenie dla poznania tøa zÇycia religijnego diaspory zÇydowskiej w Egipcie i szerzej hellenistycznej diaspory w ogoÂlnosÂci.
Septuaginta, beÎdaÎc podstawowym sÂwieÎtym tekstem judaizmu w jeÎzyku
greckim, byøa wielokrotnie cytowana przez zÇydowskich historiografoÂw (Demetriusza, Eupolemosa, Artapanusa i JoÂzefa Flawiusza), poetoÂw (Ezechiela) oraz
filozofoÂw (Filona Aleksandryjskiego). Z pewnosÂciaÎ byøa takzÇe powszechnie
uzÇywana w synagogach hellenistycznych co najmniej do I wieku po Chr., kiedy
to w wyniku polemik z chrzesÂcijanami przygotowano nowe alternatywne tøumaczenia.
Literatura rabiniczna przechowaøa zasadniczo zdecydowanie negatywny
stosunek do Septuaginty19, chociazÇ nie brakuje tezÇ sÂwiadectw pozytywnych20.
Zwraca sieÎ uwageÎ na niesÂcisøosÂci pomieÎdzy TM a LXX w PieÎcioksieÎgu21.
W zwiaÎzku z utrudnionaÎ datacjaÎ zÂroÂdeø nie jest øatwo wyciaÎgacÂ wiaÎzÇaÎce wnioski
na temat stosunku wczesnego judaizmu do LXX. JednakzÇe sÂwiadomosÂcÂ, zÇe
jeÎzyk, w ktoÂrym wyrazÇa sieÎ autor, determinuje w znacznym stopniu sposoÂb
postrzegania sÂwiata, prowadziø wielu zÇydowskich autoroÂw do postawy niecheÎci
i rezerwy wobec Biblii greckiej i ewentualnych nowych wymiaroÂw, ktoÂre ze
sobaÎ niosøa.
Odbiciem negatywnego stosunku rabinoÂw do LXX jest wypowiedzÂ zawarta
w Massekhet Soferim 1,7. Jej autor, przekonany o niemozÇnosÂci wøasÂciwego
przetøumaczenia Prawa z jeÎzyka hebrajskiego, poroÂwnuje dzienÂ przetøumaczenia Tory na jeÎzyk grecki do dnia, w ktoÂrym odlano zøotego cielca pod Synajem.
Literatura rabinacka podnosiøa takzÇe zarzuty o wprowadzaniu nowych wariantoÂw tekstowych, alternatywnych wobec tekstu hebrajskiego.
SÂrodowiska zÇydowskiej diaspory hellenistycznej nie zrezygnowaøy z wykorzystania tekstu greckiego, chociazÇ w wyniku konfrontacji z chrzesÂcijanÂstwem
postarano sieÎ o nowe, bardziej adekwatne z punktu widzenia judaizmu tøumaczenia sÂwieÎtego tekstu (Akwila, Symmach, Teodocjon). Tøumaczenie Akwili
byøo w powszechnym uzÇyciu w synagogach hellenistycznych jeszcze co najmniej
do konÂca okresu bizantyjskiego. SÂwiadczaÎ o tym dobitnie odkrycia w genizie
kairskiej. GøoÂwny nurt judaizmu zaczaÎø sukcesywnie odchodzicÂ od tekstu greckiego z nastaniem ery chrzesÂcijanÂskiej i niemalzÇe do czasoÂw najnowszych
(XIX w.) przestaø interesowacÂ sieÎ SeptuagintaÎ. Dopiero badania Zachariasa
19
20
21

Zob. Soferim 1,8.
Zob. Meg. 9 a±b.
Literatura rabiniczna wspomina o 18 roÂzÇnicach mieÎdzy tekstami.
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Frankela22 ukazaøy na nowo wartosÂcÂ LXX w przyblizÇaniu rabinicznych dyskusji
okresu mieÎdzytestamentalnego.
LXX wpøyneÎøa ewidentnie na jeÎzyk i styl autoroÂw Nowego Testamentu.
ZnaczaÎca wieÎkszosÂcÂ cytatoÂw ze Starego Testamentu w ksieÎgach nowotestamentowych pochodzi z LXX. ObecnosÂcÂ tak wielu wymiaroÂw Biblii greckiej
w Nowym Testamencie nie pozostaøa bez echa w poÂzÂniejszych dzieøach reprezentujaÎcych mysÂl chrzesÂcijanÂskaÎ, gdzie takzÇe cytaty i teologiczne argumenty
budowano na podstawie tekstu greckiego. WsÂroÂd chrzesÂcijan panowaøo powszechne przekonanie, izÇ Biblia grecka jest sÂwieÎtym tekstem KosÂcioøa i dopiero
dyskusje nad tzw. veritas hebraica oraz powstanie Wulgaty, czyli oficjalnego
tekstu øacinÂskiego KosÂcioøa zachodniego zmieniøo do pewnego stopnia jej status. LXX pozostaøa jednak BibliaÎ KosÂcioøa wschodniego.
Grecki tekst sÂwieÎty nie peøniø nigdy w judaizmie funkcji podobnej do tej,
jakaÎ miaø we wczesnym chrzesÂcijanÂstwie. Co prawda judaizm hellenistyczny
w Aleksandrii i jego religijno-filozoficzne tradycje (List Arysteasza, pisma Filona) widziaøy w nim tekst natchniony i roÂwny autorytetem tekstowi hebrajskiemu, a poprzez rozpowszechnionaÎ kultureÎ hellenistycznaÎ synagogi posøugujaÎce sieÎ LXX mogøy znajdowacÂ sieÎ roÂwniezÇ w Palestynie, jednak dla gøoÂwnego
nurtu religii zÇydowskiej tekst hebrajski pozostawaø zawsze najwazÇniejszym
punktem odniesienia. StaÎd chrzesÂcijanÂskie polemiki na temat wyzÇszosÂci tekstu
greckiego nad hebrajskim, zwøaszcza w obliczu heterodoksyjnych interpretacji
chrzesÂcijanÂskich wazÇnych fragmentoÂw Pisma SÂwieÎtego (np. Iz 7,5; Ps 96,10)
skazane byøy na odrzucenie23.

V. ZNACZENIE W NAUCE

Septuaginta okazaøa sieÎ cennym zÂroÂdøem w badaniach nad judaizmem hellenistycznym. Pewnym utrudnieniem w tych badaniach jest ostatecznie nierozstrzygalny dylemat, na ile roÂzÇnice pomieÎdzy BH i LXX saÎ wynikiem rozbiezÇnosÂci w ramach tej samej hebrajskiej tradycji tekstowej (TM i tzw. Vorlage
LXX), a na ile posÂwiadczajaÎ one mentalnosÂcÂ redaktoroÂw przygotowujaÎcych
tekst grecki. TrudnosÂci w ocenie pogøeÎbia takzÇe wspomniana juzÇ wczesÂniej
roÂzÇnorodnosÂcÂ tekstowa w ramach zbioru Septuaginty. Nie nalezÇy wreszcie zapominacÂ, zÇe obydwie tradycje (TM i LXX) saÎ bardzo zblizÇone, a dopiero blizÇsza ich analiza pozwala dostrzec pewne roÂzÇnice.
22

Vorstudien zur Septuaginta, Leipzig 1841 byøy pierwszym powazÇnym studium naukowym
na temat tøumaczenia SiedemdziesieÎciu w sÂrodowisku zÇydowskim.
23
Echa tych polemik spotkacÂ mozÇna u sÂw. Justyna w jego Dialogu z ZÇydem Tryfonem.
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WspoÂøczesne badania nad LXX saÎ prowadzone roÂwnolegle przez zÇydowskich i chrzesÂcijanÂskich uczonych. Przedstawiciele judaizmu w coraz wieÎkszym
stopniu zdajaÎ sobie spraweÎ ze znaczenia Septuaginty dla ich kulturowo-religijnego dziedzictwa okresu hellenistycznego. Jest ona dla nich bezcennym sÂwiadkiem czasoÂw, w ktoÂrych religia zÇydowska zmagaøa sieÎ z pytaniami o wøasnaÎ
tozÇsamosÂcÂ, a takzÇe o przynalezÇne jej miejsce w starozÇytnym sÂwiecie basenu
Morza SÂroÂdziemnego i zhellenizowanego Bliskiego Wschodu24.
DzieÎki LXX dzisiejszy badacz mozÇe wiele dowiedziecÂ sieÎ na temat oÂwczesnych technik translatorskich, metod egzegetycznych. Tekst Biblii greckiej odsøania przed czytelnikiem charakter jeÎzyka, ktoÂrym posøugiwano sieÎ w Aleksandrii w ostatnich wiekach ery przedchrzesÂcijanÂskiej; przekazuje roÂwniezÇ cenne informacje na temat samych tøumaczy i ich kulturowego zakorzenienia.
KrytykoÂw tekstu, badajaÎcych historieÎ przekazu tradycji biblijnych, szczegoÂlnie interesuje odkrywanie domniemanego pierwotnego tekstu hebrajskiego, stojaÎcego za dzisiejszaÎ formaÎ LXX (hebrajskie Vorlage)25. Septuaginta,
beÎdaÎc najstarszym tøumaczeniem Biblii hebrajskiej, pozostaje w dalszym ciaÎgu
wazÇnym sÂwiadkiem tekstu sÂwieÎtego, a z punktu widzenia chrzesÂcijanÂstwa kluczowym ogniwem øaÎczaÎcym Stary Testament z Nowym.
The Greek Bible and its Influence on Hellenistic Judaism
Summary
The article gives a brief presentation of the identity of Septuagint and its history.
The issues dealt with are: the literary unity of LXX, its basic terminology and origins,
its canon as well as its significance for Judaism and for modern biblical studies.
S ø o w a k l u c z o w e: Septuaginta, przekøad starogrecki (OG), List Arysteasza,
judaizm hellenistyczny
K e y w o r d s: Septuagint, Old Greek, the Letter of Aristeas, hellenistic Judaism

24

PanorameÎ dokonanÂ w dziedzinie studioÂw nad SeptuagintaÎ w drugiej poøowie XX w. przedstawiøa w swoim opracowaniu bibliograficznym C. Dogniez, Bibliography of the Septuagint / Bibliographie de la Septante. (1970±1993) [VTSup 60], Brill, Leiden 1995. Zob. tezÇ aktualizacje bibliografii na temat trwajaÎcych projektoÂw badawczych w BIOSCS.
25
Zob. np. E. Tov, The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research. Revised and
Enlarged Edition (Jerusalem Biblical Studies, 8), Simor, Jerusalem 1997.
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I. TEKST BIBLIJNY W JEÎZYKU èACINÂSKIM W STAROZÇYTNOSÂCI

Gdy moÂwimy o teksÂcie biblijnym w jeÎzyku øacinÂskim, nalezÇy sprecyzowacÂ,
jaki przekøad mamy na mysÂli. Zasadniczo rozroÂzÇniamy trzy teksty biblijne
w jeÎzyku øacinÂskim: staroøacinÂskie przekøady przedhieronimowe z II±IV wieku,
WulgateÎ Hieronima (przeøom IV i V w.) oraz Neo-WulgateÎ (1979).
Tak zwane staroøacinÂskie przekøady Biblii (Vetus Latina) dokonywane byøy
w przypadku Nowego Testamentu z greckich kodeksoÂw zawierajaÎcych tekst
w jeÎzyku oryginalnym oraz z greckiego przekøadu Starego Testamentu zwanego SeptuagintaÎ. Niestety nie posiadamy tøumaczenÂ staroøacinÂskich wszystkich
ksiaÎg biblijnych. Autorytet Wulgaty spowodowaø, zÇe juzÇ we wczesnym sÂredniowieczu kopiowano w klasztorach benedyktynÂskich przede wszystkim jej egzemplarze, wskutek czego kodeksy i zwoje zawierajaÎce wczesÂniejsze przekøady
øacinÂskie zagineÎøy. NiektoÂre zachowaøy sieÎ w postaci palimpsestoÂw, gøoÂwnie zasÂ
mamy dosteÎp do tekstu staroøacinÂskiego dzieÎki cytatom biblijnym, pojawiajaÎcym sieÎ w dzieøach øacinÂskich pisarzy chrzesÂcijanÂskich z III±IV wieku1.
Przekøady staroøacinÂskie powstawaøy w roÂzÇnych sÂrodowiskach chrzesÂcijanÂskich, staÎd tezÇ wyroÂzÇnia sieÎ zasadniczo dwie grupy: Vetus Itala, ktoÂra rozpowszechniona byøa na PoÂøwyspie ApeninÂskim, skaÎd docieraøa roÂwniezÇ na teren
Galii, oraz Vetus Afra, z terenoÂw poÂønocnej Afryki, rozpowszechniona roÂwniezÇ
na obszarze PoÂøwyspu Iberyjskiego. WielosÂcÂ wersji staroøacinÂskiego przekøadu
Biblii mogaÎ ilustrowacÂ przesadne bycÂ mozÇe søowa sÂw. Hieronima, ktoÂry twierdziø, jakoby tyle byøo wariantoÂw tekstu staroøacinÂskiego, ile jest jego reÎkopisoÂw
(praef. in Josue).
Z tego wzgleÎdu, a takzÇe za namowaÎ papiezÇa Damazego (²384), Hieronim
podjaÎø sieÎ proÂby rewizji dotychczasowych tøumaczenÂ. Pierwsze jego prace, podjeÎte jeszcze w Rzymie przed wyjazdem do Ziemi SÂwieÎtej, dotyczyøy tekstu
1

Jednak nawet to zÂroÂdøo nie jest do konÂca wiarygodne, gdyzÇ czeÎsto kopisÂci dostosowywali
brzmienie cytatu do tekstu Wulgaty.
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Ewangelii. Nie tøumaczyø on tekstu greckiego na nowo na øacineÎ, lecz nanioÂsø
szereg istotnych poprawek (np. usunaÎø dodatki, ktoÂre w poszczegoÂlnych Ewangeliach zostaøy zaczerpnieÎte z tekstoÂw paralelnych). W roku sÂmierci papiezÇa
Damazego, swego przyjaciela i protektora, dokonaø roÂwniezÇ rewizji tekstu
Psaøterza, opierajaÎc sieÎ jednak na greckim przekøadzie Septuaginty, a nie na
oryginale hebrajskim.
Dopiero podczas pobytu w Betlejem (od 386), a zwøaszcza dzieÎki mozÇliwosÂci korzystania z Heksapli Orygenesa, Hieronim podejmuje szerzej zakrojone prace nad innymi ksieÎgami Biblii hebrajskiej. Bierze pod uwageÎ nie tylko
SeptuaginteÎ, ale i tekst oryginalny, a nawet konfrontuje swoje propozycje
translatoryczne z greckimi przekøadami Akwili, Symmacha i Teodocjona. Niestety jak sam wspomina wieÎkszosÂcÂ reÎkopisoÂw beÎdaÎcych owocami tej pracy
zostaøa skradziona. Ocalaøa tylko KsieÎga Hioba i Psaøterz, ktoÂry w poÂzÂniejszych
wiekach rozpowszechni sieÎ na obszarze Galii i utrwali sieÎ pod nazwaÎ Psaøterza
GallikanÂskiego. Dzieøa te jednak nadal pozostajaÎ rewizjami tekstu staroøacinÂskiego.
W roku 391 nastaÎpiø radykalny zwrot w podejsÂciu Hieronima do kwestii
tøumaczenia Biblii. Rozpoczyna on prace nad przekøadem Starego Testamentu bezposÂrednio z jeÎzyka hebrajskiego, starajaÎc sieÎ zachowacÂ kanony stylistyki
i rytmikeÎ wøasÂciwaÎ øacinie. Stara sieÎ oddacÂ przede wszystkim sens tekstu,
kierujaÎc sieÎ niejednokrotnie interpretacjami zawartymi w jego wczesÂniejszych
komentarzach do poszczegoÂlnych ksiaÎg, tradycyjnaÎ interpretacjaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ lub rabinistycznaÎ2. W miejscach, ktoÂre dopuszczaøy wielorakaÎ mozÇliwosÂcÂ
rozumienia lub byøy niejasne pod wzgleÎdem tekstualnym, Hieronim czeÎsto
polegaø na autorytecie tradycyjnej Septuaginty. Zasadniczo konÂczy swe dzieøo
ok. roku 406.
Nie od razu nowy przekøad Hieronima zyskaø powszechnaÎ aprobateÎ. Sam
autor o to nie zabiega, a nawet w swoich listach lub innych dzieøach teologicznych i egzegetycznych posøuguje sieÎ z zasady cytatami wzieÎtymi z wersji staroøacinÂskich. ChociazÇ z drugiej strony mamy sÂwiadectwa Augustyna, ktoÂry zapoznawszy sieÎ z tekstem Hieronimowym, podkresÂla jego wyzÇszosÂcÂ nad wczesÂniejszymi przekøadami. Jeszcze za pontyfikatu Grzegorza Wielkiego (²604) tøumaczenie Hieronima jest tylko jednym z wielu biblijnych tekstoÂw øacinÂskich uzÇywanych przez KosÂcioÂø, aczkolwiek komentatorzy zasadniczo na nim opierajaÎ
swoje interpretacje. PoczaÎwszy od VIII wieku mozÇna moÂwicÂ o powszechnym
stosowaniu tej wersji Biblii, zasÂ sama nazwa Wulgata (czyli: ¹rozpowszechnionaº) przyjeÎøa sieÎ dopiero w wieku XIII.

2

SzczegoÂøowa analiza wybranych problemoÂw, zob. K. Bardski, KsieÎga Koheleta w przekøadach sÂw. Hieronima. Diachroniczne aspekty pracy translacyjnej, ¹Collectanea Theologicaº
69(1999) nr 1, s. 33±46.
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II. OBECNOSÂCÂ BIBLII èACINÂSKIEJ
W LITERATURZE WCZESNOCHRZESÂCIJANÂSKIEJ

Edukacja w starozÇytnosÂci, a zwøaszcza retoryka i stylistyka, opieraøy sieÎ
w duzÇej mierze na pamieÎciowym opanowaniu klasycznych tekstoÂw literackich
greckich i øacinÂskich oraz takim formuøowaniu mysÂli, by zwroty, frazy, a nawet
døuzÇsze fragmenty zdanÂ nawiaÎzywaøy do owych klasycznych wzorcoÂw. W pisÂmiennictwie chrzesÂcijanÂskim miejsce Horacego czy Owidiusza zajeÎøy teksty
biblijne, opanowane pamieÎciowo. StaÎd tezÇ obecnosÂcÂ øacinÂskiego tekstu biblijnego w literaturze ma dwojaki charakter.
Z jednej strony mamy dzieøa, ktoÂrych gøoÂwnym celem jest interpretacja,
wyjasÂnienie i odniesienie do zÇycia przekazu biblijnego. Pod wzgleÎdem gatunku
literackiego saÎ to komentarze, przeznaczone do osobistej lektury, oraz homilie,
ktoÂre u swoich zÂroÂdeø majaÎ ukierunkowanie duszpasterskie, mimo izÇ niejednokrotnie zostaøy zapisane w formie zblizÇonej do komentarzy. Granica mieÎdzy
tymi gatunkami literackimi nie jest wyrazista. PoszczegoÂlne homilie lub rozdziaøy komentarza byøy posÂwieÎcone baÎdzÂ kolejnym wersetom danej ksieÎgi,
baÎdzÂ caøym perykopom. Z drugiej strony, inne pisma zaliczane do roÂzÇnorakich
gatunkoÂw literackich, takich jak listy, traktaty teologiczne, zacheÎty moralne,
dzieøa polemiczne itd., w wieÎkszym lub mniejszym stopniu przetykane saÎ cytatami lub aluzjami biblijnymi.
Autorzy posøugujaÎcy sieÎ tekstem biblijnym w najwczesÂniejszym okresie
chrzesÂcijanÂstwa przyjmowali podziaø na dwa lub trzy rodzaje sensu. UjeÎcie
dwudzielne rozroÂzÇniaøo sens dosøowny (zwany tezÇ historycznym, literalnym
lub prostym) oraz duchowy (zwany tezÇ mistycznym, alegorycznym lub wyzÇszym). W troÂjdzielnej strukturze sensu, poza wymienionymi powyzÇej, wyodreÎbniano jeszcze sens moralny. Zasadniczo kazÇdy tekst biblijny moÂgø bycÂ odczytywany na kazÇdym z tych trzech poziomoÂw, niosaÎc wielorakie przesøanie.
W sÂwiadomosÂci starozÇytnych autoroÂw poszczegoÂlne sensy biblijne dopeøniaøy
sieÎ i wzajemnie ubogacaøy3.
Najstarsi autorzy øacinÂscy, ktoÂrzy w swoich dzieøach czeÎsto powoøujaÎ sieÎ na
tekst biblijny, to Tertulian (²220), Cyprian (²258) i Laktancjusz (²330). ZÇaden
z nich nie napisaø komentarzy do ksiaÎg biblijnych, niemniej jednak Biblia
w wersji staroøacinÂskiej stanowiøa dla nich podstaweÎ argumentacji teologicznej
i w swoich dzieøach obficie cytujaÎ biblijne fragmenty. Nie podajaÎ zwykle zÂroÂdøa

3
Tradycyjnie przyjmuje sieÎ rozroÂzÇnienie na dwie tzw. szkoøy egzegetyczne: aleksandryjskaÎ
(ktoÂra køadøa nacisk na sens duchowy, uwazÇajaÎc sens dosøowny za søuzÇebny) oraz antiochenÂskaÎ
(ktoÂra nie lekcewazÇaÎc sensu duchowego, staraøa sieÎ dostrzec znaczenie i wartosÂcÂ dla chrzesÂcijanÂskiego zÇycia roÂwniezÇ sensu dosøownego).
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oraz wplatajaÎ tekst biblijny w swojaÎ wypowiedzÂ w taki sposoÂb, zÇe niejednokrotnie trudno powiedziecÂ, czy mamy do czynienia z cytatem czy aluzjaÎ.
Alegoryczna interpretacja Pisma SÂwieÎtego rozwija sieÎ w chrzesÂcijanÂstwie
øacinÂskojeÎzycznym, zwøaszcza po Konstatnynie Wielkim. Hilary z Poitiers
(²367), Grzegorz z Elwiry (IV w.) i Zenon z Werony (IV w.) wzorujaÎ sieÎ na
komentatorach aleksandryjskich, aczkolwiek jest im obce przeciwstawienie
sensu duchowego dosøownemu. Mimo zÇe opheleia (korzysÂcÂ, pozÇytek) interpretacji duchowej jest u nich niejednolita ± Hilary z Poitiers dowodzi søusznosÂci
prawowiernej doktryny, Grzegorz z Elwiry poszukuje bogactwa duchowych
znaczenÂ wyprowadzonych ze szczegoÂøoÂw tekstu, zasÂ Zenon z Werony stawia
na pierwszym miejscu moralny pozÇytek i zbudowanie swoich søuchaczy ± wszyscy oni w sposoÂb mniej lub bardziej sÂwiadomy wzorujaÎ sieÎ na Orygenesie.
W nurcie alegorycznej interpretacji Biblii jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli starozÇytnego zachodu jest AmbrozÇy z Mediolanu (²397). Jego
pisma saÎ dosøownie utkane z cytatoÂw biblijnych, zaopatrzonych przewazÇnie
w duchowy komentarz o charakterze aleksandryjskim. Nawet jezÇeli w sposoÂb
systematyczny skomentowaø tylko niektoÂre ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego, z rozsianych
aluzji mozÇna by uøozÇycÂ interpretacjeÎ obejmujaÎcaÎ prawie wszystkie wersety Biblii. Wprawdzie postrzegamy w niektoÂrych jego dzieøach wpøyw Filona Aleksandryjskiego (zwøaszcza De paradiso), niemniej sÂwiat paraleli intencjonalnych
AmbrozÇego charakteryzuje sieÎ przesunieÎciem akcentoÂw wzgleÎdem tego, ktoÂry
w tradycji greckojeÎzycznej sieÎgaø nawet alegorii homeryckich. OczywisÂcie trzonem symbolizmu saÎ odniesienia chrystologiczne, poza tym jednak alegorie
fizyczne i etyczne usteÎpujaÎ miejsca eklezjalnym i historiozbawczym. BycÂ mozÇe
wøasÂnie symbolika przedstawiajaÎca w sposoÂb obrazowy tajemniceÎ KosÂcioøa,
jego sakramenty, problem konfliktu prawowiernosÂci z heterodoksjaÎ, stanowi
jeden z najciekawszych wkøadoÂw biskupa Mediolanu. AmbrozÇy alegoryzuje
ponadto na roÂwni motywy literackie Starego i Nowego Testamentu, jego celem
nadrzeÎdnym jest posøuga pasterska, zasÂ BiblieÎ traktuje w sposoÂb instrumentalny, jako narzeÎdzie søuzÇaÎce osiaÎgnieÎciu tego celu.
NajwieÎkszy egzegeta Zachodu, Hieronim ze Strydonu (²419), zdobywa
swojaÎ formacjeÎ biblijnaÎ, czytajaÎc dzieøa klasykoÂw szkoøy aleksandryjskiej; poznaje jednak roÂwniezÇ egzegezeÎ rabinistycznaÎ. Filologiczne zacieÎcie Hieronima
oraz zainteresowania dotyczaÎce historii i geografii biblijnej sprawiajaÎ, zÇe w jego
pismach sens dosøowny zostaje nalezÇycie dowartosÂciowany. Sens historyczny
stanowi niejako skalny fundament, na ktoÂrym dopiero mozÇna budowacÂ dom
alegorii4. Mimo zÇe sam uznaje prymat duchowej interpretacji jako najbardziej
uzÇytecznej dla zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, to posøuguje sieÎ niaÎ w sposoÂb umiarkowany i w konteksÂcie wszechogarniajaÎcej alegorystyki Zachodu jawi sieÎ jako
obronÂca interpretacji literalnej. W swoich komentarzach zwykle od niej zaczy4

Por. Hieronim, Comm. in Zach., prol., CCL 76A, 748.
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na wyjasÂnianie poszczegoÂlnych wersetoÂw Biblii. Jego egzegeza, podobnie jak
w przypadku AmbrozÇego, pozbawiona jest podszycia filozoficznego, zasÂ sposÂroÂd paraleli intencjonalnych, czeÎsto pojawia sieÎ w jego pismach odniesienie
historiozbawcze podkresÂlajaÎce nie tylko relacjeÎ Starego Testamentu do Nowego, ale BozÇej ekonomii zbawienia w relacji do starozÇytnego Izraela i w relacji
do KosÂcioøa.
O ile w swoim podejsÂciu do Biblii AmbrozÇy byø przede wszystkim duszpasterzem, Hieronim zasÂ filologiem, o tyle Augustyn z Hippony (²430) odczytuje
jaÎ przede wszystkim w teologicznym konteksÂcie wiary. Jego zasøugaÎ jest ubogacenie prostych nieraz skojarzenÂ ambrozjanÂskich o pogøeÎbionaÎ refleksjeÎ doktrynalnaÎ i moralnaÎ. Pismo SÂwieÎte jest dla Augustyna sakramentem miøosÂci
Boga do czøowieka. Jako sakrament zawiera w sobie owaÎ postrzegalnaÎ warstweÎ
znaku, litereÎ tekstu niewymagajaÎcaÎ wysiøku interpretacyjnego, czeÎsto zasÂ postrzeganaÎ jako absurdalnaÎ, ktoÂra kryje jednak ¹gøeÎbszaÎ warstweÎ, gdzie spoczywajaÎ wielkie tajemniceº5. Pismo SÂwieÎte w sposoÂb szczegoÂlny przypomina EucharystieÎ, gdyzÇ nie tylko kryje w sobie obecnego Jezusa Chrystusa, ale jest
roÂwniezÇ duchowym pokarmem chrzesÂcijan. Wielokrotnie podejmowacÂ beÎdzie
Augustyn alegorieÎ Biblii jako chleba, ktoÂry komentator musi øamacÂ i dawacÂ
søuchaczom. SpecyficznaÎ cechaÎ nie tylko duchowej interpretacji Augustyna jest
opheleia sprowadzana zasadniczo do kryterium miøosÂci (dilectio): kazÇda interpretacja tekstu biblijnego, ktoÂra pobudza do miøosÂci Boga lub blizÂniego jest
uprawniona.
Podsumowaniem duchowej interpretacji Biblii w chrzesÂcijanÂstwie øacinÂskiego Zachodu wydaje nam sieÎ dzieøo Eucheriusza z Lyonu (ok. 450) Formulae spiritalis intelligentiae6. Poza nim autor nie pozostawiø znaczaÎcej spusÂcizny
egzegetycznej, napisaø jednak utwoÂr, ktoÂry zbiera w formie encyklopedycznej
caøy wczesÂniejszy dorobek symbolizmu biblijnego. Eucheriusz nie podaje ani
autoroÂw, ani dzieø, z ktoÂrych korzystaø, chocÂ bez trudu mozÇna dopatrzycÂ sieÎ
wsÂroÂd zÂroÂdeø zwøaszcza Orygenesa, jak roÂwniezÇ øacinÂskich autoroÂw opisanych
w niniejszym paragrafie7.
Nie tylko sam tekst biblijny, ale takzÇe modele i schematy narracyjne byøy
wykorzystywane w rodzaÎcej sieÎ literaturze hagiograficznej. Dotyczyøo to zwøaszcza opisoÂw meÎczenÂstwa i cudoÂw dokonywanych przez sÂwieÎtych. KazÇdy opis
sÂmierci meÎczenÂskiej zawieraø oczywisÂcie odniesienie do sÂmierci krzyzÇowej Jezusa, niemniej jednak odwoøywano sieÎ roÂwniezÇ do scen zaczerpnieÎtych z Dzie5

Augustyn, Conf. 6, 5, CCL 27, 78; tø. pol. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 115.
Eucheriusz, Formulae spiritalis intelligentiae, CSEL 31/1, 3±62.
7
Paragraf opracowany w oparciu o: K. Bardski, Pokarm i napoÂj miøosÂci. Symbolizm w ponaddosøownej interpretacji Biblii w tradycji KosÂcioøa (Rozprawy i Studia Biblijne, 16), Warszawa
2004, s. 96±100; tenzÇe, Søowo oczyma GoøeÎbicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie (Rozprawy Naukowe, 3) Warszawa
2007, s. 79±82.
6
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joÂw Apostolskich (zwøaszcza meÎczenÂstwo Szczepana Dz 7,54±60) oraz KsiaÎg
Machabejskich (MeÎczenÂstwo Eleazara 2 Mch 6,18±31; meÎczenÂstwo siedmiu
braci i ich matki 2 Mch 7,1±42).

III. WCZESNE SÂREDNIOWIECZE

Okres najazdoÂw plemion barbarzynÂskich na imperium rzymskie nie sprzyjaø bogatej i oryginalnej twoÂrczosÂci inspirowanej BibliaÎ. OczywisÂcie nadal jest
podstawowym literackim punktem odniesienia dla chrzesÂcijanÂskich pisarzy,
jednak zwøaszcza w VI wieku nie powstajaÎ dzieøa doroÂwnujaÎce wielkim Ojcom
KosÂcioøa wczesÂniejszych wiekoÂw. Nowe perspektywy otwiera dopiero dzieøo
papiezÇa Grzegorza Wielkiego (604). W duchu Orygenesa Grzegorz Wielki
køadzie nacisk na zdrowy subiektywizm w interpretacji Biblii. Termin ten nalezÇaøoby jednak rozumiecÂ w jego etymologicznym sensie, jako takie ujeÎcie
procesu interpretacji Biblii, w ktoÂrym w centrum jest podmiot (subiectum),
czyli czøowiek, jego potrzeby duchowe i moralne oraz jego relacja do Boga,
natomiast tekst jako przedmiot w jakisÂ sposoÂb towarzyszy mu w akcie lektury,
jego sens wzrasta wraz z nim, jest czymsÂ dynamicznym. Interpretacja koÂø rydwanu BozÇego z pierwszego rozdziaøu KsieÎgi Ezechiela jako alegorii Pisma
SÂwieÎtego ukazuje nam Søowo BozÇe beÎdaÎce w ciaÎgøym ruchu, nie tylko dzieÎki
jego gøoszeniu w akcie ewangelizacji, ale roÂwniezÇ dzieÎki temu, zÇe zwraca sieÎ ku
kazÇdemu indywidualnemu søuchaczowi Biblii i mieni sieÎ roÂzÇnorodnosÂciaÎ znaczenÂ, w zalezÇnosÂci od jego potrzeb duchowych8. Ponadto istotnym wkøadem
Grzegorza Wielkiego jest stworzenie wielu nowych skojarzenÂ alegorycznych,
gøoÂwnie w oparciu o KsieÎgi Ezechiela i Hioba.
BezposÂrednio po Grzegorzu Wielkim rozpoczyna sieÎ okres refleksji, oceny
i transmisji spusÂcizny OjcoÂw KosÂcioøa. Niewielu mamy komentatoroÂw, ktoÂrzy
wniesÂliby cosÂ autentycznie nowego w chrzesÂcijanÂskaÎ interpretacjeÎ Biblii. Jedynie na terenie Hiszpanii pojawiajaÎ sieÎ pøodni pisarze, wsÂroÂd ktoÂrych w dziedzinie egzegezy duchowej wymienicÂ nalezÇy Izydora z Sewilli (²636), autora Etymologii i Expositiones vocabulorum Bibliae, w ktoÂrych wyjasÂnia znaczenie dosøowne i duchowe motywoÂw literackich pojawiajaÎcych sieÎ w PisÂmie SÂwieÎtym.
Brak oryginalnosÂci typowy dla tej epoki mozÇe bycÂ spowodowany roÂwniezÇ
faktem, zÇe dzieøa OjcoÂw KosÂcioøa zyskiwaøy coraz wieÎkszy autorytet w kwestiach wiary i moralnosÂci oraz byøy postrzegane jako sÂwiadectwo tradycji. StaÎd
wynikaøa swoista ostrozÇnosÂcÂ i niesÂmiaøosÂcÂ twoÂrcza komentatoroÂw biblijnych
wczesnego sÂredniowiecza.
8

Por. Grzegorz Wielki, Hom. in Ezech. 1, 6, 2; SCh 327, s. 196±198.
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Za najwieÎkszego kompilatora i organizatora materiaøu egzegetycznego staÂ w mnich iroszkocki
rozÇytnosÂci nalezÇaøoby uznacÂ BedeÎ Wielebnego (²735). O
o ogromnej pracowitosÂci sporzaÎdziø komentarze do wielu ksiaÎg biblijnych, lecz
przewazÇnie ± zwøaszcza w przypadku Starego Testamentu ± saÎ to przepracowane interpretacje Orygenesa, AmbrozÇego, Augustyna lub Grzegorza Wielkiego.
NajwieÎkszaÎ oryginalnosÂcÂ przejawia Beda w komentarzach do Nowego Testamentu, ktoÂre jednak zasadniczo majaÎ charakter dosøowny baÎdzÂ przejawiajaÎ
tendencjeÎ do wydobywania duchowego lub moralnego sensu z litery tekstu.
Mniej wieÎcej w tym samym czasie co Beda, na przeøomie VII i VIII wieku,
prawdopodobnie na terenie Hiszpanii, anonimowy autor sporzaÎdza drugaÎ ze
znanych nam po Eucheriuszu encyklopedii alegorii biblijnych. Jest niaÎ Clavis
Pseudo-Melitona z Sardes. Tytuø wywodzi sieÎ od zaginionego dzieøa biskupa
Sardes (II w.), o ktoÂrym wspomina Hieronim9. Przez wieki uwazÇano, zÇe jest to
autentyczne dzieøo, z ktoÂrego korzystali Ojcowie KosÂcioøa, interpretujaÎc BiblieÎ
alegorycznie. W rzeczywistosÂci wydaje sieÎ jednak, zÇe sytuacja wyglaÎdaøa odwrotnie: Clavis jest przeroÂbkaÎ dzieøa Eucheriusza z Lyonu, ubogaconaÎ zwøaszcza o alegorie wydobyte z pism Grzegorza Wielkiego. Ukøad jest podobny jak
u Eucheriusza, lecz pod wzgleÎdem graficznym dzieøo przypomina søownik w dzisiejszym tego søowa znaczeniu (chocÂ nie uøozÇony alfabetycznie): ograniczywszy
do minimum wyjasÂnienia i opisy symboli, autor podaje motyw literacki majaÎcy
w tradycji KosÂcioøa znaczenie gøeÎbsze, paraleleÎ intencjonalnaÎ i passus biblijny.
Pewne ozÇywienie w kulturze europejskiej, a co za tym idzie ± nowe komentarze do ksiaÎg biblijnych przynosi tzw. renesans karolinÂski oraz stabilizacja
polityczna Starego Kontynentu. PiszaÎ woÂwczas Smaragdus ze sÂw. Michaøa
(²825), Christianus Druthmarus (² po 880), Hajmon z Auxerre (² ok. 855),
Paschazjusz Radbertus (²859), Remigiusz z Auxerre (² ok. 908), a zwøaszcza
Raban Maur (²856), najpøodniejszy sposÂroÂd wyzÇej wymienionych. Dla nich
Ojcowie KosÂcioøa to juzÇ klasyka literatury chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂraÎ niezliczeni
mnisi benedyktynÂscy kopiujaÎ w swoich skryptoriach, tworzaÎc pokazÂne biblioteki klasztorne. Powoli jednak egzegeza duchowa Biblii ulega pewnemu przeorientowaniu, ktoÂre zaowocuje nowym jej obrazem.
ZauwazÇmy, zÇe pisarze, ktoÂrych wymienilisÂmy w tym punkcie, to w przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci mnisi, a nie pasterze kosÂcioøoÂw lokalnych, jakimi byli AmbrozÇy czy Augustyn. Rzutuje to w sposoÂb zasadniczy na profil ich interpretacji;
zwøaszcza wyrazÇa sieÎ to w takim rozøozÇeniu akcentoÂw, zÇe interpretacja tekstu
biblijnego skupia sieÎ na rzeczywistosÂci niebianÂskiej: anioøach, sÂwieÎtych, duszach
zbawionych, a roÂwnoczesÂnie na szatanie, wiecznym poteÎpieniu, losie grzesznikoÂw. Duchowa interpretacja o charakterze moralnym nie tylko skøaniaøa do
uczciwego i prawego zÇycia, ale i do praktyk ascetycznych, postu, oderwania od
sÂwiata. Oddzielne miejsce w alegorystyce biblijnej zajmie liturgia, ktoÂra w kla9

Hieronim, De viris illustribus 24; tø. pol. W. Szoødrski, PSP 6, 51.
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syce OjcoÂw KosÂcioøa sprowadzaøa sieÎ wøasÂciwie do symboli obrazujaÎcych dwa
najwazÇniejsze sakramenty, mianowicie chrzest i EucharystieÎ, teraz zasÂ zostanie
poszerzona o wielorakie aspekty zwiaÎzane z pozostaøymi sakramentami, kultem sÂwieÎtych i rokiem liturgicznym.
W tym okresie stopniowo zyskuje sobie uznanie czwoÂrdzielny podziaø sensu
biblijnego, proponowany juzÇ przez Jana Kasjana (² ok. 435), a wyrazÇony w søynnym dwuwierszu autorstwa Augustyna z Dacji (²1285):
littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia
¹Sens dosøowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary,
Sens moralny moÂwi, co nalezÇy czynicÂ, anagogia ± dokaÎd daÎzÇycÂº
Podziaø ten stawia na pierwszym miejscu sens zamierzony przez autora
natchnionego i wyrazÇony poprzez tekst rozumiany w konteksÂcie historycznym;
nasteÎpnie sens alegoryczny lub duchowy, ktoÂry powstaje wskutek odczytania
tekstu biblijnego w konteksÂcie doktryny wiary i odniesienia jego motywoÂw
literackich do aktualnych realioÂw zÇycia kosÂcielnego; nasteÎpnie sens moralny,
czyli w jaki sposoÂb Biblia wskazuje czøowiekowi wøasÂciwy sposoÂb posteÎpowania; w konÂcu zasÂ sens anagogiczny, dzieÎki ktoÂremu motywy literackie Biblii
mogaÎ wskazywacÂ na BozÇaÎ rzeczywistosÂcÂ sÂwiata niewidzialnego, ktoÂra stanie sieÎ
udziaøem czøowieka dopiero po sÂmierci10. Wiele komentarzy biblijnych beÎdzie
pisanych wedøug tego wøasÂnie wzorca, ktoÂry zresztaÎ zostaø przypomniany w Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego (nr 118).

IV. WIEK XII±XIII

Dwunaste stulecie uwazÇane jest za zøoty wiek pisÂmiennictwa sÂredniowiecznego. Stabilizacja polityczna Europy Zachodniej, jej jednorodnosÂcÂ religijno-kulturowa, sÂrodowiska monastyczne oraz poczaÎtki szkolnictwa o charakterze
uniwersyteckim owocujaÎ rozwojem intelektualnym i pogøeÎbionaÎ pracaÎ egzegetycznaÎ.
W XII wieku klasztory benedyktynoÂw oraz kanonikoÂw regularnych sÂw.
Augustyna stanowiaÎ podstawowe centra kulturowe, do ktoÂrych juzÇ wkroÂtce
doøaÎczaÎ uniwersytety. Typ kultury wøasÂciwy sÂrodowiskom monastycznym
zwieÎzÂle zostaø okresÂlony przez Jeana Leclercqa jako ¹kultura bezinteresowna
10

Paragraf opracowany w oparciu o: Bardski, Pokarm i napoÂj miøosÂci, s. 100±104; tenzÇe,
Søowo oczyma GoøeÎbicy, s. 82-85.
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o nastawieniu kontemplacyjnymº11. Centralne miejsce zajmuje w niej Biblia,
ktoÂra praktycznie stanowi pryzmat, przez ktoÂry postrzegany jest sÂwiat. To ona,
wraz z komentarzami OjcoÂw KosÂcioøa ksztaøtuje wyobrazÂnieÎ, sÂwiatopoglaÎd,
intelekt i uczucia sÂredniowiecznego intelektualisty. SÂredniowiecze przyjmuje
alegorystykeÎ jako podstawowe narzeÎdzie søuzÇaÎce wydobyciu duchowego znaczenia z ksiaÎg sÂwieÎtych, przy czym wydaje sieÎ, zÇe zaroÂwno motywacja platonÂska, jak i apologetyczny cel nadania gøeÎbszego znaczenia tekstom, ktoÂre mogøyby bycÂ uwazÇane za zbyt prymitywne (jak to miaøo miejsce w przypadku alegorii homeryckich) schodzaÎ na plan dalszy. OczywisÂcie jednak platonizm, zwøaszcza w wydaniu Pseudo-Dionizego Areopagity, wciaÎzÇ stanowicÂ beÎdzie filozoficzne zaplecze hermeneutyki.
Za to wøasÂnie kontemplacja Boga poprzez tekst biblijny staje sieÎ gøoÂwnaÎ
ratio hermeneutyki o charakterze ponaddosøownym. StaÎd tezÇ pierwszym postulatem jest wøasÂciwe zrozumienie tekstu. FunkcjeÎ wprowadzenia do Pisma
SÂwieÎtego przyjmuje w pierwszym rzeÎdzie gramatyka. Zaowocowaøo to ± jak
søusznie uwazÇa Leclercq ± ¹przywiaÎzaniem do samej litery i wielkaÎ wagaÎ nadawanaÎ søowomº12. Celem jednak nie jest samo w sobie poznanie tekstu, ale
wydobycie z niego jak najdrobniejszych szczegoÂøoÂw, ktoÂre mogøyby zostacÂ poddane swoistej ¹obroÂbceº duchowej, prowadzaÎcej ku jego alegoryzacji. MozÇna
by powiedziecÂ, zÇe oÂw nacisk poøozÇony na dosøowny sens tekstu søuzÇy wydobyciu
sensu mistycznego. Tym samym znika bardziej lub mniej pozorna dychotomia
pomieÎdzy znaczeniem wyrazowym a alegoriaÎ.
Procesy hermeneutyczne opisane powyzÇej znajdujaÎ swoje wyjasÂnienie
w Sentencjach Piotra Lombarda (²1160), gdzie pojawia sieÎ rozroÂzÇnienie na
res primae, czyli rzeczywistosÂci, ktoÂre zostaøy przedstawione za pomocaÎ søoÂw
Pisma SÂwieÎtego, oraz res secundae, czyli rzeczywistosÂci, ktoÂre zostaøy przedstawione za pomocaÎ res primae. Na bazie tego rozroÂzÇnienia Tomasz z Akwinu
(²1274) podaje zwieÎzøaÎ definicjeÎ duchowego sensu Biblii: ¹To oznaczanie, dzieÎki ktoÂremu rzeczy oznaczane przez søowa znaczaÎ ponownie inne rzeczy, nalezÇy
do sensu mistycznegoº13. Dwa poziomy znaczeniowe wspoÂøistniejaÎ w teksÂcie
biblijnym we wzajemnej relacji. Co wieÎcej, im bardziej pierwszy poziom znaczeniowy (odpowiadajaÎcy sensowi dosøownemu) ulega uwyrazÂnieniu, tym
wieÎksze saÎ szanse na peøniejsze postrzeganie poziomu drugiego, odpowiadajaÎcego sensowi ponaddosøownemu. PodobnaÎ logikaÎ posøuguje sieÎ Akwinata w Sumie teologicznej, broniaÎc wieloznaczeniowosÂci14 tekstoÂw biblijnych. WyrazÇenia
± dzisÂ powiedzielibysÂmy: znaki jeÎzykowe ± majaÎ w teksÂcie okresÂlone znaczenie,
natomiast rzeczy przez nie wyrazÇane mogaÎ ze swej strony bycÂ znakami wielu
J. Leclercq, MiøosÂcÂ nauki a pragnienie Boga, tø. pol. M. Borkowska (ZÂroÂdøa Monastyczne,
14), KrakoÂw 1997, s. 11.
12
TamzÇe, 89.
13
Illa vero significatio qua res significatae per voces iterum res alias significant, pertinet ad
sensum mysticum. Tomasz z Akwinu, In Ep. ad Gal., w: Opera omnia, t. 21, Paris 1876, s. 230.
11
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innych rzeczywistosÂci15. Dla Tomasza z Akwinu pojeÎcie sensu dosøownego
wydaje sieÎ jednak miecÂ inne znaczenie nizÇ w poÂzÂniejszej noematyce katolickiej.
UwazÇa on bowiem, zÇe skoro BoÂg swoim umysøem obejmuje wszystko, przeto
jedno wyrazÇenie Pisma SÂwieÎtego mogøoby nawet miecÂ wiele znaczenÂ dosøownych16. Nie podaje jednak przykøadoÂw, na podstawie ktoÂrych moglibysÂmy blizÇej uchwycicÂ, na czym polega owa wielosÂcÂ znaczenÂ dosøownych, zasÂ w kwestii
wieloznaczeniowosÂci posøuguje sieÎ czwoÂrdzielnym modelem, podkresÂlajaÎc zawsze priorytet sensu dosøownego. Podobnie Bonawentura (²1274), ktoÂry twierdziø nawet, zÇe ¹ten, kto lekcewazÇy sens dosøowny Pisma SÂwieÎtego, nigdy nie
dotrze do jego duchowego rozumieniaº17.
SposÂroÂd licznych komentatoroÂw zwroÂcÂmy uwageÎ na dwoÂch, ktoÂrych cechuje twoÂrcze podejsÂcie w stosunku do spusÂcizny interpretacji patrystycznej, mianowicie Ruperta z Deutz (²1129/30) oraz Bernarda z Clairvaux (²1153).
Rupert z Deutz stanowi typowy przykøad komentatora Biblii w duchu sÂredniowiecznego monastycyzmu. Jego egzegeza jest roÂwnoczesÂnie sÂwiadectwem
jego wiary, czytanie, komentowanie i gøoszenie søowa BozÇego stanowi dla niego
kwintesencjeÎ zÇycia kontemplacyjnego. To intymne spotkanie z Bogiem na kartach Biblii prowadzi nawet do tego, zÇe ± uznajaÎc autorytet OjcoÂw ± nie cytuje
ich dosøownie, lecz podejmuje trud twoÂrczego przepracowania i ubogacenia
o wøasne przemysÂlenia ich spusÂcizny. DrugaÎ cechaÎ typowaÎ dla jego twoÂrczosÂci
jest caøosÂciowe spojrzenie na BiblieÎ z globalnej perspektywy historycznej i doktrynalnej. Biblia jest dla niego jednaÎ ksieÎgaÎ, ktoÂra zawiera w sobie caøaÎ historieÎ
sÂwiata od stworzenia do czasoÂw ostatecznych oraz caøaÎ naukeÎ, jakaÎ BoÂg zechciaø nam przekazacÂ. NajwazÇniejszy jego komentarz De Sancta Trinitate et operibus eius, obejmujaÎcy kilka ksiaÎg biblijnych, bywaø stawiany na roÂwni z De
civitate Dei Augustyna18.
Jeszcze wyrazÂniej postaweÎ twoÂrczaÎ wobec tradycji alegorycznej przejawia
Bernard z Clairvaux. Interpretacja Biblii jest dla niego jednym z wyrazoÂw
miøosÂci Boga: podobnie jak tekst sÂwieÎty kryje w sobie wiele duchowych znaczenÂ, tak miøosÂcÂ do Boga mozÇe bycÂ wyrazÇana na wiele sposoboÂw19. OczywisÂcie
tym, ktoÂry ogniskuje w sobie miøosÂcÂ Boga jest Jezus Chrystus, dlatego tezÇ ±
w duchu caøej tradycji patrystycznej ± to On jest kluczem do alegorycznej
14
PojeÎcia wieloznaczeniowosÂci, czyli mozÇliwosÂci odczytywania roÂzÇnych znaczenÂ, hermeneutycznie uprawnionych, jednego tekstu nie nalezÇy mylicÂ z pojeÎciem wieloznacznosÂci, czyli nieprecyzyjnym sformuøowaniem tekstu, ktoÂrego konsekwencjaÎ mozÇe bycÂ roÂzÇnorodna interpretacja.
15
Por. Tomasz z Akwinu, Summa theol. I, 1, 10 ad 1, oprac. P. Caramello, t. 1, 9; tø. pol.
G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, s. 33.
16
Por. tamzÇe.
17
Bonaventura, Breviloquium, prol. 6, w: Opera omnia 5, 210.
18
Rupert z Deutz, De Sancta Trinitate et operibus eius, CCCM 21±24.
19
Bernard z Clairvaux, Serm. in Cant. 51, 4; 47, 4; Sancti Bernardi opera 6/2 (J. Leclercq, H.M.
Rochais, 1972) 63; 86.
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interpretacji Pisma. Bernard z Clairvaux nie ogranicza sieÎ jednak tylko do
szukania skojarzenÂ z misterium paschalnym Zbawiciela na kartach Starego
Testamentu, ale alegoryzuje wielorakie motywy biblijne, odnoszaÎc je do tajemnicy dziaøania Chrystusa w Jego KosÂciele oraz w duszy czøowieka wierzaÎcego.
Owa chrystologiczna aktualizacja alegorii ma wymiar liturgiczny, modlitewny,
ascetyczny i bardzo czeÎsto eschatologiczny, przy czym alegorystyka eschatologiczna zawsze jest podporzaÎdkowana naczelnemu kryterium pozÇytku duchowego. Symbole odnoszaÎce sieÎ do nieba, piekøa, szczeÎsÂliwosÂci wiecznej lub poteÎpienia søuzÇaÎ pobudzeniu duszy do wielbienia Boga i søuzÇenia Mu.
W XII wieku powstajaÎ tezÇ dzieøa kompilacyjne, ktoÂre w sposoÂb syntetyczny
prezentujaÎ bogactwo symbolicznej alegorystyki. Anzelm z Laon (²1117) podejmuje sieÎ redakcji komentarza do caøej Biblii wedøug kolejnosÂci wersetoÂw,
znanego pod nazwaÎ Glossa ordinaria, ktoÂry bardzo szybko staø sieÎ dzieøem
znanym i uzÇywanym w wielu sÂrodowiskach intelektualnych Europy oraz wywarø znaczny wpøyw na poÂzÂniejszaÎ komentarystykeÎ. Natomiast pod koniec XII
wieku Garnier z Langres (²ok. 1225), zwany tezÇ od miejsca urodzenia Garnierem z Rochefort, zbiera dotychczasowaÎ spusÂcizneÎ alegorystyki, tworzaÎc dzieøo
o charakterze søownikowym Allegoriae totius Scripturae20. Jest ono obszerniejsze od przedstawionych wczesÂniej, uøozÇone alfabetycznie wedøug motywoÂw
literackich Biblii ujeÎtych jako symbole. Przy kazÇdym symbolu podane jest
kilka, czasem nawet kilkanasÂcie paraleli intencjonalnych wraz z tekstem biblijnym i ± co wazÇne ± z kroÂtkaÎ motywacjaÎ wyjasÂniajaÎcaÎ skojarzenie symbolu
z paralelaÎ intencjonalnaÎ w interpretacji danego passusu biblijnego.
SzczegoÂlnaÎ roleÎ w opracowaniu metodologicznym i promowaniu symbolizmu duchowego Biblii odegraøo sÂrodowisko kanonikoÂw regularnych sÂw. Augustyna klasztoru sÂw. Wiktora w ParyzÇu. WsÂroÂd jego przedstawicieli nalezÇy wymienicÂ przede wszystkim Hugona ze sÂw. Wiktora (²1142) oraz Garniera ze sÂw.
Wiktora (²1170), ktoÂry w dziele Gregorianum uporzaÎdkowaø w sposoÂb systematyczny wszystkie alegorie wysteÎpujaÎce w komentarzach biblijnych Grzegorza Wielkiego21. SzczegoÂlnym powodzeniem cieszyø sieÎ zbioÂr Allegoriae in Vetus et Novum Testamentum22, autorstwa Ryszarda ze sÂw. Wiktora (²ok. 1173),
ktoÂry zapewne dzieÎki pracy wspoÂøbraci zÇmudnie przepisujaÎcych dzieøo swojego
przeora dotarø do wielu sÂrodowisk intelektualnych oÂwczesnej Eoropy. JednakzÇe trzeba podkresÂlicÂ, zÇe umiøowanie alegorystyki przez mnichoÂw paryskiego
klasztoru szøo w parze z dogøeÎbnym studium nad wyrazowym sensem tekstu
biblijnego, niejednokrotnie nawet z odwoøywaniem sieÎ do hebrajskich oryginaøoÂw.

20
21
22

PL 112, 849±1088. Dzieøo przypisywane w PL Rabanowi Maurowi.
PL 193, 9±462.
PL 175, 635±774, 789±828.
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Na schyøek tej epoki przypada roÂwniezÇ twoÂrczosÂcÂ homiletyczna Peregryna
z Opola (²1333). Jego kazania, powstaøe pomieÎdzy rokiem 1297 a 1304, stanowiaÎ typowy dla sÂredniowiecza przykøad wydobywania z tekstu biblijnego zaroÂwno jego znaczenia moralnego, jak i alegorycznego w celach duszpasterskich23.
Tekst biblijny stanowi roÂwniezÇ istotnaÎ inspiracjeÎ dla dwoÂch nurtoÂw øacinÂskiej literatury sÂredniowiecznej. Z jednej strony saÎ to teksty opisujaÎce wizje
mistyczne, ktoÂrych dosÂwiadczyli autorzy. W swoich dzieøach obficie posøugujaÎ
sieÎ waÎtkami biblijnymi, ktoÂre czeÎsto stanowiaÎ niejako tworzywo dla wyrazÇenia
dosÂwiadczenÂ mistycznych. MozÇemy w tym miejscu powoøacÂ sieÎ na Liber visionum Othloha ze sÂw. Emmerana (²1302)24 lub dosteÎpne w jeÎzyku polskim wizje
Mechtyldy z Magdeburga (²1294)25 oraz sÂw. Gertrudy z Helfty (²1302)26.
Z drugiej strony powstaje bogata literatura o charakterze profetyczno-apokaliptycznym, ktoÂra przy pomocy obrazoÂw biblijnych zaczerpnieÎtych zwøaszcza
ze starotestamentowych wizji Dnia PanÂskiego lub z Apokalipsy sÂw. Jana kresÂli
scenariusze przyszøych dziejoÂw ludzkosÂci, szczegoÂlnie w konteksÂcie zagrazÇajaÎcych jej kataklizmoÂw. Niejednokrotnie owe wizje majaÎ roÂwniezÇ charakter historiozoficzny i starajaÎ sieÎ wyjasÂnicÂ wydarzenia wspoÂøczesne autorom, sposÂroÂd
ktoÂrych wymienÂmy chociazÇby Joachima da Fiore (²1202) i Arnolda z Villanova
(²1312).
Nie sposoÂb pominaÎcÂ nurt okresÂlany jako ¹parodia biblijnaº. Nie chodzi
w nim oczywisÂcie o osÂmieszanie tresÂci biblijnych, lecz posøugiwanie sieÎ nimi
w konteksÂcie krytyki spoøecznej, kierowanej zwøaszcza pod adresem sÂrodowisk
monastycznych i hierarchii kosÂcielnej. Do tej kategorii zaliczajaÎ sieÎ roÂwniezÇ
lekkie utwory poetyckie, w stylu Carmina burana, powstaøe czeÎsto w sÂrodowiskach sÂredniowiecznych uniwersytetoÂw, teksty sceniczne i parafrazy PiesÂni nad
PiesÂniami.

23
Zob. Peregrini de Opole sermones de tempore et de sanctis, oprac. R. TatarzynÂski, SPT 1,
Warszawa 1997. Paragraf opracowany w oparciu o: Bardski, Pokarm i napoÂj miøosÂci, s. 104±109;
tenzÇe, Søowo oczyma GoøeÎbicy, s. 85±89.
24
Othloh von Sankt-Emmeran, Liber visionum, oprac. P.G. Schmidt, Weimar 1989.
25
StrumienÂ sÂwiatøa boskosÂci, t. 1±2 (ZÂroÂdøa Monastyczne, 31±32), tø. P.J. Nowak, KrakoÂw
2004.
26 Â
Cwiczenia duchowe (ZÂroÂdøa Monastyczne, 20), tø. B. ChaÎdzynÂska, M.I. RosinÂska,
M.B. Michniewicz, KrakoÂw 1999; Zwiastun BozÇej miøosÂci, t. 1 (ZÂroÂdøa Monastyczne, 24), tø.
B. ChaÎdzynÂska, E. KeÎdziorek, KrakoÂw 2001; Zwiastun BozÇej miøosÂci; t. 2 (ZÂroÂdøa Monastyczne,
43), tø. E. KeÎdziorek, KrakoÂw 2007.
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V. WPèYW BIBLII èACINÂSKIEJ W CZASACH NOWOZÇYTNYCH

PoczaÎwszy od XVI wieku w krwioobiegu kultury zachodniej coraz czeÎsÂciej
inspiracjaÎ dla twoÂrcoÂw stajaÎ sieÎ przekøady biblijne na jeÎzyki nowozÇytne. Niemniej jednak azÇ po czasy wspoÂøczesne Biblia øacinÂska, a zwøaszcza klementynÂskie wydanie Wulgaty, pozostaje obecna w kulturze. Jest to spowodowane
przede wszystkim jej szczegoÂlnym statusem w liturgii i zÇyciu KosÂcioøa katolickiego.
Autorytet Wulgaty zostaø potwierdzony na IV sesji Soboru Trydenckiego
(8 kwietnia 1546):
¹SoboÂr [...] postanawia i wyjasÂnia, by to samo stare i rozpowszechnione [vulgata]
wydanie, ktoÂre zdobyøo sobie uznanie przez tylowiekowe uzÇywanie w samym KosÂciele,
byøo uwazÇane za autentyczne [pro authentica] w publicznym nauczaniu, dysputach,
kazaniach i wykøadachº27.

Ponadto, I SoboÂr WatykanÂski, w konstytucji dogmatycznej De fide catholica (Sesja III, 24 kwietnia 1870), potwierdza wczesÂniejsze wypowiedzi magisterium KosÂcioøa, dotyczaÎce Wulgaty, dodajaÎc:
¹[...] ksieÎgi Starego i Nowego Testamentu ze wszystkimi ich czeÎsÂciami [...] zawarte
w starym wydaniu øacinÂskim Wulgaty, majaÎ bycÂ przyjeÎte jako sÂwieÎte i kanoniczneº28.

Oznacza to, zÇe azÇ do II Soboru WatykanÂskiego podczas liturgii odczytywano teksty biblijne w jeÎzyku øacinÂskim, co niewaÎtpliwie rzutowaøo na jej odbioÂr
w sÂrodowiskach kulturotwoÂrczych.
Wpøyw tekstu Wulgaty w epoce nowozÇytnej zaznacza sieÎ na wielu pøaszczyznach. Po pierwsze, katolickie przekøady biblijne azÇ do II Soboru WatykanÂskiego opieraøy sieÎ na Wulgacie, aczkolwiek w praktyce translatorycznej sieÎgano roÂwniezÇ do hebrajskiego tekstu Starego Testamentu i greckiego tekstu
Nowego Testamentu. JesÂli chodzi o przekøady na jeÎzyk polski, to na kanwie
Wulgaty powstaøy przekøady czeskie, ktoÂre lezÇaÎ u podstaw czeÎsÂciowych tøumaczenÂ Psaøterza z XIII±XIV wieku oraz tzw. Biblii KroÂlowej Zofii (1453±1461).
Z øaciny tøumaczony byø ZÇoøtarz DawidoÂw Walentego WroÂbla z 1539 roku
(zawierajaÎcy KsieÎgeÎ PsalmoÂw), Psaøterz Mikoøaja Reja (ok. 1541) oraz poetycka parafraza psalmoÂw Jana Kochanowskiego (1579), do ktoÂrej muzykeÎ skomponowaø Mikoøaj GomoÂøka. Podobnie Nowy Testament z jeÎzyka øacinÂskiego
przeøozÇyø Marcin Bielski (1556), zasÂ caøosÂcÂ tekstu biblijnego przetøumaczyø Jan
27

Breviarium fidei. WyboÂr doktrynalnych wypowiedzi KosÂcioøa, oprac. S. Gøowa, I. Bieda,
PoznanÂ 1998, III, 13; s. 116.
28
TamzÇe, III, 17; s. 118. Por. K. Bardski, Neo-Wulgata a tøumaczenie sÂw. Hieronima, w:
Ioannes Paulus II ± in memoriam. KsieÎga pamiaÎtkowa Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskich ku czci
Ojca SÂwietego Jana Pawøa II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 16.
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Nicz, profesor Akademii Krakowskiej, wysteÎpujaÎcy pod pseudonimem Jan
Leopolita (staÎd Biblia Leopolity, 1561). PodstawaÎ najbardziej rozpowszechnionego polskiego przekøadu katolickiego Jakuba Wujka (1593±1599) byø tekst
øacinÂski. Jakub Wujek dokonaø roÂwniezÇ tøumaczenia PsalmoÂw, w ktoÂrym obok
Wulgaty uwzgleÎdnia roÂwniezÇ greckaÎ wersjeÎ Septuaginty oraz tekst hebrajski
Starego Testamentu29. RoÂwniezÇ w czasach poÂzÂniejszych poetyckie przekøady
i parafrazy tekstoÂw biblijnych czeÎsto dokonywane byøy na podstawie øacinÂskiej
Wulgaty, np. KsieÎga PsalmoÂw Leopolda Staffa.
Wpøyw tøumaczenÂ øacinÂskich silnie zaznaczyø sieÎ w biblijnym nazewnictwie,
a takzÇe nowozÇytnej frazeologii. ZaroÂwno nazwy geograficzne, jak i imiona
zostaøy zaadaptowane do jeÎzykoÂw nowozÇytnych (i nowozÇytnych przekøadoÂw
Pisma SÂwieÎtego) nie bezposÂrednio z greckiego lub hebrajskiego, lecz za posÂrednictwem tekstu øacinÂskiego. I tak mamy np. MojzÇesz z øacinÂskiego Moises,
a nie hebrajskie Mosze, czy tezÇ tak samo brzmiaÎce po øacinie i po polsku
Samaria, a nie Szomron. TakzÇe niektoÂre terminy baÎdzÂ wyrazÇenia biblijne weszøy do jeÎzyka polskiego z øaciny, np. eksodus (øacinÂska nazwa KsieÎgi WyjsÂcia),
fiat (¹niech beÎdzieº jedno ze søoÂw odpowiedzi Maryi podczas zwiastowania èk
1,38), Koheletowe motto vanitas vanitatum (¹marnosÂcÂ nad marnosÂciamiº Koh
1,2) lub powiedzenie nihil sub sole novum (¹nic nowego pod søonÂcemº Koh
1,10), przysøowie wypowiedziane przez Jezusa w synagodze w Nazarecie: medice cura teipsum (¹lekarzu, ulecz samego siebieº èk 4,23), søowa Piøata wydajaÎcego Jezusa na ukrzyzÇowanie: ecce homo (¹oto czøowiekº J 19,5).

VI. NEO-WULGATA

Jak zaznaczylisÂmy na wsteÎpie, najnowszym tekstem biblijnym w jeÎzyku
øacinÂskim jest tzw. Neo-Wulgata. Wraz z II Soborem WatykanÂskim Wulgata
utraciøa jurydyczny autorytet biblijnego tekstu KosÂcioøa, o jakim moÂwiøy wczesÂniejszy sobory i ktoÂry zostaø odpowiednio zinterpretowany w Divino aflante
Spiritu. Krytyczny autorytet tekstoÂw oryginalnych, uznany i wøasÂciwie doceniony juzÇ przez Piusa XII, oraz duszpasterska potrzeba upowszechniania Biblii
w jeÎzykach narodowych staøy sieÎ praktycznie podstawowymi argumentami
w dyskusji nad tym, jaki tekst Pisma SÂwieÎtego powinien bycÂ ¹podawany wiernym jako chleb zÇycia ze stoøu Søowa BozÇegoº30.
Zob. M. Wojciechowski, Tekst i przekøady Pisma SÂwieÎtego. Biblia Polska, w: Katolicki
komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murpfy, red. wyd. pol. W. Chrostowski,
s. 1702±1708.
30
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym 'Dei verbum' (18 XI 1965), nr 21
[dalej: KO].
29
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Tym samym zrodziø sieÎ nowy problem. JeÎzykiem typicznych wydanÂ tekstoÂw
liturgicznych pozostaøa øacina. Czy zatem teksty biblijne uzÇywane w liturgii
majaÎ bycÂ brane z Wulgaty? Tak byøo do tej pory, gdyzÇ praktykeÎ teÎ sankcjonowaø jurydyczny autorytet Wulgaty. Nie tylko jednak biblisÂci sÂwiadomi byli
licznych niedoskonaøosÂci translatorycznych tekstu sÂw. Hieronima. Owszem,
nikt nie negowaø, izÇ Wulgata w mysÂl søoÂw Piusa XII jest ¹z pewnosÂciaÎ wolna
od wszelkiego bøeÎduº, niemniej jednak staøo sieÎ jasne, zÇe w wielu miejscach jej
tekst odbiega od ¹sensu, jaki hagiograf w okresÂlonych okolicznosÂciach, w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzaø wyrazicÂ i rzeczywisÂcie wyraziøº31.
Pod koniec IV sesji II Soboru WatykanÂskiego papiezÇ Paweø VI powoøaø
komisjeÎ pod przewodnictwem kard. Agostina Bea (Commissione per la Revisione della Volgata), ktoÂra w oparciu o tøumaczenie sÂw. Hieronima miaøa opracowacÂ liturgiczny tekst øacinÂski. Komisja skøadaøa sieÎ z dwunastu czøonkoÂw,
z ktoÂrych kazÇdy moÂgø dobieracÂ sobie wspoÂøpracownikoÂw. W rezultacie w pracach Komisji uczestniczyøo 60 osoÂb. Gremium temu przysÂwiecaøy zasadniczo
dwa podstawowe cele. Po pierwsze nalezÇaøo poroÂwnacÂ najlepsze krytyczne
wydania hebrajskiego tekstu Starego Testamentu i greckiego Nowego Testamentu oraz ksiaÎg deuterokanonicznych Starego Testamentu z najlepszymi wydaniami Wulgaty. Po drugie ± dokonacÂ takiej redakcji tekstu øacinÂskiego, ktoÂra
pozwoliøaby usunaÎcÂ ¹niejasnosÂci i uøomnosÂciº, a jednoczesÂnie zachowacÂ poprawnosÂcÂ i pieÎkno jeÎzyka øacinÂskiego.
Najszybciej dokonano rewizji Psaøterza, ktoÂry zostaø opublikowany w 1969
roku. NasteÎpnie w trzech tomach wydano Nowy Testament: Ewangelie (1970),
Listy sÂw. Pawøa i Listy Katolickie (1970) oraz Dzieje Apostolskie i ApokalipseÎ
(1971). W 1976 opublikowano KsieÎgi Profetyczne Starego Testamentu, zasÂ
w rok poÂzÂniej PieÎcioksiaÎg, KsieÎgi MaÎdrosÂciowe i KsieÎgi Historyczne. W caøosÂci
jednak ostateczny tekst Neo-Wulgaty32 zostaø oficjalnie promulgowany przez
Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II konstytucjaÎ apostolskaÎ Scripturarum thesaurus
w 1979 roku.
Nie byø to jednak koniec prac Komisji. Jak kazÇde dziaøo edytorskie, pierwsze wydanie z 1979 roku wykazywaøo pewne niedoskonaøosÂci, ktoÂre w duzÇej
mierze zostaøy poprawione w drugim wydaniu z roku 1986. Wydanie to, poza
pewnymi przeroÂbkami samego tekstu uwzgleÎdniajaÎcymi najnowsze badania
biblijne, zawieraøo ujednoliconaÎ terminologieÎ.
Punktem wyjsÂcia prac nad przygotowaniem Neo-Wulgaty byø tekst Wulgaty zawierajaÎcy zaroÂwno ksieÎgi przeøozÇone przez Hieronima bezposÂrednio z jeÎzyka hebrajskiego, te, ktoÂrych wersjeÎ staroøacinÂskaÎ poprawiø na podstawie kodeksoÂw greckich (zwøaszcza Nowy Testament), oraz te, ktoÂrych wersja staroøacinÂska zostaøa wøaÎczona do Wulgaty bez poprawek hieronimowych (zwøa31
32

KO 12.
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio, CittaÁ del Vaticano 19791, 19862.
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szcza ksieÎgi deuterokanoniczne Starego Testamentu). Za podstaweÎ przyjeÎto
wielotomowe wydanie krytyczne Wulgaty opracowane przez mnichoÂw klasztoru sÂw. Hieronima w Rzymie. Miejsca, gdzie tekst øacinÂski odpowiadaø tekstowi oryginalnemu, zachowano bez ingerencji, natomiast tam, gdzie pojawiaøy
sieÎ roÂzÇnice, zastaÎpiono tekst tradycyjny tøumaczeniem øacinÂskim, ktoÂre byøoby
ekwiwalentne oryginaøowi.
DokonujaÎc zmian w teksÂcie Wulgaty, w pierwszym rzeÎdzie starano sieÎ bracÂ
pod uwageÎ alternatywne wersje tøumaczenia w jeÎzyku øacinÂskim, jakie pojawiajaÎ sieÎ w komentarzach Hieronima do poszczegoÂlnych ksiaÎg biblijnych, w tekstach innych OjcoÂw KosÂcioøa, a nawet w przekøadzie staroøacinÂskim. Jedynie
w ostatecznosÂci proponowano caøkiem nowe tøumaczenie. Tak wieÎc poza podstawowaÎ zasadaÎ ekwiwalencji translatorycznej, Komisja braøa pod uwageÎ tradycjeÎ egzegetycznaÎ i Magisterium KosÂcioøa. Jednak wazÇnym postulatem,
wspomnianym we wsteÎpie do Neo-Wulgaty, jest zachowanie autonomii filologicznej obu TestamentoÂw, ¹aby na tøumaczenie tekstu Starego Testamentu nie
wpøywaøa doktryna Nowego Testamentu, ani na tekst Nowego Testamentu nie
oddziaøywaøy «wyjasÂnienia» poÂzÂniejszej tradycjiº33. ZaøozÇenie to nie stoi
w sprzecznosÂci z podstawowymi zasadami egzegezy biblijnej, do ktoÂrych nalezÇy
interpretowanie obu TestamentoÂw we wzajemnym odniesieniu34 i w konteksÂcie
Tradycji KosÂcioøa. Chodzi raczej o wyrazÂne rozgraniczenie pomieÎdzy filologicznym wymiarem tekstu a jego teologicznaÎ interpretacjaÎ. Teologiczna interpretacja, czy to Starego Testamentu w Nowym, czy tezÇ Nowego w Tradycji KosÂcioøa, jak najbardziej konieczna i uprawniona, ma jednak charakter aposterioryczny wzgleÎdem samego tekstu biblijnego, na ktoÂrym sieÎ opiera.
Priorytetem we wspoÂøczesnej translatoryce jest poprawnosÂcÂ tekstu w jeÎzyku
docelowym, dlatego tezÇ konieczna okazaøa sieÎ rezygnacja z niektoÂrych konwencji literackich wøasÂciwych tradycji hebrajskiej na rzecz øaciny. Dotyczy to
szczegoÂlnie tekstoÂw poetyckich, w ktoÂrych starano sieÎ zachowacÂ øacinÂskaÎ rytmikeÎ i akcenty. RoÂwniezÇ nie uznano za konieczne tøumaczenia danego søowa
zawsze tym samym odpowiednikiem, ale dostosowywano je do kontekstu wypowiedzi. OczywisÂcie søownictwo wybierano z rejestru øaciny chrzesÂcijanÂskiej,
staÎd tezÇ kierowano sieÎ tym znaczeniem danego terminu, jakie miaø on w czasach
OjcoÂw KosÂcioøa i we wczesnym sÂredniowieczu, a nie u autoroÂw klasycznych.
OczywisÂcie nie mozÇna moÂwicÂ o ekwiwalencji dynamicznej w przypadku
Neo-Wulgaty, nie jest ona jednak tezÇ przekøadem literalnym. Z jednej bowiem
strony usunieÎto wszystkie hebraizmy, ktoÂre czyniøyby tekst niezrozumiaøym,
z drugiej zasÂ zachowano te, ktoÂre wprawdzie mogøyby zostacÂ wyrazÇone po33

TamzÇe, Praefatio ad lectorem, XII.
Zwøaszcza søynna zasada sformuøowana przez sÂw. Augustyna ¹Novum in Vetere latet et in
Novo Vetus patetº. Quaestiones in Heptateuchum, 2, 73. Por. KO 16; Katechizm KosÂcioøa Katolickiego, nr 129.
34
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prawniej w jeÎzyku øacinÂskim, niemniej jednak nie zaciemniajaÎ tekstu w sposoÂb
ewidentny, a dzieÎki swej wczesÂniejszej obecnosÂci w Wulgacie staøy sieÎ swoistymi biblizmami w jeÎzyku øacinÂskim.
OdreÎbnym problemem jest zastosowanie w przekøadzie wynikoÂw krytyki
tekstu. W tej materii niejednokrotnie wyboÂr nalezÇaø do specjalistoÂw opracowujaÎcych poszczegoÂlne ksieÎgi i mozÇe on bycÂ przedmiotem dyskusji. Zasadniczo
Neo-Wulgata pozostaje wierna tekstowi masoreckiemu Biblii hebrajskiej, zasÂ
miejsca, w ktoÂrych wybrano innaÎ opcjeÎ tekstualnaÎ, zostaøy zaznaczone w przypisie. SzczegoÂlnie czeÎsto podstawaÎ dokonania poprawki jest Septuaginta, jednak tylko woÂwczas, gdy wydaje sieÎ bycÂ sÂwiadectwem wczesÂniejszego tekstu
hebrajskiego. Zdarza sieÎ jednak, zÇe tekst masorecki zostaø poprawiony na podstawie pewnej grupy reÎkopisoÂw hebrajskich, Peszitty lub targumoÂw.
Trzeba jednak przyznacÂ, zÇe wpøyw Neo-Wulgaty na literatureÎ, a nawet
szerzej na kultureÎ i nauki biblijne ± okazaø sieÎ znikomy35.
The Latin Bible and Literature
Summary
There are three Latin texts of the Bible. The ancient vetus latina version used by
the Christian writers before Jerome, the Vulgate of st. Jerome and the Neo-Vulgate.
Our article deals with the formation and the characteristic features of each version
and a special impact the Vulgate had on the Christian literature. We focus our
presentation on three periods: the golden age of the patristic literature in the IV±
V centuries; the transitional period in the VI±VII centuries and the middle ages,
mainly XII±XIII centuries. We present the authors of the most important commentaries, sermons and other works connected with the Bible and approach some problems connected with the interpretation and meaning of Scripture.
S ø o w a k l u c z o w e: Wulgata, Vetus Latina, Neo-Wulgata, Biblia øacinÂska,
interpretacja, przekøad, symbol, interpretacja alegoryczna, Hieronim.
K e y w o r d s: Vulgate, Vetus Latina, Neo-Wulgate, Latin Bible, interpretation,
translation, symbol, allegorical interpretation, Jerome

35

Na temat Neo-Wulgaty zob. Bardski, Neo-Wulgata a tøumaczenie sÂw. Hieronima, s. 15±26.
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Teologia Koranu zawiera wiele elementów biblijnych zaczerpniętych
zarówno z Nowego, jak i Starego Testamentu. Fenomen ten zaobserwowali stosunkowo wcześnie chrześcijanie z terenów Bliskiego Wschodu, wkrótce po podbojach muzułmańskich. W pierwszych wiekach islamu wyznawcy
Chrystusa postrzegali islam jako jedną z herezji chrześcijańskich. Ujęcie takie
ugruntował na następne stulecia św. Jan z Damaszku (ok. 650–749), który
uznał islam za sektę ismailicką w 101 rozdziale swojej De haeresibus. Przez
całe średniowiecze opinia ta powtarzana była przez teologów i historyków
chrześcijańskich, takich jak Teofanes (†819), Eulogiusz z Kordoby (†859)
czy Bartłomiej z Edessy (XIII w.). Takie wyjaśnienie biblijnych elementów
w doktrynie Mahometa zostało odrzucone wraz z rozwojem nowoczesnej
 

Sto pierwszy rozdział Peri haireseon Jana z Damaszku jest pierwszym zachowanym dziełem
polemicznym ze strony melkitów. Wydanie krytyczne tej księgi zob. Jean Damascène, Écrits sur
l’islam, red. R. le Coz (Sources Chrétiennes, 383), Paris 1992. Polemika Jana z Damaszku z islamem stała się obiektem licznych badań. Chociaż część autorów podważa autorstwo antyislamskich
wypowiedzi św. Jana z Damaszku, zasadniczo nie podważa się autentyczności 101 rozdziału. Na
ten temat szerzej zob. K. Kościelniak, Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów 634–1516, Kraków 2004, s. 17–120; D.J. Sahas,
John of Damascus on Islam. The Heresy of the Ishmaelites, Leiden 1972; A. Abel, Le chapitre CI
du Livre des heresies de Jean Damascène: son authenticité, „Studia Islamica” 19(1963), s. 5–25;
T. Christiensen, Johannes Damaskenos Opgør med Islam, „Dansk Theologisk Tiddkrift” 32(1969),
s. 34–50; M.O. King, S. Joannis Damasceni ‘De Haeresibus’ cap. CI and Islam, „Studia Patristica”
7(1966), s. 76–81; A.Th. Khoury, Les théologiens byzantins et l’islam. Textes et auteurs (VIIIe–XIIIe
siècles), Münster 1966, s. 46–82; J. Meyendorff, Byzantin Views of Islam (Dumbarton Oaks Papers,
18), Washington 1964, s. 115–132; P. Khoury, Jean Damascène et l’islam, „Proche Orient Chrétien” 7(1957), s. 44–63; 8(1958), s. 313–339; J.E. Merill, On the tractate of John of Damascus
on Islam, „The Muslim World” 41(1951), s. 88–97; W.J. Voorhis, The Discussion of a Christian
and a Saracen, w: „The Muslim World” 25(1935), s. 206–273; tenże, John of Damascus on the
Moslem Heresy, „The Muslim World” 24(1934), s. 391–398; C.H. Becker, Islamstudien, Leipzig
1924, s. 432–449.

Por. H. Dabashi, Authority in Islam from the Rise of Muhammad to the establishment of the
Umayyades, New Brunswick 1989, s. 14.
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orientalistyki. Badacze tego zagadnienia z przełomu XIX i XX wieku, tacy jak
Aloys Sprenger (1813–1893), William Muir (1819–1905), Henri Lammens SI
(1862–1937), Theodor Nöldeke (1836–1930), Frants Peder Buhl (1850–1932)
czy Friedriech Schwally (1863–1919), uznając średniowieczne spojrzenie na
islam za eksplikacje symplicystyczną, skłaniali się raczej do stwierdzenia, iż
Mahomet uzupełniał swoją intuicję wierzeniami Żydów i chrześcijan. Warto podkreślić, że stanowisko to nie było i zasadniczo nie jest przyjmowane
przez autorytety muzułmańskie. W samym Koranie można zaobserwować
tendencje do podkreślania jego bezwzględnej oryginalności. Koran, wbrew
późniejszej tradycji muzułmańskiej, unika wszelkich wzmianek o zagranicznych podróżach Mahometa prawdopodobnie dlatego, by uniknąć zarzutu, iż
jego monoteizm jest pochodzenia judeo-chrześcijańskiego. Pewne kontakty
Mahometa z chrześcijanami w Mekkce stały się powodem oskarżeń ze strony
przeciwników Proroka, iż jego nauka jest zapożyczeniem biblijnym. Z tego
powodu wyrażenia z sury 7,157 „( ﺍﻟﻨﺒﯽ ﺍﻷّﻤﻰz Prorokiem rodzimym”) i sury
29,48 „( ﻮﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺘﺘﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻥ ﻜﺘﺏTy nie recytowałeś przedtem żadnej księgi”) tradycja muzułmańska interpretowała jako dowód na brak zapożyczeń
biblijnych. Ponadto fakt, iż Mahomet nie umiał czytać ani pisać miało być
potwierdzeniem, że źródłem jego objawienia był sam Bóg.

I. Zapożyczenia starotestamentowe

Ze względu na fakt, iż Biblia jest dziedzictwem judaizmu i chrześcijaństwa, wypada chronologicznie rozpocząć od ustaleń wpływu ksiąg starotestamentowych i judaizmu na Koran.
W Koranie występują nazwy ksiąg objawionych Starego Testamentu:
( ﺘﻮﺮﺍﺖTora) i ( ﺯﺒﻮﺮPsalmy). Począwszy od epokowego dzieła Abrahama
 
Por. K. Kościelniak, Rola apokryfów w procesie przenikania idei demonologii biblijnej do
Koranu, „Przegląd Orientalistyczny” 1–2(2000), s. 61; tenże, Quelques remarques sur la littérature
pré-islamique arabe chrétienne, „Rocznik Orientalistyczny” 57(2004), s. 9–76; tenże, Les éléments
apocryphes dans la démonologie coranique, w: Authority, Privacy and Public Order in Islam.
Proceedings of the 22nd Congress of L’Union Européenne des Arabisants et Islamisants, red. B.
Michalak-Pikulska (Orientalia Lovaniensia Analecta, 148), Leuven–Paris–Dudley 2006, s. 48–49;
tenże, Chrześcijańskie piśmiennictwo arabskie przed Mahometem i jego wpływ na islam, „Analecta
Cracoviensia” 35(2003), s. 329–343.
 
Por. H. Busse, Die theologischen Beziehungen des Islams zu Judentum und Christentum,
Grundlagen des Dialogs im Koran und die gegenwärtige Situation, Darmstadt 1988, s. 15.
 
Por. Kościelniak, Rola apokryfów…, s. 61.
 
Na temat muzułmańskiej teologii objawienia tych ksiąg zob. H. Bobzin, Der Koran. Eine
Einführung, München 2007, s. 67.
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Geigera (1810–1874) pt. Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen rozpoczęły się krytyczne badania warstw judaistycznych w Koranie. Orientaliści zajmujący się tym zagadnieniem szybko odkryli, iż fenomen
ten musi być zawsze omawiany w szerszym kontekście wpływów wcześniejszych (żydowskich, chrześcijańskich, gnostyckich, staroarabskich) na Sitz im
Leben Mahometa. Joseph Horowitz (1874–1931) był pierwszym badaczem,
który postawił problem oddziaływań biblijnych w Koranie na płaszczyźnie
ewolucji myśli Mahometa, tzn. przeanalizował rozwój i transformację idei
starotestamentowych w surach mekkańskich i medyńskich10. Oddziaływania
biblijne na Koran były różnorodne i w szerokim zakresie11.
Koran zawiera szereg tradycji starotestamentowych, które odpowiadają
na najbardziej egzystencjalne dla człowieka pytania. Są to zarazem warstwy
biblijne, które dzięki wyznawcom judaizmu i chrześcijanom były najbardziej
rozpowszechnione na Bliskim Wschodzie. Warto pamiętać, że warstwy starotestamentowe dotarły do Mahometa przede wszystkim poprzez ustne tradycje
haggadyczne, talmudyczne i apokryficzne12. Nie sposób omówić ich wszystkich, ze względu na ograniczone możliwości publikacji. Zatem wypada poprzestać na ogólnym przedstawieniu zapożyczonych zakresów tematycznych
i skoncentrowaniu się szczegółowo tylko na nielicznych, wybranych tradycjach jako przykładach procesów adaptacji.
1. Pierwszy zakres zapożyczeń starotestamentowych:
tradycje o stworzeniu świata

Pierwszym szerokim zakresem starotestamentowych zapożyczeń w Koranie jest bogaty opis aktu stworzenia. Niżej przedstawione zestawienie ukazuje
 
„Mohammed in seinem Koran Vieles aus dem Judentum, wie es ihm zu seiner Zeit sich darstellte, aufgenommen habe“. A. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen,
Bonn 1833, s. 1.
 
Por. H. Hirschfeld, Jüdische Elemente im Koran, Berlin 1878; tenże, New Researches into the
Composition and Exegesis of the Koran, London 1901; I. Schapiro, Die haggadishen Elemente im
erzählenden Teil des Korans, Lepzig 1907; T. Andrae, Die Abhängikeiten des Krans von Judentum
und Christentum, Stuttgart 1922; J.W. Hirschberg, Jüdische und christliche Lehrn im vor- und frühislamischen Arabien, Kraków 1939; D. Masson, Le Coran et la révélation judéo-chrétienne – études
comparées, Paris 1958; H. Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, Hildesheim 19612.
 
Por. Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 8.
10
Por. J. Horowitz, Koranische Untersuchungen, Berlin 1926.
11
Por. T. Bruner, Christentum du Islam – theologische Wechselwirkungen zwischen Bibel und
Koran, Regensburg 2008.
12
Por. A.I. Katsh, Judaism in Islam. Biblical and Talmudic backgrounds to the Koran and its
commentaries, New York 1954; M.E. Pregill, The Hebrew Bible and the Quran. The Problem of
the Jewish “Influence” on Islam, „Religion Compass” 1/6(2007), s. 643–665; Kościelniak, Rola
apokryfów…, s. 61–81.
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całą gamę aspektów związanych z tym tematem. Zostały one przejęte bądź ze
Starego Testamentu, bądź z żydowskich komentarzy do Tory13.
Tabela 1. Stworzenie świata – zasadnicze elementy starotestamentowe
i tradycje judaistyczne w Koranie
lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Stary Testament/
Koran
tradycja judaistyczna
(wybrane przykłady)
(wybrane przykłady)
stworzenie świata w 6
Rdz 1; Hagīgā 12a, Exodus Rabba ►7,52; 10,3 11,9; 25,60;
dni
17,1
32,3
wypełnienie ziemi
Rdz
►13,3–4; 55,9–11; 71,18–
wszelkim stworzeniem
19; 77,27; 78,6–8; 79,30–
przez Boga
33.
niebo (siedem niebios)
Zohar III, 9b; Ta‘nīt 9b
►41,10; 78,1; 23,17
światło na niebie (słońce, Rdz 1,14; Psalmy Salomona 18, ►10,5; 6,96–97
księżyc)
10–12
dzień i noc
Iz 45,7; Ps 104,19; 136,8; Hi ►17,13
38,12
miesiące
Exodus Rabba 15,12
►9,36
zakończenie stworzenia Iz 6,1; Ez 1,26; Ps 11,4
► 11,9
– Boży Tron
Temat

Spośród powyższych tematów warto przeanalizować bardziej szczegółowo
jeden z nich, np. aspekt stworzenia świata w przeciągu sześciu dni. Biblijny
przekaz z Rdz 1; Wj 20,11; 31,17 znajduje swój odpowiednik w Koranie 7,54:
„Zaprawdę, wasz Pan to Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu
dni” (zob. też: 10,3). Bóg jednak nie stworzył jednak niebios i ziemi i tego, co
jest między nimi, „dla zabawy” (44,38: )ﻭ ﻣﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﺍﻠﺴﻤﻮﺍﺖ ﻮﺁﻷﺭﺽ ﻮﻤﺎ ﺒﻴﻨﮭﻤﺎ ﻟﻌﺒﻴﻦ
ani „nadaremnie”, jak sądzą niewierzący (38,27: )ﻭ ﻣﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎ … ﺒﻄﻼ, lecz „w całej
prawdzie i na pewien określony czas” (30,8: )ﺑﺂﻠﺤﻖ ﻮﺃﺠﻞ ﻣﺴﻤﻰ. W podobny,
choć rozbudowany sposób ujmuje to tradycja żydowska w komentarzach biblijnych, np. Rab (Hagīgā 12a)14:
 בחכמה ובתבונה ובדעת בכח ובגערה ובגבורה בצדק:בעשרה דברים נברא העולם
ובמשפט ובחסד וברחמים
(„Świat został stworzony dzięki dziesięciu rzeczom: dzięki mądrości, rozsądkowi, wiedzy, mocy, sile, groźbie, mocy, sprawiedliwości, prawu, łasce
i miłosierdziu”).
Powód stworzenia świata pojawia się również w Exodus Rabba 17,1:
כל מה שברא הקב״ה בששת ימי בראשית לא ברא אלא לכבודו ולעשות רצונו
13
Do identyfikacji tradycji żydowskich na temat stworzenia pomocne jest dzieło: J. Neusner,
Confronting Creation. How Judaism Reads Genesis. An Anthology of Genesis Rabbah, Columbia
1991.
14
Por. Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 2.
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(„Wszystko, co Bóg uczynił w ciągu sześciu dni stworzenia, dokonał tego
ku swej chwale…”)15.
Przedstawienie dzieła stworzenia w ciągu sześciu dni mogło dotrzeć do
Mahometa zarówno poprzez wpływ żydów, jak i chrześcijan16.
Jak już wspomniano, odnośnie do dzieła stworzenia istnieje cała lista
szczegółów z biblijnych opisów, które znalazły się w Koranie. Dotyczą one
stworzenia przez Boga licznych bytów na ziemi, przede wszystkim roślin
i zwierząt – by służyły człowiekowi (por. np. Koran 55,9–11; 21,32; 27,62;
31,9; 50,7; Hagīgā 12a; Exodus Rabba 15,22; Genesis Rabba 3,11). Pośród
licznych paraleli warto zatrzymać się na bardzo ciekawym przykładzie inpowinno być
uwagiWschodu, który ujawnia się w surze
terakcji tradycji
religijnych Bliskiego
41,12: ﺴﻣﺈ ﺃﻤﺮﻫﺎ
„( ﻔﻗﻀﻬﻥ ﺴﺑﻊ ﺴﻤﻮﺍﺕ ﻔﻰ ﻴﻮﻣﻳﻦ ﻮﺃﻮﺤﻰ ﻔﻰ ﻜﻞ ���ءI on ustanowił siedem
Zob.niebu
też różnice
tłumaczeniuzob.
(tabela
niebios, w dwa
jegow zasady”;
paralelną surę
����dni i objawił każdemu
2)
67,3: „ – ﺴﺑﻊ ﺴﻤﻮﺍﺕ ﻄﺒﺎﻘﺎstworzył siedem niebios ułożonych warstwami”).
Tak jest w oryginale.
����ونdo czynienia z przejęciem
Mamy tutaj
przez Koran elementów babilońTo ostatni wyraz w zdaniu.
skich za pośrednictwem myśli judaistycznej.
Idea siedmiu niebios pochodzi
41,12
���� و ءا,���� ����د
 وgdzie była
z mezopotamskich
religii,
nie tylko powiązana z kosmologią, ale
tekstu wynika, że chodzi17o Jonasza,
����również posiadała symboliczne i Zale
magiczne
znaczenie . Za pośrednictwem
w tradycji muzułmańskiej nazywa
lub myśli perskiej18 lub gnostyckiej19 wyobrażenie to dotarło do środowiska żysię on po arabsku ���� (Junus) [zob. np.
21
����نdowskiego20, a następnie chrześcijańskiego
dwóch ostatnich kręgów
tytuł sury X],. aZwtych
tradycji
22
chrześcijańskiej
[ ����نJunan].
Nie wiem
tradycja o siedmiu niebiosach dotarła
do otoczenia
Mahometa
.
z jakich źródeł pochodzi określenie
użyte przez autora.

���� �������� ا���ت و ه
Najprawdopodobniej przy
���ء و15 Tekst
���إ�� آ
����اDie
���ه
�� UWAGA!
hebr.�����ا
za: Spayer,
biblischen
Erzählungen im Qoran, s. 3. Na temat szczegółów
łamaniu tekstu doszło do wymieszania
tych tradycji
wpływających
kształt tekstu
koranicznego
zob. szerzej: K. Ahrens,
�� ���ك
��َ�� وżydowskich
�� �أ� ���� إ
���������� وnafragmentów
tego
cytatu.
Muhammad als Religionsstifter, „Abhandlngen für die Kunde des Morgenlandes” 19(1935), s. 80.
16
�� ����أر
���� � Erzählungen
 ��� وJeśliimtoQoran,
Por. ����
Spayer,�����
Die biblischen
s. 3.to proszę użyć zapisu
możliwe,
17
Por. J.E.
Wright,
The��ن
early
Heaven,
Oxford
2002,
���� 18����وا
�����ا
����ا
��َ�History
��  دونofAllah,
który
pojawił
sięs.w41.
wersji pdf-u.
Por. W. Bousset, Die Religion des Judentums
im
neutestamentlische
Zeitalter,
Niestety,
mój
program
nie
zapisuje
tego Berlin 1906,
 �����نwyrazu
s. 569; Die Apokryphen und Pseudoepigraphen
des tak
Alten
Testament, red. E. Kauzsch, t. 2, Tübinprecyzyjnie.
gen 1900, s. 121, przypis 1.
19
Por. W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis (Forschungen zur Religion und Literatur des
Alten und Neuen Testaments, 10), Götinngen 1907, s. 11–13.
20
Na ten temat istnieje wiele judaistycznych tradycji. Zob. np. Zohar III, 9b:
בשעתא דברא קדשא בריך הוא עלמא ברא שבעה רקיעין לעילא ברא שבעה
1
ארצות לתתא שבעה ימים שבעה נהרות שבעה יומין שבועות שבעה שנים
… שבעה פעמים שבעה אלפי שנין … וכלהו רקיעין אלין על אלין כגלדי בצלים
„kiedy Święty, niech będzie pochwalony, stworzył świat stworzył On 7 sklepień niebieskich,
7 ziem, 7 mórz, 7 strumieni, 7 dni, 7 tygodni, 7 lat, 7 razy po tysiącu lat … a sklepienia niebieskie
leżą jedne nad drugimi jak warstwy cebuli” (tekst hebr. za: Spayer, Die biblischen Erzählungen im
Qoran, s. 11).
21
Ireneus, Adversus haereses I, 9: „septem quoque coelos fecisse, super quos demiurgum esse
dicunt”.
22 
Por. Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 14.
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2. Drugi zakres zapożyczeń starotestamentowych:
stworzenie i upadek człowieka

Stworzenie i upadek pierwszych ludzi stanowi temat wielkiej liczby sur
koranicznych. Informacje na ten temat rozsiane są w całym Koranie. Opisywany barwnie i dynamicznie grzech Adama nie spowodował metafizycznych
konsekwencji obciążających ludzkość.23
Tabela 2. Stworzenie i upadek człowieka, podstęp szatana – wybrane elementy
starotestamentowe i tradycje judaistyczne w Koranie
lp.

Temat

1.

stworzenie pierwszych
ludzi
pierwotna postać
człowieka
wybraństwo Adama
Adam nadający nazwy
stworzeniu
pokłon oddany Adamowi
– upadek szatana
zakres działalności
szatana
stworzenie Ewy
Bóg daje nakaz
Adamowi
Przymierze Boga
z Adamem
Bóg napomina Adama
Upadek człowieka przez
podstęp szatana
Wygnanie z raju
Kara i powtórne
podniesienie do godności

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stary Testament/
tradycja judaistyczna
(wybrane przykłady)
Rdz 2,7

► 32,8

Genesis Rabba 12,5

► 95,4–6

Leviticus Rabba 2,8
Rdz 2,20; Numeri Rabba 19,3

► 3,33
► 2,28–31

Życie Adama i Ewy §XII–XVII23,
Rdz 3,1–6
Mdr 2,24; 1 P 5,8; Bābā batrā
15b
Rdz 1; Leviticus Rabba 14
Rdz 2,16

► 15,28–38; 7,11

Koran
(wybrane przykłady)

► 17,64–67
► 4,1
► 2,35–36

Sanhedrin 38b; Genesis Rabba ► 20,115
24,6
Genesis Rabba 19,3
► 20,116–120
Rdz 3,1–15
► 7,19–21; 20,115–121
Rdz 3,23–24

► 2,36
► 7,24

Opis stworzenia i nieposłuszeństwa człowieka pojawia się w Biblii
w dwóch typach narracji. Pierwszym z nich jest klasyczna relacja z Rdz, która zawiera 3 zasadnicze tematy: historia stworzenia człowieka (opisy z dwóch
tradycji: Rdz 1–2,4a; Rdz 2,4–25), stan pierwotnej szczęśliwości (Rdz 2,8–
25) oraz upadek człowieka (Rdz 3,1–24). Drugi typ narracji o stworzeniu
i upadku człowieka stanowią krótkie wzmianki rozsiane w różnych księgach
23

Por. Die Apokryphen und Pseudoepigraphen des Alten Testament..., t. 2, s. 513.
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Starego i Nowego Testamentu24. Również w Koranie znajdują się dwa typy
prezentacji tego zagadnienia. Pierwszy z nich to – przytaczana w siedmiu
miejscach – historia stworzenia i upadku człowieka, która zachowuje trójczłonowy podział. Warto przeanalizować go na przykładzie II, 30–39. Temat
pierwszy mówi o historii stworzenia człowieka i zastrzeżeniach aniołów (II,
30–33). Temat drugi stanowi nakaz pokłonienia się człowiekowi i bunt Iblisa.
Wreszcie temat trzeci traktuje o raju, o boskim zakazie spożywania owoców
z jednego drzewa i upadku człowieka, który spowodował szatan25.
W koranicznym opisie stworzenia i upadku człowieka istnieje szereg
rozbieżności w stosunku do biblijnej wersji26. Powodem tego rodzaju różnic – o czym będzie jeszcze mowa poniżej – jest fakt, iż wątki biblijne nie
zawsze docierały do Mahometa z nurtu ortodoksyjnego27. Jednakże, mniej
lub bardziej ogólnie postrzegane podobieństwa przeważają nad różnicami, co
obrazuje poniższe zestawienie:
Tabela 3. Zbieżne i rozbieżne tematy na temat stworzenia i upadku człowieka
w tradycjach judaistycznych i w Koranie
Tematy z opisów
upadku człowieka
1.

3.

Stan szczęśliwości
człowieka
Nakaz Boży: zakaz
spożywania owoców
Kusiciel

4.

Obiekt kuszenia

5.

Upadek

6.

Konsekwencja grzechu

2.

Biblia

Koran

nieśmiertelność (Rz 3,3)

brak udręk fizycznych
(20,118–119)
z „drzewa poznania dobra i zła” z „tego drzewa” (2,35; 7,19)
(Rdz 2,16)
Wąż [maska szatana]
szatan (liczne przykłady,
(Rdz 3,1–24; Mdr 2,24)
m.in. 2,35)
człowiek: „Niewiasta” [Ewa] człowiek: Adam 20,120
(Rdz 3,1 nn.)
nieposłuszeństwo,
spożycie nieposłuszeństwo, spożycie
owocu (Rdz 3,6)
owocu (7,22; 20,121)
– śmierć (Rdz 2,6; 3,3)
– miejsce „wśród
– nagość (Rdz 3,7)
niesprawiedliwych” (2,35)
– wygnanie z raju (Rdz 3,23)
– nagość (7,22; 20,121)
– wygnanie z raju (7,24)

24
Por. K. Kościelniak, Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kraków 1999, s. 312.
25
Por. tamże, s. 313–314; Busse, Die theologischen Beziehungen des Islams zu Judentum und
Christentum, s. 68–69.
26
W Biblii nie występuje dialog pomiędzy Bogiem a aniołami. W koranicznych opisach Bóg
stawia wyżej człowieka od aniołów, co staje się powodem upadku Iblisa. Stanowi to wyraźny kontrast do biblijnych opisów, w których człowiek jawi się jako „niewiele mniejszy od aniołów” (Ps
8,6; Hbr 2,7), chociaż z drugiej strony będzie sądził aniołów (1 Kor 6,3).
27
Por. Kościelniak, Rola apokryfów..., s. 80–81.

Korekta (K. Kościelniak, Wpływy Biblii na Koran.)
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1. Cytaty arabskie

Pośród wielu wątków, które zasługują na szczegółowe analizy, warpowinnoprzywrócenia
być
uwagi
aspekt kary i ponownego
godności
���ء
ukazuje konsekwencje nieposłuszeństwa Adama:
Zob.im:
też różnice w tłumaczen
62ﺁﻷﺭﺾ ﻣﺴﺘﻗﺭ ﻭﻤﺘﻊ ﺇﻠﻰ ﺤﻳﻦ
ﻗﺎﻞ ﺁﻫﺒﻄﻮﺍ ﺒﻌﺿﻛﻡ ﻠﺑﻌﺽ ﻋﺪﱡﻮ ﻮﻠﻛﻢ ﻔﻰ ��ل
���� („I powiedzieliśmy
2)
będziecie wrogami jedni dla drugich! Będziecie mieli
Takstałe
jest w oryginale.
64«Idźcie precz! Wy
����ون
����ون
To ostatni wyraz w zdaniu.
miejsce pobytu na ziemi i używanie do pewnego czasu»”). Z kolei sura 20,122
65przedstawia����أ
miłosierdzie
ﺜﻡ ﺁﺠﺗﺑﻪ
,���� �� ��دiوwspaniałomyślność
����ءاBoga:
 و,����ﻮﻫﺩﻰ
��ﻋﻠﻳﻪ��د
 ﻓﺘﺎﺐ و, ﺮّﺑﻪ41,12
Z tekstu wynika, że chodzi o
go jego
66(„Potem wybrał ����ن
 ذاPan przebaczył
���� mu i poprowadził drogą prostą”).
ale w tradycji muzułmańskie
O karze i pokucie Adama wiele
lub mówią tradycje żydowskie i chrześcisię on po arabsku ���� (Junu
jańskie, w których dokonywała się
prze����نniejednokrotnie transformacja tytuł
sury X], a w tradycji
[ ����نJunan]
kazów biblijnych z Księgi Rodzaju28. Na przykład według Numeriichrześcijańskiej
Rabjakich źródeł pochodzi okre
ba 13,5 Bóg chciał, by Adam czynił pokutę, ale pierwszy człowiekzużyte
tego
przez autora.
29
. Z�هkolei
Genesis
Rabba
21,6
do
fragmentu
Rdz
3,22
wyjaśnia:
66nie chciał ����
������� ا���ت
���� �������� ا���ت و ه
ה פתח של″„( טלטד שפתח לו הקבnaucza się, że Bóg otworzył jemuUWAGA!
[Ada- Najprawdopodo
67���� תשובה
�
و
���
��
����ك
و
��
�
َ
��
�إ
و
���ء
��� �� ��ه� ا���� �����ا إ�� آłamaniu
mowi] bramę kary”). Pośród wielu tradycji żydowskich na ten temat,
któ-tekstu doszło do w
أر���� �� دون
���� �����
 ���كmogły
�إ� ���َ�� و
���� �أdo
�����و
����� fragmentów
re spopularyzowane
w jakiejś
ustnej��wersji
dotrzeć
Mahometa,
na tego cytatu.
��
����أر
����
�����
����
�
و
���
uwagę zasługuje przekaz ‘Abōdā-zārā 8a:
Jeśli to możliwe, to proszę
���� ���َ�� ��ن ����ا �����ا ����وا
����והול
שמתמעמ����وا
����ا �����ا
אדם���َ�� ��ن
שראהدون
Allah,לפי
który pojawił się w w
 אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשו:אמר
הראשון יום
��إ
�����ا
����ا
���ه
��
�����ن
Niestety, mój program nie z
�����ن
… עמד וישב חَ ימים בתענית ובתפלה.  היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים וז.וחזר לתוהו ובוהו
בעדי
wyrazu tak precyzyjnie.
���� �יושב בתענית ובוכה כל הלילה וחוה בוכה כנגדו آ��� ���ء و ����� و����� إ
היה
(„Kiedy pierwszy człowiek zobaczył, że dnia ubyło i stał się krótszy,
rzekł: Biada mi! Zapewne ciemności ogarniają dzień, ponieważ dopuściłem
się grzechu, świat zmierza do pierwotnego chaosu. To jest śmierć, która została nałożona na mnie przez Niebo. Następnie 1spędził osiem dni na poście
i modlitwie … Siedział tak poszcząc i płacząc całą noc, a Ewa pogrążyła się
w płaczu jak on”)30.
Tego rodzaju tradycje31 legły u podstaw powszechnego przekonania, że
Bóg wybaczył Adamowi jego grzech. Takie ujęcie było akceptowane przez
pierwszych chrześcijan, skoro Chrystus został porównany do „Nowego Adama” (1 Kor 15,45). Zatem na kształtowanie się tego tematu w Koranie wpłynęły tradycje judeo-chrześcijańskie.

strona
to zwrócić uwagęjest na
59człowiekowi. Koran
���

28

Przytaczane poniżej teksty hebr. na temat pokuty Adama za: Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 74–75.
29
.ה שיעשה תשובה ופתח לו פתח ולא בקש אדם″בקש הקב
30
Tekst hebr. za: Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 75.
31
Warto podkreślić, że przekazów na ten temat jest stosunkowo dużo. Zob. np. Tanhūmā
tazrī‘a; Pesiqta Rabbati, Šūbā; R. Mē’īr, Erūbīn 18a; Leviticus Rabba 10; Die Apokryphen und
Pseudoepigraphen des Alten Testament…, t. 2, s. 512–526.
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3. Trzeci zakres zapożyczeń starotestamentowych:
postaci biblijne

Wreszcie trzecim olbrzymim zakresem zapożyczeń starotestamentowych
w Koranie są różnorodne tradycje biblijne dotyczące „synów Adama”, czyli
różnych postaci biblijnych z prorokami i królami włącznie. Pośród 25 proroków koranicznych Mojżesz wzmiankowany jest najczęściej, bo aż 136 razy,
Noe 33 razy, Abraham zaś 69 razy32.
Sura 5,27–31 nawiązuje do biblijnego opowiadania o Kainie (קין, )ﻗﺎﺒﻴﻞ
i Ablu (הבל, )ﻫﺎﺒﻳﻞ. W zasadniczej konstrukcji jest ona podobna do wersji biblijnej (Rdz 4,1–15), z tą różnicą, iż Kain miał pochować swego brata po
pojawieniu się kruka zesłanego przez Allaha. Ptak wygrzebywał ziemię,
wskazując jak ukryć zwłoki brata33. Koran zawiera ponadto 43 odniesienia do
Noego (נח,  )ﻨﻮﺡw 28 surach. Sura 11 obszernie relacjonuje potop, zaś niewielka, 28-wersowa sura 71 pt. „Noe” w całości poświęcona jest tej postaci. Noe
jawi się przede wszystkim jako obrońca czystego monoteizmu34.
Szczególne miejsce w Koranie zajmuje starotestamentowa postać Abrahama (אברהם, )ﺇﺒﺮﺍﻫﻴﻢ, którego Mahomet określił jako hanifa35 uznającego jed32

Por. J.L. Desclais, E. Platti, M. Borrmans, Les grandes figures bibliques dans le Coran, „Le
Monde de la Bible” 115(1998), s. 10–65.
33
Szerzej na ten temat zob. N.A. Stillman, The Story of Cain and Abel in the Qur’an and the
Muslim Commentators. Some Observations, „Journal of Semitic Studies” 19(1974), s. 231–239.
34
Szerzej na ten temat zob. R. Tottoli, Biblical Prophets in the Qur’ān and Muslim Literature,
Richmond 2002, s. 22–23; H. Horst, Israelitische Propheten im Koran, „Zeitschrift für Religionsund Geistesgesichte” 16(1964), s. 42–57; A. Hemami, Descendents of Adam to Noah in the Genesis
and Quran. A Comparative Study, „Pazhuhesh Dini (Religious Study)” 2006 nr 12, s. 101–111;
tenże, Story of Noah until the Flood in the Quran and Genesis. A Comparative Study, „Pazhuhesh
Dini (Religious Study)” 2006 nr 13, s. 51–60; M.A.S. Abdel Halem, The Qur’anic Employment of
the Story of Noah, „Journal of Qur’anic Studies” 8(2006), s. 38–57.
35
Mianem hanifów określa się wyznawców monoteizmu w przedislamskiej Arabii. Dyskusja,
kogo miał na myśli Mahomet, używając tego terminu, nie została jednoznacznie rozstrzygnięta.
Orientaliści z przełomu XIX i XX wieku uważali hanifów za członków jakiejś żydowskiej lub
chrześcijańskiej sekty (por. A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin 1860,
s. 67–69; Horovitz, Koranische Untersuchungen, s. 56–59; J. Wellausen, Reste arabischen Heidentums, Berlin 1897, s. 238–240). Niewykluczone, że należeli oni do jakiegoś ruchu będącego
pod wpływem myśli żydowskiej lub chrześcijańskiej, z którym identyfikowali się później pierwsi muzułmanie (por. T. Nöldeke, Geschichte des Qorans, t. 1, Leipzig 1909, s. 8; C.H. Becker,
Islamstudien, t. 1, Leipzig 1924, s. 347). Nie jest jasne, czy był to niezależny, znany z tradycji
Koranu kierunek, jak chcą D.S. Margoliouth (On the Origin and Import f the Names Muslim and
Hanif, „Journal Royal Asiatic Society” 35[1903], s. 478–479) oraz R. Bell (The Origin of Islam
in its Christian Envirment, London 1926, s. 57–59). Wreszcie, niektórzy uważają, iż hanifowie
powiązani byli z sabejczykami z Harrnu (por. J. Pedersen, The Sabians, w: Volume of Oriental
Studies presented to Edward G. Browne, Cambridge 1922, s. 387–391; N.A. Faris, H.W. Gliden,
The Development of the Meaning of Koraic Hanif, „The Journal of the Palestine Oriental Society”
19(1939/1940), s. 1–13.
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nego Boga (2,135). Cała 14 sura poświęcona jest tej postaci. Księga Rodzaju
(11,26) wskazuje Teracha jako ojca Abrahama, zaś według Koranu był nim
Azar. Koraniczne przedstawienie tej postaci różni się od biblijnego ujęcia.
Abraham – zresztą jak wszyscy prorocy islamu – zaangażował się w walkę
o czysty monoteizm do tego stopnia, iż zniszczył posągi bóstw swego ojca
(21,52–58; 37,88–96). Za jego nieugiętą postawę usiłowano go zabić – spalić
żywcem, ale Bóg w cudowny sposób uratował go z płomieni (21,68–69)36.
Podobnie jak w Księdze Rodzaju został on poddany próbie – miał złożyć
w ofierze swojego syna. Praktyka składania ofiar ze zwierząt, którą zastosował Abraham, stała się wzorem dla rytuału w islamie. Według muzułmańskich autorytetów również pielgrzymka do Mekki została zapoczątkowana
przez tego wielkiego proroka37.
Znana z Biblii historia Józefa (יוסף,  )ﻳﻮﺴﻒegipskiego (Rdz 37) posiada
zasadniczo te same wątki w Koranie. Józef jako piękny młodzieniec zostaje
sprzedany przez swych braci. Pewne detale różnią wersję biblijną od koraKorekta (K. Kościelniak, Wpływy Biblii na Koran.)
nicznej: na przykład w świętej księdze islamu mowa jest ogólnie o królu,
a nie o faraonie. Józef postrzegany jest w islamie jako jeden z proroków
1. Cytaty(Koran
arabskie 6,84; 11,36) i poświęcono mu całą surę 12. Tradycja o Józefie jest
przykładem jednej
z najbardziej wyraźnychpowinno
interakcji
pomiędzyuwagi
Starym Tejest
być
strona
38
stamentem
i
Koranem
.
59
���
���ء
Z kolei Mojżesz (משה,  )ﻤﻭﺴﻰw islamie należy do najważniejszych
Zob.proroków
też różnice w tłumaczeniu (tabela
62
��لJezusa i Mahometa. Według Mahometa
����
2) miał otrzyobok Abrahama,
już Mojżesz
Tak
jest wﺃﺘﻴﻨﺎ
oryginale.
64 mać Koran, o����ون
ﺍﻠﻜﺘﺏ ﻮﺍﻠﻔﺮﻗﺎﻦ ﻠﻌﻠﻜﻢ ����ون
czym wspomina m.in. sura 2,53: ﺘﺸﻜﺭﻮﻦ
ﻣﻮﺴﻰ
ﻮﺇﺫ
To ostatni wyraz w zdaniu.
(„Oto
daliśmy
Mojżeszowi
Księgę
i
rozróżnienie;
być
może,
wy
pójdziecie
41,12
65
���� أ,���� ��و ��د
���� و ءا,���� ��و ��د
drogą
prostą!”;
zob.
też
2,58;
28,43).
W
Koranie
znalazły
się
główne
Z tekstuepizody
wynika, że chodzi o Jonasza,
66
ذا ����ن
����
alew
w tradycji
muzułmańskiej nazywa
ze starotestamentowej
historii Mojżesza,
takie
jak:
ucisk
żydów
Egipcie,
lub
się on po arabsku ���� (Junus) [zob. np
cudowna pomoc Boga w wyjściu
z
kraju
nad
Nilem,
przejście
przez
Morze
����ن
tytuł sury X], a w tradycji
Czerwone, przymierze na górze Synaj, rozbicie złotego cielca, manna,
przechrześcijańskiej
[ ����نJunan]. Nie wiem
z jakich źródeł
pochodzi określenie
piórki itd. (2,49–71). Czterdziestoletnią wędrówkę po pustyni wspomina
sura
użyte przez autora.
surze 20,39–40 czytamy o uratowaniu Mojżesza i jego pobycie wśród
66 5,26. W����
�������� ا���ت ه
���� �������� ا���ت و ه
Najprawdopodobniej prz
67
����
� إ� ���َ�� و ����ك �� ��� و
 �� ��ه� ا���� �����ا إ�� آ��� ���ء وUWAGA!
36
Jest to również żydowskiego pochodzenia, choć niebiblijna tradycja. Np.łamaniu
Pesāhīm
118a
tekstu
doszło do wymieszan
 ����� و����� أ� ���� إ� ���َ�� و� ���ك �� ����� ���� أر���� �� دونfragmentów tego cytatu.
mówi:
��האש
����أر
����
���� �הרשעوאת
��� נמרוד
,אמר גבריאל לפני הקב״ה׃ רבונו של עולם
כבשן
�����לתוךּ
אברהם אבינו
בשעה שהפיל
Jeśli to możliwe, to proszę użyć zapis
���� ���َ�� ��ن ����ا �����ا ����وا
�����اהקב״ה׃
����اאמר לו
.��نהאש
מכבשן
ואצילktóry
ואצנּןpojawił
 ארדsię w wersji pdf��������واאני
��َ���הצדיק
את دونAllah,
 נאה ליחיד להציל את היחיד,בעולמו
יחיד
והוא
בעולמי
יחיד
�������ن �� ��ه� ا���� �����ا إ
Niestety,
mój
program
 �����نwyrazu tak precyzyjnie.nie zapisuje teg
(tekst
hebr.
za: Spayer,
Die biblischen
Erzählungen im Qoran, s. 143).
����
�إ
�����و
�����
و
���ء
���آ
37
Por. B.M. Wheeler, Prophets in the Quran. An Introduction to the Quran and Muslim Exegesis, London 2002, s. 83–108; Tottoli, Biblical prophets in the Qur’ān and Muslim Literature,
s. 23–26; K.J. Kuschel, Strei um Abraham. Was Juden, Christen und Muslime trennt – und was sie
eint, München 1994, s. 168–211; Ch. Bötrich, B. Ego, F. Eisler, Abraham in Judentum, Christentum
1
und Islam, Göttingen 2009.
38
Por. Tottoli, Biblical Prophets in the Qur’ān and Muslim Literature, s. 28–30; M.S. Bernstein, Stories of Joseph: narrative Migration between Judaism and Islam, Detroit 2006.
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ludu Madian. Objawienie dane od Boga omawia sura 9,37 oraz 9,42–48, zaś
plagi egipskie wymienia sura 7,133–135. Najczęstszym motywem na temat
Mojżesza w Koranie jest konfrontacja tego proroka z egipskimi wróżbiarzami
(7,103–136; 10,75–92; 10,75–92; 20,57–79; 28,36–40; 43,46–56)39.
Koran wspomina Salomona (שלמה,  )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥw kilku fragmentach, w których
jawi się on jako symbol szlachetności i mądrości (21,78–79)40. Sura 4,163
umieszcza go w litanii proroków islamu. Bóg prowadził Salomona „drogą
prostą” (6,84). Władca ten posiadał nadzwyczajne umiejętności: władał wiatrami (22,1; 34,12), rozumiał mowę ptaków (27,16), a nawet mrówek (27,19).
Wpływy Biblii na Koran.)
Niektóre fragmenty koraniczne mówią, że posiadał on władzę nad dżinnami,
których używał do różnych prac. Są to wersy pochodzące najprawdopodobniej z drugiego okresu mekkańskiego41. Wiele z tych elementów jest transfor42
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Szerzej na ten temat zob. Tottoli, Biblical Prophets in the Qur’ān and Muslim Literature,

s. 35–38.
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Por. Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 403.
42
Por. Testamentum Salomonis, w: Patrologia cursus completus. Series Graeca, oprac.
J.P. Migne, t. 122, Turnholti 1893, s. 1315–1358.
1
43
Por. Kościelniak, Les éléments apocryphes dans la démonologie coranique, s. 48–49; tenże,
Arabskie dżinny na usługach Salomona. Znaczenie, geneza i rola tradycji apokryficznych w transformacji biblijnego obrazu Salomona w Koranie, w: Religie świata śródziemnomorskiego (Portolana. Studia Mediterranea, 2), Kraków 2006, s. 83–90. Na temat żywotności postaci Salomona
w świecie semickim zob. szerzej: G. Salzberger, Salomosage in er semitischen Literatur. Ein Beitrag zur vergeichenden Sagenkunde, Berlin 1907, s. 94–96.
44
Tekst hebr. za: Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 377.
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בדק לדוד בצאן ולא נהגן אלא במדבר להרחיקם מן הגזל
(„Na świecie istnieją dwaj najsłynniejsi ludzie, których Bóg w małych rzeczach doświadczał, a ci będąc wiernymi zostali wywyższeni. On wypróbował
Dawida w sprawie owiec …). Połączenie Dawida z Salomonem jest zresztą
bardzo charakterystyczne dla tradycji koranicznej (27,15–16; 34,10–12)45.
Późniejszym starotestamentowym postaciom, m.in. prorokom większym
Koran nie poświęca wiele uwagi, chociaż reminiscencje starotestamentowe są
Korekta (K. Kościelniak, Wpływy Biblii na Koran.)
bardzo widoczne.
Sura 6,84–86 wymienia Izaaka, Jakuba, Dawida, Salomona, Hioba, Józefa Mojżesza, Aarona, Eliasza, Jonasza i Lota jako proroków.
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Szerzej na ten temat zob. Tottoli, Biblical Prophets in the Qur’ān and Muslim Literature,
1
s. 35–38.
46
Por. H. Kohlbrugge, Hiob in der Bibel und im Koran, Wiesbaden 1980, s. 3–15.
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Tekst hebr. za: Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 411.
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Szerzej na ten temat zob. K. Hoheisel, Jonas im Koran, w: „Jahrbuch für Antike und Christentum” 23(1996), s. 611–621; Tottoli, Biblical Prophets in the Qur’ān and Muslim Literature,
s. 42–43.
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Szerzej na ten temat zob. Spayer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, s. 116–119.
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II. Zapożyczenia nowotestamentowe

����ون
��و ��د
,����
����أ
ذا ����ن

uwagi

����ون
Mahomet nie odtworzył w Koranie szczegółów żadnej zapożyczonej
nowotestamentowej tradycji.����ءا
Raczej
posługiwał
 و,����
�� و ��دsię wybranymi elementami
ewangelicznymi i apokryficznymi w gruntowaniu idei tawhid50.
Zapożyczenia Nowego Testamentu w Koranie są zdecydowanie mniej
liczne niż starotestamentowe. Mahomet wkomponował w swój system religijny
więcej elementów żydowskich niż chrześcijańskich, ponieważ judaizm był
����
lub
bliższy
jego wyobrażeniom religijnym. Świadczy o tym krytyka chrześcijan
ze
względów doktrynalnych. Islam od początku nie akceptował podstawo����ن
wych prawd chrześcijańskich. Chociaż rodzący się islam i chrześcijaństwo
przynależały (i do dziś należą) do systemów monoteistycznych, to jednak reprezentują zupełnie odmienny obraz Boga. Sprzeciw Mahometa budziło to,
co jest fundamentem chrześcijaństwa: m.in. bóstwo Chrystusa i trynitarny
charakter Boga51. W Koranie można znaleźć wiele nieprzychylnych chrześcijaństwu wypowiedzi. Mahomet zarzucał chrześcijanom fałszowanie doktryny
o Bogu. Jego zdaniem, nauka o bóstwie Jezusa Chrystusa i Trójcy Świętej jest
wielkim oszustwem (18, 5, 5) głoszonym przez niewiernych i bałwochwalców (5, 17, 23; 9,30–31). ���� �������� ا���ت و ه
Do chrześcijan określanych mianem „Ludzi Księgi” – Mahomet skierował propozycję (3,64):
و�����ﺩﻮﻦ
ﺃﺮﺑﺎﺒﺎ ﻤﻥ
آ���ﺒﻌﻀﻨﺎ
إ��ﻳﺘﺧﺬ
�����ا ﻮﻻ
ا���� ﺑﻪ ﺷﻳﺄ
ﻭﻻ ﻧﺷﺭﻚ
�� ﺁﷲ
ﺇﻻ
أ� ���� إ� ���َ�� و� ���ك �� ��� و
�����ﺒﻌﺿﺎ
���ء و
���ه
ﺁﷲ ﻓﺎﻦ ﺘﻮﻟﻭﺍ ﻓﻗﻮﻠﻮﺍ ﺁﺸﻬﺪﻮﺍ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻣﻮﻥ ﻗﻞ ﻳﺄﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺘﻌﺎﻠﻭﺍ ﺇﻠﻰ ﻜﻟﻤﺔ ﺴﻮﺁﺀ ﻮﺒﻳﻧﻧﺎ ﻮﺒﻳﻧﻜﻢ ﺇﻻ ﻧﻌﺒﺪ

� ���� ����� ���� أر���� �� دون ���َ�� ��ن ����ا �����ا ����وا ���� �����ن

(„O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas,
1
abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko
Boga, abyśmy nie dodawali Jemu
nikogo za współtowarzyszy”).
Mahomet był przekonany o rzeczowej identyczności chrześcijaństwa, judaizmu i rodzącego się islamu. W Koranie pojawia się 12 razy nazwa ﺇﻧﺠﻴﻞ
(„Ewangelia”) jednakże w kontekście zarzutu pod adresem chrześcijan, że
odeszli od prawdziwego monoteistycznego sensu Ewangelii52. Zdaniem założyciela islamu, tekst Ewangelii używany przez chrześcijan został sfałszowany. W ujęciu Mahometa Ewangelia nie wnosi żadnych nowych elementów
pond te, które znajdują się w Koranie.
50

Por. J.L. Desclais, E. Platti, M. Borrmans, Les grandes figures bibliques…, s. 10–65.
Por. Kościelniak, Grecy i Arabowie…, s. 74. Kościół również obecnie naucza, że islam jest
sprzeczny z chrześcijańskim Objawieniem. Jan Paweł II w swojej książce Przekroczyć próg nadziei
(Lublin 1994, s. 82) przypomina, że islam zredukował objawienie chrześcijańskie.
52
Por. K. Kościelniak, XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej, t. 1: Arabia starożytna. Chrześcijaństwo w Arabii do Mahometa, Kraków 2000, s. 140; tenże, Grecy i Arabowie…,
s. 75.
51
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Z powodów dogmatycznych elementy judaizmu bardziej niż warstwy
chrześcijańskie służyły Mahometowi do wyrażenia jego monoteistycznego
systemu. W ramach dostosowywania do teologii islamu, zapożyczone tradycje nowotestamentowe podlegały transformacjom w większym stopniu niż
asymilowane przekazy starotestamentowe.
1. Jezus w Koranie

Obecność w Koranie postaci Jezusa, syna Marii ( ﻋﻴﺴﻰ ﺁﺑﻥ ﻣﺭﻴﻢokreślanego
tak m.in. w surach 3,45; 4,171) doczekała się wielu studiów i opracowań. 108
wersów Koranu wspomina bądź nawiązuje do postaci Jezusa53. Trudno zatem
dokonać ich egzegezy w obrębie krótkiego studium.
Koran obdarza Jezusa tytułami: „( ﺁﺑﻥ ﻣﺭﻴﻢsyn Marii”)54, „( ﻋﺑﺪ ﺍﷲsługa
Boga”)55, „( ﻣﺴﻴﺢMesjasz”)56, „( ﺮﺴﻮﻞPosłaniec”)57, „( ﻧﺒﻲProrok”)58. Badając nowotestamentowe wpływy, warto zatrzymać się przy terminie ( ﻣﺴﻴﺢod
hebr. משיח, gr. Χριστός). W Koranie Jezus określany jest 11 razy tym słowem, jednakże w znaczeniu innym niż nowotestamentowe. Dla Mahometa
Jezus jest jedynie sługą Boga ( ﻋﺑﺪ ﺍﷲ4,172) i prorokiem, nie zaś Bogiem59:
( ﻠﻗﺪ ﻜﻔﺮ ﺁﻠﺫﻴﻦ ﻗﺎﻠﻮﺍ ﺇﻥ ﺁﷲ ﻫﻮ ﺁﻠﻤﺴﻳﺢ ﺁﺑﻥ ﻣﺭﻴﻢ5,72: „Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!»”). Niewykluczone, iż Mahomet, na którego w pewien sposób wpływały zarówno idee żydowskie, jak
i chrześcijańskie, opowiedział się po stronie żydowskiej w sporze między wyznawcami judaizmu a wierzącymi w bóstwo Chrystusa. W ten sposób Koran,
odrzucając boską naturę Jezusa, sugeruje powtórne przyjście Mesjasza i daje

53
Ten niezwykle ważny – z punktu widzenia źródeł konstytutywnych religii monoteistycznych – temat bywa jednak czasem nadużywany dla potrzeb dialogu. Zob. np. różnorodne ujęcia tej
problematyki: R. Caspar, Pour un regard chrétien sur l’islam, Paris 1990; M. Bauschke, Jesu im
Koran, Köln 2001; A.P. Smith, Die verborgenen Worte Jesu. Jesus in Gnosis, Koran und Neuoffenbarung, Stuttgart 2007; M. Bazargan, Und Jesus ist sein Prophet: der Koran und die Christen, München 2006; F. Ziegenbein, Jesus in Bibel und Koran. Eine Analyse der Lehrunterschiede
zwischen Islam und Christentum aus missionstheologischer Perspektive, Hammerbrücke 2005;
K. Kienzler, Jesus und Maria im Koran, w: Islam und Christentum. Religion im Gespräch, red.
K. Kienzler, Münster 201, s. 99–110; Bobzin, Der Koran…, s. 63; M. Hayek, Le Christ de l’Islam,
Paris 1959; G. Parrinder, Jesus in the Qur’an, London 1965.
54
Zob. np. 5,72.
55
Zob. np. 4,172.
56
Zob. np. 5,72.
57
Zob. np. 3,49; 4,171; 5,75; 57,27; 61,6.
58
Zob. np. 19,30.
59
Szerzej na ten temat zob. R. Arnaldez, Jésus fils de Marie prophète de l’Islam, Paris 1980;
tenże, Jésus dans la pensée musulmane, Paris 1988.
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podwaliny pod późniejszą teologię mahdiego ()ﻣﻬﺪﻱ, którą wykorzystywały
przez wieki różne ugrupowania muzułmańskie60.
Mahomet, przedstawiając życie Jezusa, dokonał swoistej kompilacji:
przytaczał zarówno fakty potwierdzone przez Ewangelie, jak również tradycje apokryficzne61. Najprawdopodobniej nie posiadając możliwości weryfikacji różnych danych, przyjmował on za prawdziwe informacje, które znał
ze swego Sitz im Leben. W Koranie zalazły się niewiele zmienione tradycje
z Ewangelii Łukasza na temat poczęcia Jezusa: do Marii Bóg zesłał anioła pod postacią doskonałego człowieka, zapowiadając poczęcie i narodzenie
syna, mimo iż była dziewicą. Obok ortodoksyjnych elementów chrystologii
chrześcijańskiej Mahomet czerpał wątki z tekstów apokryficznych (3,30–56),
głównie z Ewangelii Dzieciństwa Jezusa (należy pamiętać, iż znamy jej wersję arabską62) – na przykład mały Jezus lepi ptaki z gliny, a następnie je ożywia (5,110).
Koran wielokrotnie sprzeciwia się chrześcijańskiemu dogmatowi o Trójcy Świętej, choć wszystko wskazuje, iż Mahomet posiadał bardzo niewyraźne rozeznanie na ten temat. Uważa, że Trójca to Bóg, Jezus i Maria.
Świadczy o tym sura 5,73: „( ﻠﻗﺪ ﻜﻔﺮ ﺁﻠﺫﻴﻦ ﻗﺎﻠﻮﺍ ﺇﻥ ﺁﷲ ﺛﺎﻠﺚ ﺛﻟﺛﺔNie uwierzyli ci,
którzy powiedzieli: «Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!»”) i sura 5, 116:
„( ﻮﺇﻨ ﻘﺎﻞ ﺁﷲ ﻴﻌﻳﺴﻰ ﺁﺒﻦ ﻤﺮﻴﻢ ﺀﺃﻨﺕ ﻘﻠﺕ ﻠﻠﻧﺎﺲ ﺁﺘﺨﺬﻮﻧﻰ ﻭﺃﻤﻰ ﺇﻟﻬﻳﻥ ﻣﻥ ﺪﻮﻥ ﺁﷲI oto powiedział
Bóg: «O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie
i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?»”).
Wydaje się, że antytrynitarne wypowiedzi Mahometa mogą posiadać
podwójne źródło. Po pierwsze są one reakcją na politeizm staroarabski,
w którym ważne miejsce zajmowały bóstwa żeńskie i męskie. Po wtóre,
Mahomet był świadom podziałów w łonie chrześcijaństwa na gruncie chrystologii (nestorianizm, monofizytyzm), o czym świadczy jego przestroga:
( ﻮﻻ ﺘﻜﻭﻧﻮﺍ ﻤﻥ ﺍﻠﻣﺷﺮﻜﻴﻦ … ﺍﻠﺫﻳﻦ ﻔﺮﻗﻭﺍ ﺩﻴﻧﻬﻢ ﻮﻜﺎﻨﻮﺍ ﺷﻳﻌﺎ ﻛﻞ ﺣﺯﺐ ﺒﻤﺎ ﻠﺪﻴﻬﻢ ﻓﺮﺣﻮﻥ30,31–32:
„i nie bądźcie liczby tych … którzy podzielili swoją religię tworząc sekty;
przy czym każda frakcja odszczepieńcza cieszy się tym, co zachowuje”). Mahomet znał i cenił naukę Jezusa, ale informacje na Jego temat docierały na
ogół w heterodoksyjnej formie. Zarówno monofizytyzm, jak i nestorianizm
60

Por. H. Halm, Das rech des Mahdi, München 1991; C. Ballin, Le Christ et le Mahdi La
communauté chrétienne au Soudan dan son contexte islamique en particulier durant la période de
la révolution mahdiste (1881–1898), Paris 2008; M. Ourghi, Schiitischer Messianismus und Mahdi-Glaube in der Neuzeit, Würzburg 2008.
61
Por. W. Attalah, L’Évangile selon Thomas et le Coran, „Arabica” 23(1976) t. 1–3, s. 309–
313.
62
Ewangelia Dzieciństwa Arabska jest parafrazą z licznymi uzupełnieniami Ewangelii Dzieciństwa Syryjskiej. Dokładna data powstania tego apokryfu nie jest znana, przypuszcza się, że wersja syryjska powstała w V w. Rozdziały 50–53 Ewangelii Dzieciństwa Jezusa są szerokim rozwinięciem.
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naruszyły podstawy chrystologii63, a spory o to, jak natura boska i ludzka
istnieją w osobie Jezusa, spowodowały, że Mahomet myślał o bóstwie Jezusa
z rezerwą64. Wydaje się, że właśnie dlatego Mahomet – podziwiający Jezusa
– zredukował objawienie chrześcijańskie.
W Koranie pojawia się również wyrażenie Duch Święty ()ﺮﻭﺡ ﺍﻠﻗﺪﺱ, jednak
nie w znaczeniu trzeciej Osoby Boskiej, lecz w powiązaniu z relacjami o Jezusie.
Klasycznym przykładem jest sura 2,87: ﻭﺀﺍﺗﻳﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺁﺑﻥ ﻣﺭﻴﻢ ﺍﻠﺒﻳﻨﺕ ﻮﺃﻴﺪﻧﻪ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻠﻗﺪﺱ
(„I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym”). Z kolei sura 5,110 stwierdza, iż Jezus został umocniony
Duchem Świętym już w kolebce.
Święta księga islamu zdecydowanie zaprzecza ukrzyżowaniu Jezusa. Zdaniem Mahometa, w myśl sury 4,157, Jezus nie został ukrzyżowany ani zabity,
lecz „tylko im się tak zdawało” ()ﺷﺑﻪ ﻟﻬﻢ ﻮﺇﻥ ﺁﻟﺫﻳﻦ ﺁﺧﺘﻟﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ. Koran nie podaje
w jakim wieku zmarł Jezus.
Sumując, należy podkreślić, iż Koran nie prezentuje orędzia Jezusa, co
najprawdopodobniej wynika z faktu, iż Mahomet nie znał nauki założyciela
chrześcijaństwa, lecz jedynie pewne fakty, które – jak już wspomniano – zinterpretował w duchu islamu. Jezus jest kolejnym z 25 proroków, głoszącym
ścisły monoteizm i zapowiadającym Sąd Ostateczny. W swym istnieniu, słowie i czynach jest znakiem Boga (19,21; 21,91; 23,50).
2. Maria Matka Jezusa

Maria (aram. מירם, Μαριάμ, Μαρία,  )ﻤﺮﻳﻡjest w zasadzie jedyną kobietą
wymienioną z imienia w Koranie. Podobnie jak Jezusowi, poświęcono jej
wiele opracowań65. W Koranie poświęcona jej została sura 19. Pochodzenia
medyńskiego 3 sura jest obok sury 19 podstawowym źródłem informacji
o Marii w świętej księdze islamu. W pierwszej części sury 3 znajdują się
przekazy związane z rodziną, w której żyła Maria i Jezus. Koran podaje tutaj
informacje sprzeczne z przekazami biblijnymi. Według Biblii Imran jest oj63
Tendencje monofizyckie pomniejszały lub odrzucały rzeczywistość ludzką Jezusa, co
w konsekwencji budziło pytanie o cel wcielenia. Z kolei z przesłanek Nestoriusza wynikała tylko
„moralna” jedność Logosu z człowiekiem, a nie rzeczywista unia hipostatyczna.
64
Por. Kościelniak, XX wieków chrześcijaństwa…, s. 139.
65
Por. np. L. Hagemann, Mariologische Aspekte im Koran Forschungsergebnisse seit dem
letztem Jahrhundert, w: De cultu mariano saeculis XIX–XX, t. 2, Roma 1991, s. 605–635; L. Hagemann, E. Pulsfort, Maria die Mutter Jesu in Bibel und Koran (Religions-wissenschaftlische Studien, 19), Altenberge 1992; G. Ragozzino, Maryam La Vergine-Madre nel Corno e nella tradizione
musulmana, Padova 1990; G. Baseti Sani, Maria e Gesừ figlio di Maria nel Corano, Palma 1989;
J.D. McAuliffe, Chosen of all women. Mar and Fatima in Qur’anic Exegesis, „Islamochristiana”
7(1981), s. 19–28; N. Geagea, Maia nel messagio coranico, Roma 1972; V. Courtois, Mary in
Islam, Calcutta 1954.
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cem Mojżesza i Aarona (Wj 6,20), natomiast w nauczaniu Mahometa został
ojcem Marii i Elżbiety, a do jego rodziny należą Zachariasz, Jan Chrzciciel
i Jezus (3,36–50; 19,2–54)66.
Święta księga islamu przedstawia Marię jako osobę pobożną i czcigodną.
Została ona wybrana przez Boga (3,42). Na podstawie tekstu koranicznego
można skrótowo przedstawić jej historię w następujący sposób: pełniący służbę w świątyni Imran, ojciec Marii, prosił Boga, by Ten dał mu potomstwo.
Bóg wysłuchał błagania swego sługi i dał mu córkę, która wyrosła na piękną i wysoką dziewczynę (3,37), którą następnie zaopiekował się Zachariasz,
biorąc ją na służbę do świątyni. Maria przeżyła zwiastowanie w świątyni;
anioł w postaci doskonałego człowieka oznajmił jej, iż pocznie syna – ﻏﻠﻣﺎ ﺯﻜﻴﺎ
(„chłopca czystego” 19,19). Późniejsze tradycje islamskie mówią o ucieczce
Józefa i Marii do Egiptu (lub Damaszku), gdzie miał narodzić się Jezus.
Teologia Koranu przyjmuje dziewicze poczęcie Jezusa. Przyjście na świat
Chrystusa – jak to już było powiedziane – nie jest powiązane z ideą Syna
Bożego. Dla Mahometa Jezus był posłańcem, który został cudownie poczęty
bez ojca, co ma być dodatkowym argumentem na wszechmoc Boga (3,47)
ponieważ  ﻜﻥ ﻔﻴﻜﻮﻦ,„( ﺁﷲ ﻴﺧﻠﻖ ﻤﺎ ﻳﺷﺈ ﺇﺫﺍ ﻘﺿﻰ ﺃﻣﺭﺍ ﻔﺈﻨﻤﺎ ﻳﻗﻮﻝ ﻟﻪBóg stwarza to, co
chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: «Bądź!»
– i to się staje.”). Właśnie w tym duchu tradycja muzułmańska podejmowała
egzegezę sury 3 i 1967.
Podobnie jak w odniesieniu do Chrystusa, tak i w odniesieniu do Maryi Mahomet wykorzystał obok elementów nowotestamentowych również
myśl apokryficzną68. Mówiąc o tradycjach mariologicznych, które dotarły do
Mahometa za pośrednictwem chrześcijan, należy wziąć pod uwagę rolę Marii, Matki Bożej, jaką odgrywała w Kościołach orientalnych w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa, a co za tym idzie – bogatą literaturę mariologiczną
w obrębie tych wspólnot69.
Koran – w historii o zesłaniu z nieba stołu zastawionego (5,111–114) –
mówi też ogólnie o apostołach ()ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻦ. Warto podkreślić, iż termin ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻦ
tłumaczony jest bądź jako „apostołowie” (J. Bielawski), bądź jako „uczniowie” (przekłady angielskie).
66

Por. Kościelniak, Złe duchy w Biblii i Koranie…, s. 358; Hagemann, Pulsfort, Maria, die
Mutter Jesu…, s. 109–112.
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Por. H. Ilker, Maria und Jesus im Islam. Darstellung anhand des Korans und der islamischen kononischen Tradition unter Berücksichtigung der islamischen Exegeten, Wiesbaden 2007.
68
Por. D.E. Ashkar, The Sources for the Marian References in the Qur’an, „Marian Studies”
47(1996), s. 65–87.
69
Por. C.B. Horn, Mary between Bible and Qur’an. Soundings into the Transmission and Reception History of the Protoevangelium of James on the Basis of selected literary sources in Coptic
and Copto-Arabic and of Art Historical evidence pertaining to Egypt, w: „Islam and Christian-Muslim Relations” 18(2007) nr 4, s. 509–538; C.A. Gilis, Marie en Islam, Paris 1990, s. 1–24.
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Krytyka tekstu Koranu natrafia na trudności w odtworzeniu historii form
i redakcji tradycji Mahometa, która odpowiedziałaby bardziej szczegółowo
na szereg kwestii dotyczących procesu zapożyczeń biblijnych. Klasyczny podział Koranu na sury mekkańskie i medyńskie nie wyjaśnia wielu problemów
związanych z genezą biblijnych zapożyczeń. Muzułmanie wierzą, że Koran
używany obecnie jest wiernym odzwierciedleniem Koranu niebiańskiego, zatem nie istnieją jego odmienne wersje czy niezgodne manuskrypty. Krytyczna
egzegeza prowadzi do innych wniosków. Kiedy zmarł Mahomet, nie istniał
żaden zebrany i uporządkowany materiał objawienia islamu70. Proces gromadzenia materiału Koranu trwał kilka lub kilkanaście lat, a ostateczna redakcja
za czasów Osmana polegała na uporządkowaniu i ujednoliceniu tekstu oraz
wyeliminowania pewnych tradycji. Nie zniszczono jednak wszystkich manuskryptów z odmiennymi wariantami tekstualnymi Koranu. Obecnie dysponujemy ich pewną liczbą, ale jak na razie nie ukazała się ich krytyczna
edycja71.
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę aspekt historyczny. Żydzi i chrześcijanie
zamieszkiwali przedislamską Arabię, a w pewnych miejscach tworzyli nawet większe wspólnoty, np. na zachodnim wybrzeżu (Medyna) i na południu
(Nadżran)72. Mahomet poznał skażoną naukę żydów i chrześcijan z Arabii,
którzy żyli na wzór sekt w odciętych od własnych centrów religijnych wspólnotach73. Wspólnoty te posługiwały się wieloma ustnymi tradycjami apokryficznymi, czego ślady widoczne są w Koranie. Na przykład w apokryfie Męczeństwo proroka Izajasza, pochodzącym z II wieku po Chrystusie czytamy
o aniele oprowadzającym po siedmiopiętrowym niebie. W Koranie również
niebo jest wielopiętrowe. Z kolei Apokalipsa Piotra kreśli plastycznie koniec
świata i zawiera motywy wykorzystane później w Koranie, takie jak: aniołowie prowadzący ludzi na sąd, oczytanie wyroku przez anioła, aniołowie
strażnicy piekła. W Księdze Henocha aniołowie wykonują rozkazy Boga na
potępieńcach. W Koranie idea ta ujawni się w postaci aniołów dręczących
70
Por. A. Jeffery, Materials for the History of the Text of the Quran, New York 1952, s. 5–6;
C. Farah, Islam Beliefs and Observations, New York 1987, s. 28–29.
71
Por. G. Puin, Observations on Early Qur’an Manuscripts in Sanaa, w: The Qur’an as Text,
red. S. Wild, Leiden 1996, s. 107–111.
72
Por. K. Kościelniak, Quelques remarques sur la littérature pré-islamique arabe chrétienne,
w: „Rocznik Orientalistyczny” 57(2004), s. 69–70; tenże, XX wieków chrześcijaństwa w kulturze
arabskiej…; C.D.G. Müller, Kirche und Mission unter den Arabern in vorislamisher Zeit, Tübigen
1967; J. Ryckmans, Le christianisme en Arabie du Sud préislamique, w: L’Oriente cristianonella
storia della civiltà, Roma 1964, s. 413–454.
73
Por. Kościelniak, Les éléments apocryphes dans la démonologie coranique, s. 41; tenże,
Rola apokryfów…, s. 66; J. Henninger, Spuren christlischen Glaubenslehren im Koran, Schöneck
1951, s. 1–2.
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i strzegących potępieńców. Niewykluczone, że na ekspresywne przedstawienia eschatologiczne u Mahometa wpłynęły jego wizyty w kościołach bizantyjskich w czasie jego młodzieńczych podróży do Syrii74.
W Koranie występuje też około stu słów obcego pochodzenia, w tym wiele
terminów o judeo-chrześcijańskiej etymologii75. Na przykład koraniczny termin  ﻔﺮﺪﻮﺱpochodzi od greckiego słowa παράδείσος76,  ﺇﺒﻟﻳﺱod διάβολος czy
 ﺍﻟﺷﻳﻂﺎﻦod שטן77.
Wreszcie należy pamiętać, iż Arabowie z plemienia Ghassān i chrześcijanie Al-Hiry dysponowali częściowymi tłumaczeniami Ewangelii. Również
na długo przed Mahometem posługiwali się słowem Allāh, które nie jest terminem pochodzenia muzułmańskiego. Analiza praktyk misjonarzy chrześcijańskich z pierwszych wieków wskazuje, iż na początku swej działalności nie
tłumaczono na nowe języki całej Biblii, lecz tylko jej fragmenty do użytku
liturgicznego. Ponadto niektóre średniowieczne manuskrypty arabskie Biblii
są kopiami przedislamskich przekładów Pisma Świętego, o czym świadczy
analiza języka78. Jednak ustalenie z całą dokładnością „mechanizmów” przepływu idei do Koranu jest dzisiaj niemożliwe. Drogi, którymi docierały idee
chrześcijańskie i żydowskie do Mekki były liczne i różnorodne, tak jak liczne
są drogi wiodące do popularnego ośrodka pielgrzymkowo-handlowego79.

The Influence of the Bible on the Quran
Summary
A study of the Quran makes it clear, that the New and Old Testament traditions
are manifest in various forms in the sacred book of Muslims. This paper presents the
74
Por. K. Kościelniak, Al-qiyama – Zmartwychwstanie w nauce islamu, „Resovia Sacra”
6(1999), s. 111–112; tenże, Rola apokryfów…, s. 79. Interesujący nas fragment zob. w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 68–72. Na temat innych interakcji
zob. np. K. Kościelniak, Eschatologia muzułmańska. Możliwości dialogu na podstawie analizy
islamskiej nauki o Al-A‘arāf – „czyśćcu”, w: Dialog międzyreligijny, red. H. Zimoń, Lublin 2004,
s. 289–310.
75
Por. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Quran, Baroda 1938.
76
Por. Kościelniak, Al-qiyama – Zmartwychwstanie w nauce islamu, s. 110.
77
Por. tenże, Złe duchy w Biblii i Koranie…, s. 179–183, 200–202, 401–402.
78
Por. tenże, Quelques remarques…, s. 72–73; tenże, Chrześcijańskie piśmiennictwo arabskie…, s. 338–339. Analiza językowa tego rodzaju tekstów dokonana przez A. Baumstarka dowodzi, iż reprezentują one język arabski z wieloma skażeniami dialektalnymi. Styl ten jest typowy dla
chrześcijańskiej literatury arabskiej. Por. A. Baumstark, Das Problem eines vorislamischen christlichen – kirchlischn Schrifttums in Arabischer Sprache, w: „Islamica” 4(1931), s. 562–575.
79
Por. Kościelniak, Rola apokryfów…, s. 81; Th. Nöldeke, Geschichte des Korans, t. 2: Die
Sammlung des Qorans, Leipzig 1919, s. 207.
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phenomenon of these biblical borrowings, giving the references in the Quran to the
biblical persons and main themes. One finds many of the Old and New Testament
stories of the prophets sometimes in precise forms where the Quranic records are
relative identical with the Biblical versions. On other fragments the Quranic narratives contain elements of Biblical traditions mixed with folklore and fables extracted
from the Talmud and in some cases (such as the story of Abraham and the idols) the
sources are entirely Midrashic-Haggadic or Apocryphal. It is worth to be pointed out
that the influence of orthodox Christianity on the Quran was slight but apocryphal
and heretical Christian legends are clearly visible in the various Quranic fragments.
Probably it is a result of Muhammad’s journeys between Syria, Hijaz, and Yemen.
Scholars have adopted a number of different theories explaining the phenomenon
of the biblical borrowings found in the Quran. For example it is said about Muhammad’s dependence upon Jewish teachers and thus an overarching Jewish influence on
Islam. It is generally admitted that Muhammad had opportunity to come into contact
with Yemenite, Abyssinian, Ghassanite, and Syrian Christians, especially heretic.
Analyzes of the Quran in the light of parallel passages in the Bible, Talmud and
Apocrypha permits us to formulate an idea that early Islamic revelations were compilation of Muhammad inspiration with repetition of information coming to his ears,
some of it Biblical and true to history, the rest predominantly mythical and fictitious.
This thesis is not accepted by Muslim scholars, who maintain that the Qur’an is the
divine word of God without any interpolation.
S ł o w a k l u c z o w e: Biblia, Koran, apokryfy, zapożyczenia biblijne, interakcje
religijne
K e y w o r d s: Bible, Quran, Apocrypha, biblical borrowings, interaction between religions
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Studia biblijne stanowiaÎ szczegoÂlny przedmiot zainteresowanÂ teologii. Staje
sieÎ to zrozumiaøe, gdy wezÂmie sieÎ pod uwageÎ roleÎ Pisma SÂwieÎtego w strukturze
chrzesÂcijanÂstwa i teologii, ktoÂre ± jak poucza konstytucja Dei verbum ± powinno bycÂ ich duszaÎ. Jest ono najwazÇniejszym sÂwiadectwem faktu objawienia
chrzesÂcijanÂskiego, a nawet autentycznym Søowem samego Boga, obleczonym,
co prawda, w niedoskonaøosÂcÂ mowy ludzkiej, ale tezÇ przyblizÇajaÎcym czøowiekowi rzeczywistosÂcÂ BoskaÎ. Dotarcie wieÎc do peønej i rzeczywistej prawdy biblijnej jest w chrzesÂcijanÂstwie i teologii najbardziej podstawowym zadaniem,
w przeszøosÂci jednak nie zawsze dokonywano tego w sposoÂb wøasÂciwy1.
Celem niniejszego studium jest ukazanie koniecznosÂciowych relacji, jakie
zachodzaÎ mieÎdzy BibliaÎ i biblistykaÎ a teologiaÎ, z tym zÇe ta pierwsza dziedzina
traktowana beÎdzie jako zÂroÂdøo refleksji teologicznej, jak to zwykle miaøo miejsce. UwzgleÎdnione zostanaÎ przemiany dotyczaÎce rozumienia Pisma SÂwieÎtego
i teologii, w wyniku ktoÂrych wzajemne relacje mieÎdzy BibliaÎ i teologiaÎ stajaÎ
sieÎ bardziej zniuansowane i trudniejsze do jednoznacznego ujeÎcia. Mimo to,
problematyka ta stale sieÎ pogøeÎbia i poszerza, przez co stwarza mozÇliwosÂci
nowych rozwiaÎzanÂ albo przynajmniej interpretacji podejmowanego tu zagadnienia. GøoÂwnym zatem przedmiotem niniejszych ± skroÂtowych ± rozwazÇanÂ
beÎdaÎ kwestie metodologiczne zwiaÎzane z relacjaÎ Pisma SÂwieÎtego i teologii.

I. TRADYCYJNE ROZUMIENIE PISMA SÂWIEÎTEGO
I JEGO ROLI W TEOLOGII

W okresie apostolskim i poapostolskim, a takzÇe w patrystyce pisma nowotestamentalne uwazÇano za spisane søowo BozÇe, ktoÂre ma ± jako Ewangelia
1

R. Aubert, La theÂologie catholique au milieu du XXe sicle, Paris 1954, s. 11; H. Fries,
Fundamentaltheologie, Graz±Wien±KoÈln 1985, s. 496±507.
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Chrystusowa ± bycÂ gøoszone caøemu sÂwiatu, ktoÂry zostaø wezwany do dialogu
z Bogiem na drodze do zbawienia. To søowo BozÇe wraz z dzieøami objawieniowozbawczymi Jezusa Chrystusa stanowiøo osnoweÎ zÇycia wiary chrzesÂcijan i zasadniczaÎ tresÂcÂ refleksji rodzaÎcej sieÎ teologii. Egzegeza i teologia zgøeÎbiaøy prawdy wiary przekazywane w Tradycji i PisÂmie SÂwieÎtym. WidacÂ to w szkole antiochenÂskiej i aleksandryjskiej, u OjcoÂw Kapadockich, sÂw. Leona Wielkiego, Augustyna.
Egzegeza literacka i alegoryczna oraz zastosowanie do wykøadni prawd
wiary narzeÎdzi w postaci filozofii platonÂskiej i neoplatonÂskiej nadawaøy odpowiedni ksztaøt teologii. ZwiaÎzek teologii z Pismem SÂwieÎtym, z ktoÂrego wyrastaøa, byø zÇywy i inspirujaÎcy. Sytuacja zaczeÎøa sieÎ radykalnie zmieniacÂ od sÂredniowiecza, kiedy teologia zaczeÎøa sieÎ ¹ufilozoficzniacÂº, a Biblia ± tøumaczycÂ
dosøownie. W czasach nowozÇytnych z roÂzÇnych przyczyn czeÎsto Pismo SÂwieÎte
uwazÇano za ksieÎgeÎ, ktoÂra rozwiaÎzuje wszystkie kwestie, a wieÎc takzÇe naukowe,
np. kosmogenezy, astronomii, botaniki, zoologii, historii powszechnej sÂwiata,
dziejoÂw poszczegoÂlnych narodoÂw itp. Byø to poglaÎd niebezpieczny, zwøaszcza
w konfrontacji z dynamicznie rozwijajaÎcymi sieÎ naukami przyrodniczymi. Gdy
wyniki roÂzÇnych dyscyplin nauk szczegoÂøowych byøy roÂzÇne od tych wynikajaÎcych
z danych biblijnych, woÂwczas proÂbowano ± nie zwazÇajaÎc na kompetencje, czyli
uprawniony epistemologicznie i metodologicznie przedmiot i zasieÎg tych nauk
± rozciaÎgnaÎcÂ je na caøaÎ BiblieÎ i zakwestionowacÂ wszelkie dane biblijne, takzÇe
w kwestiach sÂcisÂle religijnych. W ten sposoÂb przesøanie Pisma sprowadzano do
mitu lub legendy, przez co kwestionowano prawdy objawione.
Takie podejsÂcie wynikaøo z nieporozumienÂ metodologicznych: z jednej
strony na podstawie Biblii usiøowano rozstrzygacÂ o prawdach naukowych, z drugiej zasÂ ± nauka chciaøa decydowacÂ o prawdach religijno-zbawczych. Byø to
typowy konflikt kompetencyjny2.
Trzeba tezÇ pamieÎtacÂ, zÇe takzÇe sposoÂb rozumienia Pisma SÂwieÎtego przez
KosÂcioÂø katolicki, zwøaszcza w okresie poreformacyjnym, bywaø jednostronny.
Protestantyzm negujaÎcy widzialne struktury KosÂcioøa i ich posÂredniczaÎcaÎ roleÎ
w dziele zbawienia, poniekaÎd sprowokowaø KosÂcioÂø rzymskokatolicki do tez
trocheÎ niebezpiecznych, takich chocÂby, jak przekonanie, izÇ UrzaÎd Nauczycielski, definiujaÎc nieomylnie prawdy wiary (por. Vaticanum I), stoi niejako ponad
søowem BozÇym, a teksty Pisma SÂwieÎtego søuzÇaÎ potwierdzeniu orzeczenÂ soborowych czy papieskich. Ten sposoÂb ¹korzystaniaº z Biblii ± jako biblijny sposoÂb
dowodzenia takich czy innych definicji magisterialnych ± utrwaliø sieÎ w teologii
dogmatycznej.
2
Na ten temat obszernie pisze J. Kudasiewicz (Biblia ± historia ± nauka, KrakoÂw 19782).
W dziele tym podejmuje w sposoÂb fachowy dyskusjeÎ z autorami marksistowskimi, podnoszaÎcymi
ciaÎgle w sumie przestarzaøy juzÇ problem. Por. M. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989,
s. 119±124.
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BøeÎdnym tropem byøo tezÇ przekonanie ± utrzymujaÎce sieÎ døugo zwøaszcza
w teologii podreÎcznikowej ± zÇe zÂroÂdøem Objawienia jest Pismo SÂwieÎte i Tradycja, chocÂ juzÇ SoboÂr Trydencki wyrazÂnie nauczaø, zÇe one jedynie przekazujaÎ
Objawienie, ktoÂrego zÂroÂdøem i Autorem jest sam BoÂg. Zapewne poglaÎd taki
narodziø sieÎ w ogniu ostrych polemik KosÂcioøa rzymskokatolickiego z protestantyzmem, osÂwieceniowym racjonalizmem, komunistycznym naturalizmem,
materialistycznym ateizmem, pozytywizmem i scjentyzmem.

II. PRZEMIANY W ROZUMIENIU PISMA SÂWIEÎTEGO I TEOLOGII

1. PRZEMIANY W ROZUMIENIU PISMA SÂWIEÎTEGO

Te jednostronne poglaÎdy i uproszczenia dotyczaÎ rozumienia Pisma SÂwieÎtego i teologii domagaøy sieÎ rewizji. Sytuacja zaczeÎøa sieÎ zmieniacÂ w pierwszej
poøowie XX wieku i po Vaticanum II w zwiaÎzku z teologicznym postulatem
powrotu do zÂroÂdeø biblijno-patrystycznych. W tym czasie mamy do czynienia
z niespotykanym w dziejach teologii rozwojem nauk biblijnych, zwøaszcza teologii biblijnej. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ prace takich teologoÂw, jak Franciscus Ceuppens, Max Meinertz, Rudolf Schnackenburg, Pierre Benoit, Karl
Hermann Schelkle3, ktoÂre znaczaÎco przyczyniøy sieÎ do rozkwitu teologii biblijnej. NalezÇy wspomniecÂ takzÇe pionieroÂw w tej dziedzinie na polskim gruncie:
JoÂzefa Kudasiewicza, Augustyna Jankowskiego, Hugolina Langkammera,
a wczesÂniej Stanisøawa èacha (zwøaszcza gdy chodzi o Stary Testament)4.
I tak, wspoÂøczesna teologia biblijna, posøugujaÎca sieÎ egzegezaÎ i jej naukami
pomocniczymi, takimi jak filologia, historia, archeologia czy filozofia, nie ogranicza sieÎ do badanÂ literackich czy odkrywania sensu literalnego lub alegorycznego, ale za pomocaÎ metody historyczno-krytycznej daÎzÇy do uchwycenia zawartego w PisÂmie SÂwieÎtym sensu religijnego. Niezwykle cenne okazaøo sieÎ
zastosowanie do badanÂ biblijnych metod Formgeschichte, Traditionsgeschichte
i Redaktionsgeschichte, ktoÂre zostaøy zaaprobowane przez PapieskaÎ KomisjeÎ
BiblijnaÎ w dokumencie O historycznej prawdzie Ewangelii (1964; por. konstytucja Dei verbum, nr 12) oraz O interpretacji Pisma sÂwieÎtego (1993).
3

F. Ceuppens, Theologia Biblica, Roma 19492; M. Meinertz, Theologie des Neuen Testamentes, t. 1±2, Bonn 1950; R. Schnackenburg, La theÂologie du Nouveau Testament, Bruges 1961;
P. Benoit, Exegese et theologie, vol. 1±3, Paris 1968.
4
J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986; tenzÇe, Teologia ewangelii
synoptycznych, w: Teologia Nowego Testamentu, t. l, Lublin 1986; H. Langkammer, Teologia
Nowego Testamentu, t. 1±2, Wrocøaw 1984±1985 i wiele innych jego prac.
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Pod wpøywem tych przemian rozumienie znaczenia Biblii ulegøo zasadniczej zmianie. UsÂwiadomiono sobie, zÇe sÂwieÎte ksieÎgi majaÎ charakter wybitnie
religijny5. Biblia zatem nie jest ani kronikaÎ historycznaÎ, ani zbiorem biografii
wybitnych postaci. GøoÂwnym celem pisarzy natchnionych byøo cosÂ wieÎcej nizÇ
poinformowanie o zdarzeniach z historii sÂwieÎtej. ZresztaÎ samo pojeÎcie historii
biblijnej zaczeÎøo bycÂ inaczej definiowane ± jako sÂwieÎta historia, ktoÂra opiera sieÎ
na wierze, zÇe BoÂg objawiaø sieÎ w przeszøosÂci w specjalny sposoÂb. Historia samoobjawiania Boga czøowiekowi stanowi specjalny rodzaj historii (historia zbawienia), ktoÂrej cel roÂzÇni sieÎ wyrazÂnie od celu sÂwieckiej historii, pisanej z innego
nizÇ teologiczny punktu widzenia6.
Przemiany te jak i wspomniane metody Formgeschichte, Traditionsgeschichte i Redaktionsgeschichte otworzyøy nowaÎ perspektyweÎ teologii. W teologii fundamentalnej rzuciøy sÂwiatøo na zagadnienie wiarygodnosÂci zÂroÂdeø,
a wieÎc kwestie autorstwa Ewangelii, czasu ich powstania, etapoÂw formowania
sieÎ tradycji preewangelijnych, a nade wszystko na problem prawdy historycznej
o Jezusie (rozstrzygnieÎcie, kim On byø). Wprawdzie pytanie te podejmowaøa
tezÇ tradycyjna apologetyka i teologia fundamentalna, jednak najnowsze wyniki
badanÂ biblijnych, dotyczaÎce zwøaszcza tradycji poprzedzajaÎcej powstanie
Ewangelii, udziaøu w tym procesie ewangelistoÂw, faktycznego istnienia w Ewangeliach roÂzÇnych gatunkoÂw literackich, kwestii prawdy historycznej, konkretnie
± dotarcia do ipsissima verba et facta Iesu ± pokazaøy, zÇe sprawa ta jest o wiele
bardziej zøozÇona nizÇ wydawaøo sieÎ dawniej, kiedy pøaszczyzna historyczna nie
budziøa zÇadnych waÎtpliwosÂci, a jedynym wyzwaniem byøo jej odpowiednie zinterpretowanie. DzisÂ problem wyglaÎda odwrotnie i jest o wiele bardziej zøozÇony7.
Protestancka egzegeza eksponowaøa przekonanie, zÇe pisma nowotestamentalne zostaøy zredagowane w celach apologetycznych w sÂwietle wiary paschalnej, ktoÂra de facto nie interesowaøa sieÎ historiaÎ zdarzenÂ. Powstaø wieÎc problem:
¹Jezus historii czy Chrystus wiary?º, podnoszony w teologii liberalnej czy tzw.
trzeciej drodze (third Quest). Zasadnicze pytanie dotyczyøo wieÎc tego, czy przez
pryzmat wiary mozÇna dotrzecÂ do Jezusa historycznego. Jak w dalszych rozwa-

5
Aubert, La theÂologie..., s. 20; X. LeÂon-Dufour, Introduction, w: Vocabulaire de theÂologia
biblique, Paris 1962, s. XIII±XIX; G. Auzou, La parole de Dieu. Approches du mysteÁre des saintes
eÂcritures, Paris 1960, zwø. rozdz. I (¹La parole de Dieuº, s. 11±31), rozdz. V (¹La revelat bibliqueº,
s. 165±216) i rozdz. VII (¹Le mysteÁre des Saintes Ecrituresº, s. 393±431).
6
D. Stanley, The conception of our Gospels as salvatio-history, ¹Theological Studiesº
20(1959), s. 563±564. Takie widzenie historii biblijnej jest dzisÂ typowe niemal dla wszystkich teologoÂw.
7
I. De la Potterie, Geschichte und Schrift, w: Probleme und Aspekte der Fundamentaltheologie, red. R. Latourelle, G. O'Collins, Leipzig 1985, s. 127±135; J. Guillet, Der Zugang zur Person
Jesu, w: Probleme und Aspekte der Fundamentaltheologie, s. 251±268.
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zÇaniach sieÎ okazÇe, problem ten zostaø zÂle postawiony, a zdecydowaøy o tym
wøasÂnie poglaÎdy na natureÎ Pisma SÂwieÎtego.
Z relacji mieÎdzy prawdaÎ objawionaÎ a historiaÎ rodzi sieÎ nowy problem,
w ostatnich latach szczegoÂlnie akcentowany, a mianowicie problem hermeneutyki. Jej zwolennicy twierdzaÎ, zÇe przyczynia sieÎ ona do pogøeÎbienia rozumienia
prawdy historycznej w PisÂmie SÂwieÎtym, sposoboÂw jej istnienia, przekazu, roli
w pojmowaniu sÂwiata, czøowieka, dziejoÂw, søowa, jeÎzyka ± jak to pokazuje
Czesøaw Bartnik w interesujaÎcej pracy Hermeneutyka personalistyczna. Natomiast zdaniem jej krytykoÂw, nie sieÎga ona samych wydarzenÂ i porusza sieÎ
gøoÂwnie na pøaszczyzÂnie jeÎzykowej.
W tej perspektywie relacja Objawienia BozÇego czy chrzesÂcijanÂstwa do historii to sprawa hermeneutyki, czyli stosunku Biblii do Søowa i Søowa do wydarzenia. Konfrontacja Biblii z naukami historycznymi stawia na nowo problem
interpretacji. KoniecznosÂcÂ interpretacji wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z odkryciem za pomocaÎ
metody Formgeschichte pierwotnego kerygmatu. Pierwotny kerygmat, beÎdaÎcy
sÂwiadectwem o Jezusie, jest apostolskaÎ interpretacjaÎ osoby Jezusa Chrystusa
w sÂwietle wiary popaschalnej. Dlatego poprawne odczytanie ksiaÎg sÂwieÎtych
sprowadza sieÎ do ustalenia stosunku mieÎdzy przedmiotem wiary a jej wyznaniem8.
HermeneutykeÎ biblijnaÎ niektoÂrzy proÂbujaÎ powiaÎzacÂ jeszcze z filozofiaÎ,
zwøaszcza egzystencjalnaÎ, analitycznaÎ oraz ze strukturalizmem. Przynosi to roÂzÇne rezultaty. Pierwsze powiaÎzanie byøoby wskazane w ukazywaniu egzystencjalnego znaczenia søowa BozÇego dla czøowieka dzisiejszego: co søowo BozÇe ma
mi dzisÂ do zakomunikowania? Jakie ma znaczenie dla mojego zÇycia w konkretnej sytuacji dziejowej? Zapoznawaøo jednak wymiar historyczny Objawienia,
jak to widacÂ u R. Bultmanna. Druga relacja, obok semantycznego pogøeÎbiania
poszczegoÂlnych pojeÎcÂ biblijnych na podstawie analiz logicznojeÎzykowych ±
w nawiaÎzaniu do nauk empirycznych i neopozytywizmu ± przyniosøa tzw. teologieÎ sÂmierci Boga. Trzecie powiaÎzanie, chociazÇ przyczyniøo sieÎ do pogøeÎbionych analiz struktury Søowa, to jednak pozbawiøo søowo BozÇe wymiaru historycznego i dziejowego. Niemniej, powyzÇsze proÂby ± bezposÂrednio lub posÂrednio, na zasadzie akceptacji czy nawet negacji ich osiaÎgnieÎcÂ ± przyczyniaøy sieÎ do
pogøeÎbionych rozwazÇanÂ nad fenomenologiaÎ jeÎzyka i ontologiaÎ mowy. WspoÂøczesne dyskusje nad strukturaÎ jeÎzyka religijnego podkresÂlajaÎ tezÇ jego walor
symbolowy, ktoÂry jest uprzywilejowanym wyrazem tajemnicy osoby9.
8

R. Latourelle, Rozkøad czy odnowa teologii fundamentalnej, ¹Conciliumº 1969 nr 6±10, s. 28;
R. MarleÂ, Le probleÁme theÂologique de l'hermeÂneutique, Paris 1963; F. Fricaud, VeÂriteÂ, langage,
tradition, structure, ¹LumieÁre et vieº 18(1968) nr 88, s. 9±26; R. MarleÂ, Hermeneutik und Schrift,
w: Probleme und Aspekte der Fundamentaltheologie, s. 93±111.
9
A. Dulles, Myth, Symbol and the Biblical Revelation, w: Revelation Quest for Unity, Washington 1968, s. 20±46.
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Do niekwestionowanych osiaÎgnieÎcÂ wspoÂøczesnej biblistyki nalezÇy zaliczycÂ
mieÎdzy innymi nasteÎpujaÎce ustalenia: 1/ istnieje sÂcisøa, implikatywna jednosÂcÂ
Starego i Nowego Testamentu ± pierwszy prowadzi do Nowego i w nim znajduje swoje wypeønienia, a drugi czyni zrozumiaøym pierwszy na zasadzie jednosÂci zbawczej ekonomii BozÇej; 2/ zaroÂwno Pismo SÂwieÎte, jak i poprzedzajaÎca
jego spisanie Tradycja saÎ natchnione i zawsze søowu gøoszaÎcego obietnice BozÇe
i wydarzeniom zbawczym towarzyszy sÂwiatøo i øaska Ducha SÂwieÎtego; 3/ Pismo
SÂwieÎte ma dwoÂch autoroÂw ± Boga i ludzkich natchnionych pisarzy, a w zwiaÎzku
z tym odbioÂr søowa BozÇego i dziaøanÂ PanÂskich musi dokonywacÂ sieÎ w wierze, na
co zwracajaÎ uwageÎ dokumenty soborowe i nauka ostatnich papiezÇy, zwøaszcza
Jana Pawøa II i Benedykta XVI. PowyzÇsze ustalenia majaÎ kapitalne znaczenie
dla podejmowanej tu problematyki.
Zanim przejdziemy do omoÂwienia tej problematyki trzeba wyjasÂnicÂ trzy
zagadnienia, ktoÂre nazywamy koniecznosÂciowaÎ triadaÎ. Uøatwi ona dalsze rozwazÇania i uchroni przed wieloznacznosÂciaÎ pojeÎcÂ. ZaznaczycÂ tezÇ trzeba, zÇe niektoÂre kwestie byøy sygnalizowane powyzÇej, ale domagajaÎ sieÎ nieco szerszej
eksplikacji.
2. KONIECZNOSÂCIOWA TRIADA

W przeszøosÂci z Pisma SÂwieÎtego korzystano w teologii w sposoÂb ekskluzywny, czyli jakby stanowiøo ono okresÂlonaÎ wartosÂcÂ samaÎ w sobie. SøuzÇyøo ono
teologicznym celom, gøoÂwnie jako zÂroÂdøo argumentoÂw. OczywisÂcie byøo to podejsÂcie jednostronne, ktoÂre dzisÂ jest nie do przyjeÎcia, gdyzÇ Biblia nie jest pracaÎ
naukowaÎ, o czym wspomniano. Z drugiej strony, niejako w odpowiedzi na taki
sposoÂb traktowania ksiaÎg sÂwieÎtych, po Vaticanum II zrodziø sieÎ nawet poglaÎd,
zÇe rozwijajaÎca sieÎ teologia biblijna zastaÎpi caøaÎ teologieÎ. Byøa to ostra reakcja
na zbyt maøe ubiblijnienie teologii systematycznej. Tendencja ta okazaøa sieÎ
jednak kroÂtkotrwaøa i nie znalazøa kontynuatoroÂw. Zapoznawaøa bowiem istoteÎ
teologii oraz ignorowaøa roÂzÇniceÎ mieÎdzy teologiaÎ a BibliaÎ.
Dzisiaj na zagadnienie roli Pisma SÂwieÎtego w teologii nalezÇy patrzecÂ znacznie szerzej. Trzeba miecÂ na uwadze triadeÎ: Objawienie ± KosÂcioÂø ± Pismo
SÂwieÎte. RzeczywistosÂci te saÎ sÂcisÂle ze sobaÎ zwiaÎzane i nie sposoÂb moÂwicÂ o ktoÂrejkolwiek z nich bez odwoøania do pozostaøych.
Objawienie BozÇe ma funkcjeÎ nadrzeÎdnaÎ. Wywodzi sieÎ z odwiecznego BozÇego planu stworzenia sÂwiata i czøowieka oraz zamiaru jego zbawienia. Realizacja tego planu stworzenia, odkupienia i zbawienia w historii jest wøasÂnie
samoujawnianiem Boga w znakach epifanijnych, wzywaniem czøowieka do
zbawczego dialogu. Szczytem i peøniaÎ Objawienia jest Jezus Chrystus, wcielony
Syn BozÇy, do ktoÂrego przyjsÂcia zmierzaøy czasy od ich zaistnienia. Dla nas BoÂg
jest taki, jaki objawiø sieÎ w Chrystusie. Chrystus stanowi absolutne centrum
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historii Objawienia i historii zbawienia, ktoÂra finalnie zmierza do czasoÂw eschatycznych. Przedmiotem Objawienia jest BoÂg, czøowiek, sÂwiat, a wieÎc caøa rzeczywistosÂcÂ. Ostatnim etapem historii Objawienia i zbawienia w Chrystusie jest
KosÂcioÂø. Zostaø on z woli Zmartwychwstaøego (po przedpaschalnych preparacjach) powoøany do istnienia, aby w nim byøo aktualizowane i przekazywane
Objawienie wszystkim narodom (caøej ludzkosÂci) azÇ do konÂca sÂwiata. RoÂwnoczesÂnie sam KosÂcioÂø zostaø objawiony i jest ¹czeÎsÂciaÎº Objawienia i historii zbawienia. W nim mamy dosteÎp do Chrystusa Objawiciela i Zbawiciela, do Jego
søoÂw i dzieø, i to pod roÂzÇnymi postaciami.
Objawienie BozÇe, zaroÂwno na etapie Starego Przymierza, jak i na etapie
Przymierza Nowego (Chrystusowego), byøo gøoszone ustnie przez podmioty do
tego uprawnione (np. patriarchowie, prorocy, apostoøowie i ich nasteÎpcy), na
skutek czego tworzyøa sieÎ tradycja o Objawieniu czy raczej Objawienia. Wyrastaøa wieÎc ona ze sÂwiadectwa wiarygodnych sÂwiadkoÂw. JuzÇ tej Tradycji towarzyszyø charyzmat Ducha SÂwieÎtego, co sÂwiadczy, zÇe ta Tradycja jest sÂwieÎta
i roÂzÇni sieÎ zdecydowanie od tradycji czysto ludzkich, a takzÇe tradycji roÂzÇnych
religii. Tradycja objawieniowa nie jest wieÎc ¹dzikaº, dowolna, fantazyjna, mityczna, ale krytyczna, wiarygodna, natchniona.
WøasÂnie ta chrzesÂcijanÂska Tradycja zostaøa spisana w KosÂciele w ksieÎgach
sÂwieÎtych, dlatego Biblia ma wymiar eklezjalny i poza KosÂcioøem nie mozÇe bycÂ
wøasÂciwie interpretowana. W Starym Przymierzu spisane ksieÎgi zawieraøy wielowiekowe tradycje powstaøe we wspoÂlnocie religijnej Izraela: jesÂli wspoÂøczesÂnie moÂwi sieÎ o KosÂciele stworzenia, od Adama, Abla, Melchizedeka itp., to
trzeba im roÂwniezÇ przyznacÂ wymiar eklezjalny, chocÂby na zasadzie prefiguralnej. Zdecydowanie wyrazÂnie to widacÂ w Nowym Przymierzu, gdy Tradycja
apostolska zostaøa spisana w Nowym Testamencie, oczywisÂcie tezÇ pod natchnieniem Ducha, ktoÂre obejmowaøo takzÇe tradycje przednowotestamentalne.
W ten sposoÂb Pismo SÂwieÎte staje sieÎ KsieÎgaÎ KosÂcioøa, w ktoÂrym istnieje
i w ktoÂrym speønia wyjaÎtkowaÎ, niepowtarzalnaÎ roleÎ, gdyzÇ jest miejscem obecnosÂci i przekazu BozÇego Objawienia ± rzeczywistosÂci nadprzyrodzonej i zbawczej. Trzeba przy tym pamieÎtacÂ ± o czym wspominano ± zÇe jego gøoÂwnym
autorem jest BoÂg oraz ludzie, ktoÂrzy pod natchnieniem Ducha redagowali
ksieÎgi sÂwieÎte.
PewnaÎ trudnosÂcÂ nastreÎcza pogodzenie przekonania, zÇe UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa nie stoi ponad søowem BozÇym, z przekonaniem, zÇe Pismo jest
ksieÎgaÎ KosÂcioøa. Problem jest tym wieÎkszy, zÇe to KosÂcioÂø okresÂliø kanon ksiaÎg
sÂwieÎtych (natchnionych), w ktoÂrych jest zawarte BozÇe Objawienie.
W rozwiaÎzaniu tego paradoksu z pomocaÎ przychodzi nam soborowa konstytucja Dei verbum, ktoÂra podejmuje temat przekazu Objawienia. Rozdziaø
drugi tego dokumentu traktuje o przekazie Objawienia w i przez TradycjeÎ,
Pismo SÂwieÎte, Magisterium Ecclesiae, przez caøy lud BozÇy (na mocy charyzmatu
zwanego zmysøem wiary), teologoÂw (ktoÂrzy pracujaÎ w søuzÇbie KosÂcioøa i wiary)
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oraz liturgieÎ. Wszystkie te sposoby przekazu i aktualizowania Objawienia wzajemnie sieÎ warunkujaÎ i dopeøniajaÎ, a wieÎc nie mozÇna ich izolowacÂ ani tym
bardziej przeciwstawiacÂ.
Trzeba w tym miejscu mocno podkresÂlicÂ, zÇe sam przekaz Objawienia musi
sieÎ dokonywacÂ w sposoÂb adekwatny do natury tego Objawienia. MoÂwiono juzÇ,
zÇe ma ono charakter nadprzyrodzony i historyczny, co najwyrazÂniej widacÂ
w Osobie Jezusa Chrystusa, Wcielonego Syna BozÇego. Zatem biblijny przekaz
takzÇe posiada takie cechy: Biblia to ksieÎga (ksieÎgi), ktoÂrej autorami saÎ BoÂg
i czøowiek, powstaøa na podstawie wiarygodnej Tradycji i zostaøa spisana pod
natchnieniem Ducha SÂwieÎtego (natchnienie to obejmuje TradycjeÎ i caøy proces
redakcyjny); Pismo powinno bycÂ czytane z wiaraÎ, ktoÂra tezÇ rodzi sieÎ pod wpøywem øaski.
Dopiero gdy speønione saÎ te warunki, Pismo, beÎdaÎce przedmiotem niniejszych rozwazÇanÂ, mozÇna nazwacÂ sÂwieÎtym i roÂzÇni sieÎ ono jakosÂciowo od wszystkich pism ludzkich. CzytajaÎc wieÎc BiblieÎ, mozÇemy ± poprzez szateÎ literackaÎ ±
dotrzecÂ do gøoÂwnego autora Pisma, czyli Boga: do Jego søoÂw i dzieø przez Niego
dokonywanych w historii w celu zbawienia czøowieka (ludzkosÂci). W przekazie
Objawienia w PisÂmie SÂwieÎtym musi dochodzicÂ do osobowego spotkania odbiorcy revelatio Dei z objawiajaÎcym sieÎ Bogiem. W tym sensie Pismo SÂwieÎte
staje sieÎ adekwatnym narzeÎdziem przekazu i aktualizowania Objawienia w KosÂciele, co wyrazÇa sieÎ w liturgii (aktualizacja søowa BozÇego i wydarzenÂ objawieniowo-zbawczych).
3. PRZEMIANY W TEOLOGII

Po przeprowadzonych dotaÎd rozwazÇaniach przyszedø czas, aby kroÂtko scharakteryzowacÂ przemiany, jakie zaszøy w czasach nowozÇytnych i wspoÂøczesnych
w teologii, o ktoÂrych dotaÎd zaledwie wzmiankowano. Twierdzenie, zÇe Pismo
SÂwieÎte jest zÂroÂdøem i podstawaÎ teologii, w sÂwietle tradycyjnych poglaÎdoÂw wydawaøo sieÎ oczywiste. WsÂroÂd uproszczonych teorii mozÇna wymienicÂ np. intelektualistycznaÎ koncepcjeÎ Objawienia, zakøadajaÎcaÎ istnienie innego sÂwiata, ktoÂrego nie mozÇna poznacÂ rozumowo, a roleÎ teologii upatrujaÎcaÎ w pojeÎciowym
ujmowaniu prawd wiary i ich obronie przed bøeÎdnymi interpretacjami, nie zasÂ
w dochodzeniu poprzez badania do samej rzeczywistosÂci Objawienia.
W tej perspektywie teologieÎ czeÎsto okresÂlano jako doctrina sacra lub scientia fidei, bo jej przedmiotem byøy prawdy wiary objawionej (wiara przedmiotowa), ktoÂre saÎ przekazywane m.in. w PisÂmie SÂwieÎtym. DzisÂ takie ujmowanie
tej problematyki jest niezadowalajaÎce. Do okresu reformacji teologieÎ (czeÎsto
øaÎcznie z filozofiaÎ) traktowano jako jednaÎ dziedzineÎ wiedzy, ktoÂra czerpaøa
dane z Biblii, by racjonalnie zgøeÎbiacÂ prawdy wiary i poszukiwacÂ ich uzasadnienia w obliczu pytanÂ oÂwczesnej filozofii, wiedzy przyrodniczej, osiaÎgnieÎcÂ nauk
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historycznych i innych rozwijajaÎcych sieÎ dziedzin. W czasach nowozÇytnych
rozpoczaÎø sieÎ proces wyodreÎbniania roÂzÇnych dyscyplin teologicznych, co ± jak
sieÎ wydaje, na pierwszy rzut oka ± skomplikowaøo problem. Do poøowy XX
wieku z teologii ogoÂlnej wyodreÎbniøy sieÎ m.in.: apologetyka czy teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna (ktoÂra zawsze stanowiøa zasadniczaÎ osÂ teologii), moralna, duchowosÂci, pastoralna, kerygmatyczna, katechetyczna, historia KosÂcioøa wraz z patrologiaÎ, biblistyka. Ze wzgleÎdu na przedmiot ich badanÂ ±
zwykle zaweÎzÇony w stosunku do teologii ogoÂlnej ± oraz roÂzÇne cele dyscypliny te
w roÂzÇnym stopniu traktowaøy Pismo SÂwieÎte jako swoje zÂroÂdøo (inaczej utraciøyby status katolickich dyscyplin teologicznych), co jedynie mozÇna tu zasygnalizowacÂ, gdyzÇ szczegoÂøowe przeanalizowanie tego zagadnienia przekracza ramy
niniejszego studium.
Co jednak oznacza oÂw proces rozpadu jednosÂci teologii lub ± patrzaÎc z innej
strony ± powstawania nowych subdyscyplin teologicznych? Konsekwencje tego
stanu rzeczy trzeba widziecÂ w dwoÂch aspektach: pozytywnym i negatywnym.
Z pewnosÂciaÎ przedmiot teologii jest badany coraz wszechstronniej i wnikliwiej.
PoszczegoÂlne dyscypliny (subdyscypliny) teologiczne albo wchodzaÎ w owocny
dialog z naukami pozateologicznymi, albo korzystajaÎ z ich wynikoÂw badanÂ.
Przykøadowo: teologia dogmatyczna wspoÂøpracuje z naukami przyrodniczymi
przy omawianiu dzieøa stworzenia sÂwiata i czøowieka, teologia fundamentalna ±
z naukami przyrodniczymi w zakresie problematyki objawienia sieÎ Boga
w stworzeniach i przez stworzenia, rozpoznania cudu, teologia pastoralna ±
z socjologiaÎ i psychologiaÎ religii, homiletyka ± z teoriaÎ komunikacji, biblistyka
± z filologiaÎ i archeologiaÎ, teologia duchowosÂci ± z psychologiaÎ i psychiatriaÎ,
a niemal wszystkie dziedziny teologiczne ± z naukami humanistycznymi, zwøaszcza historiaÎ i hermeneutykaÎ. Jak wspomniaøem ta wspoÂøpraca daje poszczegoÂlnym dyscyplinom teologicznym dodatkowe narzeÎdzia i bycÂ mozÇe podkresÂla
takzÇe ich naukowy charakter.
Moim zdaniem, takzÇe w tym zakresie kryjaÎ sieÎ pewne niebezpieczenÂstwa,
ktoÂre trzeba miecÂ na uwadze. OtoÂzÇ niektoÂre dyscypliny (subdyscypliny) do
tego stopnia wiaÎzÇaÎ sieÎ z naukami pozateologicznymi, zÇe niemal caøkowicie
porzucajaÎ klasyczne zÂroÂdøa teologii, a wieÎc Pismo SÂwieÎte, TradycjeÎ i naukeÎ
KosÂcioøa. Jeszcze gorzej wyglaÎda ta sprawa, gdy teolog do wykøadni prawd
wiary wybiera niewøasÂciwe kierunki filozoficzne, np. filozofieÎ typu monistycznego czy psychoanalizeÎ do tøumaczenia mesjanÂskiej i Boskiej godnosÂci Osoby
wcielonego Syna BozÇego (vide E. Drewermann i H. KuÈng). Prowadzi to teologieÎ na manowce.
Proces specjalizacji teologii w aspekcie negatywnym oznacza niebezpieczenÂstwo rozpadu jednosÂci teologii. Te problemy nie zostanaÎ tu szczegoÂøowo
podjeÎte, gdyzÇ dotyczaÎ bardziej metodologii poszczegoÂlnych dyscyplin teologicznych. OgoÂlnie mozÇna stwierdzicÂ, zÇe pod tym wzgleÎdem saÎ one jeszcze maøo
dopracowane. Co wieÎcej, zbyt niska jest sÂwiadomosÂcÂ metodologiczna poszcze-
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goÂlnych dziedzin, co ujawnia sieÎ czeÎsto w pracach dyplomowych roÂzÇnego
szczebla (magisteria, doktoraty, habilitacje, a nawet prace profesorskie). Uwagi te nie dotyczaÎ wszystkich dyscyplin teologicznych, ale wieÎkszosÂci. Wydaje
sieÎ, zÇe teologia jako pewna caøosÂcÂ jest bardziej dojrzaøa metodologicznie nizÇ
poszczegoÂlne dyscypliny z niej sieÎ wywodzaÎce.

III. KONIECZNOSÂCÂ NOWYCH RELACJI
NA PèASZCZYZÂNIE JEÎZYKOWEJ I ONTOLOGICZNEJ

Dotychczas rozwazÇalisÂmy przemiany zachodzaÎce w biblistyce i teologii
w pod kaÎtem roli Pisma SÂwieÎtego w teologii i wzajemnych relacji teologii
i biblistyki. Czy owe przemiany zblizÇyøy je czy mozÇe oddaliøy? MysÂleÎ, zÇe obydwa
czøony tej alternatywy majaÎ za sobaÎ okresÂlone racje.
Zanim zostanie przedstawiona analiza blizÇszych relacji Pisma SÂwieÎtego
i teologii w konteksÂcie owych przemian, warto przypomniecÂ dotychczasowaÎ
wewneÎtrznaÎ organizacjeÎ teologii. WieÎkszosÂcÂ metodologoÂw teologii akceptuje
do dzisÂ ± z drobnymi modyfikacjami ± klasyfikacjeÎ nauk teologicznych podanaÎ
przez Adolfa Kolpinga. OtoÂzÇ ten niemiecki teolog fundamentalny i metodolog
teologii moÂwi o ogoÂlnym wsteÎpie do teologii (dogmatyka w najszerszym znaczeniu), naukach historyczno-teologicznych, ktoÂre obejmujaÎ nauki biblijne
(ukazujaÎce proces objawiania sieÎ Boga), historieÎ KosÂcioøa i dogmatoÂw, czyli
badania zwiaÎzane z miejscem obecnosÂci Objawienia, teologieÎ fundamentalnaÎ,
uzasadniajaÎcaÎ racjonalne podstawy wiary w BozÇe Objawienie (wiarygodnosÂcÂ
Objawienia), dogmatykeÎ w weÎzÇszym znaczeniu i teologieÎ moralnaÎ, ktoÂra wynika wprost czy posÂrednio z tresÂci Objawienia, teologieÎ pastoralnaÎ, czyli naukeÎ
o kosÂcielnym duszpasterstwie wynikajaÎcym z pragmatyki KosÂcioøa pierwotnego, apostolskiego i misji Eklezji Chrystusowej (katechetyka, homiletyka, misjologia, prawo kanoniczne oraz liturgika, sakramentologia), ktoÂre to dziaøania
zmierzajaÎ do aktualizacji i przekazu søowa BozÇego i wydarzenÂ zbawczych10.
Mamy wieÎc do czynienia z parcjalizacjaÎ teologii i jej dyscyplin, ktoÂre rozwijajaÎ sieÎ jakby autonomicznie, bez zwiaÎzku z innymi. Kawaøkowanie nauki
teologicznej na roÂzÇne dyscypliny i subdyscypliny, ktoÂrych powstaje coraz wieÎcej
praktycznie oznacza, zÇe nikt nie wie dzisÂ, co i jak sieÎ w nich dzieje. Doszøo do
caøkowitej izolacji poszczegoÂlnych teologicznych dziedzin; kazÇda z nich istnieje
jakby sama dla siebie i nie uwzgleÎdnia problematyki pokrewnej. W konsekwencji biblisÂci nie znajaÎ wspoÂøczesnej teologii, pastoralisÂci ± teologii systematycznej, kerygmatycy ± teologii fundamentalnej itp. MoÂwiaÎc potocznie: ¹kazÇdy
10

A. Kolping, EinfuÈhrung in die katolische Theologie, MuÈnster 1960, s. 139.
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sobie rzepkeÎ skrobieº; czasem nawet sieÎ søyszy, zÇe kazÇda dyscyplina uwazÇa sieÎ
za najwazÇniejszaÎ... Gubi sieÎ wieÎc jednosÂcÂ teologii, wyrastajaÎcej z Pisma SÂwieÎtego jako gøoÂwnego przekazÂnika Objawienia i uwzgleÎdniajaÎcej wszelkie jego
uwarunkowania11.
Ponadto, dzieÎki wzgleÎdnie duzÇym obecnie mozÇliwosÂciom wydawniczym,
kazÇda dyscyplina wydaje wøasne czasopisma adresowane do waÎskiego grona
czytelnikoÂw. W efekcie nie sieÎgajaÎ do nich przedstawiciele innych dyscyplin
teologicznych. W ten sposoÂb koøo sieÎ zamyka i pogøeÎbia sieÎ ignorancja poszczegoÂlnych dyscyplin. W owych specjalistycznych periodykach zwykle podejmowane saÎ zagadnienia bardzo szczegoÂøowe, ktoÂre majaÎ maøe odniesienie do caøej
teologii, a wieÎc pytanÂ ogoÂlnych, ktoÂre interesujaÎ dyscypliny pokrewne. Brakuje
takzÇe wielkich syntez, søuzÇaÎcych nie tylko innym dyscyplinom teologicznym, ale
i caøej teologii.
Tu rysuje sieÎ wazÇny problem natury gnozeologicznej i metodologicznej,
a mianowicie, czy poszczegoÂlne dyscypliny teologiczne peøniaÎ funkcje ogoÂlnonaukowe, o jakich sieÎ moÂwi w ogoÂlnej metodologii nauk, a wieÎc poznawcze,
wyjasÂniajaÎce, systematyzujaÎce, uzasadniajaÎce i krytyczne (ewentualnie syntetyzujaÎce), czy nie; czy tezÇ nalezÇy zostawicÂ je caøej teologii jako takiej, jak to byøo
dawniej, gdy stanowiøa ona jednosÂcÂ.
W tym miejscu dochodzimy do sugerowanej wczesÂniej jednosÂci teologii, bycÂ
mozÇe tezÇ wielodyscyplinarnosÂci poszczegoÂlnych nauk. Jak juzÇ wspomniano,
taka jednosÂcÂ istniaøa przy ich przedmiotowo-formalnym podporzaÎdkowaniu.
Nauki biblijne przygotowywaøy i opracowywaøy podstawowe pojeÎcia dla teologoÂw, apologetyka czy teologia fundamentalna uzasadniaøa wiarygodnosÂcÂ Objawienia BozÇego, czyli jego zaistnienie w historii i nadprzyrodzony charakter;
teologia dogmatyczna na tej podstawie badaøa prawdy wiary, ktoÂre pogøeÎbiaøa
i systematyzowaøa; teologia moralna wyprowadzaøa z Pisma SÂwieÎtego zasady
zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, eklezjologia zasÂ ukazywaøa BoskaÎ genezeÎ KosÂcioøa,
przekaz w nim BozÇego Objawienia i jego aktualnosÂcÂ; teologia pastoralna zajmowaøa sieÎ organizacjaÎ zÇycia religijnego i prowadzeniem wiernych do zbawienia przez gøoszenie i nauczanie søowa BozÇego oraz sprawowanie sakramentoÂw
sÂwieÎtych, zwøaszcza Eucharystii (homiletyka, katechetyka, liturgika). WoÂwczas
miaøa miejsce sÂcisøa wspoÂøpraca mieÎdzy poszczegoÂlnymi dyscyplinami, ktoÂre ±
mimo roÂzÇnic w metodologii ± stanowiøy czeÎsÂci wieÎkszej caøosÂci: teologii. Moim
zdaniem, byøa to dobra wewneÎtrzna organizacja teologii.
Czy mozÇliwy jest powroÂt do takiej jednosÂci teologii? Na dzienÂ dzisiejszy nie
wydaje sieÎ to mozÇliwe. NastaÎpiøa nie tylko jakasÂ atomizacja teologii, ale takzÇe
autonomizacja poszczegoÂlnych dyscyplin teologicznych i jakby ich zamknieÎcie
11

Zob. J. Ratzinger, Prawda w teologii, tø. M. Mijalska, KrakoÂw 2001; W. Kasper, La prassi
scientifica della teologia, w: Corso di teologia fondamentale, t. 4: Trattato di gnoseologia teologica,
red. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler, Brescia 1990, s. 281±325.
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wzajemnie na siebie, o skutkach czego pisaøem. Niemal kazÇda dyscyplina swoje
badania zaczyna niejako od poczaÎtku, poszerza swoÂj zakres jakby chciaøa zastaÎpicÂ caøaÎ teologieÎ.
W tym konteksÂcie powroÂcÂmy do pytania zasadniczego. W jakim znaczeniu
Pismo SÂwieÎte stanowi zÂroÂdøo teologii?12 Do niedawna byøo przyjeÎte, zÇe nauki
biblijne ± stosownie do swych kompetencji ± opracowujaÎ podstawowe pojeÎcia,
ktoÂre saÎ wazÇne dla caøej teologii, np. søowo BozÇe, dzieøa Boga, Objawienie,
przymierze, cud, obietnice BozÇe, proroctwo, ekonomia BozÇa, OpatrznosÂcÂ, Mesjasz, Syn BozÇy, Syn Czøowieczy, KroÂlestwo BozÇe, KosÂcioÂø, Eucharystia, zÇycie
wieczne, zmartwychwstanie. Byøo to zadanie bardzo ambitne i chyba niewykonalne. Dlaczego? MozÇna podacÂ kilka racji. KazÇda dyscyplina teologiczna, w zalezÇnosÂci od postawionych sobie celoÂw oraz obiektu swoich zainteresowanÂ, pracuje nad semantykaÎ wøasnych pojeÎcÂ i to w aspekcie rozwojowym, historycznym.
Objawienie BozÇe jest zawsze aktualne (Chrystus wczoraj, Chrystus dzisÂ, ten
sam na wieki ± Hbr 13,8) i musi bycÂ gøoszone w jeÎzyku zrozumiaøym dla ludzi
wszystkich czasoÂw, epok, kultur, ludzi o roÂzÇnych mentalnosÂciach. Nadto ± jak
utrzymujaÎ metodolodzy ± kazÇda dyscyplina naukowa wypracowuje na swoje
potrzeby wøasny jeÎzyk, co nie wyklucza jego kompatybilnosÂci z innymi jeÎzykami, ktoÂre nie mogaÎ zastaÎpicÂ konkretnego jeÎzyka okresÂlonej dyscypliny. Gdyby
biblistyka wypracowywaøa jeÎzyk dla caøej teologii, to w jakimsÂ sensie stawaøaby
sieÎ panteologiaÎ, zasteÎpujaÎcaÎ inne dyscypliny teologiczne, przynajmniej na pøaszczyzÂnie jeÎzykowej.
Trzeba pamieÎtacÂ, zÇe Biblia powstawaøa w okresÂlonym konteksÂcie kulturowym, spoøecznym, politycznym, religijnym i uzÇywane terminy zyskiwaøy znaczenie w okresÂlonym konteksÂcie, ktoÂrego nie da sieÎ przeniesÂcÂ w inny okres
historyczny i rozciaÎgnaÎcÂ na wszystkie czasy, chocÂ jakiesÂ analogie istniejaÎ. Badania biblijne ukazujaÎ zwykle kontekst kulturowo-religijny powstawania tradycji prebiblijnych i spisywania ich w ksieÎgi sÂwieÎte. Ta uwaga nie dotyczy
objawionych søoÂw i dzieø BozÇych, ale ludzkich sposoboÂw ich przekazywania.
Ponadto w teologii jeÎzyk ksztaøtuje sieÎ takzÇe pod wpøywem filozofii i czasem
wtoÂrnie zyskuje znaczenia teologiczne, chocÂby na sposoÂb analogiczny. KsieÎgi
Nowego Testamentu zostaøy spisane prawie dziewieÎtnasÂcie wiekoÂw temu,
a ksieÎgi Starego Testamentu jeszcze wczesÂniej. Dlatego w PisÂmie SÂwieÎtym
nie znajdziemy wielu terminoÂw, ktoÂrymi operuje wspoÂøczesna teologia, chocÂ
podstawowe idee przekazywane za pomocaÎ tych terminoÂw saÎ w nim obecne.
JednakzÇe biblisÂci, ktoÂrzy literalnie podchodzaÎ do Pisma SÂwieÎtego, uwazÇajaÎ, zÇe
jesÂli pewne pojeÎcia w Biblii nie wysteÎpujaÎ, to tym samym oznacza, zÇe nie ma
w niej idei czy faktoÂw przez te pojeÎcia wyrazÇanych. Przykøadem jest na przykøad
pojeÎcie objawienia, ktoÂre niektoÂrzy biblisÂci uznajaÎ w takim stopniu i w takim
12

Zob. Kasper, La prassi scientifica della teologia, s. 306±311; P. Hofmann, Die Bibel ist die
erste Theologie. Ein fundamentaltheologischer Ansatz, Paderborn±MuÈnchen±Wien±Zurich 2006.
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znaczeniu, w jakim wysteÎpuje ono w ksieÎgach sÂwieÎtych; innym przykøadem jest
KroÂlestwo BozÇe ± termin, ktoÂry wedøug biblistoÂw pojawiø sieÎ w okresie niewoli
babilonÂskiej, ale jesÂli jest ono ostatecznie zwiaÎzane z przyjeÎciem Mesjasza i dokonaniem zbawienia, instalacjaÎ nowego KroÂlestwa BozÇego w KosÂciele, to przeciezÇ musi bycÂ zawarte w zbawczej ekonomii BozÇej, a jego idea nie pojawiøa sieÎ
w nasteÎpstwie politycznych i spoøecznych niepowodzenÂ Izraela, ale zawarta jest
w zbawczym planie Boga. Dla niektoÂrych biblistoÂw takie eklezjalne pojeÎcia, jak
prymat Piotra, UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa, sukcesja apostolska nie saÎ terminami biblijnymi, chocÂ fakty historyczne sÂwiadczaÎ o tym, zÇe wypøywajaÎ z BozÇego
Objawienia, gdy wezÂmie sieÎ pod uwageÎ gøeÎbsze jego rozumienie.
Niemniej, teologia bardzo sieÎ liczy z opracowaniami biblistoÂw w zakresie
podstawowych kategorii objawieniowych. Na tej podstawie mozÇe poznawacÂ
zaroÂwno podstawy wiary, jak i zgøeÎbiacÂ poszczegoÂlne prawdy, korzystajaÎc przy
tym z instrumentoÂw, jakie dajaÎ takzÇe inne nauki, np. filozofia, metodologia
nauk, humanistyka, jeÎzykoznawstwo, zwøaszcza hermeneutyka. W teologii rozumianej jako nauka chodzi o uwierzytelnianie tresÂci prawd wiary zaroÂwno
wobec rozumu krytycznego, jak i wobec wiary, ktoÂra je afirmuje w decyzjach
wolnych, ale uwiarygodnionych (ten proces najlepiej chyba jest widoczny w teologii fundamentalnej).
Zarysowane powyzÇej stanowisko jasno wynika z nauki konstytucji Dei verbum oraz encykliki Fides et ratio. Dla niektoÂrych teologoÂw powodem do stawiania wazÇnych pytanÂ pod adresem Biblii byøa dobra znajomosÂcÂ naszych czasoÂw, diagnoza mentalnosÂci i zapotrzebowanÂ wspoÂøczesnosÂci, a w zwiaÎzku z tym
i wyzwanÂ, jakie sieÎ kryjaÎ w znakach czasu (por. M.D. Chenu; Gaudium et spes).
Istotne pytania stawiane przez wspoÂøczesnosÂcÂ i poszukiwanie odpowiedzi na
nie w Biblii znoÂw okazaøo sieÎ niezwykle pøodne dla teologii, zresztaÎ takzÇe dla
biblistyki. Nie chodziøo w nich tylko o kwestie egzystencjalne w sensie bultmanowskim, ale i o sens istnienia jednostki ludzkiej, narodoÂw, sÂwiata, historii,
dziejoÂw, o przyszøosÂcÂ i perspektyweÎ caøej rzeczywistosÂci. W wyniku takiego
mysÂlenia narodziøy sieÎ m.in. teologia rzeczywistosÂci ziemskich, personalizm
indywidualny i spoøeczny, teologia historii, pracy, nadziei (J. Moltmann, Benedykt XVI). Te i inne teologie saÎ gøeÎboko ubiblijnione, niejako rozwijajaÎ dane
skrypturystycznie, a ostateczne wnioski saÎ formuøowane w sÂwietle najnowszych
badanÂ biblistoÂw, nauczania KosÂcioøa i teologicznej tradycji. Objawienie przekazywane w KosÂciele jest tak bogataÎ rzeczywistosÂciaÎ, zÇe pewnie do konÂca
sÂwiata beÎdzie zgøeÎbiane w Eklezji, beÎdzie przedmiotem dociekanÂ nauk biblijnych i caøej teologii. Pole dalszych poszukiwanÂ i wnikania w nie jest wieÎc bardzo
rozlegøe.
Wreszcie nauki biblijne, ktoÂre w swych badaniach muszaÎ uwzgleÎdniacÂ czynnik wiary i øaski, oraz teologia (teologie), nazywana naukaÎ sÂwieÎtaÎ lub naukaÎ
wiary (a wieÎc uwzgleÎdniajaÎcaÎ øaskeÎ), powinny przynajmniej kierowacÂ czøowieka ± jesÂli nie saÎ w stanie doprowadzicÂ ± ku GøoÂwnej TresÂci obydwu dyscyplin,
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czyli ku Jezusowi Chrystusowi, beÎdaÎcemu Rewelatorem Boga i Zbawicielem
czøowieka. ZaroÂwno biblistyka, jak i teologia saÎ bowiem czymsÂ wieÎcej nizÇ naukaÎ w znaczeniu sÂwieckim, o czym juzÇ wspomniano wyzÇej. Ich celem jest poznawanie Prawdy, beÎdaÎcej zÂroÂdøem wszelkiej prawdy o sÂwiecie, czøowieku,
dziejach, i prowadzenie do niej. Wydaje sieÎ, zÇe sÂcisøa wspoÂøpraca nauk biblijnych z teologicznymi søuzÇy obopoÂlnemu dobru, a przede wszystkim dobru
KosÂcioøa i caøego chrzesÂcijanÂstwa. Bez tej wspoÂøpracy wysiøki badawcze biblistoÂw i teologoÂw mogaÎ nie przyniesÂcÂ spodziewanych efektoÂw i wøasÂciwie nie
søuzÇycÂ nikomu.
* * *

Celem niniejszego studium byøo ukazanie Pisma SÂwieÎtego jako podstawy
teologii. Zdecydowaøem sieÎ sformuøowacÂ temat øaÎcznikowo, by w ten sposoÂb
lepiej pokazacÂ rozliczne wieÎzi mieÎdzy Objawieniem a BibliaÎ, TradycjaÎ, KosÂcioøem i teologiaÎ oraz wielorakie implikacje tych zagadnienÂ w odniesieniu do
innych dziedzin naukowych (nauki filozoficzne, humanistyczne). Warto pamieÎtacÂ, zÇe Pismo SÂwieÎte jest KsieÎgaÎ KosÂcioøa, a teologia ± naukaÎ kosÂcielnaÎ. Wszystkie wieÎc ± te i inne ± problemy øaÎczy KosÂcioÂø Chrystusowy, ktoÂremu powierzone zostaøo Objawienie Chrystusowe, w ktoÂrym jest ono przekazywane i aktualizowane.

The Bible and Theology. Methodological Perspective
Summary
The main aim of this article is to present necessary relations between the Bible
(and biblical studies) ± understood as a source of theology ± and theology. At the
beginning the author has shown a wide historical perspective of the main problem,
which is changes in the ways of understanding the Bible and theology and relations
between them. Than he has said about some modern ways of resolving this difficult
problem, mostly from methodological perspective. He included also the reality of the
Divine Revelation, the Church and her Tradition.
S ø o w a k l u c z o w e: Objawienie, KosÂcioÂø, Pismo SÂwieÎte, teologia, przekaz
Objawienia
K e y w o r d s: relations between the Bible (and biblical studies) and theology:
traditional, modern, methodological
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BIBLIA A MORALNOSÂCÂ CHRZESÂCIJANÂSKA

Pismo SÂwieÎte nie zawiera systematycznego wykøadu nauki na temat zÇycia
moralnego. Objawione w nim oreÎdzie BozÇe o zÇyciu i wolnosÂci czøowieka zawiera najwazÇniejsze przesøanki dotyczaÎce sposobu ludzkiego posteÎpowania.
We wrzesÂniu 2008 roku Papieska Komisja Biblijna opublikowaøa dokument,
ktoÂry w tøumaczeniu polskim ukazaø sieÎ pt. Biblia a moralnosÂcÂ. Biblijne korzenie posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego (wyd. Instytut Teologii Biblijnej ¹Verbumº, Kielce 2009)1. Powstaø on z inicjatywy papiezÇa Jana Pawøa II. TresÂcÂ
dokumentu poprzedzajaÎ dwie charakterystyczne ¹tabliceº, ktoÂre zawierajaÎ najbardziej znaczaÎce dla moralnosÂci Starego i Nowego Testamentu teksty biblijne:
Dekalog (Wj 20,2±17) i bøogosøawienÂstwa (Mt 5,3±12). CaøosÂcÂ dokumentu
skøada sieÎ z dwoÂch czeÎsÂci. Pierwsza nosi tytuø: ¹MoralnosÂcÂ objawiona: BozÇy
dar i odpowiedzÂ czøowiekaº, a druga: ¹NiektoÂre kryteria biblijne dla refleksji
moralnejº2.

1

JednaÎ z pierwszych analiz tego dokumentu przeprowadziø F. Targonski w artykule ¹Bibbia e
Moraleº. Un documento della Pontificia Commissione Biblica, ¹Miscellanea Francescanaº
109(2009) z.1±2, s. 228±249.
2
Dotychczasowa literatura na temat moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej w sÂwietle Biblii jest bardzo
skromna. MozÇna wskazacÂ jedynie pojedyncze hasøa w søownikach czy encyklopediach. Dla przykøadu w Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, red. P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Cinisello
Balsamo 1988 znalezÂcÂ mozÇna jedynie kroÂtkie opracowania na temat dekalogu, sprawiedliwosÂci
i dziaøania chrzesÂcijanÂskiego. Por. takzÇe R. Tremblay, Was ist christliche Moral? Versuch einer
Definition auf dem Hintergrund der Fuûwaschung von Joh 13,1±20, w: In Christus zum Leben
befreit (FS B. HaÈring), red. J. RoÈmelt, B. Hidber, Freiburg im Br. 1992, s. 66±83; Th. Hieke,
K. Bieberstein, Gottes Gerechtigkeit im Jesajabuch. Spiegel menschlicher Sehnsucht und produktive
Utopie, w: A. PrekaÈr, Gottes Gerechtigkeit und die Moral der Menschen, Lucern 2008, s. 117±126;
M. Stowasser, HomosexualitaÈt und Bibel. Exegetische und hermeneutische UÈberlegungen zu einem
schwierigen Thema, ¹New Testament Studiesº 43(1997) z. 4, s. 503±526. PierwszaÎ proÂbaÎ nowego
spojrzenia na problemy moralne wspoÂøczesnego czøowieka w sÂwietle caøego, podstawowego oreÎdzia Biblii jest ksiaÎzÇka R. Hays, The moral vision of the New Testament. Community, cross, new
creation. A contemporary introduction to New Testament ethics, Edinburgh 1997.
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I. MORALNOSÂCÂ OBJAWIONA ±
BOZÇY DAR I ODPOWIEDZÂ CZèOWIEKA

W pierwszej czeÎsÂci dokumentu omoÂwione zostaøy gøoÂwne cechy moralnosÂci
objawionej w PisÂmie SÂwieÎtym. Najpierw dotyczy on ¹moralnosÂci objawionejº,
czyli moralnosÂci, ktoÂra ma swoje zÂroÂdøo w Objawieniu BozÇym3, jakkolwiek nie
jest sprzeczna z ludzkim rozumowaniem. Objawienie zawiera trzy prawdy,
ktoÂre moÂwiaÎ o zÂroÂdøach moralnego posteÎpowania chrzesÂcijan: 1) na pierwszym
miejscu jest dar (w trzech postaciach), pochodzaÎcy caøkowicie od Boga; winien
on bycÂ przez czøowieka rozpoznany i przyjeÎty; wraz z nim czøowiek otrzymuje
od Boga (w Objawieniu) wskazoÂwki, wedøug ktoÂrych winien posteÎpowacÂ, aby
jego zÇycie i dziaøanie pozostawaøo w harmonii z owym darem, czyli byøo sprawiedliwe; 2) dobrocÂ i szczodrosÂcÂ Boga objawia sieÎ nie tylko w darze, ale takzÇe
w przebaczeniu, ktoÂrego kazÇdy czøowiek potrzebuje, aby trwacÂ we wspoÂlnocie
z Bogiem, przezwycieÎzÇajaÎc grzechy uniemozÇliwiajaÎce albo powazÇnie utrudniajaÎce odpowiedzÂ na BozÇy dar; 3) ludzkie zÇycie nie jest ograniczone doczesnosÂciaÎ,
ale otwarte na wiecznaÎ komunieÎ z Bogiem.
1. DARY OD BOGA ± ODPOWIEDZÂ CZèOWIEKA

Pismo SÂwieÎte opisuje trzy wielkie dary, jakie BoÂg ofiaruje czøowiekowi. SaÎ
nimi: dar stworzenia czøowieka na ¹obraz BozÇyº; dar pierwszego Przymierza;
3

Na tym wøasÂnie ± jak podkresÂlajaÎ autorzy dokumentu ± polega roÂzÇnica mieÎdzy wszelkiego rodzaju ¹etykamiº (jakichsÂ grup, klas spoøecznych czy zawodowych ± wypøywajaÎcych ze
specyficznych zaøozÇenÂ i zasad ich efektywnego dziaøania) ± a moralnosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Do
niedawna pojawiaøy sieÎ publikacje, opracowywane przez biblistoÂw, noszaÎce nawet w tytule
søowo ¹etykaº. Takie ustawienie problemu daje prymat rozumowaniu racjonalistycznemu nad
objawieniem zawartym w Biblii, ktoÂre nalezÇy najpierw odczytacÂ, a dopiero w drugiej kolejnosÂci
ujmowacÂ w jakisÂ system lub model otwarty roÂwniezÇ na ludzkie rozumowanie i mysÂlenie o zÇyciu
czøowieka na ziemi (ale nie tylko na niej!). Por. W.A. Meeks, The ethics of the fourth evangelist,
w: Exploring the gospel of John (FS in honor of D. Moody Smith), Louisville 1996, s. 317±326;
G. Dautzenberg, Neutestamentliche Ethik und autonome Moral, ¹Theologische Quartalschriftº
161(1981), s. 43±55; F. Lage, Pluralismo eÂtico del Antiguo Testamento, ¹Moraliaº 29(2006) z. 4,
s. 381±403; A. De Mingo, Pluralismo eÂtico en el Nuevo Testamento. El caso de la moral familiar,
¹Moraliaº 29(2006) z. 4, s. 405±415; M. Davies, Is there a future for New Testament ethics?, w:
Auguries. The jubilee volume of the Sheffield department of biblical studies, red. M. Davies,
D.J.A. Clines, Sheffield 1998, s. 184±203; L.E. Keck, Rethinking ¹New Testament Ethicsº,
¹Journal od Bible Literatureº 115(1996) z. 1, s. 3±16; R.B. Hays, The role of scripture in Paul's
ethics, w: Theology and ethics in Paul and his interpreters. Essays in honor of Victor Paul
Furnish, Abingdon 1996, s. 30±47; C.K. Barrett, Deuteropauline ethics. Some observations, w:
Theology and ethics in Paul and his interpreters, s. 161±172; M. Wojciechowski, Etyka Biblii,
KrakoÂw 2009.
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dar nowego Przymierza w Chrystusie4. KazÇdy z nich, gdy zostaje odkryty przez
czøowieka, a nasteÎpnie w peøni sÂwiadomie przyjeÎty, wyznacza mu najbardziej
wøasÂciwy sposoÂb posteÎpowania. Celem tego posteÎpowania jest mozÇliwie najwieÎkszy rozwoÂj kazÇdego z tych daroÂw. Normy posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego
nie saÎ narzucone, nie pochodzaÎ z zewnaÎtrz, ale jawiaÎ sieÎ jako implikacje owych
daroÂw. I tak Biblia objawia najpierw, zÇe BoÂg jest Stworzycielem caøego sÂwiata,
a Jego darem szczegoÂlnym jest uksztaøtowanie czøowieka jako istoty podobnej
do Boga (Rdz 1,26), czyli obdarzonej rozumnosÂciaÎ, wolnosÂciaÎ, ustanowionej
w sÂwiecie przewodnikiem wszystkich stworzenÂ. Czøowiek otrzymaø zdolnosÂcÂ
nasÂladowania Boga w Jego dziaøaniu, nienaruszalnaÎ godnosÂcÂ osoby powoøanej
do zÇycia w relacji z innymi osobami oraz zostaø obdarzony zÇyciem, ktoÂre jest
sÂwieÎte, czyli nietykalne. Ludzkie zÇycie nie podlega nikomu poza Bogiem, ktoÂry
wyznacza w swej MaÎdrosÂci i Wszechmocy jego poczaÎtek i koniec5. KazÇdy wymiar tego podstawowego daru BozÇego, jakim jest stworzenie czøowieka na
obraz BozÇy, implikuje okresÂlone prawa i normy, dzieÎki ktoÂrym posteÎpowanie
mozÇe bycÂ nazwane sprawiedliwym, czyli zgodnym z prawem Boga Stworzyciela, z Jego planem i wolaÎ dotyczaÎcaÎ czøowieka6.
Do poczaÎtkowego i podstawowego daru, jakim jest stworzenie, dochodzi
dar Przymierza, objawiony w Starym Testamencie. èaÎczy sieÎ on nierozerwalnie
z wyborem Izraela. W ten sposoÂb BoÂg zwraca sieÎ do swoich stworzenÂ, aby
ofiarowacÂ im swojaÎ aktywnaÎ ObecnosÂcÂ i prowadzicÂ ku zÇyciu w doskonaøej
wspoÂlnocie z Nim, ktoÂra zostanie ofiarowana w osobie Jezusa Chrystusa. Dar
Przymierza pieczeÎtuje wielkie dzieøo wyzwolenia ludu ± wybranego wolnym
aktem miøosÂci Boga ± z Egiptu. Objawiony na Synaju Dekalog to dziesieÎcÂ reguø,
ktoÂre winny strzec wolnosÂci ludu Przymierza oraz gwarantowacÂ mu zÇycie
w obecnosÂci Boga, ktoÂry darzy wszelkimi dobrami (bøogosøawi). Przymierze
Boga z Izraelem jest wydarzeniem absolutnie nieznanym poza Izraelem, stanowi absolutnaÎ nowosÂcÂ w stosunku do kodeksoÂw etycznych i kultycznych, ktoÂre kierowaøy zÇyciem ludoÂw starozÇytnego Wschodu. Dekalog objawia drogeÎ
posteÎpowania czøowieka nalezÇaÎcego do narodu wybranego, a nasteÎpnie do ludu
Przymierza (do KosÂcioøa), posteÎpowania, ktoÂre stanowi odpowiedzÂ na jedynaÎ
w swoim rodzaju øaskeÎ ± dar Boga, jakim byøo Jego autozaangazÇowanie w dzieje
tego ludu. Papieska Komisja Biblijna zaproponowaøa odczytanie prastarych
4

Por. A. Bondolfi, Der autonome Charakter einer ¹Christlichen Moralº, w: Berechtigte Hoffnung: UÈber die MoÈglichkeit, vernuÈnftig und zugleich Christ zu sein, red. J. GruÈndel, P. Schmidt-Leukel, 1995, s. 199±215.
5
NiektoÂre aspekty dzieøa stworzenia czøowieka i wyzwolenia z niewoli w Egipcie ludu Izraela
i ich konsekwencje dla moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej byøy badane przez pojedynczych egzegetoÂw.
Por. Ch. Dohmen, Um unserer Freiheit willen. Ursprung und Ziel biblischer Ethik im ¹Hauptgebotº
des Dekalogs, ¹Communioº 21(1992) nr 1, s. 7±24.
6
JednaÎ z nich ± fundamentalnaÎ ± szczegoÂøowo analizuje E Bosetti, Fare il bene. Una istanza
biblica fondamentale, ¹Revue Tiers Mondeº 94(1992), s. 181±192.
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praw Dekalogu nie tylko jako obowiaÎzkoÂw (nakazoÂw i zakazoÂw rozumianych
jako bariery, ograniczenia), ale nade wszystko w optyce wartosÂci, stanowiaÎcych
swego rodzaju zadanie moralne czy tezÇ program, ktoÂrego realizacja nigdy sieÎ
nie konÂczy7.
Trzeci dar BozÇy jest wprawdzie wypeønieniem obietnic zwiaÎzanych z pierwszym Przymierzem, jednak w nieskonÂczony sposoÂb je przewyzÇsza, gdyzÇ realizuje sieÎ w Osobie, ofiarowanej ludziom jako nowe i wieczne Przymierze. Darem tym jest Jezus Chrystus, ktoÂry peøni fundamentalnaÎ i determinujaÎcaÎ roleÎ
w relacji pomieÎdzy Bogiem a Izraelem i wszystkimi ludzÂmi8. Rzecz jasna, chodzi nie tylko o samaÎ Jego OsobeÎ, ale o takzÇe jego dzieøo (czyny i nauczanie)
oraz historieÎ zÇycia, sÂmierci i zmartwychwstania. W Jezusie z Nazaretu, Mesjaszu, ludzie otrzymujaÎ Dar Syna BozÇego, ktoÂry stajaÎc sieÎ czøowiekiem, wnosi
w dzieje czøowieka KroÂlowanie (aktywnaÎ ObecnosÂcÂ) Boga. KazÇdy chrzesÂcijanin, ktoÂry zÇyje i zmaga sieÎ w sÂwiecie beÎdaÎcym ¹antykroÂlestwemº i ¹antyprzymierzemº, otrzymuje od Niego Dar Ducha SÂwieÎtego ± Parakleta (ObronÂcy)
i Ducha Prawdy. Implikacje moralne tego Daru (Syna i Ducha SÂwieÎtego),
a zwøaszcza wzorczego posteÎpowania Jezusa Chrystusa oraz Jego zwycieÎstwa
nad diabelskim køamstwem i sÂmierciaÎ wskazujaÎ zaroÂwno ewangelisÂci, jak i sÂw.
Paweø oraz inni apostoøowie (w listach katolickich i w KsieÎdze Apokalipsy).
2. OD DARU DO PRZEBACZENIA

Biblia ukazuje liczne dary i inicjatywy Boga wzglaÎdem czøowieka, ale roÂwnoczesÂnie opowiada o ludzkich zøych czynach, søabosÂciach i upadkach. W ten
sposoÂb natchnione ksieÎgi objawiajaÎ prawdeÎ, zÇe BozÇym darom udzielonym czøowiekowi musi towarzyszycÂ øaska przebaczenia. BoÂg nie posteÎpuje z ludzÂmi jak
seÎdzia i nieubøagany windykator sprawiedliwosÂci. Lituje sieÎ nad swymi stworzeniami, ktoÂre upadøy, wzywa je do rozpoznania grzechu, do skruchy i do
nawroÂcenia ± przebacza im winy. Biblia, zaroÂwno w Starym, jak i w Nowym
Testamencie, wskazuje na niszczycielskaÎ, destrukcyjnaÎ siøeÎ grzechu, czy to
7
Dotychczasowe rozumienie praw dekalogu zob. N. Lohfink, I. Baldermann, Kennt das Alte
Testament einen Unterschied von ¹Gebotº und ¹Gesetzº? Zur bibeltheologischen Einstufung des
Dekalogs, ¹Journal of Bible and Theologyº 4(1989), s. 63±89; H. Witczyk, OreÎdzie Dekalogu (Wj
20,1±17). Analiza krytyczno-literacka, ¹Zeszyty Naukowe KULº 40(1997) z. 1±2, s. 41±74.
8
Dotychczas podkresÂlano przede wszystkim ideeÎ nasÂladowania Chrystusa. Prawda ta znajduje swoje odzwierciedlenie w Dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej, ale jest ubogacona o wiele
nowych wymiaroÂw tajemnicy Chrystusa i KroÂlestwa BozÇego. Por. O. Merk, R. Gebauer, Nachahmung Christi. Zu ethischen Perspektiven in der paulinischen Theologie, w: O. Merk, Wissenschaftsgeschichte und Exegese. Gesammelte AufsaÈtze zum 65. Geburtstag, Berlin 1998, s. 302±336; R. Hays,
Christology and Ethics in Galatians: The Law of Christ, ¹The Catholic Biblical Quarterlyº
49(1987), s. 268±290; J.G. Ziegler, Christozentrische Sittlichkeit ± christusfoÈrmige Tugenden, ¹Trierer Theologische Zeitschriftº 96(1987), s. 290±312.
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czøowieka jako jednostki, czy to caøego ludu Przymierza, a nawet ludzkosÂci jako
takiej. W dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej czytamy:
¹Zøe czyny sprawiajaÎ wypaczenie o charakterze kosmicznym. SaÎ skierowane
przeciwko porzaÎdkowi stworzenia i mogaÎ bycÂ zroÂwnowazÇone tylko za posÂrednictwem dziaøanÂ, ktoÂre odnawiajaÎ porzaÎdek sÂwiata. [...] BoÂg, ktoÂry okazuje
miøosierdzie i przebacza grzechy, jest øaskawym StwoÂrcaÎ, ktoÂry doprowadza
ludzi do sytuacji bytoÂw kochanych przez Niego i naprawia szkody, jakie oni
spowodowali w sÂwiecieº (nr 81).

Pisma Nowego Testamentu zgodnie podajaÎ jako centralnaÎ prawdeÎ, zÇe BoÂg
ofiarowaø swoje przebaczenie kazÇdemu czøowiekowi w Osobie i dziele Jezusa.
Odpuszcza On grzechy (por. Mt 9,2.6.13), a nade wszystko skøada OfiareÎ gøadzaÎcaÎ grzechy i przemieniajaÎcaÎ grzesznika w sprawiedliwego. OfiareÎ teÎ uobecnia kazÇda Eucharystia, podczas ktoÂrej obdarzony øaskaÎ miøosierdzia czøowiek
pije JezusowaÎ Krew Przymierza, wylanaÎ na odpuszczenie grzechoÂw (Mt 26,28).
Â LESTWIE NIEBIESKIM
3. PEèNIA ZÇYCIA W KRO

Ostatecznym horyzontem chrzesÂcijanÂskiego posteÎpowania nie jest sÂmiercÂ,
ale zÇycie przyszøe w Bogu. PrawdeÎ teÎ jasno i stanowczo przekazujaÎ ksieÎgi
Nowego Testamentu. Jedynie chrzesÂcijanie majaÎ mocnaÎ nadziejeÎ, zÇe zmartwychwstanaÎ z Chrystusem:
¹JesÂli bowiem wierzymy, zÇe Jezus istotnie umarø i zmartwychwstaø, to roÂwniezÇ
tych, ktoÂrzy umarli w Jezusie, BoÂg wyprowadzi wraz z Nim. [...] Sam bowiem
Pan zstaÎpi z nieba na hasøo i na gøos archanioøa, i na dzÂwieÎk traÎby BozÇej,
a zmarli w Chrystusie powstanaÎ pierwsi. Potem my, zÇywi i pozostawieni, wraz
z nimi beÎdziemy porwani w powietrze, na obøoki naprzeciw Pana, i w ten
sposoÂb zawsze beÎdziemy z Panemº (1 Tes 4,14.16±17).

Perspektywa zmartwychwstania i zÇycia z Chrystusem zmartwychwstaøym nie
pomniejsza waloru zÇycia na ziemi i sensu moralnego posteÎpowania. Przeciwnie,
horyzont eschatologiczny nadaje zÇyciu ziemskiemu peøne znaczenie, a czøowieka
obarcza prawdziwaÎ odpowiedzialnosÂciaÎ za doczesne posteÎpowanie.

II. KRYTERIA BIBLIJNE DLA REFLEKSJI MORALNEJ

W drugiej czeÎsÂci dokumentu Papieska Komisja Biblijna przedstawia najÇ
wazniejsze wynikajaÎce z Biblii kryteria rozwiaÎzywania wspoÂøczesnych proble-
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moÂw moralnych, ktoÂre nie byøy jeszcze znane w czasie powstawania ksiaÎg
Pisma SÂwieÎtego. Chodzi o dylematy wynikajaÎce z nowozÇytnego, a zwøaszcza
wspoÂøczesnego rozwoju nauk oraz z globalizacji komunikacji mieÎdzyludzkiej.
Do tych kwestii, na ktoÂre Pismo SÂwieÎte nie daje peønych odpowiedzi, mozÇna
zaliczycÂ nasteÎpujaÎce:
· przemoc, terroryzm, wojna;
· imigracja;
· podziaø bogactw, szacunek dla zasoboÂw naturalnych sÂwiata;
· zÇycie czøowieka, zaroÂwno w aspekcie jego zaistnienia, poczaÎtku, jak
i w perspektywie sÂmierci;
· zøozÇone kwestie dotyczaÎce pracy i ludzi pracy;
· seksualnosÂcÂ i dylematy z niaÎ zwiaÎzane;
· problemy wspoÂøczesnej rodziny;
· zagrozÇenia zÇycia wspoÂlnotowego, kwestie zwiaÎzane z zÇyciem spoøeczno-politycznym w nowoczesnych panÂstwach demokratycznych;
· wyzwania z zakresu genetyki.
Â DèA POZNANIA PRAWDY O CZèOWIEKU
1. POZABIBLIJNE ZÂRO

W punkcie wyjsÂcia Papieska Komisja Biblijna wyrazÂnie stwierdza, zÇe w celu
rozwiaÎzania problemoÂw moralnych zwiaÎzanych z tymi zagadnieniami i wymiarami zÇycia czøowieka wspoÂøczesnego, a takzÇe sÂwiata jako caøosÂci, trzeba uciec
sieÎ do innych jeszcze zÂroÂdeø poznania prawdy dotyczaÎcej czøowieka:
· do refleksji teologicznej;
· do odkrycÂ rozumu, czyli filozofii wspoÂøczesnych
· do osiaÎgnieÎcÂ nauk empirycznych.
WøasÂnie w drugiej, niezwykle cennej czeÎsÂci dokumentu Papieska Komisja
Biblijna stawia problem: jak zintegrowacÂ dane biblijne dotyczaÎce tych problemoÂw (przeanalizowane w pierwszej czeÎsÂci) z niekwestionowanymi osiaÎgnieÎciami nauk empiryczno-przyrodniczych, z nowymi filozofiami i antropologiami,
a takzÇe z nowymi systemami mysÂlenia teologicznego, dopuszczalnymi dzisiaj na
terenie teologii systematycznej.
Â
2. KRYTERIA OCENY MORALNEJ LUDZKICH DZIAèAN

Aby rozwiaÎzacÂ ten bardzo trudny problem, Komisja postanowiøa zdefiniowacÂ kryteria metodologiczne refleksji moralnej wychodzaÎcej od tego zÂroÂdøa,
jakim jest Pismo SÂwieÎte. PozwolaÎ one odniesÂcÂ sieÎ w wymienionych wyzÇej kwestiach moralnych do ksiaÎg natchnionych tak, aby odkrycÂ w nich to, co one
rzeczywisÂcie w danej sprawie moÂwiaÎ i aby to odkrywacÂ wedøug zasad hermeneutyki. A saÎ to nasteÎpujaÎce reguøy i zalecenia:
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uwzgleÎdnicÂ objawione w nich tresÂci teologiczne, odkrywajaÎc je w jeÎzyku
uwarunkowanym historycznie, geograficznie i kulturowo;
bracÂ pod uwageÎ zøozÇonosÂcÂ kompozycyjnaÎ ksiaÎg i perykop biblijnych;
liczycÂ sieÎ z kanonicznym charakterem Pisma SÂwieÎtego (chodzi tu gøoÂwnie
o uwzgleÎdnianie reinterpretacji tekstoÂw Starego Testamentu w Nowym
Testamencie, dokonywanej wedøug modelu ciaÎgøosÂci, braku ciaÎgøosÂci i posteÎpu).

2.1. KRYTERIA PODSTAWOWE

W dokumencie papieskiej Komisji zostaøy wskazane i precyzyjnie opisane
dwa kryteria podstawowe ± zgodnosÂcÂ posteÎpowania z biblijnaÎ wizjaÎ istoty ludzkiej oraz odniesienie do modelu zÇycia czøowieka, jaki zostaø objawiony przez
Jezusa Chrystusa9. SaÎ to dwie osie mysÂlenia biblijnego: antropologiczna i chrystologiczna. Pierwsza kazÇe pamieÎtacÂ, zÇe biblijna wizja czøowieka podkresÂla jego
godnosÂcÂ jako osoby oraz jego powoøanie do komunii z Bogiem. Z kolei osÂ
chrystologiczna oznacza, zÇe Jezus jest przykøadem doskonaøego posteÎpowania
moralnego; Jego Osoba oraz nauczanie stanowiaÎ punkt orientacyjny posteÎpowania chrzesÂcijan. Zatem kazÇdy chrzesÂcijanin winien nieustannie weryfikowacÂ
swoje dziaøanie poprzez poroÂwnywanie go z czynami Jezusa oraz z biblijnaÎ
wizjaÎ czøowieka.
Â èOWE
2.2. KRYTERIA SZCZEGO

WychodzaÎc od tych podstawowych prawd (wzorcoÂw, odniesienÂ) Papieska
Komisja Biblijna sformuøowaøa ± na podstawie wnikliwej lektury caøej Biblii ±
szesÂcÂ kryterioÂw szczegoÂøowych, ktoÂre mogaÎ sieÎ okazacÂ bardzo pomocne w rozwiaÎzywaniu zøozÇonych problemoÂw, na jakie napotyka chrzesÂcijanin w sÂwiecie
wspoÂøczesnym. Pierwsze to kryterium zbiezÇnosÂci pomieÎdzy normami moralnymi objawionymi w Biblii a tymi, ktoÂrymi kierowaøy sieÎ ludy saÎsiadujaÎce z Izraelem baÎdzÂ kultura grecko-rzymska, beÎdaÎca sÂrodowiskiem zÇycia i dziaøania KosÂcioøa apostolskiego. SÂwiadomosÂcÂ takiej zbiezÇnosÂci zacheÎca KosÂcioÂø wspoÂøczesny
do dialogu z roÂzÇnymi kulturami w celu szukania chocÂby podstawowego uniwersalizmu etycznego i do wspoÂlnego rozwiaÎzywania najtrudniejszych proble9

Por. V. Eid, Christliches Ethos ± Hilfe zur DaseinsbewaÈltigung?, w: Christlich gelebte Moral.
Theologische und anthropologische BeitraÈge zur theologischen Ethik (2004), s. 25±40; W.A. Meeks,
A.R. Hilton, The circle of reference in Pauline morality, w: In search of the early Christians. Selected
essays, red. W.A. Meeks, Yale 2002, s. 167±182; D. Horrell, Theological principle or christological
praxis? Pauline ethics in 1 Corinthians 8.1±11.1, ¹Journal for the Study of the New Testamentº
67(1997), s. 83±114.
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moÂw. Drugie kryterium wskazuje na koniecznosÂcÂ przeciwstawienia sieÎ wszystkim obyczajom i praktykom istniejaÎcym w sÂwiecie pozabiblijnym, ktoÂre saÎ nie
do pogodzenia z wymienionymi wyzÇej podstawowymi prawdami o zÇyciu moralnym czøowieka. Trzecie kryterium szczegoÂøowe to posteÎp albo wydoskonalenie sumienia moralnego, jego wrazÇliwosÂci i ostrosÂci osaÎdu, widoczne wewnaÎtrz obydwu TestamentoÂw. Czwarte ± wymiar wspoÂlnotowy posteÎpowania
sprawiedliwego, wynikajaÎcy z natury samego Boga i natury czøowieka jako
osoby stworzonej na obraz Boga. Normy posteÎpowania moralnego nie mogaÎ
bycÂ ustanawiane autonomicznie przez jednostkeÎ, ale zawsze uwzgleÎdniajaÎ relacje ze wspoÂlnotaÎ; kazÇda osoba winna wszystkie relacje, jakie wynikajaÎ z jej
natury, ksztaøtowacÂ zgodnie z tymi normami. PiaÎte kryterium, czyli celowosÂcÂ,
sÂcisÂle øaÎczy sieÎ z horyzontem eschatologicznym posteÎpowania moralnego. Podejmowane w zÇyciu ziemskim decyzje i dziaøania saÎ sprawiedliwe tylko wtedy,
kiedy majaÎ roÂwniezÇ wartosÂcÂ w obliczu eschatologicznej peøni zÇycia z Chrystusem. Ostatnie kryterium: rozroÂzÇnienie ± to umiejeÎtnosÂcÂ dostrzegania, zÇe nie
wszystkie normy moralne saÎ jednakowo wazÇne. Trzeba zatem wyrazÂnie odroÂzÇniacÂ normy baÎdzÂ przepisy o charakterze relatywnym, wzgleÎdnym (uwarunkowanym okolicznosÂciami historycznymi i poziomem kultury), od norm baÎdzÂ
przepisoÂw o charakterze absolutnym.
WyzÇej wymienione kryteria to najwazÇniejsze zasady oceny moralnej konkretnych dziaøanÂ, ale nie wszystkie. Zostaøy one wyprowadzone z Biblii, a ich
znajomosÂcÂ mozÇe jedynie wesprzecÂ chrzesÂcijanina w trudnym procesie wøasÂciwej
oceny moralnej podejmowanych baÎdzÂ planowanych dziaøanÂ. Aby kryteria te
lepiej rozumiecÂ i owocniej stosowacÂ trzeba miecÂ na uwadze zarysowany
w pierwszej czeÎsÂci dokumentu model moralnosÂci objawionej, beÎdaÎcej wielkaÎ
szansaÎ rozwoju czøowieka ± ku peøni zÇycia i szczeÎsÂcia, w odpowiedzi na BozÇe
dary.
èaska BozÇa, ktoÂrej BoÂg nie odmawia ludziom, umozÇliwia kazÇdemu czøowiekowi nie tylko rozpoznanie Jego daroÂw, ale nade wszystko aktywne ich
przyjeÎcie ± na wzoÂr czøowieka z ewangelicznej przypowiesÂci, ktoÂry otrzymaø
talenty. Papieska Komisja Biblijna, idaÎc za wskazaniami Jezusa, apostoøa Pawøa
i KsieÎgi Apokalipsy, przestrzega przed postawaÎ pychy i niewiary, ktoÂre pochodzaÎ od Kusiciela i dla wielu wspoÂøczesnych stanowiaÎ powazÇne zagrozÇenie na ich
drodze do peøni zÇycia i szczeÎsÂcia z Chrystusem w Bogu. MogaÎ one bowiem
uniemozÇliwicÂ przyjeÎcie BozÇych daroÂw baÎdzÂ powodujaÎ, zÇe czøowiek je marnuje,
a sam wpada w sidøa ¹antystworzeniaº (por. Ap 18,2), ¹antykroÂlestwaº i ¹antyprzymierzaº ± wegetuje z daleka od Chrystusa, w sÂwiecie demonicznym i anty-BozÇym (nr 111±119).
Ostatecznie czøowieka czeka BozÇy saÎd. KazÇdy zostanie obiektywnie oceniony przez zmartwychwstaøego Pana i otrzyma od Niego odpowiedniaÎ nagrodeÎ (por. Rz 14,10±12). On ¹[...] rozjasÂni wszystko, co w ciemnosÂciach ukryte
i ujawni zamiary serc. Wtedy kazÇdy otrzyma od Boga pochwaøeÎº (1 Kor 4,4±5).
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Wynik saÎdu beÎdzie stosowny do dziaøania kazÇdego czøowieka podczas jego
zÇycia i beÎdzie zroÂzÇnicowany (por. 2 Kor 5,10). Konkretna forma odpøaty dla
tych, ktoÂrzy ewentualnie zostanaÎ poteÎpieni, wyrazÇona jest w sposoÂb bardzo
ogoÂlny (¹gniew i oburzenieº, ¹ucisk i utrapienieº ± Rz 2,8±9). Przeznaczeniem
tych, ktoÂrzy zostanaÎ zbawieni, beÎdzie zawsze èaska, czyli MiøosÂcÂ. Objawi sieÎ
ona w ¹Chrystusie Jezusie, Panu naszymº (Rz 6,23), z ktoÂrym zjednoczeni beÎdaÎ
zÇyli w peøni szczeÎsÂliwi w Bogu i dla Boga.

ÂW
III. WYZWANIA I HORYZONTY. ZADANIA DLA BIBLISTO

Nowy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralnosÂcÂ nie poprzestaje na zaprezentowaniu gøoÂwnych danych biblijnych dotyczaÎcych ludzkiego zÇycia rozumianego jako odpowiedzÂ na BozÇe dary. Komisja stawia przed
biblistami konkretne, bardzo wazÇne wymagania. Czyni to w przekonujaÎcy sposoÂb ± na tle wyzwanÂ pøynaÎcych ze wspoÂøczesnego sÂwiata, a zarazem sytuujaÎc je
w nowych perspektywach badawczych i poznawczych10. GøoÂwnaÎ zaletaÎ dokumentu jest podjeÎta w nim proÂba uchwycenia i ukazania zwiaÎzkoÂw mieÎdzy aktualnie dyskutowanymi problemami moralnymi a oreÎdziem teologicznym Biblii.
1. MIEJSCE MORALNOSÂCI W BOZÇYM PLANIE ZBAWIENIA

Papieska Komisja Biblijna umiejscawia moralnosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ na wøasÂciwym jej miejscu. MoralnosÂcÂ objawiona ± nie beÎdaÎc czymsÂ drugorzeÎdnym ±
jest druga. Tym, co zÂroÂdøowe, fundamentalne, jest inicjatywa Boga, Jego dary.
ZÇycie mozÇe bycÂ moralne, zgodne z wolaÎ Boga, tylko wtedy, gdy poprzedza je
rozpoznanie i przyjeÎcie Jego daroÂw. One tezÇ precyzyjnie okresÂlajaÎ ksztaøt
odpowiedzi czøowieka, saÎ zÂroÂdøem niezbeÎdnych siø duchowych. One tezÇ saÎ
zapowiedziaÎ tej peøni zÇycia, ku ktoÂrej prowadzi caøy dynamizm moralnego
dziaøania.

10

Por. R. Mokrosch, Christliche Gewissenserziehung angesichts von Wertpluralismus und
Wertkrise ± eine unmoÈgliche MoÈglichkeit?, ¹Wiener Jahrbuch fuÈr Theologieº 2(1988), s. 159±185;
L.J.Z. White, Does the Bible Speak about Gays or Same-Sex Orientation? A Test Case in Biblical
Ethics, ¹Biblical Theology Bulletinº 25(1995), z. 1, s. 14±23; M. Davies, New Testament Ethics and
Ours. Homosexuality and Sexuality in Romans 1:26±27, ¹Biblical Interpretationº 3(1995), z. 3,
s. 315±331.
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Â W BOZÇYCH
2. DYNAMICZNY CHARAKTER POZNAWANIA DARO

Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej uczy, zÇe dary BozÇe majaÎ charakter
dynamiczny i stopniowy. Podobnie implikacje moralne, wezwania, jakie z nich
pøynaÎ, zalezÇaÎ od tego, w jakim stopniu i z jakim dynamizmem wspoÂøczesny
czøowiek odkrywa powierzone mu przez Boga dary. Dary te to w gruncie rzeczy
roÂzÇne formy dziaøania Boga, w ktoÂrych objawia on swojaÎ dobrocÂ, maÎdrosÂcÂ,
moc, miøosierdzie i miøosÂcÂ ± ofiarowane czøowiekowi, aby je przyjaÎø, kierujaÎc
sieÎ osobistym rozpoznaniem i wolnosÂciaÎ.
Wielkim wyzwaniem teologoÂw ± gøoÂwnie moralistoÂw i biblistoÂw ± jest coraz
gøeÎbsze wnikanie w PrawdeÎ søowa BozÇego. PrzyjmujaÎc sÂwiatøo Objawienia,
dzieÎki ktoÂremu coraz lepiej mozÇna dostrzec wielkosÂcÂ daroÂw BozÇych, a roÂwnoczesÂnie korzystajaÎc ze sÂwiatøa rozumu, teologowie powoøani saÎ do tego, aby
prowadzicÂ wytrwaøy dialog z innymi religiami11, zwøaszcza z judaizmem12. Powinni takzÇe nawiaÎzywacÂ relacje z kulturaÎ wspoÂøczesnaÎ13, kontestujaÎc, ale i transcendujaÎc jej søabosÂci, oczyszczacÂ jej sumienie i prowadzicÂ jaÎ ku coraz wieÎkszej
dojrzaøosÂci. Dobrze by byøo zaproponowacÂ taki program wspoÂødziaøania KosÂcioøa i sÂwiata, ktoÂry prowadziøby wszystkich do peøni zÇycia w komunii z Bogiem
i mieÎdzy sobaÎ.
The Bible and Christian Morality
Summary
The topic ¹The Bible and Christian Moralityº was thoroughly studied by the
Papal Biblical Commission. The article's author presents the originality of this concept. He proves why we ought to speak of ¹revealed moralityº and not about Gospel
ethics, the writings of St. Paul or OT and NT ethics. Morality ± as opposed to ethics ±
does not rely on freely accepted initial assumptions, but is man's response to the gifts
received from God: creation, covenant and fullness of revelation in Christ. It brings
to light the criteria resulting from the Bible itself, which contemporary Christians
11

Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje w tym konteksÂcie praca zbiorowa pod redakcjaÎ H. BuÈrkle,
Grundwerte menschlichen Verhaltens in den Religionen, New York 1993.
12
Studia nad tekstami Starego Testamentu wnoszaÎ wiele cennych inspiracji w mysÂlenie o zÇyciu
moralnym chrzesÂcijanina. Por. F. CruÈsemann, Dominion, Guilt, and Reconciliation. The Contribution of the Jacob Narrative in Genesis to Political Ethics, ¹Semeiaº 66(1994), s. 67±77. W istocie caøy
ten numer ¹Semeiaº posÂwieÎcony jest analizie metodologii, celoÂw i reguø moralnosÂci starozÇytnych
HebrajczykoÂw. Zob takzÇe: Tora und christliche Ethik, w: Auschwitz ± Krise der christlichen Theologie. Eine Vortragsreihe, red. F. CruÈsemann, R. Rendtorff, MuÈnchen 1980.
13
ProÂbaÎ takiego dialogu jest bez waÎtpienia publikacja D. Giesen, Biotechnologie, Verantwortung und Achtung vor dem menschlichen Leben, w: Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft. Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Mikat, Berlin 1989, s. 55±79.
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should apply when dealing with problems that contemporary sciences, techniques
and culture present, but about which the inspired books do not directly speak of. He
stresses that the Bible itself, revealing what is unique and which does not undergo
discussion, at the same time calls the faithful of God to dialogue with the world in
which we live, particularly with believers of other religions.
S ø o w a k l u c z o w e: moralnosÂcÂ objawiona, dary BozÇe, czøowiek, kryteria oceny
moralnej
K e y w o r d s: revealed morality, gifts received from God, man, criteria of moral
discernement

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 4 ± 2009

KS. JAN MIAZEK

BIBLIA W LITURGII

Biblia i liturgia to dwa gøoÂwne zÂroÂdøa zÇycia KosÂcioøa jako wspoÂlnoty i kazÇdego z wierzaÎcych. Biblia, sÂwieÎte ksieÎgi dane przez Boga, w przeroÂzÇny sposoÂb
moÂwiaÎ o Bogu zbawiajaÎcym czøowieka. Liturgia, utkana ze znakoÂw i symboli,
wypeøniona modlitwaÎ, uobecnia zbawienie pochodzaÎce od Boga, pozwala czøowiekowi wszystkich czasoÂw w tym zbawieniu uczestniczycÂ. Biblia gøosi zbawienie, liturgia zbawienie uobecnia. Biblia i liturgia saÎ wieÎc istotowo zwiaÎzane, nie
mogaÎ bez siebie istniecÂ w rzeczywistosÂci KosÂcioøa. Biblia zawsze jest obecna
w liturgii: tak byøo od poczaÎtku i tak jest w naszej obecnej liturgii. Chcemy tej
obecnosÂci przyjrzecÂ sieÎ, spojrzecÂ na niaÎ gøeÎbiej i ukazacÂ jej wymiary.

I. BIBLIA W LITURGII SYNAGOGALNEJ

SzukajaÎc poczaÎtkoÂw czytania Pisma SÂwieÎtego w liturgii, zwracamy uwageÎ
na sobotnie nabozÇenÂstwo synagogalne w judaizmie. Pochodzenie synagogi do
dzisÂ jest dyskutowane. Jedni saÎ zdania, zÇe synagoga powstaøa na wygnaniu po
zburzeniu pierwszej sÂwiaÎtyni, miaøa tam zastaÎpicÂ wygnanÂcom utracone miejsce
kultu. Drudzy twierdzaÎ, zÇe synagoga pojawiøa sieÎ ze wzgleÎdu na przedstawicieli dwudziestu czterech rejonoÂw Palestyny reprezentujaÎcych lud przy skøadaniu ofiar w sÂwiaÎtyni jerozolimskiej: ci, ktoÂrzy nie peønili søuzÇby w sÂwiaÎtyni,
potrzebowali miejsca modlitwy i czytania Pisma. Nie zachowaøy sieÎ do naszych
czasoÂw ruiny synagog sprzed konÂca pierwszego wieku po Chrystusie, zasÂ nieliczne sÂwiadectwa literackie maøo przynoszaÎ danych. Pomimo tego, mozÇna
powiedziecÂ, zÇe w czasach rodzaÎcego sieÎ chrzesÂcijanÂstwa w diasporze, gdzie
wedøug wszelkiego prawdopodobienÂstwa powstaøa instytucja synagogi, w Galilei i prawdopodobnie w Judei, wieÎc w poblizÇu sÂwiaÎtyni, istniaøy synagogi
i synagogalna liturgia. W Palestynie synagogi nie miaøy jeszcze charakteru
budynku sakralnego, zasÂ liturgia synagogalna polegaøa na czytaniu i wyjasÂnianiu Tory. MozÇemy przypuszczacÂ, zÇe podczas tych zgromadzenÂ takzÇe modlono
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sieÎ, ale nie ma dowodu na to, zÇe byøy to tak znane modlitwy, jak Szema Izrael,
Modlitwa Osiemnastu BøogosøawienÂstw czy tezÇ sÂpiew psalmoÂw. Nie mozÇemy
tezÇ nic pewnego powiedziecÂ o sposobie czytania Tory poza tym, zÇe czyniono to
co soboteÎ, a w niektoÂrych miejscach takzÇe we wtorki i czwartki, oÂwczesne dni
targowe. Czytano z jednego zwoju Tory, prawdopodobnie w sposoÂb ciaÎgøy, ale
okresÂlone fragmenty. Przeczytane perykopy wyjasÂniano oraz nad nimi dyskutowano.
Liturgia synagogalna w poczaÎtkach chrzesÂcijanÂstwa przechodziøa ewolucjeÎ
spowodowanaÎ zniszczeniem w 70 roku po Chrystusie sÂwiaÎtyni jerozolimskiej.
Przed zniszczeniem liturgia synagogalna istniaøa obok kultu w sÂwiaÎtyni, potem
pozostaøa juzÇ tylko synagoga, ktoÂra staøa sieÎ jedynym centrum zÇycia religijnego.
Modlitwa i studium Tory zasteÎpuje teraz dawne ofiary, sobotnia liturgia zostaje
rozbudowana, otrzymuje obrzeÎdowaÎ opraweÎ. W drugim wieku istnieje juzÇ
okresÂlony ukøad czytanÂ sobotnich. W Palestynie obowiaÎzywaø cykl trzyletni,
zasÂ w Babilonii odczytywano ToreÎ w ciaÎgu jednego roku. W pierwszym wieku,
jeszcze przed zburzeniem sÂwiaÎtyni, istniaøo drugie czytanie wyjeÎte z ProrokoÂw.
Byøy to czytania kroÂtkie, nie byøo cyklu tych czytanÂ, wybierano swobodnie
teksty harmonizujaÎce z czytaniem Tory. Od poczaÎtku trzeciego wieku czytaniom towarzyszy modlitwa Szema Izrael wraz z towarzyszaÎcymi jej bøogosøawienÂstwami. Dojdzie jeszcze do tego Modlitwa Osiemnastu BøogosøawienÂstw
i kapøanÂskie bøogosøawienÂstwo. Tak rozbudowana liturgia synagogalna nie jest
juzÇ tylko studiowaniem Pisma, ale przyjmuje takzÇe modlitewny charakter.
Wedøug rabinoÂw wspoÂlne modlitwy, zwøaszcza OsiemnasÂcie BøogosøawienÂstw,
zajmujaÎ miejsce ofiar skøadanych w sÂwiaÎtyni. Z biegiem czasu do liturgii synagogalnej wejdaÎ hymny oraz inne teksty poetyckie. RozwoÂj liturgii synagogalnej
dokonywaø sieÎ na przestrzeni døugiego czasu i przebiegaø roÂzÇnie w poszczegoÂlnych wspoÂlnotach zanim doszøo do wypracowania podstawowego schematu1.

ÂW
II. CZYTANIA BIBLIJNE W LITURGII PIERWSZYCH WIEKO

ZÇycie liturgiczne chrzesÂcijan pierwszego wieku poznajemy jedynie z ksiaÎg
Nowego Testamentu i dlatego tak trudno dacÂ jego opis. NalezÇy przypuszczacÂ,
zÇe chrzesÂcijanie pochodzenia zÇydowskiego, przyzwyczajeni do sobotniego czyPor. I. Himbaza, L'utilisation de l'EÂcriture dans le culte juif au deÂbut de l'eÁre chreÂtienne, w:
PreÂsence et roÃle de la Bible dans la liturgie, red. M. KloÈckener, B. BuÈrki, A. Join-Lambert, Fribourg
Suisse 2006, s. 19±42; G. Rouwhorst, Christliche und juÈdische Liturgie, w: Gottesdienst der Kirche.
Handbuch der Liturgiewissenschaft, red. M. KloÈckener, A. HaÈussling, R. Messner, cz. 2, t. 2,
Regnsburg 2008, s. 524±532; B. Nadolski, Synagogalna liturgia, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, PoznanÂ 2006, s. 1492±1496.
1
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tania Tory i ProrokoÂw, czynili to dalej. Z listu sÂw. Pawøa do Koryntian, czyli do
gminy chrzesÂcijan pochodzenia poganÂskiego, moÂwiaÎcego o sprawowaniu Eucharystii (1 Kor 11; 12±14), nie wynika, zÇe praktykowano tutaj czytanie Tory
i ProrokoÂw. Wszystko wskazuje na to, zÇe caøa oÂwczesna tradycja i praktyka
liturgiczna opieraøa sieÎ na przekazie ustnym. Z drugiej strony nalezÇy pamieÎtacÂ,
zÇe Paweø, piszaÎc swoje listy do chrzesÂcijan pochodzenia poganÂskiego, odwoøuje
sieÎ do ksiaÎg Starego Testamentu, zakøada zatem jego znajomosÂcÂ u adresatoÂw.
NalezÇy zatem przypuszczacÂ, zÇe chyba takzÇe we wspoÂlnotach pochodzenia poganÂskiego pojawiøo sieÎ regularne czytanie Biblii i to podczas liturgii. Musiaøy
one poznacÂ przynajmniej pewne czeÎsÂci Starego Testamentu, zwøaszcza te konieczne dla zrozumienia Nowego Testamentu.
Listy sÂw. Pawøa moÂwiaÎ nam o praktyce przyjeÎtej we wspoÂlnotach chrzesÂcijanÂskich: o lekturze we wspoÂlnocie listoÂw wysøanych przez apostoøoÂw. Tak
nakazuje Paweø uczynicÂ w pierwszym lisÂcie do Tesaloniczan (5,27). Listy kraÎzÇaÎ
wsÂroÂd saÎsiednich KosÂcioøoÂw: list napisany do Kolosan ma bycÂ przekazany
KosÂcioøowi w Laodycei, ten zasÂ wysøany do Laodycei powinien bycÂ odczytany
w Kolosach (4,17). Podobnie pierwszy list sÂw. Piotra przeznaczony jest do
przekazania innym wspoÂlnotom.
Najstarszy opis sprawowania Eucharystii z pierwszej Apologii sÂw. Justyna
napisanej dla cesarza Antonina Piusa okoøo 150 roku zawiera roÂwniezÇ najstarszy opis liturgii søowa. W Dniu SøonÂca odbywa sieÎ zebranie w jednym miejscu
wszystkich razem, z miast i ze wsi: ¹Wtedy czyta sieÎ PamieÎtniki Apostolskie
albo Pisma Prorockie, poÂki czas na to pozwala. Potem, gdy lektor skonÂczy,
przeøozÇony daje zÇywym søowem upomnienie i zacheÎteÎ do nasÂladowania tych
nauk znakomitychº (1,67). Tekst moÂwi o dwoÂch czytaniach, jednym ze Starego,
a drugim z Nowego Testamentu. Dlaczego jednak w teksÂcie jest ¹alboº, a nie
¹iº? Powstaje tezÇ pytanie o kolejnosÂcÂ czytanÂ: dlaczego najpierw Justyn moÂwi
o PamieÎtnikach Apostolskich, a dopiero potem o Pismach Prorockich? PamieÎtniki Apostolskie z caøaÎ pewnosÂciaÎ oznaczajaÎ Ewangelie, ale co oznaczajaÎ Pisma
Prorockie? Wedøug innych miejsc Apologii mozÇe to bycÂ Tora, ale roÂwniezÇ
Apokalipsa, czyli Pisma Prorockie chrzesÂcijanÂskie. Nie ma tezÇ wzmianki o listach apostolskich ± czy nalezÇy øaÎczycÂ je z PamieÎtnikami Apostolskimi?
W poszukiwaniu istnienia liturgii søowa mozÇemy jeszcze odwoøacÂ sieÎ do
pism Tertuliana (II/III wiek) i Cypriana (poøowa III wieku). Informacje podane przez nich z terenu Afryki PoÂønocnej przynoszaÎ jedynie potwierdzenie
istnienia liturgii søowa, ale nie podajaÎ zÇadnych szczegoÂøoÂw. PiszaÎc o tych pierwszych wiekach, ciaÎgle musimy pamieÎtacÂ, izÇ jest to czas rodzaÎcego sieÎ chrzesÂcijanÂstwa, wybuchajaÎcych przesÂladowanÂ, braku jeszcze rozwinieÎtej organizacji
i jednosÂci liturgii w naszym rozumieniu2.
2

Por. Rouwhorst, art. cyt., s. 548±550; M. Collin, La Bible dans la liturgie chreÂtienne des
premiers sieÁcles, w: PreÂsence et roÃle..., s. 40±49, 61±67.
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III. LITURGIA SèOWA W STAROZÇYTNOSÂCI CHRZESÂCIJANÂSKIEJ
I W SÂREDNIOWIECZU

PoczaÎtek IV wieku przynosi wydarzenie, ktoÂre zmienia w zasadniczy sposoÂb zÇycie KosÂcioøa: jest nim uzyskanie przez chrzesÂcijan w 313 roku swobody
dziaøania w Cesarstwie Rzymskim. W zasadniczy sposoÂb ulega teraz zmianie
takzÇe zÇycie liturgiczne KosÂcioøa.
KosÂcioÂø mozÇe teraz wznosicÂ swoje sÂwiaÎtynie i wznosi bazyliki. PowstajaÎ
bazyliki w Rzymie i w Ziemi SÂwieÎtej, ale roÂwniezÇ bazyliki w zwykøych miastach.
W bazylikach liturgia nie mozÇe juzÇ teraz bycÂ improwizowana, zostaje uporzaÎdkowana, ujeÎta w okresÂlone schematy. Podobnie rzecz ma sieÎ z modlitwami
liturgicznymi: dotaÎd improwizowane przez celebransa, teraz zostajaÎ ustalone
i poddane kontroli. Dzieje sieÎ tak zaroÂwno z oracjami, jak i z modlitwaÎ eucharystycznaÎ. PowstajaÎ ksieÎgi zawierajaÎce modlitwy i sÂpiewy mszalne. W takim tezÇ
klimacie powstanaÎ ksieÎgi zawierajaÎce czytania mszalne.
W tym tezÇ czasie ksztaøtuje sieÎ rok liturgiczny, powstajaÎ sÂwieÎta PanÂskie,
wspomnienia sÂwieÎtych i sÂwieÎta Matki BozÇej. DojdaÎ do dwoÂch gøoÂwnych sÂwiaÎt,
Paschy i BozÇego Narodzenia, okresy przygotowawcze: Wielki Post i Adwent.
Nadal posiada znaczenie juzÇ istniejaÎcy okres wielkanocny. Powstaøe sÂwieÎta
i okresy wymagaøy stosownych czytanÂ biblijnych. JuzÇ nie mozÇna byøo czytacÂ,
jak dotaÎd, poszczegoÂlnych ksiaÎg w sposoÂb ciaÎgøy, nalezÇaøo ustalicÂ porzaÎdek
czytanÂ na poszczegoÂlne dni. Wszystko wskazuje na to, zÇe w najwazÇniejszych
KosÂcioøach uporzaÎdkowany ukøad czytanÂ istniaø juzÇ na przeøomie IV i V wieku.
WspomniecÂ jeszcze trzeba o powstaniu w tym okresie takzÇe rodzin liturgicznych. Na Wschodzie istniaøy dwa wielkie centra zÇycia kosÂcielnego: Aleksandria i Antiochia, KosÂcioøy te uksztaøtujaÎ swoje wøasne liturgie. Bizancjum,
ktoÂre z czasem uzyska dominujaÎce znaczenie, sieÎga do tradycji antiochenÂskiej.
Na Zachodzie zÇycie liturgiczne jest roÂwniezÇ zroÂzÇnicowane. Rzym w konÂcu IV
wieku przeszedø ostatecznie w liturgii z jeÎzyka greckiego na øacineÎ. PrzejsÂcie to
nie byøo prostym przetøumaczeniem uzÇywanych dotaÎd tekstoÂw liturgicznych,
ale polegaøo na uksztaøtowaniu obrzeÎdoÂw i stworzeniu modlitw odpowiadajaÎcych duchowi kultury øacinÂskiej. Tak powstaøa liturgia rzymska. KosÂcioøy Zachodu nie przejeÎøy liturgii od Rzymu, ale za przykøadem Rzymu uksztaøtowaøy
liturgieÎ w duchu swojej kultury miejscowej. Tak powstaøa liturgia mediolanÂska,
galijska (Francja), hiszpanÂska, afrykanÂska i celtycka.
W zakresie ukøadu niedzielnych czytanÂ Pisma SÂwieÎtego mozÇna rozroÂzÇnicÂ
trzy tradycje. Do pierwszej nalezÇaÎ KosÂcioÂø w Rzymie i Afryce: w liturgii saÎ
czytania tylko z Nowego Testamentu, nie ma czytanÂ ze Starego Testamentu.
Nie wiemy, czy czytanÂ tych nigdy nie byøo, czy tezÇ z biegiem czasu zanikøy.
Najstarsze rzymskie wykazy czytanÂ i lekcjonarze nie zawierajaÎ perykop ze
Starego Testamentu. Druga tradycja to Galia, Mediolan, Hiszpania oraz An-
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tiochia: w liturgii niedzielnej saÎ trzy czytania, pierwsze pochodzi ze Starego
Testamentu, przewazÇnie z ProrokoÂw. Do trzeciej tradycji nalezÇaÎ KosÂcioøy syryjskie wschodnie. W liturgii niedzielnej majaÎ przynajmniej cztery, a czasem
jeszcze wieÎcej czytanÂ: przynajmniej pierwsze dwa pochodzaÎ ze Starego Testamentu, jedno z PieÎcioksieÎgu, drugie z ProrokoÂw. Ukøad czytanÂ ukazuje wielkaÎ
roÂzÇnorodnosÂcÂ w rozkøadzie perykop, ale posiada jeden punkt wspoÂlny: punktem kulminacyjnym liturgii søowa jest zawsze proklamacja Ewangelii. RoÂzÇnorodnosÂcÂ w ukøadzie czytanÂ dotyczy przewazÇnie czasu zwykøego, w duzÇe sÂwieÎta
czytania saÎ te same. Pierwotna, jak przypuszczamy, lektura ciaÎgøa ksiaÎg, zostaøa
zastaÎpiona przez lektureÎ poÂøciaÎgøaÎ, a jeszcze bardziej przez wybieranie czytanÂ3.
Lekcjonarz, jako ksieÎga zawierajaÎca czytania mszalne, ksztaøtowaø sieÎ stopniowo. Pierwotnie czytano w liturgii poszczegoÂlne ksieÎgi po kolei, zasÂ o døugosÂci
czytanÂ decydowaø celebrans. Kiedy z biegiem czasu na sÂwieÎta i niedziele zaczeÎto wybieracÂ odpowiednie fragmenty z Biblii (perykopy), zaznaczano je nawiasem w teksÂcie lub na marginesach Pisma SÂwieÎtego. Kiedy tych zaznaczenÂ
byøo coraz wieÎcej trzeba byøo sporzaÎdzacÂ osobne wykazy perykop, ktoÂre umieszczano na poczaÎtku lub na konÂcu ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego. Na kolejnym etapie
powstaøy osobne ksiaÎzÇeczki, tzw. capitularia. NiektoÂre z nich zawieraøy pierwsze i ostatnie søowa perykop: nazywano je capitularia lectionum. Wykaz perykop nazywano tezÇ comes (towarzysz). Przyszedø wreszcie czas, zÇe nie zadowolono sieÎ wykazami czytanÂ, lecz zaczeÎto przepisywacÂ tekst czytanÂ w caøosÂci.
Takie lekcjonarze spotykamy w poÂønocnej Italii w VII i VIII wieku4.
Ewangeliarz, zawierajaÎcy czytania z Ewangelii, powstawaø podobnie do
lekcjonarza. ZaczeÎøo sieÎ od zaznaczania perykop w PisÂmie SÂwieÎtym, potem
przyszedø czas wykazu perykop Ewangelii (capitulare Evangeliorum), a w konÂcu
w VIII wieku, prawdopodobnie w sÂrodkowej Italii, zredagowano ksieÎgeÎ zawierajaÎcaÎ tekst perykop ewangelicznych5.
Pierwotnie wszystkie czytania mszalne, øaÎcznie z EwangeliaÎ, wykonywaø
lektor. Jest to najstarsza i najwazÇniejsza posøuga w historii liturgii, dopuszczano
do niej roÂwniezÇ møodych chøopcoÂw, ponizÇej pieÎtnastego roku zÇycia. SÂwiadectwa
z III wieku, zwøaszcza z Afryki i Italii, wskazujaÎ, zÇe w danym kosÂciele byøo kilku
lektoroÂw, tworzyli oni zespoÂø i mieli wøasnego przeøozÇonego. Biskup podczas
wprowadzania lektora w urzaÎd wreÎczaø mu ksieÎgeÎ, a wypowiadana przy tym
formuøa nie rozroÂzÇniaøa pomieÎdzy czytaniem lekcji i Ewangelii. Prawdopodob3

Por. Collin, art. cyt., s. 49±66; H.B. Meyer, Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral.
(Gottesdienst der Kirche, cz. 4), Regensburg 1989, s. 153±164; M. Righetti, La Messa, Milano
1966, s. 235±244; B. Nadolski, Czytania biblijne w liturgii, w: Leksykon liturgii, s. 290±291.
4
Por. Meyer, dz. cyt., s. 193; Righetti, dz. cyt., s. 244±248; J.W. Boguniowski, RozwoÂj historyczny ksiaÎg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, KrakoÂw 2001, s. 89±
102; B. Nadolski, Lekcjonarz, w: Leksykon liturgii, s. 726±728.
5
Por. Righetti, dz. cyt., s. 248±254; Boguniowski, dz. cyt., s. 102±115; B. Nadolski, Ewangeliarz, w: Leksykon liturgii, s. 452±461.
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nie na Wschodzie pojawiøa sieÎ praktyka, zÇe to diakon ma czytacÂ EwangelieÎ, co
stopniowo przyjmowaøo sieÎ w poszczegoÂlnych KosÂcioøach. ChcaÎc ukazacÂ znaczenie czytania Ewangelii, powierzono to najgodniejszej osobie po celebransie.
Wiemy, zÇe na Wschodzie, w Jerozolimie i w Konstantynopolu, sam biskup
odczytywaø EwangelieÎ. W Afryce panowaøa nadal swoboda: czytania powierzano lektorowi, czasem diakonowi lub samemu biskupowi. W Rzymie do czasu
Grzegorza Wielkiego roÂwniezÇ nie byøo dokøadnych przepisoÂw. PapiezÇ ten zdecydowaø, izÇ czytanie Ewangelii nalezÇy wyøaÎcznie do diakona, zasÂ do subdiakonoÂw i lektoroÂw wykonanie wszystkich innych czytanÂ. Praktyka taka przyjeÎøa sieÎ
w caøym KosÂciele6.
Czytania wykonywano z podwyzÇszonego miejsca znajdujaÎcego sieÎ w prezbiterium, ale ustawionego jak najblizÇej wspoÂlnoty, przy balustradzie oøtarzowej. Na podest prowadziø jeden lub dwa symetryczne stopnie, jeden do wchodzenia, drugi do schodzenia. Znajdowaø sieÎ tezÇ na nim pulpit søuzÇaÎcy do oparcia
ksieÎgi. Czytano z podwyzÇszenia nie tylko ze wzgleÎdoÂw akustycznych: wierni
mieli widziecÂ ksieÎgeÎ i czytajaÎcego, ksieÎga i miejsce miaøy podkresÂlacÂ znaczenie
czytanego søowa. WøasÂnie to podwyzÇszone miejsce pod koniec IV wieku w Grecji zaczeÎto nazywacÂ ambonaÎ. W Rzymie ambona miaøa zwykle dwa podesty:
z nizÇszego czytano lekcje, wyzÇszy byø przeznaczony dla diakona czytajaÎcego
EwangelieÎ. W sÂredniowieczu (XI wiek) w niektoÂrych kosÂcioøach byøy dwie
ambony: ta po lewej stronie przeznaczona byøa do czytania epistoøy, ta po
prawej ± Ewangelii. JesÂli nie byøo ambony, czytano stojaÎc na posadzce, twarzaÎ
do oøtarza7.
Czytanie epistoøy nie posiadaøo obrzeÎdowej oprawy, nie poprzedzaøo go
zÇadne pozdrowienie, ale prawdopodobnie proste wezwanie do zachowania
ciszy. Czytanie Ewangelii we wszystkich liturgiach otrzymaøo bogataÎ opraweÎ
obrzeÎdowaÎ. KsieÎgeÎ Ewangelii wnoszono w procesji i køadziono na oøtarzu.
Diakon przygotowywaø sieÎ do jej czytania, nioÂsø Ewangeliarz w procesji od
oøtarza do ambony. W procesji niesiony byø trybularz, szli dwaj akolici z zapalonymi sÂwiecami: kadzidøo i sÂwiatøo saÎ dwoma starozÇytnymi znakami czci dla
Ewangelii od V wieku. Wiele liturgii zna wezwanie do søuchania w ciszy. LektureÎ poprzedza dialog z wiernymi, znak krzyzÇa na czole, ustach i sercu. Po
przeczytaniu Ewangeliarz zanoszono do celebransa, ktoÂry caøowaø ksieÎgeÎ.
W poszczegoÂlnych liturgiach powracajaÎ te same znaki i symbole, ale wedøug
roÂzÇnego porzaÎdku. Ewangelii wszyscy søuchali, stojaÎc: jest to bardzo stara tradycja KosÂcioøa. Diakon wzywaø do stania, tak jak czyni do dzisÂ w liturgii bizantyjskiej8.

6
7
8

Por. Righetti, dz. cyt., s. 260±264; B. Nadolski, Lektor, w: Leksykon liturgii, s. 728±731.
Por. B. Nadolski, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, KrakoÂw 2008, s. 10±28.
Por. Righetti, dz. cyt., s. 264±268; B. Nadolski, Ewangeliarz, PoznanÂ 2000, s. 15±24.
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W okresie sÂredniowiecza zaszøy w liturgii zmiany, ktoÂre w znaczaÎcy sposoÂb
dotkneÎøy mszalnej liturgii søowa. Podziaø KosÂcioøa na kler i lud znalazø swoje
odbicie w liturgii. Liturgia przestaje bycÂ dzieøem wspoÂlnoty, staje sieÎ sprawaÎ
kleru, lud jest obecny na odprawianej liturgii, nie uczestniczy w niej jak kiedysÂ.
Przyczynia sieÎ do tego w duzÇym stopniu øacina, niezrozumiaøa dla wiernych.
Przyjmuje sieÎ wtedy praktyka codziennego odprawiania Mszy przez kazÇdego
kapøana. Powstaje tezÇ woÂwczas mszaø, jedna ksieÎga søuzÇaÎca do odprawiania
Mszy sÂw., w ktoÂrej znajdujaÎ sieÎ teksty dotaÎd zawarte w roÂzÇnych ksieÎgach.
Czytania Pisma, epistoøa i Ewangelia znajdujaÎ sieÎ odtaÎd w mszale. Nadal istnieje lekcjonarz i ewangeliarz, ale saÎ one uzÇywane w Mszach uroczystych,
odprawianych w katedrach, kolegiatach i znaczaÎcych kosÂcioøach zakonnych.
Søowo BozÇe odczytywane przez celebransa po cichu we Mszach czytanych
czy tezÇ sÂpiewane we Mszy sÂpiewanej w jeÎzyku øacinÂskim nie dociera do wiernych. Kapøan zwroÂcony teraz plecami do wiernych czyta epistoøeÎ po prawej
stronie oøtarza, zasÂ EwangelieÎ po lewej, nie odwraca sieÎ tezÇ do wiernych. Kiedy
skonÂczy czytanie epistoøy daje znak lewaÎ reÎkaÎ ministrantowi, ktoÂry odpowie
¹Deo gratiasº. Kiedy skonÂczy czytanie Ewangelii caøuje mszaø, zasÂ ministrant
lub choÂr odpowie ¹Gloria tibi, Domineº. Podobnie wyglaÎdaø sÂpiew perykop we
Mszy sÂpiewanej: subdiakon nie szedø na amboneÎ, ale sÂpiewaø epistoøeÎ stojaÎc za
celebransem, zwroÂcony do oøtarza. Podobnie diakon sÂpiewaø EwangelieÎ w prezbiterium zwroÂcony na poÂønoc, ktoÂra symbolizowaøa ciemnosÂci, poganÂstwo i panowanie diabøa. Ewangelia gøoszona niosøa Chrystusowe sÂwiatøo.
Zdawano sobie spraweÎ, izÇ søowo BozÇe czytane podczas Mszy odprawianej
po øacinie trzeba kierowacÂ do wiernych w ich jeÎzyku. Powstawaøy zatem pierwsze przekøady perykop, ktoÂre nie dotrwaøy do naszych czasoÂw. Wraz z rozwojem
jeÎzykoÂw narodowych tøumaczenia te doskonalono, wielkaÎ pomocaÎ byøo powstanie tøumaczenÂ caøej Biblii na jeÎzyki narodowe. Wydawane ksiaÎzÇki zawierajaÎce czytania mszalne nosiøy roÂzÇne nazwy; nie nazywano ich lekcjonarzami.
Teksty biblijne w jeÎzyku narodowym czytano wiernym w niedziele i sÂwieÎta,
zwykle przed kazaniem zwiaÎzanym z MszaÎ sÂwieÎtaÎ. Praktyka taka przetrwaøa do
reformy liturgii podjeÎtej przez SoboÂr WatykanÂski II.

IV. SOBOROWE ZMIANY

SoboÂr WatykanÂski II wiele uwagi posÂwieÎciø liturgii. W Konstytucji o liturgii
znalazøy sieÎ wypowiedzi dotyczaÎce liturgii søowa, zaroÂwno jej teologicznego
rozumienia, jak i koniecznych w niej zmian. Konstytucja stwierdza, zÇe Chrystus
jest obecny w liturgii w swoim søowie, bo gdy w KosÂciele czyta sieÎ Pismo SÂwieÎte,
On sam przemawia. W liturgii BoÂg przemawia do swego ludu, Chrystus w dal-
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szym ciaÎgu gøosi EwangelieÎ (KL 7; 33). SoboÂr podaø tezÇ wskazania dla przyszøej
reformy. W sprawowaniu liturgii nalezÇy wprowadzicÂ døuzÇsze, bardziej urozmaicone i lepiej dobrane czytania Pisma SÂwieÎtego (KL 35). Dokøadniejsze wskazanie odnosi sieÎ do obrzeÎdoÂw Mszy sÂwieÎtej. Aby obficiej zastawicÂ wiernym stoÂø
søowa BozÇego, nalezÇy szerzej otworzycÂ skarbiec biblijny, tak by w okresÂlonej
liczbie lat odczytacÂ wazÇniejsze czeÎsÂci Pisma SÂwieÎtego (KL 51). SoboÂr wskazaø,
zÇe nalezÇy wprowadzicÂ cykl wieloletni czytanÂ, ale nie okresÂliø go dokøadniej;
liturgia søowa miaøa zostacÂ rozbudowana.
Druga decyzja Soboru miaøa roÂwniezÇ duzÇe znaczenie: w obrzaÎdkach øacinÂskich zachowano jeÎzyk øacinÂski, ale dopuszczono uzÇywanie jeÎzyka ojczystego.
We Mszy sÂwieÎtej i przy sprawowaniu sakramentoÂw uzÇywanie jeÎzyka narodowego nierzadko mozÇe bycÂ pozÇyteczne dla wiernych, dlatego mozÇna mu przyznacÂ wieÎcej miejsca, zwøaszcza w czytaniach. DecyzjeÎ o tym ma podjaÎcÂ kompetentna wøadza; musi ona bycÂ zatwierdzona przez StoliceÎ ApostolskaÎ (KL 36).
Liturgia søowa w jeÎzyku zrozumiaøym dla wiernych to wielkie wydarzenie
w zÇyciu duchowym KosÂcioøa. Wedøug Soboru liturgia miaøa bycÂ dwujeÎzyczna,
jej zasadnicze czeÎsÂci miaøy nadal bycÂ odprawiane w jeÎzyku øacinÂskim. PrzyszøosÂcÂ
pokazaøa, zÇe staøo sieÎ inaczej, caøa liturgia celebrowana jest w jeÎzykach ojczystych. Odnowione po Soborze ksieÎgi liturgiczne zawierajaÎ rozbudowanaÎ i bardzo
ubogaconaÎ liturgieÎ søowa, ktoÂrej teraz chcemy sieÎ przyjrzecÂ9.

V. LEKCJONARZ MSZALNY

PrzysteÎpujaÎc do prezentacji lekcjonarza mszalnego, trzeba pamieÎtacÂ, izÇ jego
podstawaÎ jest rok liturgiczny, czyli przezÇywanie przez KosÂcioÂø w ciaÎgu roku
caøego misterium Chrystusa. W dotychczasowym lekcjonarzu wszystkich KosÂcioøoÂw istniaø roczny cykl czytanÂ. SoboÂr poleciø zwieÎkszycÂ liczbeÎ tych lat, ale nie
okresÂliø ich liczby. WprowadzajaÎc reformeÎ czytanÂ, wybrano cykl trzyletni ±
teksty powtarzajaÎ sieÎ dopiero po upøywie trzech lat. PoszczegoÂlne lata oznaczone saÎ literami A, B, C.
W niedziele i uroczystosÂci Msza ma trzy czytania. Pierwsze ze Starego
Testamentu, drugie z Apostoøa (z listoÂw albo z Apokalipsy), trzecie z Ewangelii. Taki ukøad czytanÂ ukazuje jednosÂcÂ obu TestamentoÂw i historii zbawienia.
Liturgia rzymska, w ktoÂrej byøy dotaÎd tylko dwa czytania, nawiaÎzaøa do tradycji
dawnych liturgii zachodnich. Przy doborze czytanÂ na niedziele i uroczystosÂci
kierowano sieÎ zasadaÎ ¹harmonizacjiº lub ¹czytania poÂøciaÎgøegoº. ZasadeÎ ¹har9

Por. P. PreÂtot, Vatican II ± nouvelle appreÂciation de la Parole de Dieu, w: PreÂsence et roÃle...,
s. 205±225.
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monizacjiº stosowano w okresie Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy.
Wiele razy harmonizacja czytanÂ wynika z samego Pisma SÂwieÎtego: jest tak
wtedy, gdy teksty Nowego Testamentu majaÎ mniej lub wieÎcej wyrazÂne odniesienie do Starego Testamentu. Teksty Starego Testamentu saÎ dobrane przede
wszystkim z racji ich zwiaÎzku z tekstami Nowego Testamentu, zwøaszcza
z EwangeliaÎ dnia. Ma to miejsce najczeÎsÂciej w sÂwieÎta.
W niedziele okresu zwykøego czytania z listoÂw apostolskich i z Ewangelii saÎ
uøozÇone w porzaÎdku poÂøciaÎgøym, zasÂ czytania ze Starego Testamentu saÎ zharmonizowane z EwangeliaÎ. KazÇdego roku czytana jest jedna Ewangelia synoptyczna: Mateusza w roku A, Marka w roku B, èukasza w roku C. Ewangelia
Jana jest czytana gøoÂwnie w Wielkim PosÂcie i w okresie wielkanocnym.
W dni powszednie Msza ma dwa czytania: pierwsze ze Starego Testamentu
lub Apostoøa, drugie z Ewangelii. Dni powszednie Adwentu, okresu BozÇego
Narodzenia, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego majaÎ roczny cykl czytanÂ,
kazÇdego roku saÎ takie same. Czytania zostaøy wybrane stosownie do charakteru
kazÇdego z tych okresoÂw. Dni powszednie okresu zwykøego majaÎ rozbudowane
czytania. Czytanie pierwsze ma cykl dwuletni: czytania roku pierwszego stosuje
sieÎ w latach nieparzystych, drugiego w latach parzystych. Czytany jest na przemian Stary i Nowy Testament. Czytania Ewangelii powtarzajaÎ sieÎ co roku
w kolejnosÂci: Ewangelia Marka, Mateusza i èukasza. W obecnym lekcjonarzu
kazÇdy dzienÂ powszedni posiada wøasne czytania: jest to zupeøna nowosÂcÂ w dotychczasowej tradycji liturgicznej. Wspomnienia sÂwieÎtych majaÎ wøasne czytania
lub wspoÂlne. Zawsze jednak we wspomnienie sÂwieÎtego mozÇna bracÂ czytania
z dnia powszedniego.
Rozbudowane czytania sprawiøy, zÇe ksieÎga czytanÂ jest bardzo obszerna,
w jeÎzyku polskim liczy siedem tomoÂw. Wydany zostaø roÂwniezÇ Ewangeliarz,
ksieÎga zawierajaÎca Ewangelie: ksieÎga wieÎksza, ozdobna, staje sieÎ znakiem
obecnosÂci Chrystusa posÂroÂd zgromadzonych.
Dwa pierwsze czytania wykonuje lektor: KosÂcioÂø zna specjalnaÎ posøugeÎ
lektora. Gdy nie ma takiego ustanowionego lektora, czytania mogaÎ wykonacÂ
upowazÇnione osoby sÂwieckie, odpowiednio do tego przygotowane, zaroÂwno
meÎzÇczyzÂni, jak i kobiety. EwangelieÎ, jak dotaÎd, czyta jedynie diakon.
Miejscem wykonywania czytanÂ jest ambona. Powinna to bycÂ ambona staøa,
odpowiednio wkomponowana we wneÎtrze kosÂcioøa, tak umieszczona, by czytajaÎcy i moÂwiaÎcy byli dobrze widziani i søyszani przez wiernych. Znajduje sieÎ
obecnie w poblizÇu oøtarza, przez co zostaje ukazany zwiaÎzek liturgii søowa
z liturgiaÎ eucharystycznaÎ, wierni widzaÎ wyrazÂnie stoÂø søowa i stoÂø Chrystusowego Ciaøa.
Czytania posiadajaÎ wøasnaÎ opraweÎ obrzeÎdowaÎ. Lektor konÂczy czytanie søowami: ¹Oto søowo BozÇeº, zasÂ wierni odpowiadajaÎ: ¹Bogu niech beÎdaÎ dzieÎkiº.
ObrzeÎdy czytania Ewangelii saÎ bardziej rozbudowane: zaczyna je dialog wsteÎpny, znaki krzyzÇa na czole, ustach i piersi, zasÂ konÂczy ucaøowanie ksieÎgi.

110

KS. JAN MIAZEK

W mszach uroczystych obrzeÎdy saÎ ubogacone jeszcze bardziej: procesja z Ewangeliarzem do ambony, w ktoÂrej niesione saÎ sÂwiece, diakon okadza ksieÎgeÎ,
biskup mozÇe udzielicÂ bøogosøawienÂstwa Ewangeliarzem. Wymienione obrzeÎdy
majaÎ przypominacÂ, zÇe to BoÂg teraz przemawia do swego ludu, Chrystus gøosi
EwangelieÎ10.

VI. LITURGIA GODZIN I SAKRAMENTY

KosÂcioÂø czyta søowo BozÇe nie tylko podczas Mszy, ale roÂwniezÇ w Liturgii
godzin. DøuzÇsze czytanie biblijne znajduje sieÎ w godzinie czytanÂ, poøaÎczone
z drugim czytaniem patrystycznym lub hagiograficznym. Ukøad tych czytanÂ
oparty jest na takich zasadach, jak czytania mszalne. Czytania w sÂwieÎta odpowiadajaÎ obchodzonej tajemnicy. Podczas gøoÂwnych okresoÂw liturgicznych czyta
sieÎ okresÂlone ksieÎgi zgodnie z tradycjaÎ: w Adwencie teksty z Izajasza, w Wielkim PosÂcie z KsieÎgi WyjsÂcia oraz z Listu do HebrajczykoÂw, w okresie wielkanocnym ApokalipseÎ i Listy sÂw. Jana. W okresie zwykøym czytany jest i Stary,
i Nowy Testament. Ze Starego Testamentu czyta sieÎ ksieÎgi historyczne i prorockie, z Nowego ± Listy Apostolskie. MozÇna powiedziecÂ, zÇe w ciaÎgu roku
czytana jest przeszøo poøowa tekstu Starego i Nowego Testamentu. Ukøad czytanÂ w Liturgii godzin zostaø uzgodniony z ukøadem czytanÂ mszalnych, wieÎc
czytania te wzajemnie sieÎ uzupeøniajaÎ.
OproÂcz czytania døuzÇszego w godzinie czytanÂ w pozostaøych godzinach brewiarzowych znajduje sieÎ czytanie kroÂtkie. Jest dobrane odpowiednio do dnia,
okresu liturgicznego lub sÂwieÎta; podkresÂla jakiesÂ zdanie, mysÂl, søowa, na ktoÂre
trudno zwroÂcicÂ uwageÎ w czytaniu ciaÎgøym. Wierni powinni sobie cenicÂ i powazÇacÂ te czytania, bo nie pochodzaÎ one z wyboru osobistego ani z subiektywnych
upodobanÂ, lecz podaje je KosÂcioÂø i saÎ sÂcisÂle powiaÎzane z misterium Chrystusa.
Lektura tych czytanÂ to szkoøa duchowosÂci liturgicznej tak bardzo przewyzÇszajaÎca wszystkie inne.
Sakramenty to sÂwieÎte obrzeÎdy, w ktoÂrych jest obecny i dziaøa sam Chrystus, daje ludziom swoje zbawienie. SaÎ wypeønione modlitwami KosÂcioøa i zawierajaÎ søowa samego Chrystusa sprawiajaÎce to, co oznaczajaÎ. Jak caøa liturgia
sprawowane byøy w jeÎzyku øacinÂskim, ale pewne jej fragmenty byøy takzÇe
w jeÎzykach narodowych. W tak uksztaøtowanej liturgii nie byøo jednak lektury
10

Por. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza mszalnego z 1981 roku, nr 58±
110; OgoÂlne wprowadzenie do Mszaøu rzymskiego, PoznanÂ 2006, s. 55±64, 128±138, 175±176, 309;
P. De Clerk, L'Ordo lectionum missae de l'EÂglise romaine, w: PreÂsence et roÃle..., s. 239±251;
J. Janicki, ObrzeÎdy liturgii Mszy sÂwieÎtej, w: Msza sÂwieÎta, red. W. SÂwierzawski, KrakoÂw 1993, s.
229±236; B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, PoznanÂ 1992, s. 135±147.
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Pisma SÂwieÎtego. Soborowe polecenie wprowadzenia lektury Pisma do liturgii
dotyczyøo takzÇe sakramentoÂw. Nowe, posoborowe ksieÎgi bardzo roÂzÇniaÎ sieÎ
w tym wzgleÎdzie od dawnych. Obecnie pierwsza czeÎsÂcÂ liturgii wszystkich sakramentoÂw to lektura søowa BozÇego. Testy biblijne zawiera takzÇe sakrament
pokuty: saÎ one przewidziane dla formy II i III, ale roÂwniezÇ w indywidualnym
sprawowaniu sakramentu pokuty przewidziana jest mozÇliwosÂcÂ czytania Pisma
SÂwieÎtego. Odnowiona liturgia sakramentoÂw øaÎczy søowo i obrzeÎd, ukazuje, jak
czytane søowo BozÇe prowadzi do zrozumienia obrzeÎdu, jak w sakramencie
urzeczywistnia sieÎ to, o czym moÂwi søowo BozÇe. Ma to roÂwniezÇ wymiar ekumeniczny, zwøaszcza wobec protestantoÂw, tak wrazÇliwych na obecnosÂcÂ søowa
BozÇego11.

VII. PSALMY W LITURGII

WsÂroÂd wielu ksiaÎg Biblii szczegoÂlne miejsce zajmuje KsieÎga PsalmoÂw powstaøa w czasach Starego Przymierza i zawierajaÎca poetyckie piesÂni modlitewne. Psalmy uøozÇone pod natchnieniem Ducha SÂwieÎtego pochodzaÎ od Boga, nie
saÎ tylko dzieøem pobozÇnego i gøeÎbokiego duchowo czøowieka. W psalmach BoÂg
uczy ludzi, jak majaÎ sieÎ modlicÂ: uczy tresÂci modlitwy, a takzÇe jej formy.
ChrzesÂcijanie przejeÎli psalmy i uczynili je swojaÎ modlitwaÎ. Staøo sieÎ tak
dlatego, zÇe odkryli chrystologiczny charakter psalmoÂw, dostrzegli ich mesjanÂski
sens. Ojcowie KosÂcioøa ukazywali i tøumaczyli chrystologiczne znaczenie psalmoÂw, widzieli w nich proroctwo o Chrystusie i KosÂciele, szukali w psalmach
gøosu Chrystusa woøajaÎcego do Ojca lub Ojca przemawiajaÎcego do nas. SÂw.
Augustyn moÂwiø, zÇe w psalmach ukryty jest gøos Chrystusa i KosÂcioøa. Wszystko to sprawiøo, zÇe psalmy wprowadzono do liturgii.
W liturgii mszalnej psalm wykonywany jest po pierwszym czytaniu jako
odpowiedzÂ na søowo BozÇe. W dawnej liturgii byø to graduaø, sÂpiew psalmu
wykonywany na stopniu ambony, z biegiem czasu rozbudowany muzycznie.
W obecnej liturgii jest to psalm responsoryjny, ktoÂry jest integralnaÎ czeÎsÂciaÎ
liturgii søowa. Posiada wielkie znaczenie, gdyzÇ sprzyja medytacji nad søowem
BozÇym i powinien odpowiadacÂ czytaniu. Wypada, aby byø sÂpiewany, a przynajmniej lud powinien sÂpiewacÂ refren. Kantor wykonuje psalm, stojaÎc na ambonie lub w innym miejscu, caøe zgromadzenie siedzi i søucha, sÂpiewajaÎc refren.
Psalm mozÇe bycÂ roÂwniezÇ wykonany w sposoÂb ciaÎgøy, mozÇe go wykonywacÂ
11

Por. OgoÂlne wprowadzenie do Liturgii godzin, PoznanÂ 1992, nr 140±158; H.J. Sobeczko,
Czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne, w: Mirabile laudis canticum, red. H.J. Sobeczko,
Opole 2008, s. 334±339.

112

KS. JAN MIAZEK

meÎzÇczyzna lub kobieta. Jest to proklamacja søowa BozÇego, co czyni jedna
osoba: nie nalezÇy tego sÂpiewu powierzacÂ scholi ani choÂrowi. Psalmu responsoryjnego nie mozÇna zasteÎpowacÂ innym sÂpiewem.
W Liturgii godzin odmawiany jest caøy psaøterz. W dawnym brewiarzu
caøy psaøterz odmawiany byø w ciaÎgu tygodnia odpowiednio rozøozÇony na
poszczegoÂlne godziny. SoboÂr postanowiø odnoweÎ brewiarza, aby we wspoÂøczesnych warunkach kapøani oraz inni czøonkowie KosÂcioøa mogli lepiej i doskonalej go odmawiacÂ. Ustalono, zÇe psalmy nalezÇy rozøozÇycÂ nie na jeden
tydzienÂ, lecz na døuzÇszy okres: psalmy ostatecznie rozøozÇono na cztery tygodnie. W ukøadzie psalmoÂw uwzgleÎdniono tradycjeÎ, poreÎ dnia przy jutrzni i nieszporach, na niedzieleÎ wybrano psalmy najlepiej wyrazÇajaÎce misterium paschalne, w piaÎtki dobrano psalmy pokutne lub odnoszaÎce sieÎ do MeÎki PanÂskiej. W uroczystosÂci i sÂwieÎta psalmy zostaøy dobrane tak, aby nawiaÎzywaøy
tresÂciaÎ do przezÇywanej tajemnicy. Psalmy zbyt døugie podzielono na czeÎsÂci lub
rozøozÇono na szereg dni. PominieÎto psalmy tak zwane zøorzeczaÎce oraz kilka
wierszy w niektoÂrych psalmach, aby zapobiec trudnosÂciom natury psychologicznej. W psaøterzu zamieszczono teksty pomagajaÎce w lepszym zrozumieniu psalmoÂw i odmawianiu ich w duchu chrzesÂcijanÂskim. KazÇdy psalm posiada nagøoÂwek podajaÎcy jego tresÂcÂ oraz znaczenie dla zÇycia chrzesÂcijanÂskiego.
Dodano takzÇe zdanie zaczerpnieÎte z Nowego Testamentu lub z OjcoÂw KosÂcioøa wskazujaÎce na sens chrystologiczny psalmu i uøatwiajaÎce modlitweÎ nim
w duchu chrzesÂcijanÂskim. KazÇdy psalm ma roÂwniezÇ wøasnaÎ antyfoneÎ, ktoÂra
czyni z psalmu osobistaÎ modlitweÎ, zwraca uwageÎ na jakiesÂ zdanie. Antyfony
majaÎ szczegoÂlne znaczenie w uroczystosÂci i sÂwieÎta bowiem moÂwiaÎ wprost
o tresÂci wspominanej tajemnicy i wiaÎzÇaÎ jaÎ z ten sposoÂb z tresÂciaÎ psalmu.
Podobnie antyfony nawiaÎzujaÎ do przezÇywanych okresoÂw liturgicznych zwiaÎzanych z gøoÂwnymi uroczystosÂciami.
Psalmy mogaÎ bycÂ odmawiane w roÂzÇny sposoÂb w zalezÇnosÂci od rodzaju
literackiego, døugosÂci, jeÎzyka øacinÂskiego lub narodowego, od ilosÂci osoÂb modlaÎcych sieÎ. Psalmy sÂpiewa sieÎ lub odmawia w sposoÂb ciaÎgøy lub na przemian
albo tezÇ na sposoÂb responsoryjny. Na zakonÂczenie psalmu dodaje sieÎ ¹Chwaøa
Ojcu...º ± dzieÎki temu modlitwy Starego Testamentu otrzymujaÎ charakter pochwalny, chrystologiczny i trynitarny12.

12
Por. OgoÂlne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 100±135; J. Janicki, Teksty uøatwiajaÎce
odmawianie psalmoÂw: tytuøy, antyfony i modlitwy, w: Mirabile..., s. 291±304; B. Nadolski, Liturgika,
t. 2: Liturgia i czas, PoznanÂ 1991, s. 216±223; P. Petryk, Psalmy i ich powiaÎzanie z modlitwaÎ
chrzesÂcijan, w: Mirabile..., s. 307±317.
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VIII. LITURGIA PRZENIKNIEÎTA BIBLIAÎ

Wiele miejsca posÂwieÎcilisÂmy dotaÎd czytaniom Pisma SÂwieÎtego w liturgii,
czas zatem teraz zwroÂcicÂ uwageÎ na znaczenie Biblii w caøym sprawowaniu
liturgii. Liturgia utkana jest ze znakoÂw, obrzeÎdoÂw i czynnosÂci, ktoÂrych znaczenia trzeba szukacÂ w PisÂmie SÂwieÎtym. Takie znaki, jak wyciaÎgnieÎcie raÎk, bicie sieÎ
w piersi, naøozÇenie raÎk czy postawy ciaøa: stanie, siedzenie, skøon, lezÇenie krzyzÇem lub procesja majaÎ swoje biblijne znaczenie sieÎgajaÎce Starego Przymierza
i aktualne w Nowym Przymierzu. Wydarzenia z historii zbawienia poprzedzajaÎcej przyjsÂcie Chrystusa zapowiadaøy zbawienie przez Niego dokonane
i saÎ wspominane w obrzeÎdach KosÂcioøa dzisÂ urzeczywistniajaÎcych to zbawienie.
Søowa modlitwy eucharystycznej codziennie przywoøujaÎ OstatniaÎ WieczerzeÎ
i ustanowienie Eucharystii, nawiaÎzujaÎc tym samym do wieczerzy paschalnej
Izraela. Podobnie mozÇemy spojrzecÂ na liturgieÎ wszystkich sakramentoÂw ± staje
sieÎ ona w peøni zrozumiaøa dopiero w sÂwietle biblijnych wydarzenÂ i znakoÂw.
Przykøadem mozÇe bycÂ liturgia chrztu: obrzeÎd polania wodaÎ i wypowiadane
søowa, namaszczenie olejem sÂwieÎtym, wreÎczenie biaøej szaty i zapalonej sÂwiecy
± posiadajaÎ biblijne korzenie13.
Søowa Pisma SÂwieÎtego nie tylko saÎ czytane w liturgii, ale roÂwniezÇ stajaÎ sieÎ
modlitwami i sÂpiewami liturgicznymi. Przykøadem mozÇe bycÂ liturgia mszalna.
SÂpiew na wejsÂcie to zwykle søowa psalmu lub tekst dosøownie wyjeÎty z ksiaÎg
Starego i Nowego Testamentu. Przywoøywane w liturgii, wskazujaÎ, izÇ wyrazÇane
w nich misterium teraz staje sieÎ rzeczywistosÂciaÎ. Søowa psalmu, peøne uwielbienia, dzieÎkczynienia czy prosÂby, sprawiajaÎ, izÇ zgromadzenie staje sieÎ znakiem
ludu BozÇego Nowego Przymierza. SÂpiew na KomunieÎ to roÂwniezÇ søowa psalmu
lub teksty z ksiaÎg Pisma. Najbardziej znaczaÎce saÎ tutaj søowa samego Chrystusa
wyjeÎte z Ewangelii dnia: to, o czym moÂwiø, teraz, w momencie Komunii sakramentalnej staje sieÎ dla wierzaÎcych rzeczywistosÂciaÎ. W codziennej liturgii mszalnej caøe zgromadzenie, øaÎczaÎc sieÎ z mocami niebios, sÂpiewa aklamacjeÎ ¹SÂwieÎty,
SÂwieÎty, SÂwieÎty...º: saÎ to søowa pochodzaÎce z KsieÎgi Izajasza, z jego wizji nieba.
Modlitwy liturgiczne czerpiaÎ swe natchnienie i swego ducha z Pisma SÂwieÎtego, pod wpøywem Pisma powstawaøy. Mamy tutaj do czynienia z roÂzÇnym
wykorzystaniem sÂwieÎtego tekstu. Znajdujemy w teksÂcie oracji caøe wyrazÇenia
biblijne, ktoÂre saÎ przez autora przywoøywane, interpretowane, odnoszone do
tresÂci celebry i duchowych potrzeb zgromadzenia. Søowa biblijne stajaÎ sieÎ wyrazem uwielbienia, dzieÎkczynienia lub prosÂby. W wielu modlitwach odkrywamy natchnienie biblijne, w innych biblijnaÎ terminologieÎ. Oracje saÎ owocem
13

ZwiaÎzek Biblii z liturgiaÎ omawiajaÎ: J. DanieÂlou, Bible et liturgie, Paris 1958; C. Vagaggini, Il
senso teologio Della liturgia, Roma 1965, s. 428±456; A.M. Triacca, Biblia e liturgia, w: Nuovo
dizionario di liturgia, Roma 1988, s. 163±184.
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kontemplacji søoÂw Pisma SÂwieÎtego, wyrazem rozumienia przez KosÂcioÂø tajemnicy Chrystusa objawionej w PisÂmie. Ten duch biblijny panuje w liturgii rzymskiej odznaczajaÎcej sieÎ powsÂciaÎgliwosÂciaÎ i prostotaÎ. Przykøadem wpøywu Biblii
niech beÎdaÎ dwie modlitwy eucharystyczne. Pierwsza modlitwa eucharystyczna,
Kanon rzymski, jedyna modlitwa odmawiana od starozÇytnosÂci azÇ do reformy
soborowej, przywoøuje ofiary Starego Przymierza: ofiareÎ sprawiedliwego Abla,
patriarchy Abrahama i kapøana Melchizedeka. Trzecia modlitwa eucharystyczna, powstaøa w naszych czasach, moÂwi, zÇe BoÂg nieustannie gromadzi swoÂj lud,
aby na caøej ziemi skøadaø Mu ofiareÎ czystaÎ. Jest to przywoøanie søoÂw proroka
Malachiasza, ktoÂry zapowiadaø, izÇ w czasach mesjanÂskich skøadana beÎdzie Bogu
na caøej ziemi ofiara czysta. Jest niaÎ Ofiara eucharystyczna, skøadana Bogu
przez KosÂcioÂø, lud Nowego Przymierza14.

IX. TEOLOGIA LITURGII SèOWA

KosÂcioÂø od samego poczaÎtku czyta Pismo SÂwieÎte podczas liturgii, czyli wtedy, kiedy celebruje misterium zbawienia dokonane przez Chrystusa. W zgromadzeniu liturgicznym posÂroÂd zebranych w Jego imieÎ jest obecny Chrystus
w swoim søowie, albowiem gdy w KosÂciele czyta sieÎ Pismo SÂwieÎte, woÂwczas
On sam moÂwi (KL 7), w czytaniach wyjasÂnianych w homilii BoÂg przemawia do
swego ludu (KL 33). Czytania biblijne nie saÎ zatem lekturaÎ tekstoÂw historycznych czy budujaÎcych opowiadanÂ. StajaÎ sieÎ zÇywym søowem Boga, wypowiedzianym w przeszøosÂci, ale ciaÎgle na nowo aktualnym dla coraz to nowych pokolenÂ
chrzesÂcijan. Duch SÂwieÎty sprawia, zÇe to, co staøo sieÎ niegdysÂ raz jeden, urzeczywistnia sieÎ dzisiaj w tutaj sprawowanej liturgii.
W momencie gøoszenia søowa BozÇego KosÂcioÂø ukazuje sieÎ jako lud BozÇy
Nowego Przymierza zasøuchany w søowa dajaÎce zbawienie i zÇycie wieczne.
Zgromadzenie, tak bardzo zroÂzÇnicowane pod wzgleÎdem wiekowym, spoøecznym, kulturowym, søucha swego Pana. ZnoÂw Duch SÂwieÎty sprawia, zÇe usøyszane søowo BozÇe zostaje przyjeÎte i przynosi owoc w codziennym zÇyciu. W ten
sposoÂb søuchanie søowa BozÇego przyczynia sieÎ do budowania i wzrostu KosÂcioøa. WierzaÎcy powinni usøyszane søowo BozÇe gøosicÂ, przynajmniej przez sÂwiadectwo swojego zÇycia.
Liturgia søowa pozostaje w sÂcisøym zwiaÎzku z liturgiaÎ eucharystycznaÎ. Ze
stoøu søowa KosÂcioÂø czerpie naukeÎ, przy stole eucharystycznym coraz bardziej
sieÎ usÂwieÎca. Liturgia søowa i liturgia eucharystyczna tak sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ ze sobaÎ,
zÇe stanowiaÎ jeden akt kultu. Søowo BozÇe zwiastuje przymierze mieÎdzy Bogiem
14

Por. M. AugeÂ, SpiritualitaÁ liturgica, Milano 1998, s. 107±109.
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i ludzÂmi, w Eucharystii to nowe i wieczne przymierze jest odnawiane. Søowa
Pisma przypominajaÎ wydarzenia historii zbawienia, w Eucharystii ta historia
ukazuje sieÎ w sakramentalnych znakach. PowyzÇsze søowa z dokumentoÂw kosÂcielnych wskazujaÎ, zÇe søowo ma prowadzicÂ do sprawowanej Eucharystii, gøoszone i wysøuchane ma sieÎ stacÂ EucharystiaÎ (wyrazÇenie z jednego z mszalikoÂw
wøoskich). Codziennie sprawujemy EucharystieÎ wedøug niezmiennego rytu,
przezÇywamy w niej peønieÎ tajemnicy zbawienia. Czytania zmieniajaÎce sieÎ kazÇdego dnia ukazujaÎ momenty jej realizacji i roÂzÇne jej aspekty, pozwalajaÎ przezÇywacÂ jaÎ gøeÎbiej w roÂzÇnych okresach roku liturgicznego. Usøyszane søowo trzeba
øaÎczycÂ z ofiaraÎ Chrystusa. NajgøeÎbsza odpowiedzÂ na søowo to oddanie siebie
z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa Ojcu: søowo wzywajaÎce zawsze
do nawroÂcenia wskazuje w czym ma sieÎ wyrazicÂ nasza ofiara, co ma bycÂ naszym
darem duchowym w tej wøasÂnie Eucharystii. Takie wewneÎtrzne øaÎczenie liturgii
søowa z liturgiaÎ eucharystycznaÎ pozwala przezÇywacÂ MszeÎ rzeczywisÂcie jako
jeden akt kultu. Bogata tresÂciowo liturgia søowa ubogaca liturgieÎ eucharystycznaÎ, ktoÂra przez swe staøe modlitwy mozÇe sprawiacÂ wrazÇenie pewnej monotonnosÂci. Dobrze jest, jesÂli przejsÂcie od søowa do Eucharystii zostaje wskazane
w homilii, prowadzi zgromadzonych od stoøu søowa do stoøu Eucharystii15.
W naszych teologicznych rozwazÇaniach trzeba jeszcze wspomniecÂ o tak
zwanej liturgicznej interpretacji Pisma SÂwieÎtego. Polega ona na tym, zÇe odczytany fragment Pisma przyjmuje roÂzÇne znaczenie w zalezÇnosÂci od tego, w jakim
okresie liturgicznym lub w jakie sÂwieÎto zostaje odczytany. Przykøadem mogaÎ
bycÂ adwentowe czytania z KsieÎgi Izajasza: stajaÎ sieÎ one w tym czasie oczekiwania na BozÇe Narodzenie jakby proroctwem o tajemnicy wcielenia. Liturgia
rzymska czyta prolog Ewangelii sÂw. Jana w BozÇe Narodzenie, wyrazÇenie ¹Søowo staøo sieÎ Ciaøemº øaÎczy z narodzeniem Chrystusa w Betlejem. Liturgia
bizantyjska prolog czyta w NiedzieleÎ Zmartwychwstania: w klimacie wielkanocnym søowa te nabierajaÎ jakzÇe innego znaczenia ± wcielenie øaÎczy liturgia
wprost ze zmartwychwstaniem. Takich przykøadoÂw jest wiele, znajaÎ je ci, ktoÂrzy
zÇyjaÎ rytmem roku liturgicznego. MozÇna powiedziecÂ, zÇe liturgia interpretuje
Pismo SÂwieÎte.
* * *

Lektura Biblii w liturgii ma swojaÎ døugaÎ historieÎ, nalezÇy do istoty zÇycia
duchowego KosÂcioøa. KosÂcioÂø wierzy, zÇe BoÂg moÂwi wtedy do swego zgromadzonego ludu, Chrystus nieustannie gøosi swojaÎ EwangelieÎ. W tym liturgicznym
klimacie wierni søuchali i poznawali søowo BozÇe, tylko niektoÂrzy z nich przez
15

Por. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza mszalnego z 1981 roku,
nr 4±10.
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caøe wieki mieli dosteÎp do lektury indywidualnej. Wraz z wynalezieniem druku
i upowszechnieniem umiejeÎtnosÂci czytania coraz wieÎcej wiernych braøo Pismo
SÂwieÎto do reÎki: nadal jednak liturgiczne czytanie Biblii posiadaøo swoje teologiczne znaczenie. W naszych czasach mamy znacznie øatwiejszy dosteÎp do Pisma SÂwieÎtego, dla bardzo wielu wiernych codzienna lub czeÎsta jego lektura jest
normalnaÎ praktykaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. Biblia w liturgii stoi jednak w centrum zÇycia liturgicznego i duchowosÂci KosÂcioøa. Lektura osobista przygotowuje
do søuchania søowa BozÇego we wspoÂlnocie KosÂcioøa i staje sieÎ przedøuzÇeniem
spotkania z zÇywym søowem Boga przyjeÎtym posÂroÂd KosÂcioøa.
Bible and Liturgy
Summary
Bible and liturgy are the main sources of the Church's life. The Bible tells us
about God saving man and the liturgy makes present the salvation given by God.
The presentation of the Bible in the liturgy begins with the description of the synagogue worship at the time of the early Church. Since the beginning Christians read
the Bible during the liturgy. The liturgy of the word was formed gradually, until it
reached its final shape in he antiquity. That form was preserved till the Second
Vatican Council. The Council resolved to enrich the table of the Divine Word and
to read the Scripture in a cycle longer than one year. For Sundays and festivities has
been introduced a triennial cycle, the readings of the liturgy of the hours have been
changed, biblical readings have been added to the liturgy of the sacraments and the
Psalms have been distributed in a 4-weeks cycle.
The words of the Bible are not only read but they become prayer and song. The
liturgical prayers draw their inspiration, words and expressions from the Scripture. It
is Christ who proclaims the gospel, God speaks to his people and the Church listens
to the Divine Word. The liturgy of the Word is closely connected with the liturgy of
the Eucharist. During the Mass, the table of the Divine Word and the table of the
Eucharist are spread.
S ø o w a k l u c z o w e: liturgia synagogalna, rozwoÂj liturgii søowa, reforma soborowa, Msza, Liturgia godzin, sakramenty, liturgia przeniknieÎta BibliaÎ
K e y w o r d s: synagogue worship, liturgy of the Word, Second Vatican Council,
Holy Mass, Liturgy of the hours
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BIBLIA I KATECHETYKA

W literaturze katechetycznej wielokrotnie byø podejmowany temat Biblii
w katechezie, co nie dziwi, jesÂli uwzgleÎdni sieÎ, zÇe od poczaÎtku istnienia KosÂcioøa
katecheza zostaøa wpisana w posøugeÎ søowa, realizowanaÎ w roÂzÇnej formie na
przestrzeni wiekoÂw1. ZwiaÎzki zachodzaÎce pomieÎdzy BibliaÎ i katechezaÎ w duzÇej
mierze zostaøy zdeterminowane rozwojem katechetyki, ktoÂra jako czeÎsÂcÂ teologii stanowi naukowaÎ refleksjeÎ nad katechezaÎ, a w zwiaÎzku z tym ma wymiar
praktyczny, poniewazÇ skoncentrowana jest na przekazywaniu wiary i chrzesÂcijanÂskim wychowaniu do niej2. Rodzi sieÎ wieÎc zasadnicze pytanie: jak w historii
ksztaøtowaøy sieÎ relacje pomieÎdzy katechetykaÎ, w ktoÂrej dokonywaøy sieÎ okresÂlone przeobrazÇenia, i BibliaÎ? WyjasÂniania w tym wzgleÎdzie saÎ tym bardziej
istotne, zÇe do tej pory temat zwiaÎzku mieÎdzy rozwojem katechetyki i BibliaÎ
byø poruszany jedynie posÂrednio (najczeÎsÂciej jako waÎtek zagadnienia ¹Biblia
w katechezieº.

I. BIBLIA I KATECHETYKA
JAKO METODYKA NAUCZANIA RELIGII

PoczaÎtki naukowej refleksji nad katechezaÎ sieÎgajaÎ 1774 roku, bowiem w tym
czasie na polecenie cesarzowej austriackiej Marii Teresy wprowadzono do szkoÂø
teologicznych nauczanie katechetyki jako odreÎbnej dyscypliny, wchodzaÎcej
w skøad teologii pastoralnej. W XVIII wieku pojawiaøy sieÎ juzÇ pierwsze opracowania ksiaÎzÇkowe, ktoÂre mozÇna uznacÂ za odreÎbne i samodzielne podreÎczniki
katechetyki, przy czym przyjmuje sieÎ, zÇe dla naukowej, katolickiej katechetyki
1

Por. R. Murawski, Stosunek ewangelizacji do katechezy w dziejach katechezy, w: EwangelizowacÂ czy katechizowacÂ, red. S. DziekonÂski, Warszawa 2002, s. 15.
2
Por. M. Majewski, Katechetyka, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, kol. 1021.
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podstawy opracowaø J.B. Hirscher w podreÎczniku pt. Katechetik wydanym
w 1840 roku. RozwoÂj katechetyki jako oddzielnej dyscypliny naukowej nastaÎpiø
jednak pod koniec wieku XIX, przede wszystkim pod wpøywem nowych nurtoÂw
pedagogiczno-psychologicznych. W pierwszych opracowaniach katechetycznych tamtego czasu analizie byøy poddawane pojeÎcia nauczania i wychowania,
wskazywano praktyczne mozÇliwosÂci osiaÎgnieÎcia celu katechetycznego, øaÎczaÎc go
jedynie z dosÂwiadczeniami ludzkimi i naukami sÂwieckimi3.
W wieku XIX katechetyka, jakkolwiek byøa utozÇsamiana z metodykaÎ nauczania religii, podobnie jak caøa teologia, podjeÎøa dziaøania majaÎce ochronicÂ jaÎ
przed wypaczeniami teologicznymi okresu osÂwiecenia i szerzaÎcymi sieÎ praÎdami
liberalizmu, racjonalizmu i modernizmu. OficjalnaÎ naukaÎ staøa sieÎ neoscholastyka, a jej metody prowadziøy do budowania nauki KosÂcioøa za pomocaÎ precyzyjnie zdefiniowanej, na jasnych pojeÎciach opartej i wedøug logicznego porzaÎdku usystematyzowanej teologii. PraÎdy te mocno wpøyneÎøy na katechezeÎ XIX
wieku, ktoÂra ukøadem tresÂci odzwierciedlaøa teologieÎ naukowaÎ. Podobnie jak
w teologii systematycznej materiaø katechizmowy miaø ukøad logiczny i byø
podzielony na traktaty. Nieskomplikowana metodyka katechezy opieraøa sieÎ
na dedukcyjnym toku posteÎpowania katechetycznego, ktoÂry polegaø na analizowaniu i wyjasÂnianiu pojeÎcÂ zawartych w formuøach katechizmowych4. Katecheza zostaøa sprowadzona do przekazu wiedzy religijnej, wyrazÇonej w sÂcisøych
sformuøowaniach teologicznych i teologicznym jeÎzyku. Opinia ta znajduje swe
odzwierciedlenie mieÎdzy innymi we wskazaniach adresowanych do katechetoÂw
austriackich:
¹Przy wyjasÂnianiu nalezÇy dokøadnie trzymacÂ sieÎ søoÂw katechizmu, bez odnoszenia sieÎ do innych ksiaÎzÇek religijnych [...] BeÎdzie przy tym rzeczaÎ bardzo
dobraÎ, jezÇeli przeczyta sieÎ najpierw powoli i z wøasÂciwaÎ intonacjaÎ odpowiedzÂ
katechizmu, nasteÎpnie przeanalizuje sieÎ dokøadnie: najpierw podmiot i orzeczenie zdania gøoÂwnego, potem podmiot i orzeczenie zdania pobocznego oraz
ich pokrewne czøony. JuzÇ to proste rozøozÇenie zdania na czeÎsÂci wystarczy
niekiedy, aby danaÎ rzecz uczynicÂ jasÂniejszaÎ. Gdyby jednak mimo to trzeba
byøo wyjasÂnicÂ jakiesÂ søowo, to nalezÇy uczynicÂ kroÂtko i bez rozwlekøosÂciº5.

Ze wzgleÎdu na gøoszenie prawd teologicznych katechezeÎ pozostajaÎcaÎ w nurcie scholastycznym cechowaø przede wszystkim doktrynalizm, lecz mozÇna byøo
dostrzec takzÇe moralizm i historycyzm. Z Biblii wyciaÎgano jedynie wnioski
dotyczaÎce posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego (moralizm). TresÂci biblijne i wydarzenia z zÇycia Chrystusa byøy ukazywane w perspektywie przeszøej (history3

Por. R. Czekalski, Katecheza komunikacjaÎ wiary, Pøock 2006, s. 27±29.
Por. W. Koska, Katechetyka, PoznanÂ 1993, s. 30.
5
Por. R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, ¹Ateneum KapøanÂskieº 71(1978) nr 417,
s. 51±52.
4

BIBLIA I KATECHETYKA

119

cyzm). Biblia peøniøa wieÎc roleÎ pomocniczaÎ i søuzÇebnaÎ, stanowiøa zÂroÂdøo argumentoÂw lub budujaÎcych przykøadoÂw6.
Na takich zaøozÇeniach zostaø oparty katechizm Deharbe'a wydany w Regensburgu w 1847 roku, ktoÂry niemal caøkowicie byø pozbawiony zwiaÎzku
z BibliaÎ, poniewazÇ poza sformuøowaniami dogmatyczno-apologicznymi przekazywaø jedynie historieÎ religii od stworzenia sÂwiata do wspoÂøczesnosÂci7. JuzÇ
sam tytuø katechizmu Deharbe'a: Grosser Katholischer Katechismus mit einem
Abrisse der Religionsgeschichte wyrazÇaø dwoistosÂcÂ nauczania i historycznosÂcÂ
ujmowania Pisma SÂwieÎtego. Obok katechizmu nadal nauczano historii biblijnej, prezentowanej w tzw. biblijkach, ktoÂre koncentrowaøy uwageÎ gøoÂwnie na
biografii prorokoÂw, nie zasÂ na ich nauce. W ten sam sposoÂb byøy ukazywane
postacie historyczne (np. MojzÇesz, Dawid, Izajasz) i postacie z ksiaÎg dydaktycznych (np. Tobiasz, Hiob). Miaøo to zresztaÎ zastosowanie moralne, ktoÂremu
w biblijkach posÂwieÎcano wiele uwagi. Historycyzm ten nabraø jednak specyficznego zabarwienia w konteksÂcie egzegezy liberalnej ± staø sieÎ w pewnym sensie
apologiaÎ historycznosÂci Pisma SÂwieÎtego, ale roÂwnoczesÂnie dostrzec mozÇna
w nim ujeÎcie bardziej podkresÂlajaÎce moment Objawienia. W tym wzgleÎdzie
wyroÂzÇnia sieÎ stanowisko I. Schustera, ktoÂry daÎzÇyø do ujeÎcia historii biblijnej
bardziej w aspekcie historii zbawienia, a poza tym uwypukliø zwiaÎzek mieÎdzy
Starym i Nowym Testamentem. DzieÎki Schusterowi utrwaliø sieÎ na wiele dziesiaÎtkoÂw lat okresÂlony kanon historii biblijnej, czyli schemat miejsc Starego
i Nowego Testamentu w nauce szkolnej8.
Problem wzajemnych zwiaÎzkoÂw katechizmu i Pisma SÂwieÎtego ozÇyø z nowaÎ
siøaÎ na przeøomie wieku XIX i XX, pod wpøywem nowego ruchu katechetycznego zwanego ¹ruchem metodyº. Ruch ten wypracowaø tzw. metodeÎ monachijskaÎ, opartaÎ na systemie dydaktycznym nauk sÂwieckich, okresÂlanym teoriaÎ
stopni formalnych, wypracowanych przez J.F. Herbarta (1776±1841), a nasteÎpnie udoskonalonych przez jego ucznioÂw T. Zillera (1817±1882) i W. Reina
(1847±1929). Na grunt katechezy metodeÎ monachijskaÎ przeszczepiø katecheta
i kaznodzieja z Monachium ks. H. Stieglitz (1868±1920). Ulepszyli teÎ metodeÎ
O. Willmann (1862±1920), A. Weber (1868±1947), J. Pichler (1860±1927)
i W. Pichler (1862±1938)9. OpierajaÎc sieÎ na teorii stopni formalnych, wprowadzono do nauki religii poglaÎd. W praktyce poglaÎd czeÎsto byø tworzony na
podstawie obrazu biblijnego, ktoÂry odpowiadaø, zadaniem katechetoÂw, danej
prawdzie dogmatycznej (np. opowiadanie o chrzcie Jezusa w Jordanie byøo
poglaÎdowym przedstawieniem nauki o TroÂjcy SÂwieÎtej). W katechezie biblijnej
zaczeÎto tezÇ stosowacÂ tzw. Skopusmethode, polegajaÎcaÎ na wyprowadzaniu z pe6
7
8
9

Por.
Por.
Por.
Por.

A.E. Klich, Pismo sÂwieÎte w polskiej katechezie posoborowej, KrakoÂw 2005, s. 31.
tamzÇe, s. 30.
J. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, KrakoÂw 1992, s. 39±40.
Czekalski, dz. cyt., s. 29.
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rykop biblijnych definicji katechizmowych (np. opowiadanie o uciszeniu burzy
na morzu miaøo prowokowacÂ pytania: Kto to jest BoÂg? Co znaczy stworzycÂ?).
W ten sposoÂb wsÂroÂd katechetoÂw powstaøy dwie grupy prezentujaÎce odmienne
stanowiska. W pierwszym przypadku domagano sieÎ prymatu historii biblijnej,
przynajmniej przez cztery lub szesÂcÂ pierwszych lat nauczania. Drudzy natomiast bronili prymatu katechizmu.
Na pierwszym etapie rozwoju katechetyki wychowanie do wiary byøo wieÎc
oparte na nauce katechizmu, co mozÇna tøumaczycÂ odpowiedziaÎ na potrzeby
czasu oraz dominacjaÎ teologii scholastycznej, a poÂzÂniej neoscholastycznej. W takiej formacji katechizowanego Pismo SÂwieÎte stanowiøo jedynie narzeÎdzie do
zrealizowania innych celoÂw, caøkowicie pozabiblijnych. Charakterystyczne dla
tego rodzaju korzystania z Biblii byøo zaniechanie poszukiwania w niej tresÂci
wiary10.

II. BIBLIA I KATECHETYKA
JAKO DYDAKTYKA NAUCZANIA RELIGII

Na gruncie katechetyki dosÂcÂ szybko rozpoczeÎto nowe poszukiwania w celu
ulepszenia metody monachijskiej. Nowy impuls przyszedø ze strony pedagogiki
przezÇyciowej i pedagogiki ¹szkoøy pracyº, ktoÂre zwroÂciøy uwageÎ, zÇe dziecko
lepiej przyswaja sobie pewne tresÂci i wartosÂci przez czynne dziaøanie. Dotychczasowa metodyka zostaøa poszerzona o zagadnienia wchodzaÎce w zakres dydaktyki. ZaczeÎto identyfikowacÂ katechetykeÎ z dydaktykaÎ nauczania religii11.
WsÂroÂd autoroÂw utozÇsamiajaÎcych katechetykeÎ z dydaktykaÎ nauczania religii
wyroÂzÇnicÂ nalezÇy ks. J. Dajczaka, poniewazÇ w swojej refleksji wyjasÂniø on samo
pojeÎcie dydaktyki i bardziej szczegoÂøowo okresÂliø jej zwiaÎzki z katechetykaÎ:
¹[...] dydaktyka jest naukaÎ o zagadnieniach zwiaÎzanych z nauczaniem [...] Nie
jest ona samodzielnaÎ naukaÎ, lecz czeÎsÂciaÎ pedagogiki. Dzieli sieÎ na dydaktykeÎ
ogoÂlnaÎ i szczegoÂøowaÎ. OgoÂlna zajmuje sieÎ przedstawianiem ukøadu spoÂjnego
wspoÂøzalezÇnych od siebie najogoÂlniejszych zasad i prawideø nauczania. SzczegoÂøowa metodyka nauczania rozprawia natomiast o zastosowaniu tych zasad
do poszczegoÂlnych gaøeÎzi nauczania z uwzgleÎdnieniem swoistych struktur kazÇdej wiedzy w programach nauki szkolnejº12.

10
11
12

Por. Z. Marek, Biblia w katechetycznej posøudze søowa, KrakoÂw 1998, s. 104±105.
Por. Czekalski, dz. cyt., s. 33±34.
J. Dajczak, Katechetyka, Warszawa 1956, s. 9.
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PrzenoszaÎc takie rozumienie dydaktyki w obszar katechetyki Dajczak wyjasÂniø:
¹Katechetyka jest naukaÎ o podstawach metodycznych, psychologicznych
i przezÇyciowych katechezy, o jej budowie wewneÎtrznej i celach, ktoÂre ona
zamierza osiaÎgnaÎcÂ, szczegoÂlnie w dziedzinie wychowania chrzesÂcijanÂskiegoº13.

Wedøug niego problematykeÎ tak rozumianej dydaktyki stanowiaÎ: dydaktyka ogoÂlna i szczegoÂøowa, historia katechezy, osobowosÂcÂ katechety oraz duszpasterstwo katechetyczne. KsiaÎdz Dajczak traktowaø wieÎc katechetykeÎ jako
dydaktykeÎ zajmujaÎcaÎ sieÎ podstawami, procesem i zasadami nauczania religii.
UwazÇaø, zÇe katechetyka powinna wøaÎczycÂ sieÎ w nurt badanÂ dydaktycznych,
przenoszaÎc je do katechezy14. PoglaÎdy te miaøy przeøozÇenie na praktykeÎ katechetycznaÎ. Katecheza byøa pojmowana jako szczegoÂlna odmiana lekcji szkolnej, uczestnik katechezy jako uczenÂ, a katecheta jako nauczyciel, tyle zÇe re±
ligii15.
W okresie mieÎdzywojennym nowe mysÂli dydaktyczne rozwijajaÎce sieÎ w pedagogice sÂwieckiej starano sieÎ ± z roÂzÇnym skutkiem ± przenosicÂ na teren katechetyki. Czyniono to najczeÎsÂciej w sposoÂb niepeøny i wybioÂrczy, przyjmujaÎc
zasadeÎ, zÇe z kazÇdej metody nalezÇy bracÂ i stosowacÂ w pracy katechetycznej
jedynie to, co najlepsze. Koncentrowano sieÎ gøoÂwnie na idei ¹szkoøy pracyº.
DowartosÂciowujaÎc dziaøanie dziecka w przyswajaniu tresÂci religijnych, jego
aktywnosÂcÂ i twoÂrczosÂcÂ, postulowano urozmaicenie lekcji przez prowadzenie
rozmoÂw z uczniami, prace z dokumentami, wykorzystywanie Pisma SÂwieÎtego,
tradycji, liturgii, zÇyciorysoÂw sÂwieÎtych. Bardziej zaczeÎto liczycÂ sieÎ z etapami
rozwoju religijnego dziecka. W katechezie dowartosÂciowano element przezÇyciowy, co nalezÇy postrzegacÂ jako ukøon w kierunku pedagogiki przezÇyciowej16.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe wøasÂnie w okresie mieÎdzywojennym w metodyce katechezy biblijnej ujmowanej jako historia zbawienia pojawiø sieÎ nowy element ±
psychologizujaÎcy pedagogizm. Na pierwszy plan wysunieÎto postacie z Pisma
SÂwieÎtego i na ich przezÇyciach psychicznych koncentrowano katechezeÎ. W ten
sposoÂb pierwsze miejsce oddano psychologowi, a nie egzegecie. Niejednokrotnie nie uwzgleÎdniano hagiografa. TroszczaÎc sieÎ o rozbudzenie zainteresowania
dziecka, zÂroÂdøem tresÂci katechetycznych czyniono nawet apokryfy, legendy czy
prywatne objawienia17. Wprowadzenie motywoÂw psychologicznych i psychologiczna dramatyzacja tekstoÂw biblijnych, jakkolwiek miaøy znaczenie dla ksztaø13
14
15
16
17

TamzÇe, s. 10.
Por. Czekalski, dz. cyt., s. 34.
Por. Koska, dz. cyt., s. 9.
Por. Czekalski, dz. cyt., s. 35.
Por. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, s. 38±41.
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towania charakteru wychowanka, zaciemniaøy dystans pierwotnego narratora
biblijnego wobec opisywanych wydarzenÂ18.
W katechetyce utozÇsamianej z dydaktykaÎ nauczania religii Pismo SÂwieÎte
nadal wieÎc odgrywaøo roleÎ søuzÇebnaÎ. Objawienie zawarte w søowie BozÇym nie
byøo w peøni odczytywane i przekazywane. W nauczaniu katechetycznym nadal
køadziono akcent na upoglaÎdowienie prawd dogmatycznych, przy czym z biegiem czasu coraz wieÎkszaÎ uwageÎ zaczeÎto zwracacÂ na ksztaøcenie charakteru
dziecka. W ten sposoÂb katechetyka osiaÎgaøa kolejny etap rozwoju, na ktoÂrym
zostaøa utozÇsamiona z pedagogikaÎ religijno-moralnaÎ.

III. BIBLIA I KATECHETYKA
JAKO PEDAGOGIKA RELIGIJNO-MORALNA

Pierwszym, ktoÂry nazwaø katechetykeÎ pedagogikaÎ religijno-moralnaÎ, byø
niemiecki katechetyk J. GoÈttler. PostulujaÎc wieÎksze otwarcie w katechetyce
na zdobycze nowych kierunkoÂw dydaktyki, zwøaszcza lepsze wykorzystanie
idei, jakie zostaøy sformuøowane przez ¹szkoøeÎ pracyº, jednoznacznie podkresÂliø koniecznosÂcÂ budzenia przezÇycÂ religijnych u dzieci. SpecyfikeÎ teÎ jeszcze bardziej rozwinaÎø L. Bopp, ktoÂry jest najwazÇniejszym reprezentantem katechetyki
jako pedagogiki religijno-moralnej. Wedøug niego katechetyka jest naukaÎ o wychowawczej, liturgicznie zorganizowanej nauce religii, ktoÂrej udziela KosÂcioÂø
religijnie niedojrzaøym dzieciom i møodziezÇy. Katechetyka, jak twierdziø Bopp,
jest naukaÎ posÂredniaÎ mieÎdzy pedagogikaÎ a teologiaÎ pastoralnaÎ. Jego zdaniem,
katechetyka posiada weÎzÇszy zakres nizÇ pedagogika, a roÂwnoczesÂnie jest od niej
bogatsza o wymiar teocentryczny i soteriologiczny. Katechetyka ± wedøug Boppa ± jest zarazem naukaÎ pedagogicznaÎ i teologicznaÎ. Jej przedmiotem materialnym jest KosÂcioÂø19.
Katechetyka jako pedagogika religijno-moralna znalazøa w Polsce swoich zwolennikoÂw, ktoÂrzy dokonawszy odpowiednich rozroÂzÇnienÂ, wskazali
na zwiaÎzki zachodzaÎce mieÎdzy katechetykaÎ a teologiaÎ pastoralnaÎ, psychologiaÎ i pedagogikaÎ. NalezÇeli do nich: Z. Bielawski20, J. èapot21, ks. J. Bo18

Por. Klich, dz. cyt., s. 29.
Por. tamzÇe, s. 37±38
20
Por. Wedøug Z. Bielawskiego katechetyka podaje katechetom zasady naukowe wychowania dzieci i møodziezÇy chrzesÂcijanÂskiej azÇ do osiaÎgnieÎcia przez nich peønego rozwoju zÇycia religijnego. Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, LwoÂw 1931, s. 2.
21
Zdaniem J. èopota, katechetyka wskazuje, w jaki sposoÂb wychowawcze wartosÂci prawdy
religijnej, ktoÂraÎ ukazuje teologia, dziaøajaÎ na duszeÎ ludzkaÎ i w jakich warunkach beÎdaÎ dziaøacÂ na
dusze dzieci i møodziezÇy. Ze wzgleÎdu na wøasne dosÂwiadczenie zebrane w trakcie katechezy przy
19
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czar22. Uprawianie tego typu katechetyki wpisywaøo sieÎ bardzo dobrze
w dominujaÎcaÎ w refleksji pedagogoÂw pierwszej poøowy wieku XX ideeÎ
formacji charakteru, ktoÂra miaøaby bycÂ reakcjaÎ na zauwazÇalnaÎ rozbiezÇnosÂcÂ
pomieÎdzy kulturaÎ duchowaÎ i kulturaÎ technicznaÎ. F.G. Foerster do negatywnych tendencji epoki zaliczyø materializm zÇyciowy o podøozÇu egoistycznym, nerwowosÂcÂ, zaniedbanie møodziezÇy pod wzgleÎdem moralnym, brak
siøy charakteru23.
Ksztaøtowanie charakteru moralnego staøo sieÎ gøoÂwnym celem wychowania
chrzesÂcijanÂskiego. Pisaø o tym Pius XI w encyklice o chrzesÂcijanÂskim wychowaniu møodziezÇy Divini illius magistri. PapiezÇ wyjasÂniaø, zÇe charakteru nie
mozÇna ksztaøcicÂ z pominieÎciem religii i zÂroÂdeø øaski24. W podobnym duchu
wypowiadaø sieÎ J. Bilczewski, ktoÂry w swoim dziele pt. Charakter podaø mieÎdzy
innymi dwa gøoÂwne kryteria nabycia i wyksztaøcenia w sobie charakteru chrzesÂcijanÂskiego:
· przyjeÎcie prawd religijno-moralnych, odczytanych w Objawieniu i odbieranych jako wola BozÇa, odnoszaÎcych sieÎ zwøaszcza do celu zÇycia na ziemi
i w wiecznosÂci;
Î bianie i uzasadnianie wszystkiego, co BoÂg objawiø i czego
· rozumowe zgøe
KosÂcioÂø naucza25.
W stanowisku Bilczewskiego bez trudu mozÇna dostrzec bezposÂrednie odniesienie do Biblii i podkresÂlenie jej znaczenia w wychowaniu chrzesÂcijanÂskim,
realizowanym takzÇe poprze katechezeÎ. Trzeba jednak wyrazÂnie zaznaczycÂ, zÇe
na tym etapie rozwoju katechetyki podejsÂcie do Pisma SÂwieÎtego nie zmieniøo
sieÎ radykalnie i nadal Biblii przypisywano roleÎ pomocniczaÎ i søuzÇebnaÎ ± tym
razem w wychowaniu moralnym dzieci i møodziezÇy oraz widziano w nim narzeÎdzie ksztaøtowania w nich postawy chrzesÂcijanÂskiej. ZnaczaÎca zmiana w tym
wzgleÎdzie nastaÎpiøa dopiero woÂwczas, kiedy katechetyka odeszøa od nauk antropologicznych i zblizÇyøa sieÎ do teologii.

pomocy psychologii katechetyka jest gaøeÎziaÎ teologicznaÎ samodzielnaÎ, z racji zasÂ jej charakteru
wychowawczego mozÇna jaÎ nazwacÂ pedagogikaÎ religijnaÎ. Por. J. èopot, Katechetyka, Kielce 1947,
s. 12.
22
Dla J. Boczara katechetyka jest samodzielnaÎ dyscyplinaÎ teologicznaÎ, uczy, jak dzieci prowadzicÂ do Boga, i przygotowuje do przyjeÎcia sakramentoÂw. Jakkolwiek katechetykeÎ nalezÇy øaÎczycÂ
z teologiaÎ pastoralnaÎ, styka sieÎ ona takzÇe z psychologiaÎ i pedagogikaÎ. Pedagogika i katechetyka,
zdaniem Boczara, zajmujaÎ sieÎ tym samym niedojrzaøym dzieckiem, przy czym pedagogika zajmuje
sieÎ jego rozwojem na pøaszczyzÂnie ogoÂlnoludzkiej, katechetyka zasÂ uwzgleÎdnia wymiar nadprzyrodzony. Por. J. Boczar, Katechetyka, LwoÂw 1914, s. 8.
23
Por. K. Piotrowski, Refleksje nad problemem wychowania z okazji dziesieÎciolecia encykliki
papiezÇa Piusa XI-go, ¹MiesieÎcznik Katechetyczny i Wychowawczyº 28(1939) nr 1±2, s. 14±15.
24
Por. tamzÇe, s. 13±17.
25
Por. J. Bilczewski, Charakter. List pasterski do ucznioÂw szkoÂø sÂrednich i seminarjoÂw nauczycielskich, w: Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznosÂciowe, t. 3, LwoÂw, 1924, s. 106.
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IV. BIBLIA W KATECHETYCE JAKO NAUCE TEOLOGICZNEJ

Do tej pory dla zbudowania zwartego systemu teorii katechezy w katechetyce punktem wyjsÂcia byøo pojeÎcie wychowania czy procesu wychowawczego,
tymczasem w katechetyce postrzeganej jako nauka teologiczna skoncentrowano sieÎ gøoÂwnie na Objawieniu BozÇym, a wieÎc procesie zbawczym, dokonywanym przez Boga w Chrystusie i KosÂciele, oraz na odpowiedzi czøowieka na
BozÇe wezwania26. Katechetyka jako nauka teologiczna wyprowadza swojaÎ natureÎ, cel, tresÂci i metody z teologii. Jest zatem dyscyplinaÎ teologicznaÎ, naukaÎ
o aktualizowaniu zbawczego spotkania czøowieka z Bogiem27.
1. BIBLIA W KATECHEZIE KERYGMATYCZNEJ

Na budowanie koncepcji katechezy jako nauki teologicznej znaczaÎcy
wpøyw wywarli przedstawiciele ruchu kerygmatycznego, ktoÂrego poczaÎtki
sieÎgajaÎ XIX wieku. Inicjatorzy ruchu kerygmatycznego wysuneÎli mieÎdzy
innymi konkretne postulaty dotyczaÎce obecnosÂci Biblii w katechezie28. Wedøug B. Overberga Pismo SÂwieÎte jest zÂroÂdøem katechezy, zasÂ zdarzenia i fakty
biblijne søuzÇaÎ jej ozÇywieniu. J.M. Sailer widzaÎc w PisÂmie SÂwieÎtym historieÎ
zbawczej interwencji BozÇej w stosunku do czøowieka, postulowaø, by Pismo
SÂwieÎte odczytywacÂ jako historieÎ zbawienia, nie zasÂ traktowacÂ jako ilustracjeÎ
do podawanych tresÂci teologicznych. W opinii J.B. Hirschera praca katechetyczna winna sieÎ koncentrowacÂ na ideach KroÂlestwa BozÇego. IdeaÎ centralnaÎ
jest historia zabawienia lub tezÇ rzeczywistosÂcÂ KroÂlestwa BozÇego w aspekcie
historyczno-genetycznym. W tej perspektywie chrzesÂcijanÂstwo jest wpisane
w ekonomieÎ BozÇaÎ: stanowi rzeczywistosÂcÂ, w ktoÂrej realizuje sieÎ dzieøo zbawcze, a nie sumeÎ søabo ze sobaÎ powiaÎzanych dogmatoÂw i nakazoÂw moralnych.
DziewieÎtnastowieczny ruch odnowy kerygmatycznej zostaø jednak zagøuszony przez odradzajaÎcaÎ sieÎ scholastykeÎ, koncentrujaÎcaÎ katechezeÎ na tresÂciach teologicznych. Odnowa kerygmatyczna trafiøa na bardziej podatny
grunt na poczaÎtku XX wieku. Idee kerygmatyczne gøoszone przez Overberga, Sailera, Hirschera przypomniaø J. Ecker, ktoÂry w swych publikacjach
wskazywaø na potrzebeÎ opracowania nowego podreÎcznika do nauczania religii, caøkowicie opartego na PisÂmie SÂwieÎtym, ale jego stanowisko nie zna26

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, PoznanÂ 1999, s. 18.
Por. Koska, dz. cyt., s. 9±10.
28
Por. S. èabendowicz, Formy katechezy biblijnej, w: Søowo BozÇe w KosÂciele, red. R. Kuligowski, M. JagodzinÂski, D. Swend, Warszawa 2009, s. 93.
27
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lazøo poparcia wsÂroÂd teoretykoÂw katechezy skupionych w tamtym czasie
bardziej na zagadnieniach metody, ktoÂra wydawaøa sieÎ sprawaÎ palaÎcaÎ ze
wzgleÎdu na szybko rozwijajaÎcaÎ sieÎ psychologieÎ i pedagogikeÎ. Dlatego tezÇ
szczytowa faza rozwoju kierunku kerygmatycznego przypada na lata 1936±
1960, zasÂ przeøomowym momentem byøo ukazanie sieÎ ksiaÎzÇki J.A. Jungmanna Die Frohbotschaft und unsere GlaubensverkuÈndigung. Ten wybitny teolog
z Innsbrucka uwazÇaø, zÇe katecheza nie mozÇe sieÎ sprowadzacÂ jedynie do popularyzowania teologii, ale winna bycÂ przede wszystkim gøoszeniem Ewangelii. W katechezie prawdy BozÇe majaÎ bycÂ omawiane zgodnie z duchem
Objawienia. W odnowie kerygmatycznej katechezy wielkie zasøugi miaø roÂwniezÇ F.X. Arnold. Wedøug niego teologia pastoralna winna bycÂ zesÂrodkowana na zbawczym posÂrednictwie realizowanym przez søowo i sakrament. Tak
pojeÎta teologia, skoncentrowana na istocie KosÂcioøa i jego zasadniczych
funkcjach, stanowi podstaweÎ do okresÂlenia dziaøanÂ katechetycznych. W poøowie XX wieku katecheza znalazøa sieÎ wieÎc pod silnym wpøywem ruchu
kerygmatycznego29. W nowym sÂwietle zostaø ukazany Dekalog, ktoÂry obok
bøogosøawienÂstw, przypowiesÂci i listoÂw parenetycznych staø sieÎ jednym z elementoÂw formacji biblijnej, zmierzajaÎcej do wyrazÇenia wszystkich zasad zÇycia
chrzesÂcijanÂskiego. Przykazania zawarte w Dekalogu byøy postrzegane jako
drogowskazy stojaÎce na strazÇy wartosÂci naturalnych, takich jak rodzina, osobisty rozwoÂj, zÇycie spoøeczne. W sÂwietle zaøozÇenÂ odnowy kerygmatycznej
zadaniem wychowanka byøo odkrywanie wezwania BozÇego zaroÂwno w PisÂmie SÂwieÎtym, jak i liturgii, szukanie w Biblii sÂwiatøa dla zrozumienia sytuacji
i problemoÂw ludzkich, dawanie swoim zÇyciem odpowiedzi na odczytane
wezwanie BozÇe. WiodaÎcym motywem zÇycia prawdziwie chrzesÂcijanÂskiego
byøa nie nagroda lub kara, tak silnie eksponowana jeszcze do niedawna
w ¹klasycznymº katechizmie, ale miøosÂcÂ, rozumiana jako odpowiedzÂ na BozÇe
wezwanie i jako troska o rozwoÂj otrzymanych na chrzcie sÂwieÎtym øask. Drugim zasadniczym motywem staø sieÎ ontyczny zwiaÎzek z Jezusem Chrystusem,
w ktoÂry czøowiek wchodzi przez chrzest sÂwieÎty oraz udziaø w funkcji kapøanÂskiej Chrystusa, realizujaÎcej sieÎ poprzez przyjeÎcie wøasÂciwej kazÇdemu misji
w KosÂciele i w sÂwiecie. Uwaga zostaøa skoncentrowana na osobie Jezusa
Chrystusa, na nasÂladowaniu Go, rozumianym jako poÂjsÂcie za Nim, przyjeÎcie
Jego nauki, wejsÂcie do grona Jego ucznioÂw. Zmiana dotyczyøa takzÇe nauki
o Bogu. Filozoficzno-teologiczne ujeÎcie zagadnienia: BoÂg jako byt Najdoskonalszy, StwoÂrca, Pan i SeÎdzia zostaø zastaÎpiony przez Jego obraz biblijny: BoÂg
przymierza, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec okazujaÎcy miøosierdzie wszystkim ludziom, dziaøajaÎcy w KosÂciele i przez KosÂcioÂø. W escha-

29

Por. T. PanusÂ, WspoÂøczesne kierunki katechetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka
fundamentalna, red. J. Stala, TarnoÂw 2003, s. 137±140.
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tologii na pierwsze miejsce wysunieÎto paruzjeÎ jako objawienie i dopeønienie
dzieøa, w ktoÂrym kazÇdy chrzesÂcijanin bierze czynny udziaø30.
ZaøozÇenia te znalazøy swoÂj szczegoÂlny wyraz w formacji religijno-moralnej
realizowanej w ramach katechezy, przy czym najwazÇniejszym wydarzeniem
byø mieÎdzynarodowy Kongres Misyjno-Katechetyczny, ktoÂry odbyø sieÎ
w EichstaÈtt w dniach 21±29 lipca 1960 roku. W wyniku prac kongresu zostaø
sformuøowany program streszczajaÎcy wszystkie postulaty odnowy katechetycznej, zaroÂwno jesÂli chodzi o jej podstawowe zasady teologiczne, jak i postulaty metodyczne31.
Przemiany, jakie zaszøy w katechetyce, byøy zdeterminowane nie tylko refleksjaÎ teologoÂw, ale tezÇ nauczaniem KosÂcioøa. Nowe podejsÂcie do Pisma SÂwieÎtego zainspirowaø Pius XII encyklikaÎ Divino afflante spiritu, ktoÂra otworzyøa
drogeÎ dalszym badaniom biblijnym, wykluczajaÎc anachroniczne juzÇ metody32.
O znaczeniu zÇycia liturgicznego w KosÂciele traktowaøa natomiast encyklika
Mediator Dei z 1947 roku. W dokumencie tym Pius XII budziø sÂwiadomosÂcÂ,
zÇe liturgia nie jest jedynie czystaÎ ceremoniaÎ zewneÎtrznaÎ, ale przede wszystkim
aktualizacjaÎ zbawczego dziaøania Jezusa Chrystusa w KosÂciele33.
Duch odnowy kerygmatycznej ujawniø sieÎ w caøej peøni na Soborze WatykanÂskim II, co znalazøo wyraz zwøaszcza w dwoÂch dokumentach: Konstytucji
o liturgii sÂwieÎtej `Sacrosanctum Concilium' (pierwszym dokumencie soborowym) oraz Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu BozÇym `Dei verbum'34.
GøoÂwne postulaty orientacji kerygmatycznej znalazøy swoje odbicie takzÇe w soborowej koncepcji wychowania chrzesÂcijanÂskiego. Biblia i liturgia zostaøy uznane za jedne z najwazÇniejszych droÂg formacji chrzesÂcijanina35, integralnie zøaÎczonej z katechezaÎ, ktoÂra ± ze swej natury ± jest ukierunkowana na budzenie
i rozwijanie wiary. Søuchanie søowa BozÇego ± wyjasÂniano w Dei verbum ± budzi
wiareÎ, ta zasÂ nadziejeÎ, a nadzieja miøosÂcÂ36. Søowo BozÇe jest ¹utwierdzeniem
wiary, pokarmem duszy oraz zÂroÂdøem czystym i staøym zÇycia duchowegoº37.
Dlatego tezÇ Ojcowie Soboru wysuneÎli postulat, aby wierni mieli szeroki dosteÎp
30

Por. J. CharytanÂski, Wychowanie moralne w katechezie, w: PodreÎcznik metodyczny do
katechizmu religii katolickiej, t. 4: Z Chrystusem przetwarzamy sÂwiat, red. J. CharytanÂski, W. Kubik,
Warszawa 1983, s. 11±15.
31
Por. F. Blachnicki, Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005, s. 29.
32
Por. E. DaÎbrowski, Znaczenie encykliki Piusa XII o studiach biblijnych, ¹Ateneum KapøanÂskieº 36(1947) t. 47, s. 430±435.
33
Por. A. Krzystek, Generalna reforma liturgiczna papiezÇa Piusa XII. Zamierzenia i realizacja, Szczecin 2000, s. 63.
34
Por. J. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, s. 174.
35
Por. S. DziekonÂski, RozwoÂj wychowawczej mysÂli KosÂcioøa na przestrzeni ostatnich wiekoÂw,
Warszawa, s. 178±179.
36
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym `Dei verbum' (18 XI 1965), nr 1
[dalej: KO].
37
KO 21.
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do Pisma SÂwieÎtego38. Wskazano tezÇ podstawowe miejsca zÇyciowego kontaktu
ze søowem BozÇym: wspomniana juzÇ wczesÂniej katecheza, osobista lektura i medytacja39 oraz liturgia40, ktoÂra w konstytucji Sacrosanctum Concilium zostaøa
nazwana szczytem dziaøalnosÂci KosÂcioøa i jednoczesÂnie zÂroÂdøem jego mocy41.
Ukierunkowanie katechezy na gøoszenie oreÎdzia zbawienia domagaøo sieÎ
zweryfikowania dotychczasowego modelu katechezy i opracowania nowego,
ktoÂry bardziej by søuzÇyø przepowiadaniu. W ujeÎciu kerygmatycznym katecheza
opiera sieÎ na kategoriach personalnego wezwania BozÇego i odpowiedzi czøowieka. Model katechezy kerygmatycznej jest trzystopniowy. Pierwszy stopienÂ
to obwieszczanie søowa BozÇego, beÎdaÎce czymsÂ wieÎcej nizÇ opowiadaniem, wykøadem czy poglaÎdem. W obwieszczaniu søowa BozÇego uwyrazÂnia sieÎ dynamizm zbawczego dziaøania objawiajaÎcego sieÎ Boga, podkresÂlona jest zbawcza
skutecznosÂcÂ søowa BozÇego, zawartego w konkretnym wydarzeniu biblijnym
i przekazywanego katechizowanym. Na tym etapie dochodzi do spotkania
wzywajaÎcego Boga z czøowiekiem. Etap drugi to rozwazÇanie søowa BozÇego.
Nie chodzi tu tylko o wydobywanie z opowiadania biblijnego pojeÎcÂ i prawd
religijnych czy teologiczne zgøeÎbianie czytanego tekstu, ale o medytacjeÎ prowadzaÎcaÎ do podziwu i wdzieÎcznosÂci wobec zbawiajaÎcego Boga. Etap trzeci zostaø
nazwany urzeczywistnianiem søowa BozÇego i ma on na wzgleÎdzie doprowadzenie katechizowanych do odpowiedzi na dziaøanie Boga, ukazane w poprzednich
ogniwach katechezy. OdpowiedzÂ ta mozÇe bycÂ wyrazÇona na roÂzÇne sposoby, ale
w kazÇdym przypadku ma prowadzicÂ do budowania i pogøeÎbienia zÇywej wiary
i zÇycia z wiary42.
W kerygmatycznym ukierunkowaniu katechezy najpierw zwroÂcono uwageÎ
na tresÂcÂ. Dopiero poÂzÂniej, gdy juzÇ idee katechezy kerygmatycznej zostaøy wyjasÂnione, bardziej skoncentrowano sieÎ na metodzie, ktoÂra rozwineÎøa sieÎ po linii
wspoÂlnego rozwazÇania Pisma SÂwieÎtego i wspoÂlnych celebracji liturgicznych.
W katechezie kerygmatycznej nowa rola zostaøa wyznaczona katechecie, ktoÂry
nie przestajaÎc bycÂ nauczycielem, wychowawcaÎ, przewodnikiem duchowym, staø
sieÎ przede wszystkim heroldem, czøowiekiem wiary posøanym przez Chrystusa,
by przepowiadacÂ Jego naukeÎ i angazÇowacÂ søuchajaÎcych do personalnego kontaktu z Chrystusem. Zasadnicze zadanie katechety zostaøo sprowadzone do
wiernego przekazywania posøannictwa Chrystusa oraz dawania o Nim sÂwiadectwa43.
38

Por. tamzÇe, 22.
Por. tamzÇe, 25.
40
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Liturgii SÂwieÎtej `Sacrosanctum Concilium' (4 XII
1963), nr 24, 51 [dalej: KL].
41
Por. KL 10.
42
Por. R. Lis, Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991, s. 20±21.
43
Por. PanusÂ, art. cyt., s. 140±141.
39
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Katecheza kerygmatyczna, caøkowicie przeniknieÎta teologiaÎ biblijnaÎ i teologiaÎ liturgii, zbyt mocno zostaøa zwiaÎzana z zÇyciem wewnaÎtrzkosÂcielnym i w peøni nie przygotowywaøa chrzesÂcijanina do odpowiedzialnego zÇycia w ciaÎgle zmieniajaÎcych sieÎ uwarunkowaniach spoøecznych, ekonomicznych i kulturowych,
domagajaÎcych sieÎ osobistych wyboroÂw, rozwiaÎzywania wielorakich problemoÂw, na ktoÂre nie ma gotowych odpowiedzi ani w PisÂmie SÂwieÎtym, ani w liturgii44. Zrodziøa sieÎ wieÎc koniecznosÂcÂ poszerzenia najbardziej istotnych idei ruchu kerygmatycznego o zagadnienia antropologiczne i egzystencjalne. W ten
sposoÂb w refleksji katechetycznej zrodziø sieÎ nowy model nauczania nazywany
katechezaÎ antropologicznaÎ.
2. BIBLIA W ANTROPOLOGICZNEJ ODNOWIE KATECHEZY

Poszukiwanie zÂroÂdeø teologicznych dla antropologicznego ukierunkowania
katechezy prowadzi do nauczania Soboru WatykanÂskiego II. Zagadnienia antropologiczne i egzystencjalne przewijajaÎ sieÎ mieÎdzy innymi w Deklaracji o wychowaniu chrzesÂcijanÂskim `Gravissimum educationis', gdzie wyjasÂniano, zÇe
kazÇdy czøowiek, niezalezÇnie od wyznawanej religii, mozÇe dojsÂcÂ do zasad i norm
moralnych wspoÂlnych wszystkim ludziom, dlatego zÇe wynikajaÎ one z porzaÎdku
stworzenia. Takie stanowisko miaøo wyjaÎtkowe znacznie dla funkcjonowania
chrzesÂcijanina w spoøecznosÂci pluralistycznej, zwøaszcza dla znalezienia wspoÂlnego jeÎzyka z ludzÂmi o innej orientacji religijnej i sÂwiatopoglaÎdowej45.
Problematyka antropologiczna najbardziej jednak doszøa do gøosu w Konstytucji duszpasterskiej o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym `Gaudium et spes'.
Dokument zacheÎca, aby teologowie podjeÎli powazÇne studium zjawisk kultury
oraz osiaÎgnieÎcÂ nauk sÂcisøych, historii i filozofii, niosaÎcych ze sobaÎ zÇyciowe konsekwencje domagajaÎce sieÎ nowych dociekanÂ na gruncie teologii. W Konstytucji
Ojcowie soborowi zwroÂcili tezÇ uwageÎ, aby teologowie, zachowujaÎc metody
i wymogi wøasÂciwe nauce teologicznej, podejmowali proÂby odpowiedniego
przekazywania doktryny ludziom wspoÂøczesnym. SoboÂr wieÎc postulowaø wieÎksze liczenie sieÎ w teologii z nowymi praÎdami mysÂlowymi, problemami nauki
i potrzebami zÇycia. W nowym, szerszym ujeÎciu zaprezentowane zostaøy zaroÂwno zÂroÂdøa refleksji teologicznej, jak tezÇ jej metodologia. W odpowiedzi na
zacheÎteÎ Soboru teologowie podejmowali trudne problemy wspoÂøczesnosÂci. Powstawaøy prace dotyczaÎce mieÎdzy innymi zagrozÇenia sÂrodowiska naturalnego
oraz roÂzÇnych form manipulacji czøowiekiem. Baczniej tezÇ przyglaÎdano sieÎ jeÎzykowi przekazu, daÎzÇaÎc do tego, by byø on komunikatywny. W zwiaÎzku z poszukiwaniem nowego sposobu wyrazÇania tresÂci wiary zaznaczyøa sieÎ wyrazÂnie
44
45

Por. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, s. 174±175.
Por. tamzÇe, s. 176.
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tendencja do porzucania zÂroÂdeø biblijnych i tradycji teologicznej, zwøaszcza gdy
chodziøo o kwestie moralne. Wskazania etyczne oraz zakazy i ograniczenia
dotyczaÎce chrzesÂcijanÂskiego zÇycia zostaøy caøkowicie oderwane od zÂroÂdeø biblijnych i zaczeÎøy w nauczaniu katechetycznym funkcjonowacÂ autonomicznie.
Odnowa antropologiczna zostawiøa wyrazÂny sÂlad w teologii. DzieÎki niej
w okresie posoborowym pogøeÎbiøa sieÎ sÂwiadomosÂcÂ pluralistycznego charakteru
teologii w ogoÂle, a teologii moralnej w szczegoÂlnosÂci. Dopuszczono wiele jej
form i poszerzono zakres tresÂci. ZauwazÇono, zÇe przekaz moralny poszczegoÂlnych ksiaÎg Starego i Nowego Testamentu otwiera perspektyweÎ pluralistycznie
prowadzonej refleksji46.
Wypracowana poprzez namysø katechetyczny katecheza antropologiczna
opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe tresÂcÂ przepowiadania katechetycznego zawiera sieÎ
w samym zÇyciu czøowieka, ktoÂre wpisuje sieÎ w historieÎ zbawienia. Czøowiek
nosi w sobie wezwanie BozÇe, ktoÂre poprzez katechezeÎ powinno zostacÂ odkryte
i nasÂwietlone prawdaÎ BozÇaÎ, tak by katechizowany uchwyciø BozÇy wymiar ludzkiej egzystencji47. PrzyjeÎcie takich zaøozÇenÂ zdecydowaøo, zÇe antropologiczny
model katechezy, podobnie jak kerygmatyczny, miaø trzy stopnie. StopienÂ
pierwszy to rozpoznanie sytuacji egzystencjalnej. Chodzi o przedstawienie
i omoÂwienie konkretnej ludzkiej sprawy, faktu czy wydarzenia zawierajaÎcego
ludzkie przezÇycia, daÎzÇenia lub pragnienia. Dziaøania podejmowane na tym
etapie katechezy majaÎ usÂwiadomicÂ katechizowanemu niewystarczalnosÂcÂ ludzkich zdolnosÂci w rozwiaÎzaniu zasygnalizowanego problemu oraz wzbudzicÂ
w katechizowanym pragnienie przezwycieÎzÇenia tej niewystarczalnosÂci. Ten
krok jest szczegoÂlnie istotny, bo skøania do otwarcia na Boga, co stanowi drugi
stopienÂ katechezy. Na tym etapie grupa katechetyczna szuka wewneÎtrznego
znaczenia omawianej sytuacji zÇyciowej, dostrzega, zÇe BoÂg ujawnia swaÎ zbawczaÎ
miøosÂcÂ w kazÇdej sytuacji, w jakiej znajduje sieÎ czøowiek oraz zÇe kazÇdy w swoim
zÇyciu uczestniczy w zbawczych dziaøaniach Boga. StopienÂ trzeci to ¹sÂwiatøo
søowa BozÇegoº: pomaga katechizowanemu zrozumiecÂ, zÇe Pismo SÂwieÎte i nauka
KosÂcioøa dajaÎ peøne wyjasÂnienie i odpowiedzÂ na problemy egzystencjalne, roÂwnoczesÂnie zasÂ wskazujaÎ drogeÎ posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego48.
Oparta na odnowie soborowej katecheza antropologiczna niosøa ze sobaÎ
okresÂlone niebezpieczenÂstwa. NajpowazÇniejszym byø subiektywizm w ujmowaniu przepowiadania katechetycznego i wiary. Poza tym w katechezie antropologicznej analiza ludzkich przezÇycÂ, potrzeb i problemoÂw mozÇe przesøonicÂ koniecznosÂcÂ søuchania søowa BozÇego, objawionego i skierowanego do czøowieka.
Zbyt søabo jest tezÇ przedstawiane znaczenie KosÂcioøa w formacji chrzesÂcijanina.
46
Por. S. Olejnik, Teologia moralna. Dar ± Wezwanie ± OdpowiedzÂ. Wprowadzenie i idea
wiodaÎca, t. 1, Warszawa 1988, s. 167±169.
47
Por. Koska, dz. cyt., s. 73.
48
Por. Lis, dz. cyt., s. 22±23.
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Innym niebezpieczenÂstwem jest ± przy uznaniu egzystencji czøowieka za zÂroÂdøo
tresÂci ± pominieÎcie w przepowiadaniu katechetycznym niektoÂrych aspektoÂw
oreÎdzia zbawienia. Trzeba pamieÎtacÂ, zÇe prawd zbawczych nie mozÇna wyprowadzacÂ z analizy sytuacji czøowieka, poniewazÇ tresÂcÂ oreÎdzia zbawczego jest zawarta w PisÂmie SÂwieÎtym i Tradycji KosÂcioøa i ma charakter obiektywny, o czym
przypomnieli Ojcowie Soboru WatykanÂskiego II w Konstytucji o Objawieniu
BozÇym `Dei verbum'. Wobec tego lepiej jest moÂwicÂ o katechezie ukierunkowanej antropologicznie nizÇ o katechezie antropologicznej, woÂwczas bowiem
øatwiej dokonacÂ syntezy kerygmatu z antropologiaÎ katechezy. W ten sposoÂb
zostanie zachowana zasada wiernosÂci Bogu i czøowiekowi, bliska wspoÂøczesnej
katechezie. Zgodnie z niaÎ nalezÇy przekazywacÂ wartosÂci Boskie i ludzkie, czyli
przepowiadacÂ miøosÂcÂ, dobrocÂ i zbawcze dziaøanie Boga czøowiekowi, ktoÂry
w konkretnych uwarunkowaniach swego zÇycia jest wezwany przez Boga do
udzielania Mu odpowiedzi posøuszenÂstwem wiary49.
Â èCZESNEJ REFLEKSJI KATECHETYCZNEJ
3. BIBLIA WE WSPO

Podejmowana obecnie refleksja katechetyczna w duzÇej mierze jest skoncentrowana na katechezie ewangelizacyjnej. Wielu znawcoÂw problematyki przyznaje, zÇe istniejaÎ zasadnicze roÂzÇnice mieÎdzy ewangelizacjaÎ i katechezaÎ w odniesieniu
do przedmiotu, tresÂci, metody, celu, ale roÂwnoczesÂnie wskazujaÎ na ich komplementarnosÂcÂ. èaÎczenie tych dwoÂch odreÎbnych form posøugi søowa: katechezy
i ewangelizacji, staøo sieÎ jednym z gøoÂwnych zadanÂ wspoÂøczesnego KosÂcioøa,
nie dziwi wieÎc, zÇe w katechetyce ostatnich lat silnie akcentuje sieÎ ideeÎ katechezy
ewangelizacyjnej, ukierunkowanej bezposÂrednio na budzenie i wzmacnianie
wiary katechizowanych i prowadzenie ich do owocnego sÂwiadectwa zÇycia50.
ZÂroÂdøem katechezy ewangelizacyjnej jest Pismo SÂwieÎte, zasÂ problematyka
biblijna obecna zaroÂwno w refleksji teoretycznej, jak i praktyce katechetycznej
w duzÇej mierze jest oparta na dokumentach katechetycznych, jakie ukazaøy sieÎ
po Vaticanum II. W Directorium catechisticum generale51 z 1971 roku znalazøy
swoÂj wyraz idee kerygmatyczne i antropologiczne formuøowane zaroÂwno przez
Vaticanum II, jak tezÇ na kongresach katechetycznych lat szesÂcÂdziesiaÎtych
(EichstaÈtt 1961, Bangkok 1962, Katigondo 1964, Manila 1967), zwøaszcza zasÂ
na Kongresie katechetycznym w Rzymie w 1971 roku52. Zgodnie z dyrektorium
49

Por. Koska, dz. cyt., s. 74±75.
Por. A. OffmanÂski, W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza møodziezÇowa
w latach 1945±2000, Szczecin 2000, s. 211.
51
W Polsce dokument ten upowszechniono pod nazwaÎ OgoÂlna instrukcja katechetyczna [dalej: DCG].
52
Por. W. Kubik, Przedmowa do pierwszego tomu serii ¹Biblioteka Katechetyº, w: Katecheza
po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle dokumentoÂw KosÂcioøa, t. 1, red. W. Kubik, Warszawa 1985,
s. 10.
50
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zadaniem katechezy jest uczenie czøowieka wøasÂciwej refleksji nad jego osobistym dosÂwiadczeniem, w sÂwietle Ewangelii wyjasÂnianie jego codziennych problemoÂw, by w ten sposoÂb obudzicÂ w chrzesÂcijaninie pragnienie przeksztaøcania ±
doskonalenia wøasnego zÇycia53. Dokument na wielu miejscach wskazywaø tezÇ
na relacje pomieÎdzy Pismem SÂwieÎtym i katechezaÎ, stanowiaÎcaÎ jednaÎ z form
posøugi søowa. Problematyka ta zostaøa podjeÎta mieÎdzy innymi w czeÎsÂci drugiej
dyrektorium, w rozdziale pierwszym posÂwieÎconym kwestii posøugi søowa i Objawienia, obficie czerpiaÎcym z tresÂci soborowej konstytucji o Objawieniu BozÇym. W dyrektorium zwroÂcono uwageÎ, zÇe Objawienie determinuje podstawowe zadania katechezy, do ktoÂrych nalezÇaÎ:
· przypominanie wydarzenÂ dotyczaÎcych Jezusa i ukazywanie ich gøeÎbszego
sensu;
· ukazywanie Jezusa, Mesjasza i Pana obecnego zawsze w swoim KosÂciele
przez swego Ducha;
· przekazywanie BozÇego Objawienia zgodnie z Nauczycielskim UrzeÎdem
KosÂcioøa oraz ze sÂwiadomosÂciaÎ i wiaraÎ Ludu BozÇego54.
WartosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego w katechezie jeszcze silniej zostaøa uwypuklona
w czeÎsÂci trzeciej dyrektorium posÂwieÎconej chrzesÂcijanÂskiemu oreÎdziu, zwøaszcza we fragmencie dotyczaÎcym zÂroÂdeø katechezy. Dokument wprost wyjasÂniø,
zÇe wsÂroÂd wszystkich zÂroÂdeø katechezy pierwsze miejsce przysøuguje pisanemu
lub przekazywanemu Objawieniu oraz autorytetowi Nauczycielskiego UrzeÎdu
KosÂcioøa w sprawach zwiaÎzanych z wiaraÎ. W søowie BozÇym, pisanym lub przekazywanym, zawiera sieÎ tresÂcÂ katechezy, zgøeÎbiana i wyjasÂniana przez wierny
lud pod kierownictwem Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa, czczona w liturgii,
obecna w zÇyciu KosÂcioøa, rozpoznawana w nieskazÇonych wartosÂciach moralnych, ktoÂre istniejaÎ w spoøecznosÂci ludzkiej55. WypowiedzÂ ta przypomniaøa
w jakiejsÂ mierze daÎzÇenia OjcoÂw Soboru WatykanÂskiego II ukierunkowane na
poszerzenie idei ruchu kerygmatycznego o zagadnienia antropologiczne i egzystencjalne, co dostrzega sieÎ mieÎdzy innymi w Deklaracji o wychowaniu
chrzesÂcijanÂskim `Gravissimum educationis'56.
Potrzeba czerpania tresÂci katechezy z Pisma SÂwieÎtego zostaøa tezÇ podkresÂlona w adhortacji Jana Pawøa II o katechizacji w naszych czasach Catechesi
tradendae z 1979 roku, stanowiaÎcej pokøosie Synodu BiskupoÂw z roku 197757.
53

Por. DCG 74.
Por. DCG 11±16.
55
Por. DCG 45.
56
JuzÇ w pierwszym numerze dokumentu zostaøa uwypuklona autonomia wartosÂci etycznych,
poniewazÇ mozÇna je odkrycÂ w porzaÎdku stworzenia, w analizie rzeczywistosÂci i rozwijacÂ je w ciaÎgu
swego zÇycia. WyrazÂnie wieÎc dano do zrozumienia, zÇe zaroÂwno czøowiek wierzaÎcy, jak i niewierzaÎcy,
chrzesÂcijanin i przedstawiciel innej religii mogaÎ dojsÂcÂ do zasad i norm moralnych im wspoÂlnych,
dlatego zÇe wynikajaÎ one z ¹porzaÎdku stworzeniaº. Por. SoboÂr WatykanÂski II, Deklaracja o wychowaniu chrzesÂcijanÂskim `Gravissimum educationis' (28 X 1965), nr 1 [dalej: DWCH].
54
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W sÂwietle adhortacji zasadniczaÎ tresÂciaÎ katechezy jest ¹misterium Chrystusaº,
odkrywane w søowie BozÇym, przekazywanym w PisÂmie SÂwieÎtym i Tradycji58.
Adhortacja wieÎc wyrazÂnie nawiaÎzaøa do sformuøowanÂ Soboru WatykanÂskiego II, wskazujaÎcych na jednosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego i Tradycji jako zÂroÂdøa, z ktoÂrego
wypøywajaÎ: doktryna, liturgia i zÇycie KosÂcioøa59. Zasadniczym trzonem nauki
chrzesÂcijanÂskiej pozostajaÎ Ewangelie, poniewazÇ one ± jak wyjasÂnia w adhortacji
PapiezÇ ± stanowiaÎ caøosÂcÂ nauki przekazywanej w poczaÎtkach chrzesÂcijanÂstwa
i w nich zawiera sieÎ podstawowa struktura katechetyczna. Nauczanie Jezusa
podawane w Ewangelii przedøuzÇajaÎ i pogøeÎbiajaÎ liczne listy sÂwieÎtego Pawøa.
W listach sÂwieÎtego Piotra, Jana, Jakuba i Judy mozÇna natomiast odnalezÂcÂ
sÂwiadectwa wyjasÂniajaÎce, jak wyglaÎdaøa katecheza czasoÂw apostolskich60.
Adhoratacja Catechesi tradendae podejmuje roÂwniezÇ kwestie zwiaÎzane
z metodologiaÎ katechezy opartej na PisÂmie SÂwieÎtym i Tradycji. Katecheza taka,
jak podkresÂla Jan Paweø, ¹powinna bycÂ przeniknieÎta mysÂlaÎ, duchem i postawami biblijnymi i ewangelicznymi przez staøy kontakt z samymi tekstamiº61. Wobec tego zasadniczym zadaniem katechezy jest wprowadzenie katechizowanego w lektureÎ Pisma SÂwieÎtego, odkrywanie wspoÂlnie z katechizowanymi prawdy
zbawienia zawartej w PisÂmie SÂwieÎtym, odczytywanej wedøug mysÂli i ducha
KosÂcioøa62.
Problematyka dotyczaÎca Pisma SÂwieÎtego w katechezie zostaøa takzÇe podjeÎta w Dyrektorium ogoÂlnym o katechizacji, postrzeganym jako odpowiedzÂ na
pilnaÎ potrzebeÎ odnowy katechezy63. Dokument potwierdziø posoborowaÎ naukeÎ
KosÂcioøa o pierwszorzeÎdnej roli Pisma SÂwieÎtego w katechezie, ktoÂra jednak
zostaøa bardziej powiaÎzana z problematykaÎ ewangelizacji. Znamienne, zÇe zasadnicza tresÂcÂ dokumentu rozpoczyna sieÎ od prezentacji zagadnienia: ¹Objawienie i jego przekazywanie za posÂrednictwem katechezyº. Tej kwestii zostaø
posÂwieÎcony caøy pierwszy rozdziaø. Dla refleksji podjeÎtej w niniejszym artykule
nie mniej wazÇne saÎ wypowiedzi zamieszczone w innych miejscach Dyrektorium,
zwøaszcza w rozdziale o normach i kryteriach przedstawiania oreÎdzia ewangelicznego. Dokument, jakkolwiek potwierdziø stanowisko, zÇe zÂroÂdøem katechezy
jest søowo BozÇe przekazywane przez Pismo SÂwieÎte i TradycjeÎ, w sposoÂb bar-

57

Por. G. Kusz, Katecheza i miejsce w KosÂciele, ¹Katechetaº 26(1982) nr 2, s. 59±60.
Por. Jan Paweø II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach `Catechesi tradendae' (16 X 1979) [dalej: CT], wyd. pol. w: Katecheza po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle
dokumentoÂw KosÂcioøa, t. 2, red. W. Kubik, Warszawa 1985, nr 5, 27.
59
Por. J. CharytanÂski, GøoÂwne waÎtki adhortacji apostolskiej, w: Katecheza po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle dokumentoÂw KosÂcioøa, t. 2, s. 130.
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Por. CT 11.
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Por. Klich, dz. cyt., s. 56.
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dziej uporzaÎdkowany i szerzej zaprezentowaø kwestieÎ zÂroÂdeø oreÎdzia katechetycznego oraz kryterioÂw jego przedstawiania64.

V. WNIOSKI

Celem niniejszej refleksji byøo wyjasÂnienie, w jakim stopniu rozwoÂj katechetyki jako dyscypliny teologicznej wpøywaø na obecnosÂcÂ Biblii w katechezie.
Zostaøa wieÎc przedstawiona historia przeobrazÇenÂ, jakie miaøy miejsce w katechetyce od jej poczaÎtkoÂw azÇ po wspoÂøczesnosÂcÂ. Rozumienie katechetyki ewoluowaøo od postrzegania jej jako metodyki nauczania religii do katechetyki
jako dyscypliny teologicznej. Na kazÇdym etapie rozwoju Biblia byøa obecna
w praktyce katechetycznej, przy czym w poczaÎtkowych etapach peøniøa funkcjeÎ
søuzÇebnaÎ i pomocniczaÎ. ZblizÇenie sieÎ katechetyki do teologii przyczyniøo sieÎ do
uznania Biblii za zÂroÂdøo katechezy. Jakkolwiek zmiana ta byøa bezposÂrednio
zwiaÎzana z ruchem kerygmatycznym, takzÇe dzisiaj Pismo SÂwieÎte stanowi zÂroÂdøo
katechezy.
Refleksja podjeÎta w niniejszym artykule pozwala zauwazÇycÂ sÂcisøy zwiaÎzek
mieÎdzy katechezaÎ a teologiaÎ biblijnaÎ. Nasuwa sieÎ søuszny wniosek, zÇe w przygotowaniu wspoÂøczesnych katechetoÂw nalezÇy bardziej otworzycÂ sieÎ na wspoÂøpraceÎ z teologami zajmujaÎcymi sieÎ Pismem SÂwieÎtym i podejmujaÎcymi proÂbeÎ
przeniesienia wynikoÂw swych badanÂ na grunt teologii pastoralnej, przede
wszystkim katechetyki.
The Bible and Catechetics
Summary
This article tries to give an answer to the question: how much did the development of catechetics as a theological discipline have influence on the presence of the
Bible in catechesis? Thus we find here presented a history of the changes that have
taken place in catechetics from its beginnings up to today. Changes in catechetics
went from seeing it as the methodics of teaching religion to catechetics as a theological discipline. On each stage of the development of catechetics, the Bible was
present in catechetical practice, where in the earlier stages it had a ancillary and
auxiliary role. The drawing near of catechetics to theology also was the cause of
a very substantial change in the assignment of the place of the Bible, which was
64

Por. Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji, wyd. pol. PoznanÂ
1998, nr 95±95.
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acknowledged as the source of catechesis. Even though this situation is directly
connected to the kerygmatic movement, the Bible is also the source of catechesis
today.
The reflection taken up in this article allows to see the close connection between
catechesis and biblical theology. Thus a valid assumption emerges that in the preparation of catechists of today it is necessary to be more open to a collaboration with
theologians working on the Bible and making attempts to carry over the fruit of their
studies to the field of pastoral theology, above all to catechetics.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, katechetyka, katecheza biblijna
K e y w o r d s: Bible, catechetics, biblical catechesis
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BIBLIA LUTRA.
BIBLIA W LITERATURZE NIEMIECKOJEÎZYCZNEJ

SposÂroÂd wszystkich dzieø literatury sÂwiatowej najwieÎkszy wpøyw na literatureÎ niemieckojeÎzycznaÎ wszystkich epok wywarøa Biblia. Jest ona ± moÂwiaÎc za
Wilhelmem GoÈssmannem ± najbardziej wyczerpanym zÂroÂdøem inspiracji1 i najwazÇniejszym wzorcem literackim, nie tylko dla autoroÂw tworzaÎcych literatureÎ
duchownaÎ czy religijnaÎ. Trudno odnotowacÂ pisarza, ktoÂry nie stworzyø chocÂby
jednego utworu, ktoÂry cechujaÎ ± czy to na pøaszczyzÂnie tresÂciowej czy tezÇ jeÎzykowo-formalnej ± powiaÎzania intertekstualne z Pismem SÂwieÎtym. NiezalezÇnie
od sÂwiatopoglaÎdu i wyznania wszyscy znaczaÎcy pisarze niemieccy, poczaÎwszy
od pierwszej tworzaÎcej w jeÎzyku niemieckim autorki Frau Ava po wspoÂøczesnych, powojennych ateistycznych pisarzy, jak Bertold Brecht, czy nihilistycznopostmodernistycznych autoroÂw, jak Thomas Bernhard, posiadajaÎ mniej lub
bardziej ugruntowanaÎ znajomosÂcÂ Biblii2. Wobec tak szerokiego spektrum nie
sposoÂb w ramach niniejszego artykuøu nakresÂlicÂ wszystkich koneksji mieÎdzy
BibliaÎ a literaturaÎ niemieckaÎ, dotyczaÎcych tematoÂw, motywoÂw, postaci. MozÇna
jedynie w ramach chronologicznego zarysu nasÂwietlicÂ gøoÂwne tendencje i wskazacÂ na zmiany paradygmatoÂw, momentoÂw przeøomowych recepcji Biblii w poszczegoÂlnych epokach historyczno-literackich.
W zÇadnej innej epoce literatury niemieckiej sacra scriptura (lat.), biblia,
bibel (mhd.) nie byøa parafrazowana tak intensywnie jak w sÂredniowieczu.
Prawie caøa literatura tej epoki jest nasycona cytatami, aluzjami i reminiscencjami tekstoÂw Pisma SÂwieÎtego. JuzÇ w jego pierwszej fazie, we wczesnym sÂred1

W. GoÈssmann, Die Bibel als Buch der Weltliteratur, w: Welch ein Buch! Die Bibel als Weltliteratur, Stuttgart 1991, s. 10.
2
Zob. Die Bibel in den Worten der Dichter, red. Bertram Kircher, Freiburg±Basel±Wien 2005,
s. 3; B. Lermen, ¹Ich begann die Geschichten der Bibel zu lesen: Ein Riû; und der Abgrund Mensch
klaffte aufº. Rezeptionsformen der Bibel, w: Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur des 20.
Jahrhunderts, red. H. Schmidinger, t. 1: Formen und Motive, s. 49; M. KøanÂska, Die Transfigurationstechnik im Kontext der BezuÈge zwischen Bibel und Literatur (mit einigen Beispielen aus der dt.
Literatur des 20. Jh.s), w: Der Heiligen Schrift auf der Spur. BeitraÈge zur biblischen IntertextualitaÈt
in der Literatur, red. M. KøanÂska, J. Kita-Huber, P. Zarychta, KrakoÂw 2009, s. 39.
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niowieczu (800±1170), powstaøa bogata kroÂtka i duzÇa epika biblijna o roÂzÇnorodnych formach i typach tekstoÂw. Spektrum form literackich sieÎga tu od regularnych tøumaczenÂ poprzez kaznodziejskaÎ prozeÎ egzegetycznaÎ azÇ po epikeÎ biblijnaÎ, nie wspominajaÎc o innych gatunkach literackich, jak legendy, zÇywoty sÂwieÎtych czy kazania rymowane3. SposÂroÂd najstarszych powstaøych w VIII i IX
wieku utworoÂw literackich wywodzaÎcych sieÎ z Biblii nalezÇy wymienicÂ fragmentarycznie przekazanaÎ starowysokoniemieckaÎ wersjeÎ harmonii ewangelii Diatessaron syryjskiego autora Tatiana Der Altdeutsche Tatian i komentowany
przekøad PsalmoÂw oraz PiesÂni nad PiesÂniami benedyktynÂskiego zakonnika
Notkera Labeo z klasztoru Sankt Gallen. Mniejsze utwory tego typu to poetyckie przeksztaøcenie aktu stworzenia sÂwiata w Wessobrunner SchoÈpfungsgebet i konÂca sÂwiata w Muspilli oraz anonimowe czeÎsÂciowo zachowane tøumaczenia Ewangelii wedøug sÂw. Mateusza z klasztoru w Monsee z 748 roku, zwane
Monsee-Wiener-Fragmente lub Wien-MuÈnchener-Evangelien-Fragmente.
DuzÇaÎ epikeÎ biblijnaÎ wczesnego sÂredniowiecza reprezentujaÎ rymowane poetyckie parafrazy, jak anonimowo i fragmentarycznie przekazana AltsaÈchsische
Genesis (ok. 850), utrzymany w konwencji germanÂskiego eposu Heliand (ok.
840) i bogato komentowana harmonia Ewangelii Liber evangeliorum Otfrida
z Weiûenburga (ok. 870). Autorzy dwoÂch ostatnich utworoÂw za pomocaÎ roÂzÇnych sÂrodkoÂw stylistyczno-retorycznych ± pierwszy przedstawiajaÎc wydarzenia
biblijne z germanÂsko-heroicznej perspektywy, drugi stosujaÎc metodeÎ moralnej
egzegezy ± dokonujaÎ przekøadu najwazÇniejszego rozdziaøu historii zbawienia,
tzn. zÇycia, sÂmierci i zmartwychwstania Jezusa, na jeÎzyk starosaski, podtrzymujaÎc w ten sposoÂb tradycjeÎ poÂzÂno starozÇytnej øacinÂskiej epiki biblijnej w jeÎzyku
narodowym. Wszystkie teksty majaÎ na celu teologicznaÎ i duszpasterskaÎ parenezeÎ osoÂb sÂwieckich lub duchownych.
LiterackaÎ koniunktureÎ tresÂci biblijne przezÇywajaÎ w XI i XII wieku, kiedy to
na gruncie reform zainicjowanych przez klasztory benedyktynoÂw z Cluny, Hirz
i Hersau powstaje poezja kluniacka. ReligijnaÎ litteÂrature engageÂe, dyktowanaÎ
ascetycznym zapaøem, mozÇna podzielicÂ tematycznie na kilka spokrewnionych
ze sobaÎ grup: utwory czerpiaÎce waÎtki zaroÂwno ze Starego, jak tezÇ Nowego
Testamentu (MittelfraÈnkische Reimbibel), utwory opisujaÎce epizody ze Starego
3
PrzeglaÎd epiki biblijnej proponujaÎ: A. Masser, Bibel- und Legendenepik des deutschen Mittelalters, Berlin 1976; D. Kartschoke, Bibeldichtung. Studien zur Geschichte der epischen Bibelparaphrase von Iuvencus bis Otfried von Weiûenburg, MuÈnchen 1975; D. Kartschoke, Altdeutsche
Bibeldichtung, Stuttgart 1975; M. Wehrli, Sacra Poesis. Bibelepik als europaÈische Tradition, w:
Formen mittelalterlicher ErzaÈhlung. AufsaÈtze, ZuÈrich 1969, s. 51±71; M. GoÂrecka, Poetische Transponierung der Heilsgeschichte in der deutschen Bibelepik des FruÈhmittelalters, w: Der Heiligen
Schrift auf der Spur, s. 135±146; H. Rupp, Die religioÈsen Dichtungen des 11./12. Jahrhunderts,
TuÈbingen±Basel 1958; B. Naumann, Dichter und Publikum in der deutschen und lateinischen
Bibelepik des fruÈhen 12. Jahrhunderts, NuÈrnberg 1968; Geistliche und weltliche Epik des Mittelalters
È sterreich, red. D. McLintock, A. Stevens, F. Wagner, GoÈppingen 1987.
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Testamentu (anonimowo przekazane Altdeutsche Genesis, Die Wahrheit, Lob
Salomonis, Die altdeutsche Exodus, Die Vorauer BuÈcher Mosis, Historia Judith,
Von der Babylonischen Gefangenschaft, Esau und Jakob, Von den zehn Geboten, Tobias Lamprechta i Hoheliedparaphrase Willirama von Ebersberga), utwory nowotestamentalne (Von Christi Geburt, Cantilena de Conversione Sancti
Pauli, Christus und Pilatus, Leben Jesu i Johannes rekluzy Frau Ava, Cantilena
de Miraculis Christi autora o imieniu Ezzo) i inne. WieÎkszosÂcÂ tych tekstoÂw,
majaÎcych na celu objasÂnienie Biblii w sensie historiozbawczym i moralnym,
zostaøa udokumentowana w licznych reÎkopisach zbiorowych, powstaøych pod
koniec XII wieku4. Poetyckie wersje historii zbawienia w niemieckiej epice
biblijnej nie saÎ jedynie kopiami tresÂci biblijnych, lecz utworami peønymi innowacji. Liczne modyfikacje, uzupeønienia, opuszczenia, stylizacje czy parafrazy,
wynikajaÎce z inkulturacji, czyli dostosowania tekstoÂw do realioÂw zÇycia czytelnikoÂw i autoroÂw, nie wpøywajaÎ jednak w znaczaÎcej mierze na wierny przekaz
tresÂci biblijnych. Od konÂca XII wieku epika biblijna sensu stricte usteÎpuje
bogatej poezji apokryficznej i legendarnej, idaÎcej w parze z rozwijajaÎcaÎ sieÎ
pobozÇnosÂciaÎ ludowaÎ5.
W poÂzÂnym sÂredniowieczu i we wczesnej nowozÇytnosÂci Biblia staøa sieÎ zÂroÂdøem inspiracji dla nowych gatunkoÂw literackich, za jaki nalezÇy uznacÂ misteria
czy tezÇ widowiska religijne (geistliche Spiele) oraz dramat biblijny (biblisches
Drama). Pierwsze z nich, oparte na wydarzeniach biblijnych, ale inspirowane
gøoÂwnie przez ducha liturgii, koncentrowaøy sieÎ wokoÂø trzech kreÎgoÂw tematycznych: narodzenia, meÎki i sÂmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
(Weihnachts-, Passions- und Osterspiele). Do najwazÇniejszych sÂwiadectw tego
gatunku nalezÇaÎ Innsbrucker Osterspiel (1391) i Wiener Osterspiel (1472). W dramacie biblijnym, beÎdaÎcym pierwszaÎ sÂwiadomaÎ nowoczesnaÎ formaÎ dramatu
o waÎtkach biblijnych, preferowano tresÂci ze Starego Testamentu, co wskazuje
na fakt, zÇe nie chodziøo o gøoszenie Nowiny o zbawieniu, lecz o dramatyzacjeÎ
kluczowych wydarzenÂ, jak upadek Adama i Ewy, grzech pierworodny, i postaci,
takich jak Kain i Abel, Rebeka, Estera, Tobiasz, Judyta, Ruth, JoÂzef. Do
gøoÂwnych waÎtkoÂw zaczerpnieÎtych z Nowego Testamentu nalezÇaøa przypowiesÂcÂ
o synu marnotrawnym i o biednym èazarzu. Biblijne sztuki teatralne miaøy ±
jak wynika z prologoÂw, epilogoÂw i piesÂni choÂru ± wymoweÎ moralizujaÎcaÎ. NajwieÎkszaÎ popularnosÂciaÎ cieszyøa sieÎ historia JoÂzefa, ktoÂrej posÂwieÎcono ponad
25 drukoÂw. Z najwazÇniejszych utworoÂw na uwageÎ zasøugujaÎ: Hansa Sachsa
Tragedia von SchoÈpfung fal und auûtreibung Ade auû dem paradeyû (1548)
i Comedi de Hiob (1547), Johannesa Rufa Spiel von Joseph dem Frommem
JuÈngling (1540) oraz Thomasa Naogeorga Judas Iscariotes (1552). Inscenizacja
4

Th. Bein, Germanistische MediaÈvistik. Eine EinfuÈhrung, Berlin 1998, s. 122±123.
Por. A. Masser, Bibel, Apokryphen und Legenden. Geburt und Kindheit Jesu in der religioÈsen Epik des deutschen Mittelalters, Berlin 1969.
5
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wydarzenÂ biblijnych byøa kontynuowana przez protestancki teatr szkolny
(M. Opitz, Judith, 1625) i kontrreformacyjny teatr jezuicki XVII wieku, a poÂzÂniej przez dramat biblijny XVIII wieku. Johann Kaspar Lavater w swojej
tragedii Pontius Pilatus (1782/1785) przedstawia meÎkeÎ Odkupiciela jako dramat dramatoÂw, jako apogeum sÂwiatowych dzieø dramatycznych, a Klopstock
w tragedii Der Tod Adams (1757) przyjmuje funkcjeÎ kapøanÂskaÎ, kreujaÎc sceneÎ
na amboneÎ6.
Za istotny posteÎp, ba, punkt zwrotny i przeøomowy w literackiej recepcji
i poetyckiej adaptacji Biblii, nalezÇy uznacÂ przekøad KsieÎgi KsiaÎg na narodowy
jeÎzyk niemiecki przez Marcina Lutra: w 1522 roku ukazaø sieÎ drukiem przekøad
Nowego Testamentu Das Neue Testament Deutzsch (Septembertestament i drugie wydanie Dezemberbibel), zasÂ w 1534 roku Hans Lufft w Wittenberdze
wydaø caøaÎ BiblieÎ: Biblia: das ist: Die gantze Heilige Schrifft: Deutsch Auffs
new zugerichtet. Luter opiera swoje tøumaczenie zgodnie z duchem humanizmu
i jego zasadaÎ ad fontes na pierwowzorach tekstu Biblii w jeÎzykach oryginalnych,
hebrajskim i greckim7. Translatorski wyczyn Lutra poprzedziøo ± dzieÎki wynalazkowi ruchomych czcionek przez Gutenberga ± 14 wersji Biblii. Pierwsza
z nich zostaøa opublikowana w 1466 roku przez Mentela w Strassburgu. ZÇadna
z przedluteranÂskich przekøadoÂw biblijnych nie miaøa jednak charakteru innowatorskiego, twoÂrczego, lecz wszystkie byøy ± podobnie jak najstarsza germanÂska wersja Biblii, przeøozÇona przez biskupa WulfileÎ (ok. 380) na jeÎzyk zachodniogotycki ± wersjami interlinearnymi, dosøownymi i opieraøy sieÎ na øacinÂskim
translacie Biblii Vulgata (383±385) spod pioÂra sÂw. Hieronima8.
DzieÎki wiekopomnemu przekøadowi Lutra i ¹zniemczeniu Bibliiº (Eindeutschung der Bibel) dyspozycyjnosÂcÂ literacka natchnionego tekstu staøa sieÎ w niemieckim obszarze kulturowym jeszcze bardziej znaczaÎca. Biblia Lutra staøa sieÎ
dla Niemiec ± jak unisono uwazÇali Goethe, Heine, Nietzsche czy Hegel ±
¹podstawaÎ wszelkiej literackosÂciº9. Niemiecki Reformator nie podwazÇa
wprawdzie autorytetu KsieÎgi ZÇycia i stoi w tradycji, zÇe Pismo SÂwieÎte jest najwieÎkszym miarodajnym autorytetem i posiada sposÂroÂd wszystkich dzieø rangeÎ
najwyzÇszaÎ, ale sens Pisma ± jak zauwazÇa sam Erazm z Rotterdamu10 ± zostaø
przez Lutra poddany krytycznej refleksji, starannemu precyzyjnemu rozwazÇa6
G. Hahn, Literatur und Konfessionalisierung, w: Die Literatur im UÈbergang vom Mittelalter
zur Neuzeit, red. W. RoÈcke, M. MuÈnkler, MuÈnchen±Wien 2004, s. 242±262.
7
GøoÂwnym zÂroÂdøem Lutra byøo drugie wydanie greckiego przekøadu Erazma z Rotterdamu
z øacinÂskimi objasÂnieniami z 1519 r.
8
S. Sonderegger, Geschichte deutschsprachiger BibeluÈbersetzungen in GrundzuÈgen, w:
Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der dt. Sprache und ihrer Erforschung, red.
W. Besch, t. 1, Berlin±New York 1998, s. 229±284.
9
W. Killy, Die Bibel als Sprache, w: Erneuerung aus der Bibel, red. S. Meurer, Stuttgart 1982,
s. 27.
10
Erasmus von Rotterdam, Vom freien Willen, GoÈttingen 1979, s. 19.
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niu i weryfikacji zrozumienia i oddania wøasÂciwego sensu tekstu wyjsÂciowego.
Zgodnie ze swojaÎ teologicznaÎ reguøaÎ sola scriptura Luter sprowadziø autorytet
Pisma do formuøy sacra scriptura sui ipsius interpress11. W swoim teoretyczno-translatorskim pisÂmie polemicznym Der Sendbrief vom Dolmetschen, skierowanym do oÂwczesnych tøumaczy Biblii i biblioznawcoÂw, krytykujaÎcych jego
przedsieÎwzieÎcie, Reformator wypowiedziaø sieÎ ostro i otwarcie przeciwko dosøownemu tøumaczeniu, tzw. przeliterowywaniu, propagujaÎc tym samym dowolnosÂcÂ sformuøowanÂ i odsteÎpstwa od oryginaøu w teksÂcie docelowym12. Zmiana
sensu tresÂci biblijnych wynikajaÎca z hermeneutycznej zasady Lutra ma funkcjeÎ
krytycznaÎ. Wraz z nowym rozumieniem Pisma nie tylko konÂczy sieÎ jednosÂcÂ
KosÂcioøa, ale takzÇe caøkowicie afirmatywny autorytatywny charakter Biblii
w nowozÇytnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Przekøadowi Lutra literatura niemiecka zawdzieÎcza nie tylko powstanie pisanego jeÎzyka niemieckiego, lecz takzÇe decydujaÎce impulsy, jesÂli chodzi o rozwoÂj literacki repertuaru form. Przekøad Lutra, jak søusznie zaznaczyø Albrecht SchoÈne, rozpoczaÎø
proces sekularyzacji, w wyniku ktoÂrego Biblia staøa sieÎ ogoÂlnym dobrem kulturowym, a kultura sÂwiecka zaczeÎøa sieÎ posøugiwacÂ jej formami jeÎzykowymi
i gatunkowymi13.
Trend wolnego poetyckiego przekøadu Biblii, zainicjowany przez Lutra,
jest widoczny juzÇ w niemieckiej liryce barokowej, ktoÂrej wieÎksza czeÎsÂcÂ ma
jeszcze charakter duchowny i religijny. Søowo BozÇe w poetyckiej trawestacji
barokowej nie jest jeszcze wprawdzie sprofanowane, ale poezja wykorzystuje
jego aktualnosÂcÂ i stawia siebie wyzÇej, jest celem samym w sobie. W ten sposoÂb
poezja duchowna toruje drogeÎ do sekularyzacji. Jako przykøady mozÇna przytoczycÂ Sonn- und Feiertagssonette Andreasa Gryphiusa, Epistellieder Martina
Opitza czy tezÇ Geistliche Gedancken Daniela Caspra Lohensteina14.
WazÇnym etapem na drodze ku sekularyzacji religijnego wzorca i dysponowania BibliaÎ w sposoÂb autonomiczny jest epoka niemieckiego osÂwiecenia.
W pierwszej jego fazie, tzn. w pierwszej poøowie XVIII wieku, narracje biblijne
i filozoficzny nurt racjonalizmu korelujaÎ ze sobaÎ, o czym sÂwiadczaÎ patriarchady
Johanna Jakoba Bodmera (Noah, 1752), Jakob und Joseph (1751) czy epos
biblijny Der gepruÈfte Abraham (1753) Christopha Martina Wielanda. Ostatnie
11

Cyt. za: W. ThoÈnissen, Gemeinsames VerstaÈndnis der einen Bibel?, w: Bibel-Impulse, red.
R. Dillmann, Berlin 2006, s. 9.
12
Zob. J. Kopperschmidt, BibeluÈbersetzung als Literatur?, w: Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, t. 1: Formen und Motive, red. H. Schmidinger, Mainz 20002,
s. 91. Por. takzÇe Was Dolmetschen fuÈr Kunst und Arbeit sey. BeitraÈge zur Geschichte der deutschen
BibeluÈbersetzung, red. H. Reinitzer, Hamburg 1982; Cz. Karolak, Przekøad Biblii, w: Dzieje kultury
niemieckiej, red. Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orøowski, Warszawa 2006, s. 96±97.
13
A. SchoÈne, SaÈkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher PfarressoÈhne, GoÈttingen 1968, s. 17.
14
Zob. R. Gerling, Schriftwort und lyrisches Wort. Die Umsetzung biblischer Texte in der
Lyrik des 17. Jahrhunderts, Meisenheim am Glan 1969.
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dzieøo wienÂczaÎce bogataÎ niemieckaÎ epikeÎ biblijnaÎ i afirmatywne wykorzystanie
Biblii to Messias (1748±1773) Friedricha Gottlieba Klopstocka, zwany nowozÇytnaÎ biblijnaÎ mesjadaÎ niemieckaÎ. Ten utwoÂr, skøadajaÎcy sieÎ z 20 piesÂni opisujaÎcych prawie caøaÎ historieÎ zbawienia, jest przesiaÎknieÎty duchem pietyzmu i stoi
jeszcze w tradycji literatury objawieniowej oraz w søuzÇbie dogmatyce kosÂcielnej, søuzÇaÎcej jako drogowskaz w zÇyciu chrzesÂcijanÂskim. SÂwiadczy o tym chociazÇby doboÂr formy ± eposu, beÎdaÎcego obok tragedii najbardziej wyniosøaÎ
formaÎ literackaÎ, zastosowanie heksametru oraz przedstawienie symetrycznego
obrazu historii, ktoÂrego centrum stanowi godzina sÂmierci Zbawiciela na krzyzÇu,
w ktoÂrej BoÂg jedna sieÎ z czøowiekiem. NowozÇytna epika biblijna znajdzie pojedynczych kontynuatoroÂw w XIX wieku. GøoÂwnym z nich jest Friedrich RuÈckert ze swojaÎ zharmonizowanaÎ wersjaÎ Ewangelii Leben Jesu (1839), beÎdaÎcaÎ
afirmacyjnaÎ ripostaÎ na krytyczne przedstawienie postaci Zbawiciela w nieco
wczesÂniej wydanej ksiaÎzÇce Das Leben Jesu (1835/36) Friedricha Strauûa.
W ostatniej fazie osÂwiecenia interpretacja Biblii zostaje zdominowana
przez rozum i ogoÂlnie pojeÎtaÎ moralnosÂcÂ. Wydarzenia historiozbawcze i wypowiedzi postaci biblijnych saÎ weryfikowane przez pryzmat ratio, a Biblia jest
postrzegana nie jako ksieÎga wiary, lecz jako podreÎcznik zasad moralnych oraz
ksieÎga maÎdrosÂci, jako Skarbnica ogoÂlnoludzkich zasad norm zÇyciowych. WaÎtki
biblijne saÎ traktowane nie tylko jako wykøadnia mysÂli religijno-moralnej, lecz
stanowiaÎ okazjeÎ do analizy psychologicznej. Gatunki, formy biblijne, np. parabola, zaczynajaÎ sieÎ uwalniacÂ od kontekstu religijnego i moralizatorskiego charakteru. Najlepszym tego przykøadem jest poetycka przenosÂnia Gottholda
Ephraima Lessinga o trzech piersÂcieniach (Ringparabel)15.
W XVIII wieku zostaje zapoczaÎtkowana egzegeza Biblii jako dzieøa literackiego, a nie wyøaÎcznie jako Pisma objawiajaÎcego sieÎ Boga. To nowatorskie
rozumienie, ktoÂrego inicjatorem jest Robert Lowth ze swoim dzieøem De sacra
poesia Hebraerorum (1753), rozpropagowaø w Niemczech zainspirowany mysÂlaÎ
brytyjskiego biskupa Johann Gottfried Herder, upatrujaÎc w Biblii podstawowe
sÂwiadectwo wyobrazÇenÂ ludzkich o Bogu, stworzeniu i opatrznosÂci oraz wybitne
dzieøo staroorientalnej literatury, traktujaÎc jaÎ jako najstarsze dzieøo ludzkosÂci,
a PiesÂnÂ nad PiesÂniami jako najstarszy zbioÂr piesÂni ludowych. Herder odegraø
duzÇy wpøyw na recepcjeÎ Biblii w okresie poosÂwieceniowym, przede wszystkim
poprzez swoje pisma AÈlteste Urkunde des Menschengeschlechts (1774/1776),
Die juÈdischen Dichtungen und Fabeln (1781) i Vom Geist der ebraÈischen Poesie
(1782/83), w ktoÂrych to zinterpretowaø Stary Testament jako dokument narodowej literatury zÇydowskiej, dystansujaÎc sieÎ tym samym od pozycji KosÂcioøa.
WykazujaÎc suwerennosÂcÂ Starego Testamentu jako dzieøa literackiego, szcze15

D. Gutzen, Poesie und Bibel. Beobachtungen zu ihrer Entdeckung und Interpretation im 18.
Jahrhundert, Bonn 1972; H. Politzer, Lessings Ringparabel von den drei Ringen, ¹The German
Quarterlyº 31(1958), s. 161±177.
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goÂlnie w stosunku do literatury greckiej, Herder zapoczaÎtkowuje recepcjeÎ Biblii jako klasyka literatury sÂwiatowej16. Tak tezÇ odczytywaø BiblieÎ Johann Wolfgang von Goethe w swojej autobiografii Dichtung und Wahrheit (1831)17.
Lessing zgodnie z naukowymi poglaÎdami i racjonalizmem epoki, z postulatami osÂwieconego rozumu podwazÇa objawieniowy charakter Biblii, dosøowne
objasÂnienia BozÇego søowa uwazÇa za bibliolatrieÎ i stara sieÎ pogodzicÂ nowe nurty
religijno-krytyczne z tradycjaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ swoich przodkoÂw. Za istoteÎ uwazÇa
nie litereÎ, a ducha Pisma SÂwieÎtego i praktyczne oddziaøywanie Biblii na zÇycie
i dziaøanie ludzi. Najpeøniej ilustruje to jego poemat dramatyczny Nathan der
Weise, beÎdaÎcy modelowym przykøadem scenariusza osÂwieceniowej tolerancji.
ProtoplastaÎ Nathana byø Moses Mendelsohn. Lessing przenosi tu mozÇliwosÂcÂ
oddziaøywania KosÂcioøa na pisarstwo i wywiaÎzuje dyskusjeÎ na temat poetyckosÂci Biblii i jej wymiaru estetycznego.
Metafizyczne znaczenie Biblii zostaje przesunieÎte w sfereÎ estetyki definitywnie na przeøomie XVIII i XIX wieku. WazÇnaÎ roleÎ odegraø w tym procesie
Jean Paul, stojaÎcy mieÎdzy osÂwieceniem, klasykaÎ i romantyzmem. W swoim
pisÂmie poetologicznym Vorschule der AÈsthetik (1804) przyznaje tekstowi biblijnemu konstytutywnaÎ roleÎ, ale stosujaÎc wyniosøy styl, uzÇywa metafor i pojeÎcÂ
biblijnych przez pryzmat ironii i nadaje poezji funkcjeÎ teologii. Dystans pisarza
do wiary w Chrystusa ukonstytuowanej przez KosÂcioÂø najpeøniej odzwierciedla
rozdziaø Rede des toten Christus vom WeltgebaÈude herab, daû kein Gott mehr sie
w powiesÂci SiebenkaÈs (1796). Autor pisze tu, zÇe niebo jest puste, BoÂg milczaÎcy,
a modlitwa to szalenÂstwo18. Na poczaÎtku XIX wieku posÂrednie oddziaøywanie
Biblii wychodzi z obszaru sacrum do obszaru profanum, co znajduje wyraz we
wszystkich formach literackich. Pod wzgleÎdem ilosÂciowym mozÇna zauwazÇycÂ
wprawdzie malejaÎcaÎ tendencjeÎ, ale pod wzgleÎdem jakosÂci Biblia jest nadal
uwazÇana za wybitny dokument historii ludzkiej i powiesÂcÂ uniwersalnaÎ. Wiek
XIX postrzegaø BiblieÎ gøoÂwnie w aspekcie historycznym, historycznej rzeczywistosÂci, prawdziwosÂci. Biblijne historie byøy widziane i oceniane przez pryzmat historii (David Friedrich Strauss, Ernest Renan). Goethe posÂwiadcza w Geschichte der Farbenlehre (1810), zÇe Biblia jest KsieÎgaÎ NarodoÂw.
Istotnym dokumentem sÂwiadczaÎcym o sekularyzacji Søowa BozÇego jest
Faust (1833) Johanna Wolfganga von Goethe, ktoÂrego bohater tytuøowy, przekøadajaÎc EwangelieÎ JanowaÎ juzÇ przy pierwszym wyrazie waha sieÎ i pragnie
zastaÎpicÂ Logos søowem sens, moc, czyn. W ten sposoÂb oddala sieÎ od wzorca
16

Zob. D. Gutzen, dz. cyt., 86±112.
Was aber (bleibet) stiften die Dichter? Zur Dichter-Theologie der Goethezeit, red. G. von
Hofe, P. Pfaff, H. Timm, MuÈnchen 1986. Por. takzÇe G. Niggl, Biblische Welt in Goethes Dichtung,
w: Literatur und Religion, red. H. Koopmann, W. Woesler, Freiburg 1984, s. 131±149.
18
È lbaum-Gartenº und Jean Pauls ¹Rede
Por. B. Blume, Jesus der Gottesleugner. Rilkes ¹Der O
des toten Christusº, w: Existenz und Dichtung. Essays und AufsaÈtze, wyb. E. Schwarz, Frankfurt am
M. 1980, s. 112±146.
17
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i traci z pola widzenia odniesienie ewangelicznego søowa do Søowa, ktoÂre staøo
sieÎ Ciaøem. PoczaÎtek procesu sekularyzacji w twoÂrczosÂci niemieckiego geniusza
zaznacza Prometheus-Ode (1773), w ktoÂrej po raz pierwszy podmiot liryczny
imaginuje radykalne odøaÎczenie sieÎ ludzkiego serca od Boga i ktoÂry za boski
ogienÂ uwazÇa tylko ten, ktoÂry rozpala sam czøowiek19.
ZsekularyzowanaÎ estetycznaÎ tradycjeÎ recepcji Biblii reprezentuje poÂzÂny
romantyk Heinrich Heine, ktoÂry to wykorzystuje metafory i postaci biblijne
jako punkt wyjsÂcia do krytyki spoøeczenÂstwa w sporze z chrzesÂcijanÂstwem swego czasu. W poemacie satyrycznym Deutschland. Ein WintermaÈrchen (1844)
prekursor modernistycznego widzenia, tworzaÎcy w duchu møodego liberalizmu,
posøuguje sieÎ wyobrazÇeniami i teologumenami, gøoÂwnie w celu parodii.
Proces sekularyzacji Biblii przypieczeÎtowuje nihilistyczny filozof i pisarz
Friedrich Nietzsche. W swoim przeøomowym aforystycznym dziele Also sprach
Zarathustra (1883±85) stosuje on na pøaszczyzÂnie jeÎzykowo-waÎtkowej biblijnaÎ
retorykeÎ, ironieÎ i zaskakujaÎce transformacje, a nasteÎpnie rozprawia sieÎ w krytyczno-parodystyczny sposoÂb z BibliaÎ. Wszystkie techniki poetyckie i stylistyczne søuzÇaÎ do dekonstrukcji tresÂci prawd objawionych, parodystyczno-bluzÂnierczemu przeobrazÇeniu søowa BozÇego oraz do konstrukcji wøasnych zsekularyzowanych prawd. W sÂlad za sekularyzacjaÎ biblijnego materiaøu w autobiografii
Nietzschego Ecce homo poÂjdaÎ w XX wieku Oskar Kokoschka (Hiob), Joseph
Roth (Hiob) i Heinrich BoÈll (Wo warst du, Adam?).
Od przeøomu XIX i XX wieku, przede wszystkim w nasteÎpstwie Nietzschego, pojawia sieÎ w literaturze niemieckojeÎzycznej coraz wieÎcej autoroÂw, ktoÂrzy
w sposoÂb nonszalancki stawiajaÎ pod znakiem zapytania sÂwiadomosÂcÂ historycznaÎ naznaczonaÎ religijnosÂciaÎ, a tym samym narracjeÎ biblijnaÎ. W atmosferze dekadencji doby Fin de sieÁcle nasteÎpuje zdetronizowanie Boga i intronizacja czøowieka. Dla okresu modernizmu charakterystyczna jest krytyczna rewizja tematoÂw i tradycyjnych, archaicznych form biblijnych narratorskich i lirycznych,
przede wszystkim przypowiesÂci i PsalmoÂw, zaczerpnieÎtych z wczesÂniejszych
epok. W literackich trawestacjach biblijnych daje sieÎ zauwazÇycÂ radykalna zmiana funkcji zaroÂwno co do tresÂci, jak tezÇ formy. NietzscheanÂskie, negujaÎce reminiscencje biblijne i radykalne przewartosÂciowanie biblijnego materiaøu charakteryzujaÎ twoÂrczosÂcÂ poetyckaÎ wielu autoroÂw, mieÎdzy innymi lirykeÎ Georga
Trakla (Sebastian im Traum), Rainera Marii Rilkego (Die Aufzeichnungen des
Malte Laurids Brigge), prozeÎ Bertolda Brechta (Hauspostille) i Franza Kafki
(Von den Gleichnissen, Vor dem Gesetz). SuwerennosÂcÂ w recepcji Biblii cechuje takzÇe najobszerniejszaÎ czterotomowaÎ powiesÂcÂ Thomasa Manna Joseph und
seine BruÈder (1926±1942), beÎdaÎcej dokumentem nowozÇytnej kultury chrzesÂcijanÂskiej, w ktoÂrej Biblia jako klasyk literatury sÂwiatowej jest odczytywana poprzez pryzmat wspoÂøczesnej teologii, religioznawstwa, archeologii i psychologii
19

Was aber (bleibet) stiften die Dichter?, s. 233.
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gøeÎbi. Przemiana wzorca biblijnego w parodieÎ z uwagi na kontekst historyczno-kulturowy cechuje juzÇ wczesÂniejszaÎ søynnaÎ powiesÂcÂ Thomasa Manna Zauberberg (1924).
Po dwoÂch wojnach sÂwiatowych, OsÂwieÎcimiu, i tzw. ¹godzinie Zeroº (Stunde Null), ¹karczowiskuº (Kahlschlag) oraz ¹wyprowadzce wiezÇy z kosÂci søoniowejº (Auszug aus dem Elfenbeinturm) literatura, jesÂli w ogoÂle moÂwi o Biblii,
ma do niej stosunek raczej sceptyczny i podaje prawdy biblijne w waÎtpliwosÂcÂ
lub je parodiuje. Technika parodii-montazÇu i wyobcowania cechuje w tym
samym stopniu twoÂrczosÂcÂ pisarzy niemieckich ± jak Wolfgang Borchert (Die
drei dunklen KoÈnige), GuÈnther Grass (Blechtrommel), Uwe Johnson (Jonas
zum Beispiel), austriackich ± jak Peter Handke (Lebensbeschreibung) i szwajcarskich ± jak Friedrich DuÈrrenmatt (Ein Engel kommt nach Babylon).
Specyficzne wykorzystanie Biblii charakteryzuje powojennaÎ twoÂrczosÂcÂ pisarek i pisarzy zÇydowskich. Paul Celan i Else Lasker-SchuÈler dokonujaÎ w swojej
poezji przez pryzmat Biblii retrospekcji wøasnego pochodzenia i tozÇsamosÂci.
Ich liryka jest wkøadem do dialogu chrzesÂcijanÂsko-judaistycznego. Komparatystyczne spojrzenie na BiblieÎ jako na tøo wøasnej autobiografii i materiaø søuzÇaÎcy wyrazÇeniu wøasnych bolaÎczek, teÎsknot, przezÇycÂ i dosÂwiadczenÂ, cechuje
twoÂrczosÂcÂ wielu wspoÂøczesnych pisarzy. Na przykøadzie postaci biblijnych ukazujaÎ oni w sposoÂb egzemplifikujaÎcy uniwersalne problemy i aksjomaty antropologiczne. Elisabeth LanggaÈsser opisuje w utworze Saisonbeginn historieÎ meÎki Jezusa w konteksÂcie przesÂladowania ZÇydoÂw, zasÂ Nelly Sachs wyrazÇa w liryce
inspirowanej tekstami biblijnymi cierpienie i zagøadeÎ ZÇydoÂw (Und niemand
weiû weiter, 1957; Das Leiden Israels, 1964). PowiesÂcÂ Stefana Heyma KoÈnig
Davids Bericht jest ironiczno-wyobcowujaÎcaÎ inscenizacjaÎ walki o wøadzeÎ w realnym socjalizmie. Grete Weil w autobiograficznej prozie Der Brautpreis konfrontuje sieÎ z biblijnaÎ postaciaÎ Davida, by ukazacÂ poprzez wøasne dosÂwiadczenia ± ucieczkeÎ, dosÂwiadczenie, cierpienia, przemoc, mord, sÂmiercÂ ± regres ludzkosÂci.
Biblijno-religijne søownictwo wysteÎpuje u wielu autoroÂw takzÇe literatury
postmodernistycznej, majaÎcej w Niemczech poczaÎtek w latach 70. PowiaÎzania
intertekstualne saÎ tu bardzo roÂzÇnorodne i sieÎgajaÎ od zazeÎbiania sieÎ na pøaszczyzÂnie tresÂci po cytaty, antycytaty, parafrazy, parodiowanie lub tøumaczenie
w innym sensie. W jednej z najsøynniejszych niemieckojeÎzycznych powiesÂci
postmodernistycznych Patricka SuÈskinda Das ParfuÈm protagonista Jean-Baptista Grenouille, genialny, obrzydliwy ponadczøowiek, roztacza swoje imperium
i proÂbuje na nowo stworzycÂ sÂwiat i jego historieÎ. Stoi on w rzeÎdzie postaci, ktoÂre
ze wzgleÎdu na fatalne przecenienie wøasnych siø i mozÇliwosÂci nie postrzegajaÎ sieÎ
juzÇ jako istoty stworzone, lecz jako stwoÂrcy i zbawcy. Podobne aktualizujaÎce
i perwersyjne wykorzystanie Biblii cechuje utwory Franza FuÈhmanna (Die
SchoÈpfung), Ericha Hackla (Auroras Anlaû) i Thomasa Bernharda (Frost).
Przykøadami transfiguratywnego, niekonwencjonalnego, lekcewazÇaÎcego obejsÂ-
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cia sieÎ z BibliaÎ, ktoÂre podwazÇajaÎ sens Boskiego Objawienia, jest poezja Christine Lavant (Die Bettlerschale. Gedichte, 1956) i Ferdinanda Schmatza (das
grosse balen'n, 1999). Bez stosowania nazw lub imion postaci biblijnych, a jedynie poprzez artystyczny system analogii i aluzji, autorzy stwarzajaÎ odniesienia do Biblii20.
* * *

W historii literatury niemieckiej mozÇna wyodreÎbnicÂ pieÎcÂ gøoÂwnych faz powiaÎzanÂ Biblii z literaturaÎ. W sÂredniowieczu, gdy dominujaÎcaÎ roleÎ odgrywaø
KosÂcioÂø i wiara chrzesÂcijanÂska, Biblia byøa traktowana w kreÎgach literackich
jako dzieøo samo w sobie. TwoÂrcy bogatej epiki biblijnej parafrazujaÎcej w afirmatywny sposoÂb teksty Pisma SÂwieÎtego zapoczaÎtkowali rozwoÂj powstania literatury narodowej. Utwory tego okresu miaøy charakter propagandowy i søuzÇyøy
pogøeÎbieniu wiary i chrystianizacji. Pierwotny sens i znaczenie Biblii zostaje
zakwestionowane ± w imieÎ nauki i idei spoøecznej ± w okresie osÂwiecenia.
Biblia jako poezja o wspaniaøym rytmie, bogatej sile wyobrazÂni i z elementami
folkloru wschodniego staje sieÎ popularna i przezÇywa swoÂj renesans w XIX
wieku, gøoÂwnie za sprawaÎ Herdera. Literatura wspoÂøczesna wykorzystuje jeÎzyk
Biblii nie jako ozdoby, lecz jako istotne elementy wyrazu poetyckiego, a postacie biblijne søuzÇaÎ autorefleksji lub prezentacji archeologicznych archetypoÂw.
LiteratureÎ niemieckaÎ XX wieku cechuje w wieÎkszosÂci krytyczna i negujaÎca
stylizacja biblijna. Oznacza to, zÇe system wartosÂci oraz intencje autora nie
odpowiadajaÎ temu, co zawiera tekst biblijny, a søowo BozÇe jest stosowane
w celu wyobcowania i parodii. Afirmacyjna stylizacja biblijna wysteÎpuje w literaturze wspoÂøczesnej sporadycznie. NajczeÎstszym rodzajem stylizacji, typowym
dla modernistycznej i postmodernistycznej liryki, jest stylizacja czeÎsÂciowa, søuzÇaÎca celom polemicznym lub rozwiaÎzaniom alternatywnym.
The Luther Bible. The Bible in German-language Literature
Summary
Five major phases of interrelation between the Bible and literature may be
distinguished in German literary history. During the Middle Ages, when the Church
and Christian faith played the dominant role, the Bible was treated in literary circles
20

T. ZioÂøkowski, Die SaÈkularisation der Bibel. Zur Unentbehrlichkeit einer vergleichenden
Literaturwissenschaft fuÈr das Studium der modernen deutschen Literatur, w: Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache, red. A. Wierlacher, t. 3, Heidelberg 1980, s. 137±149.
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as a work in itself. Authors of the abundant biblical epic poetry, affirmatively paraphrasing Scripture texts, initiated the emergence and development of national
literature. The works of that period had a propagandist character and served Christianization as well as the deepening of the faith. The original sense and meaning of
the Bible was challenged ± in the name of science and the social idea ± during the
period of the Enlightenment. The Bible seen as poetry endowed with wonderful
rhythm, having powerful imaginative impact, and containing elements of Eastern
folklore became popular and enjoyed its renaissance in the 19th century, mainly on
Herder's account. Contemporary literature employs the language of the Bible not as
ornamentation but as key element of poetic expression, and biblical characters serve
either auto-reflection or the presentation of archaeological archetypes. 20th century
German literature tends to have critical and negating biblical stylization. Such stylization results when the author's intentions and value system do not agree with what
the biblical text contains, and when the word of God is used for the purpose of
alienation and parody. Affirmative biblical stylization occurs sporadically in contemporary literature. The most common kind of biblical stylization, typical of modernist
and postmodernist lyric poetry, is partial stylization, serving polemic purposes or
alternative solutions.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, literatura niemieckojeÎzyczna, epika biblijna, transfiguracja biblijna, stylizacja biblijna
K e y w o r d s: Bible, biblical epic poetry, germane literature, biblical stylization
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BIBLIA W LITERATURZE FRANCUSKOJEÎZYCZNEJ

Cywilizacja i kultura europejska powstaøa w wyniku syntezy klasycznej
kultury grecko-rzymskiej oraz chrzesÂcijanÂstwa i takzÇe literatura europejska ±
beÎdaÎca istotnym skøadnikiem tej syntezy ± rodziøa sieÎ na skutek stapiania sieÎ
klasycznej tradycji literackiej z nowymi czynnikami, ktoÂre wraz z chrzesÂcijanÂstwem wniosøa do kultury Biblia1.
Zrodzone w øonie kultury zÇydowskiej chrzesÂcijanÂstwo wraz z rozprzestrzenianiem sieÎ na poganÂskie obszary Cesarstwa Rzymskiego, zaczeÎøo absorbowacÂ
kultureÎ klasycznaÎ i stopniowo uznawacÂ jej wartosÂcÂ. Stolice Cesarstwa ± Rzym
i Konstantynopol ± staøy sieÎ realnymi centrami chrzesÂcijanÂstwa, zajmujaÎc miejsce Jerozolimy.
PoczaÎtkowo kultura poganÂska i judeochrzesÂcijanÂska przejawiaøy wobec
siebie wrogosÂcÂ i niecheÎcÂ oraz demonstrowaøy wzajemnaÎ postaweÎ wyzÇszosÂci.
Dla starozÇytnych GrekoÂw i Rzymian to, co znajdowaøo sieÎ poza ich kreÎgiem
kulturowym, miaøo charakter barbarzynÂski i nosiøo raczej cechy antykultury,
dla judeochrzesÂcijan natomiast to, co poganÂskie, byøo napieÎtnowane faøszem
i oznaczaøo bøeÎdnaÎ wizjeÎ rzeczywistosÂci.
Kultura grecko-øacinÂska opieraøa sieÎ na wyksztaøceniu szkolnym, ktoÂrego
celem byøa alfabetyzacja oraz ksztaøcenie inteligencji, wrazÇliwosÂci i wyobrazÂni.
Uczono gramatyki, muzyki, historii oraz mitologii (ktoÂrej wykøad peøniø funkcjeÎ
zblizÇonaÎ do nauki religii) ± w oparciu o poezjeÎ (przede wszystkim Homera,
a potem na Zachodzie takzÇe Wergiliusza, ktoÂrych dzieøa posiadaøy status ksiaÎg
objawionych i ktoÂrzy z tego powodu zwani byli Poetami). Z czasem jednak
poezja traciøa status tekstoÂw natchnionych przez TranscendencjeÎ i przybieraøa
wymiar dyskursu czysto ludzkiego, majaÎcego charakter konwencjonalny, pod1

Ponadto mozÇemy moÂwicÂ o obecnosÂci w literackiej kulturze Europy trzeciego zÂroÂdøa: dziedzictwa celtyckiego, ktoÂre uwidoczniøo sieÎ w postaci tzw. ¹miøosÂci dwornejº. Por. Denis de Rougemont, MiøosÂcÂ a sÂwiat kultury zachodniej, wyd. I franc. 1931; wyd. I pol. 1961.
Uwagi syntetyczne obecne w tym artykule ± zwøaszcza w jego wsteÎpie i zakonÂczeniu ± inspirowane saÎ przez lektureÎ fragmentu ksiaÎzÇki Olivier Milleta i Philippea de Robert Culture biblique
(Paris 2001, s. 339±406).
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danego posiadanej przez poeteÎ zdolnosÂci do wymysÂlania, udawania i ukøadania,
a wieÎc majaÎcego (nawet jesÂli zawieraø tresÂci religijne) bytowosÂcÂ fikcyjnaÎ.
Natomiast u ZÇydoÂw, a potem chrzesÂcijan Biblia miaøa zawsze status tekstu
niezaprzeczalnie objawionego, a wieÎc zawierajaÎcego PrawdeÎ najwyzÇszaÎ. Nauczanie koncentrowaøo sieÎ wieÎc na jej badaniu i interpretowaniu. Inne teksty
poetyckie z racji swej fikcjonalnosÂci musiaøy im sieÎ wieÎc jawicÂ jako nosÂniki
twierdzenÂ køamliwych, a wieÎc w konsekwencji niemoralnych, to znaczy szkodliwych2. W ten sposoÂb rodziø sieÎ podziaø na poezjeÎ sacrum (biblijnaÎ) i profanum.
Dla chrzesÂcijan kreÎgu cywilizacji europejskiej pojawia sieÎ zatem woÂwczas
problem podwoÂjnej wiernosÂci: Biblii i kulturze grecko-rzymskiej. RozwiaÎzywanie tego dylematu wymagaøo nowych ujeÎcÂ programowych dla szkoÂø, ktoÂre ±
roÂzÇne w roÂzÇnych epokach i sÂrodowiskach ± stworzyøy ostatecznie ± od pierwszych wiekoÂw chrzesÂcijanÂstwa azÇ do czasoÂw wspoÂøczesnych ± duchowy i estetyczny fundament historii literatury europejskiej. MozÇna powiedziecÂ, zÇe historia zwiaÎzkoÂw literatury z BibliaÎ to dzieje wielowiekowego dylematu, ktoÂry
znalazø rozwiaÎzanie dopiero w XVIII-wiecznej idei literatury jako dokonania
realizujaÎcego swoÂj wewneÎtrzny cel estetyczny3.
W oczach starozÇytnych intelektualistoÂw poganÂskich søabosÂciaÎ Pisma SÂwieÎtego byøo to, izÇ zostaøo ono napisane ± ich zdaniem ± jeÎzykiem prostym i nieuczonym, a wieÎc ± patrzaÎc z poziomu dokonanÂ literatury poganÂskiej ± pozbawionym artyzmu i prymitywnym, adresowanym do ludzi niewyksztaøconych.
Pisarze chrzesÂcijanÂscy usiøowali wykazacÂ charakter artystyczny Biblii, tworzaÎc
teorieÎ ¹BozÇej elokwencjiº, przemawiajaÎcej w PisÂmie SÂwieÎtym jeÎzykiem alegorycznym, ktoÂry wymagaø od czytelnika odpowiedniego przygotowania i erudycji. InnaÎ linieÎ apologetycznaÎ reprezentowaø sÂw. Hieronim. Chodziøo w niej
o udowodnienie, zÇe takzÇe w Biblii istniejaÎ figury retoryczne i poezja liryczna.
Na przeøomie VII i VIII wieku Beda Wielebny osÂmieliø sieÎ juzÇ twierdzicÂ, zÇe
Biblia przewyzÇsza literatureÎ takzÇe pod wzgleÎdem retorycznym.

I. SÂREDNIOWIECZE

W sÂredniowiecznej literaturze francuskiej ± podobnie jak w innych literaturach sÂredniowiecza europejskiego ± Biblia jest wszechobecna4. Stanowi dla
2

NalezÇy przypomniecÂ, zÇe z podobnych przyczyn takzÇe Platon oskarzÇaø poetoÂw o niemoralnosÂcÂ
i postulowaø ich usunieÎcie ze swego idealnego PanÂstwa.
3
Przypomnijmy tu chociazÇby francuskaÎ batalieÎ nowozÇytnikoÂw przeciwko starozÇytnikom oraz
zasady estetyczne sformuøowane przez Immanuela Kanta.
4
Zagadnienie inspiracji biblijnych w literaturze francuskojeÎzycznej nalezÇy do obszerniejszego
tematu wpøywoÂw chrzesÂcijanÂstwa na teÎ literatureÎ. Wpøywy te ± obecne w takich gatunkach pisÂmien-
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niej istotne zÂroÂdøo idei, tematoÂw, obrazoÂw i symboli. Najstarszym zabytkiem
literatury francuskiej, majaÎcym (posÂrednie) odniesienie do Pisma SÂwieÎtego jest
francuskie tøumaczenie greckiego apokryfu z V w. Ewangelia Nikodema. Z X w.
pochodzi umieszczona w ¹ReÎkopisie z Clermontº, ujeÎta w formie wierszowej
La passion5. Okoøo roku 1100 zostaje dokonany najstarszy przekøad psaøterza,
a w wieku XIII zostaje przetøumaczona z Wulgaty caøa Biblia (drukowana
w Lyonie w roku 1477). Od XII w. powstajaÎ parafrazy i poematy oparte na
motywach biblijnych oraz pierwsze przekøady psalmoÂw. Okoøo 1190 r. zostaje
napisana Le Livre de la Bible ± pierwsza adaptacja Biblii autorstwa Hermana
z Valenciennes. Ma ona formeÎ wierszowaÎ i skøada sieÎ z 7000 aleksandrynoÂw.
Jest to poetycka kompilacja zawierajaÎca streszczenie KsieÎgi Rodzaju oraz legend apokryficznych. Innym dzieøem tego autora jest tøumaczenie øacinÂskiego
utworu Liber de Nativitatae Mariae, beÎdaÎcego kompilacjaÎ waÎtkoÂw apokryficznych oraz pochodzaÎcych z Ewangelii Mateusza i èukasza, Li Romanz de Dieu
et de sa MeÁre, ktoÂry stanie sieÎ jednym z najpopularniejszych przykøadoÂw sÂredniowiecznego gatunku epickiego zwanego Bible en francËais.
Biblia jest niemal wyøaÎcznaÎ inspiratorkaÎ sÂredniowiecznego teatru, ktoÂry
roÂzÇni sieÎ w sposoÂb zasadniczy od teatru klasycznego. Hoøduje on nowej formie
wypowiedzi estetycznej, ktoÂraÎ mozÇna okresÂlicÂ jako ¹realizm biblijnyº. Najwybitniejszym przykøadem tego gatunku jest napisane w dialekcie normandzkim
trzyczeÎsÂciowe misterium Jeu d'Adam z poczaÎtku XII w.6, ktoÂre przedstawia
w sposoÂb dramatyczny, dla celoÂw budujaÎcych, dzieje grzechu pierworodnego.
Widzowie oglaÎdajaÎ historieÎ, ktoÂra ich dotyczy i pozostaje w jakisÂ sposoÂb ich
wøasnaÎ historiaÎ. Widowisko jest skierowane do widza zbiorowego, beÎdaÎcego
nie tylko adresatem spektaklu, lecz takzÇe jego podmiotem. Postaci sztuki saÎ
przedstawione na sposoÂb realistyczny (np. Adam i Ewa, ktoÂrzy zachowujaÎ sieÎ
jak maøzÇenÂstwo z epoki) i moÂwiaÎ jeÎzykiem, ktoÂrym posøugujaÎ sieÎ widzowie.
Mamy tu wieÎc do czynienia z wszechstronnym realizmem: sytuacyjnym, rodzajowym, jeÎzykowym i moralnym. ChrzesÂcijanÂski dramaturg wpisuje dramat
o grzechu pierworodnym w swojskaÎ codziennosÂcÂ. Zobiektywizowany przez
nictwa, jak hagiografie, kazania, traktaty moralno-teologiczne itp. ± o ile wyrazÂnie nie ma w nich
obecnosÂci Biblii ± nie saÎ jednak przedmiotem naszej relacji. Z tego powodu nie wspominamy w niej
o wielu inspirowanych przez chrzesÂcijanÂstwo wybitnych dzieøach literatury francuskiej, odsyøajaÎc
do nich czytelnika najwyzÇej w przypisach.
SposÂroÂd sÂredniowiecznych utworoÂw literatury francuskojeÎzycznej inspirujaÎcej sieÎ waÎtkami
chrzesÂcijanÂskimi pozabiblijnymi nalezÇy wymienicÂ SekwencjeÎ o sÂw. Eulalii (881), PiesÂnÂ o sÂw. Aleksym (ok. 1040), GreÎ o sÂw. Mikoøaju (1190±1202) Jean Bodela, Cuda Naszej Pani (1220±1230)
Gautiera z Coinci, utwory hagiograficzne Rutebeufa, a wsÂroÂd nich dramat Cud o Teofilu (ok.
1260) i ZÇywot Ludwika SÂwieÎtego (1309) J. Joinville'a.
5
Tytuøy utworoÂw ± o ile nie byøy one tøumaczone na jeÎzyk polski ± podajemy w oryginale.
W wypadku istnienia przekøadu polskiego, podajemy na pierwszym miejscu tytuø w brzmieniu
polskim.
6
ReÎkopis tego misterium znajduje sieÎ w bibliotece w Tours.
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przedstawienie teatralne dramat zbawienia ma dotyczycÂ kazÇdego wiernego:
widz powinien rozpoznacÂ swoÂj los w fabule przedstawienia.
Pod koniec sÂredniowiecza powstajaÎ liczne misteria7 oparte na PisÂmie SÂwieÎtym oraz mirakle ± przedstawiajaÎce sceny z zÇycia Matki Boskiej i sÂwieÎtych.
Wielkie misteria dramatyczne konÂca sÂredniowiecza przedstawiaøy caøaÎ historieÎ
zbawienia; trwaøy kilka dni i stosowaøy bogate i niezwykle widowiskowe sÂrodki
dramatyczne. Byøy one udramatyzowanym katechizmem. Eustache MarcadeÂ
(lub MercadeÂ; zm. 1440), byø przypuszczalnie autorem jednego z pierwszych
zachowanych do dzisiaj misterioÂw. Przypisuje sieÎ mu autorstwo Le MysteÁre de
la Passion, popularnie zwanym Passion d'Arras (grane w Arras i Metzu w latach 1420±1437, wchodzaÎce w skøad ¹ReÎkopisu z Arrasº), ktoÂrego tekst napisany byø osÂmiozgøoskowcem liczaÎcym 24 944 wierszy i ktoÂre byøo grane w ciaÎgu
czterech dni. Prolog tego utworu rozgrywa sieÎ w raju i ukazuje saÎd nad szatanem jako sprawcaÎ grzechu pierworodnego; BoÂg zapowiada zesøanie swego
Syna, jako majaÎcego odkupicÂ ludzkosÂcÂ z niewoli grzechu. NasteÎpne trzy dni
przedstawienia ukazujaÎ zÇycie Jezusa jako czøowieka na ziemi. TresÂcÂ czwartego
dnia stanowi wniebowstaÎpienie Chrystusa Zmartwychwstaøego i jego relacja
o dziele odkupienia. ¹ReÎkopis z Arrasº zawiera takzÇe inne misterium przypisywane Eustachemu MarcadeÂ pt. La Vengeance de JeÂsus-Christ.
Ten sam temat znajdziemy w innych monumentalnych misteriach, m.in.
w Le MysteÁre de la passion (grane 1455; wyd. 1458) Arnoula GreÂban (Gresban), ktoÂrego tekst liczy 35 000 wersoÂw i ktoÂre takzÇe rozgrywa sieÎ w ciaÎgu
czterech dni. Autorem misterioÂw byø takzÇe brat Arnoula, Simon ± autor liczaÎcego 24 000 wersoÂw Le Triomphant mysteÁre des actes des Apostres, translateÂ
fideÁlement de la veÂriteÂ historiale, ordonneÂ par personnages (1465; drukowane
1540), w ktoÂrym bierze udziaø 495 postaci i ktoÂre ¹nie schodziøo ze scenyº azÇ do
1536 r. (wspoÂøpracowaø przy nim takzÇe Arnoul).
Czwartym wazÇnym twoÂrcaÎ misterioÂw byø Jean Michel (1435±1501), autor
MysteÁre de la ReÂsurrection, przedstawionego w Angers w 1455 r. i beÎdaÎcego
liczaÎcaÎ 50 000 wierszy (a wieÎc dwa razy obszerniejszaÎ od pierwowzoru) i gorszaÎ
artystycznie przeroÂbkaÎ MysteÁre de la Passion Arnoula GreÂban, interesujaÎcaÎ
z racji umieszczenia w czasach Jezusa scen obyczajowych z XV wieku.
Z poÂzÂniejszych dramatoÂw misteryjnych wymienicÂ nalezÇy PasjeÎ Michela
(1486) i PasjeÎ z Valenciennes (1547). Rozkwitowi tego gatunku poøozÇyø kres
zakaz odgrywania tego typu przedstawienÂ wydany w 1548 r. przez wøadze
kosÂcielne.
7

Misterium ± XV-wieczny gatunek teatralny oparty na obrzeÎdach liturgicznych, zawierajaÎcy
takzÇe sceny z zÇycia biblijnego lub z hagiografii. Nazwa wywodzi sieÎ od øacinÂskiego ministerium
(posøuga), co wskazuje, zÇe peøniøo ono przede wszystkim funkcjeÎ katechetycznaÎ; misteria byøy
adresowane do szerokiej publicznosÂci i miaøy rozbudzacÂ wiareÎ. Na misterium skøadaø sieÎ ciaÎg
ozÇywionych, opatrzonych dialogami obrazoÂw, w ktoÂrych mieszaøy sieÎ realizm i cudownosÂcÂ. Do
tradycyjnych tematoÂw misteryjnych nalezÇaøa Pasja Chrystusa.
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II. WIEK XVI

Na poczaÎtku XVI w. sztuki dramatyczne oparte na waÎtkach ewangelicznych
tworzy Maøgorzata z Nawarry (1492±1549) (ComeÂdie de la NativiteÂ, ComeÂdie des
trois rois, ComeÂdie des Saints Innocents, ComeÂdie du DeÂsert). Jej utwory, cechujaÎce sieÎ formaÎ sÂredniowiecznaÎ, miaøy jednak charakter dramatoÂw autorskich.
Jak wiek XV to czas misterioÂw, tak wiek XVI przynosi odnoweÎ biblijnaÎ,
ktoÂrej gøoÂwnaÎ przyczynaÎ byøa reformacja i zÇywotnosÂcÂ kalwinizmu we Francji.
PojawiajaÎ sieÎ wieÎc przede wszystkim zaroÂwno katolickie, jak i protestanckie
przekøady Pisma SÂwieÎtego. W roku 1523 wychodzi w ParyzÇu katolicki przekøad
z Wulgaty Nowego Testamentu, a w roku 1530 w Antwerpii ± przekøad caøej
Biblii autorstwa Jacques'a LefeÁvre d'Etaples'a. Zostaø on jednak uznany przez
KosÂcioÂø dopiero po wydaniu go z poprawkami w Leuven w roku 1550 i 1578
(Biblia LowanÂska). W 1566 r. innego katolickiego przekøadu z Wulgaty dokonuje R. Benoist.
WsÂroÂd XVI-wiecznych przekøadoÂw protestanckich nalezÇy wymienicÂ Bible
de SerrieÁres z lat 1534±36, beÎdaÎcaÎ wøasÂciwie dokonanaÎ przez Pierre'a Roberta
(kuzyna Kalwina, zwanego OliveÂtanem) przeroÂbkaÎ tekstu LefeÁvre d'Etaples'a,
oraz wydany w 1555 r. w Bazylei przekøad SeÂbastiena Castellion. W 1588 r.
ukazuje sieÎ Biblia Genewska ± takzÇe oparta na teksÂcie LefeÁvre'a ± lecz z przeroÂbkami samego Kalwina oraz TheÂodore'a de BeÁze, wydana potem na nowo
z poprawkami w latach 1696±17078.
Przekøady i parafrazy Psaøterza powstajaÎ najpierw w obozie protestanckim.
WsÂroÂd tøumaczy hugenockich nalezÇy wymienicÂ poeteÎ CleÂment Marota (1496±
1544) i JoanneÎ, kroÂlowaÎ Nawarry (Jeanne d'Albret, 1528±1572) z jej Psaumes
de David viratz en rythmes Gaston (1565). Marot przeksztaøciø 49 psalmoÂw
w liryczne piesÂni o budowie stroficznej. Trawestacji pozostaøych psalmoÂw, nieopracowanych przez Marota, dokonaø TheÂodore de BeÁze (1519±1605; wyd.
1562). Przekøady obu poetoÂw zøozÇyøy sieÎ na psaøterz hugenocki, wykorzystywany w liturgiach. Parafrazy katolickie ukazaøy sieÎ dopiero w roku 1572. Ich
autorem byø Jean-Antoine de BaõÈf (1532±1589; Psautier).
Inny nurt literatury inspirujaÎcej sieÎ BibliaÎ tworzyøy nasÂladowania, ktoÂre
stanowiøy nowe dzieøa poetyckie oparte na zÂroÂdøach biblijnych. WsÂroÂd nich
wyroÂzÇnicÂ nalezÇy Monachomachie de David et Goliath ± utwoÂr epicko-liryczny
katolika Joachima Du Bellay (1522±1560). Do najwazÇniejszych nasÂladowanÂ
protestanckich ± beÎdaÎcych czeÎsto utworami na usøugach propagandy religijnej
± nalezÇy tragedia9 TheÂodore'a de BeÁze Abraham sacrifiant (1552), ktoÂra trak8

Kolejne wydania przygotowali J.F. Osterwald (NeuchaÃtel 1744) i ± po dalszym przeredagowaniu ± L. Segond (ParyzÇ 1874±80); przeroÂbkaÎ Osterwalda jest Biblia Synodalna.
9
Jest to pierwsza tragedia napisana w jeÎzyku francuskim.
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tuje o przesÂladowaniach protestantoÂw. Sztuka owa ± beÎdaÎca manifestacjaÎ doktryny kalwinÂskiej ± øaÎczy cechy formalne dramatu antycznego i sÂredniowiecznego misterium. UtwoÂr ten, ktoÂry temat biblijny poddawaø konwencji poetyki
tragedii klasycznej10, staø sieÎ wzorem dla wielu tragedii, ktoÂrych przedmiotem
byøy wydarzenia biblijne (w latach 1550±1706 powstaøo ich ponad czterdziesÂci).
W poezji wieku XVI wspoÂøistniejaÎ dwa style: biblijny styl ¹ogoøoceniaº
i ¹literackiº styl klasyczny. Agrippa d'AubigneÂ (1552±1630) w swych Rymach
tragicznych (Tragiques, 1613) dokonuje ich syntezy. Opisuje w tym obszernym
poemacie epicko-satyrycznym francuskie wojny religijne, osÂwietlone sÂwiatøem
Apokalipsy (protestanci to Nowy Izrael); sam poeta przybiera tu pozeÎ proroka.
Guillaume de Saluste du Bartas (1544±1590) jest autorem poematu Judith
(wyd. 1574 w zbiorze La Muse chreÂtienne) i ogromnego dydaktyczno-epickiego
poematu La Sepmaine (La Semaine) ou la CreÂation du Monde (1578), moÂwiaÎcego o stworzeniu sÂwiata. UtwoÂr byø tøumaczony na wiele jeÎzykoÂw i wywarø
wpøyw na Miltona, a takzÇe Torquato Tassa. W 1584 r. zostaø opublikowany
niedokonÂczony dalszy ciaÎg tego dzieøa pt. La Seconde Semaine: L'Enfance du
Monde (opisujaÎcy tylko dwa dni ¹drugiego tygodniaº istnienia sÂwiata).

III. WIEK XVII

W XVII w. pojawia sieÎ nowe francuskie tøumaczenie Pisma SÂwieÎtego z Wulgaty w przekøadzie Antoine'a i Louis-Isaaca Lemaistre (LemaõÃtre) de Sacy oraz
Antoine'a Arnaud (znanego twoÂrcy doktryny jansenistycznej), znane jako Bible de Sacy11 (1667). Przekøad ten cieszyø sieÎ popularnosÂciaÎ, miaø jednakzÇe charakter jansenistyczny, podobnie jak Biblia z Port-Royal (1696), owoc zespoøowej pracy, w ktoÂrej uczestniczyø takzÇe Blaise Pascal. PojawiajaÎ sieÎ tezÇ katolickie
parafrazy psalmoÂw ± Philippe'a Desportes'a (1546±1606) Les 150 psaumes de
David. PrieÁres et meÂditations chrestiennes,1603); Jeana Bertaut (1552±1611)
w jego Les Oeuvres poeÂtiques (1620), FrancËois de Malherbe'a (1555±1628).
W ten sposoÂb obok nurtu sÂwieckiej poezji lirycznej pojawiø sieÎ nurt refleksyjnej
liryki religijnej i jego szczegoÂlny gatunek ± medytacja.
Katolik, Jean de La CeppeÁde (1550±1623) jest autorem MeÂditations sur les
Psaumes, ale przede wszystkim TheÂoreÁmes sur le sacreÂ mysteÁre de notre reÂdemption (czeÎsÂcÂ I : 1613, czeÎsÂcÂ II: 1621) ± cyklu ponad 500 sonetoÂw, beÎdaÎcych roz10

Jak wiemy, w renesansie nasteÎpuje powroÂt do klasycznych wzorcoÂw estetycznych.
Nowy Testament: Amsterdam 1667 (Bible de Mons); Stary Testament: ParyzÇ 1672±95: wyd.
E. Rondet (Bible de Vence) obok tekstu parafraza P. CarrieÁre'a oraz wsteÎp i objasÂnienia A. Calmeta; Kolonia 1739: wyd. poprawione Nicolasa Legros (Biblia KolonÂska).
11
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mysÂlaniami nad MeÎkaÎ Chrystusa, uøozÇonymi w formeÎ stacji, poczaÎwszy od
modlitwy w OgroÂjcu. Podmiot liryczny, beÎdaÎcy sÂwiadkiem przerazÇajaÎcego widowiska, kontempluje jego kolejne etapy, ogarniajaÎc ich sens za pomocaÎ gry
wypeøniajaÎcych tekst poetycki antytez. WyboÂr formy sonetu wyrazÇa tutaj charakterystyczne dla baroku pragnienie utrwalenia wydarzenia w postaci obrazu,
poruszajaÎcej wizji. Jest to poezja mistyczna, øaÎczaÎca rygor formalny i wylewnosÂcÂ.
Po triumfie klasycyzmu w teatrze w drugiej poøowie XVII wieku z teatru
znikajaÎ dramaty o tresÂci biblijnej. Dzieje sieÎ tak, poniewazÇ ani ideologia kontrreformacji, ani protestancka nie mogøy sieÎ zgodzicÂ na znieksztaøcenia, ktoÂrym
musiaøby bycÂ poddawany tekst biblijny, aby pozostacÂ wiernym reguøom klasycyzmu. NasteÎpuje wieÎc laicyzacja teatru. Boileau w swej Sztuce poetyckiej
(1674) kazÇe zostawicÂ religieÎ teologom. Utwory o tresÂci religijnej saÎ wystawiane
jedynie w teatrze szkolnym, w celach pedagogicznych. WøasÂnie do tych ostatnich nalezÇaÎ arcydzieøa Jean Racine'a (1639±1699) Estera (1689) i Atalia (1691).
PostacÂ Estery jest takzÇe tematem tragedii Aman (1601) Antoine'a de Montchrestien (1575±1621).
JesÂli chodzi o poezjeÎ biblijnaÎ, jej obecnosÂcÂ w literaturze XVII-wiecznej jest
o wiele ubozÇsza. Jezuita Pierre Le Moyne (1602±1672) w Hymnes opiewa na
podstawie tekstoÂw biblijnych stworzenie sÂwiatøa. W Discours de la poeÂsie przywoøuje starozÇytnaÎ i wciaÎzÇ zÇywotnaÎ tradycjeÎ, wedøug ktoÂrej pierwsi poganÂscy
poeci byli reprezentantami poesia divina, objawiajaÎcej ukrytaÎ przed profanami
prawdeÎ o rzeczywistosÂci. Tematy i obrazy biblijne saÎ obecne w odach
Malherbe'a i Racine'a. Marc-Antoine Girard de Saint-Amant (1594±1661)
w MoõÈse sauveÂ (1653) øaÎczy cechy epopei i idylli.
Wiek XVII jest wiekiem arcydzieø francuskiej prozy religijnej, jednakzÇe
obecna w niej problematyka przekracza zagadnienie inspiracji biblijnych i z tego
powodu nie beÎdziemy sieÎ niaÎ tutaj zajmowacÂ12.

IV. WIEK XVIII

Widoczny wsÂroÂd europejskich teoretykoÂw literatury XVI i poczaÎtkoÂw
XVII wieku dylemat mieÎdzy wiernosÂciaÎ ideaøom estetycznym literatury starozÇytnej a wiernosÂciaÎ prawdzie o rzeczywistosÂci (ktoÂraÎ w peøni posiadaøo przeciezÇ
tylko chrzesÂcijanÂstwo) teoretycy jezuiccy13 starali sieÎ rozwiaÎzacÂ, postulujaÎc
12

WymienÂmy tylko pobozÇne traktaty sÂw. Franciszka Salezego, pisma FrancËois FeÂnelona,
kazania i pisma polemiczne Jacques BeÂnigne Bossueta, czy MysÂli Blaise Pascala. Ogromne bogactwo pisÂmiennictwa religijnego tej epoki prezentuje monografia Henri Bremonda L'Histoire litteÂraire du sentiment religieux en France (Paris 1916±1933).
13
Np. Possevino, SpanmuÈller, Sarbiewski.
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formuøeÎ chrystianizacji waÎtkoÂw antycznych. Problem wroÂciø jednak jako przedmiot rozwazÇanÂ i argument w søynnej dyskusji teoretycznoliterackiej z przeøomu
XVII i XVIII w., ktoÂra zostaøa nazwana ¹sporem starozÇytnikoÂw z nowozÇytnikamiº.
UczestniczkaÎ tej debaty, nalezÇaÎcaÎ do obozu ¹starozÇytnikoÂwº, byøa tøumaczka wielu dzieø literatury klasycznej, a przede wszystkim Homera, Anne Dacier
(1647±1720). Jej mysÂlenie ilustruje opublikowany przez niaÎ przekøad Iliady
(1711) wraz z przedmowaÎ i przypisami tøumaczki. W dzieøku Des Causes de
la Corruption du Goust (1714) polemizuje ona z nowozÇytnikami, ktoÂrzy uwazÇali starozÇytnych za quasi-barbarzynÂcoÂw. Pani Dacier broniøa Homera i uwazÇaøa
go za bliskiego Biblii. Argumentowaøa, zÇe przedstawiaø on natureÎ w jej pierwotnej prostocie, podobnie jak to czyni Pismo SÂwieÎte. ZaroÂwno Biblia, jak
i Homer ± twierdziøa ± ukazujaÎ wielkosÂcÂ i heroizm i wøasÂciwie mozÇna moÂwicÂ
o paralelizmie (conformiteÂ admirable ± godna podziwu zgodnosÂcÂ) stosowanych
moralnych przykøadoÂw, epizodoÂw i stylu. Autorka zalicza twoÂrczosÂcÂ Homera
do ¹poezji boskiejº (czyli ¹teologicznejº)14, ktoÂra byøa blizÇsza boskich zÂroÂdeø
i prawdy nizÇ poÂzÂniejsza uczona poezja humanistyczna; dlatego wøasÂnie ¹nienowoczesnosÂcÂº Biblii i Homera jest ich wartosÂciaÎ. Pani Dacier opowiadaøa sieÎ
wieÎc za tradycyjnym pojmowaniem poezji jako natchnienia (poetyckiego i sakralnego), ktoÂrym pogardzaø nowoczesny racjonalizm i gust literacki.
W XVIII wieku odnotowujemy w dalszym ciaÎgu nowe przekøady Biblii ±
dwa katolickie (z Wulgaty): Richarda Simon (1702) i FrancËois Philippe'a Mesengui (1752), oraz protestancki: socynianina Michel-Charles'a Le CeÁne (Amsterdam, 1741). Biblia jest w tym czasie wciaÎzÇ obecna w teatrze szkolnym
i w (coraz rzadszej) poezji religijnej. Do przykøadoÂw tej ostatniej nalezÇaÎ PoeÂsies
sacreÂes (t. 1: 1751; t. 2: 1763) Jean-Jacques'a Lefranc de Pompignan (1709±
1784), ktoÂrych inspiracjaÎ byøy Psalmy i Prorocy i w ktoÂrych autor staraø sieÎ
odtworzycÂ jak najwierniej styl biblijny.
W tym czasie sekularyzacji, niecheÎtnej, a nawet wrogiej chrzesÂcijanÂstwu,
BibliaÎ interesuje sieÎ takzÇe nurt literatury poddanej ideologicznie filozofii osÂwiecenia i krytycyzmowi osÂwieceniowemu ± po to by tekst sÂwieÎty zdesakralizowacÂ.
Tutaj przede wszystkim nalezÇy wspomniecÂ o Wolterze (1694±1778; notabene
znakomitym znawcy Biblii), ktoÂry swaÎ erudycjeÎ zwroÂciø przeciw Pismu SÂwieÎtemu (staraø sieÎ udowodnicÂ naukowo, zÇe poszczegoÂlne ksieÎgi biblijne saÎ poÂzÂniejszymi faøszerstwami). Byø on przeciwnikiem Biblii zaroÂwno w aspekcie religijnym i ideologicznym, jak literackim (klasyczny gust literacki przeszkadzaø mu
w docenieniu artyzmu Pisma SÂwieÎtego); wykorzystywaø jednak w swojej twoÂrczosÂci waÎtki biblijne, np. w dramatach Samson (1733) i SauÈl (1762 ± ten ostatni
utwoÂr ma charakter parodystyczny).
14

Koncepcja poety teologa wywodzi sieÎ od Platona i byøa podejmowana przez wielu teoretykoÂw literatury poczaÎwszy od starozÇytnosÂci. Zob. m.in. traktat G. Boccaccia Dii gentium.
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W dzieøach Jean-Jacques'a Rousseau (1712±1778) Biblia przywoøywana
jest tylko epizodycznie. Przede wszystkim nalezÇy tu wspomniecÂ o poczaÎtku jego
WyznanÂ i obecnosÂci w nim Apokalipsy, ale tekst biblijny peøni tu juzÇ tylko roleÎ
niewidzialnej matrycy dyskursu, ktoÂry zajmuje stopniowo miejsce Pisma SÂwieÎtego i daÎzÇy do caøkowitego zastaÎpienia go.
Co do neoklasycyzmu ± ten odzÇegnuje sieÎ caøkowicie od symboliki biblijnej.
W sposoÂb symboliczny uzmysøawia to akt sÂcieÎcia w czasie rewolucji gøoÂw posaÎgom kroÂloÂw Judy i Izraela stojaÎcych na gzymsie fasady paryskiej katedry
Notre-Dame.

V. WIEK XIX

W XIX wieku w dalszym ciaÎgu ukazujaÎ sieÎ nowe katolickie przekøady Biblii
(zawsze z Wulgaty, poniewazÇ miaøa ona status tekstu kanonicznego) ± Antoine
EugeÁne'a Genouda zwanego tezÇ de Genoude (ParyzÇ, 1820±1824), Jean-Jacques'a BourasseÂ i Pierre-DeÂsireÂ'a Janvier'a (Tours, 1843), Jean-Baptiste'a
Glaire'a (ParyzÇ, 1871±73), Antoine'a Arnauda (1881), Louis-Claude'a Filliona
(ParyzÇ, 1888±1904) oraz Augustina Crampona (Tournai, 1894±1904). SposÂroÂd
przekøadoÂw protestanckich nalezÇy wymienicÂ tøumaczenie Starego Testamentu
przez H.A. Perret-Gentila (1876), pietystycznaÎ BiblieÎ LozanÂskaÎ (1839, 1854±
72) oraz Nowy Testament w translacji Hugues'a Oltramare'a (1872), wydanie
Louisa Segonda (1880), BiblieÎ z Reuss (1874±1881) oraz BiblieÎ Johna Darby
(1885). Ponadto odnotowacÂ nalezÇy przekøady Biblii zÇydowskiej: BiblieÎ rabinatu
francuskiego w tøumaczeniu Samuela Cahena (ParyzÇ, 1832±36; 1899±1906),
a takzÇe BiblieÎ EugeÁne'a Ledrain (1886±1889).
W Anglii i Niemczech, krajach, ktoÂre zrodziøy romantyzm, osÂwiecenie nie
miaøo charakteru tak antychrzesÂcijanÂskiego jak we Francji: poeta staje sieÎ wieszczem i mistagogiem odkrywajaÎcym na nowo i interpretujaÎcym stare mity,
a poezja ± pierwotnym jeÎzykiem powrotu do zÂroÂdeø ludzkosÂci. Pod wpøywem
praÎdoÂw kulturowych i literackich rozwijajaÎcych sieÎ w tych dwoÂch krajach, w romantyzmie francuskim ma miejsce powroÂt do Biblii. Poeci szukajaÎ w niej natchnienia; odnawia sieÎ jej prestizÇ i autorytet.
FrancËois-ReneÂ de Chateaubriand (1768±1849) w wydanym w roku 1799
szkicu O pieÎknie poetyckim i moralnym religii chrzesÂcijanÂskiej (Des beauteÂs
poeÂtiques et morales de la religion chreÂtienne, a przede wszystkim w zbiorze
esejoÂw Duch wiary chrzesÂcijanÂskiej15 (GeÂnie du christianisme, 1802), beÎdaÎcym
dzieøem o charakterze apologetycznym, gøosi, zÇe chrzesÂcijanÂstwo jest ¹najbar15

Inny polski tytuø: Geniusz chrzesÂcijanÂstwa.

156

JERZY KACZOROWSKI

dziej poetyckaÎ, najbardziej ludzkaÎ, najbardziej sprzyjajaÎcaÎ wolnosÂci, sztukom
i literaturzeº religiaÎ. BiblieÎ (wraz z liturgiaÎ) uznaje za alternatyweÎ w stosunku
do konwencji klasycznych. Pisarz dokonuje przeglaÎdu wielkich epopei chrzesÂcijanÂskich oraz rozwazÇa zagadnienie cudownosÂci w poganÂstwie i chrzesÂcijanÂstwie. Dochodzi do wniosku, zÇe BoÂg chrzesÂcijanÂski z czysto poetyckiego punktu
widzenia ¹przewyzÇsza Jowiszaº. Chateaubriand ± w odroÂzÇnieniu od pani Dacier ± wyzÇej nizÇ Homera stawia BiblieÎ, ktoÂra jest dla niego ksieÎgaÎ ¹pierwotnaÎ
i totalnaÎº. Jego argumenty dotyczaÎce wyzÇszosÂci chrzesÂcijanÂstwa majaÎ na wzgleÎdzie przede wszystkim walor estetyczny. W zÇadnej innej religii nie mozÇna, jego
zdaniem, znalezÂcÂ tyle pieÎkna ± w sztuce, liturgii, muzyce czy kontemplacji16.
NajwieÎkszy z francuskich romantykoÂw, Victor Hugo (1802±1885), w søynnej
przedmowie do dramatu Cromwell (1927), przyjeÎtej jako manifest romantyzmu, wiaÎzÇe poczaÎtki dramatu z mysÂlaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ i widzi w tym gatunku
poøaÎczenie liryki i epopei. Biblijna KsieÎga Rodzaju jest dla niego wyrazem
ludzkosÂci pierwotnej, epopeje homeryckie ± spoøeczenÂstwa zorganizowanego,
zasÂ epoka chrzesÂcijanÂska wyrazÇa sieÎ za posÂrednictwem niepokoju i groteski.
W przedmowie do eseju William Shakespeare (1863) pisze, zÇe ¹caøa Biblia jest
poezjaÎº, a w przedmowie do SÂwiateø i cieni (Rayons et des ombres; 1840) zwierza sieÎ: ¹Biblia jest mojaÎ ksieÎgaÎº. Tematy biblijne saÎ obecne w jego twoÂrczosÂci
juzÇ w pierwszych zbiorach poetyckich Odes et ballades (1826; MoõÈse sur le Nil)
i Les Orientales (1829; Le feu du ciel).
Biblia jest tezÇ obecna w Legendzie wiekoÂw (La LeÂgende des siecles; 1859),
ogromnym projekcie epickim, ktoÂry w planach autora miaø opisywacÂ caøaÎ historieÎ ludzkosÂci jako przebiegajaÎcaÎ w atmosferze walki mieÎdzy Bogiem i Szatanem drogeÎ czøowieka poprzez rewolucje ku posteÎpowi. Pierwsza czeÎsÂcÂ Legendy
wiekoÂw jest zatytuøowana ¹Od Ewy do Jezusaº; rozpoczyna sieÎ opisem wydarzenÂ biblijnych (historia Adama i Ewy oraz wydarzenia opisane w Ewangeliach). W sposoÂb caøkowicie swobodny wykorzystuje Hugo biblijnaÎ historieÎ
Kaina w napisanej przed LegendaÎ wiekoÂw, lecz wydanej dopiero w 1886 r. ±
po sÂmierci pisarza ± niedokonÂczonej epopei filozoficznej La Fin de Satan, ktoÂra
traktuje w sposoÂb halucynacyjny o problemie zøa17. Hugo, ktoÂry w møodosÂci byø
katolikiem, w swych poematach historiozoficznych przedstawia tematy biblijne
na sposoÂb panteistyczny.
U Hugo, jako pisarza inspirujaÎcego sieÎ BibliaÎ, widoczne saÎ trzy charakterystyczne cechy: 1) jego mysÂl krytyczna i estetyczna jest oparta na Biblii jako
Super-KsieÎdze; 2) w swoich poematach lirycznych zapozÇycza z Biblii tematy,
osoby, obrazy, idee i styl w trzech gatunkach: saÎ to bukolika, epika i gatunek
16
Chateaubriand jest takzÇe autorem powiesÂci Les Martyres, posÂwieÎconej meÎczenÂstwu pierwszych chrzesÂcijan.
17
Poemat ten wraz z innym wydanym posÂmiertnie w 1891 r. ± zatytuøowanym Dieu ± oraz
LegendaÎ wiekoÂw tworzy trylogieÎ historiozoficznaÎ.
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profetyczno-apokaliptyczny; 3) oddaliwszy sieÎ od chrzesÂcijanÂstwa, usiøuje stworzycÂ ¹nowaÎ BiblieÎº, w ktoÂrej przedstawia swojaÎ panteistycznaÎ teologieÎ oraz
filozofieÎ i na ktoÂrej proroka sieÎ kreuje. Jej przesøaniem staje sieÎ idea PosteÎpu.
UwazÇa, zÇe Nowy Testament znioÂsø Stary, i pragnie ± jak wielu mu podobnych
rewolucyjnych i progresistowskich romantykoÂw ± stworzycÂ nowaÎ gnozeÎ, ktoÂra
chce Jezusa uratowacÂ ¹przed terrorem Bibliiº. W ten sposoÂb ¹bibliaº Hugo
staje sieÎ parodiaÎ Biblii objawionej.
Te trzy sposoby obecnosÂci Biblii w literaturze, wspoÂøistniejaÎce w twoÂrczosÂci
Hugo, u innych pisarzy romantycznych saÎ caøkowicie rozdzielone. Ostatni z nich
widoczny jest poczaÎwszy od rewolucji francuskiej u tych pisarzy i ideologoÂw,
ktoÂrzy wykorzystywali autorytet Biblii do propagowania swoich progresistowskich albo utopijnych idei. FeÂliciteÂ de Lamennais (1782±1754) w swoich napisanych stylem biblijnym (pod wpøywem KsiaÎg pielgrzymstwa Mickiewicza)
Søowach wieszczych (Paroles d'un croyant, 1834), uzÇywa stylu biblijnego do
gøoszenia ¹ewangelicznychº wartosÂci uboÂstwa, solidarnosÂci, osÂwiecenia przez
wiareÎ i stawiania na czøowieka. Podobnie wykorzystuje BiblieÎ gøosÂny historyk
Jules Michelet (1798±1874) w La Bible de l'humaniteÂ (1864), skierowanej przeciwko KosÂcioøowi apologii rewolucji. Chce on stworzycÂ nowaÎ, posteÎpowaÎ
¹ewangelieÎ ludzkosÂciº.
Romantyczna odnowa liryzmu sprawia, zÇe oÂwczesÂni poeci szukajaÎ natchnienia w Biblii. Alphonse de Lamartine (1790±1869) jest autorem tragedii
SauÈl (1818) oraz zbioru utworoÂw lirycznych Harmonies poeÂtiques et religieuses
(1830), w ktoÂrych widoczny jest wpøyw psalmoÂw. TakzÇe w swoich poematach
historiozoficznych, przede wszystkim w La Chute d'un Ange (1837), opisujaÎcym historieÎ ludzkosÂci przed potopem, Lamartine wykorzystuje BiblieÎ do swoich rozwazÇanÂ historiozoficznych; jednakzÇe poeta oddala sieÎ w nich od chrzesÂcijanÂstwa, a majaÎ one wymoweÎ panteistycznaÎ. W poÂzÂniejszym poemacie La
Vigne et la Maison (1856), w ktoÂrym dusza dialoguje z ¹jaº na wzoÂr psalmu
42, widacÂ oznaki powrotu do møodzienÂczej wiary.
Poeci romantyczni cheÎtnie tworzaÎ oparte na tematach biblijnych utwory,
ktoÂre jednak oddalajaÎ sieÎ od interpretacji chrzesÂcijanÂskiej i tworzaÎ swoiste
¹nowe apokryfyº. I tak GeÂrard de Nerval (1808±1855) publikuje w roku
1844 poemat Christ aux oliviers, w ktoÂrym Chrystus dosÂwiadcza zwaÎtpienia
w istnienie Boga; Alfred de Vigny (1787±1863) w 1826 r. wydaje PoeÁmes antiques et modernes, tom poezji podzielony na trzy czeÎsÂci: poematy mistyczne
(MoõÈse, Eloa, ou La súur des anges, le DeÂluge), poematy antyczne (m.in. la
Fille de JephteÂ, la Femme adulteÁre, le Bain de Suzanne) i nieinteresujaÎce nas tu
poematy wspoÂøczesne. Forma tych utworoÂw ma charakter symboliczny, a filozofia ± pesymistyczny: przedstawia w sposoÂb fatalistyczny cierpienie geniusza.
Do trawestujaÎcych tematykeÎ biblijnaÎ utworoÂw tego poety nalezÇaÎ tezÇ La coleÁre
de Samson (1839) oraz Le Mont des Oliviers (1843), ktoÂrego przedmiotem
rozwazÇanÂ jest niesprawiedliwosÂcÂ Boga. Ponadto jako przykøady romantycznych
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¹apokryfoÂw niechrzesÂcijanÂskichº mozÇna wymienicÂ takzÇe dialogowany poemat
prozaÎ Ahasverus (1833) Edgara Quineta (1803±1875), ktoÂrego bohater, ¹ZÇyd ±
wieczny tuøaczº, staje sieÎ figuraÎ mesjanicznaÎ, czy CXIX wiersz z KwiatoÂw zøa
(Fleurs du mal, 1857) Charles'a. Baudelaire'a (1821±1867) zatytuøowany Abel
i Kain. Generalnie romantyzm francuski oddala sieÎ od chrzesÂcijanÂskiej (a takzÇe
zÇydowskiej) egzegezy Biblii: widoczne jest w nim uczucie pesymizmu, a nawet
beznadziejnosÂci w obliczu niesprawiedliwosÂci i twardosÂci Boga.
Kolejny sposoÂb wykorzystania motywoÂw biblijnych tworzy orientacja archeologiczno-estetyczna, jeszcze bardziej odarta z symboliki judeochrzesÂcijanÂskiej. W Romansie pewnej mumii (Roman de la momie, 1858) TheÂophile Gautier (1811±1872) wykorzystuje epizody z KsieÎgi WyjsÂcia do konstruowania
konglomeratu danych archeologii i fantastycznej legendy. Do tej grupy nalezÇaÎ
takzÇe dzieøa Charles'a Leconte de Lisle (1818±1894), Gustave'a Flauberta
(1821±1880) i symbolistoÂw. Pierwszy z nich pisze Poematy barbarzynÂskie (PoeÁmes barbares, 1862), wsÂroÂd nich wiersze Kain (gdzie Kain jest przedstawiony
jako ofiara zazdrosnego i niesprawiedliwego Boga) i Winnica Nabota. Biblia
staje sieÎ tu elementem obszerniejszego sÂwiata mitologii. W powiesÂci Flauberta
SalammboÃ (1862) Chrystus jest przedstawiany jako symbol wspoÂøcierpienia.
U SteÂphane'a MallarmeÂgo (1842±1888) sztuka zostaje wyniesiona na piedestaø
religii; wykorzystuje on religijny mit jeÎzyka sakralnego do idei KsieÎgi absolutnej, niby swoistej ateistycznej biblii religii sztuki czystej.
Inny waÎtek w literaturze inspirujaÎcej sieÎ BibliaÎ, ale takzÇe wykorzystujaÎcej
naukowaÎ wiedzeÎ o niej ± racjonalistyczny i sentymentalny zarazem ± reprezentuje ZÇywot Jezusa (Vie de JeÂsus, 1863) Ernesta Renana (1823±1892), dzieøo
stanowiaÎce pierwszaÎ czeÎsÂcÂ Historii poczaÎtkoÂw chrzesÂcijanÂstwa (Histoire des
origines du christianisme, 1863±1881), w ktoÂrym Jezus jest przedstawiony jako
szlachetny, ale zwykøy czøowiek.
Stosunki mieÎdzy BibliaÎ a poezjaÎ wkraczajaÎ na nowy etap u LautreÂamonta
(1846±1870: PiesÂni Maldorora / Les Chants de Maldoror, 1868)18 i Arthura
Rimbaud (1854±1851: Sezon w piekle / Un saison en enfer, 1873) i Iluminacje
(Illuminations, 1874). Biblia zostaje tu caøkowicie pozbawiona swojej wartosÂci
religijnej i jej symbole kraÎzÇaÎ swobodnie w dyskursie poetyckim za przyzwoleniem natchnienia poetyckiego. Wraz z Iluminacjami konÂczy sieÎ nie tylko proces
uwalniania poezji francuskiej od dziedzictwa klasycznego, lecz takzÇe proces
uwalniania sieÎ tej poezji od odniesienÂ biblijnych, ktoÂre na poczaÎtku wieku
XIX inspirowaøy jaÎ estetycznie, a potem byøy kontestowane ideologicznie. Jeszcze przed Nietzschem zostaøa w tej bluzÂnierczej poezji proklamowana sÂmiercÂ
Boga i w konsekwencji sÂmiercÂ Biblii jako KsieÎgi.
18

Na kroÂtko przed sÂmierciaÎ LautreÂamont przygotowywaø nowaÎ wersjeÎ tego utworu. Pisaø:
¹Caøkowicie zmieniøem metodeÎ, zÇeby gøosicÂ tylko nadziejeÎ, ufnosÂcÂ, spokoÂj, szczeÎsÂcie, obowiaÎzek
i prawdeÎ praktycznaÎ.
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VI. WIEK XX

W tym samym czasie, gdy dokonywaøo sieÎ owo uwalnianie, na terenie
katolicyzmu miaøo miejsce odkrywanie wøasnej tradycji19. Nie do przecenienia
jest dziaøalnosÂcÂ edytorska ks. Jacques'a Paula de Migne'a (1800±1875), m.in.
Scripturae sacrae cursus completus (Kompletny kurs Pisma SÂwieÎtego), ktoÂry
gromadziø szeroki zestaw komentarzy do kazÇdej z ksiaÎg Biblii20. Tworzy sieÎ
zÇywy katolicki praÎd intelektualny21, ktoÂry daje poczaÎtek ¹renesansowi katolickiemuº. Ernest Hello (1828±1885) w swoich Søowach BozÇych (Paroles de Dieu,
reÂflexions sur quelques textes sacreÂs, 1875) ukazuje wymiar teologiczny figur
i opowiesÂci biblijnych i interpretuje je jako dzieje ludzkiego cierpienia, beÎdaÎce
takzÇe dziejami Boga (beÎdzie to miaøo takzÇe miejsce poÂzÂniej ± w powiesÂciach
Georges'a Bernanosa). LeÂon Bloy (1846±1917) reprezentuje mistycyzm profetyczny, ktoÂry obwinia wspoÂøczesnosÂcÂ o poddanie sieÎ duchowi burzÇuazyjnemu
i w konsekwencji o profanacjeÎ Søowa BozÇego (ExeÂgeÁse des lieux communs,
1913; Le salut par les juifs, 1892; Krew biednego / Le sang du pauvre, 1893).
Literatura wedøug tego pisarza powinna miecÂ za cel poszukiwanie sensu sakralnego historii, bycÂ jej egzegezaÎ, podobnie jak jest niaÎ Biblia. Pojmuje wieÎc on
literatureÎ jako swego rodzaju biblia profana.
TakzÇe Paul Claudel (1890±1955) odkrywa ± w sto lat po fascynacji romantykoÂw BibliaÎ estetyzujaÎcaÎ ± BiblieÎ tradycji katolickiej. Czyta Pismo SÂwieÎte (w
wersji øacinÂskiej Wulgaty) zgodnie z rozumieniem, jakie przed nim odkrywa
liturgia KosÂcioøa katolickiego i teologia Søowa wcielonego. Na planie poetyckim ma u niego miejsce wpøyw poetyki Rimbauda. To dzieøo literackie sytuuje
sieÎ wieÎc na skrzyzÇowaniu dwoÂch sÂwiatoÂw ± sÂwiata integralnie katolickiej Biblii
i sÂwiata poetyki postsymbolistycznej. Biblia ustanowi dla tej poezji model jeÎzyka symbolicznego, zdolnego do wyrazÇania boskiego powoøania czøowieka do
wspoÂøudziaøu w Akcie stwoÂrczym. Claudel usiøowaø dotrzecÂ do czystych pojeÎcÂ
poprzez pozory rzeczy; poeta jest wedøug niego powoøany do odczytania zna19
M.in. dokonuje sieÎ odnowa sÂpiewu gregorianÂskiego, a FreÂdeÂric Ozanam tøumaczy na francuski (1852) Fioretti sÂw. Franciszka z AsyzÇu.
20
WsÂroÂd innych dokonanÂ tego duchownego wymienicÂ nalezÇy jego dziaøalnosÂcÂ wydawniczaÎ
w zakresie patrologii, Theologiae cursus (Kurs teologii, 1840±45; 28 tomoÂw), Collection des auteurs
sacreÂs (ZbioÂr autoroÂw sÂwieÎtych, 1846±48; 100 tomoÂw), EncyclopeÂdie theÂologique (Encyklopedia
teologiczna, 1844±46; 171 tomoÂw).
Odnotujmy w tym miejscu takzÇe XX-wieczne przekøady Biblii z jeÎzykoÂw oryginalnych, przede
wszystkim przekøady A. Crampona (1894±1904, poÂzÂniejsze wydania wraz z L. Pirotem), J. Verdunoy (1934±36), BiblieÎ JerozolimskaÎ (od 1948 r.), wydany w Brukseli w 1949 przekøad benedyktynoÂw oraz Nowy Testament w przekøadzie E. Osty (1949), a takzÇe przekøad ekumeniczny (TOB,
1967±1975).
21
Do jego gøoÂwnych przedstawicieli nalezÇaÎ: Jules Barbey d'Aurevilly, Remy de Gourmont,
Joris-Karl Huysmans.
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koÂw sÂwiata: parabolicznego sensu zdarzenÂ, zaszyfrowanych przez Boga. Biblia
wzbogacaøa caøaÎ semantykeÎ poetyckaÎ Claudela; z niej pochodzaÎ obrazy i symbole poetyckie obecne w jego twoÂrczosÂci, jej wpøyw widacÂ takzÇe w stylu tego
poety, ktoÂrego ulubionaÎ formaÎ wypowiedzi byø werset. W ostatnim okresie
zÇycia Claudel oddaje sieÎ tworzeniu dzieøa egzegetycznego, w ktoÂrym odsøania
fundamenty swojej twoÂrczosÂci. Pisze wieÎc o KsieÎgach Izajasza i Hioba, PiesÂni
nad PiesÂniami (Paul Claudel interroge ¹Le cantique des cantiquesº, 1948), Apokalipsie (Paul Claudel interroge l'Apocalypse, 1952), o KsieÎgach Judyty, Estery,
Tobiasza, Dekalogu, psalmach 27 i 147 (Les Aventures de Sophie, 1937), zasÂ
w EmmauÈs (1948) rozwazÇa historieÎ Izraela do konÂca sÂwiata. Do tego dochodzaÎ
medytacje maryjne (L'EÂpeÂe et le Miroir, 1939; La Rose et le Rosaire, 1946). Do
tej grupy nalezÇaÎ takzÇe Umiøowanie Pisma SÂwieÎtego (J'aime la Bible, 1955), Du
sens figureÂ de l'EÂcriture (Introduction au Livre de Ruth de l'abbeÂ Tardif de
Moidrey, 1937), PreÂsence et propheÂtie (b.m.w)22. Jest to inna egzegeza nizÇ
panujaÎca w tym czasie egzegeza historyczno-krytyczna, ktoÂraÎ poeta oskarzÇa
o literalnosÂcÂ i kawaøkowanie Pisma SÂwieÎtego, podczas gdy on patrzy na nie
jako na caøosÂcÂ jeÎzykowo-poetycko-teologicznaÎ. Egzegeza Claudela nawiaÎzuje
do tradycji zarzuconego od dawna objasÂniania sensoÂw duchowych i lektury
alegorycznej, lecz czyni to na sposoÂb poetycki, stawiajaÎc w centrum problem
relacji mieÎdzy Søowem BozÇym, a søowem ludzkim. W dziejach odniesienÂ mieÎdzy
literaturaÎ francuskaÎ a BibliaÎ Claudel zajmuje w XX wieku miejsce roÂwnie
wazÇne, co w dziewieÎtnastym Chateaubriand i Hugo; lecz zmienia on prawie
caøkowicie ich orientacjeÎ, przerzucajaÎc pomost mieÎdzy przeszøosÂciaÎ i wspoÂøczesnosÂciaÎ. Entuzjazm poetycki jest dla niego formaÎ szczegoÂlnej øaski, poniewazÇ
mozÇe on uczestniczycÂ w odkrywaniu i opiewaniu nadnaturalnego porzaÎdku,
w ktoÂrym uczestniczaÎ wszystkie stworzenia. Ta sÂwieÎta rzeczywistosÂcÂ wyrazÇona
jest w jego dziele poetyckim i teatralnym w sposoÂb rytmiczny za pomocaÎ formy
wersetu (por. psalmy), dajaÎcej poezji wieÎksze nizÇ wers mozÇliwosÂci wyrazÇenia
jednosÂci rytmu oddechowego i symbolicznego obrazu. TakzÇe woÂwczas, kiedy
temat utworu nie ma charakteru biblijnego, jego rytm jest wyznaczony przez
rytm jeÎzyka biblijnego.
Ochrzczony pod wpøywem Claudela Francis Jammes (1868±1938), gøosiø
w swojej poezji program powrotu do Boga i natury, tworzaÎc ¹sielanki chrzesÂcijanÂskieº. PragnaÎc stacÂ sieÎ ¹Wergiliuszem chrzesÂcijanÂskimº, napisaø on GeÂorgiques chreÂtiennes (1912), a zainspirowany przez przypowiesÂcÂ o zagubionej
owcy z Ewangelii sÂw. Mateusza stworzyø dramat La Brebis eÂgareÂe (1913), ktoÂry
staø sieÎ kanwaÎ opery Dariusa Milhaud. SposÂroÂd jego bogatej spusÂcizny wymienÂmy jeszcze PoeÁmes franciscains (1926) i prozeÎ ChampeÃtreries et meÂditations
(1930). Styl ¹niskiº tej poezji posiada godnosÂcÂ poetyckaÎ, ktoÂraÎ zawdzieÎcza
Biblii.
22

Bibliografia egzegetycznych tekstoÂw Claudela liczy sto kilkadziesiaÎt pozycji.
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ChrzesÂcijanÂstwem, a przede wszystkim sÂredniowieczem inspirowaø sieÎ takzÇe w swojej twoÂrczosÂci Charles PeÂguy (1873±1914). Zawiera ona wiele idei,
obrazoÂw i symboli biblijnych, parabiblijnych i odniesienÂ liturgicznych (jak np.
charakterystyczny dla jego poezji rytm litanii), a bezposÂrednio biblijna staje sieÎ
w dramacie Le MysteÁre des saints Innocents (1912), øaÎczaÎcym formeÎ sÂrednioÁ ve (1914), liczaÎcym osiem tysieÎcy wierwiecznego misterium i medytacji, i w E
szy poemacie, ktoÂry wysøawia zbawczaÎ misjeÎ kobiety.
Poezja Pierre'a Jeana Jouve'a (1887±1976) po jego konwersji w 1925 r.
nabiera charakteru mistycznego, ulegajaÎc jednoczesÂnie wpøywom psychoanalizy. Wpøywy biblijne mozÇemy znalezÂcÂ m.in. w poemacie Le Paradis perdu (1929)
i tomie prozy Sueur de Sang (1933). W 1938 publikuje tom poetycki Kyrie,
w ktoÂrym utwory o tematyce egzystencjalnej saÎ poøaÎczone apokaliptycznaÎ i profetycznaÎ wizjaÎ wspoÂøczesnej historii Europy (np. Quatre cavaliers). Kolejne
poematy apokaliptyczne to ReÂsurrection des Morts (1939), La Chute du Ciel
(1939) i Catacombes. KorespondujaÎ z nimi zbiory poezji Gloire (1940, 1942)
oraz La Vierge de Paris (1946).
Uczniem Jouve'a byø Pierre Emmanuel (1916±1984), ktoÂry przejaÎø jego ton
apokaliptyczny i pesymistycznaÎ wizjeÎ wspoÂøczesnej cywilizacji europejskiej.
W swej poezji (Tombeau d'OrpheÂe, 1941; Sodome, 1944; La Nouvelle Naissance ± napisana w oparciu o rozmoweÎ z Nikodemem z Ewangelii sÂw. Jana, 1963)
prowadzi dialog poganÂskich mitoÂw i biblijnych symboli (Sodoma, Babel)23.
U autoroÂw niechrzesÂcijanÂskich, takich jak Marcel Proust (1871±1922) czy
Saint-John Perse (1887±1975) Biblia funkcjonuje jako Wielki Kod literatury
(obrazy, symbole, cytaty, parafrazy, aluzje biblijne ± por. tytuø jednego z tomoÂw
dzieøa pierwszego z autoroÂw: Sodoma i Gomora), jednakzÇe w oderwaniu od
wartosÂci religijnych i duchowych zwiaÎzanych z tradycjaÎ biblijnaÎ. Kiedy narrator
proustowski opisuje w Czasie odnalezionym swoje przyszøe dzieøo jako katedreÎ,
czyni to, aby przywoøacÂ symbol dzieøa totalnego, dzieøa par excellance, ktoÂre
wyrazÇa wizjeÎ estetyczno-religijnaÎ i ktoÂre jest nosÂnikiem tych samych tresÂci, co
KsieÎga totalna, jakaÎ jest Biblia. TwoÂrczosÂcÂ Saint-John Perce'a zdradza natomiast ambicjeÎ, by søowo ludzkie otrzymaøo moc søowa objawionego.
To swobodne wykorzystanie Biblii jest obecne takzÇe u Jeana Giraudoux
(1882±1944; dramaty: Judyta / Judith, 1931, ktoÂry jest dyskusjaÎ z ideaÎ grzechu
pierworodnego i winy; Cantique des cantiques, 1938; Sodoma i Gomora / Sodome et Gomorrhe, 1943), a takzÇe w dramatach Samson (1907) Henry Bern23
Literatura francuska XX wieku, dla ktoÂrej natchnieniem byøo chrzesÂcijanÂstwo, wydaøa
znacznie wieÎcej twoÂrcoÂw i dzieø najwyzÇszej rangi artystycznej. Wystarczy przypomniecÂ nazwiska
przedstawicieli powiesÂci katolickiej: FrancËois Mauriac, Georges Bernanos czy Julien Green.
WspomniecÂ nalezÇy takzÇe o krytykach literackich, ktoÂrzy uprawiali chrzesÂcijanÂskaÎ interpretacjeÎ
literatury, takich jak Henri Bremond, Charles Du Bos, Henri Massis czy Charles Moeller. W opracowaniu niniejszym jestesÂmy jednakzÇe zobowiaÎzani ograniczacÂ sieÎ do inspiracji stricte biblijnych
i z tego powodu nie rozwijamy tych waÎtkoÂw.
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steina (1876±1953), NoeÂ (1931) AndreÂ Obeya (1892±1975) i EÂzeÂchiel (1956)
Alberta Cohena (1895±1981). U AndreÂ Gide'a (1869±1951) Biblia jest obecna
w dramacie z 1896 r. Saul. W tomie prozy poetyckiej Nourritures terrestres
(1897) jej wpøyw jest widoczny w rytmie wersetoÂw, a takzÇe w kolorycie orientalnym; stanowi ona takzÇe literacki punkt odniesienia w powiesÂci Ciasna brama
(La Porte eÂtroite, 1909). U tego pisarza pochodzenia protestanckiego Biblia
stanowi takzÇe element wspomnienÂ z dziecinÂstwa (JezÇeli nie umiera ziarno ± Si le
grain ne meurt, 1920). OgoÂlnie Gide odchodzi jednak od zÂroÂdeø biblijnych na
rzecz indywidualistycznego amoralizmu, ktoÂry wyznawaø.
Z Biblii czerpaøo takzÇe natchnienie kilku autoroÂw dwudziestowiecznych
pochodzenia zÇydowskiego. NalezÇaÎ do nich ± oproÂcz wspomnianych Bernsteina
i Cohena ± AndreÂ Spire, Edmond Fleg i Claude VigeÂe. Odniesienia biblijne saÎ
obecne w poezji syjonisty AndreÂ Spire'a (1968±1966; m.in.: SamaeÈl, 1921), oraz
mieszkajaÎcego w Izraelu Claude'a VigeÂe (ur. 1921; La lutte avec l'ange ± 1950).
Edmond Fleg (1877±1964) byø ZÇydem otwartym na liczne aspekty dziedzictwa
chrzesÂcijanÂskiego, co znalazøo odbicie w jego twoÂrczosÂci. Jest autorem utworoÂw
narracyjnych czerpiaÎcych z tradycji midraszy i z tradycji maÎdrosÂciowej (MojzÇesz w opowiesÂciach meÎdrcoÂw / MoõÈse raconteÂ par les sages, 1997), a takzÇe
czterotomowego cyklu poetyckiego EÂcoute IsraeÈl, L'EÂternel est notre Dieu,
L'EÂternel est Un i Et tu aimeras l'EÂternel (1954). Przetøumaczyø roÂwniezÇ na
francuski KsieÎgeÎ Rodzaju (Le Livre du Commencement: GeneÁse, 1946) i KsieÎgeÎ
WyjsÂcia (Le livre de la sortie d'EÂgypte; 1963). Jest takzÇe autorem prozy JeÂsus
raconteÂ par le Juif errant (2000).
ZÇydowskaÎ interpretacjeÎ kabalistycznaÎ Biblii wykorzystywaø w sposoÂb nieortodoksyjny w swojej metafizycznej twoÂrczosÂci Oscar de Milosz (1877±1939)
w La Clef de l'Apocalypse (zob. tezÇ jego nieopublikowany dramat Saul de Tarse
i Psaume de l'EÂtoile du matin, 1936).
WspoÂøczesÂnie Biblia zredukowana przez zlaicyzowane spoøeczenÂstwo do
roli pomnika kultury peøni w nim roleÎ ¹Wielkiego Koduº24 literatury; zostaje
wøaÎczona do zasobu uniwersalnej mitologii, w ktoÂrej obrazy i ¹mityº zrodzone
z Biblii øaÎczaÎ sieÎ z tymi z tradycji celtyckiej albo mitologii klasycznej. W ostatnich dziesieÎcioleciach pokazuje to twoÂrczosÂcÂ Michela Butora (ur. 1926; La
Modification, 1957) czy Michela Tourniera (ur. 1924), w ktoÂrego sÂwiecie powiesÂciowym realizm øaÎczy sieÎ z fantastykaÎ, a mity z religiaÎ i historiaÎ (powiesÂcÂ
Gaspard, Melchior et Balthazar, 1980). Wiek XIX jawi sieÎ z tej perspektywy
widzenia jako okres przejsÂciowy, w ktoÂrym Biblia z jednej strony utrzymywaøa
znaczaÎcaÎ roleÎ Super-KsieÎgi, zachowujaÎc ± jednakzÇe juzÇ dyskretnie ± swoÂj status
zÂroÂdøa Objawienia Boskiego, z drugiej strony jej jeÎzyk stawaø sieÎ modelem dla
nowych, nieortodoksyjnych wypowiedzi proroczych i wizyjnych. Wiara w BiblieÎ
24

Zob. ksiaÎzÇkeÎ kanadyjskiego krytyka literackiego, Northropa Frye'a: Wielki Kod. Biblia
i literatura. Warszawa 1998.
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jako Tekst objawiony, wspoÂlna autorom azÇ do wieku XVIII, zaczeÎøa bycÂ odtaÎd
stopniowo zasteÎpowana przez nie-wiareÎ (albo subiektywnaÎ wiareÎ indywidualnaÎ), ktoÂra traktuje Pismo SÂwieÎte jedynie jako zÂroÂdøo inspiracji artystycznej,
zbioÂr materiaøoÂw, ktoÂre mozÇna dowolnie interpretowacÂ i punkt wyjsÂcia swobodnych dywagacji. W tych nowych czasach wciaÎzÇ istniejaÎ autorzy wierzaÎcy
w jej status nadprzyrodzony, dla ktoÂrych stanowi ona inspiracjeÎ wielu dzieø
(np. PeÂguy, Claudel, P.J. Jouve, P. Emmanuel), ale pozostali (romantycy i zbuntowani), wykorzystujaÎc tematy biblijne, odwracajaÎ ich sens (Leconte de Lisle,
LautreÂamont i in.) albo go parodiujaÎ (np. Hugo).
To ¹uwolnienieº Biblii od ortodoksji zaowocowaøo zresztaÎ roÂwniezÇ odrodzeniem sieÎ tradycji interpretacyjnej, ktoÂra zostaøa juzÇ odrzucona przez racjonalizm osÂwieceniowy, a nasteÎpnie scjentystyczny oraz zmarginalizowana przez
naukowaÎ egzegezeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. I tak powroÂciøa do øask na przykøad wypracowana w starozÇytnosÂci przez szkoøeÎ aleksandryjskaÎ teoria czterech sensoÂw
(u Claudela) czy interpretacja kabalistyczna (u Milosza).
Literatura wspoÂøczesna ± piszaÎ autorzy ksiaÎzÇki Culture biblique25 ± wyrzekøa sieÎ, ogoÂlnie rzecz bioraÎc, uprawiania takich od-biblijnych form gatunkowych,
Â w brak rekompensuje
jak parafrazy czy trawestacje biblijnych tematoÂw26. O
ona jednak przez teÎ formeÎ obecnosÂci w tekstach literackich, ktoÂraÎ mozÇemy
okresÂlicÂ jako intertekstualnaÎ, kiedy to w jednym teksÂcie przywoøywana jest
wielosÂcÂ zÂroÂdeø biblijnych. W ten nowy sposoÂb staje sieÎ ona dalej przedmiotem
uwagi i inspiracji jako jedyna w swojej unikalnosÂci KsieÎga, nawet woÂwczas,
kiedy nie jest juzÇ postrzegana jako spoÂjne sÂwiadectwo wiary religijnej. BycÂ
mozÇe øaÎczy sieÎ to ± wspomniani autorzy przychylajaÎ sieÎ tu do opinii wspoÂøczesnego amerykanÂskiego krytyka i filozofa George Steinera ± ze zdetronizowaniem na planie literackim ± wraz z jej autorytetem sÂcisÂle religijnym ± biblijnej
idei kreacji przez czysto ludzkaÎ ideeÎ inwencji. Pisarze nie bioraÎ juzÇ udziaøu
w boskim akcie stwoÂrczym, ktoÂry do tej pory sytuowaø ich ponad sÂwiatem
i czysto ludzkim jeÎzykiem doczesnym; literatura wspoÂøczesna realizuje wieÎc
ideeÎ fantazji jednostkowej i czystej techneÁ.
Biblia jest wøasÂciwie zbiorem ksiaÎg i w tym sensie roÂzÇni sieÎ np. od Iliady.
WiaÎzÇe sieÎ z niaÎ tradycja hermeneutyczna, ktoÂra dotyczy wyøaÎcznie jej i ktoÂra
opiera sieÎ na uporzaÎdkowaniu w jednaÎ caøosÂcÂ kanonu ksiaÎg i na spoÂjnym odczytywaniu sensoÂw tej caøosÂci. W mysÂl tej tradycji Biblia jest jednaÎ KsieÎgaÎ,
a wieÎc wymaga od swoich czytelnikoÂw sÂwiadomosÂci hermeneutycznej, zgody
na jej status ksieÎgi ¹do interpretowaniaº.
Z tego wzgleÎdu konsekwencjaÎ zaistnienia Biblii w kulturze europejskiej
byøo wprowadzenie roÂwnowagi mieÎdzy aktem lektury a wymogiem interpretacji, to znaczy mieÎdzy odszyfrowaniem KsieÎgi a strukturami dosÂwiadczenia sÂwia25
26

Zob. przyp. 1.
Zob. jednak wyzÇej casus E. Flega.
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ta i historii. Roman de la Rose Guillaume'a de Lorris i Boska komedia Dantego
saÎ dwiema najbardziej olsÂniewajaÎcymi realizacjami poetyckimi tej idei lektury,
ktoÂra z kolei ustanowiøa ideeÎ literatury. Wskutek tego kazÇde z tych dwoÂch dzieø
wyrazÇa, kazÇde na swoÂj sposoÂb, jeden jej istotny aspekt: pierwsze ± nieustannie
sugerujaÎc, zÇe pozostaje do odszyfrowania ukryte znaczenie, drugie ± poprzez
ambicjeÎ bycia zarazem symbolicznaÎ i encyklopedycznaÎ summaÎ. Z tego powodu
te dwa utwory saÎ poetyckimi bibliami literatury zachodniej. Lecz owi dwaj
autorzy, podobnie jak ich czytelnicy, zÇyli w kulturze chrzesÂcijanÂskiej, w ktoÂrej
Biblia stanowiøa nie tylko KsieÎgeÎ SÂwiata, lecz takzÇe KsieÎgeÎ-SÂwiat; tymczasem
wspoÂøczesna sekularyzacja zmieniøa kulturalne i duchowe ramy literackiej recepcji Pisma SÂwieÎtego. Niemniej rola symboliczna tego ostatniego pozostaje
centralna zaroÂwno w literaturze, jak i w krytyce. Biblia jest obiektem przyciaÎgania literatury i krytyki wspoÂøczesnejº, ktoÂra nadaje jej ¹status sÂwieÎtej ksieÎgi
wiary utraconejº27, a wieÎc ksieÎgi sÂwieÎtej drugiego stopnia, pojmowanej juzÇ
tylko jako kod antropologiczny. Biblia staje sieÎ obecnie matrycaÎ tekstowaÎ
i hermeneutycznaÎ twoÂrczosÂci literackiej. Po okresie, w ktoÂrym miaøa niekwestionowany status ksieÎgi wiary, wobec ktoÂrej literatura ± zanim zaczeÎøa (poczaÎwszy od XVIII wieku) odkrywacÂ swaÎ ¹literackaÎº specyfikeÎ ± utrzymywaøa peøen
szacunku dystans, przypadøa jej rola ¹mitologiiº tradycji judeochrzesÂcijanÂskiej,
pospoøu z innymi zasobami, ktoÂre zachodnia tradycja literacka oddaje do dyspozycji pisarzy i ich czytelnikoÂw. W ten sposoÂb kultura europejska zaczyna
dzielicÂ sieÎ ponownie na dwie kultury, ktoÂrych dialog rozpoczaÎø sieÎ dwa tysiaÎce
lat wczesÂniej ± chrzesÂcijanÂskaÎ i poganÂskaÎ.
The Bible in Francophone Literature
Summary
In France, as well as in other countries of the French language, the relationship
between the Bible and literature mirrors the dilemma facing the European culture,
a culture founded on the Greek and Roman civilization, when it was becoming
Christianized. The Christians in the French speaking Europe confront the problem
of 'double-fidelity': either to the Bible as the Truth, or to the Greek and Roman
culture representing Art. Two trends can be observed. Some would try to prove the
artistic superiority of the Bible over pagan literature. Others would attempt to show
that even in that kind of non-Christian literature it is possible to observe the presence
of supernatural truth. The dilemma abates and loses its importance starting with the
XVIII century when literature as such emancipates and becomes an autonomous
reality of esthetic character.
27

Culture biblique, s. 404±405.
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Unsurprisingly, in the Middle Ages, the Bible constitutes the crucial source of
inspiration for French literature. Authors compose paraphrases and long poems
based on Biblical motifs. There appear mystery plays, with their performance often
spread over a number of days. In the XVI century, both Catholics and Protestants
produce a number of translations of the Holy Scriptures. There appear poetic paraphrases of psalms, and also extensive epic poems adopting various Biblical
threads. In the XVII century, the genre of poetic meditation appears in addition
to the genres already mentioned. On the other hand, the kind of drama based on
Biblical themes is in retreat; it finds refuge in the academic theater, when it becomes
superseded by works of the classicist character. In the beginning of the XVIII century, some scholars try to demonstrate the religious character of the works of Antiquity.
Together with the rationalism of Enlightenment, there appears a new attitude
towards the Bible. In Voltaire, the Bible is an object of attacks and of ridicule. In
Rousseau, it is a paradigm for the kind of discourse that is supposed to take its place.
In Romanticism, we can observe the influence of the Bible over both Christian and
non-Christian writers. In the works of the latter, the poet becomes a mystagogue
interpreting the old myths. The Bible influences poetry; it serves as a stylistic and
esthetic model, as a source of themes and motifs, and also as a point of reference for
poems in the philosophy of history with the pantheistic or else progressist and utopic
message, and for non-Christian apocrypha. In Symbolism, the Bible becomes completely despoiled of its religious value. It is being used in entirely atheistic and
subjectivist ways. By the end of the XIX century, and in the first half of the XX
century, we observe in France some kind of Catholic renaissance. The Bible is
present in the prophetic works of LeÂon Bloy. It becomes the object of the exegetical
work of Claudel, of the poetry of Jouve and P. Emmanuel. In non-Christian writers
in loses its function of the book of faith and becomes a book of myths.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia jako matryca tekstowa, Biblia jako Super-KsieÎga,
intertekstualna forma obecnosÂci Biblii, mistycyzm profetyczny, orientacja ¹archeologiczno-estetycznaº, poesia divina, parodystyczny stosunek do Biblii, realizm biblijny, styl biblijny, ¹sÂmiercÂ Bibliiº
K e y w o r d s: the Bible as a textual matrix, (The Bible) Superbook, intertextual
presence of the Bible, prophetic mysticism, ¹archaeological, aestheticº trend, Divine
poetry, parodist's attitude toward the Bible, biblical realism, biblical style, death of
the Bible
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BIBLIA W LITERATURZE ANGIELSKIEJ

Gdyby posøuzÇycÂ sieÎ analogiaÎ, jakaÎ niegdysÂ, dla zilustrowania relacji mieÎdzy
literaturaÎ angielskaÎ a BibliaÎ, posøuzÇyø sieÎ John Fox, Pismo SÂwieÎte mozÇna by
przyroÂwnacÂ do søonÂca, wokoÂø ktoÂrego kraÎzÇy literacki wszechsÂwiat. Na firmamencie znajduje sieÎ ksieÎzÇyc (baÎdzÂ ksieÎzÇyce), saÎ planety i caøe galaktyki gwiazd,
ale zÇadne z tych ciaø nie jest w stanie w sposoÂb trwaøy przesøonicÂ søonÂca; co
wieÎcej, zÇadne z nich nie mozÇe sieÎ bez niego obejsÂcÂ1.
PoczynajaÎc od chrystianizacji Brytanii w VII wieku naszej ery azÇ do dzisÂ
dnia, Biblia, jak podkresÂla to David L. Jeffrey, byøa jednym z najwazÇniejszych
tekstoÂw dla literatury angielskiej i wciaÎzÇ ma dla niej absolutnie fundamentalne
znaczenie. JuzÇ u zarania dziejoÂw angielskiego pisÂmiennictwa ustanowiøa kanon
literacki, ktoÂry w znacznym stopniu ksztaøtowaøa azÇ do czasoÂw osÂwiecenia.
I chocÂ obecnie jej wpøyw dramatycznie zmalaø, wciaÎzÇ pozostaje ona dzieøem,
ktoÂre najczeÎsÂciej przywoøujaÎ w swych pracach anglojeÎzyczni autorzy2. Co wieÎcej, stanowi ona klucz, warunek sine qua non rozumienia zaroÂwno ogromnej
czeÎsÂci literatury wspoÂøczesnej, jak i dziedzictwa kultury Zachodu w ogoÂle.
NajwczesÂniejsze z biblijnych nawiaÎzanÂ, odnotowane zresztaÎ w Eklezjastycznej historii (Historica ecclesiastica gentis Anglorum) Bedy Czcigodnego, przypisuje sieÎ Caedmonowi (VII w.), ktoÂry zasøynaÎø Hymnem uwielbienia (The
Hymn of Creation). BoÂg miaø go we sÂnie przemienicÂ z prostego pasterza w natchnionego poeteÎ, aby moÂgø przyblizÇycÂ swym wspoÂøczesnym opowiesÂci z ksiaÎg
Genesis i Exodus, a takzÇe postacÂ zmagajaÎcego sieÎ z szatanem Chrystusa. Podobnym szlakiem motywoÂw i parafraz podaÎzÇaø tworzaÎcy sto lat poÂzÂniej Cynewulf, pozostawiajaÎc po sobie poemat Chrystus (Christ), Juliana, Elene (Elena),
Losy apostoøoÂw (Fates of the Apostles) i najwspanialszy wsÂroÂd anglo-saksonÂskich lirykoÂw Sen o krzyzÇu (Dream of the Rood). ¹Poeta we sÂnie widzi krzyzÇ,
1
J. Fox, The Influence of the English Bible on English Literature, ¹The Princeton Theological
Reviewº 1911 vol. 9 nr 3, s. 338.
2
D.L. Jeffrey, The Oxford Companion to the Bible, red. Bruce M. Metzger, M.D. Coogan,
Oxford 1993, s. 438±439.
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drzewo szubieniczne, lecz nie drzewo hanÂby, z ktoÂrego zaczyna spøywacÂ krew,
[i ktoÂre] obdarzone boskim gøosem, opowiada o straszliwym dniu Chrystusowego konaniaº3. Biblijne parafrazy wysteÎpowaøy w znakomitych anglo-saksonÂskich kazaniach Wulfstana i Aelfrica (ok. X w.), przekøadach komentarzy bi±
blijnych tresÂci, oraz renarracjch (czasem skroÂconych) roÂzÇnych fragmentoÂw Pisma SÂwieÎtego, dzieÎki ktoÂrym stopniowo utrwalaø sieÎ i poszerzaø panteon postaci
i waÎtkoÂw, rozwijajaÎcych takzÇe wydarzenia apokryficzne i epizody z zÇycia sÂwieÎtych (m.in. Jan, Salomon, Judyta, Abraham, Izaak). Nie sposoÂb przy tym nie
wspomniecÂ, izÇ nawet w przedchrzesÂcijanÂskim eposie rycerskim wszelkie poczynania herosa Beowulfa (Beowulf) przenika sÂwiadomosÂcÂ dziaøania BozÇej
OpatrznosÂci.
W sÂredniowieczu wszczepiona w biblijny krzew literatura zaczeÎøa obfitowacÂ
roÂwnie okazaøymi owocami. Jednym z nich byø dramat, na przykøadzie ktoÂrego
mozÇna zaobserwowacÂ najbardziej ekstensywne, a przy tym dowolne wykorzystanie tresÂci biblijnych4. Za najwczesÂniejszaÎ ze sztuk, zapisanaÎ w dialekcie anglo-romanÂskim, uwazÇa sieÎ datowanaÎ na poøoweÎ XII wieku GreÎ o Adamie (Jeu
d'Adam), swobodnaÎ adaptacjeÎ KsieÎgi Rodzaju, øaÎczaÎcaÎ w sobie elementy dramatu liturgicznego i biblijnego. PomijajaÎc wczesne, kroÂtkie dialogi typu Quem
Queritis, od XII do XV wieku rozwijaøy sieÎ misteria urozmaicajaÎce liturgieÎ
podczas obchodoÂw wazÇnych sÂwiaÎt Wielkiej Nocy, BozÇego Ciaøa, BozÇego Narodzenia, celebrowanych m.in. poprzez odgrywanie wszelkich opowiesÂci zwiaÎzanych z historiaÎ czøowieka (stworzenie, zbawienie, saÎd ostateczny etc.). Do
dzisÂ przetrwaøy niektoÂre cykle sztuk z Yorku, Wakefield, Chester, Lincoln
i miasta N. (Noe and the Flood / Noe i potop; The Last Judgment / SaÎd Ostateczny; Ascencion / WniebowstaÎpienie). Mirakle z kolei ukazywaøy obrazy z zÇycia Marii Panny, sÂwieÎtych i meÎczennikoÂw (The Conversion of St. Paul / NawroÂcenie sÂw. Pawøa; The Life of Mary Magdalene / ZÇycie Marii Magdaleny; The
Purification / Oczyszczenie Maryi etc.), wysuwajaÎc na pierwszy plan cudowne
wydarzenia i Boskie interwencje w losy postaci, zasÂ moralitet (Everyman; Pater
Noster; The Castle of Perserverance / Zamek wytrwaøosÂci) w sposoÂb alegoryczno-dydaktyczny obrazowaø walkeÎ uosobionych siø dobra i zøa o duszeÎ czøo±
wieka.
Poza dramatem o wielkosÂci sÂredniowiecza zasÂwiadczycÂ mogaÎ utwory poetyckie, takzÇe te, ktoÂre, podobnie jak Cursor Mundi, poemat posÂwieÎcony
bøogosøawionej Dziewicy, odzwierciedlaøy jej rosnaÎcy kult, a zacheÎcajaÎc do
kontemplacji najistotniejszych tajemnic Starego i Nowego Testamentu (TroÂjcy
SÂwieÎtej, wcielenia, odkupienia, zwiastowania, wniebowzieÎcia, a takzÇe saÎdu
ostatecznego), proÂbowaøy ograniczycÂ popularnosÂcÂ maøo wyrafinowanych

3
4

G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie, tø. P. Graff, Warszawa 1967, s. 20.
Jeffrey, dz. cyt., s. 439.
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XIV-wiecznych romansoÂw. Jednym ze znaczaÎcych poetoÂw tej epoki byø ¹Pearl
Poetº ± anonimowy poeta, nazwany tak od tytuøu jednego z wierszy (Pearl ±
¹Perøaº), beÎdaÎcego transpozycjaÎ Mateuszowej przypowiesÂci. Poemat jest alegorycznym przedstawieniem zmarøego dziecka: drogocennej perøy, ktoÂraÎ pochøoneÎøa ziemia. Stroskany ojciec-zøotnik weÎdruje po sÂwiecie w jej poszukiwaniu, by wreszcie spotkacÂ dziewczyneÎ w pieÎknej biaøej wyszywanej perøami
szacie, ktoÂra ukazuje mu wizjeÎ niebianÂskiego ogrodu5. Najprawdopodobniej
spod pioÂra tego samego autora wyszøy takzÇe poematy pt. CierpliwosÂcÂ (Patience) o historii Jonasza i CzystosÂcÂ (Cleanness), wierszowane kazanie6, w ktoÂrym
denuncjacja grzechu opiera sieÎ na przykøadach opowiesÂci m.in. o buncie anioøoÂw, o Sodomie i Gomorze, upadku Babilonu, Baltazarze i wreszcie o Mateuszowej uczcie weselnej (22,1±13). Ten sam manuskrypt, w ktoÂrym zachowaøy
sieÎ wiersze ¹perøowegoº poety, zawiera klejnot eposu rycerskiego Sir Gawain
i Zielony Rycerz (Sir Gawain and the Green Knight) ilustrujaÎcy mariazÇ konwencji z Nowego Testamentu, romansu rycerskiego (ancestral romance) i celtyckiego mitu7.
OryginalnosÂcÂ Geoffreya Chaucera (1340±1400), bezsprzecznie najwazÇniejszego poety w Anglii XIV wieku, przejawiaøa sieÎ m.in. w mniej typowym
adaptowaniu biblijnego materiaøu. W samych tylko OpowiesÂciach kanterberyjskich (The Canterbury Tales, 1380±1400), gdzie pielgrzymi umilajaÎ sobie weÎdroÂwkeÎ do grobu Thomasa Becketta opowiadaniem historii, spopularyzowane
zostaøy takie biblijne gatunki, jak kazanie, exemplum, bestiariusz czy hagiografia, a cytaty z Pisma SÂwieÎtego pozwalajaÎ na roÂzÇnicowanie tonu opowiesÂci.
PowagaÎ emanuje np. The Parson's Tale (OpowiesÂcÂ proboszcza) ± beÎdaÎca isÂcie
Jeremiaszowym kazaniem o pokucie. Za to humor dominuje w satyrycznych
opowiesÂciach Mieszczki z Bath (The Wife of Bath's Tale) lub Møynarza (The
Miller's Tale). W pierwszym przypadku przywoøanie Pawøowej nauki o czystosÂci i cnocie, nie moÂwiaÎc juzÇ o maÎdrosÂciach z Eklezjastesa i KsieÎgi PrzysøoÂw
poteÎguje komizm postaci Mieszczki, beÎdaÎcej uosobieniem ogromnego apetytu
na cielesne rozkosze. W drugim ± sparodiowany motyw budowania arki i potopu wprowadza BiblieÎ jako element struktury opowiadania, jego dramatyzacji i suspensu, takzÇe dydaktyzmu, gdy ¹zatopienieº staje sieÎ karaÎ za podejrzliwosÂcÂ i gøupoteÎ. CzeÎsto przekreÎcane, biblijne wersety ujawniajaÎ hipokryzjeÎ
i ignorancjeÎ kleru, a takzÇe, wedøug Christianii Whitehead8, sygnalizujaÎ kwestie
natury spoøecznej.
Czytelnicy nizÇszego stanu mogli poznawacÂ drogi zbawienia dzieÎki Wizji
Piotra Oracza (Piers Plowman, ok. 1360±1387) autorstwa Williama Langlan5

Sampson, dz.cyt. s. 63.
L.C. Lambdin, R.T. Lambdin, Encyclopedia of Medieval literature, London 2000, s. 105.
7
Jeffrey, dz. cyt., s. 440.
8
Ch. Whitehead, Geoffrey Chaucer, w: The Blackwell Companion to the Bible in English
Literature, red. R. Lemon i in., Oxford 2009, s. 139±147.
6
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da, ktoÂry nasyciø swoÂj angielskojeÎzyczny utwoÂr wieloma øacinÂskimi cytatami,
zadbaø o wprowadzenie biblijnych postaci, czasem wchodzaÎcych w interakcjeÎ
z nie-biblijnymi (np. gdy Oracz søucha opowiadania Abrahama o Sarze), nie
moÂwiaÎc juzÇ o znakomitym nasÂladownictwie stylu i konwencji gatunkowych
(skarga, kazanie, debata, satyra, autobiografia). Ale najciekawszym z jego
zabiegoÂw zdaje sieÎ bycÂ personifikacja Biblii, przedstawionej alegorycznie pod
dwiema postaciami jako ¹Pismoº (Scripture) ± zÇona kleryka, wyjasÂniajaÎca
ideaø uboÂstwa i dobrych uczynkoÂw, oraz ¹KsieÎgaº (Book) ± zaproszona do
rozstrzygnieÎcia dysputy na temat zbawienia mieÎdzy PrawdaÎ, Miøosierdziem,
Pokojem i PrawosÂciaÎ. Niestety, nie rozwiaÎzuje ona dylematu, tym samym
sugerujaÎc, zÇe do odczytania przesøania potrzebne jest cosÂ wieÎcej nizÇ samo
søowo-litera9.
Wiek XV zaznaczyø sieÎ w relacjach mieÎdzy BibliaÎ a literaturaÎ angielskaÎ jako
epoka stagnacji, a szerzeniu wartosÂci religijnych nie sprzyjaøo ani poteÎpienie ±
jako heretyckiej ± Biblii Wycliffa (1382)10, ani popularyzacja praÎdoÂw humanizmu. ChocÂ z drugiej strony ruchy reformacyjne pobudziøy wiernych do wzmozÇonego studiowania ksieÎgi nad ksieÎgami, takzÇe w aspekcie jej zgodnosÂci z oryginaøem, co z kolei wspieraøo prace nad jego nowymi przekøadami na jeÎzyk narodowy. Po oderwaniu sieÎ korony od Papiestwa (1534), Pismo SÂwieÎte w Anglii
przezÇywa swoÂj renesans, ale dopiero od 1611 roku, dzieÎki Biblii KroÂla Jakuba11
zaczyna zajmowacÂ centralne miejsce w literaturze. Ten wøasÂnie przekøad, zwany WersjaÎ AutoryzowanaÎ (The Authorized Version), uznaje sieÎ za ¹pierwsze
angielskie dzieøo klasyczne, ktoÂre wywarøo [tak poteÎzÇny ± jesÂli nie] najpoteÎzÇniejszy wpøyw na uksztaøtowanie sieÎ [...] charakteru narodowego i mowy [AnglikoÂw]º12. WielkosÂcÂ jej i znaczenie dla pieÎkna jeÎzyka wyraziø Thomas Babington Macaulay, stwierdzajaÎc, izÇ gdyby wszystko, co napisano w jeÎzyku angiel9
M.C. Davlin, William Langland, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature, s. 124.
10
http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_sardes_wiklif.html: dostrzegajaÎc w Søowie BozÇym
najwieÎkszego przeciwnika papieskiej hierarchii, Wycliff (1320±1384) poøozÇyø fundament pod ReformacjeÎ w sÂwiecie anglojeÎzycznym.
11
Projekt opracowania nowej wersji Biblii zostaø zainicjowany przez samego kroÂla Jakuba I,
ktoÂry nadzorowaø prace czterdziestu siedmiu uczonych. I chociazÇ w tym okresie dokonano wielu
innych tøumaczenÂ Biblii na angielski (poza BibliaÎ [1536] Williama Tyndale'a, ojca angielskich
tøumaczy Biblii, i M. Coverdale'a [1535] istniaøy takie tøumaczenia/kompilacje, jak Biblia Travernera [1539], Biblia Genewska [1560] ± pierwsza Biblia wydrukowana z podziaøem ksiaÎg na rozdziaøy i wersety, Biblia BiskupoÂw [Bishops' Bible 1568] oraz katolicki przekøad znany jako Douai
Reims [1578±1609]), niektoÂre powszechnie uwazÇane za blizÇsze oryginaøowi, to ze wzgleÎdoÂw estetycznych wiele osoÂb woli BiblieÎ KroÂla Jakuba, ktoÂrej fraza miaøa przypominacÂ melodieÎ hebrajskiego oryginaøu. Przekøadu tego, twierdzaÎ znawcy, nie da sieÎ poroÂwnacÂ z wpøywem zÇadnego z wczesÂniejszych, a miaraÎ literackiej wartosÂci angielskiej Biblii jest jej wpøyw na takich wielkich twoÂrcoÂw
XX wieku, takich jak J. Joyce, W.B. Yeats, D.H. Lawrence, R. Graves, E. Muir czy T. Huhges.
Zob. The ¹Authorized Versionº and Its Influence. http://www.bartleby.com/214/0201.html
12
Sampson, dz. cyt., s. 201.
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skim, miaøo by przestacÂ istniecÂ, ta jedna ksieÎga wystarczyøaby do wyrazÇenia
jego pieÎkna i poteÎgi13. Søusznie uwazÇana za ¹znak firmowy angielskiej prozy
literackiejº14, na ktoÂraÎ w niespotykany dotaÎd sposoÂb oddziaøywaøa mocaÎ swojej
idiomatyki, kadencji i frazeologii 15, Wersja Autoryzowana staøa sieÎ obiektem
takzÇe estetycznej kontemplacji, a delektowanie sieÎ niaÎ prowadziøo do wielu
kolejnych wysoce zindywidualizowanych tøumaczenÂ. WidacÂ to chocÂby na przykøadzie PsalmoÂw, szczegoÂlnie popularnych, takzÇe ze wzgleÎdu na postacÂ Dawida, ideaø chrzesÂcijanÂskiego artysty. Psaøterz (The Psalter) Williama z Shorham
byø pierwszaÎ, w caøosÂci przeøozÇonaÎ w Anglii ksieÎgaÎ Biblii (ok. 1340), i chocÂ
przeroÂbki PsalmoÂw znajdujemy juzÇ wsÂroÂd anglosaksonÂskich adwentowych lirykoÂw Wulfstana, byøy one pisane (i saÎ do dzisÂ) na przestrzeni wiekoÂw przez
takie znakomitosÂci pioÂra, jak chocÂby John Milton, Henry Vaughan, Christopher Smart, Thomas Carew, rodzenÂstwo SidneyoÂw (Mary i Philip) czy John
Donne. Ten ostatni, uwazÇajaÎc Psalmy za wyborny pokarm ducha, posÂwieÎciø
tematowi ich przekøadu jeden ze swoich esejoÂw.
Jednym z wieÎkszych paradoksoÂw Reformacji, kiedy to tresÂci Pisma nierzadko stawaøy sieÎ elementem antykatolickiej polemiki (np. sztuka Johna Bale'a
o AntychrysÂcie King Johan)16, byøo zahamowanie rozwoju dramatu biblijnego17. DominujaÎce w XIV wieku sztuki o sÂwieÎtych zasteÎpowano opowiesÂciami
o postaciach z hebrajskiej Biblii (np. Ester, Jakub, Lot, Samson, Rut, Ezaw),
odchodzaÎc, takzÇe w dramatach o tematyce nowotestamentowej (John the Baptist / Jan Chrzciciel; Pontius Pilate / Piøat z Pontu; The Prodigal Son / Syn
marnotrawny), od motywu zbawienia i alegorii, by skupicÂ sieÎ na indywidualnej,
nierzadko heroicznej walce duchowej18. Co ciekawsze, obalenie kultu anioøoÂw
i sÂwieÎtych, jak roÂwniezÇ surowe zasady niepozwalajaÎce Bogu pojawiacÂ sieÎ na
scenie ± uznano by to za bluzÂnierstwo ± pozwoliøy szatanowi miecÂ jaÎ caøaÎ dla
siebie, co z kolei przyczyniøo sieÎ do wzrostu popularnosÂci i znaczenia motywu
diabøa w literaturze. Warto takzÇe wspomniecÂ o angazÇowaniu Biblii do przedstawiania politycznych zawirowanÂ, jakich nie brakowaøo w Anglii JakobitoÂw,
Protektoratu i KarolingoÂw. Zastosowanie takie widoczne jest m.in. u Johna
Drydena (1631±1700) w satyrycznym poemacie Absalom i Achitophel, w ktoÂ13

Th.B. Macauley, On John Dryden (1828), http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Babington_Macaulay,_1st_Baron_Macaulay
14
Jeffrey, dz. cyt., s. 441.
15
DzieÎki Biblii KroÂla Jakuba do jeÎzyka weszøo wiele do dzisÂ uzÇywanych wyrazÇenÂ, np. ¹korzenÂ
wszelkiego zøaº, ¹samemu stanowicÂ prawoº, ¹bycÂ jasnym/czystym jak krysztaøº, ¹zøamana trzcinaº,
bo do dzisÂ angielska konstrukcja z dopeøniaczem typu ¹ofº to hebraizm. Por. The ¹Authorized
Versionº and Its Influence.
16
Jeffrey, dz. cyt., s. 442.
17
R. Pooley, Introduction (Early Modern section), w: The Blackwell Companion to the Bible
in English Literature, s. 158.
18
Jeffrey, dz. cyt., s. 442.
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rym aluzje ze Starego Testamentu pozwalajaÎ kodowacÂ, a jednoczesÂnie ujawniacÂ
polityczne øotrostwa na dworze Karola II (spisek G. Monmoutha).
Gruntowna znajomosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego, chocÂ nie zawsze Wersji Autoryzowanej, (Szekspir preferowaø BiblieÎ GenewskaÎ, a Donne WulgateÎ), pozwalaøa
twoÂrcom renesansu i baroku na roÂwnie szerokie jak w sÂredniowieczu korzystanie z biblijnych zasoboÂw. Kontynuowano na przykøad praktykeÎ przekreÎcania
cytatoÂw, podkresÂlajaÎc tym samym niegodziwosÂcÂ bohatera (np. Doctor Faustus
Christophera Marlowe'a) i ± jak w przypadku KroÂlowej wieszczek (Fearie
Queen) Edmunda Spencera (1552±1599) ± budowano misterne, wieloczøonowe
i wielopoziomowe alegorie, w ktoÂrych na przestrzeni zaledwie kilku wersoÂw
czytelnik sprawdzaø swoje wiadomosÂci z ksiaÎg WyjsÂcia, Jozuego, SeÎdzioÂw, KroÂlewskich i Mateuszowej Ewangelii19, nie moÂwiaÎc juzÇ o Apokalipsie czy Psalmach, zasilajaÎcych znaczenie i sposoÂb obrazowania (in malo i in bono) takzÇe
w Hymnie o NiebianÂskiej MiøosÂci (Hymn of Heavenly Love) i Hymnie do
NiebianÂskiego PieÎkna (Hymn of Heavenly Beauty) oraz søynnej eklodze Pasterski kalendarz (The Shepherd's Calendar).
WreÎcz wszechobecne, zaroÂwno w wierszach, jak i sztukach, saÎ odwoøania do
Nowego i Starego Testamentu u Shakespeare'a (1564±1616)20, ktoÂry, chocÂ
nigdy nie poruszaø tematyki stricte religijnej, jest czasem postrzegany jako
twoÂrca biblijny (sic!). Hannibal Hamlin na przykøad dowodzi, zÇe dzieø, takich
jak Komedia pomyøek (The Comedy of Errors), Kupiec wenecki (The Merchant
of Venice) czy Hamlet, wreÎcz nie da sieÎ zrozumiecÂ bez Biblii21, z ktoÂrej Shakespeare czerpaø natchnienie do swoich tragedii, sztuk o tematyce historycznej
i komedii. Widziaø w niej nie tylko skarbniceÎ ludzkich typoÂw i roÂl (m.in. wøadca
jako figura Boga), bogactwo motywoÂw posteÎpowania (zdrada, chciwosÂcÂ, zazdrosÂcÂ, zaboÂjstwo, bratoboÂjstwo czy walka o wøadzeÎ ± King Lear / KroÂl Lear,
Hamlet, Mackbeth / Makbet, King Henry IV / Henryk IV, The Winter's Tale /
OpowiesÂcÂ zimowa etc.) i wszelkich namieÎtnosÂci. DzieÎki aluzjom do apokryfoÂw
i PsalmoÂw moÂgø nie tylko zadowolicÂ ¹niskiegoº odbiorceÎ, ktoÂremu w ten sposoÂb uøatwiaø zrozumienie postawy bohatera, ale jednoczesÂnie zuniwersalizowacÂ
postacÂ, sytuujaÎc konflikt w sferze odwiecznej walki dobra ze zøem.
Biblijne aluzje (m.in. do PsalmoÂw i ulubionej lektury protestantoÂw ± listoÂw
sÂw. Pawøa) wypeøniajaÎ tresÂci kazanÂ, medytacji, SonetoÂw SÂwieÎtych (Holy Sonnets), PiesÂni (Songs), Satyr (Satires) i elegii Johna Donne'a (1573±1631), uwazÇanego za pioniera poezji metafizycznej powstajaÎcej w Anglii w pierwszej poøowie XVII wieku, a uprawianej przez takich twoÂrcoÂw, jak ± najwieÎkszy sposÂ19

C.V. Kaske, Edmund Spenser, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature, s. 203.
20
SzczegoÂøowaÎ analizeÎ tego aspektu twoÂrczosÂci dramaturga przeprowadza Steven Marx
w Shakespeare and the Bible, Oxford 2000.
21
H. Hamlin, William Shakespeare, w: The Blackwell Companion to the Bible in English
Literature, s. 225.
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roÂd nich ± George Herbert (1593±1633) oraz Thomas Carew (1595±1640),
Robert Herrick (1591±1674), Henry Vaughan (Silex Scintillans, 1621±1695),
Andrew Marvell (1621±1678) i Thomas Traherne (1636±74), by wymienicÂ jedynie najznamienitszych, ¹odkrytychº po niemal dwustu latach literackiego
niebytu dopiero przez Thomasa S. Eliota. GøeÎbokie przezÇycie religijne ¹Metafizycyº przeciwstawiali maøo oryginalnemu wierszowi elzÇbietanÂskiemu, ¹oprawiajaÎcº swoje rozwazÇania w kunsztownaÎ rameÎ formy wymysÂlnie zdobionej
paradoksem i konceptem. Biblia staje sieÎ woÂwczas elementem poetyckiego
eksperymentu, gdzie kondensacja znaczenÂ i wyrafinowana metaforyka pozwala
ogarnaÎcÂ nieogarnione, a niewypowiedziane wyrazicÂ przez symbol.
Za nieustanne ¹krzyzÇowanieº søowa BozÇego i ludzkiego (Niebo / Heaven)
Herbert zyskaø sobie miano poety biblijnego (genialny cykl SÂwiaÎtynia / The
Temple), ktoÂre wiek XVII przyznaø jeszcze tylko Miltonowi. W swej biblijnej
teologii poeta ukazuje relacje czøowieka ± nierzadko zbuntowanego ± z Bogiem
poprzez takie obrazy eucharystycznej jednosÂci, jak kisÂcÂ winogron, krzew winny,
winnica (KisÂcÂ winogron / The Bunch of Grapes), ale i obrozÇa (The Collar).
Sama Biblia staje sieÎ wazÇnym tematem poezji, a jej uwielbienie zawierajaÎ zmysøowe sonetach The Holy Scripture (Pismo sÂwieÎte) I i II oraz Heaven, gdzie gøos
Pisma jest echem rajskiego pieÎkna. W wierszu Kolosanie 3,3 (Colossians 3.3.)
zastosowanie italikoÂw ujawnia sens tytuøowego wersetu o zÇyciu ukrytym
z Chrystusem w Bogu. Inwencja formalna Herberta (ksztaøt wielu wierszy jest
integralnie poøaÎczony z ich tresÂciaÎ: The Altar / Oøtarz; Easter Wings / Skrzydøa
wielkanocne) idzie w parze z niepospolitym oglaÎdem Boga (np. The Pulley /
DzÂwig), co stawia poeteÎ w jednym rzeÎdzie z Miltonem i Blakiem, twoÂrcami
o niezwykle zindywidualizowanej, subiektywnej optyce wiary.
Trudno doprawdy, konstatuje Michael Lieb, przecenicÂ wpøyw Biblii na
Johna Miltona (1608±1674), ktoÂry, rozumiejaÎc swoje poetyckie powoøanie jako
prawo do uzupeønienia tego, co w PisÂmie niedopowiedziane lub pominieÎte,
przeksztaøca je i tworzy swojaÎ wersjeÎ22, tak charakterystycznaÎ, zÇe potomni znali
jaÎ podobno lepiej od oryginaøu. WypeøniajaÎc marzenie swego zÇycia, Milton,
w oparciu o Genesis, napisaø Raj utracony (Paradise Lost, 1668), najwieÎkszy
angielski epos chrzesÂcijanÂski, w ktoÂrym wpøyw Biblii na literatureÎ angielskaÎ
osiaÎgnaÎø swoje apogeum, czyniaÎc ten poemat najznamienitszym przykøadem
narodowej kultury. Na takie wyzÇyny nie dostaø sieÎ ani Raj odzyskany (Paradise
Regained, 1671) oparty o EwangelieÎ sÂw. èukasza (rozdz. 4) ani poemat o Samsonie (Samson Agonistes) udramatyzowana wersja KsieÎgi SeÎdzioÂw (16,23). Za
to Raj utracony przeroÂsø swoja epokeÎ i zaroÂwno ze wzgleÎdu na pieÎkno jeÎzyka,
jak i niezwykle wyraziste przedstawienie szatana staø sieÎ inspiracjaÎ dla wielu
poÂzÂniejszych twoÂrcoÂw daÎzÇaÎcych do wykreowania nowego mitu stworzenia. Poza dzieøami Blake'a najciekawsze z wariantoÂw Genesis znalezÂcÂ mozÇna we Fran22
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kensteinie Mary Shelley (1797±1851), u Angeli Carter (1940±1992) w The Passion of New Eve, w Nowym wspaniaøym sÂwiecie (Brave New World) Aldousa
Huxleya (1894±1963), a takzÇe w poetyckim cyklu Crow (Kruk) Teda Hughesa
(1930±1998), gdzie do stwarzania sÂwiata wtraÎca sieÎ Kruk23 przesÂmiewca.
Obok Miltona, Herberta i Donne'a do najpoczytniejszych angielskich autoroÂw XVII wieku nalezÇaø John Bunyan (1628±1688), ktoÂry poza broszuraÎ
O obfitosÂci øaski wylanej na najwieÎkszego z grzesznikoÂw (Grace Abounding
to the Chief of Sinners, 1666), zawierajaÎcej opis odwroÂcenia sieÎ czøowieka od
pustoty zÇycia, i innych poglaÎdowych alegorii, np. The Life and Death of Mr
Badman (1680; ZÇycie i sÂmiercÂ Pana Badmana), The Holy War (1682; SÂwieÎta
wojna) o zdobywaniu przez Diabolusa miasta Ludzkiej Duszy, napisaø najwieÎkszy z barokowych bestselleroÂw pt. WeÎdroÂwka pielgrzyma (The Pilgrim's Progress, 1678). Zdaniem Andrew Bradstocka, byøa to ± poza BibliaÎ ± najczeÎsÂciej
czytana ksiaÎzÇka sÂwiata anglosaskiego przez wiele pokolenÂ24. Geniusz Bunyana
uczyniø BiblieÎ dosteÎpnaÎ dla prostaczkoÂw, ktoÂrzy na przykøadzie obciaÎzÇonego
jarzmem grzechu pielgrzyma otrzymali poglaÎdowaÎ lekcjeÎ o tym, jak chrzesÂcijanin powinien posteÎpowacÂ w nieprzyjaznym sÂwiecie25. PrzedstawiajaÎc w swej
alegorii opisy konsekwencji roÂzÇnych duchowych wyboroÂw, Bunyan wykreowaø
specyficznaÎ mapeÎ duchowej drogi czøowieka zdaÎzÇajaÎcego ku zbawieniu, do
NiebianÂskiego Miasta, dokaÎd prowadzi go sÂciezÇka zwykle peøna zasadzek i pokus (m.in. Targowisko ProÂzÇnosÂci, Dolina PonizÇenia, GoÂry Zadowolenia, Bagno
Rozterek, walka z Olbrzymem RozpaczaÎ).
Po kleÎsce rzaÎdoÂw Cromwella i okresie Restauracji dokonuje sieÎ odchodzenie od pobozÇnosÂci w zÇyciu i sztuce; wazÇniejsza staje sieÎ literatura sÂwiecka ±
takzÇe i to znaczenie wpisuje sieÎ w optykeÎ osÂwiecenia, w ktoÂrym pozycja Biblii
ulega zmianie26. ChocÂ na poczaÎtku stulecia ciaÎgle jeszcze postrzegana jest ona
jako autorytet, jej wpøyw na gøoÂwny nurt literatury stopniowo maleje. Dzieje sieÎ
tak mieÎdzy innymi za sprawaÎ rozwoju powiesÂci, z ktoÂraÎ poroÂwnanie budzi
podejrzenie o fikcyjnosÂci Pisma. Zmniejsza sieÎ polityczne znaczenie purytanoÂw, z ktoÂrymi utozÇsamiano BiblieÎ, a dodatkowe ciosy padajaÎ ze strony rodzimego sceptycyzmu naukowego (Locke) i niemieckiej szkoøy analitycznej tzw.
¹wyzÇszego krytycyzmuº (m.in. w TuÈbingen), traktujaÎcego Pismo, tak jak gdyby
nie powstaøo z bezposÂredniej inspiracji Boga.
RozwoÂj powiesÂci w XVIII wieku otwiera nowe perspektywy dla propagowania biblijnych tresÂci. DzieÎki Danielowi Defoe (1660±1731) duchowa autobiografia, ulubiony gatunek purytanoÂw, znajduje swoÂj najpeøniejszy wyraz
23

ChocÂ w dosøownym tøumaczeniu ¹crowº znaczy wrona, spotkaøam sieÎ z wersjaÎ upoetyzowanaÎ ¹krukº.
24
A. Bradstock, John Bunyan, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature, s. 294.
25
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w Robinsonie Crusoe (1719), gdzie speønia sieÎ genesis nowego gatunku, tak
wielowymiarowego, jak sama Biblia27. W dziele, ktoÂre bogato ilustruje dziaøanie BozÇej OpatrznosÂci, Biblia wøasÂnie staje sieÎ narzeÎdziem nawroÂcenia bohatera i istotnym elementem narracji, a nawiaÎzania do Genesis, Tory i KsieÎgi
PrzysøoÂw takzÇe w Moll Flanders (1722), Roxanie (1724) i Dzienniku roku zarazy (Journal of the Plague Year, 1722), pokazujaÎc zalezÇnosÂci mieÎdzy biedaÎ
a przesteÎpstwem, ksztaøtujaÎ sumienie spoøeczne czytelnika. ModelujaÎ je roÂwniezÇ odniesienia Jonathana Swifta (1667±1745), czeÎsto stosujaÎcego tzw. mock-biblical, nasÂladowanie stylu biblijnego w przesÂmiewczy sposoÂb (chocÂby za
pomocaÎ kalamburoÂw wybranych søoÂw, poprzez wyrafinowane szyderstwo lub
zawoalowanaÎ subtelnaÎ aluzjeÎ, np. w PodroÂzÇach Guliwera (Gulliver's Travels,
1726), gdzie, jak dowodzi Richard Webster ± ¹zabawyº Swifta z perspektywaÎ
ilustrujaÎ dziaøanie nasteÎpstw grzechu pierworodnego28. Doktrynalna krytyka
cechowaøa juzÇ OpowiesÂcÂ o balii (The Tale of Tub, 1704), satyrycznaÎ alegorieÎ
pokazujaÎcaÎ rozøam dziedzictwa KosÂcioøa na skutek skrajnie zindywidualizowanej percepcji tych, ktoÂrym je powierzono.
TakzÇe Laurence Sterne (1713±1768) i Henry Fielding (1707±1754) czeÎsto
stosowali aluzje biblijne w celach humorystycznych. Rzadko jednak mozÇna
obserwowacÂ wpøyw Biblii na struktureÎ narracyjnaÎ powiesÂci, rzaÎdzaÎcaÎ przytaczanymi w niej przykøadami, jej tematykaÎ i substancjaÎ dyskursu; staÎd donioøosÂcÂ
Josepha Andrewsa, najbardziej ± obok Toma Jonesa ± znanej powiesÂci Fieldinga, w ktoÂrej historia JoÂzefa z KsieÎgi Rodzaju, aplikowana za pomocaÎ nowotestamentowych perykop (np. o dobrym Samarytaninie), pozwala na stworzenie
kilku poziomoÂw interpretacji29. CiekawaÎ propozycjeÎ niosaÎ tezÇ powiesÂci Jane
Austen (1775±1817) z poczaÎtku XIX wieku. Wedøug Michaela Giffina zasøugujaÎ na miano ¹biblijnychº30, jako zÇe porusza ewangeliczny problem zbawienia
w sferze zÇycia rodzinnego i maøzÇenÂskiego, uczaÎc nie tylko podejmowania krzyzÇa, ale interpretowania w kategoriach biblijnych roÂzÇnych ludzkich uøomnosÂci,
jak na przykøad biernosÂcÂ, brak miøosÂci blizÂniego (Mansfield Park, 1814), pycha
i nietolerancja (Pride and Prejudice, 1813 / Duma i uprzedzenie) czy romantycznosÂcÂ (Sense and Sensibility, 1811 / RozwazÇna i romantyczna).
Zdaniem Jeffreya, do bardziej konserwatywnej tradycji wiedzy biblijnej
zaliczycÂ mozÇna powiesÂcÂ Old Mortality (1816) Waltera Scotta (1771±1832)
o wpøywie kalwinÂskiej Biblii na politykeÎ (spisek tzw. Covenanters) i dzieøa
Jamesa Hogga (1770±1835): zaroÂwno poemat Pilgrims of the Sun (1815; Piel27
A.V. Cunningham, Daniel Defore, w: The Blackwell Companion to the Bible in English
Literature, s. 357.
28
R. Webster, The diminutive insect: Gulliver's Travels. Original Sin and the imagery of size,
http://www.richardwebster.net/gulliverstravelsandoriginalsin.html
29
Jeffrey, dz. cyt., s. 444.
30
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s. 425.
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grzymi søonÂca), jak i Private Memoire and Confessions of a Justified Sinner
(1824; Osobisty pamieÎtnik grzesznika przez niego samego zapisany) ukazujaÎ
napieÎcie mieÎdzy biblijnym spojrzeniem na ludzkaÎ kondycjeÎ i romantycznym
poszukiwaniem tozÇsamosÂci31. Podczas gdy XVIII-wiecznym poetom towarzyszyøo melancholijne skupienie, obecne m.in. w Night Thoughts (1742±45; MysÂli
nocne) Edwarda Younga, w medytacjach Christophera Smarta w Jubilate Agno
i Song to David (1763) czy w psalmach i hymnach Williama Cowpera: Task
(1785; Zadanie) i Olney Hymns (1779; Hymny z Olney), ¹poczaÎwszy od Williama Blake'a (1757±1827), [ktoÂry Nowy i Stary Testament nazwaø wielkim
Kodem Sztukiº; Laokoon], literatura angielska wchodzi w nowaÎ fazeÎ relacji
z BibliaÎº32.
Blake, uksztaøtowany przez mysÂl Swedenborga prekursor angielskiego romantyzmu, dokonuje radykalnego przeobrazÇenia Genesis: kreuje nowy mit po
to, by nie zostaø zniewolony przez zÇaden inny. W KsieÎdze Urizena (The Book of
Urizen, 1794), sÂwiat nie jest rajskim ogrodem, raczej zapuszczonaÎ dzÇunglaÎ,
a stwarzanie pojmowane jest jako walka, bolesne wydzieranie sieÎ z pierwotnej,
dynamicznej jednosÂci. Dobro oddziela sieÎ od zøa, sacrum od profanum, generujaÎc przy tym szereg antynomii, ktoÂre determinowaøy specyfikeÎ mitycznego
kosmosu Blake'a przedstawionego m.in. w Book of Thel (1789; KsieÎga Thel),
Marriage of Heaven and Hell (1793; ZasÂlubiny nieba i piekøa) oraz pismach
prozaÎ Jeruzalem (1820) i The Everlasting Gospel (1778; Wieczna Ewangelia).
Wiele odniesienÂ biblijnych widacÂ we wczesnych PiesÂniach niewinnosÂci
(Songs of Innocence, 1789), ktoÂre w zestawieniu z PiesÂniami dosÂwiadczenia
(Songs of Experience, 1794) pokazujaÎ ewolucjeÎ obrazu Boga (m.in. w utworach
The Lamb / Baranek; The Divnie Image / Boski wizerunek; Holy Thursday /
Wielki Czwartek; The Human Abstract / Wizerunek czøowieka; The Tiger /
Tygrys), ewolucjeÎ dokonujaÎcaÎ sieÎ takzÇe poprzez korelacje tekstu i dobranej
do niego malarskiej wizji; co ciekawsze, obraz søuzÇy nie tyle deszyfracji kodu,
co ± dokonujaÎc pewnej tylko problematyzacji tekstu ± pozwala odczytacÂ go
w nowym sÂwietle, czeÎsto w opozycji do legalistycznego, moralnego chrzesÂcijanÂstwa33.
W jego odczytaniu Miltonowskiej postaci Szatana (rewizjonistyczny poe±
mat Milton) mozÇna upatrywacÂ poczaÎtkoÂw modernistycznego podejsÂcia do
Biblii w literaturze, ktoÂre, inspirujaÎc poÂzÂniejszych romantykoÂw, przyczyniøo
sieÎ do kreacji specyficznego bohatera. Samotny, tragiczny, zbuntowany, oÂw
pan samego siebie tylko u George'a G. Byrona (1788±1824) pojawia sieÎ w roÂzÇnych wersjach ± jako Manfred, Don Juan, Childe Harold i Kain. Wciela sieÎ
31
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nawet w postacÂ demonicznej Christabel (ktoÂrej imieÎ jest zakamuflowanaÎ aluzjaÎ
do Chrystusa i Abla). Kain wysteÎpuje tezÇ w eseju The Wanderings of Cain
(WeÎdroÂwki Kaina) Samuela T. Coleridge'a (1772±1834) i jego Rymach o seÎdziwym marynarzu (The Rymes of the Ancient Mariner). SwobodeÎ romantycznych
adaptacji widacÂ na przykøadzie biblijnych motywoÂw raju i przymierza. Raj to
Xanadu w poemacie Kubla Khan Coleridge'a, zasÂ wygnaniem z raju dla Don
Juana (Don Juan) jest rozøaÎka z JuliaÎ. W RozpeÎtanym Prometeuszu (Prometheus Unbound) Percy B. Shelley (1792±1822) proponuje rewizjonistycznaÎ wersjeÎ przymierza mieÎdzy Jahwe a Izraelem, a Laon i Cythna zawiera motywy
z Apokalipsy, widoczne takzÇe u Williama Wordswortha (1770±1850), gdzie
søuzÇaÎ poecie (Prelude / Preludium; Lines Written with a Stale-Pencil upon Stone
/ Strofy pisane oøoÂwkiem na kamieniu) do budowania ¹mitu upadøego jeÎzykaº34.
UpøywajaÎcy pod znakiem konfrontacji Pisma i nauki wiek XIX, zwøaszcza
epoka kroÂlowej Wiktorii (1837±1901), jeszcze bardziej umacnia postawy kontestacji wobec Biblii, chocÂ co pewien czas, szczegoÂlnie w poezji, odzÇywaøo zainteresowanie sprawami ducha. Pisali o nich na przykøad traktarianie, najwazÇniejsi przywoÂdcy Ruchu Oxfordzkiego: John Keble (1792±1866) i John Henry
Newman (1801±1890). TakzÇe Arthur Hugh Clough (1816±1961) i Christina
Rossetti (1830±1894), ktoÂra mimo zÇarliwej religijnosÂci, w znakomitym i do dzisÂ
budzaÎcym kontrowersje poemacie Goblin Market przerabia Chrystusowe zaproszenie do komunii na søowa kuszenia niewinnej panny. W 1873 Mathew
Arnold (1822±1888) publikuje istotny z punktu widzenia relacji Biblia±literatura traktat teologiczny Literature and Dogma (Literatura i dogmat), a pod
koniec wieku powstaje søynna wizja Boga jako Charta niebios (The Hound of
Heaven) w poemacie Francisa Thompsona (1859±1904). JednakzÇe najwazÇniejszym przedstawicielem poezji religijnej XIX stulecia jest Gerard Manley Hopkins (1844±1889), ktoÂremu Biblia pomaga charakteryzowacÂ roÂzÇne etapy swego
duchowego rozwoju. WøasÂciwie caøaÎ dojrzaøaÎ poezjeÎ Hopkinsa przenikajaÎ obrazy i jeÎzyk Pisma. Jak zauwazÇyø Paul Fiddes, odnajdujaÎc ¹nowy sens starych
søoÂwº35, Hopkins opisuje dosÂwiadczenia konwertyty (z anglikanizmu na katolicyzm), na ktoÂre skøadajaÎ sieÎ samotnosÂcÂ i noc duszy wpisana zwykle w towarzyszaÎcy jej psalm lamentacyjny (m.in. Thou art... / Zaiste prawy byøbysÂ...),
motyw pustyni, ale i radosÂcÂ bliskosÂci Boga i wreszcie wielkosÂcÂ Chrystusowego
zÇniwa i Ziemi Obiecanej (The Wreck of the Deutschland / Katastrofa statku
¹Deutschlandº; Pied Beauty / Pstre pieÎkno; Starlight Night / GwiazÂdzista noc;
Hurrahing in Harvest / RadosÂcÂ w porze zÇniw). Prawie nieznany swym wspoÂø34
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35
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czesnym, opowiadaø o swoich doznaniach w sposoÂb tak nowatorski, zÇe jego
wiersze wydano posÂmiertnie dopiero w 1918 roku.
Nawet Charles Algernon Swinburne (1837±1909), jeden z najwieÎkszych
przeciwnikoÂw chrzesÂcijanÂstwa, wprowadza do swego wiersza osobeÎ Chrystusa,
by w bezposÂrednim donÂ zwrocie powiedziecÂ ¹ZwycieÎzÇyøesÂ, Galilejczykuº
(Hymn to Proserpine / Hymn do Proserpiny) i zaraz przepowiedziecÂ kleÎskeÎ
jego postawy. W poemacie Dolores tytuøowa bohaterka (¹Our Lady of Painº),
kochajaÎca boÂl, staje sieÎ dla wyznawcoÂw laickiej religii nasteÎpczyniaÎ Maryi,
a litaniczna formuøa utworu jeszcze bardziej podkresÂla jego bluzÂnierczy ton.
Dante G. Rossetti (1828±1882), zaøozÇyciel Bractwa PrerafaelitoÂw, w Bøogosøawionej dzieweczce (The Blessed Damozel) kresÂli obraz nieba, gdzie wciaÎzÇ cielesna niewiasta pozostaje niespeøniona, gdyzÇ nie mozÇe tam przebywacÂ ze swym
ukochanym. Tu daje znacÂ o sobie specyficzny styl PrerafaelitoÂw bazujaÎcy na
archaizmach, powtoÂrzeniach i symbolice biblijnej, potrzebnej jedynie do wykreowania pozoroÂw, atmosfery pseudoreligijnosÂci, dziwnie nieprzystajaÎcej do
poganÂskiego charakteru wiersza.
Motywy biblijne wysteÎpujaÎ w utworach, ktoÂrych autorzy proÂbujaÎ okresÂlicÂ
swojaÎ postaweÎ wobec wiary. Epilog do Dramatis Personae Roberta Browninga
pokazuje jego fascynacjeÎ szkoøaÎ mysÂli z TuÈbingen, a Abt Fogler Feuerbachem
i jego eschatologiaÎ. W Christmas Eve (Wigilia), gdzie pokazane saÎ dwa roÂzÇne
sposoby celebrowania sÂwiaÎt BozÇego Narodzenia (modlitwa w kaplicy i analizowanie tekstu Biblii metodaÎ ¹wyzÇszego krytycyzmuº), Browning przedkøada
ducha nad litereÎ. SÂmiercÂ na pustyni (A Death in the Desert) opowiada o ostatnich godzinach zÇycia sÂw. Jana Ewangelisty, ktoÂry martwi sieÎ o to, jak potoczaÎ
sieÎ losy chrzesÂcijanÂstwa, gdy zabraknie ostatniego naocznego sÂwiadka zÇycia
i meÎki Chrystusa. Biblijny Dawid (oczywista figura Chrystusa) pojawia sieÎ
w Saulu, by pomoÂc osÂwietlicÂ wewneÎtrzny dylemat kosÂcielnego hierarchy. W Aurorze Leigh Elizabeth Barrett (1806±1861), zÇona Browninga, pokazuje studenta z TuÈbingen odrzucajaÎcego chrzesÂcijanÂstwo. Nowe spojrzenie na motyw
ukrzyzÇowania rzuca jej The Seraphim (The Weeping Christ) ± Serafin (PøaczaÎcy
Chrystus) i post-Miltonowski dramat A Drama of Exile (Dramat wygnania),
w ktoÂrym poznajemy dosÂwiadczenia wypeÎdzonych z raju prarodzicoÂw. W elegii
In Memoriam (31±34) Alfred Tennyson (1809±1892) dokonuje trawestacji postaci èazarza i Maryi, a w Supposed Confessions of a Second-rate Sensitive
Mind... z goryczaÎ poroÂwnuje siebie do skryboÂw i faryzeuszy, ktoÂrzy proszaÎ
Jezusa o znak. Reprezentatywny dlanÂ motyw raju to niebo rozumiane jako
jednosÂcÂ w rodzinie (The May Queen).
W powiesÂci XIX wieku zroÂzÇnicowanie postaw wzgleÎdem potraktowania
biblijnego materiaøu najlepiej widacÂ na przykøadzie sioÂstr BronteÈ. U Charlotte
(1816±1855) dopatrzecÂ sieÎ mozÇna klasycznego zastosowania ± Biblia niesie
pocieszenie w chorobie (Jane Eyre), ale juzÇ Ann (1820±1849) zÇaÎda dla swojej
bohaterki Helen Huntingdon prawa do indywidualnej interpretacji Pisma (The
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Tenant of Wildfeld Hall / Mieszkanka Wildfeld Hall). WreÎcz antychrzesÂcijanÂska
jest Emily (1818±1848) nie tylko z powodu gotyckosÂci Wichrowych wzgoÂrz
(Wuthering Heights) i demonizmu postaci Heathcliffa, ale takzÇe za sprawaÎ
ostrej krytyki ewangelikalizmu (kazanie Branaderhama). George Eliot
(1819±1880), autorka przekøadu na angielski ZÇycia Jezusa (The Life of Jesus
Critically Examined) Davida Straussa oraz Istoty chrzesÂcijanÂstwa (The Essence
of Christianity) Ludwiga Feuerbacha, odwazÇnie podejmowaøa temat historycznych uwarunkowanÂ biblijnej hermeneutyki36, pokazujaÎc roÂzÇne postawy wobec
Pisma (Middlemarch, 1872 / Miasteczko Middlemarch,) i sposoby interpretowania go, wykpiwajaÎc typowe dla protestantoÂw, wybioÂrcze (Felix Holt; Silas
Marner), czasem zgoøa niechrzesÂcijanÂskie traktowanie Biblii (np. wroÂzÇenie z Pisma ± Adam Bede) czy zapisywanie w nim rzucanej na wroga klaÎtwy (Møyn
nad FlosaÎ / The Mill on the Floss). Bohaterowie jej powiesÂci czeÎsto noszaÎ
biblijne imiona (m.in. Silas, Adam, Daniel), a Daniel Deronda uruchamia caøaÎ
epickaÎ maszynerieÎ biblijnej ¹literature of exileº37. W Targowisku proÂzÇnosÂci
(Vanity Fair) William M. Thackeray (1811±1863) tezÇ ukazuje talizmanicznosÂcÂ
Biblii, gdy stary Osborne, wydziedziczywszy George'a, skresÂla z rodzinnej Biblii wpisane tam po urodzeniu imieÎ syna (swoisty rytuaø jego usÂmiercenia).
SpinajaÎc biblijnaÎ klamraÎ vanitas vanitatum swaÎ wielkaÎ alegorieÎ wiktorianÂskiego
sÂwiata i jego upadku, Thackeray przypomina czytelnikom, zÇe nie powinni sieÎ
interesowacÂ ani Becky ani AmeliaÎ, ale sÂwiatem poza nimi, sÂwiatem, ktoÂry czeka
na zmiany postulowane chocÂby przez Johna Ruskina (1819±1900) w Unto This
Last (Temu ostatniemu). Biblia przywoøana w Ruth Elizabeth Gaskell (1810±
1865) oskarzÇa o nieczuøosÂcÂ ludzi, ktoÂrzy potrafiaÎ jedynie poteÎpicÂ czøowieka za
popeønione grzechy, ale pozostawiajaÎ go bez zÇadnej pomocy. Charles Dickens
(1812±1870) uzÇywa wielu, mniej lub bardziej explicytnych, aluzji do Pisma.
Znajdujemy je np. w OpowiesÂci wigilijnej (A Christmas Carol) w motywach
narodzin i meÎki PanÂskiej, a symboliczne ukrzyzÇowanie Pipa w Wielkich nadziejach (Great Expectations) naznacza jego powiesÂciowy zÇywot cierpieniem.
U Thomasa Hardy'ego (1840±1928) religia skupia w sobie ¹boÂl modernizmuº,
jaki przenika powiesÂcÂ i ludzkaÎ kondycjeÎ u schyøku XIX wieku (Tess of the
D'Urbervilles / Tessa D'Urberville; Jude the Obscure / Juda Nieznany; The
Mayor of Casterbridge / Burmistrz z Casterbridge). W Tessie pojawiajaÎ sieÎ
liczne biblijne cytaty (Exodus, Psalmy, Eklezjastes, Genesis, Izajasz), nawet
dysputy religijnych tresÂci, ale z reguøy nie przynoszaÎ one ukojenia, raczej pogøeÎbiajaÎ niepokoÂj i bezradnosÂcÂ czøowieka w walce ze sÂlepym losem. Jeszcze
inaczej podchodzi do Biblii George MacDonald (1824±1905), ktoÂry w powiesÂci
Lilith (1895) ukazuje zÇydowskie apokryfy w sÂwietle Nowego Testamentu, pro36

Charles LaPorte, George Eliot, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature, s. 536.
37
TamzÇe, s. 542.
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wokujaÎc swych kalwinÂskich kolegoÂw hipotezaÎ o powszechnym zbawieniu38.
Nawet ¹sensacjaº, melodramat, kryminaø i powiesÂcÂ przygodowa korzystajaÎ
z Biblii, mogaÎc chocÂby za pomocaÎ imienia okresÂlicÂ sytuacjeÎ bohaterki (Maria
Magdalena) baÎdzÂ zasygnalizowacÂ jej reputacjeÎ.
Biblijne postaci w nowym konteksÂcie i kostiumie kreuje w swojej prozie
Oscar Wilde (1845±1900), ¹arcykapøanº angielskiego estetyzmu, ktoÂry sytuuje
raj w atelier Bazylego Hallwarda z Portretu Doriana Gray'a (The Picture of
Dorian Gray)39. NiektoÂre postaci z jego opowiadanÂ reprezentujaÎ Chrystusa
niosaÎcego pomoc potrzebujaÎcym (The Selfish Giant / Samolubny olbrzym;
The Happy Prince / SzczeÎsÂliwy ksiaÎzÇeÎ; The Young King / Møody kroÂl). Ale
juzÇ te z poematoÂw prozaÎ (The Doer of Good / Dobro czyniaÎcy; The Master /
Mistrz; The House of Judgment / Dom saÎdu) nie mogaÎ pogodzicÂ sieÎ z ingerencjaÎ
Jezusa w ich zÇycie i najczeÎsÂciej marnujaÎ jej owoce. Jezus pojawia sieÎ takzÇe
w eseju The Soul of Man Under Socialism (Dusza czøowieka w socjalizmie),
a radykalna Ballada o wieÎzieniu w Reading (The Ballad of Reading Gaol)
sugeruje, zÇe Chrystus jest tam obecny razem z grzesznikami. TrawestacjaÎ ±
dla wielu bluzÂnierczaÎ ± ewangelicznej przypowiesÂci jest mroczna tragedia Salome, skaÎdinaÎd znakomita pod wzgleÎdem nasÂladownictwa biblijnego stylu i obrazowania.
RozdzÂwieÎk mieÎdzy religiaÎ a zÇyciem przekøada sieÎ takzÇe na relacje Biblii
z literaturaÎ XX wieku, a mimo to zdumiewa ilosÂcÂ nawiaÎzanÂ pojawiajaÎcych sieÎ
we wspoÂøczesnej angielskiej powiesÂci, poezji, a nawet ± najbardziej chyba zlaicyzowanym ± dramacie. Niepokorny w swoich poszukiwaniach sensu wiary byø
William Butler Yeats (1865±1939), ktoÂry poza wierszami o Trzech KroÂlach
(Magi), o PowtoÂrnym nadejsÂciu (The Second Coming), PrzeklenÂstwie Adama
(Adam's Curse ) czy The Host of the Air, wykorzystywaø odniesienia do meÎki
PanÂskiej w swoich misteriach: Kalwaria (Calvary) i Zmartwychwstanie (The
Resurrection). Thomas S. Eliot (1888±1965) nie tylko przyblizÇyø czytelnikom
¹MetafizykoÂwº, Blake'a i omoÂwiø relacjeÎ mieÎdzy religiaÎ a literaturaÎ (esej Religion and Literature / Religia i literatura). W The Hippoptamus (Hipopotam)
zaprezentowaø satyreÎ na KosÂcioÂø i jego sÂwiatowosÂcÂ. W PiesÂni miøosnej J. Alfreda
Prufrocka (The Love Song of J. Alfred Prufrock) biblijne przywoøania do
èazarza i Jana Chrzciciela stanowiaÎ element strategii obiektywnego korelatu.
The Waste Land (Ziemia niczyja) ukazuje BiblieÎ w optyce wojny, ktoÂra czyni
z niej jedynie jeden z roztrzaskanych obrazoÂw40, ¹leÎk w garsÂci prochuº ± fraza
ta staøa sieÎ inspiracjaÎ powiesÂci Evelyna Waugha (1903±66) pt. A Handful of
Dust (GarsÂcÂ prochu). Kiedy w 1927 roku Eliot przechodzi na anglikanizm,
w jego twoÂrczosÂci pojawia sieÎ coraz wieÎcej biblijnych aluzji (np. The Hollow
38
39
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Man / WydraÎzÇeni ludzie; Journey of the Magi / WeÎdroÂwka trzech KroÂli; Ash
Wednesday / Popielec; Four Quartets / Cztery kwartety). Ukoronowaniem tej
aluzyjnosÂci jest PiesÂnÂ Symeona (A Song for Simeon), nazwana przez Fullera
¹najbardziej biblijnym z wierszy Eliotaº41. Nie sposoÂb nie wspomniecÂ tu o poetyckim dramacie Eliota Mord w katedrze (Murder in the Cathedral) opartym
na motywach meÎki, ale i narodzenia PanÂskiego (¹ureligijnienie teatruº), ktoÂremu posÂwieÎcone jest centralne interludium ± kazanie sztuki. WazÇne saÎ tezÇ
refreny z The Rock (Opoka), z kluczowym motywem skaøy i odrzuconego
kamienia weÎgielnego, podkresÂlajaÎcym obraz moralnego bankructwa spoøeczenÂstwa, ktoÂre odsuneÎøo sieÎ od KosÂcioøa.
Opowiadana poprzez biblijne obrazy I wojna sÂwiatowa widoczna jest w Pani Dalloway Virginii Woolf (1882±1941). Dla jednego z bohateroÂw, Septimusa
Smitha, poszukiwanie raju konÂczy sieÎ samoboÂjstwem, przed ktoÂrym wypowiada
on znamienne søowa ¹wykonaøo sieÎº42. DzieÎki odnalezieniu wspoÂlnego jeÎzyka
mieÎdzy ojcem a dziecÂmi raj zostaje ¹odzyskanyº w powiesÂci Do latarni mor±
skiej (To the Lighthouse). Apokalipsa i ukrzyzÇowanie to najczeÎstsze metafory
zÇoønierskiej egzystencji na ¹ziemi niczyjejº, gdzie ma swojaÎ genezeÎ In Parenthesis (Mimochodem), dzieøo Davida Jonesa (1895±1974), najblizÇsze eposowi
chrzesÂcijanÂskiemu XX wieku43. Z perspektywy okopoÂw raj utracony to edwardianÂska Anglia starego spoøecznego porzaÎdku i jej sielskie pejzazÇe, ktoÂre Edmund Blunden (1896±1974) nazwie ¹Rajem zatrutymº. Nowy sÂwiat to piekøo
na ziemi, w ktoÂrym dokonuje sieÎ odwroÂcenie biblijnego porzaÎdku: Abraham
zabija Izaaka w Parable of the old Man and the Young (PrzypowisÂcÂ o starym
czøowieku i møodym) Wilfreda Owena (1893±1918), a Goliat zwycieÎzÇa w David
and Goliath Roberta Gravesa (1895±1985); wszystko przenika poczucie bezsensu (Futility / Bezsens Owena), a cierpienie ± dystynktywny wyznacznik
ludzkiego losu ± wyrazÇane jest przez rozliczne nawiaÎzania do Kalwarii, Chrystusowej meÎki i losu Hioba (Owen: Greater Love / WieÎksza miøosÂcÂ; Spring
Offensive / Wiosenna ofensywa; At A Calvary Near The Ancre / Na Kalwarii
pod Ancre; Siegfiried Sasoon (1886±1967): The Redeemer / Odkupiciel).
WsÂroÂd twoÂrcoÂw pierwszej poøowy XX wieku, uderza biblijny radykalizm
Davida H. Lawrence'a (1885±1930), najlepiej widoczny ± w poezji i prozie ±
w konstruowaniu postaci Ewy, Adama i Chrystusa44. W We Have Come
Through (PrzezÇylisÂmy) juzÇ nie prarodzice, ale kochankowie ukrywajaÎ sieÎ przed
Bogiem, a On przed nimi, a w Figs (Figi) Ewa krytykuje StwoÂrceÎ z pozycji
41
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kobiety wyzwolonej. The White Peacock (Biaøy paw) jest w swej istocie powiesÂciaÎ o fascynacji owocem zakazanym i o braku odwagi do powtoÂrzenia aktu
nieposøuszenÂstwa Ewy. Z kolei w Sons and Lovers (Synowie i kochankowie)
Paul Morel, poszukujaÎc satysfakcji seksualnej, odzyskuje w sobie ¹starego
Adamaº. Anna z The Rainbow (TeÎcza) nie chce bycÂ traktowana jak ¹zÇebro
Adamaº, zasÂ Women in Love (Zakochane kobiety) oraz Kochanek Lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) pokazujaÎ drogeÎ do odzyskania raju poprzez
naturalnaÎ radosÂcÂ z cielesnej miøosÂci. W The Escaped Cock (Czøowiek, ktoÂry
umarø) bezimienny, Zmartwychwstaøy powtarza sobie noli me tangere (nie zatrzymuj mnie), ale kiedy kapøanka Isis opatruje jego blizny, usÂwiadamia sobie,
zÇe ciaøo ma swoje wøasne zÇycie.
U najwieÎkszego z modernistoÂw, Jamesa Joyce'a (1882±1941), biblijne odniesienia mozÇna znalezÂcÂ w DublinÂczykach (Dubliners, 1914), Portrecie artysty
z czasoÂw møodosÂci (A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916) i ± oczywisÂcie
± w Ulissesie (1922). Nigdzie jednak nie zostaøy potraktowane tak, jak w Finnegans Wake (1939), powiesÂci uwazÇanej za heretyckaÎ summeÎ, antychrzesÂcijanÂski
epos, ukazujaÎcy upadek jako kwestieÎ jeÎzyka; upadek nie tylko czøowieka (totalizowany juzÇ w pierwszym zdaniu) i szatana, ale takzÇe sÂmiercÂ Boga (Begog;
G.O.G), ktoÂry staje sieÎ jedynie bytem niedoskonaøego eksperymentu, wieÎzÂniem ludzkiego søowa, trudno rozpoznawalnych wezwanÂ (np. ¹O LOUD!º
zamiast ¹O, Lordº lub ¹Lud, hear usº ± ¹Wysøuchaj nas, Panieº)45.
Swoistym kontrapunktem dla kosmopolitycznej wizji Joyce'a saÎ powiesÂci
Grahama Greene'a (1904±1991) i Williama Goldinga (1911±1993), powiesÂci
z krwi i kosÂci ± o grzechu, øasce i zbawieniu, o niebie i piekle. Obaj sieÎgajaÎ
do Biblii by ukazacÂ ± Greene we W Brighton (Brighton Rock, 1938), Golding
we Wøadcy much (Lord of the Flies, 1954) ± kleÎskeÎ wrazÇliwosÂci møodocianego
bohatera pozostawionego samemu sobie. Wyrazista symbolika (niebo±piekøo),
paradoksy istnienia i ludzkich decyzji i te same, ale jakzÇe inaczej ¹wygraneº
motywy: upadku we Free Fall (Siøa bezwøadu, 1959) Goldinga i budowniczego ±
nie tylko wiezÇy (The Spire, 1964 / WiezÇa), ale swojego i cudzego zÇycia w oparciu
o ewangeliczne przesøanie (Greene: Moc i chwaøa / The Power and the Glory,
1940; Sedno sprawy / The Heart of the Matter, 1948; TraÎd / A Burnt Out Case,
1951). Nieco lzÇejsze i bardziej w swym przesøaniu optymistyczne saÎ szalenie dzisÂ
popularne wsÂroÂd miøosÂnikoÂw fantasy trylogie: Wøadca piersÂcieni (The Lord of
the Rings) Johna R.R. Tolkiena (1892±1973) i redefiniujaÎca raj Perelandra
Clive'a S. Lewisa (1898±1963). W okresie postmodernizmu na uwageÎ zasøuguje
Historia sÂwiata w dziesieÎciu i poÂø rozdziaøach (A History of the World in 10 1/2
Chapters) Juliana Barnesa (ur. 1946), gdzie narratorem jest kornik ± pasazÇer na
gapeÎ, ktoÂry zdradza tajemnice arki Noego, postrzegajaÎc jaÎ jako paradoksalny
45
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symbol uwieÎzienia, braku bezpieczenÂstwa i zgoøa niechrzesÂcijanÂskiej nieroÂwnosÂci. W ten pesymizm wpisuje sieÎ takzÇe wspaniaøa poezja Ronalda S. Thomasa
(1913±2000), zwøaszcza zbiory Stones of the Field (1946; Kamieniste pole), Pieta
(1960) i Laboratories of the Spirit (1975; Laboratorium ducha), a ciaÎgle jeszcze
aktualnaÎ metaforaÎ, ktoÂra zdaje sieÎ obrazowacÂ kierunek relacji Biblia±literatura
jest Becketowskie czekanie na Godota (Waiting for Godot, 1954), przestroga,
zÇe nawet z rajskiego ogrodu mozÇe pozostacÂ jedno zaledwie drzewo, ktoÂre nie
wydaje owocu.
Jak widacÂ trudno nie zgodzicÂ sieÎ z Johnem Foxem, zÇe angielska literatura
jest ¹tak naprawdeÎ w caøosÂci literaturaÎ biblijnaÎ lub jesÂli mozÇna tak powiedziecÂ,
zbiblicyzowanaÎ [biblicised]º46 i zÇe ± jak twierdzi Gasse ± ¹nie ma literatury,
przynajmniej istotnej literatury, tak bardzo uzalezÇnionej ± jak angielska ± od
Bibliiº47. Trudno przewidziecÂ, jaki scenariusz zwiaÎzkoÂw Biblii z literaturaÎ napisze czas. BycÂ mozÇe, jak wyprorokowaø Thomas S. Eliot, Biblia beÎdzie tylko
pomnikiem na grobie chrzesÂcijanÂskiej literatury, stajaÎc sieÎ woÂwczas jedynie
¹przechowalniaÎ prawd, skøadnicaÎ punktoÂw odniesienia, obrazoÂw i aluzji, skarbnicaÎ mitoÂw, postaci, sposoboÂw narracji i wzorcoÂw do wykorzystania dla pisarzyº48. Ale patrzaÎc na te trzynasÂcie (VII±XX) wiekoÂw wzajemnych powiaÎzanÂ,
chceÎ wierzycÂ zaroÂwno w moc winnego krzewu, jak i w miøosiernych ogrodnikoÂw, ktoÂrzy nie pozwolaÎ mu zginaÎcÂ.
Bible in English Literature
Summary
This article covers a complex relationship between the Bible and English literature from, to quote D.L. Jeffrey, ¹the swift Christianization of Britain in 7th CE [...]
down to the present `post-Christian' eraº. The author concentrates on and discusses
the most essential results of more than thirteen centuries of this spiritual insemination, dealing mainly with a depiction of the most essential motifs and themes and
occasionally commenting on various works' generic and technical aspects. Although
we see that almost every writer explored biblical allusions in one way or another,
emerging as the most significant developments are Anglo-Saxon poetry, Medieval
drama, works of the Metaphysical poets as well as those of J. Milton, J. Bunyan and
W. Blake. Having reached this peak, literature seems to have started losing interest
in the Bible, or rather instead of the mission to evangelize, it preferred filling the old
purport with new words and ideas, the most notorious `deconstructionists' being
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Blake and his Romantic followers, decadent Swinburne and such modernists as D.H.
Lawrence or J. Joyce.
S ø o w a k l u c z o w e: literatura angielska, historia literatury angielskiej, Biblia
i literatura, Biblia w literaturze angielskiej, wpøyw Biblii na literatureÎ angielskaÎ
K e y w o r d s: English literature, history of English literature, Bible and literature, Bible in English literature, influence of the Bible on English literature
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BIBLIA W LITERATURZE ROSYJSKIEJ.
OD ORTODOKSJI KU PARAFRAZIE

Literatura rosyjska od najwczesÂniejszych swych przejawoÂw opieraøa sieÎ na
autorytecie Biblii, odwoøywaøa sieÎ do biblijnych motywoÂw, obrazoÂw i symboliki,
nawiaÎzywaøa w sensie formalnym do stylu i form gatunkowych pojawiajaÎcych
sieÎ w PisÂmie SÂwieÎtym. Biblia stanowiøa dla tej literatury ksieÎgeÎ sÂwieÎtaÎ, inspirujaÎcy wzorzec etyczny i niewyczerpane zÂroÂdøo generowania tekstoÂw kultury,
z mniejszaÎ lub wieÎkszaÎ intensywnosÂciaÎ, wøasÂciwie na wszystkich etapach procesu historycznoliterackiego, poczynajaÎc od X wieku, kiedy to RusÂ zostaøa
schrystianizowana w obrzaÎdku grecko-bizantynÂskim, azÇ do wieku XX. Przez
tysiaÎc lat, oproÂcz wøasÂciwie kilkudziesieÎcioletniego okresu sowieckiego totalitaryzmu i materializmu ateistycznego, kultura rosyjska byøa kulturaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Kiedy rozpadø sieÎ ZwiaÎzek Radziecki i zniesiono cenzureÎ, badania nad
religijnym aspektem literatury rosyjskiej uzmysøowiøy jej silne powiaÎzania ze
sferaÎ sakralnaÎ, zorientowanie na dyskurs religijny, jej chrzesÂcijanÂski wymiar
i metafizycznosÂcÂ. Trzeba podkresÂlicÂ, zÇe w Polsce oÂw nurt badawczy, jaki podjaÎø
problematykeÎ sacrum literatury rosyjskiej, odcinajaÎc sieÎ tym samym od programowego zideologizowania badanÂ, narodziø sieÎ za sprawaÎ prekursorskich
dziaøanÂ Ryszarda èuzÇnego, ktoÂry jako jeden z pierwszych zapoczaÎtkowaø takie
prace badawcze na KUL. Polskie opracowania na temat obecnosÂci pierwiastkoÂw sakralnych, w tym roÂwniezÇ funkcjonowania Biblii w kulturze i dzieøach
literatury rosyjskiej, opublikowane przede wszystkim w konÂcu lat osiemdziesiaÎtych i poÂzÂniej, ukazaøy religijno-metafizyczny charakter tej kultury i jej silne
powiaÎzanie z BibliaÎ1.
W literaturze staroruskiej zainteresowanie tematykaÎ biblijnaÎ z racji nieodlegøego zdarzenia, jakim byøo przyjeÎcie chrztu w 988 roku, jest oczywisÂcie zrozumiaøe. PodkresÂlenia wymaga natomiast to, zÇe woÂwczas wøasÂnie wyksztaøciøa
1
Biblia w folklorze i literaturze narodoÂw wschodniosøowianÂskich, red. R. èuzÇny, D. Piwowarska, KrakoÂw 1998; Drogi i rozdrozÇa kultury chrzesÂcijanÂskiej Europy, red. U. Cierniak, J. Grabowski, CzeÎstochowa 2003 (tu zob. rozdz. ¹WaÎtki chrzesÂcijanÂskie w kulturze Europy Wschodniejº,
s. 403±476); W. Supa, Biblia a wspoÂøczesna proza rosyjska, Biaøystok 2006.
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sieÎ postawa kultu wobec SÂwieÎtej KsieÎgi, Pisma SÂwieÎtego, a takzÇe wyroÂsø z owego
kultowego nastawienia do tekstu Biblii2 niebywale wysoki status ksieÎgi i ksiaÎzÇki
jako takiej, usÂwieÎcenie jej znaczenia, nie tylko materialnego (ornamentyka
i inkrustacje ksiaÎg ruskich), ale takzÇe duchowego i poznawczego. Staroruski
zabytek PowiesÂcÂ lat minionych prawie jednaÎ trzeciaÎ swej zawartosÂci zawdzieÎczaø materiaøowi biblijnemu: cytacjom, motywom, postaciom biblijnym i ogoÂlnej
chrzesÂcijanÂskiej wymowie3. Zamieszczone w latopisie PowiesÂcÂ lat minionych
pod rokiem 1096 Pouczenie Wøodzimierza Monomacha z kolei byøo jednym
z najwczesÂniejszych ruskich hymnoÂw na czesÂcÂ StwoÂrcy i stworzenia, wyrazÇeniem estetycznego zachwytu ruskiego ksieÎcia ± znakomicie oczytanego w PisÂ±
mie SÂwieÎtym, zwøaszcza w popularnym na Rusi Kijowskiej Psaøterzu i Apostole
± nad pieÎknem sÂwiata i jego chrzesÂcijanÂskaÎ kosmogoniaÎ. Wøadca ruski, Monomach ze swobodaÎ cytowaø Psalmy w swoim wykøadzie etyki chrzesÂcijanÂskiej,
przeznaczonym dla synoÂw4.
OproÂcz tego kontekstu epoki Starej Rusi, gdzie uformowaø sieÎ oÂw genotyp
waloryzowania Biblii jako ksieÎgi sÂwieÎtej, implikowany oczywisÂcie uznaniem
przez samych RubinoÂw wagi chrystianizacji i szczegoÂlnie prawosøawia wybranego przez ksieÎcia Wøodzimierza jako najlepszej religii i obrzaÎdku, trzeba
w rozpatrywaniu roli Biblii w kulturze i literaturze rosyjskiej kolejnych stuleci
uwzgleÎdnicÂ jeszcze jeden wazÇny kontekst: istotne znaczenie dla ksztaøtowania
sieÎ sÂwiadomosÂci rosyjskiej miaø apokryf, a literatura apokryficzna døugotrwale
oddziaøywaøa na rozwoÂj kultury literackiej, inspirowaøa literatureÎ prawie do
XVIII wieku. TrwaøosÂcÂ inspiracji i siøa tradycji apokryficznej w kulturze rosyjskiej staje sieÎ istotna dla rozwazÇania relacji mieÎdzy odczytaniem Biblii przez
kultureÎ rosyjskaÎ, a zwøaszcza literatureÎ, w dwojakim rozumieniu. OkresÂliøam je
tutaj jako odniesienie ortodoksyjne i parafrazujaÎce do tekstu biblijnego.
2
Na Rusi przekøad caøej Biblii pojawiø sieÎ w 1499 r. w Nowogrodzie, byøa to Biblia Gennadiuszowska. Po przyjeÎciu chrztu na Rusi Kijowskiej korzystano z czeÎsÂciowych tøumaczenÂ Biblii
z jeÎzyka greckiego na jeÎzyk cerkiewnosøowianÂski ± ksiaÎg starotestamentowych: Psaøterza, Parimiejnika (przypowiesÂci odczytywane podczas nabozÇenÂstw sÂwiaÎtecznych) oraz tzw. PieÎcioksieÎgu MojzÇesza. Nowotestamentowe ksieÎgi to: tetraevangelium, peøny tekst czterech Ewangelii, zawarty w kodeksach Ewangelia archangielska (1092) i Ewangelia halicka (1144), ewangeliarze redakcji ruskiej,
np. najbardziej znany nowogrodzki Ewangeliarz Ostromira (1056±1057). Poza tym popularny byø
Apostoø (Akta Apostolskie i Listy Apostolskie), ktoÂrego najstarsze redakcje ruskie pochodzaÎ
z XII w.
3
F. Sielicki, Biblia w najstarszej kronice ruskiej ¹PowiesÂci lat minionychº, Wrocøaw 1984; tenzÇe,
Biblia w ¹latopisie Kijowskimº z lat 1159±1198, ¹Zeszyty Naukowe KULº 27(1984) nr 4, s. 3±15;
tenzÇe, Biblia w ¹Latopisie Kijowskimº z lat 1118±1158, w: Biblia w folklorze i literaturze..., s. 69±72.
4
O funkcjonowaniu psalmoÂw i Psaøterza w literaturze rosyjskiej zob.: L. èucewicz, Psaøtyr'
w russkoj poezji, S.-Pietierburg 2002. Psalmy byøy popularne nie tylko w epoce baroku rosyjskiego,
ale roÂwniezÇ w wieku XVIII i byøy tøumaczone przez czoøowych rosyjskich poetoÂw klasycyzmu. Zob.
J. DeÎbski, ¹Wybaw mnie Panie od czøowieka zøego...º (Psalm 139/140). Z badanÂ nad przekøadami
psalmoÂw w poezji rosyjskiej XVIII wieku, w: Biblia w folklorze i literaturze..., s. 139±142; L. èucewicz, Rol' Psaøtyri w stanowlenii poezji nowogo wriemieni, w: Drogi i rozdrozÇa..., s. 421±432.
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Ortodoksyjny stosunek do tekstu-wzorca, jakim jest Biblia, dla pisarzy
rosyjskich polega na wykorzystaniu materiaøu biblijnego z intencjaÎ czysto
chrzesÂcijanÂskaÎ, w jej prawosøawnym wymiarze i zgodnosÂci z modelem wyjsÂciowym, bez odwoøywania sieÎ do intencji jakiejkolwiek transformacji, czy to zmiany wymowy semantycznej, czy tezÇ innowacji natury formalnej wobec tekstu
wzorcowego. ParafrazujaÎcy natomiast, czyli nieortodoksyjny stosunek do Biblii
byøby w moim przekonaniu, oparty na intencji estetycznej innowacji, jaka podlega takzÇe przeformuøowaniu na pøaszczyzÂnie etycznej, na cheÎci zmiany wymowy semantycznej i co za tym idzie, przeksztaøceniu tekstu wzorcowego. Niejednokrotnie twoÂrcy w sposoÂb zamierzony uciekajaÎ sieÎ do uzupeønienia etyki
chrzesÂcijanÂskiej nowymi konotacjami, przeobrazÇajaÎ intencjeÎ czysto chrzesÂcijanÂskaÎ na rzecz aksjologii humanistycznej czy wreÎcz sÂwieckiej, odczytujaÎ zatem
niekanonicznie tekst-wzorzec. Dlatego tezÇ, jak saÎdzeÎ, mozÇna by te tendencje
okresÂlicÂ jeszcze w inny sposoÂb, jako apokryficzne, oczywisÂcie umownie, traktujaÎc pojeÎcie apokryficzny w znaczeniu szerokim, jako wymiar kultury wspoÂøczesnej, majaÎc na uwadze jej niekanoniczny charakter5. Parafraza, parodia,
przeinaczenie, polemika, dopisywanie ciaÎgu dalszego do biblijnych waÎtkoÂw
czy niejednokrotnie nawet podwazÇanie autorytatywnosÂci etyki chrzesÂcijanÂskiej, wreÎcz heretyckie odniesienie do niej ± to niektoÂre z form traktowania
Biblii przez twoÂrcoÂw rosyjskich i wyrazÇenie ich apokryficznej relacji do wzorca6. Dychotomiczny podziaø zawsze wydaje sieÎ uproszczony, ale i w tej sytuacji
w jakisÂ sposoÂb staje sieÎ pomocny dla usytuowania dyskursu biblijnego literatury rosyjskiej. Anna RazÂny natomiast okresÂla teÎ transformacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa w literaturze rosyjskiej XX wieku ± rozpoczynajaÎcaÎ sieÎ od anarchicznego
chrzesÂcijanÂstwa Lwa Toøstoja i oderwania Chrystusa od antropologii i boskosÂci
w toøstoizmie ± jako selektywny stosunek do religii, jako ¹czystaÎº niechrzesÂcijanÂskaÎ antropologieÎ, skierowanaÎ wyøaÎcznie horyzontalnie, ku etyce, ku Chrystusowi czøowiekowi7. Jako przykøady transformacji chrzesÂcijanÂstwa i dostrzegania wartosÂci chrzesÂcijanÂskich poza teologiaÎ, metafizykaÎ i filozofiaÎ czøowieka,
badaczka wskazuje takie utwory, jak Mistrz i Maøgorzata Michaiøa Buøhakowa,
Syn czøowieczy, èazarz, Judasz z Iskariotu Leonida Andriejewa, GolgoteÎ
Czyngiza Ajtmatowa. PowiesÂci Fridricha Gorensztejna Pokuta i Psalm, przynalezÇne do nurtu postmodernistycznego, w przekonaniu badaczki posuwajaÎ sieÎ
jeszcze dalej i saÎ wyrazem, zgodnie z wyznacznikami postmodernizmu, negacji
Boga i zwiaÎzanego z nim porzaÎdku wartosÂci8.
5

Por. Nie-zøota legenda. KanonicznosÂcÂ i apokryficznosÂcÂ w kulturze, red. J. Eichstaed, K. PiaÎtkowski, OzÇaroÂw 2003 (Colloquia Etnologica, 1).
6
Por. Supa, dz. cyt., s. 23.
7
A. RazÂny, Transformacja chrzesÂcijanÂstwa w literaturze rosyjskiej XX wieku. Od modernizmu
do postmodernizmu, w: Drogi i rozdrozÇa..., s. 403±412.
8
TamzÇe, s. 411.
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Do estetyki i kwestii religijnosÂci niektoÂrych prozaikoÂw wymienionych tutaj
przyjdzie nam odwoøacÂ sieÎ jeszcze raz. Chciaøabym przedstawicÂ na poczaÎtku
twoÂrcoÂw emigracyjnych, Borysa Zajcewa, Iwana Szmielowa i Aleksego Riemizowa, ktoÂrzy w roÂzÇnoraki sposoÂb obcujaÎ w swych tekstach z tworzywem biblijnym, a zarazem odzwierciedlajaÎ w swej prozie prawosøawnaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ
RosjeÎ, wøasÂciwie maøo znanaÎ szerszym kreÎgom. Generalnie traktuje sieÎ twoÂrcoÂw emigracji rosyjskiej tzw. ¹pierwszej faliº jako kontynuatoroÂw tradycji rosyjskiej, upowszechniania dziedzictwa religijnego i duchowego dorobku przedrewolucyjnej spusÂcizny kulturowej. I nie jest to opinia bezpodstawna, na emigracji bowiem nastaÎpiø renesans rosyjskiej mysÂli religijnej, zintensyfikowaøo sieÎ
zÇycie religijne, rozwijajaÎce sieÎ dotaÎd pod wpøywem teologii i filozofii religijnej
wybitnych rosyjskich postaci, m.in. teologoÂw: Sergiusza Buøgakowa, Siemiona
Franka, Wasilija ZienÂkowskiego, Gieorgija Føorowskiego, mysÂlicieli: Mikoøaja
Bierdiajewa, Lwa Szestowa, Mikoøaja èosskiego, Fiodora Stiepuna. Nie dziwi
zatem religijne zabarwienie i trancendentny wymiar literatury emigracyjnej,
powracanie do waÎtkoÂw sakralnych, kontynuowanie najlepszej tradycji religijno-metafizycznej przez wybitnych twoÂrcoÂw emigrantoÂw.
Borys Zajcew uwazÇaø ewangelieÎ za ksieÎgeÎ najwazÇniejszaÎ w jego zÇyciu i twoÂrczosÂci:
¹Piewszy: Dante ± ostatni stopienÂ przed Pismem SÂwieÎtym. WyzÇej od Dantego
stoi Biblia. Wszystko inne ± nizÇejº9.
¹PamieÎtam teÎ chwileÎ sprzed ponad pieÎtnastu lat, kiedy nagle odczuøem caøaÎ
sÂwiatøosÂcÂ Ewangelii, kiedy ksieÎga ta po raz pierwszy otwarøa sieÎ przede mnaÎ
niczym cud. A przeciezÇ znaøem jaÎ od dzieckaº10.

Zajcew uznawany byø nie tylko za impresjonisteÎ, ale roÂwniezÇ za pisarza
religijnego jako autor powstaøych na emigracji w ParyzÇu biografii ruskich sÂwieÎtych: Aleksy, czøowiek BozÇy, SÂwieÎty Sergiusz RadonezÇski, utworoÂw pielgrzymek Athos, Waaøam, powiesÂci o religijnym zabarwieniu Zøoty wzoÂr czy gøoÂwnej
ksieÎgi, tetralogii PodroÂzÇ Gleba. Inne wyznanie pisarza emigranta ujawnia jego
religijnaÎ wrazÇliwosÂcÂ:
¹Wøadyka Ewøogiusz w cerkwi po nabozÇenÂstwie moÂwiø o drodze, KrzyzÇu [...]
MoÂwiø o søodkim brzemieniu Chrystusowego KrzyzÇa, i o bohaterstwie «oddania» siebie, moÂwiø do ludzi pozbawionych ojczyzny, zÇyjaÎcych czeÎsto cudem,
niosaÎcych w sercach krwawe rany. MoÂwiø do swoich, swego «stada», do tych,
ktoÂrzy saÎ «w drodze», ktoÂrzy majaÎ w sobie ± z punktu widzenia sÂwiata ±
szczypteÎ szalenÂstwaº11.
9
B. Zajcew, Dni. Miemuarnyje oczerki, statji, zamietki, riecenzii, Russkaja kniga, Moskwa
2000, s. 200.
10
B. Zajcew, Dniewnik pisatiela 1925±1939, w: Dni..., s. 58 [tø. wøasne ± A.W.].
11
TamzÇe, s. 44±45.

BIBLIA W LITERATURZE ROSYJSKIEJ

189

Pisarz, ktoÂry uwazÇany jest za jeden z symboli odrodzenia religii prawosøawnej na emigracji, daje sieÎ poznacÂ jako kontynuator wøasÂnie tej linii ortodoksyjnej w pojmowaniu wiary i ewangelicznego przesøania, wywodzaÎcej sieÎ w literaturze rosyjskiej od Fiodora Dostojewskiego, chociazÇ oczywisÂcie odmiennej od
niej w stosowanych sÂrodkach artystycznych i manierze stylu. Dostojewski za
posÂrednictwem swych bohateroÂw, naznaczonych pieÎtnem choroby i poszukujaÎcych ideaøu Chrystusowego w cierpieniach i grzechu, przerazÇony sÂwiatem bez
Boga i Chrystusa, ukazywaø chrzesÂcijanÂstwo impulsywne i dosÂwiadczane, Zajcew zasÂ swoich bohateroÂw, najczeÎsÂciej reflektujaÎcych osobiste dosÂwiadczenia
pisarza, takzÇe postrzegaø w perspektywie pielgrzymowania ku Bogu i usÂwieÎceniu. Byøa to jednak przestrzenÂ ewangeliczna, wyciszona i kontemplujaÎca, sfera
oddziaøywania cudu, jak w przypadku sÂw. Sergiusza z RadonezÇa, wypeøniajaÎcego z pokoraÎ, chociazÇ aktywnie dzieøo BozÇe i tworzaÎcego ¹zwykøeº cuda
w realiach codziennosÂci. Zajcew w biografii sÂw. Sergiusza z RadonezÇa wypowiada sieÎ na temat cudu tak:
¹BoÂg tym mocniej podtrzymuje, uskrzydla i pomaga czøowiekowi, im ten
bardziej podaÎzÇa ku Niemu, kocha Go, czci pøomienniej im wieÎksza jest ludzka
zdolnosÂcÂ do przewodzenia siø duchowych. OdczuwacÂ to mozÇe kazÇdy, po prostu
wierzaÎcy, niekoniecznie sÂwieÎty. Cud natomiast jest naruszeniem «porzaÎdku
naturalnego» [...] cud nie jest dany «zwykøemu sÂmiertelnikowi». [...] Cud jest
sÂwieÎtem, rozsÂwietlajaÎcym codziennosÂcÂ, jest odpowiedziaÎ na miøosÂcÂ. [...] NajwazÇniejszym cudem ± najmniej oczywistym ± jest zmartwychwstanie po sÂmierci. To jest bezsprzecznie najwieÎksza burza miøosÂci, wyrywajaÎca sieÎ stamtaÎd, na
wezwanie miøosne, jakie pochodzi staÎdº12.

Ten interesujaÎcy komentarz na temat cudownej interwencji miøosÂci Boga
w zÇycie czøowieka wyraziø nie teolog, ale rosyjski pisarz emigracyjny, wygnany
ze swej ojczyzny.
Bohaterka z powiesÂci Zøoty wzoÂr, Natasza, grzesznica i sÂwieÎta, jak Sonia
Marmieøadowa ze Zbrodni i kary Dostojewskiego, powraca na drogeÎ zÇycia
wyznaczonego przez etykeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ i sztukeÎ. ReligijnosÂcÂ Zajcewa najczeÎsÂciej okresÂlano wszak jako ¹maÎdraÎ i lirycznaÎº, poniewazÇ tymi, niedyskursywnie nazwanymi cechami, wyodreÎbniaøa sieÎ ona sposÂroÂd innych postaw religijnych ± ¹obyczajowejº Szmielowa i ¹heretyckiej, czasem nawet demonicznej
religijnosÂci Riemizowaº13. Aura spokoju i ufnosÂci w opatrznosÂcÂ BozÇaÎ rzeczywisÂcie staøa sieÎ cechaÎ stylu Zajcewa w pisarskiej praktyce, jakaÎ uformowaø on
z dala od modernistycznych poszukiwanÂ duchowych, rosyjskich bogoiskatielej
12
Zob. B. Zajcew, Priepodobnyj Siergij RadoniezÇskij, w: A. Riemizow, B. Zajcew, Proza,
Moskwa 1997, s. 317 [tø. wøasne ± A. W.].
13
G. Struwe, Russkaja litieratura w izgnanii. Opyt istoriczeskogo obzora zarubiezÇnoj litieratury, New York 1956, s. 103.
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(D. MieriezÇkowski), nie ulegajaÎc manieryzmowi symbolistoÂw, autentycznie
idaÎc swaÎ wøasnaÎ drogaÎ twoÂrczaÎ w zgodzie z duchem SÂwieÎtej KsieÎgi.
W najwazÇniejszych dzieøach Zajcewa Biblia i Ewangelia stajaÎ sieÎ gøoÂwnym
intertekstem, jaki modeluje aksjologieÎ sÂwiata przedstawionego. Bohaterka
Zøotego wzoru, Natasza, w widoczny sposoÂb powtarza meÎkeÎ krzyzÇowaÎ Chrystusa, niosaÎc brzemieÎ krzyzÇa, przezÇywajaÎc sÂmiercÂ bliskich, ojca i syna. W poszukiwaniu sÂwieÎtosÂci Natasza jawnogrzesznica niczym biblijna Magdalena wchodzi na drogeÎ odkupienia swych win wobec najblizÇszych, meÎzÇa i syna, przyjmuje
cierpienie z pokoraÎ i oddaniem, tylko bowiem przez krzyzÇ wiedzie w jej przekonaniu droga ku zbawieniu:
¹Lecz krzyzÇ wydaø mi sieÎ lekki. Miaøam uczucie, zÇe chocÂby byø jeszcze cieÎzÇszy,
poÂjdeÎ, uginajaÎc sieÎ pod nim i padajaÎc, ale tak przeciezÇ trzeba. NajwyzÇszy czas,
dawno juzÇ pora, abym wzieÎøa na swe ramiona, zbyt beztroskie, ten krzyzÇº14.

W postaci Nataszy, ktoÂra utraciøa jedyne dziecko, syna AndriuszeÎ, zameÎczonego w wieÎzieniu na èubiance, i ktoÂrej maÎzÇ umiera na tyfus, ujawniajaÎ sieÎ
jeszcze ± za pomocaÎ intertekstualnych odniesienÂ ± inne jej wcielenia, nie tylko
Chrystusa, Magdaleny, ale takzÇe cierpiaÎcej po sÂmierci Syna Bogurodzicy:
¹Jestem po prostu kobietaÎ, udreÎczonaÎ i søabaÎ. Jedynie BoÂg, karzaÎcy, ale i miøosierny [...] WezwaøesÂ do siebie syna mojego, maÎzÇ umiera, i tylko w Twej
mocy jest znoÂw napeønicÂ moje serce krwiaÎº15.

Symbolika Golgoty i ¹najwazÇniejszy znak ± krzyzÇaº dotyczy u Zajcewa nie
tylko indywidualnego losu bohateroÂw, ale wpisuje sieÎ w naznaczonaÎ tragediaÎ
rewolucji historieÎ Rosji, Rosji upostaciowanej w symbolu ukrzyzÇowanego
Chrystusa, ktoÂry to motyw przenika twoÂrczosÂcÂ rosyjskich emigrantoÂw (Riemizow, MieriezÇkowski, Szmielow, Bieøy):
¹Tutaj jest cmentarz odrzuconych, zabitych i zameÎczonych, tutaj konÂczy sieÎ
caøa fabryka èubianki. [...] Tak, oto ona, nasza Golgotaº16.
¹Rosja jest ukarana i musi odkupicÂ swaÎ wineÎ [...] Jej dziecieÎ zabili, pogardzane
rosyjskie dziecieÎ krzyzÇujaÎ jeszcze terazº17.

Badacze zwracajaÎ uwageÎ na motyw przewodni utworu, problem grzechu Rosji, czyli krwawej rewolucji i kary, prowadzaÎcej do odkupienia historycznej winy18.
Chronotop drogi ku Prawdzie Chrystusowej, bez waÎtpienia sygnuje zÇyciowaÎ weÎdroÂwkeÎ bohaterki powiesÂci: ¹po prostu zÇyjeÎ, nioseÎ, co mi przeznaczoneº;
14

B. Zajcew, Zoøotoj uzor, w: tenzÇe, Strannoje putieszestwije, Moskwa 1996, s. 558.
TamzÇe, s. 566.
16
TamzÇe, s. 558.
17
TamzÇe, s. 573.
18
Por. N.M. Szczedrina, Borys Zajcew, w: Litieratura russkogo zarubiezÇja (1920±1990).
Uczebnoje posobije, red. A.I. Smirnowoj, Moskwa 2006, s. 81.
15

BIBLIA W LITERATURZE ROSYJSKIEJ

191

¹Jakie trudne jest zÇycie, jak cieÎzÇkie jest oczyszczenie, ale to...droga, ideÎ...º19.
Caøe udreÎczone pielgrzymowanie Nataszy prowadzi bycÂ mozÇe ku temu, aby
przybywszy ostatecznie do Rzymu realizowacÂ swe powoøanie sÂpiewaczki, na
rzymskiej Via Appia ucaøowacÂ ¹sÂlad stopy Chrystusowejº.
Podobnie w tetralogii PodroÂzÇ Gleba (Putieszestwije Gleba), utworze epokowym w twoÂrczosÂci pisarza ± praca nad nim trwaøa prawie 20 lat, od 1934 do
1953 roku ± poroÂwnywanym do ZÇycia Arsieniewa Iwana Bunina i Roku PanÂskiego Szmielowa, przejawia sieÎ motyw drogi gøoÂwnego bohatera, Gleba, ku
dojrzaøej duchowo religii i wierze. WeÎdroÂwka bohatera znoÂw naznaczona jest
cierpieniem i brzemieniem krzyzÇa, w ktoÂrego cieniu i sÂwiatøosÂci, tragicznej, ale
i uzdrawiajaÎcej mocy, wszystko sieÎ dzieje. Czøowiek u Zajcewa upada bowiem
pod krzyzÇem, podnosi sieÎ z upadku i zmartwychwstaje ku nowemu zÇyciu i duchowemu pielgrzymowaniu. Apoteoza zÇycia i zÇyciowa peregrynacja bohatera
przebiega pod znakiem ¹Drzewa ZÇyciaº ± tytuø ostatniej czeÎsÂci zajcewskiej
tetralogii (poprzednie ksieÎgi to Zaria, Tiszyna, Junost'). KsieÎga ta powraca
do biblijnego obrazu drzewa poznania dobra i zøa, w interpretacji pisarza przybierajaÎcego postacÂ zwycieÎstwa zÇycia nad sÂmierciaÎ i pokonania zøa oraz tryumfalnego wkroczenia dobra w historieÎ sÂwiata. ¹Drzewo ZÇyciaº ucielesÂnia ponadto znak wybranÂstwa, cierpienie oznacza wszak wyroÂzÇnienie, podobnie jak
wygnanie z ojczyzny milionoÂw Rosjan przeistacza sieÎ nie tylko w cierpienie
ukrzyzÇowania, lecz i ofiareÎ oraz usÂwieÎcenie tego cierpienia.
Dla jednego z bohateroÂw PodroÂzÇy Gleba Giennadija Andriejewicza Ewangelia, mimo izÇ jest starym i zaczytanym egzemplarzem ksiaÎzÇki, stanowi podstawowaÎ ksieÎgeÎ maÎdrosÂci, niezastaÎpione zÂroÂdøo wiedzy o sÂwiecie i istnieniu:
¹Tutaj znajduje sieÎ wszystko. Tylko czytacÂ. I kochacÂ. I dzieciom wpajacÂ, aby jaÎ
czytali i obdarzali szacunkiem. To wszystko. Poza tym nic nie ma, w tej ksiaÎzÇeczce jest wszystko. ZÇycie beÎdzie sieÎ toczycÂ dalej, sÂwiaty beÎdaÎ upadacÂ, beÎdaÎ
powstawacÂ nowe, a my nic nie beÎdziemy z tego rozumiecÂ, ale beÎdziemy zÇycÂ
i kochacÂ, cierpiecÂ i umieracÂ, i meÎczycÂ sieÎ nawzajem, a potem zÇaøowacÂ. A ta oto
(Ewangelia) beÎdzie wciaÎzÇ istniecÂ i wiecznie promieniowacÂº20.

Modelowa sytuacja ewangeliczna, meÎka Chrystusa i Jego sÂmiercÂ na krzyzÇu,
ksztaøtujaÎ religijny sÂwiatopoglaÎd Zajcewa, ktoÂrego horyzont pozostaje zgodny
z wymowaÎ tradycyjnie rozumianego chrzesÂcijanÂstwa, teologii i epistemologicznego aspektu prawosøawia. W artystycznej projekcji pisarza realizuje sieÎ wieÎc
uniwersalna aksjologia chrzesÂcijanÂska z perspektywaÎ odkupienia i Zmartwychwstania wøaÎcznie. SposÂroÂd ewangelicznych prawd najwazÇniejsza jest dla

19

TamzÇe, s. 560±562.
B. Zajcew, Putieszestwije Gleba. Awtobiograficzeskaja tietraøogija. Sobranije soczinienij
w 5 tomach, t. 4, Moskwa 1999 (tu czeÎsÂcÂ: Drzewo zÇycia, s. 571; tø. wøasne ± A.W.).
20
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niego miøosÂcÂ do sÂwiata, StwoÂrcy, do stworzenia, czøowieka søabego i grzesznego,
zjednoczenie z peøniaÎ BozÇego uniwersum:
¹[...] zegar powoli zaczaÎø bicÂ, ogøaszajaÎc z wysokosÂci Domu BozÇego pokoÂj
i øaskeÎ dla wszystkich dusz, tych wszystkich biednych, zabøaÎkanych i grzesznych, jak tezÇ dla wielkich sÂwieÎtychº21.

MiøosÂcÂ jako warunek i spajajaÎcy element istnienia, chrzesÂcijanÂskiej ontologii, miøosÂcÂ do Boga, z ktoÂrej, w ujeÎciu Zajcewa, wyrasta cud i dobro jako droga
wiodaÎca do Prawdy. Mamy tu niewaÎtpliwie pogøos sofijnej idei i koncepcji
wszechjednosÂci Wøodzimierza Soøowjowa, z ktoÂrego mysÂli Zajcew najwieÎcej
czerpaø, postrzeganie sÂwiata jako zÇywego zjednoczonego istnienia.
Ortodoksyjny stosunek do SÂwieÎtej KsieÎgi znajdujemy takzÇe w emigracyjnej
twoÂrczosÂci Iwana Szmielowa, ktoÂry w powiesÂciach Pielgrzymowanie (Bogomolje) ± 1930, Rok PanÂski (Leto Gospodnie) ± 1934±1944, utworach wspomnieniowych, zanurzonych w nurcie typowym dla literatury emigracyjnej, posøugujaÎc sieÎ, tak zresztaÎ jak i Zajcew, figuraÎ narratora dziecka, przywoøuje sÂwiat
Rosji przedrewolucyjnej z jej narodowymi obyczajami i praktykami religijnymi,
usytuowanymi w prawosøawnym kalendarzu liturgicznym. Szmielow byø na tyle
wazÇnym pisarzem emigracji, zÇe za wczesÂniejszaÎ szeroko znanaÎ w Europie apokaliptycznaÎ powiesÂcÂ SøonÂce martwych (1923), jaka przedstawiaøa w poruszajaÎcej
formie opis gøodu z czasu ¹czerwonego terroruº na Krymie, Tomasz Mann
zaproponowaø jego kandydatureÎ do literackiej Nagrody Nobla22. Internalizowanie w strukturze utworoÂw wspomnieniowych problematyki religijno-biblijnej odbywa sieÎ u Szmielowa nie tylko dzieÎki bezposÂrednim nawiaÎzaniom do
tekstu Biblii, cytatom i zapozÇyczeniom (wmontowanie w tekst powiesÂci piesÂni
cerkiewnych, modlitw, fragmentoÂw zÇywotoÂw i oczywisÂcie Pisma SÂwieÎtego).
O wiele istotniejsze wydaje sieÎ jednak sieÎganie po modelowe sytuacje, posøugiwanie sieÎ archetypowymi znaczeniami Pisma SÂwieÎtego. Podobnie jak u Zajcewa takaÎ funkcjeÎ archetypicznaÎ speøniaøa matryca ziemskiego pielgrzymowania czøowieka, nasÂladujaÎcego drogeÎ ChrystusowaÎ, tak u Szmielowa jest to wykorzystywanie zÂroÂdøa biblijnego jako generowania tekstoÂw z historii sÂwieÎtej
jako przypowiesÂci, budujaÎcych opowiesÂci, przekazywanych przez dziecieÎcego
narratora, siedmioletniego WanieÎ. Wszystkie fundamentalne zdarzenia historii
sÂwieÎtej, utrwalonej w nowotestamentalnej relacji ± narodziny Chrystusa, Jego
zÇycie i nauczanie, a potem meÎka, ukrzyzÇowanie, zmartwychwstanie ± skøadajaÎ
sieÎ na chrzesÂcijanÂski kodeks etyczny i kresÂlaÎ sakralne uniwersum sÂwiata powiesÂci. IstniejaÎ one w utworze jako przeformuøowane za pomocaÎ wyobrazÂni
chøopca, obdarzone saÎ atrybutami uproszczenia, figuralizacji pojeÎcÂ sakralnych
21

B. Zajcew, Driewo zÇyzni, s. 498 [tø. wøasne ± A.W.].
Zob. T.W. Marczenko, Iwan Szmielow, w: Litieraturnaja encykøopiedija russkogo zarubiezÇja. 1918±1940. Pisatieli russkogo zarubiezÇja, Moskwa 1997, s. 455.
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i abstrakcyjnych. Dotyczy to np. aspektu trynitarnego w percepcji narratora,
ktoÂry przekazuje swe dziecieÎce wyobrazÇenie dogmatu TroÂjcy SÂwieÎtej, rekonstruuje jaÎ jako wiezÇeÎ cerkwi w klasztorze sÂw. Sergiusza RadonezÇskiego pod
MoskwaÎ23, dokaÎd pielgrzymuje. Percepcja narratora-dziecka jest ± rzecz jasna
± wysublimowana dzieÎki oglaÎdowi sÂwiata takzÇe przez narratora dorosøego.
UzÇycie typowego dla wspomnienÂ praesens historicum powoøuje w powiesÂci
do zÇycia dawne wydarzenia i stwarza pozornosÂcÂ dziania sieÎ historii teraz. Zintensyfikowany jest tutaj proces dziecieÎcego przezÇywania, pozorna naiwnosÂcÂ
i prostota odbioru zdarzenÂ. Zmysøowe wskrzeszenie (doksalne) daje wiedzeÎ
o sÂwiecie, w jakim oddziaøuje wciaÎzÇ sÂwieÎta historia.
Biblijne opowiesÂci, np. o Samarytance (por. J 4,1±26) czy Chrystusie uzdrawiajaÎcym sÂlepca (por. J 9,1±14), przekazywane chøopcu przez jego mentora,
Gorkina, wyrazisÂcie stylizowanego na postacÂ sÂwieÎtego z ikony24, jawiaÎ sieÎ jako
opowiadanie o charakterze metanarracji, nadrzeÎdnej i najwazÇniejszej epickiej
opowiesÂci o Bogu. W powiesÂci Rok PanÂski pisarz przyblizÇa obrzeÎdowosÂcÂ prawosøawnego kalendarza liturgicznego, sÂwieÎta chrzesÂcijanÂskie obchodzone
przez rodzineÎ narratora, m.in. Wielki Post, Wielkanoc, Wielki TydzienÂ MeÎki
PanÂskiej (Strasnaja siedmica), sÂwieÎto PodwyzÇszenia KrzyzÇa. Tym samym ujawnia sieÎ tutaj wizja obrzeÎdowosÂci ludowo-religijnej (prawosøawie obrzeÎdowe), co
nieraz stanowi zarzut pod adresem pisarza, izÇ nie wgøeÎbia sieÎ w istoteÎ teologii
prawosøawnej, a poprzestaje jedynie na powierzchniowej warstwie religii25.
Jednak taki sposoÂb prezentacji jak najpeøniej wyrazÇa sakralnaÎ aksjologieÎ
Szmielowa, ktoÂry ukazuje etykeÎ ewangelicznaÎ; obrazuje tak wazÇnaÎ dla prawosøawnych ideeÎ soborowosÂci, czyli powszechnosÂci, widocznaÎ we wspoÂlnotowym
przezÇywaniu sacrum, wspoÂøuczestnictwie w sytuacjach granicznych zaroÂwno
zÇycia, jak i sÂmierci. TotezÇ na tym wøasÂnie polega estetyka pisarza, by wskrzesicÂ
w zrekonstruowanej wizji braterskaÎ radosÂcÂ blizÂnich (rosyjska idea bratstwa),
jakaÎ przezÇywajaÎ oni przy okazji roÂzÇnych sÂwiaÎt cerkiewnych (czeÎsÂcÂ zatytuøowana
RadosÂcÂ), oraz smutek i rozpacz, dosÂwiadczane przez wspoÂlnoteÎ eschatologicznaÎ, w tragicznych momentach zÇycia, choroby i sÂmierci (czeÎsÂcÂ Smutek).
Teologia I. Szmielowa, zobrazowana w wariancie obrzeÎdowym i obyczajowym, jest oczywisÂcie apofatyczna, tak jak u wielu pisarzy rosyjskich, a w powiesÂci
najpeøniej uosabia jaÎ ojciec gøoÂwnego bohatera, przekazujaÎcy ewangelicznaÎ prawdeÎ, izÇ nieznane saÎ sÂciezÇki Pana i jego wyroki. ZblizÇa sieÎ tym samym do idei teologii
prawosøawnej, gdzie ± jak pisaø teolog Paul Evdokimov ± ¹czøowiek nic nie mozÇe
o Bogu powiedziecÂ, ale juzÇ wie o Jego bliskosÂci, ktoÂra go otacza caøkowicieº26.
23

s. 627.
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s. 71.

25
26

I. Szmielow, Bogomolje, w: Soønce miortwych. Leto Gospodnie. Bogomolje, Moskwa 2007,
Por. W.W. Kompaniejec, Iwan Szmielow, w: Litieratura russkogo zarubiezÇja (1920±1990)...,
Por. G. Struwe, Russkaja liiteratura w izgnanii, s. 256.
P. Evdokimov, Prawosøawie, tø. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 400.
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ChrzesÂcijanÂska pokora, Chrystusowe przyjeÎcie cierpienia i wyrokoÂw opatrznosÂci,
zgoda na przeznaczony kazÇdemu los, amor fati ± takaÎ naukeÎ wpajajaÎ chøopcu
i Gorkin i ojciec. JednoczesÂnie podkresÂlajaÎ oni zasadeÎ miøosÂci, jaka peøni kluczowaÎ
roleÎ w poznaniu sÂwiata i czøowieka. ¹Wszelkie poznanie jest przepojone miøosÂciaÎ,
tajemniczaÎ intuicjaÎ wyposazÇonaÎ w poznawcze wøasÂciwosÂci charyzmatami Ducha.
MysÂlecÂ o Bogu i kochacÂ jest jednym i tym samym faktem mistycznego zjednoczeniaº, pisaø P. Evdokimov27.
Zasada dogmatycznej miøosÂci organizuje przestrzenÂ powiesÂciowej dylogii
I. Szmielowa Drogi niebianÂskie (Puti niebiesnyje) ± 1935±1947, ¹powiesÂci duchowej', ktoÂrej bohaterzy, jak zwykle pokazani w perspektywie usÂwieÎcenia
czøowieka, majaÎ otwartaÎ drogeÎ daÎzÇenia ku deifikacji, a przy tym doznania peøni
zÇycia, jego grzesznych pokus, tajemnicy i sensu, dzieÎki wszechogarniajaÎcej miøosÂci do Boga i sÂwiata. Antropologia, jakaÎ ukazuje Szmielow w swym niewaÎtpliwie religijnie nacechowanym pisarstwie, oparta jest na etycznym wymiarze
Ewangelii.
Aleksy Riemizow sposÂroÂd tej ¹troÂjcy pisarzyº jest najbardziej kontrowersyjny, jesÂli chodzi o biblijne inspiracje i miejsce, jakie zajmuje w przestrzeni
mieÎdzy ortodoksyjnym i parafrazujaÎcym traktowaniem religii i wiary. TwoÂrca
niewaÎtpliwie bardzo silnie zwiaÎzany byø z religiaÎ prawosøawnaÎ, byø chrzesÂcijaninem. JuzÇ przebywajaÎc na emigracji, wyznaø:
¹MysÂleÎ, zÇe czøowiekowi podarowane saÎ marne siøy. Jak ma sieÎ zachowacÂ
w nieszczeÎsÂciu? I tutaj jedyne, co go ogrzeje, podzÂwignie lub uraduje, to
cerkiew. Historia pokazaøa, jakaÎzÇ moc posiada cerkiewº28.

TwoÂrczosÂcÂ Riemizowa ksztaøtowaøa sieÎ pod wpøywem teologii prawosøawia
zaroÂwno w Rosji, jak i w ParyzÇu. W swej prozie, szczegoÂlnie okresu przedemigracyjnego, bardzo czeÎsto pisarz uciekaø sieÎ jednak do zabiegoÂw gry, mistyfikacji
i literackiej maski, co deformowaøo niejednokrotnie wymoweÎ religijnaÎ jego
utworoÂw. Byø w literaturze rosyjskiej chyba jednym z najbardziej znanych stylizatoroÂw, adaptatoroÂw, ktoÂry reinterpretowaø materiaø apokryficzny, ludowy
i biblijny, adaptowaø literatureÎ hagiograficznaÎ, nierzadko zwracaø sieÎ ku apokryfom i wierzeniom gnostyckim. Pozostawiø po sobie zbiory parafrazowanych
opowiesÂci, wsÂroÂd nich: Leimonarium, Paralipomenon, Gwiazda wszystkie
gwiazdy przewyzÇszajaÎca ± Stella Maria Maris, ZwienigroÂd przesøawny, PrzypowiesÂci Mikoøaja CudotwoÂrcy, Trawa murawa. Wczesny Riemizow jako hermeneuta tekstu Pisma SÂwieÎtego bardzo czeÎsto nawiaÎzywaø w swych utworach
do tradycyjnych ewangelicznych motywoÂw, postaci, posøugiwaø sieÎ biblijnym
przytoczeniami. W jednej z pierwszych powiesÂci, Siostry krzyzÇowe, pojawiaøo
sieÎ na przykøad wiele elementoÂw ewangelicznego paradygmatu cierpienia i meÎ27
28

TamzÇe, s. 413.
N. Kodrianskaja, Aleksiej Riemizow, ParyzÇ 1959, s. 84 [tø. wøasne ± A. W.].
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ki Chrystusowej doznawanej przez siedem kobiet29, a w poemacie Judasz,
zostaø ukazany, podobnie jak w opowiadaniu Judasz Iszkariot Leonida Andriejewa, obraz Judasza i jego czysto ludzka etyka zdrady30. Dla Judasza, w wariancie Riemizowa, Chrystus byø czøowiekiem o sÂmiertelnym, podlegajaÎcym
destrukcji ciele, sam autor poematu nie kwestionowaø jednak boskosÂci Syna
BozÇego. W recepcji motywoÂw ewangelicznych Riemizow posøugiwaø sieÎ nie
tylko parafrazaÎ, czyli przeroÂbkaÎ tekstu wzorcowego, ale czasem posuwaø sieÎ
roÂwniezÇ do trawestacji, a nawet dyskredytacji znaczenÂ biblijnych, jak w Siostrach krzyzÇowych, gdzie scena Apokalipsy napeøniøa sieÎ skarnawalizowanaÎ
semantykaÎ, czy w powiesÂci Zegar, ukazujaÎcej strawestowany obraz apokalipsy,
saÎdu ostatecznego i zmartwychwstania31. Pisarz wielokrotnie na fundamencie
sensu biblijnego nadbudowywaø znaczenia groteskowe i nie stroniø od sÂrodkoÂw
epatowania konwencjonalnego gustu czytelnika obrazami wydawaøoby sieÎ niestosownymi. Wnikliwa analiza tekstu pozwala jednak dojrzecÂ za tymi obrazami
± ktoÂre najczeÎsÂciej saÎ snem bohatera, halucynacjaÎ i omamem ± mysÂl chrystologicznaÎ, obraz cierpiaÎcego za ludzkie grzechy, ukrzyzÇowanego Chrystusa, ktoÂry zøozÇyø ofiareÎ z siebie (powiesÂci Staw, Zegar, PøaczaÎcy padoÂø). OgoÂlna chrzesÂcijanÂska wymowa etyczna nie podlega u pisarza desemantyzacji, pomimo jego
wielorakich zabiegoÂw stylistycznych i eksperymentoÂw formalnych.
Emigracyjna proza pogøeÎbiøa parafrazujaÎcaÎ relacjeÎ Riemizowa do Pisma
SÂwieÎtego. Jakkolwiek pisarz jeszcze bardziej eksperymentowaø z formaÎ, to
teologiczne prawosøawne idee: miøosierdzia i przebaczenia dla najwieÎkszego
nawet grzesznika, temat unizÇenia czøowieka skazanego na cierpienie, tak jak
kenotyczny Chrystus, uobecnianie takich motywoÂw, popularnych w teologii
prawosøawnej, jak ¹energie BozÇeº, idea BogoczøowieczenÂstwa, miøosÂcÂ blizÂniego
(powiesÂcÂ PøaczaÎcy padoÂø ± 1914±1918) wciaÎzÇ istniejaÎ w jego refleksji. W kronice
RusÂ wichrem niesiona (1927), ktoÂra ma formeÎ spowiedzi-modlitwy32, pisarz
odzwierciedliø rewolucyjnaÎ MoskweÎ i Petersburg i nasyciø utwoÂr odwoøaniami
do sfery religijnej, fragmentami zÇywotoÂw, opisem nabozÇenÂstw w cerkwi, zaakcentowaø swoÂj indywidualny kult Bogurodzicy33.
29

A, Riemizow, Siostry krzyzÇowe, tø. A. Pomorski, Warszawa 1985.
TenzÇe, Juda, w: Czortow øog i poøunoszcznoje søonce. Rasskazy i poemy, S.-Pietierburg
1908, s. 295±309.
31
Zob. A. WozÂniak, Tekst biblijny w twoÂrczosÂci symbolistoÂw rosyjskich. Na przykøadzie
Aleksego Riemizowa, w: Biblia w folklorze i literaturze narodoÂw wschodniosøowianÂskich, s. 285±
292.
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W. Czaømajew, Licom k licu s istorijej, w: A. Riemizow, Wzwichriennaja Rus', Moskwa
1990, s. 9.
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Riemizow, Wzwichriennaja Rus', s. 370±373. KonÂcowa scena powiesÂci to wspomnienie
przez narratora procesji w cerkwiach ku czci ZasÂnieÎcia NajsÂwieÎtszej Bogurodzicy ± 15 (28) sierpnia.
SÂwieÎto to poprzedza 2-tygodniowy post nazywany Uspienskim, a w przeddzienÂ odprawia sieÎ caøonocne czuwanie z litijaÎ.
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Michaiø Buøhakow reprezentuje roÂwniezÇ drugi typ odniesienia do Biblii,
parafrazujaÎcy, czyli de facto taki, ktoÂry sprawia najwieÎcej køopotoÂw w ustaleniu,
czy jest tylko artystycznaÎ emanacjaÎ, czy tezÇ zawiera pewne pierwiastki czystej
sakralnosÂci. Poddany w sowieckiej Rosji szykanom i represjom ze strony wøadz,
pisarz, ktoÂry nigdy ze ZwiaÎzku Radzieckiego nie wyjechaø, mimo staranÂ,
w swym epokowym dziele Mistrz i Maøgorzata (1928±1940) przedstawiø paralelnaÎ historieÎ Jerozolimy czasoÂw Chrystusa i Moskwy lat 30. XX wieku, opanowanej przez siøeÎ nieczystaÎ. ZøozÇonosÂcÂ problematyki filozoficzno-etycznej,
jaka wyøania sieÎ spod groteskowej formy relacji o Moskwie i minorowej opowiesÂci o zdarzeniach w Jeruszalaimie sprzed 2000 lat, pozwala uznacÂ dzieøo,
opus vitae Buøhakowa, za powiesÂcÂ o niekonÂczaÎcej sieÎ interpretacji. PrzypomneÎ
wieÎc tylko, zÇe autor poruszyø tutaj m.in. problematykeÎ twoÂrczosÂci i losu pisarza
w sytuacji zniewolenia, zamiesÂciø gøeÎbokie rozwazÇania na temat miøosÂci i miøosierdzia, wolnosÂci i wiernosÂci, ktoÂra kruszy granice czasoÂw. UzÇyty w utworze
chwyt ¹powiesÂci w powiesÂciº, tworzonej przez Mistrza opowiesÂci o Jeszua Ha-Nocri, weÎdrownym filozofie dawnego wieku, kazÇe postawicÂ pytanie, na ile
autentyczna wymowa chrzesÂcijanÂstwa i wertykalny horyzont religii byøy dla
Buøhakowa inspirujaÎce? Trzecia zÇona Buøhakowa, Jelena Buøhakowa wprawdzie moÂwiøa, zÇe byø wierzaÎcy, chociazÇ nie tak ¹jak ludzie Cerkwiº, ale ± podkresÂlajaÎ badacze ± nie pochowaøa meÎzÇa wedøug prawosøawnego rytuaøu religijnego i nie postawiøa na jego grobie krzyzÇa, tylko kamienÂ ¹GolgoteÎº, zdjeÎtaÎ
z mogiøy Gogola, jego ulubionego pisarza34.
Obraz Jeszua Ha-Nocri stanowi literackaÎ wersjeÎ biblijnego Jezusa, a ich
zwiaÎzek jest umowny. RoÂzÇnicujaÎce obie postacie szczegoÂøy, czy wreÎcz istotne
odmiennosÂci prowokujaÎ do spojrzenia na bohatera utworu jako na zupeønie
innaÎ osobeÎ nizÇ Jezus ukazany w biblijnych kanonicznych opisach. Jeszua nawet
staje sieÎ kimsÂ w rodzaju bardzo odlegøego odpowiednika Jezusa Chrystusa,
mglistym wyobrazÇeniem pierwowzoru, nie wjezÇdzÇa na przykøad na osioøku do
Jeruszalaim, lecz przychodzi donÂ pieszo jako nikomu nieznany filozof w towarzystwie jedynie Mateusza Lewity, i nikt go nie wita35. Buøhakow zastosowaø
tutaj jednakzÇe taki ciekawy chwyt, zÇe kanoniczna i ewangeliczna wersja obrazu
wjazdu Jezusa do Jerozolimy na osioøku brzmi w ustach Piøata, ktoÂry powtarza
oskarzÇenia Jeszui o oszustwo i podburzanie ludu. A zatem poprzez opowiesÂcÂ
zreinterpertowanaÎ przeziera w utworze, mimo wszystko, kod biblijny (por.
wjazd Jezusa do Jerozolimy: Mt 21,7±10, Mk 11,4±11, J 12,12±14, èk 19,33±
38). Scena: Jeszua przed Poncjuszem Piøatem (por. Mt 27,11±14, Mk 15,1±5)
przedstawia zwyczajnego, pozbawionego cielesnej urody czøowieka, pobitego
podczas przesøuchania, ktoÂry stopniowo zaczyna intrygowacÂ swaÎ filozofiaÎ dobra i prawdy meÎczonego przez boÂl gøowy prefekta rzymskiego. Bardziej nizÇ
34
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Jeszua, jak saÎdzeÎ, interesuje autora jednak Piøat, ktoÂry zmienia swoÂj poczaÎtkowy wyrok wygnania Jeszui do Cezarei Stratonowej na kareÎ sÂmierci i tym samym zatwierdza wyrok Sanhedrynu (por. Jezus przed Sanhedrynem Mk 14,58±
60, Mt 26,61±64).
O co wieÎc chodziøo pisarzowi w tej literackiej kreacji obrazu Jeszui, w jego
¹fantazji twoÂrczejº, jak okresÂliøa powiesÂcÂ A. RazÂny? Wydawaøoby sieÎ, zÇe nie
ma sensu poszukiwacÂ powiaÎzanÂ postaci ze zÂroÂdøem kanonicznych ewangelii,
poniewazÇ pisarz korzystaø z zupeønie innego materiaøu, mianowicie z prac historycznych na temat postaci Jezusa, zwøaszcza Artura Drewsa Mit Chrystusa,
przeøozÇonej na rosyjski w 1924 roku, angielskiego biskupa Frederika W. Farrara ZÇycie Jezusa Chrystusa (1878), ZÇywotu Jezusa Ernesta Renana. Ponadto
obok naukowych zÂroÂdeø czerpaø roÂwniezÇ z literackich opracowanÂ na ten temat,
szczegoÂlnie mocno inspirowaø sieÎ sztukaÎ Siergieja Czewkina Jeszua Hanocri.
Bezstronne wyjasÂnienie prawdy (1922), pracaÎ Dmitrija MieriezÇkowskiego Jezus
nieznany (Belgrad 1932), ktoÂre wpøyneÎøy na wizjeÎ Jeszui ± czøowieka w recepcji
Buøhakowa36. Trzeba przypomniecÂ, zÇe zaroÂwno Buøhakow, jak i MierezÇkowski
podjeÎli temat biblijny i przedøozÇyli wøasne odczytanie Jezusa w opozycji do
wulgarnie upowszechnianej w ZSRR teorii o legendarnosÂci Jezusa i mitologicznej teorii na temat genezy chrzesÂcijanÂstwa37.
W bogatej bibliografii prac zÂroÂdøowych pisarza znalazøy sieÎ takzÇe te, ktoÂre
przyblizÇaøy postacÂ Piøata, a wieÎc szczegoÂlnie apokryficzna Ewangelia Nikodema, Apokryficzne opowiesÂci o postaciach i wydarzeniach Nowego Testamentu
Iwana Porfirjewa (1890), roÂzÇne legendy o sÂmierci Piøata, praca niemieckiego
religioznawcy G.A. MuÈllera Poncjusz Piøat, piaÎty prokurator Judei i seÎdzia
Jezusa z Nazaretu, jak tezÇ powiesÂcÂ Anatola France'a Prokurator Judei
(1891)38. CaøaÎ wreszcie demonologicznaÎ i wierzeniowo-magicznaÎ wiedzeÎ na
temat diabøa autor zapozÇyczyø z rosyjskich prac Michaiøa Orøowa Dzieje kontaktoÂw i czøowieka z diabøem (1904), Aleksandra Amfiteatrowa Diabeø w zÇyciu
codziennym, legendzie i literaturze sÂredniowiecznej (1911)39, oraz ze Søownika
Brockhauza i Efrona. To zaiste bogaty wykaz materiaøoÂw zÂroÂdøowych wykorzystanych przez pisarza w powiesÂci, i tak jeszcze przywoøany tutaj nie w peøni.
Wersja historii Jeszui ± Jezusa, jakaÎ przedstawiø Buøahakow w swym epokowym dziele, jest raczej apokryficzna nizÇ zgodna z kanonem chrzesÂcijanÂskim40.
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Zob. B. Sokoøow, Michaø Buøhakow. Leksykon zÇycia i twoÂrczosÂci, Warszawa 2003, s. 155.
TamzÇe, s. 110.
38
TamzÇe, s. 257.
39
Zob. A. W. Amfitieatrow, M.N. Orøow, Djawoø; Istorija snoszenij czeøowieka s djawoøom,
Moskwa 1992.
40
Por. I. Suchich, Jewangielije ot Michaiøa 1929±1940, w: Knigi XX wieka: Russkij kanon,
Moskwa 2001, s. 313±346.
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Kim jest Jeszua Buøhakowa? Miaø 27 lat, weÎdrowaø i gøosiø swaÎ naukeÎ dobra
i prawdy, nie byø urodziwy, w odroÂzÇnieniu od pieÎknego møodzienÂca Judy z Kiriatu. Przed piaÎtym prokuratorem Judei, Piøatem, Jeszua pojawiø sieÎ tak:
¹Czøowiek ten byø odziany w stary i rozdarty, niebieski chiton. Na gøowie miaø
biaøy zawoÂj przewiaÎzany wokoÂø rzemykiem, reÎce zwiaÎzano mu z tyøu. Pod jego
lewym okiem widniaø wielki siniak, w kaÎciku ust miaø zdartaÎ skoÂreÎ i zaschnieÎtaÎ
krew. Patrzyø na prokuratora z leÎkliwaÎ ciekawosÂciaÎº41.

Jeszua urzekø Piøata swym duchowym pieÎknem. A jaki jest Poncjusz Piøat?
U Buøhakowa zobrazowany zostaø jako wøadczy czøowiek, ubrany w biaøy
pøaszcz z czerwonym podbiciem. Samotny (postacÂ zÇony, Klaudii Proculi, pojawiøa sieÎ we wczesnej redakcji powiesÂci), ktoÂrego jedynym wiernym przyjacielem byø pies. Do konÂca, ukazujaÎc sieÎ w ksieÎzÇycowej posÂwiacie wraz ze swym
psem, Piøat rozpamieÎtywaø w swym chorym sumieniu wyrok wydany na biednego weÎdrowca przed 2000 lat. Jak ustalili badacze, obraz literacki Piøata u Buøhakowa jest bardziej szlachetny nizÇ jego ewangeliczny pierwowzoÂr42.
Polscy badacze wysuneÎli tezeÎ, zÇe w swej gøoÂwnej ksieÎdze Buøhakow przedstawiø chrzesÂcijanÂstwo bez Chrystusa43 i ¹sekularyzowanaÎ ewangelieÎº, sÂwiadomie odsteÎpujaÎcaÎ od kategorii sÂcisÂle religijnych44. Andrzej Drawicz ujrzaø
w obrazach biblijnych powiesÂci Buøhakowa ¹znizÇenie sacrumº45. Problem Mistrza i Maøgorzaty staøby sieÎ bardziej koherentny, jesÂliby w ogoÂle odrzuciøo sieÎ
rozwazÇania na temat religijnosÂci tego arcydzieøa, ktoÂre miaøo przeciezÇ od samego poczaÎtku jego powstawania zupeønie inne nastawienie estetyczne i filozoficzny status. Pisarz chciaø bowiem zgøeÎbicÂ problem uwarunkowanÂ sztuki, jej
zalezÇnosÂci od wielorakich presji rzeczywistosÂci. ProjektujaÎc i przetwarzajaÎc
wøasne dosÂwiadczenia, zobrazowaø dramat artysty, Mistrza i geniusza w relacjach z taÎ skomplikowanaÎ realnosÂciaÎ, zawsze ± zgodnie z romantycznymi intuicjami ± artysty niezrozumiaøego i samotnego, zawsze organicznie pokonanego przez wøadzeÎ, ale przeciezÇ ostatecznie tryumfujaÎcego. Chrystus czøowiek
(u Buøhakowa Chrystus nie zmartwychwstaje), filozof i osobowosÂcÂ niebywaøa,
byø dla Buøhakowa niejako fascynujaÎcym upostaciowaniem tych zøozÇonych
uzalezÇnienÂ. W kreacji estetycznej pisarza (czy fantastycznej, jak moÂwiaÎ niektoÂrzy badacze) Jezus zostaø pozbawiony swego boskiego statusu. Ale Buøhakow napisaø przeciezÇ dzieøo o Jeszui. Poszukiwanie systemoÂw wartosÂci poza
etykaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, w kreÎgu aksjologii niereligijnej, sÂwieckiej, wcale nie oznacza u Buøhakowa, zÇe wartosÂci te stajaÎ sieÎ sprzeczne, wreÎcz przeciwnie, saÎ
41

Buøgakow, dz. cyt., s. 25.
Sokoøow, Michaø Buøhakow. Leksykon..., s. 255±257.
43
A. RazÂny, 'Mistrz i Maøgorzata' Michaøa Buøhakowa ± chrzesÂcijanÂstwo bez Chrystusa, w:
Biblia w folklorze i literaturze narodoÂw wschodniosøowianÂskich, s. 359±365.
44
A. Drawicz, Mistrz i diabeø. O Michale Buøhakowie, KrakoÂw 1990, s. 306.
45
TamzÇe.
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analogiczne46, pokazujaÎ jakby inny sposoÂb dojsÂcia do zbiezÇnych konstatacji.
Czy brak mistyki i metafizyki chrzesÂcijanÂskiej, dominacja fantastyki oznacza
jednak nieobecnosÂcÂ transcendencji w ogoÂle w dziele Buøhakowa?
Wybrane przykøady pisarzy XX wieku to jedynie niewielki wycinek ogromnej literatury rosyjskiej zwroÂconej w stroneÎ sacrum i SÂwieÎtej KsieÎgi. ProÂba
zarysowania ich artystycznego kontaktu z BibliaÎ takzÇe okazuje sieÎ daleko niepeønym sÂwiadectwem wszelkich mozÇliwosÂci odczytania, a zarazem modyfikowania materiaøu religijnego.
The Bible in Russian Literature. From Orthodoxy to Paraphrase
Summary
The main issues of this article are various references of Russian writers to the
Bible that has a huge meaning and status in Russian culture. Such writers as representatives of ¹first waveº of emigration Boris Zaitsev, Ivan Shmelov, Aleksei Remizov, they use biblical material in orthodox, canonical way, what means that they
do not change intention of the source. As well they paraphrase the Bible what means
that they interpret and change semantical meaning of source. To the first group of
writers belong Zaitsev (The Travel of Gleb) and Shmelov (The Year of Our Lord).
To the second group belongs Remizov, who uses various techniques to transform the
canonical text (Sisters of the Cross). Remizov, however, does not change the Christian meaning of text even when he modifies the text itself. Another writer, who was
mentioned in the article, is Mikhail Bulhakov. He as well uses method of paraphrase
in the biblical text. On account of lack of metaphysical horizon as well as not religious meaning of the work The Master and Margarita, the writer illustrates humanistic and cultural reception of the Bible, her apocryphal version.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, ortodoksja, metafizyka, parafraza, pisarze XX wieku (Zajcew, Szmielow, Riemizow, Buøhakow)
K e y w o r d s: Bible, orthodoxy, metaphysic, paraphrase, writers of 20th (Zaitsev, Shmelov, Remizov, Bulhakov)
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Powszechnie wiadomo, zÇe oryginalnymi jeÎzykami Pisma SÂwieÎtego byøy dla
Starego Testamentu ± jeÎzyk hebrajski, aramejski (niewielkie fragmenty) oraz
grecki, zasÂ dla Nowego Testamentu ± jeÎzyk grecki. Sami ZÇydzi uznali, w miareÎ
wypierania jeÎzyka hebrajskiego przez jeÎzyk aramejski i grecki, koniecznosÂcÂ
tøumaczenia Biblii na te wøasÂnie jeÎzyki. Tak powstaøy aramejskie Targumy
i grecka Septuaginta. ChrzesÂcijanie przyjeÎli BiblieÎ greckaÎ, jednak gdy jeÎzyk
øacinÂski zaczyna zajmowacÂ miejsce greckiego, pojawiajaÎ sieÎ tøumaczenia øacinÂskie (Vetus Latina, Wulgata sÂw. Hieronima). Wraz z procesem zanikania znajomosÂci jeÎzyka øacinÂskiego a zarazem rozwojem jeÎzykoÂw narodowych pojawiajaÎ sieÎ tøumaczenia Biblii na te jeÎzyki. Sprzyjaøa temu takzÇe reformacja. Przekøady narodowe nie byøy entuzjastycznie przyjmowane przez KosÂcioÂø katolicki.
Na Soborze Trydenckim niektoÂrzy ojcowie soborowi, zwøaszcza Francuzi i Hiszpanie, domagali sieÎ nawet poteÎpienia wszystkich przekøadoÂw, gdyzÇ uwazÇali je
za zÂroÂdøo herezji. Takiego jednak zakazu ± pod wpøywem biskupoÂw wøoskich,
niemieckich i polskich ± nie wydano1. Kultura polska wyrosøa na chrzesÂcijanÂskich wartosÂciach, dla ktoÂrych fundamentem od samego poczaÎtku byøa Biblia.
Przekøady Biblii na jeÎzyk polski, podobnie jak w innych krajach na jeÎzyki
narodowe, nalezÇaøy do najwazÇniejszych form pisÂmiennictwa. Maria Kossowska
we wsteÎpie do swojej monografii posÂwieÎconej Biblii w jeÎzyku polskim napisaøa:
¹KsieÎga ta [Biblia] zÇyje w sÂwiecie bardzo intensywnie. ZÇyje i w Polsce. ZÇyøa
w niej od zarania jej historycznych dziejoÂw. W jakimsÂ sensie inaczej i w jakimsÂ
sensie podobnie, jak i dzisÂº2. Czy jednak mozÇemy znalezÂcÂ jakisÂ przekøad, ktoÂry
cieszyøby sieÎ tak szerokim i silnym oddziaøywaniem, tak wielkim uznaniem, izÇ
mozÇna byøoby go poroÂwnacÂ do Wulgaty sÂw. Hieronima, cieszaÎcej sieÎ autorytetem Biblii øacinÂskiej, lub do Septuaginty, posiadajaÎcej autorytet Biblii greckiej,

Por. A. Tronina, Tekst Pisma SÂwieÎtego, w: WsteÎp ogoÂlny do Pisma SÂwieÎtego, red. J. Szlaga,
PoznanÂ±Warszawa 1986, s. 179.
2
M. Kossowska, Biblia w jeÎzyku polskim, PoznanÂ 1968, t. 1, s. 8.
1
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i nazwacÂ go BibliaÎ polskaÎ? Na to pytanie postaramy sieÎ odpowiedziecÂ, sÂledzaÎc
polskie przekøady Biblii od czasoÂw najdawniejszych do wspoÂøczesnych.

I. BIBLIA POLSKA ± POCZAÎTKI

Po przyjeÎciu chrztu przez PolskeÎ misjonarze, ktoÂrzy uczaÎ zasad wiary, posøugujaÎ sieÎ jeÎzykiem øacinÂskim. MuszaÎ jednak bardzo szybko przyswoicÂ sobie
jeÎzyk autochtonoÂw, aby lepiej wyjasÂniacÂ im prawdy wiary, zasady moralne
i EwangelieÎ3. W Polsce PiastoÂw znajomosÂcÂ Starego i Nowego Testamentu
ogranicza sieÎ jednak do waÎskiego kreÎgu mnichoÂw i wyzÇszego duchowienÂstwa.
Pozostaøych wierzaÎcych musi zadowolicÂ Biblia pauperum, tj. obrazowe przedstawienia bohateroÂw i epizodoÂw biblijnych, umieszczane w miejscach sprawowania kultu. Misjonarze sprowadzajaÎ na ziemie polskie ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego,
homiliarze, zbiory hagiograficzne, ksieÎgi liturgiczne oraz podreÎczniki, ktoÂre
zawieraøy wykøad wiary. Rozwija sieÎ szkolnictwo, ktoÂre przyczynia sieÎ do
wzrostu poziomu intelektualnego zaroÂwno duchowienÂstwa, jak i sÂwieckich.
JednoczesÂnie nasteÎpuje wzrost sÂwiadomosÂci religijnej i narodowej, co w XIII
wieku doprowadza do powstania wspaniaøych dzieø literatury religijnej i narodowej w jeÎzyku polskim, jak na przykøad Bogurodzica czy Kazania sÂwieÎtokrzyskie. Te ostatnie, w ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ jedne z najstarszych proÂb tøumaczenia
Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski, pokazujaÎ, zÇe kontekstem pojawienia sieÎ staropolskich tøumaczenÂ byøa na pierwszym miejscu liturgia. Wydaje sieÎ, zÇe kazania te byøy przeznaczone przede wszystkim dla søuchacza wyksztaøconego i posiadajaÎcego pewnaÎ wiedzeÎ teologicznaÎ oraz znajomosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego4.
Po tych pojedynczych proÂbach tøumaczenÂ roÂzÇnych tekstoÂw biblijnych pojawiajaÎ sieÎ takzÇe tøumaczenia caøych ksiaÎg. WazÇne w tym miejscu saÎ zaroÂwno
ich wczesne pochodzenie, jak i ich liczba. NajwczesÂniej przeøozÇonaÎ ksieÎgaÎ Starego Testamentu byø Psaøterz, ktoÂry od zawsze søuzÇyø przede wszystkim do
modlitwy. Pierwsze przekøady ksiaÎg sÂwieÎtych odegraøy ogromnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu sieÎ polszczyzny, zwøaszcza jej søownictwa religijnego i teologicznego5.
3

Po opis sytuacji na ziemiach polskich po przyjeÎciu chrztu, ktoÂry stanowi swoisty Sitz im
Leben powstawania najstarszych przekøadoÂw Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski, odsyøam do:
R. Skrzyniarz, Najstarsze proÂby tøumaczenia Biblii na jeÎzyk polski w kazaniach sÂwieÎtokrzyskich,
¹Roczniki Teologiczneº 44(1997) z. 4, s. 20±22.
4
Por. Skrzyniarz, art. cyt., s. 27.
5
Por. I. Kwilecka, Z badanÂ nad staropolskim søownictwem biblijnym, ¹Studia z Filologii
Polskiej i SøowianÂskiejº 23(1985), s. 49±60; M. Karpyluk, Staropolskie tøumaczenia Biblii jako
zÂroÂdøo do przyszøego søownika naszej terminologii religijnej, w: Biblia a kultura Europy. 2000 lat
chrzesÂcijanÂstwa, red. M. KaminÂska, E. Maøek, èoÂdzÂ 1992, t. 1, s. 95±103.
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Przekøady te mozÇna traktowacÂ jako symbole zakorzenienia sieÎ Pisma SÂwieÎtego
w tradycjach polskich6. Z XIII wieku (1280 r.) pochodziø prawdopodobnie
Psaøterz przetøumaczony dla KroÂlowej Kingi. Nie zachowaø sieÎ on do naszych
czasoÂw. Wniosek o jego istnieniu wyprowadziø Aleksander BruÈckner na podstawie relacji z øacinÂskiego ZÇywota bøogosøawionej Kingi z XIV wieku, w ktoÂrym
znajduje sieÎ wzmianka o tym, zÇe ksieÎzÇna odmawiaøa przed wyjsÂciem z KosÂcioøa
dziesieÎcÂ psalmoÂw w jeÎzyku ojczystym. Wedøug tego samego autora odpisy tego
Psaøterza kraÎzÇyøy przez dwa i poÂø wieku, azÇ staø sieÎ on tekstem-wzorcem dla
poÂzÂniejszych Psaøterzy: Psaøterza kroÂlowej Jadwigi zwanego Psaøterzem florianÂskim (z ok. 1395±1405 r.), Psaøterza puøawskiego z 2. poøowy XV wieku oraz
Psaøterza krakowskiego z roku 14707. Fragmenty przetøumaczonych lub sparafrazowanych psalmoÂw znajdujemy takzÇe w Karcie SÂwidzinÂskiego, Modlitwach
Wacøawa czy Wigiliach za umarøe ludzie. Wedøug badaczy Karta SÂwidzinÂskiego
mozÇe bycÂ przykøadem tego, zÇe Psalmy, w tym przypadku Psalm 50 (Miserere),
nie byøy tøumaczone w caøosÂci, ale najczeÎsÂciej fragmentami, ktoÂre poÂzÂniej spisano na pojedynczych kartkach i rozdawano lub sprzedawano wiernym z okazji
roÂzÇnych uroczystosÂci kosÂcielnych8. Prawdopodobnie sam tekst Psalmu 50 skopiowany zostaø w Krakowie na poczaÎtku XV wieku u kanonikoÂw regularnych i ±
zdaniem Stanisøawa Rosponda ± jest zgodny z Psaøterzem florianÂskim9. W Modlitwach Wacøawa, beÎdaÎcych zbiorem wielu modlitw (np. Godzinek o NajsÂwieÎtszej Maryi Pannie, Godzinek o sÂw. Annie, Godzinek o Aniele StroÂzÇu) i skopiowanych z roÂzÇnych zÂroÂdeø przez Wacøawa Ubogiego z Brodni przed rokiem
1482, znajduje sieÎ takzÇe pewna liczba psalmoÂw. W Wigiliach za umarøe ludzie
zawartych jest 16 psalmoÂw.
Najstarszym z caøosÂciowych tøumaczenÂ Psaøterza jest Psaøterz florianÂski10.
NazweÎ teÎ nadaø mu Wøadysøaw Nehring. Pochodzi ona od opactwa kanonikoÂw
regularnych St. Florian w poblizÇu Linzu, w Austrii, w ktoÂrym sieÎ znajdowaø azÇ
do roku 1931, kiedy zostaø zakupiony przez PolskeÎ. UwageÎ zwraca troÂjjeÎzyczny
tekst Psaøterza (øacinÂski, polski i niemiecki w wierszach nasteÎpujaÎcych po sobie), zapisany w dwoÂch kolumnach. Tøumacz korzystaø z tekstu øacinÂskiego,
ktoÂry w niewielu miejscach odbiega od poÂzÂniejszej Wulgaty klementynÂskiej
(wydanej w 1592 r.). Prawdopodobnie wybraø on jeden z wielu tekstoÂw obie6

Por. M. Wojciechowski, O biblistyce w Polsce, ¹Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia BiblistoÂw
Polskichº 4(2007) nr 4, s. 254.
7
Na ten temat: A. BruÈckner, Psaøterze polskie do poøowy XVI wieku, ¹Rozprawy i Sprawozdania z PosiedzenÂ Wydziaøu Filologicznego (Polskiej) Akademii UmiejeÎtnosÂciº [dalej: RWFPAU]
34(1902), s. 257±339, 421±463.
8
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 15. Autorka powoøuje sieÎ na poglaÎdy K. Maøkowskiego,
PrzeglaÎd najdawniejszych pomnikoÂw jeÎzyka polskiego, Warszawa 1872.
9
S. Rospond, Psaøterz florianÂski a tak zwana Karta Medycka czy SÂwidzinÂskiego, Wrocøaw
1953.
10
Zob. M. GeÎbarowicz, Psaøterz florianÂski i jego geneza, Wrocøaw 1965; D. Kowalska, Styl
Psaøterza florianÂskiego na tle poroÂwnawczym, èoÂdzÂ 2003.
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gajaÎcych sÂredniowiecznaÎ EuropeÎ. Tekst polski tylko w nielicznych miejscach
odbiega od umieszczonego roÂwnolegle tekstu øacinÂskiego, co wskazuje na peøne
posøuszenÂstwo tøumacza wobec tekstu zÂroÂdøowego. Nie jest znane ani autorstwo tego Psaøterza, ani jego geneza. NiektoÂrzy (L. Bernacki, S. Rospond)
utrzymujaÎ tezeÎ o jego sÂlaÎskim pochodzeniu, inni (W. Taszycki) o pochodzeniu
krakowskim11. Jedni uwazÇali, zÇe nalezÇaø do Maøgorzaty, zÇony kroÂla Ludwika
WeÎgierskiego, inni øaÎczyli go z osobaÎ Marii, coÂrki Ludwika, pretendentki do
tronu polskiego, jeszcze inni z osobaÎ kroÂlowej Jadwigi. Jest to psaøterz ferialny
o ukøadzie osÂmiodzielnym, tj. przeznaczonym do odmawiania w ciaÎgu kolejnych dni tygodnia, co mozÇe sugerowacÂ, zÇe byø uzÇywany do modlitw. NalezÇy
docenicÂ wageÎ tego tøumaczenia. Po pierwsze powstaøo ono w momencie, kiedy
mowa polska w pisÂmie stawiaøa pierwsze kroki. Po drugie nie jest wykluczone,
zÇe tøumaczenie to, chociazÇ jeszcze bardzo nieudolne (søowa polskie oddajaÎ
søowo po søowie wyrazy øacinÂskie, co sprawia, zÇe caøosÂcÂ czeÎsto nie ma sensu),
daøo, jak to udowadnia Kossowska, podwaliny dla polskiego stylu biblijnego,
ktoÂry byø potem kontynuowany w nasteÎpnych epokach12.
Chronologicznie nasteÎpnym zachowanym Psaøterzem w jeÎzyku polskim jest
Psaøterz puøawski z konÂca XV lub 1. poøowy XVI wieku, ktoÂry ma format
codziennego modlitewnika (312 kart pergaminowych o wymiarach 15,5 x
11,5cm). Zawiera on polski przekøad psalmoÂw uøozÇonych wedøug dni tygodnia,
co sÂwiadczy o jego przeznaczeniu modlitewnym. O jego wartosÂci sÂwiadczy fakt,
zÇe kazÇdy Psalm jest poprzedzony argumentem, czyli komentarzem o charakterze alegorycznym i historycznym (wskazoÂwki dotyczaÎce sposobu odmawiania
oraz zwiaÎzku tresÂci psalmu z zÇyciem kroÂla Dawida). ObjasÂnienia te uwazÇane saÎ
za pierwszy polski komentarz do KsieÎgi PsalmoÂw. Jest on, podobnie jak Psaøterz florianÂski, dosÂcÂ niewolniczym przekøadem tekstu øacinÂskiego, chociazÇ jest
w nim widoczny coraz wieÎkszy wpøyw szyku i stylistyki polskiej. Fakt, zÇe zawiera jedynie tekst polski, zapisany tylko w jednej kolumnie, duzÇymi literami,
mozÇe wskazywacÂ na przecieÎtne sÂrodowisko czytelnicze tego Psaøterza13.
W tym miejscu nalezÇaøoby wspomniecÂ o najstarszym drukowanym Psaøterzu w jeÎzyku polskim, wydanym dwukrotnie u Wietora w Krakowie, w roku
1532 i 1535, staÎd jego nazwa Psaøterz krakowski lub Wietora. NalezÇy go umiesÂcicÂ wsÂroÂd zabytkoÂw reÎkopisÂmienniczych z jednego powodu: nie jest wykluczone, jak to udowadnia BruÈckner, zÇe jest to drukowany przekaz sÂredniowiecznego przekøadu beÎdaÎcego podstawaÎ dla Psaøterza florianÂskiego i puøawskiego14.
Najstarszym polskim przekøadem caøosÂci Starego Testamentu, a bycÂ mozÇe
nawet caøego Pisma SÂwieÎtego, jest tzw. Biblia kroÂlowej Zofii, reÎkopis z 2. po11

Na ten temat zob. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 22±26; A. Witkowska, Biblia ± przekøady
polskie, w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. 2, kol. 410.
12
Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 36.
13
Tak: Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 46.
14
BruÈckner, Psaøterze polskie do poøowy XVI wieku.
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øowy XV wieku, zwany takzÇe BibliaÎ szaroszpatackaÎ (od weÎgierskiej miejscowosÂci SaÂrospatak, gdzie w kolegium kalwinÂskim przechowywano jaÎ do 1939 r.).
Prawdopodobnie powstaøa ona na zlecenie Zofii, czwartej zÇony Wøadysøawa
Jagieøøy, ksieÎzÇniczki holszanÂskiej, zmarøej w 1461 roku. Tøumaczenia z Wulgaty,
w oparciu o wczesÂniejsze przekøady czeskie, dokonaøo kilku tøumaczy, a zwøaszcza kapelan kroÂlowej, Andrzej z Jaszowic15. Tekst powstaø w latach 1453±
1455. Do II wojny sÂwiatowej ocalaø jedynie pierwszy tom tøumaczenia, takzÇe
mocno zdefektowany (z 470 kart zachowaøo sieÎ jedynie 185), ktoÂry zawieraø
PieÎcioksiaÎg oraz KsieÎgi: Jozuego, SeÎdzioÂw, Rut, 1±2 Samuela, 1±2 KroÂlewskaÎ,
1±2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Judyty, Tobiasza, Estery. Drugi tom zawieraø pozostaøe ksieÎgi Starego Testamentu i bycÂ mozÇe, ale nie jest to pewne,
Nowy Testament. Z drugiego tomu zachowaøo sieÎ zaledwie kilka kart16.
W wiekach sÂrednich istniaøy takzÇe polskie przekøady Nowego Testamentu.
BruÈckner wskazuje na sÂlady istnienia sÂredniowiecznego przekøadu Nowego
Testamentu w tzw. Nowym Testamencie Scharffenbergera, ktoÂry zostaø wydany
dwukrotnie drukiem w Krakowskiej Oficynie Scharffenbergera w 1556 i 1558 r.
Badacz twierdzi, zÇe w jego teksÂcie widacÂ wpøyw sÂredniowiecznego anonimowego tøumacza, co wskazywaøoby, zÇe w Polsce w XV wieku istniaø caøy Nowy
Testament w jeÎzyku polskim. Karol GoÂrski natomiast identyfikuje autora z kronikarzem Marcinem Bielskim (podwazÇa to tezeÎ BruÈcknera), uwazÇajaÎc ten druk
za pierwszy katolicki przekøad Nowego Testamentu17. BruÈckner twierdziø takzÇe, zÇe pochodzaÎcy z 1450 r. reÎkopis, zawierajaÎcy fragment z 25 rozdziaøu Ewangelii sÂw. Mateusza, odkryty przez Wojciecha KeÎtrzynÂskiego, jest dowodem, zÇe
w jeÎzyku polskim istniaø juzÇ w tym czasie caøy Nowy Testament18. Badania Jana
Janowa przekonujaÎ, zÇe w Polsce w XV wieku istniaøy co najmniej dwa peøne
przekøady Ewangelii, z ktoÂrych zÇaden nie dotrwaø do naszych czasoÂw. Najobszerniejszym zabytkiem z XV wieku jest tekst Harmonii ewangelicznej ze zbioroÂw Biblioteki Ordynacji Zamoyskich w Warszawie19.
Liczba przekøadoÂw Psaøterza i zakres ich wykorzystania sÂwiadczy o znaczeniu tej ksieÎgi dla pobozÇnosÂci oÂwczesnych PolakoÂw. Tak byøo roÂwniezÇ w poÂzÂniejszym okresie. Translatorzy nieustannie interesowali sieÎ Psaøterzem: od renesansu azÇ do wspoÂøczesnosÂci mnozÇyøy sieÎ poetyckie przekøady tej ksieÎgi, jak
15

Dokøadny opis dziejoÂw Biblii kroÂlowej Zofii mozÇna znalezÂcÂ w: Kossowska, dz. cyt., t. 1,
s. 68±74.
16
Z drugiego tomu odnaleziono pieÎcÂ kart, ktoÂre w XVII w. zostaøy uzÇyte przez introligatora
J. Dittmana w Jaworze do oprawy innych ksiaÎzÇek. KolejnaÎ karteÎ odnalazø w 1892 r. T. Wierzbowski, a kolejne cztery w 1923 r. E. Hanisch. Do czasoÂw wojny znajdowaøy sieÎ w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocøawiu. Po wojnie zachowaøy sieÎ jedynie dwie z nich. Urywek karty jest przechowywany w Muzeum Narodowym w Pradze.
17
K. GoÂrski, Nowy Testament Szarffenbergera, Lublin 1958, s. 199±220.
18
Por. A. BruÈckner, Literatura religijna w Polsce sÂredniowiecznej, Warszawa 1903, t. 2,
s. 69±70.
19
Witkowska, art. cyt., kol. 411.
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chociazÇby tøumaczenia Walentego WroÂbla (1539), Mikoøaja Reja (1545), Jakuba Lubelczyka (1558), Jana Kochanowskiego (1579), Jakuba Wujka (1594),
Macieja RybinÂskiego (1605), Wojciecha Tylkowskiego (1688), Franciszka KarpinÂskiego (1786) ± sÂpiewane do dzisÂ w nieszporach kosÂcielnych, Kazimierza
Bujnickiego ± roÂwiesÂnika KarpinÂskiego (wydane dopiero w 1878 r.), Leopolda
Staffa (1937), Romana Brandstaettera (1968), Wojciecha BaÎka (1979) czy Czesøawa Miøosza (1981)20. WsÂroÂd tych przekøadoÂw najsøawniejszym jest chyba
poetycki Psaøterz DawidoÂw Kochanowskiego. Wywarø on ogromny wpøyw na
kultureÎ i pobozÇnosÂcÂ polskaÎ, czego skutki trwajaÎ do naszych czasoÂw21.
W sÂredniowieczu trudno jest moÂwicÂ o powszechnym oddziaøywaniu czy
przyjeÎciu przez wiernych jakiegosÂ konkretnego przekøadu Biblii. Oddziaøywanie nie mogøo bycÂ szerokie i to gøoÂwnie z powodoÂw ekonomicznych (ksieÎgi
w formie reÎkopisoÂw byøy drogie). Stanisøaw Sarnicki (1530±1594) miaø powiadacÂ, zÇe w dawnych czasach Biblia znajdowaøa sieÎ tylko w trzech miejscach
w Polsce: u kroÂla, u arcybiskupa i w domu OstrorogoÂw22. OgoÂø wiernych musiaø
zadowalacÂ sieÎ prawdopodobnie tøumaczeniami Pisma SÂwieÎtego, podawanymi
przez kaznodziejoÂw, misjonarzy oraz obrazami z Biblii pauperum. Wydaje sieÎ,
zÇe wszystkie sÂredniowieczne przekøady Pisma SÂwieÎtego pojawiøy sieÎ z cheÎci
poznania objawionego søowa BozÇego w jeÎzyku rodzimym, uwielbiania Boga
w jeÎzyku zrozumiaøym (psaøterze), jak roÂwniezÇ udosteÎpnienia søowa BozÇego
zaroÂwno wyksztaøconym (Kazania sÂwieÎtokrzyskie, Psaøterz florianÂski), jak i ludziom prostym (Psaøterz puøawski)23. RozwoÂj przekøadoÂw Biblii zwiaÎzany byø
niezaprzeczalnie z wynalezieniem druku przez Gutenberga (1455). PierwszaÎ
drukowanaÎ przez niego pozycjaÎ byøa wøasÂnie Biblia. Jego wynalazek bardzo
szybko rozpowszechniø sieÎ w Europie i przyczyniø sieÎ do obnizÇenia cen ksiaÎzÇek.
Do pierwszych drukoÂw polskich nalezÇy fragment z prologu do Ewangelii sÂw.
Jana (J 1,1±20), zamieszczony na ostatniej stronie øacinÂskiego dzieøa Septem
canonicae epistole beatorum apostolorum Iacobi, Petri, Joannie, Nicolai et Judae, wydanego w Krakowie u Hallera w 1514 r. W Krakowie u Wietora wyszøy
drukiem inne polskie przekøady: w 1522 r. tøumaczenie Hieronima z Wielunia
Ecclesiastes. KsieÎgi Salomonowe, ktoÂre polskim wykøadem kaznodziejskim mianujemy; w 1536 i 1541 r. wydana zostaøa KsieÎga Salomona Eklezjastyk w tøumaczeniu Piotra z Poznania. U F. Unglera, w Krakowie okoøo 1526 r. wydano
inkunabuø (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Zakøadu im. OssolinÂskich
1.60.862), ktoÂry zawieraø fragmenty z KsiaÎg Rodzaju i PowtoÂrzonego Prawa,
20

Por. K. Bukowski, Biblia a literatura polska, PoznanÂ 1988, s. 45.
Por. S. Dobrzycki, ¹Psaøterzº Kochanowskiego. Jego powstanie, zÂroÂdøa i wzory, RWFPAU
48(1911), s. 1±144; M. Peter, Psaøterz w wersji Jana z Czarnolasu, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº
[dalej: RBL] 34(1981) nr 5, s. 257±262.
22
Por. J. Szeruda, Biblia GdanÂska i inne tøumaczenia, http://www.luteranie.pl/www/biblioteka/dpisma/szeruda1.htm, s. 1.
23
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 86.
21
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wyjaÎtki z czterech Ewangelii i apokryficznej Historii o sÂw. Annie. KsieÎga Tobiasza wydana zostaøa w Krakowie w 1539 i 1545 r. u Macieja Szarffenbergera.

II. BIBLIA POLSKA W OKRESIE REFORMACJI

Pierwsze w historii, jesÂli nie liczycÂ Biblii kroÂlowej Zofii, przekøady caøej
Biblii na jeÎzyk polski pojawiajaÎ sieÎ w okresie reformacji, ktoÂra wydatnie
wzmogøa zainteresowanie BibliaÎ. Protestanci czynili to, pozostajaÎc wierni dewizie Marcina Lutra sola Scriptura, katolicy natomiast przede wszystkim z pobudek apologetycznych (obrona sÂwieÎtej wiary katolickiej przed falaÎ protestantyzmu).
JednaÎ z decydujaÎcych roÂl w dziejach protestantyzmu w Polsce odegraø wasal
Polski, ksiaÎzÇeÎ Albrecht (1490±1568)24, ostatni mistrz zakonu krzyzÇackiego
i pierwszy ksiaÎzÇeÎ pruski, ktoÂry w 1522 r. przyjaÎø naukeÎ Lutra. Z jego inicjatywy
drukowano w KroÂlewcu pierwsze ksiaÎzÇki reformacyjne w jeÎzyku polskim. On
marzyø takzÇe o polskim przekøadzie Biblii, aby ludnosÂci polskiej, mieszkajaÎcej
w Prusach, uøatwicÂ poznanie ¹prawdziwej wiaryº. W 1551 r. w KroÂlewcu zostaøy
wydane po polsku przez Jana Seklucjana najpierw Ewangelia wedøug sÂw. Mateusza, potem zasÂ cztery Ewangelie. Sam Seklucjan (²1578) byø jednym z pierwszych propagatoroÂw luteranizmu na ziemiach polskich. W 1552 r. Seklucjan
wydaø caøy Nowy Testament; przez wieki (do 1906 r.) byø uwazÇany za jego
tøumacza. W rzeczywistosÂci jednak przekøadu dokonaø Stanisøaw Murzynowski25. Rozpowszechniøo sieÎ ono nie tylko w Prusach, ale dotarøo takzÇe w gøaÎb
Polski. KroÂlewiecki przekøad zawieraø takzÇe komentarze. Na marginesie umieszczano teksty paralelne przekøadanego tekstu, kroÂtkie objasÂnienia uzÇytych
wyrazoÂw oraz inne mozÇliwosÂci ich tøumaczenÂ. Na konÂcu kazÇdego rozdziaøu
Ewangelii Mateusza znajduje sieÎ wøasÂciwy komentarz, ktoÂry w rzeczywistosÂci
jest komentarzem do trzech pozostaøych Ewangelii (w pozostaøych Ewangeliach komentarz jest obecny tylko sporadycznie). W roku 1556, tj. w roku
ostatniego wydania kroÂlewieckiego Nowego Testamentu, ukazaø sieÎ katolicki
Nowy Testament wydany u Szarffenbergera w Krakowie, o ktoÂrym juzÇ wspomnielisÂmy uprzednio (Nowy Testament Szarffenbergera), oddziaøujaÎcy nie tylko
na katolikoÂw, ale takzÇe protestantoÂw. Przekøadu dokonaø Marcin Bielski
w oparciu o WulgateÎ. Przekøad ten, wznawiany kilkakrotnie (1564; 1566,
1568), wyparø przekøad Murzynowskiego26.

24
25

H. Wojtyska, Albrecht Pruski, w: EK, t. 1, kol. 313±314.
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 156, 173±175.
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Przekøadu caøego Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski jako pierwsi dokonali
katolicy. Wydano go w 1561 r. w Krakowie u Szarffenbergera pod nazwaÎ Biblia
Leopolity. Zostaøa ona dedykowana kroÂlowi Zygmuntowi II Augustowi. Praca
ta z powodu zbyt dowolnego tøumaczenia, ktoÂrego z Wulgaty dokonaø Jan
Kasprowicz Nicz z Lwowa (pseudonim Leopolita ± Lwowianin), wykøadowca
Uniwersytetu JagiellonÂskiego, nie zadowoliøa odbiorcoÂw zaroÂwno katolickich,
jak i protestanckich27. Byø to czas bardzo silnego rozwoju protestantyzmu
w Polsce. Od lat pieÎcÂdziesiaÎtych XVI w. zaczynajaÎ w Polsce wspoÂøzawodniczycÂ
z luteranami kalwini, czyniaÎc z PinÂczowa pod Krakowem swoÂj centralny osÂrodek. Oni to wøasÂnie, jeszcze przed wydaniem Biblii Leopolity, mysÂlaÎ o wøasnym
tøumaczeniu Biblii. Peøen przekøad Biblii ukazaø sieÎ w BrzesÂciu Litewskim
w 1563 r. (staÎd nazwa Biblia Brzeska), dzieÎki staraniom i finansowemu wsparciu ksieÎcia Mikoøaja Krzysztofa Radziwiøøa ¹Czarnegoº (staÎd niektoÂrzy nazywajaÎ jaÎ BibliaÎ RadziwiøøowskaÎ). W pierwszym okresie jej istnienia byøa jednak
nazywanaÎ PinczowskaÎ. Nie byøo caøkowitego drugiego wydania. Nowy Testament wyszedø w NiesÂwiezÇu (1563, 1568), Wilnie (1580, 1593), Ewangelie i Dzieje Apostolskie w Toruniu (1585), a Psaøterz w BrzesÂciu (1564). Ta Biblia søuzÇyøa
polskim protestantom azÇ do roku 1632, kiedy wydano tzw. BiblieÎ GdanÂskaÎ.
Zostaøa przeøozÇona z jeÎzyka hebrajskiego, greckiego i øacinÂskiego, chociazÇ niewaÎtpliwy wpøyw miaøy takzÇe przekøady francuskie FeÂvre'a d'Etaplesa oraz Roberta Etienne'a. Jest to drugi, po Psaøterzu florianÂskim, polski tekst biblijny
z wersetami numerowanymi. NiektoÂrzy okresÂlajaÎ jaÎ mianem arcydzieøa przekøadowego i jeÎzykowego. Wobec zbyt dosøownej Biblii Leopolity w Biblii Brzeskiej urzeka bardzo gøadki, zwarty i dynamiczny jeÎzyk28. Biblia ta posiada
komentarze do tekstu, umieszczone na bocznym i dolnym marginesie, argumenty, ktoÂre poprzedzajaÎ kazÇdaÎ ksieÎgeÎ Starego Testamentu (podanie tresÂci
ksieÎgi, wyjasÂnienie nazwy), jak roÂwniezÇ inne pomoce, uøatwiajaÎce odbioÂr tekstu
wiernym (np. kalendarze czytanÂ ze Starego i Nowego Testamentu, ktoÂrego
celem byøo rozøozÇenie lektury Biblii na caøy rok). Na dzieje tego druku wpøyneÎøa zapewne sytuacja wewnaÎtrz samego obozu kalwinoÂw. WieÎkszosÂcÂ tøumaczy
przeszøa do obozu arianÂskiego, staÎd bardzo szybko oskarzÇano to tøumaczenie
o naleciaøosÂci arianÂskie.
Jednym z najwieÎkszych przeciwnikoÂw Biblii Brzeskiej byø Szymon Budny
(1532±1596), ktoÂry podjaÎø sieÎ nowego przekøadu Biblii. Zostaø on wydany
w 1572 r. czeÎsÂciowo w NiesÂwiezÇu, czeÎsÂciowo w Uzdzie, z pomocaÎ braci Hektora
i Albrechta KawieczynÂskich, drukarzy w NiesÂwiezÇu. Najpierw Budny pracowaø
nad poprawieniem Biblii Brzeskiej, potem jednak zdecydowaø sieÎ na dokonanie
26

Wnikliwe poroÂwnanie tych dwoÂch przekøadoÂw czytelnik znajdzie w: Kossowska, dz. cyt.,
t. 1, s. 185±198.
27
Por. Szeruda, Biblia GdanÂska..., s. 2.
28
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 247. Autorka wyrazÇa swojaÎ opinieÎ o tym tøumaczeniu:
¹CzytajaÎc nieraz trudno uwierzycÂ, zÇe mozÇna byøo tak pieÎknie pisacÂ przed Kochanowskimº.
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wøasnego przekøadu z oryginaøu hebrajskiego, greckiego i øaciny. Przez marginalia, w ktoÂrych Budny podaje roÂzÇne wyjasÂnienia, przebija postacÂ niezwykøego
tøumacza, znajaÎcego roÂzÇne przekøady Pisma SÂwieÎtego oraz jego komentatoroÂw.
NiektoÂrzy uznajaÎ go za pierwszego polskiego krytyka tekstoÂw biblijnych, a jego
przekøad mozÇna byøoby nazwacÂ pierwszym naukowym przekøadem Biblii
w Polsce29. Budny wydaø potem jeszcze swoÂj Nowy Testament (w èosku
w 1574 i prawdopodobnie w BrzesÂciu w 1584), ktoÂry staø sieÎ wyrazem jego
przekonanÂ w sprawie wiary. W opozycji do Nowego Testamentu Budnego
wyrasta przekøad Nowego Testamentu, dokonany przez ministra arianÂskiego
zboru w Lublinie, Marcina Czechowica (1532±1613), czoøowej postaci polskiego ruchu antytrynitarskiego30. Wydany zostaø w 1577 r. w Rakowie.

III. BIBLIA W PRZEKèADZIE KS. JAKUBA WUJKA
I BIBLIA GDANÂSKA

Biblia Brzeska i NiesÂwieska miaøy stacÂ sieÎ gøoÂwnymi Bibliami polskimi.
W przedmowie do jednej i drugiej atakowano polskie katolickie przekøady caøej
Biblii czy Nowego Testamentu. Protestanci przewyzÇszali katolikoÂw zaroÂwno
pod wzgleÎdem ilosÂci wydanÂ, jak i ich jakosÂci. Posiadaøy one, w odroÂzÇnieniu od
wydanÂ katolickich, bogate komentarze (Biblia Leopolity miaøa ubogie ich namiastki), ktoÂre søuzÇyøy nie tylko do lepszego zrozumienia tresÂci czy wnikliwszego czytania Pisma SÂwieÎtego, ale takzÇe do walki z przeciwnikami wyznaniowymi. Ich jeÎzyk w poroÂwnaniu z przekøadami katolickimi, ktoÂre zbyt rygorystycznie trzymaøy sieÎ systemu jeÎzykowego Wulgaty, byø o wiele lepszy i pieÎkniejszy. Przekøady protestanckie budziøy zainteresowanie katolikoÂw. StaÎd w obozie
katolickim odczuwano coraz wyrazÂniej potrzebeÎ nowego, lepszego przekøadu
Biblii. Takiego przekøadu dokonaø ks. Jakub Wujek (1541±1597)31, ktoÂrego
zadanie ¹nie polegaøo tylko na przywroÂceniu mocno zachwianych proporcji
29
TeÎ tezeÎ udowadnia juzÇ H. Merczyng, Szymon Budny jako krytyk tekstoÂw biblijnych, KrakoÂw 1913. Dokøadne omoÂwienie caøego przekøadu w: Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 264±276.
30
J. Misiurek, Czechowic Marcin, w: EK, t. 3, kol. 792±794.
31
Ks. Jakub Wujek, jak pisze ks. prof. W. Chrostowski (Geneza i oddziaøywanie Biblii ks. Jakuba Wujka, w: Pan moim sÂwiatøem. KsieÎga pamiaÎtkowa dla KsieÎdza Profesora Jerzego Chmiela
w 65 roczniceÎ urodzin, zebraø i oprac. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 101), nie doczekaø sieÎ
w Polsce biografii, na jakaÎ zasøuzÇyø. NajwazÇniejsze zÂroÂdøowe opracowanie stanowi: J. Poplatek,
Obecny stan badanÂ nad zÇyciem Jakuba Wujka T.J. i program dalszej pracy, ¹Polonia Sacraº 3(1950)
nr 1±2, s. 20±65. Zob. takzÇe: Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 101±109; Kossowska, dz.
cyt., t. 1, s. 317±320; J. Chmiel, MøodosÂcÂ i wyksztaøcenie ks. Jakuba Wujka, ¹Studia Gnesnensiaº
[dalej: SGn] 1(1975), s. 355±358; T. Hanelt, Ks. Jakub Wujek w zakonie jezuitoÂw, SGn 1(1975),
s. 358±360.

210

KS. DARIUSZ KOTECKI

ilosÂciowych, ale przede wszystkim na daniu przekøadu, ktoÂry moÂgøby sprostacÂ
wyzwaniom postawionym przez protestantoÂw, a w szczegoÂlnosÂci odznaczajaÎcej
sieÎ niemaøymi walorami jeÎzykowymi Biblii brzeskiej, ktoÂre i sam Wujek doceniaø, dajaÎc temu wyraz w przedmowie do wøasnego tøumaczenia Nowego Testamentuº32. Okoøo roku 1584 ks. Jakub Wujek otrzymaø zgodeÎ na przekøad od
generaøa jezuitoÂw Claudia Aquavivy, zarekomendowany przez swojego przeøozÇonego Marcina LaterneÎ jako ¹Polonus Semi-Ciceroº (¹polski poÂø-Cyceronº), z bøogosøawienÂstwem papiezÇa Grzegorza XIII33. KsiaÎdz Wujek, znajaÎcy
øacineÎ i grekeÎ, nadawaø sieÎ do tego zadania znakomicie. Ceniono roÂwniezÇ jego
zapaø w dyskusjach z innowiercami. PraceÎ nad przekøadem rozpoczaÎø okoøo
roku 1585 i prowadziø jaÎ do konÂca zÇycia34. Praca nad przekøadem trwaøa etapami. W 1593 r. wyszedø w druku w Krakowie, u Andrzeja Piotrowczyka, Nowy
Testament: Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Znowu z øacinÂskiego i greckiego na polskie wiernie i szczerze przeøozÇony i argumentami albo
sumariuszami kazÇdych ksiaÎg i adnotacjami po brzegach objasÂniony. Søowo
¹znowuº w tytule nie oznacza ¹po raz drugiº, lecz ¹na nowoº35, co wskazuje,
zÇe w intencji samego Wujka nalezÇaøoby ten przekøad umiesÂcicÂ w konteksÂcie
tych, ktoÂre ukazaøy sieÎ wczesÂniej, o ktoÂrych zresztaÎ wspomina sam tøumacz
(wymienia BiblieÎ Leopolity, BrzeskaÎ, Seklucjanowa, Nowy Testament Budnego, przekøad Murzynowskiego)36. Wujkowy przekøad dokonany zostaø z jeÎzyka
øacinÂskiego i greckiego. BibliaÎ Wujka byøa øacinÂska Wulgata, ktoÂraÎ SoboÂr Trydencki (4 sesja, 8 kwietnia 1546 r.) uznaø za autentycznaÎ (przekøad Wulgaty jest
zgodny co do istoty z oryginaøem, a przez to wolny od bøeÎdu w sprawach wiary
i obyczajoÂw). Nie powinna zatem dziwicÂ kolejnosÂcÂ w przedstawieniu jeÎzykowych zÂroÂdeø. RoÂzÇnego rodzaju ¹argumentyº, ¹summariuszeº czy ¹annotacjeº
byøy wøasÂciwie komentarzem egzegetyczno-teologicznym autora, o charakterze
dogmatycznym i apologetycznym, do ktoÂrego wykorzystaø Wujek swoje dosÂwiadczenie nie tylko teologa, apologety, polemisty, ale takzÇe pisarza i kaznodziei37. Stanowiøy one przeciwwageÎ komentarzy proponowanych przez wydania protestanckie i wøaÎczyøy sieÎ w czynnaÎ konfrontacjeÎ z protestantyzmem.
W tym samym roku wydaø Wujek w Krakowie Psaøterz: Teraz znowu z øacinÂskiego, z greckiego i zÇydowskiego na Polski jeÎzyk z pilnosÂciaÎ przeøozÇony i Argumentami i Annotacyjami objasÂniony. Do przekøadu Psaøterza, jak i zresztaÎ
caøego Starego Testamentu, sieÎgnaÎø on po tekst øacinÂski, grecki oraz hebrajski,
32

S. Koziara, Biblia Wujka w jeÎzyku i kulturze polskiej, ¹Konspektº 2003 nr 14/15, s. 129.
Por. Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 104±105.
34
Cytat za: J. Starnowski, Czterechsetlecie Biblii Jakuba Wujka. Refleksje rocznicowe, ¹Bobolanumº 9(1998), s. 73.
35
Por. H. Langkammer, Polski przekøad Biblii Wujka na tle zmaganÂ i potrzeb religijno-teologicznych oÂwczesnego KosÂcioøa w Polsce, ¹Bobolanumº 9(1998), s. 54.
36
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 320±321.
37
Por. S. Grzybek, Ks. Jakub Wujek jako biblista i teolog, SGn 1(1975), s. 305±314.
33
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wzgleÎdnie aramejski (nazywany za czasoÂw Wujka ¹jeÎzykiem zÇydowskimº).
W 1594 r., a wieÎc rok po pierwszym wydaniu, ukazaøo sieÎ drugie wydanie
Nowego Testamentu. W tym miejscu ujawnia sieÎ wiernosÂcÂ Wujka KosÂcioøowi
katolickiemu. SoboÂr Trydencki, ktoÂry ogøosiø autentycznosÂcÂ Wulgaty, nakazaø
jednoczesÂnie wydanie jej urzeÎdowego tekstu krytycznego. W 1590 r. ukazaøa sieÎ
tzw. Wulgata SykstynÂska, ktoÂraÎ jako wydanie wzorcowe nakazaø opublikowacÂ
papiezÇ Sykstus V. W 1592 r., wkroÂtce po sÂmierci papiezÇa Sykstusa V, papiezÇ
Klemens VIII wydaø WulgateÎ, ktoÂra zostaøa oczyszczona z niefortunnych poprawek wprowadzonych przez Sykstusa V. Byøa to tzw. Wulgata KlementynÂska.
Wujek nie posiadaø jej przy pierwszym wydaniu Nowego Testamentu. Kiedy
moÂgø z niej skorzystacÂ, dokonaø w nowym wydaniu rewizji tekstu oraz zmniejszyø ilosÂcÂ uwag krytycznych, ktoÂre miaøy søuzÇycÂ przede wszystkim prostowaniu
bøeÎdoÂw innowiercoÂw, przez co wydanie ukazaøo sieÎ w zmniejszonym for±
macie38.
Dopiero dwa lata po sÂmierci ks. Jakuba Wujka, czyli w 1599 r., wydano
w Krakowie w drukarni èazarzowej, nakøadem prymasa Stanisøawa Karnkowskiego, przekøad caøego Pisma SÂwieÎtego. Tekstem przygotowanym przez Wujka zajeÎøa sieÎ specjalna komisja (Komisja PieÎciu z ks. Stanisøawem Grodzickim
na czele). Badacze saÎ poroÂzÇnieni co do dziaøania tej komisji. Dla jednych byøa
to komisja cenzorska, ktoÂrej praceÎ oceniajaÎ jako ¹katastrofeÎº Wujkowego
dzieøa, nazywajaÎc wydanie z 1599 r. ¹BibliaÎ niby-WujkowaÎº. Inni natomiast
saÎ zdania, zÇe komisja po stwierdzeniu, zÇe przekøad byø dobrze przygotowany,
zezwoliøa na jego druk bez wieÎkszych poprawek39. Tytuø caøego dzieøa byø dosÂcÂ
rozbudowany: Biblia to jest ksieÎgi Starego Testamentu, wedøug øacinÂskiego przekøadu starego w KosÂciele powszechnym przyjeÎtego, na polski jeÎzyk znowu z pilnosÂciaÎ przeøozÇone z dokøadaniem tekstu zÇydowskiego i greckiego, i z wykøadem
katolickim trudniejszych miejsc do obrony wiary sÂwieÎtej powszechnej przeciw
kacerzom tych czasoÂw nalezÇaÎcych, przez Jakuba Wujka z WaÎgrowca SJ. ChociazÇ tøumaczenie dokonane zostaøo z Wulgaty, to jednak Wujek nie lekcewazÇyø
ksiaÎg sÂwieÎtych w oryginale; sieÎgaø do tekstoÂw pierwotnych, aby sprostacÂ wyzwaniom, ktoÂre niosøa reformacja odrzucajaÎca TradycjeÎ kosÂcielnaÎ i podkresÂlajaÎca znaczenie i wartosÂcÂ oryginaøoÂw40. W tytule zaznacza sieÎ wyrazÂnie cel polemiczny (¹przeciw kacerzomº) i apologetyczny (¹do obrony wiary sÂwieÎtej
powszechnejº) przekøadu, co mozÇe dzisiaj, w dobie rozwijajaÎcego sieÎ ekumenizmu, razicÂ, ale jest czymsÂ zupeønie normalnym, jezÇeli spojrzymy na to w konteksÂcie historycznym wøasÂciwym dla Jakuba Wujka. Trzeba sobie usÂwiadomicÂ,
zÇe czeÎsÂcÂ tøumaczy protestanckich ze wzgleÎdoÂw doktrynalnych trzymaøa sieÎ sÂcisÂle jeÎzykoÂw oryginalnych, mimo zepsucia tekstu w znanych wtedy tekstach he38
39
40

Por. Langkammer, art. cyt., s. 54.
Por. Koziara, art. cyt., s. 131.
Por. Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 114.
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brajskich, a zwøaszcza greckich. Sam Wujek o ¹zepsuciu tekstuº hebrajskiego
moÂwiø w Przedmowie do Czytelnika i podkresÂlaø, zÇe tekst øacinÂski jest ¹lepszy,
pewniejszy, gruntowniejszy [...], jest apostolski, to jest, izÇ sieÎ z greckim przetøumaczeniem zgadzaº41. Michaø Wojciechowski podkresÂla: ¹Ks. Jakub Wujek
przyjaÎø tekst Wulgaty jako lepszy pod wzgleÎdem krytyki tekstu, ale sieÎgnaÎø tezÇ
do oryginaøoÂw i do Septuaginty, zwøaszcza w celu ustalenia dokøadnego znaczenia søoÂw. Lepsza naukowa metoda nie byøa wtedy mozÇliwaº42. Dokonywaø
czegosÂ, co obecnie nazywa sieÎ krytykaÎ tekstu biblijnego: dostrzegajaÎc roÂzÇnice
mieÎdzy tekstem Wulgaty a greckim, dokonywaø wyboru mieÎdzy jednaÎ lekcjaÎ
a drugaÎ, zaznaczajaÎc przy pomocy specjalnych znakoÂw rozbiezÇnosÂci.
Oddziaøywanie Biblii Wujka byøo przeogromne. Przez ponad trzy i poÂø
wieku (366 lat) peøniøa ona roleÎ tøumaczenia kanonicznego dla katolikoÂw polskich i zastaÎpiona zostaøa praktycznie dopiero przez BiblieÎ TysiaÎclecia (1965).
Do poøowy XIX wieku nie pojawiøo sieÎ w Polsce zÇadne nowe tøumaczenie
katolickie Biblii. O jej przyjeÎciu przez katolikoÂw zdecydowaøy nie tylko walory
teologiczne, ale takzÇe pieÎkno jej polszczyzny, ktoÂraÎ okresÂla sieÎ nawet mianem
¹polszczyzny natchnionejº43, a samego Wujka jako tego, ktoÂry ¹daø mowie
polskiej Pismo SÂwieÎteº44. Przekøad Wujka wspoÂøtworzyø i wpøywaø na rozwoÂj
polszczyzny45 oraz ksztaøtowaø tozÇsamosÂcÂ i kultureÎ polskaÎ46. Søusznie zauwazÇa
Stanisøaw Koziara: ¹Fakt owej kilkuwiekowej obecnosÂci w kulturze religijnej
narodu jednego przekøadu uznacÂ nalezÇy za swoisty fenomen jeÎzykowo-kulturowy, niemajaÎcy praktycznie precedensu w europejskich jeÎzykachº47. Ten sam
autor upatruje w Biblii Wujka wzorzec stylu biblijnego w literaturze polskiej,
co jest widoczne w dzieøach Wespazjana Kochowskiego, Adama Mickiewicza,
Juliusza Søowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisøawa WyspianÂskiego
czy Leopolda Staffa48. Dla PolakoÂw opuszczajaÎcych w XIX wieku ziemieÎ ojczystaÎ Biblia Wujka byøa skarbnicaÎ mowy ojczystej i czeÎsto podreÎcznikiem do
nauki jeÎzyka polskiego. MozÇna zatem moÂwicÂ nie tylko o kulturowej, ale i narodowej wartosÂci tej Biblii, czego znakomitym sÂwiadectwem jest opowiadanie
Henryka Sienkiewicza Wspomnienie z Marizopy, w ktoÂrym narrator (porte41
Por. D. BienÂkowska, Jak Jakub Wujek Pismo sÂwieÎte na jeÎzyk polski przekøadaø, ¹Bobolanumº 9(1998), s. 29±30.
42
Wojciechowski, art. cyt., s. 254. Na ten temat zob. takzÇe Langkammer, art. cyt., s. 60±61.
43
Zob. J. Chmiel, ¹Polszczyzna natchnionaº. Sesja w UJ w 400-lecie sÂmierci Ks. Jakuba
Wujka, RBL 52(1999) nr 3, s. 213±214.
44
Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 117.
45
Por. I. Kwilecka, Staropolskie przekøady Biblii jako czynnik sprawczy zmian jeÎzykowych,
w: Uwarunkowania i przyczyny zmian jeÎzykowych, Warszawa 1994, s. 61±70.
46
Szerzej na ten temat: S. Sawicki, ¹Bibliaº Wujka w kulturze polskiej, SGn 1(1975), s. 315±
320; J. Chmiel, 400-lecie Biblii ks. Jakuba Wujka SJ, RBL 52(1999) nr 1, s. 1±7; Chrostowski,
Geneza i oddziaøywanie..., s. 117±125.
47
Koziara, art. cyt., s. 131.
48
Por. tamzÇe, s. 132.
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-parole pisarza) spotyka seÎdziwego emigranta z czasoÂw powstania styczniowego, ktoÂry zwraca jego uwageÎ osobliwaÎ polszczyznaÎ, rodem z innej epoki. Na
pytanie, skaÎd u niego taki jeÎzyk, odpowiada: ¹JednaÎ ksiaÎzÇkeÎ mam w domu:
BiblieÎ Wujka, ktoÂraÎ czytujeÎ co dzienÂ, abym nie zapomniaø mowy mojej i nie staø
sieÎ niemym w jeÎzyku ojcoÂw moichº49. Znakomity badacz i znawca Biblii Wujka, ks. prof. Janusz Frankowski w søowie wsteÎpnym do jej wydania w 1999 r.
napisaø: ¹ImponujaÎca pod kazÇdym wzgleÎdem Biblia Wujkowa zapanowaøa niepodzielnie w katolicyzmie polskim i utrzymywaøa swoÂj prymat przez ponad trzy
i poÂø wieku. Warto sobie zdacÂ spraweÎ, co to znaczy. A oznacza to, zÇe przez 350
lat ten tekst byø czytany w kazÇdaÎ niedzieleÎ we wszystkich katolickich kosÂcioøach
w Polsce i w polskich osÂrodkach za granicaÎ. Przez ponad 350 lat duchowienÂstwo
i tysiaÎce, tysiaÎce wiernych chøoneÎøy z tego tekstu tresÂci biblijne i polskie søowo.
W ten tekst wczytywali sieÎ ludzie kultury, a wsÂroÂd nich wieszczowieº50. O oddziaøywaniu i popularnosÂci Biblii Wujkowej sÂwiadczaÎ jej wydania. Ich liczba do
naszych czasoÂw przekroczyøa setkeÎ. W XIX w. byøa wydawana w roÂzÇnych miastach (Petersburg, LwoÂw, WiedenÂ, PoznanÂ), co wieÎcej, byøa drukowana takzÇe
przez protestantoÂw (Lipsk, Berlin i WiedenÂ), ktoÂrzy dostrzegali wartosÂcÂ jej
przekøadu. Byøa tezÇ wielokrotnie wznawiana przez Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne51. Oddziaøywanie Biblii Wujka byøo tak powszechne
i silne, zÇe nie ma ani odrobiny przesady w uznaniu jej za BiblieÎ polskaÎ. Ona
bowiem staøa sieÎ przekøadem narodowym, w zestawieniu z ktoÂrym przez døugi
okres inne przekøady nie miaøy w ogoÂle szans52. PamieÎcÂ o Biblii Wujka ozÇyøa
w zwiaÎzku z czterechsetleciem jej wydania w 1999 r. oraz Wielkim Jubileuszem
roku 2000. W 1999 r. ukazaøo sieÎ staraniem ks. prof. Janusza Frankowskiego jej
kolejne wydanie53.
Czym dla katolikoÂw byøa Biblia Wujka, tym dla protestantoÂw staøa sieÎ
Biblia GdanÂska. Po wydarzeniach zwiaÎzanych z BibliaÎ BrzeskaÎ, kalwini odczuwali potrzebeÎ opracowania nowego przekøadu Pisma SÂwieÎtego, czego dali wyraz na synodach KosÂcioøa helweckiego. Sprawa ta jeszcze bardziej ozÇyøa, kiedy
zaczeÎøa rozchodzicÂ sieÎ wiesÂcÂ, zÇe Marcin Janicki, pastor zboru reformowanego
w Secyminie w Sandomierskiem, dokonaø przekøadu caøej Biblii z oryginaøu.
49
H. Sienkiewicz, WyboÂr nowel i opowiadanÂ, oprac. T. Bujnicki (BN, Seria 1, nr 231), Wrocøaw 1988, s. 408.
50
J. Frankowski, Søowo wsteÎpne autora transkrypcji, w: Biblia w przekøadzie ksieÎdza Jakuba
Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ¹Bº oryginalnego tekstu z XVI w. i wsteÎp (Prymasowska Seria
Biblijna), Warszawa 1999, s. XX.
51
Por. Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 122±123.
52
Por. tamzÇe, s. 123. Innego zdania jest J. Szeruda, Biblia GdanÂska..., s. 4: ¹Dzieøo jego
[Wujka] odznacza sieÎ sÂcisøosÂciaÎ i wszechstronnosÂciaÎ, lecz co do polotu i pieÎkna nie doroÂwna Biblii
brzeskiej a co do oryginalnosÂci Biblii niesÂwieskiejº. W takiej opinii autor pozostaje chyba osamotniony.
53
Biblia w przekøadzie ksieÎdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ¹Bº oryginalnego
tekstu z XVI w. i wsteÎp (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 1999.
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W 1600 r. na synodzie w OzÇarowie podjeÎto decyzjeÎ o wydaniu Pisma SÂwieÎtego
tego tøumacza, ktoÂraÎ zatwierdziø synod beøzÇycki w 1603 roku. Synod w Baranowie w 1604 r. zapewniø sÂrodki materialne na pokrycie kosztoÂw druku. Miaø to
bycÂ przekøad trzech zjednoczonych KosÂcioøoÂw ewangelickich. Polecono dokøadnie zbadacÂ ten przekøad. Do tej pracy wyznaczono Daniela Mikoøajewskiego (1560±1633), pastora helweckiego w Radziejowie na Kujawach, oraz Teofila
Turnowskiego, superintendenta braci czeskich w Wielkopolsce, ktoÂrym zalecono, aby przekøad Janickiego poroÂwnali z BibliaÎ BrzeskaÎ, czeskaÎ, francuskaÎ,
øacinÂskaÎ Pagninusa i WulgataÎ oraz umiesÂcili swoje uwagi. Niewiele mamy widomosÂci o tej pracy i jej wynikach. NajwazÇniejsze jest jednak to, zÇe reÎkopis
Janickiego zaginaÎø i do wydania Biblii nie doszøo. W GdanÂsku w 1606 r. w drukarni wdowy Guilhelma Gilmothana ukazaø sieÎ natomiast tylko Nowy Testament, ktoÂry do dzisÂ zwany jest gdanÂskim. Trudno powiedziecÂ, czy tekst ten
zawiera tøumaczenie Janickiego. Opinie badaczy saÎ podzielone. Jedni traktujaÎ
go jako rewizjeÎ Biblii Brzeskiej, dokonanaÎ przez Mikoøajewskiego, inni natomiast przyporzaÎdkowujaÎ przekøad tekstowi Janickiego, poprawionemu przez
Mikoøajewskiego, przy skromnym udziale Turnowskiego. W Przedmowie wyrazÂnie zostaje zaznaczony cel polemiczny przekøadu. Ma stacÂ sieÎ on narzeÎdziem
walki z przekøadami katolickimi. Tøumaczenia dokonano dla wyznawcoÂw konfesji kalwinÂskiej i augsburskiej, co mogøo bycÂ mozÇliwe dzieÎki uchwaøom ugody
sandomierskiej pomieÎdzy protestantami z roku 1570, umocnionym w 1573 r.
przez publiczno-prawny akt Konfederacji Warszawskiej. Wydanie Nowego
Testamentu wywoøaøo pewne niezadowolenie, bycÂ mozÇe spowodowane zbyt
daleko idaÎcym odsteÎpstwem od Biblii Brzeskiej. Wydanie caøej Biblii opoÂzÂniaøo
sieÎ. Synody protestanckie przypominaøy Mikoøajewskiemu, aby trzymaø sieÎ
tekstu brzeskiego. On oficjalnie przyznawaø im racjeÎ i godziø sieÎ na wszystko,
w rzeczywistosÂci jednak dokonaø zupeønie nowego przekøadu, ktoÂrego druk
u HuÈnefelda w GdanÂsku rozpoczeÎto w 1630 r., a ukonÂczono w roku 163254.
Styl tego przekøadu w poroÂwnaniu z potocznym stylem Biblii Brzeskiej jest
namaszczony i godny. Zajmuje on poczesne miejsce nie tylko wsÂroÂd przekøadoÂw protestanckich, ale i wsÂroÂd tøumaczenÂ Biblii na jeÎzyk polski. KsiaÎdz Jan
Szeruda napisaø o niej: ¹Stanowi ona w literaturze polskiej konÂcowy etap døugiego okresu rozwoju jeÎzyka religijnego i biblijnego, ktoÂrego dokumenty mamy
w psaøterzach i Bibliach zaroÂwno katolickich, jak i ewangelickichº55. Prace
filologiczne pokazujaÎ jednak, zÇe Biblia GdanÂska, ktoÂra miaøa stacÂ sieÎ odpowiedziaÎ na tøumaczenie katolickie, zdradza wyrazÂne powinowactwo w zakresie
warstwy jeÎzykowej z tekstem Wujka56. StaÎd chyba bardziej søuszne jest stwier54
Na temat genezy Biblii GdanÂskiej zob. J. Szeruda, Geneza i charakter Biblii GdanÂskiej,
Warszawa 1932; M. Kossowka, Biblia w jeÎzyku polskim, t. 2, PoznanÂ 1969, s. 85±99.
55
Szeruda, Biblia GdanÂska..., s. 6.
56
Tak: Kossowska, dz. cyt., t. 2, s. 99±105.
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dzenie Koziary: ¹PodobienÂstwo jeÎzyka obydwu przekøadoÂw oraz fenomen ich
kilkuwiekowej obecnosÂci legøy ostatecznie u zÂroÂdeø ksztaøtowania sieÎ z czasem
daleko idaÎcej stylowej odreÎbnosÂci polszczyzny biblijnej, tworzenia sieÎ swoistego jej kodu i normy stylizacyjnejº57. Biblia GdanÂska byøa dla polskich protestantoÂw prawdziwie polskaÎ BibliaÎ praktycznie azÇ do roku 1975, kiedy to Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne wydaøo w Warszawie BiblieÎ to jest
Pismo sÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu, zwanaÎ BibliaÎ WarszawskaÎ.

IV. OD BIBLII WUJKA DO BIBLII TYSIAÎCLECIA
ÂW
I INNYCH PRZEKèADO

Przez wieki panowaøo przekonanie o nienaruszalnosÂci przekøadu Wujka.
Byøo ono oparte o dwie przesøanki: rzekomaÎ uchwaøeÎ synodu piotrkowskiego
z 1607 r., zalecajaÎcaÎ przekøad Wujka do powszechnego uzÇywania, oraz zatwierdzenie go przez samego papiezÇa (staÎd Wujkowi nadawano przydomek ¹polskiego Hieronimaº). TezeÎ o nienaruszalnosÂci tekstu Wujkowego podwazÇyø
Stanisøaw ChodynÂski. Na potrzebeÎ unowoczesÂnienia przekøadu zwroÂciø uwageÎ
biskup przemyski Michaø KorczynÂski. Pod wpøywem tych postulatoÂw podjeÎto
kilka proÂb ± mniej lub bardziej udanych ± modernizacji pisowni, skøadni i søownictwa. W tych przedsieÎwzieÎciach chodziøo nie tyle o zastaÎpienie przekøadu
nowym, ile o jego odnowienie pod wzgleÎdem jeÎzykowym. ProÂby te datuje sieÎ
na koniec XIX i poczaÎtek XX wieku. W okresie mieÎdzywojennym i po wojnie
ukazaøo sieÎ kilka nowych tøumaczenÂ tekstoÂw Wujka58. RoÂwnolegle do wydanÂ
uwspoÂøczesÂnionego tekstu Wujka ukazywaøy sieÎ nowe tøumaczenia Biblii, dokonywane zaroÂwno z tekstoÂw oryginalnych, jak i Wulgaty59. W dwudziestoleciu mieÎdzywojennym pojawiøy sieÎ postulaty uwspoÂøczesÂnienia polszczyzny biblijnej oraz uwzgleÎdnienia przy tøumaczeniach posteÎpu nowozÇytnych nauk biblijnych. KonsekwencjaÎ takiego stanu rzeczy byø postulat dokonania nowego
przekøadu ksiaÎg sÂwieÎtych na jeÎzyk polski. Pewne wiaÎzÇaÎce ustalenia zostaøy
podjeÎte na ZjezÂdzie BiblistoÂw Polskich w Krakowie (31 maraca ± 1 kwietnia
1937). Zebrali sieÎ na nim czoøowi biblisÂci z najwazÇniejszych osÂrodkoÂw teologicznych w Polsce (KrakoÂw, Warszawa, Lublin, Wilno i LwoÂw). W czasie
obrad pojawiø sieÎ mieÎdzy innymi postulat dokonania nowego przekøadu Biblii
z jeÎzykoÂw oryginalnych. Ta propozycja przyjeÎta zostaøa entuzjastycznie do
57

Koziara, art. cyt., s. 132.
Na temat tych proÂb zob. W. Smereka, Zarys bibliograficzny najwazÇniejszych wydanÂ Biblii
ks. Wujka 1593±1950, RBL 3(1950), s. 64±91; Kossowska, dz. cyt., t. 2, s. 322±323; E. Zawiszewski,
Dzieje Biblii Wujkowej, SGn 1(1975), s. 368±372; Witkowska, art. cyt., kol. 412±413.
59
Syntetycznie przedstawia wszystkie wydania: Witkowska, art. cyt., kol. 413.
58

216

KS. DARIUSZ KOTECKI

tego stopnia, zÇe omoÂwiono konkretne dziaøania dotyczaÎce publikacji tøumaczenia. Za wiarygodny dla sfinalizowania dzieøa uznano rok 1946 (czterechsetny jubileusz dekretu Soboru Trydenckiego odnoszaÎcego sieÎ do Pisma SÂwieÎtego). Ta propozycja nie zostaøa zaakceptowana przez wszystkich. Pojawiøy sieÎ
gøosy sprzeciwu z obawy przed wyparciem Biblii Wujka z religijnosÂci i kultury
polskiej, kwestionowano takzÇe potrzebeÎ upowszechniania tresÂci ksiaÎg biblijnych60. RealizacjeÎ tego przedsieÎwzieÎcia uniemozÇliwiø wybuch II wojny sÂwiatowej, w czasie ktoÂrej ¹najwieÎcej zgineÎøo biblistoÂwº61. Nowa sytuacja spoøeczno-polityczna po II wojnie sÂwiatowej roÂwniezÇ nie sprzyjaøa realizacji postulatu
nowego przekøadu Biblii. Postulat ten odzÇyø w dniach 6±8 kwietnia 1948 r.,
w czasie odbywajaÎcego sieÎ w Krakowie II Zjazdu Teologicznego, na ktoÂrym
jednym z gøoÂwnych postulatoÂw staøa sieÎ sprawa wydania nowego tøumaczenia
caøego Pisma SÂwieÎtego z jeÎzykoÂw oryginalnych. TakzÇe tym razem wskazano na
perspektyweÎ czasowaÎ, rok 1966, tj. tysiaÎclecie chrztu Polski. Kolejne lata przyniosøy wzmozÇone represje wøadzy komunistycznej wobec KosÂcioøa. Projekt
przeøozÇenia caøego Pisma SÂwieÎtego zostaø odøozÇony62. Ukazaøy sieÎ nowe tøumaczenia Nowego Testamentu, wsÂroÂd ktoÂrych najpopularniejszy okazaø sieÎ
przekøad ks. Eugeniusza DaÎbrowskiego, dokonany z Wulgaty, konfrontowany
z tekstem greckim, ktoÂry doczekaø sieÎ wielu wznowienÂ w Polsce i za granicaÎ
(nakøad przekroczyø dwa miliony egzemplarzy). W dniach 9±10 wrzesÂnia
1959 r. odbyøo sieÎ w Krakowie Seminarium Naukowe Polskich BiblistoÂw,
ktoÂre daøo poczaÎtek tradycji dorocznych sympozjoÂw biblistoÂw polskich: woÂwczas dojrzaøa decyzja dokonania nowego, caøosÂciowego przekøadu Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski z jeÎzykoÂw oryginalnych63. Taki byø poczaÎtek Biblii TysiaÎclecia, do ktoÂrej powstania przyczyniø sieÎ wielki biblista polski, o. prof.
Augustyn Jankowski OSB (1916±2005)64.
Do realizacji nowego przekøadu o. Jankowski staraø sieÎ zacheÎcicÂ najpierw
sÂrodowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kiedy jednak te zabiegi
nie przyniosøy skutku, podjeÎto decyzjeÎ, aby koordynowaniem prac translatorskich zajeÎli sieÎ benedyktyni tynieccy. Pozyskano okoøo czterdziestu biblistoÂw
z roÂzÇnych osÂrodkoÂw w kraju. Biblia TysiaÎclecia ujrzaøa sÂwiatøo dzienne kilka
miesieÎcy przed zakonÂczeniem II Soboru WatykanÂskiego (1962±1965), poÂzÂnaÎ
wiosnaÎ 1965 r., ale jej pierwsze egzemplarze zostaøy wycofane. Kilka miesieÎcy
poÂzÂniej trafiøa jednak do ksieÎgarnÂ. Przekøad zostaø dokonany z jeÎzykoÂw ory60

Por. W. Chrostowski, U poczaÎtkoÂw tradycji SympozjoÂw BiblistoÂw Polskich, ¹Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskichº 3(2006), s. 292±299.
61
W. Smereka, Ruch biblijny w Polsce, RBL 1(1948), s. 97.
62
Por. Chrostowski, U poczaÎtkoÂw tradycji SympozjoÂw..., s. 299±306.
63
Por. tamzÇe, s. 306±310.
64
Warto poznacÂ kulisy powstawania Biblii TysiaÎclecia: zob. A. Jankowski, Jak powstaøa
¹Biblia TysiaÎcleciaº, ¹Biuletyn Ekumenicznyº 1(1972) nr 4, s. 30±42; T.M. DaÎbek, SÂp. o. prof.
dr hab. Augustyn Jankowski OSB i Biblia TysiaÎclecia, RBL 59(2006), s. 235±239.
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ginalnych. Stanowiøo to pewne novum (Biblia Wujka byøa tøumaczona z Wulgaty) i chyba dlatego Kolegium Redakcyjne w Uwagach wsteÎpnych staraøo sieÎ
najpierw odpowiedziecÂ na pytanie: ¹dlaczego z jeÎzykoÂw oryginalnych?º.
Wskazano w nich na zjawisko odnowy biblijnej, ktoÂra przejawiaøa sieÎ mieÎdzy
innymi zwieÎkszonym zainteresowaniem tekstami oryginalnymi i rozwojem
filologii biblijnej: hebrajskiej, aramejskiej i greckiej; rozwijajaÎcy sieÎ w Polsce
ruch biblijny, nie zdobyø sieÎ jeszcze na przekøad caøosÂci Pisma SÂwieÎtego na
wspoÂøczesny jeÎzyk polski65. Biblia TysiaÎclecia nie przez wszystkich zostaøa
przyjeÎta z entuzjazmem. Wielu wytykaøo jej bøeÎdy, wsÂroÂd ktoÂrych wymieniano przede wszystkim niekompetencjeÎ biblijnaÎ i wydawniczaÎ Kolegium Redakcyjnego, niedosÂwiadczenie niektoÂrych tøumaczy ksiaÎg, korzystanie w przekøadzie nie z oryginalnego tekstu, ale ze wspoÂøczesnych tøumaczenÂ zagranicznych. Autorem najbardziej krytycznej recenzji byø ks. Eugeniusz DaÎbrowski,
ktoÂry nazwaø BiblieÎ TysiaÎclecia ¹BibliaÎ tysieÎcy bøeÎdoÂw i pomyøekº66. Jego
ksiaÎzÇka doczekaøa sieÎ bardzo szybko riposty ze strony ks. Janusza Frankowskiego, ktoÂry doceniajaÎc krytycyzm autora oraz pozÇytecznosÂcÂ jego ksiaÎzÇki dla
poznania problematyki tøumaczenia Pisma SÂwieÎtego w ogoÂle, nie podzielaø
caøkowicie negatywnej oceny pracy biblistoÂw polskich i podkresÂlaø, zÇe Biblia
TysiaÎclecia jest jednym z najwieÎkszych i najwazÇniejszych krokoÂw biblistyki
polskiej w okresie powojennym67. Biblia TysiaÎclecia, chocÂ posiada wszystkie
wady i zalety tøumaczenia zbiorowego ani nie odznacza sieÎ pieÎknaÎ polszczyznaÎ, w bardzo kroÂtkim czasie zastaÎpiøa w Polsce BiblieÎ Wujka i inne przekøady
ksiaÎg, zwøaszcza Nowego Testamentu. W nasteÎpnych latach dokonywano
kolejnych rewizji oraz poprawiano przekøad. W sumie Biblia TysiaÎclecia doczekaøa sieÎ pieÎciu wydanÂ (1971; 1980; 1994; 2000). Jedynie wydanie czwarte
ukazaøo sieÎ bez zmian. W Søowie wsteÎpnym do wydania piaÎtego Redakcja
Naukowa wyliczyøa kilka powodoÂw zmiany charakteru tej edycji: uwzgleÎdnienie krytycznych recenzji na temat tøumaczenÂ i objasÂnienÂ, znaczne posteÎpy
w dyscyplinach pomocniczych biblistyki (archeologia, historia, krytyka tekstu
i filologia biblijna) i w egzegezie biblijnej, nowe dokumenty UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa (chodzi o wydany w 1993 r. dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej Interpretacja Biblii w KosÂciele) oraz zupeønie nowe przekøady Biblii
na jeÎzyki wspoÂøczesne. PociaÎgneÎøo to za sobaÎ zmiany we wsteÎpach do rozdziaøoÂw i do poszczegoÂlnych ksiaÎg oraz unowoczesÂnienie przypisoÂw; zmiany
merytoryczne przekøadu w imieÎ wieÎkszej zgodnosÂci z tekstami oryginalnymi;
poprawienie jeÎzyka i stylu przekøadu68.
Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu w przekøadzie z jeÎzykoÂw oryginalnych, opracowaø ZespoÂø BiblistoÂw Polskich z inicjatywy BenedyktynoÂw Tynieckich, PoznanÂ 1965, s. 11.
66
E. DaÎbrowski, Nowy polski przekøad Pisma SÂwieÎtego z jeÎzykoÂw oryginalnych. Krytyczna
ocena tzw. Biblii TysiaÎclecia, Londyn 1967, s. 58.
67
J. Frankowski, Biblia TysiaÎclecia ± jej wartosÂcÂ i znaczenie (konfrontacja z ocenaÎ ks. E. DaÎbrowskiego), RBL 23(1970), s. 76±87.
65

218

KS. DARIUSZ KOTECKI

Na losy Biblii TysiaÎclecia wpøynaÎø niewaÎtpliwie dekret Prymasa Polski
z dnia 7 marca 1966 r., w ktoÂrym zalecaø on stosowanie nowego przekøadu
w tekstach liturgicznych KosÂcioøa katolickiego w Polsce oraz nadanie jej przez
KonferencjeÎ Episkopatu Polski rangi tekstu oficjalnego. W zwiaÎzku z kolejnymi
wydaniami Biblii TysiaÎclecia pojawia sieÎ pewien problem, na ktoÂry søusznie
zwroÂciø uwageÎ ks. prof. Waldemar Chrostowski69. Dysponujemy czterema
lub pieÎcioma tekstami Biblii TysiaÎclecia, ktoÂra ma rangeÎ tekstu oficjalnego
KosÂcioøa katolickiego w Polsce. WielosÂcÂ poprawionych wydanÂ na pewno nie
wpøyneÎøa ani na recepcjeÎ, ani na autorytet przekøadu. StaÎd tezÇ jawi sieÎ potrzeba
ustalenia normatywnego przekøadu Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski, ktoÂry
ksztaøtowaøby wiareÎ kolejnych pokolenÂ PolakoÂw, podobnie jak w minionych
wiekach czyniøa to Biblia Wujka.
Nie ulega jednak waÎtpliwosÂci, zÇe pomimo swoich mankamentoÂw Biblia
TysiaÎclecia utrzymuje prymat wsÂroÂd wspoÂøczesnych polskich przekøadoÂw biblijnych i to chyba z tego powodu, zÇe na jej podstawie duchowienÂstwo i wierni
rozwazÇajaÎ Søowo BozÇe w czasie liturgii. Tekst biblijny jej piaÎtego wydania staø
sieÎ takzÇe podstawaÎ do pierwszego polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej,
zawierajaÎcej wsteÎpy, przypisy, komentarze i marginalia przeøozÇone z francuskiego wydania La Bible de JeÂrusalem70. Do jej powstania przyczyniøo sieÎ
szczegoÂlnie dwoÂch biblistoÂw ks. Alfred CholewinÂski SJ (1988) oraz ks. bp
Zbigniew Kiernikowski. Biblia ta uzÇywana jest zwøaszcza przez DrogeÎ NeokatechumenalnaÎ, dla ktoÂrej karmienie sieÎ Søowem Boga jest jednym z podstawowych wymiaroÂw formacji chrzesÂcijanÂskiej.
Jako swoista konkurencja dla Biblii TysiaÎclecia jest postrzegana tzw. Biblia
PoznanÂska, wydana w Poznaniu w latach 1973±1975. Jest ona rezultatem pracy
sÂrodowiska biblistoÂw poznanÂskich z ks. Michaøem Peterem i ks. Marianem
Wolniewiczem na czele, ktoÂre zaprosiøo do niej takzÇe naukowcoÂw z innych
osÂrodkoÂw. ChociazÇ w ankiecie przeprowadzonej przez KatolickaÎ AgencjeÎ InformacyjnaÎ wsÂroÂd biblistoÂw polskich (1999 r.)71 oceniana jest ogoÂlnie jako
najlepszy przekøad, to jednak pod wzgleÎdem praktycznosÂci usteÎpuje miejsca
Biblii TysiaÎclecia72. Jest ona zaopatrzona w obfite komentarze i przypisy, ktoÂre
saÎ przydatne w prywatnym i naukowym studium Biblii. Mniej znany jest jednak
Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu w przekøadzie z jeÎzykoÂw oryginalnych, opracowaø ZespoÂø BiblistoÂw Polskich z inicjatywy BenedyktynoÂw Tynieckich, wyd. 5, PoznanÂ 2000, s. 12.
69
Por. W. Chrostowski, Biblia polska, w: ChrzesÂcijanÂstwo a kultura, red. R. Bartnicki, W. Kawecki, Warszawa 2006, s. 129.
70
Biblia Jerozolimska, PoznanÂ 2006.
71
W. Chrostowski, Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku, w: Katolicki komentarz
biblijny, red. (wyd. oryg.) R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. (wyd. pol.) W. Chrostowski, Warszawa: 2001, s. 1771±1773.
72
Biblia PoznanÂska byøa wydawana w trzech lub czterech tomach duzÇego formatu. Biblia
TysiaÎclecia jest wydawana takzÇe w formacie kieszonkowym, co decyduje o jej popularnosÂci wsÂroÂd
møodziezÇy.
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tekst przekøadu, ktoÂry czeÎsto razi zbytniaÎ dosøownosÂciaÎ kosztem pieÎkna polszczyzny73.
Kolejne lata przynosiøy nowe przekøady Pisma SÂwieÎtego. Przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych zawarty jest w serii komentarzy naukowych do Pisma SÂwieÎtego wydawanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski74. Nowsze przekøady
wydawane saÎ przez KUL w ramach Biblii Lubelskiej75. WsÂroÂd przekøadoÂw na
uwageÎ zasøuguje tøumaczenie zwane BibliaÎ WarszawskaÎ, ktoÂre w 1975 r. ukonÂczyli polscy protestanci, a ktoÂrego oddziaøywanie w kosÂcioøach protestanckich
mozÇna poroÂwnacÂ do Biblii TysiaÎclecia w KosÂciele katolickim. Na uwageÎ zasøuguje takzÇe przekøad caøej Biblii autorstwa bpa Kazimierza Romaniuka,
zwany BibliaÎ Warszawsko-PraskaÎ, wydany po raz pierwszy w 1997 r. Dzieøo
to odroÂzÇnia od Biblii TysiaÎclecia czy PoznanÂskiej fakt, zÇe nie jest pracaÎ zbiorowaÎ, ale pochodzi od jednego tøumacza, co przy usÂwiadomieniu sobie caøego
bogactwa i problematyki ksiaÎg biblijnych, czyni z niego ¹zjawisko niezwykøeº,
ale jednoczesÂnie spotkaøo sieÎ z zaskoczeniem i zakøopotaniem ze strony sÂrodowiska biblijnego76. Zwøaszcza jakosÂcÂ tego tøumaczenia i wiernosÂcÂ wobec
oryginaøu pozostawiajaÎ wiele do zÇyczenia77. Z okazji Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000 ukazaø sieÎ Nowy Testament w przekøadzie ks. Remigiusza Popowskiego78. Obecnie trwajaÎ prace nad pierwszym w jeÎzyku polskim, ekumenicznym przekøadem Pisma SÂwieÎtego. Bierze w nich udziaø trzydziestu tøumaczy
z jedenastu KosÂcioøoÂw. 26 wrzesÂnia 2001 r., po szesÂcioletniej pracy, odbyøa sieÎ
uroczysta prezentacja przekøadu Nowego Testamentu i KsieÎgi PsalmoÂw ±
wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego w Polsce, ktoÂre miaøo ± w zamierzeniu
autoroÂw ± stacÂ sieÎ przekøadem ekumenicznym na trzecie tysiaÎclecie chrzesÂcijanÂstwa.
W 1996 r. Towarzystwo SÂwieÎtego Pawøa podjeÎøo inicjatyweÎ tøumaczenia
Biblii z jeÎzykoÂw oryginalnych na jeÎzyk polski oraz przygotowania komentarza
o charakterze duszpasterskim. Do realizacji tego projektu zaproszono kilkudziesieÎciu biblistoÂw i polonistoÂw z roÂzÇnych osÂrodkoÂw w Polsce i spoza jej granic. PoniewazÇ prace nad przekøadem Nowego Testamentu wyprzedziøy przekøad Starego Testamentu, Wydawnictwo sÂw. Pawøa oraz Redakcja podjeÎøy
decyzjeÎ o wydaniu w 2005 r. Pisma SÂwieÎtego Nowego Testamentu i PsalmoÂw.
73

Por. Chrostowski, Biblia polska, s. 130.
Pismo SÂwieÎte Starego Testamentu. WsteÎp ± przekøad z oryginaøu ± komentarz, red. S. èach,
L. Stachowiak, PoznanÂ 1961; Pismo SÂwieÎte Nowego Testamentu. WsteÎp ± przekøad z oryginaøu ±
komentarz, red. E. DaÎbrowski, F. Gryglewicz, PoznanÂ 1958±1979.
75
Biblia Lubelska lub Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu w przekøadzie z jeÎzykoÂw
oryginalnych. Tøumaczenie, wsteÎp i komentarz, red. nauk. L. Stachowiak, A. Tronina (ST); J. Kudasiewicz, A. Paciorek (NT).
76
Por. J. Warzecha, Uwagi i refleksje na marginesie przekøadu Starego Testamentu w Biblii
warszawsko-praskiej, ¹Collectanea Tthologicaº 69(1999) nr 1, s. 21.
77
Dokøadne omoÂwienie tych kwestii znajduje sieÎ w: Warzecha, art. cyt., s. 21±32.
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Nowy Testament. Przekøad na Wielki Jubileusz roku 2000, tø. R. Popowski, Warszawa 2000.
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Najnowszy przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych z komentarzem (CzeÎstochowa
2005). CaøosÂcÂ przekøadu ujrzaøa sÂwiatøo dzienne w 2008 roku (Pismo SÂwieÎte
Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych
z komentarzem, CzeÎstochowa 2008). W drugim przekøadzie pojawiø sieÎ ten
sam problem, ktoÂry spotkalisÂmy w kolejnych wydaniach Biblii TysiaÎclecia.
Nowy Testament, zawarty w tym tøumaczeniu, nie jest tym samym, co w wydaniu z roku 2005. Redakcja bowiem w oparciu o nadesøane do Wydawnictwa
liczne uwagi i propozycje czytelnikoÂw kontynuowaøa praceÎ nad tekstami: ¹dzieÎki czemu w niniejszym wydaniu zostaøa zamieszczona ich wersja poprawiona
i udoskonalonaº79. Pracom nad przekøadem przysÂwiecaø jeden cel: ¹przygotowacÂ przekøad i komentarze w takiej formie, aby tresÂcÂ KsiaÎg sÂwieÎtych zostaøa
wiernie oddana i objasÂniona w poprawnym, wspoÂøczesnym i komunikatywnym
jeÎzyku polskimº80. Do przekøadu doøaÎczone zostaøy wsteÎpy do poszczegoÂlnych
ksiaÎg biblijnych oraz ich wieÎkszych zbioroÂw (np. PieÎcioksieÎgu, Ewangelii czy
ListoÂw sÂw. Pawøa); przypisy wyjasÂniajaÎce, ktoÂre zawierajaÎ najpotrzebniejsze
informacje søuzÇaÎce zrozumieniu tekstu i umieszczone zostaøy na marginesach
zewneÎtrznych przekøadu; odnosÂniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na
marginesach wewneÎtrznych, oraz praktyczny komentarz do kazÇdej perykopy,
wyjasÂniajaÎcy gøoÂwne mysÂli danego fragmentu, umieszczony pod tekstem przekøadu. Na konÂcu znajdujaÎ sieÎ søownik, tablice chronologiczne oraz mapy. Gdy
sÂledzi sieÎ historieÎ przekøadu Nowego Testamentu, to wydaje sieÎ, zÇe juzÇ w nasteÎpnych wydaniach tej Biblii pojawi sieÎ problem ¹poprawiania i ulepszania
przekøaduº. MozÇna poczynicÂ w tym miejscu teÎ samaÎ uwageÎ, co w przypadku
Biblii TysiaÎclecia: jezÇeli tekst przekøadu ma ¹sieÎ przyjaÎcÂº, musi bycÂ raz na
zawsze zakonÂczony. Tylko wtedy mozÇe oddziaøywacÂ na wiernych i nie pozostanie jedynie punktem odniesienia dla nielicznego grona specjalistoÂw zajmujaÎcych sieÎ ¹zawodowoº Pismem SÂwieÎtym. Nie zacheÎca do lektury tego przekøadu
przede wszystkim jego format (ksiaÎzÇka o grubosÂci 7cm i wadze kilku kilogramoÂw).
Na osobnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ przekøady poetyckie wybranych fragmentoÂw
Starego i Nowego Testamentu, np. Romana Brandstaettera czy Czesøawa Miøosza, oraz trwajaÎce prace nad opublikowaniem peønego przekøadu filologicznego w postaci wydania interlinearnego. Do tej pory ukazaø sieÎ Nowy Testament, PieÎcioksiaÎg, KsieÎgi Prorockie oraz KsieÎgi greckie Starego Testamentu81.
79
Søowo wsteÎpne Redakcji Naukowej, w: Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych z komentarzem, CzeÎstochowa 2008, s. 9.
80
Søowo wsteÎpne Redakcji Naukowej, s. 9.
81
Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tø. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994; PieÎcioksiaÎg hebrajsko-polski. Przekøad interlinearny
z kodami gramatycznymi, transliteracjaÎ oraz indeksem rdzeni, oprac. A. KusÂmirek, Warszawa 2003;
Prorocy. Przekøad interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracjaÎ i indeksem søoÂw hebraj-
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PodsumowujaÎc, historia kolejnych przekøadoÂw Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk
polski wyrazÂnie pokazuje, zÇe Biblia byøa elementem skøadowym religijnosÂci
i kultury polskiej. Na zakonÂczenie powroÂcÂmy do pytania poczaÎtkowego, czy
istnieje jakisÂ polski przekøad, ktoÂry mozÇna byøoby poroÂwnacÂ do Wulgaty sÂw.
Hieronima, posiadajaÎcej autorytet Biblii øacinÂskiej lub Septuaginty, cieszaÎcej
sieÎ autorytetem Biblii greckiej? Autorytetem Biblii polskiej cieszyø sieÎ na pewno przekøad ks. Jakuba Wujka (przede wszystkim dla katolikoÂw), ktoÂrego oddziaøywanie na jeÎzyk i kultureÎ polskaÎ jest nie do przecenienia. Dla protestantoÂw taki autorytet posiadaøa zapewne Biblia GdanÂska. Pierwsza z nich z pewnosÂciaÎ miaøa o wiele wieÎksze oddziaøywanie spoøeczne i to przede wszystkim
z jednego powodu: Polska, chocÂ nie byøa jednolita wyznaniowo, to jednak byøa
i jest wciaÎzÇ krajem chrzesÂcijanÂskim na sposoÂb katolicki. Dzisiaj w obliczu mnogosÂci przekøadoÂw pozostaje pytanie, czy mozÇna wskazacÂ na jeden, ktoÂry moÂgøby nosicÂ zaszczytne miano Biblii polskiej? Musiaøby bycÂ to przekøad normatywny i trwaøy, przynajmniej w pespektywie pokolenia. Nieustanne wprowadzanie zmian w kolejnych wydaniach nie søuzÇy przyjeÎciu i przyswojeniu takiego
przekøadu. Z racji zastosowania w liturgii wydaje sieÎ, zÇe na takie miano zasøuguje obecnie przede wszystkim Biblia TysiaÎclecia. WøasÂnie w stosunku do niej
powinny bycÂ zrealizowane powyzÇsze postulaty. PrzeglaÎd szerokiego wachlarza
polskich przekøadoÂw Biblii usÂwiadamia nam wageÎ tej ksieÎgi dla kolejnych pokolenÂ PolakoÂw, od czasoÂw PiastoÂw azÇ do wspoÂøczesnosÂci. Coraz wieÎcej katolikoÂw sieÎga po BiblieÎ. Pozostaøa trwale obecna w kulturze polskiej i oby przez jak
najdøuzÇsze lata teÎ kultureÎ ksztaøtowaøa.
The Polish Bible
Summary
Since the adoption of Christianity in Poland, the Bible has actively shaped the
culture and religiousness of the Polish people. Translations of the Bible into the
Polish language, as was the case with translations into national languages in other
countries, counted among the most important areas of writing. Appearing as early as
the Middle Ages, they mainly covered the Book of Psalms (St. Florian's Psalter, the
Pulawy Psalter, and the Cracow Psalter). The first translations of the entire Holy
Bible into Polish were the Catholic Leopolita Bible and the Protestant Brest Bible.
The Wujek Bible, published in Cracow in 1599, exerted the broadest and most
powerful influence, defining the Polish culture and biblical language, and was effectively superseded with the publication of the Millennium Bible (1965). For the
Protestants, the Brest Bible was replaced by the Gdansk Bible, which remained in
skich, oprac. A. KusÂmirek, Warszawa 2008; KsieÎgi greckie. Przekøad interlinearny z kodem gramatycznym i indeksem form podstawowych, tø. M. Wojciechowski, Warszawa 2008.
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use until as late as 1975, when the Warsaw Bible appeared. Today, the Millennium
Bible plays the role of the Polish Bible, although it profoundly lacks the authority
and impact of the Wujek Bible. For its influence to become comparable to that of the
Wujek Bible, it would have to become a reference translation, and the five consecutive editions have hardly reinforced its position.
S ø o w a k l u c z o w e: polskie przekøady Biblii, Biblia Brzeska, Biblia Wujka,
Biblia GdanÂska, Biblia TysiaÎclecia
K e y w o r d s: Polish translations of the Bible, the Brest Bible, the Wujek Bible,
the Gdansk Bible, the Millennium Bible
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BIBLIA W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ

Od poczaÎtku istnienia literatury polskiej søowo biblijne byøo zaroÂwno tworzywem, jak i wazÇnym kreÎgiem tradycji, do ktoÂrej sieÎ odnosili sÂredniowieczni
pisarze. Nie tylko w dzieøach religijnych, takich jak øacinÂski dramat liturgiczny,
tropy, sekwencje, hymny powstajaÎce w Polsce zwøaszcza od wieku XIII, ale
takzÇe we wczesÂniejszych jeszcze utworach hagiograficznych i historiograficznych aluzje i cytaty, archetypiczne nawiaÎzania do zdarzenÂ i postaci biblijnych
byøy elementem swoistego kodu znaczenÂ oraz narzeÎdziem interpretowania rzeczywistosÂci kulturowej. PodstawaÎ dla coraz gøeÎbszego i peøniejszego nasycania
i przesÂwietlania dawnych tekstoÂw literackich, zwøaszcza tych pisanych w jeÎzyku
polskim, wielorakimi inspiracjami biblijnymi oraz ksztaøtowania i upowszechniania owego kodu komunikacji z odbiorcaÎ, takzÇe niewyksztaøconym, byø trwajaÎcy blisko poÂø tysiaÎca lat proces spolszczenia kolejnych ksiaÎg Pisma SÂwieÎtego,
a ostatecznie caøego ich korpusu.
PierwszaÎ z tych ksiaÎg byø Psaøterz. Przekazana przez autora czternastowiecznej Vita [...] sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis informacja o tym, jakoby Kinga codziennie w kosÂciele sÂpiewaøa z siostrami psalmy in vulgari1, staøa
sieÎ w literaturze przedmiotu jednaÎ z przesøanek hipotezy, zÇe juzÇ w wieku XIII
powstaø przekøad KsieÎgi PsalmoÂw na jeÎzyk polski, sporzaÎdzony bycÂ mozÇe wøasÂnie dla ksieÎzÇnej Kingi, a poÂzÂniejsze, znane nam juzÇ sÂredniowieczne polskie
wersje Psaøterza, wykazujaÎce wzajemne zwiaÎzki intertekstualne, saÎ jego kolejnymi redakcjami. Byøyby to przede wszystkim dwa søawne manuskrypty, Psaøterz florianÂski, ktoÂrego pierwszaÎ czeÎsÂcÂ opracowano u schyøku XIV wieku jako
dar dla kroÂlowej Jadwigi, a dokonÂczono juzÇ po jej sÂmierci, oraz Psaøterz puøawski, powstaøy zapewne na przeøomie XV i XVI wieku, majaÎcy ± mimo
nowoczesÂniejszych form jeÎzykowych ± znaczne podobienÂstwo do psaøterza Jad1

Anonimowy hagiograf bøogosøawionej Kingi pisze, zÇe ¹ex intentione propriae industriae
consuetudo sibi nerat, quod decem psalmos in vulgari antequam ecclesia exiret, Deo persolvebat
[...] et sic totum psalterium per ordinem complebatº (cyt. za: Vita et miracula sanctae Kyngae
ducissae Cracoviensis, wyd. W. KeÎtrzynÂski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 4, LwoÂw 1884,
s. 694).
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wigi. Istnienie tekstu starszego posÂwiadcza takzÇe tzw. Karta medycka, zawierajaÎca zapis Psalmu 50 i sporzaÎdzona dla celoÂw liturgicznych u progu XV
wieku, oraz odnaleziona w Tece Erzepkiego w Bibliotece Publicznej w Poznaniu karta z fragmentem Psalmu 44, beÎdaÎca bycÂ mozÇe strzeÎpem reÎkopisu uzÇywanego dla celoÂw prywatnych2. Okruchy dawniejszego przekøadu saÎ obecne
w pojedynczych psalmach, umieszczanych w reÎkopisÂmiennych i drukowanych
modlitewnikach poÂzÂnego sÂredniowiecza i wczesnego renesansu, takich jak Godzinki Wacøawa, Szczyt duszny, Tarcza duchowna i inne3. Najbardziej klarownaÎ redakcjeÎ owego nieznanego dzisÂ wzorca daje Psaøterz krakowski, wydrukowany przez Hieronima Wietora w 1532 i 1535 roku, ale niewaÎtpliwie przekazujaÎcy tekst dawniejszy, chocÂ szesnastowieczny redaktor i wydawca odsÂwiezÇyø
i zmodernizowaø archaiczne formy jeÎzykowe4.
Psaøterz puøawski i Psaøterz krakowski nie tylko odsyøajaÎ do jeÎzykowej
postaci dawnej translacji, ale tezÇ utrwalajaÎ sÂredniowieczne zasady egzegetyczne, wyrazÇone gøoÂwnie w tzw. argumentach, dajaÎcych komentarz moralny
i chrystologiczny (w Psaøterzu puøawskim) baÎdzÂ historyczny (gøoÂwnie w Psaøterzu krakowskim). TeÎ tradycjeÎ podejmaÎ autorzy polskich psaøterzy, ktoÂre powstanaÎ u progu nowej epoki i z jednej strony zøozÇaÎ trybut dosÂwiadczeniom
wiekoÂw sÂrednich, z drugiej zasÂ dadzaÎ wyraz pewnemu otwarciu na idee humanizmu chrzesÂcijanÂskiego. ZÇoøtarz DawidoÂw poznanÂskiego kaznodziei Walentego WroÂbla (I wydanie, w opracowaniu Andrzeja Glabera, KrakoÂw 1539)5
i Psaøterz DawidoÂw Mikoøaja Reja (wyd. zapewne mieÎdzy rokiem 1541 a 1546
w Karkowie)6 juzÇ przez sam fakt opatrywania poszczegoÂlnych psalmoÂw argumentami zaczerpnieÎtymi m.in. z komentarza Super Psalmos Ludolfa SaksonÂczyka, modlitwami (u Reja) i komentarzami (u WroÂbla) podtrzymywaøy tradycjeÎ egzegezy sÂredniowiecznej. Odchodziøy jednak wyrazÂnie od form jeÎzykowo-literackich owego dawnego, zwielokrotnionego w kolejnych redakcjach i przeroÂbkach przekøadu polskiego, a takzÇe od dotychczasowych reguø mysÂlenia
o podstawie tøumaczenia. PoznanÂski kaznodzieja ma orientacjeÎ w tendencjach
wspoÂøczesnej, humanistycznej biblistyki; chocÂ korzysta z Wulgaty, wydaje sieÎ
2
Zob. S. Rospond, Psaøterz florianÂski a tak zwana karta medycka czyli SÂwidzinÂskiego, Wrocøaw 1953; W. ZÇurowska-GoÂrecka, Fragment zaginionego psaøterza staropolskiego a Psaøterz Puøawski, ¹JeÎzyk Polskiº 36(1956), s. 346±354.
3
U. Borkowska, KroÂlewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki JagiellonoÂw (XV
i poczaÎtek XVI wieku). Lublin 1988, s. 108±109, 125; P. Buchwald-Pelcowa, Nad psalmami i psaøterzami polskimi XVI wieku, w: Nurt religijny w literaturze polskiego sÂredniowiecza i renesansu, red.
S. Nieznanowski, J. Pelc, Lublin 1994, s. 246±248.
4
A. BruÈckner, Psaøterze polskie do poøowy XVI wieku, KrakoÂw 1902, s. 6±8.
5
Na ten temat zob. przede wszystkim: M. Kossowska, Biblia w jeÎzyku polskim, t. 1, PoznanÂ
1968, s. 92±117.
6
Na ten temat zob. przede wszystkim: T. Witczak, Studia nad twoÂrczosÂciaÎ Mikoøaja Reja,
Warszawa±PoznanÂ 1975, s. 53±90; J.T. Maciuszko, Mikoøaj Rej ± zapomniany teolog ewangelicki,
Warszawa 2002, s. 157±238.
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kolacjonowacÂ swojaÎ parafrazeÎ z BibliaÎ hebrajskaÎ, a czasem nawet wybiera
wøasÂnie jej wersjeÎ i pisze na przykøad: ¹Tak sieÎ ten wirsz wykøada z zÇydowskiego,
ale z øacinÂskiego inak [...]º (Ps 17,26)7. Tajemnicza wydaje sieÎ tezÇ erudycja
biblijna Mikoøaja Reja. Jako autor Psaøterza niewaÎtpliwie korzystaø on z opartej
na oryginale hebrajskim øacinÂskiej parafrazy Jana Campensisa, beÎdaÎcej jednym
z najwybitniejszych osiaÎgnieÎcÂ humanizmu chrzesÂcijanÂskiego, dzieøa, o ktoÂrym
wiemy, zÇe powstaøo w pewnej mierze z inspiracji Dantyszka i wydawane byøo
z jego laudacyjnym wierszem. Parafraza Campensisa, po raz pierwszy wydrukowana w 1532 roku w Norymberdze, w tymzÇe roku tøoczona juzÇ byøa w drukarni Unglera w Krakowie; w kolejnych latach tøumaczona na jeÎzyk angielski,
flamandzki, francuski, niemiecki8. Pan z Nagøowic, bioraÎc na warsztat dzieøo
Campensisa, daø wyraz zainteresowaniu i humanistycznym gatunkiem parafrazy psalmicznej, i nowozÇytnaÎ filologiaÎ biblijnaÎ, ktoÂrej Campensis, wykøadowca
hebrajskiego w Lowanium, byø wybitnym reprezentantem. Pozornie sÂredniowieczny ¹wystroÂjº Rejowego Psaøterza, opatrzonego argumentami, modlitwami oraz wskazoÂwkami dotyczaÎcymi wykorzystania okresÂlonych psalmoÂw w liturgii, nie powinien wieÎc zwiesÂcÂ czytelnika; Rej byø niewaÎtpliwie zorientowany
w najnowszych tendencjach renesansowej biblistyki, a sÂwiadczy o tym nie tylko
Psaøterz, lecz roÂwniezÇ samodzielnie przez niego sporzaÎdzone przekøady perykop ewangelicznych w Postylli, ktoÂre ± jak stwierdziø Konrad GoÂrski ± saÎ dowodem znajomosÂci Novum Testamentum Erazma z Rotterdamu9.
To Rej w istocie, wøasÂnie przez odniesienie do dzieøa Campensisa, wprowadza do literatury polskiej gatunek parafrazy psalmicznej, najbardziej mozÇe
charakterystyczny dla nurtu renesansowego humanizmu chrzesÂcijanÂskiego. Zamysø filologiczny i egzegetyczny, ktoÂry dominowaø w translacjach sÂredniowiecznych, w humanistycznej parafrazie psalmicznej zostaje sprzeÎzÇony z intencjaÎ
nadania tekstowi biblijnemu poloru klasycznego, przedstawienia go jako poezji
wysokiej, znalezienia dla niego wyrazu ± w wypadku parafraz øacinÂskich ±
w øacinie klasycznej. Gatunek parafrazy biblijnej uksztaøtowaø sieÎ w tej postaci
wøasÂnie w pierwszej poøowie XVI wieku, a podstaweÎ filologicznej dyskusji
i kolejnych artystycznych przedsieÎwzieÎcÂ stworzyø na poczaÎtku stulecia Quincuplex Psalterium Jacquesa LefeÁvre'a D'EÂtaples; gatunek reprezentowaøy dzieøa
Campensisa, Franciszka Titelmana, Eobana Hessusa, MarcAntonia Flaminia,
przede wszystkim jednak, niewaÎtpliwie literacko najdoskonalsza, parafraza
George'a Buchanana. Pojawiøy sieÎ proÂby zwiaÎzania nowego i zyskujaÎcego wielkaÎ popularnosÂcÂ gatunku z ideami reformacyjnymi. Melanchton twierdziø, zÇe
jego cele winny bycÂ wyøaÎcznie dydaktyczne ± ma on søuzÇycÂ cÂwiczeniu w jeÎzykach
7

Cyt. za: Kossowska, dz. cyt., s. 103.
J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001, s. 484.
9
K. GoÂrski, Biblia i sprawy biblijne w `Postylli' Reja, w: Z historii i teorii literatury, Wrocøaw
1959, s. 63.
8
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klasycznych i przekazywacÂ nieskazÇonaÎ naukeÎ religijnaÎ. Tacy jednak humanisÂci
jak Jean de Gagnay czy Buchanan chcieli w parafrazie psalmicznej widziecÂ
przede wszystkim sposoÂb na odsøonieÎcie klasycznosÂci biblijnej, na ukazanie
poezji Dawida jako roÂwnej liryce Horacego w wymiarze estetycznym, lecz
przewyzÇszajaÎcej jaÎ w objawieniu prawd BozÇych10. W literaturze polskiej proÂbeÎ
stworzenia tak pomysÂlanej parafrazy øacinÂskiej podjaÎø tylko Stanisøaw Hozjusz,
chocÂ z tego prawdopodobnie szerzej zakrojonego przedsieÎwzieÎcia zachowaø sieÎ
jedynie tekst Psalmu 50, wydany drukiem w roku 152811. NiewaÎtpliwe jest
jednak oddziaøywanie humanistycznego gatunku na wierszowane parafrazy
Psaøterza tworzone w jeÎzyku polskim, jak na przykøad Jakuba Lubelczyka
(1558), ktoÂry ± chocÂ opatrzyø swoje dzieøo ¹argumentami i annotacyjamiº ±
to przeciezÇ jednak, troszczaÎc sieÎ o wymiar estetyczny i urodeÎ poetyckaÎ tekstu,
przeøozÇyø go ¹nowo na piosneczkiº, a struktureÎ caøego zbioru odnioÂsø do wzoru
hebrajskiego. Lubelczyk, homo trium linguarum, jeden z tøumaczy Biblii Brzeskiej, przygotowaniem filologicznym zapewne przewyzÇszaø Jana Kochanowskiego, lecz i niedostatki talentu, i dosÂcÂ uzÇytkowa funkcja, jakaÎ przypisaø swemu
Psaøterzowi, sprawiøy, zÇe dopiero dzieøo poety czarnoleskiego, ogøoszone dwadziesÂcia lat poÂzÂniej, staøo sieÎ pierwszaÎ prawdziwie humanistycznaÎ, peønaÎ i do
dnia dzisiejszego najdoskonalszaÎ parafrazaÎ KsieÎgi PsalmoÂw w jeÎzyku polskim.
Psaøterz Dawidow Jana Kochanowskiego (KrakoÂw 1579) to, jak stwierdza
podmiot wiersza dedykacyjnego dla biskupa Piotra Myszkowskiego, akt odwagi, wdarcie sieÎ przemocaÎ ¹na skaøeÎ pieÎknej Kalijopyº (w. 11), zuchwaøy gest
poÂønocnego barbarzynÂcy, bo przeciezÇ na owej skale, beÎdaÎcej alegoriaÎ poezji
doskonaøej i wzieÎtej w posiadanie przez ¹poetoÂw co znakomitszychº (w. 10),
¹dotychmiast nie byøo znaku polskiej stopyº (w. 12)12. Trudno o bardziej dobitne sformuøowanie intencji emulacji z wybitnymi poprzednikami ± bynajmniej nie polskimi, bo tych sieÎ tu caøkowicie przemilcza ± oraz zapanowania nad
przestrzeniaÎ kulturowaÎ i literackaÎ. Dzieøo zrodziøo sieÎ ± jak to stwierdziø sam
autor w znanym lisÂcie do sekretarza kroÂlewskiego, Stanisøawa Fogelwedera ±
w peønej napieÎcia konfrontacji mieÎdzy ¹dwiema boginiamiº: horacjanÂskaÎ Necessitas, dzierzÇaÎcaÎ w døoniach gwozÂdzie i spizÇe, a søodkaÎ alegoriaÎ sztuki poetyckiej, Poetica, ¹tchnaÎcaÎ niewysøowionym czaremº (nescio quid blandum spirans). Ta pierwsza wyobrazÇaøa filologiczne i doktrynalne wymogi wiernosÂci
wzgleÎdem tekstu sakralnego, druga zasÂ, opisana za pomocaÎ formuøy przywoøujaÎcej cyceronÂski topos niewyrazÇalnosÂci, byøa w istocie wizerunkiem wyobrazÂni,
inwencji, estetycznych pokus, ktoÂre przeciezÇ niejednokrotnie odwodziøy od
surowej ¹koniecznosÂciº literalnych znaczenÂ. Kochanowski dobrze znaø osiaÎgnieÎcia owych ¹co znakomitszych poetoÂwº, ktoÂrych wspomniaø w lisÂcie dedyka10
11
12

I.D. McFarlane, Buchanan, London 1981, s. 248 n.
W. Odyniec, WsteÎp, w: S. Hozjusz, Poezje, tø. A. KamienÂska, Olsztyn 1988, s. XXIV.
Cyt. wg wyd.: J. Kochanowski, Dzieøa polskie, oprac. J. KrzyzÇanowski, Warszawa 1972.
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cyjnym, staÎd i powaby Poetyki miaøy nieco mniej spontanicznosÂci, a wieÎcej
cieÎzÇaru erudycji nizÇ mozÇna by przypuszczacÂ. Poeta znaø i dyskredytowaø parafrazeÎ Hessusa (¹bo to Hessus trzy lata robiø, a przedsieÎ zÂleº), beÎdaÎcaÎ realizacjaÎ
wspomnianych juzÇ zalecenÂ Melanchtona. Ceniø natomiast horacjanÂskaÎ i wysmakowanaÎ metrycznie Paraphrasis Psalmorum Davidis poetica George'a Buchanana, ktoÂrego bycÂ mozÇe nawet spotkaø osobisÂcie podczas pobytu we Francji
i ktoÂrego uczciø øacinÂskim foricoenium 68 Ad Bucananum13. SzczegoÂøowe badania potwierdzajaÎ zaroÂwno wpøyw dzieøa szkockiego humanisty, jak i zwiaÎzki
intertekstualne z parafrazami Campensisa oraz Hessusa, lecz takzÇe Reja, Lubelczyka, z przekøadami zawartymi w Biblii Brzeskiej i w Biblii Leopolity,
z pojedynczymi parafrazami, ktoÂre wyszøy spod pioÂra Andrzeja Trzecieskiego.
Parafraza Kochanowskiego ma niewaÎtpliwe cechy horacjanÂskie. W tej decyzji twoÂrczej poeta czarnoleski podaÎzÇaø za Buchananem oraz jego przyjacielem i poniekaÎd mistrzem, Jeanem de Gagnay, ktoÂry nie tylko sam tøumaczyø
psalmy, ale bodaj jako pierwszy pisaø: ¹Itaque genus aliquod tractandorum
psalmorum (quod ad eorum lectionem pios homines invitaret) meditandi mihi
nullum occurrebat commodius, quam si carmine tractarentur: quod id genus vi
quadam [...] dicendi gratia allicere lectores soleatº14. Psalmy to ody, twierdziø
de Gagnay, a jego poglaÎd podzielaø Buchanan, wymagajaÎ zatem roÂzÇnych metroÂw, ktoÂre podkresÂlaÎ ich bogactwo i stylistycznaÎ oraz emocjonalnaÎ varietas.
BøeÎdem jest stosowanie w parafrazie psalmoÂw dystychu elegijnego, bo nasuwa
to skojarzenia z elegiami miøosnymi Owidiusza, a w wypadku tak duzÇej liczby
tekstoÂw staje sieÎ tezÇ nuzÇaÎce15. Kochanowski niewaÎtpliwie w swej parafrazie
realizowaø wøasÂnie zasady, ktoÂrym dali wyraz de Gagnay i Buchanan. Postulat
roÂzÇnorodnosÂci, urzeczywistniany na poziomie skøadniowym, leksykalnym i stylistycznym oraz stroficznym, skutecznie tøumiø paralelizm i powtarzalnosÂcÂ charakterystyczne dla struktur jeÎzykowych oryginaøu. Czarnoleski poeta wykorzystaø w Psaøterzu Dawidowym czterdziesÂci jeden typoÂw strofy, starannie
ksztaøtowaø synonimikeÎ, by unikacÂ leksykalnych powtoÂrzenÂ, rozwinaÎø i wzbogaciø metaforykeÎ, zadbaø o wszelkie, zgodne z gustem klasycznym, znamiona
¹poetyckosÂciº swego dzieøa. W odroÂzÇnieniu jednak od poprzednikoÂw z Buchananem wøaÎcznie, nie mieszaø pojeÎcÂ mitologii klasycznej i judaizmu, wystrzegaø
sieÎ metafor zbyt wyrazÂnie odsyøajaÎcych do sÂwiata poganÂskiego. Czasem tylko
epitet, ktoÂry nazwie Boga ¹wielowøadnymº czy zorzeÎ ¹roÂzÇanoreÎkaÎº, beÎdzie
subtelnym sygnaøem klasycznych odniesienÂ. WrazÇliwy na odreÎbnosÂcÂ i swoistosÂcÂ
wyobrazÂni hebrajskiej, Kochanowski nie troszczyø sieÎ nadmiernie o wymogi
humanistycznej elegancji, nie zacieraø tego, co w KsieÎdze PsalmoÂw byøo w isto13
Pelc, dz. cyt., s. 58±59; I.D. McFarlane, George Buchanan and European Humanism, ¹The
Yearbook of English Studiesº 1985 vol. 15: Anglo-French Literary Relations, s. 39.
14
Cyt. za: McFarlane, dz. cyt., s. 280.
15
TamzÇe, s. 281.
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cie nie do pogodzenia z estetykaÎ i tradycjaÎ humanizmu, a wieÎc symboli fizjologicznych, antropomorfizmoÂw i antropopatyzmoÂw w obrazie Boga, kreowaø
obraz relacji mieÎdzy PsalmistaÎ a jego Panem jako zaskakujaÎco bezposÂredniej,
peønej rzeczywistych emocji i ludzkiego ciepøa16.
Psaøterz DawidoÂw Kochanowskiego, ktoÂry juzÇ w rok po pierwszym wydaniu zostaø uzupeøniony przez Melodie na Psaøterz polski przez Mikoøaja GomoÂøkeÎ uczynione, potraktowano w istocie jako kancjonaø (miaø 14 wydanÂ w ciaÎgu pierwszych 20 lat), ale tezÇ staø sieÎ on na døugie lata wzorem niedosÂcigøym.
Owszem, pojawiajaÎ sieÎ jeszcze innowiercze psaøterze polskie, jak prozaiczna i co
do liczby psalmoÂw niepeøna ¹parafraza imitacyjno-alegorycznaº Pawøa Milejewskiego, zapewne arianina, Psalmy Dawidowe na modlitwy chrzesÂcijanÂskie
przeøozÇone (I wyd. bycÂ mozÇe nawet juzÇ w drugiej poøowie lat szesÂcÂdziesiaÎtych
XVI wieku; drugie wydanie 1587, b.m.w.), czyniaÎca komentarz integralnym
elementem przekøadanego tekstu17, baÎdzÂ tezÇ przekøad sporzaÎdzony przez seniora wspoÂlnoty braci czeskich, Macieja RybinÂskiego, zatytuøowany Psalmy
Dawidowe [...] na melodyje psalmoÂw francuskich urobione (wyd. bycÂ mozÇe
ok. 1598, najstarsze zachowane wydanie RakoÂw 1605), wykorzystujaÎcy melodie
francuskiego Psaøterza Teodora Bezy i Klemensa Marota, a na poziomie literackim podtrzymujaÎcy inspiracjeÎ czarnoleskaÎ18. Do popularnosÂci Psaøterza RybinÂskiego jeszcze w wieku XVII przyczyniøo sieÎ umieszczenie tej parafrazy
wsÂroÂd dodatkoÂw znajdujaÎcych sieÎ w pierwszym wydaniu Biblii GdanÂskiej
(GdanÂsk 1532). Translacje KsieÎgi PsalmoÂw wchodziøy tezÇ, rzeczy jasna, w skøad
caøkowitych przekøadoÂw Biblii i byøy wraz z nimi drukowane. Dotyczy to roÂwniezÇ søawnego Psaøterza Dawidowego w przekøadzie ks. Jakuba Wujka, chocÂ
trzeba podkresÂlicÂ, zÇe ukazaø sieÎ on najpierw osobno i byø jednym z ostatnich
renesansowych Psaøterzy wydanych odreÎbnie. Okazuje sieÎ on na tyle odmienny
od drugiej redakcji, beÎdaÎcej owocem pracy jezuickiej komisji rewizyjnej, a wøaÎczonej do Biblii Wujka z roku 1599, zÇe badacze moÂwiaÎ czasem o ¹dwoÂch Psaøterzachº Wujka. Ten pierwszy, wydany w oficynie Andrzeja Piotrkowczyka
w 1594 roku, roÂzÇniø sieÎ w 65% od drugiego, mniej w nim byøo werbalizmoÂw,
wieÎksza swoboda i naturalnosÂcÂ skøadni19. W XVII wieku sÂredniowiecznaÎ jeszcze tradycjeÎ komentarza do PsalmoÂw, proponujaÎcego egzegezeÎ literalnaÎ,
chrystologicznaÎ i alegorycznaÎ, podjaÎø uczony jezuicki polihistor, Wojciech Tylkowski, w swym dziele Paraphrasis na Psaøterz DawidoÂw albo wykøad psalmoÂw
16

W. Weintraub, Rzecz czarnoleska, KrakoÂw 1977, s. 74±121.
A. Kawecka-Gryczowa, ArianÂskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje
i bibliografia, Wrocøaw 1974, s. 162; K. Meller, ¹Ducha zacnego doktora Pawøa Milejewskiego,
ktoÂrym paøaø i ty psalmy pisaø...º ± podsøuchanie, w: DwoÂr majaÎcy w sobie osoby i moÂzgi rozmaite.
Studia z dziejoÂw literatury i kultury, red. B. Sienkiewicz, B. Judkowiak, PoznanÂ 1991, s. 9±23.
18
Kawecka-Gryczowa, dz. cyt., s. 257.
19
K. GaÎsiorowski, Dwa Psaøterze ks. Wujka, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 12(1959) nr 3,
s. 246±259.
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dla tych, ktoÂrzy psalmy odmawiajaÎ, kroÂtko i jasÂnie spisany [...] (PoznanÂ 1688),
lecz dzieøo jego nie odegraøo wieÎkszej roli w dziejach literatury.
Dla pisarzy humanistycznych przekøad psalmu byø problemem filologicznym, a parafraza ± najdoniosÂlejszym wyzwaniem literackim. Przeøom renesansu i baroku przynioÂsø zmianeÎ perspektywy, co widoczne byøo juzÇ we wspomnianych przeroÂbkach innowierczych. Humanistyczna intencja retorycznej nobilitacji søowa biblijnego wciaÎzÇ zachowywaøa znaczenie, ale coraz mniejszaÎ wageÎ
miaøy dotyczaÎce go spory filologiczne, toczyøy sieÎ one bowiem w øonie juzÇ
odreÎbnych i odgrodzonych od siebie obozoÂw religijnych. Parafraza psalmiczna
zasÂ staøa sieÎ w liryce rodzaÎcego sieÎ baroku archetypicznym wzorem modlitwy
poetyckiej, w ktoÂrej werset biblijny byø jedynie punktem wyjsÂcia, osnowaÎ monologu lirycznego. To zjawisko widoczne jest juzÇ w psalmach Mikoøaja SeÎpa
SzarzynÂskiego, ktoÂrego szesÂcÂ zachowanych parafraz psalmicznych znalazøo sieÎ
w wydanych posÂmiertnie Rytmach abo wierszach polskich (b.m.w. 1601; wczesÂniejsza redakcja jednej z nich, parafrazy Psalmu LII, zachowaøa sieÎ takzÇe
w przekazie reÎkopisÂmiennym). Psalmy SeÎpa wyrastajaÎ wprawdzie z tradycji
parafrazy humanistycznej, na co wskazuje ich zalezÇnosÂcÂ od konkretnych tekstoÂw Buchanana i Kochanowskiego, ale wymogi podmiotowej ekspresji i intencja ksztaøtowania zindywidualizowanej modlitwy zdecydowanie dominujaÎ tu
nad filologicznaÎ troskaÎ o ¹szczyre søowo BozÇeº. Sam poeta zasygnalizowaø
owaÎ odmiennosÂcÂ przez okresÂlenia gatunkowe: ¹piesÂni na psalmº, ¹piesÂni na
ksztaøt psalmuº, ¹psalmu paraphrasisº, sugerujaÎc niedwuznacznie ich zwiaÎzek
z lirykaÎ klasycznaÎ, ale tezÇ genologicznaÎ swobodeÎ, status nieustabilizowany
w poetykach normatywnych20. Jeszcze bardziej zamaskowane saÎ odniesienia
do zÂroÂdøa biblijnego w parafrazach Sebastiana Grabowieckiego, ktoÂrych okoøo
trzydziestu szesÂciu znajdujemy w jego Rymach duchownych (KrakoÂw 1590).
W zÇaden sposoÂb nie wyroÂzÇnione wsÂroÂd dziesiaÎtkoÂw innych, modlitewnych lirykoÂw, majaÎcych zresztaÎ zroÂzÇnicowane wzory literackie, psalmy Grabowieckiego czyniaÎ wersety biblijne jedynie jeÎzykiem bardzo juzÇ zindywidualizowanego,
swobodnego monologu; poezja Dawidowa przestaje tu bycÂ rygorem i punktem
odniesienia, a staje sieÎ raczej zÂroÂdøem inspiracji, motywoÂw, kreacji podmiotu,
form stylistycznych, czy nawet interpretacji rzeczywistosÂci spoøecznej ± jak na
przykøad w wierszu Interregnum Stephani (I, 41), ktoÂrego tytuø wskazuje na
konkretnaÎ sytuacjeÎ politycznaÎ Polski, tekst zasÂ okazuje sieÎ dosÂcÂ wiernaÎ para20

Na temat parafraz psalmicznych SeÎpa SzarzynÂskiego zob. przede wszystkim: G. Maver,
RozwazÇania nad poezjaÎ Mikoøaja SeÎpa SzarzynÂskiego, tø. W. Meisels, w: tenzÇe, Literatura polska
i jej zwiaÎzki z Wøochami, oprac. A. ZielinÂski, Warszawa 1988, s. 137±167; J. Abramowska-Kuøtuniakowa, Psalmy SzarzynÂskiego wobec psalmistyki renesansowej, ¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Adama Mickiewicza. Filologiaº 1958 nr 2, s. 36±67; A. KarpinÂski, Filologiczne pytania do Mikoøaja
SeÎpa SzarzynÂskiego na marginesie reÎkopisÂmiennych wierszy z `RytmoÂw', w: Corona scientiarum.
Studia z historii literatury i kultury nowozÇytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red.
J.A. ChrosÂcicki, J. GøazÇewski, M. Prejs, K. Mrowcewicz, Warszawa 2004, s. 71±87.
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frazaÎ Psalmu 60, tak zÇe nieoczekiwanie dokonuje sieÎ transpozycja idei Izraela
na naroÂd polski wyglaÎdajaÎcy kresu gniewu BozÇego21. Te wøasÂnie tendencje,
ktoÂre najogoÂlniej mozÇna uznacÂ za przenikanie stylizacji oraz idei i kreacji psalmicznych do roÂzÇnych form liryki religijnej i okolicznosÂciowej, beÎdaÎ dominowacÂ
w poezji barokowej, usuwajaÎc w cienÂ humanistyczny gatunek parafrazy. Elementy stylizacji psalmicznej znajdziemy wieÎc w PiesÂniach pokutnych Olbrychta
Karmanowskiego, w Emblematach Zbigniewa Morsztyna, w piesÂniach religijnych Wacøawa Potockiego, a przede wszystkim w poezji Wespazjana Kochowskiego.
Jak juzÇ zauwazÇono w badaniach nad poezjaÎ Kochowskiego, dziesieÎcÂ piesÂni
psalmicznych w jego wielkim zbiorze lirykoÂw i epigramatoÂw NieproÂzÇnujaÎce
proÂzÇnowanie (KrakoÂw 1674), mozÇna uznacÂ za swoiste etiudy stylizacyjne, przygotowujaÎce dojrzaøe juzÇ stylizacje biblijne poÂzÂniejszej o ponad dwadziesÂcia lat
Psalmodii polskiej22. TraktowacÂ je tak mozÇna, oczywisÂcie, cum grano salis, gdyzÇ
w Lirykach poeta nie eksperymentuje jeszcze z prozaicznym wersetem, lecz
daje utwory wierszowane, ujawniajaÎc juzÇ wszakzÇe to, co w jego lekturze PsalmoÂw Dawidowych swoiste i specyficzne. SaÎ wieÎc one najpierw dla niego archetypem i bardzo pojemnym wzorem mowy modlitewnej niezwykle indywidualnej i sÂmiaøej, wolnej od wymogoÂw humanistycznej elegancji, nieraz brutalnej.
NiektoÂre psalmy okazujaÎ sieÎ w istocie utworami religijno-politycznymi, i nie
tylko podtytuøy, jakimi poeta je opatrzyø, jednoznacznie aplikujaÎ te utwory do
bardzo konkretnych wydarzenÂ politycznych ± wojen ze Szwedami i Turkami.
Nawet imiona wøasne wzieÎte z psalmu biblijnego stajaÎ sieÎ tu pseudonimami
uczestnikoÂw siedemnastowiecznych zdarzenÂ. W nalezÇaÎcym do NieproÂzÇnujaÎcego proÂzÇnowania cyklu siedmiu psalmoÂw Do pokuty majaÎcego sieÎ czøowieka
Kochowski ukøada wiersze, nie nawiaÎzujaÎc do tekstu biblijnego ani na poziomie
leksyki, ani motywoÂw, ani tym mniej na poziomie metrycznym. WspoÂlny pozostaje jedynie sam ton penitencyjny, blizÇszy zresztaÎ tradycji elegii pokutnych
Kaspra Miaskowskiego i Hieronima Morsztyna nizÇ psalmom biblijnym. Z tradycjaÎ poezji Dawidowej wiaÎzÇe te utwory tendencja do wykorzystywania symboli fizjologicznych w funkcji lirycznej; grzesznik zatem ¹tøumok ciaøa dzÂwiga,
waÎtøy i skrzywionyº (II, 7 w. 9), lezÇy nagi i ¹sposoczonyº ¹w bezludnej puszczyº, majaÎc przebitaÎ ¹gøoweÎ i piersiº (II, 8, w. 12±15), lecz takzÇe ± na sposoÂb juzÇ
bardzo sarmacki ¹wala sieÎ w krewkosÂci/ i lezÇy w zmierzøem bøocie swoich
cielesnosÂciº (II, 9, w. 43±44). Kochowski grzeÎzÂnie w zuzÇytej frazeologii penitencyjnej i wanitatywnej poetoÂw swego stulecia (¹Bo coÂzÇem jest? Bøoto, cienÂ,
lubo dym, co ginie...º II, 9 w. 31), nie znajduje innych sposoboÂw wzmocnienia
M. Hanusiewicz, Parafrazy psalmiczne Sebastiana Grabowieckiego, w: SÂwit i zmierzch
baroku, red. M. Hanusiewicz, J. DaÎbkowska, A. KarpinÂski, Lublin 2002, s. 113±115.
22
M. Eustachiewicz, 'Liryka polskie' Wespazjana Kochowskiego wobec tradycji literackiej,
¹PamieÎtnik Literackiº 72(1981) z. 3, s. 291; tazÇ, 'Psalmodia polska' Wespazjana Kochowskiego na
tle staropolskich stylizacji biblijnych, ¹PamieÎtnik Literackiº 65(1974) z. 2, s. 66 n.
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ekspresji nizÇ tylko eskalacja brutalnosÂci obrazu (¹A jam sieÎ znowu wracaø, jak
pies do wymiotu...º II, 9, w. 22), a gdy tylko mozÇe, w ogoÂle oÂw ton penitencyjny
porzuca. I wøasÂnie najciekawsze, najbardziej oryginalne saÎ w tych psalmach
pokutnych takie przeobrazÇenia kreacji moÂwiaÎcego podmiotu, zÇe zdaje sieÎ on
chocÂ na chwileÎ zapominacÂ o stylistycznej powinnosÂci hiperbolizacji grzechoÂw
i wszelkich przypisanych mu uøomnosÂci, gdzie søychacÂ gøos oranta ± ze znamiennaÎ dla PsalmoÂw wøasÂnie natarczywosÂciaÎ wezwania, bezwzgleÎdnaÎ i azÇ zuchwaøaÎ
ufnosÂciaÎ, odwroÂceniem sieÎ od saÎdoÂw ludzkich i poddaniem wyøaÎcznie wyrokom
BozÇym. Tak modliø sieÎ Dawid, tak modliø sieÎ tezÇ Hiob, odrzucajaÎcy i osaÎd,
i pociecheÎ przyjacioÂø, lecz w brutalnej szczerosÂci wzywajaÎcy jedynie wyroku
Boga. Ten dumny, peøen pasji ton, ale roÂwniezÇ znamienne transpozycje realioÂw
biblijnych na polityczne realia polskie rozpoznamy roÂwniezÇ w najsøawniejszym
dziele Kochowskiego, czyli w cyklu prozy poetyckiej Trybut nalezÇyty wszytkiego dobrego Dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska [...] (CzeÎstochowa
1695). Jak gøosi tytuø, utwoÂr jest wøasÂnie ¹psalmodiaÎ polskaÎº, nowym Psaøterzem nowego narodu wybranego, ktoÂremu BoÂg zesøaø swego pomazanÂca, Jana
III Sobieskiego, ¹aby nademlonaÎ dzÂwigaø SarmacyjaÎº (27, 27), i ktoÂrego chwaøeÎ
± obronÂcy chrzesÂcijanÂstwa ± opowiadacÂ ma wszem i wobec sam poeta, beÎdaÎcy,
wzorem starotestamentalnych nazirejczykoÂw, ¹na seÎdzÂtwo ludu BozÇego naznaczonyº (33, 7). Staranne, operujaÎce paralelnymi strukturami skøadniowymi
okresy retoryczne Psalmodii polskiej nasÂladujaÎ wersety biblijnych PsalmoÂw,
a konÂczaÎca kazÇdy tekst doksologia nie pozostawia waÎtpliwosÂci co do tego, jakaÎ
funkcjeÎ ± w zamierzeniu samego Kochowskiego ± miaø odgrywacÂ caøy cykl. To
¹piesÂnÂ nowaº (36, 15), nowa KsieÎga PsalmoÂw, a mozÇe i brewiarz polski. Premesjanistyczna koncepcja Polski jako narodu wybranego, chocÂ majaÎca wczesÂniejsze antecedencje czy to w kazaniach Skargi, czy we wspomnianych wierszach Grabowieckiego, realizowana takzÇe w poÂzÂnobarokowym kaznodziejstwie, np. u Andrzeja Chryzostoma Zaøuskiego23, w Psalmodii Kochowskiego
wybrzmiewa bodaj najsilniej. Idea Izraela zostaje tu wprost przeniesiona na
RzeczpospolitaÎ, ktoÂra ± o ile dochowuje wiernosÂci katolicyzmowi i po rycersku
zmaga sieÎ z wrogami prawdziwej wiary ± wypeønia BozÇy zamiar wzgleÎdem niej
i mozÇe liczycÂ na szczegoÂlnaÎ opiekeÎ OpatrznosÂci.
Psaøterze nie byøy jedynymi translacjami odreÎbnej ksieÎgi biblijnej, jakie
powstawaøy w kulturze staropolskiej. WspomniecÂ tu trzeba o Ecclesiastes (KrakoÂw 1522) Hieronima z Wielunia, nasteÎpnie o KsieÎgach Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczonych (KrakoÂw 1535) Piotra PoznanÂczyka, anonimowym dziele Tobias patriarcha (1539) czy wreszcie pozostaøych w reÎkopisie
przekøadach biblijnych wielkopolskiego benedyktyna Tomasza èysego ze
Zbrudzewa, obejmujaÎcych ApokalipseÎ sÂw. Jana, perykopy na czas Wielkiego
23

K. Obremski, ¹Biblizacjaº Rzeczypospolitej (Optio vobis datur, eligite), w: ReligijnosÂcÂ literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 251±257.
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Postu oraz brulion kilku ksiaÎg Starego Testamentu24. Wydaje sieÎ wszakzÇe, izÇ
juzÇ u schyøku sÂredniowiecza kultura polska dysponowaøa peønym przekøadem
Biblii. TaÎ caøkowitaÎ translacjaÎ, opartaÎ gøoÂwnie na teksÂcie øacinÂskim i czeskim,
bycÂ mozÇe nie byøa jeszcze tzw. Biblia kroÂlowej Zofii, sporzaÎdzona ok. roku 1455
dla czwartej zÇony Wøadysøawa Jagieøøy, ktoÂra zresztaÎ zostaøa wymieniona przez
jednego z tøumaczy, Andrzeja z Jaszowic, kapelana kroÂlowej, jako inicjatorka
i opiekunka caøego przedsieÎwzieÎcia25. ReÎkopis tomu pierwszego Starego Testamentu, konÂczaÎcy sieÎ na KsieÎdze Hioba, przechowywany byø do II wojny
sÂwiatowej w bibliotece gimnazjum kalwinÂskiego w Saros Patak na WeÎgrzech.
ChocÂ zaginaÎø w czasie wojny, znamy go dzieÎki ogøoszonym wczesÂniej wydaniom
fototypicznym26. Jest tezÇ pewne, zÇe istniaø tom drugi Starego Testamentu, gdyzÇ
zachowaøy sieÎ pojedyncze karty w bibliotekach naukowych Wrocøawia, pochodzaÎce z opraw siedemnastowiecznych kodeksoÂw z warsztatu sÂlaÎskiego introligatora Jonasa Dittmana, w ktoÂrych wykorzystano wøasÂnie pergamin drugiego
woluminu Biblii kroÂlowej Zofii. Nic nie wiadomo jednak o tym, by na zamoÂwienie kroÂlowej (ktoÂra umarøa zresztaÎ juzÇ w 1461 roku) sporzaÎdzono roÂwniezÇ
przekøad Nowego Testamentu. Niemniej badacze saÎ dosÂcÂ zgodni co do tego, zÇe
juzÇ w XV wieku taki przekøad istniaø, a sÂwiadczaÎ o tym fragmentaryczne tøumaczenia Ewangelii zawarte w Ewangeliarzu Jana Sandeckiego (KrakoÂw 1527),
w Ewangeliarzu pochodzaÎcym z Biblioteki Ordynacji Zamoyskich (obecnie
Biblioteka Narodowa w Warszawie), czy wreszcie obszerne translacje zawarte
w RozmysÂlaniu przemyskim. PosÂrednio dowodoÂw na istnienie sÂredniowiecznego przekøadu polskiego dostarczajaÎ roÂwniezÇ dzieøa, ktoÂre saÎ juzÇ manifestacjami nowozÇytnej, humanistycznej filologii biblijnej w wieku XVI27.
Pierwszym z nich jest niewaÎtpliwie tzw. Nowy Testament kroÂlewiecki, ktoÂrego kolejne dwie czeÎsÂci, poprzedzone osobnym wydaniem Ewangelii sÂw.
Mateusza, ukazaøy sieÎ w KroÂlewcu w latach 1551±1552, po czym w 1553 ogøo24
Zob. Perykopy wielkopostne w przekøadzie Tomasza èysego ze Zbrudzewa, oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1967; Brulion przekøadu pierwszych trzech ksiaÎg Biblii pioÂra Tomasza ze Zbrudzewa, czyli tzw. mamotrept gniezÂnienÂski, oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1971; Apokalipsa sÂw. Jana
w przekøadzie Tomasza ze Zbrudzewa, oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1976; Brulion przekøadu Biblii
pioÂra Tomasza ze Zbrudzewa. Cz. II: KsieÎgi Liczb, PowtoÂrzonego Prawa, PiesÂnÂ nad PiesÂniami,
oprac. I. Kwilecka, Wrocøaw 1995; KsieÎgi Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczone, oprac.
I. Kwilecka, PoznanÂ 2006; Hieronim z Wielunia, Ecclesiastes. KsieÎgi Salomonowe, ktore polskim
wykøadem kaznodziejskie mianujemy, WielunÂ 2003; I. Kwilecka, Studia nas staropolskimi przekøadami Biblii, PoznanÂ 2003.
25
Kossowska, dz. cyt., s. 68.
26
Biblia kroÂlowej Zofii, z kodeksu szaroszpatackiego nakøadem ksieÎcia Jerzego Henryka
Lubomirskiego wydana, wyd. A. Maøecki, LwoÂw 1871; Biblia szaroszpatacka. Podobizna kodeksu
biblioteki reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku, wyd. L. Bernacki, KrakoÂw 1930. Zob.
poÂzÂniejsze wydanie: Biblia kroÂlowej Zofii (szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekøadem Biblii, wyd. S. UrbanÂczyk, V. Kyas, Wrocøaw 1965.
27
Kossowska, dz. cyt., s. 162, 169.
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szono Nowy Testament zupeøny. Tøumaczem byø Stanisøaw Murzynowski,
sÂwietnie wyksztaøcony w jeÎzykach antycznych dawny student Melanchtona,
lecz praceÎ jego wydaø Jan Seklucjan. Murzynowski byø juzÇ jak najbardziej
sÂwiadom nurtoÂw i tendencji odnowionej filologii biblijnej, ktoÂra przeciezÇ ±
do czasu, w ktoÂrym sporzaÎdziø swoÂj przekøad ± wydaøa tak znakomite dzieøa
jak Adnotationes Lorenza Valli (1449, wyd. 1505 przez Erazma), Quincuplex
Psalterium Jacquesa LefeÁvre'a D'EÂtaples (1509), Biblia polyglotta Complutensis Francisca JimeÂneza de Cisneros (1514±1517, wyd. 1520), czy wreszcie kolejne, zmienione edycje Novum Instrumentum czy poÂzÂniej ± Nowum Testamentum Erazma z Rotterdamu (I wyd. 1516). To wøasÂnie na ErazmowaÎ greckaÎ
wersjeÎ Nowego Testamentu jako na podstaweÎ przekøadu (niektoÂrzy badacze
przypuszczajaÎ, zÇe mogøo to bycÂ III wydanie z 1520 roku) wskazywaø tøumacz
juzÇ na karcie tytuøowej, a takzÇe w przedmowie do swojego dzieøa. W poøowie
XVI wieku nalezÇy raczej moÂwicÂ o ksztaøtujaÎcym sieÎ w kolejnych edycjach
Roberta Estienne'a tzw. textus receptus, na ktoÂrego postacÂ wpøywaøo uwzgleÎdnianie coraz to wieÎkszej liczby przekazoÂw reÎkopisÂmiennych, nieznanych Erazmowi28. Murzynowski korzystaø roÂwniezÇ z Wulgaty, z Biblii czeskiej, wreszcie
z owego nieznanego nam dzisÂ sÂredniowiecznego przekøadu polskiego i, mimo
wysokich kompetencji filologicznych, zasadniczo nie podejmowaø zadanÂ nalezÇaÎcych do krytyki tekstu29.
Nowy Testament kroÂlewiecki, opatrzony antykatolickimi komentarzami,
miaø wyrazÂne znamiona konfesyjne i wymagaø reakcji ze strony katolickiej.
W 1556 roku w oficynie Mikoøaja Scharffenbergera wydana zostaje wieÎc kolejna polska wersja Nowego Testamentu, opracowana przez Marcina Bielskiego, za podstaweÎ przyjmujaÎca tekst Wulgaty, ale w warstwie leksykalno-stylistycznej wykorzystujaÎca zaroÂwno sÂredniowieczny przekøad polski, jak i... translacjeÎ Murzynowskiego30. Przedmowa wszakzÇe silnie podkresÂlaøa wiernosÂcÂ
wzgleÎdem øacinÂskiej Biblii potwierdzonej autorytetem KosÂcioøa, ortodoksjeÎ
i potrzebeÎ pokory wobec tajemnicy søowa biblijnego. Podobne zaøozÇenia przysÂwiecaøy tøumaczom tzw. Biblii Leopolity, peønego katolickiego przekøadu Pisma SÂwieÎtego, ktoÂry ukazaø sieÎ drukiem juzÇ w roku 1561. Tøumaczem byø zapewne profesor Akademii Krakowskiej Jan Nicz ze Lwowa, nauczyciel Herbesta i Wujka, chocÂ niektoÂrzy badacze bioraÎ pod uwageÎ roÂwniezÇ walczaÎcego
z reformacjaÎ dominikanina, kaznodziejeÎ Zygmunta Augusta, Leonarda Nieza28

Zob. B.M. Metzger, The Text of the New Testament, New York 1968, s. 95±146; tenzÇe,
History of Editing the Greek New Testament, ¹Proceedings of the American Philosophical Societyº
131(1987) nr 2, s. 155±156.
29
D.A. Frick, Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-Reformation.
Chapters in the History of the Controversies (1551±1632), Berkeley±Los Angeles±London 1989,
s. 33.
30
K. GoÂrski, Nowy Testament Scharffenbergera, w: Z historii i literatury polskiej, seria II,
Warszawa 1964, s. 98±115.
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bitowskiego31. W przedmowie wreÎcz podkresÂla sieÎ, zÇe przekøad nie jest oparty
na Biblii hebrajskiej i greckiej, lecz wøasÂnie na wersji Hieronimowej; wiernosÂcÂ
Wulgacie, w przekonaniu tøumacza i wydawcoÂw, nie tylko zapewnia peønaÎ
zgodnosÂcÂ z naukaÎ KosÂcioøa, ale takzÇe chroni przed wasÂniami i nieporozumieniami, ktoÂrych zÂroÂdøem saÎ uroszczenia ludzkiego umysøu i pycha. W istocie
podkresÂlicÂ trzeba, zÇe oba przekøady katolickie ± zaroÂwno Nowy Testament
Scharffenbergera, jak i Biblia Leopolity ± wykazujaÎ sÂcisøy zwiaÎzek ze sÂredniowiecznaÎ tradycjaÎ przekøadowaÎ32, wysiøek tøumaczy w wielu miejscach byø
przede wszystkim modernizacjaÎ form jeÎzykowych, a rezerwa wobec nowozÇytnej filologii biblijnej, wspierana respektem dla misterium Søowa, oddalaøa te
dzieøa od innych przedsieÎwzieÎcÂ translatorskich doby humanizmu.
Niemal roÂwnoczesÂnie z tøumaczem (baÎdzÂ tøumaczami) Biblii Leopolity pracowali autorzy pierwszej polskiej Biblii kalwinÂskiej, ktoÂra do historii kultury
przeszøa pod nazwaÎ Biblii Brzeskiej, Biblii Radziwiøøowskiej baÎdzÂ Biblii PinÂczowskiej. Przygotowywaø jaÎ zespoÂø translatoroÂw, sÂwietnie wyedukowanych
humanistoÂw, takich jak Grzegorz Orszak, Piotr Statorius-StoinÂski, Jean TheÂnaud, Jan èaski, Jakub Lubelczyk, Szymon Zacjusz, Andrzej Trzecieski czy
Grzegorz Paweø z Brzezin. Ich dzieøo zostaøo wydane drukiem w 1563 roku
w BrzesÂciu Litewskim, w drukarni Bernarda WojewoÂdki. Byø to w istocie
pierwszy polski przekøad Biblii sporzaÎdzony z jeÎzykoÂw oryginalnych, Stary
Testament z hebrajskiego, a Nowy Testament z greki, chocÂ uwzgleÎdniajaÎcy,
oczywisÂcie, i SeptuaginteÎ, i WulgateÎ, i szesnastowieczne przekøady Biblii na
jeÎzyki wernakularne, i wreszcie ¹stary wykøadº polski, czyli wøasÂnie oÂw tajemniczy polski przekøad sÂredniowieczny, ujawniajaÎcy sieÎ w swej zmodernizowanej
wersji w Biblii Leopolity, do ktoÂrej zresztaÎ tøumacze brzescy odnoszaÎ sieÎ z duzÇym szacunkiem. ZnajomosÂcÂ jeÎzykoÂw biblijnych jest dla twoÂrcoÂw Biblii Brzeskiej niezbywalnym warunkiem dotarcia do ¹szczyrego Søowa BozÇegoº, chocÂ
przeciezÇ nie kwestionujaÎ oni autorytetu sÂw. Hieronima33. Podobnie jak wieÎkszosÂcÂ humanistycznych filologoÂw biblijnych, wychodzaÎ z zaøozÇenia, zÇe przekøad
Hieronimowy podlegaø w ciaÎgu wiekoÂw wielorakim znieksztaøceniom i manipulacjom, staÎd walka o prawdeÎ søowa biblijnego jest zarazem walkaÎ o dziedzictwo
sÂw. Hieronima.
Jednym z najwybitniejszych filologoÂw biblijnych XVI wieku, nie tylko polskich, byø niewaÎtpliwie arianin Szymon Budny, autor kolejnego przekøadu Biblii na jeÎzyk narodowy, od miejsca wydania zwanego najczeÎsÂciej BibliaÎ NiesÂwieskaÎ. Przedmowa do dzieøa, ogøoszonego w 1572 roku w oficynie Macieja KawieczynÂskiego, jednoznacznie stwierdza, zÇe powodem podjeÎcia pracy nad
31
R. SÂwieÎtochowski, Leonard Niezabitowski tøumaczem Biblii Leopolity, ¹Ruch Biblijny
i Liturgicznyº 14(1961) z. 5, s. 195±197.
32
Zob. E. Belcarzowa, Polskie i czeskie zÂroÂdøa Biblii Leopolity, KrakoÂw 2006.
33
Frick, dz. cyt., s. 73±75.
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translacjaÎ byøo niezadowolenie z przekøadoÂw juzÇ istniejaÎcych, w tym z owocoÂw
pracy tøumaczy brzeskich, ktoÂrym Budny zarzuca, izÇ ± mimo deklaracji, zÇe
tøumaczaÎ z jeÎzykoÂw oryginalnych ± w istocie podaÎzÇali za wersjaÎ Wulgaty, a takzÇe
za przekøadami francuskimi. Podaje wieÎc Budny przykøady licznych bøeÎdoÂw
poprzednikoÂw, domaga sieÎ korekt, z budzaÎcaÎ podziw erudycjaÎ odwoøuje sieÎ
zaroÂwno do przekazoÂw hebrajskich, greckich i øacinÂskich, jak i cerkiewnosøowianÂskich. Bodaj jako jedyny sposÂroÂd polskich tøumaczy biblijnych tego czasu
zmaga sieÎ z problemem ustalenia wøasÂciwej postaci tekstu; wbrew tradycji
erazmianÂskiej twierdzi, zÇe w wielu wypadkach to wøasÂnie Wulgata utrwala jego
wczesÂniejszaÎ wersjeÎ nizÇ przekazy greckie. Literacka uroda przekøadu zaprzaÎtaøa jego uwageÎ w znacznie mniejszym stopniu nizÇ wøasÂnie problem prawdy
i adekwatnosÂci, staÎd najwieÎcej serca wøozÇyø w konstrukcjeÎ rozbudowanych
¹przypiskoÂwº, usunieÎtych, niestety, przez cenzureÎ. Translacja staøa sieÎ tezÇ dla
niego punktem wyjsÂcia dla rozwinieÎtego i radykalnego dyskursu teologicznego,
w ktoÂrym do gøosu doszøy jego wyrazÂnie antytrynitarskie i unitarystyczne przekonania. Staøy sieÎ one widoczne szczegoÂlnie w kolejnej edycji Nowego Testamentu (èosk 1574), ktoÂra byøa wyrazem dezaprobaty dla interwencji wydawcoÂw Biblii NiesÂwieskiej. Jednak radykalizm teologiczny Budnego manifestujaÎcy
sieÎ w tym przekøadzie okazaø sieÎ nie do przyjeÎcia roÂwniezÇ dla braci zborowych
i doprowadziø do wykluczenia go ze wspoÂlnoty. Ostatnia edycja, z roku 1589,
w znacznym stopniu øagodziøa wczesÂniejsze rozstrzygnieÎcia egzegetyczne, co
bywa interpretowane jako gest pojednania ze strony tøumacza34.
Humanistyczna filologia biblijna skupiona byøa przede wszystkim na Nowym Testamencie, lecz dla antytrynitarzy ksieÎgi Nowego Przymierza miaøy
znaczenie absolutnie kluczowe i stanowiøy podstaweÎ ich doktrynalnej odreÎbnosÂci. Tym nalezÇy tøumaczycÂ fakt, zÇe na przeøomie XVI i XVII wieku wychodzaÎ
z tego sÂrodowiska jeszcze dwa kolejne przekøady Nowego Testamentu ± Marcina Czechowica (KrakoÂw 1577, 1594), a nasteÎpnie Walentego Szmalca (RakoÂw 1606, 1620, Amsterdam 1686), oba oparte na teksÂcie greckim i odlegøe od
radykalizmu Budnego, lecz zachowujaÎce zwiaÎzek stylistyczny (zwøaszcza przekøad Czechowica) z BibliaÎ BrzeskaÎ35.
Ukoronowaniem osiaÎgnieÎcÂ renesansowej biblistyki polskiej staøo sieÎ dzieøo
Jakuba Wujka, poczaÎwszy od Nowego Testamentu (KrakoÂw 1593), Psaøterza
Dawidowego (KarkoÂw 1594), po posÂmiertnie wydany peøny przekøad Biblii to
jest ksiaÎg Starego i Nowego Testamentu (KrakoÂw 1599), nad ktoÂrym wszakzÇe
tøumacz nie miaø juzÇ kontroli i ktoÂry nosi znamiona interwencji komisji rewizyjnej pod przewodnictwem nieprzychylnego pisarzowi Stanisøawa Grodzickie34
Kossowska, dz. cyt., s. 280 n. Zob. takzÇe: Frick, dz. cyt., s. 81±115; J. Kamieniecki, Szymon
Budny, zapomniana postacÂ polskiej reformacji, Wrocøaw 2002, s. 84±135.
35
L. Szczucki, Marcin Czechowic. Studium z dziejoÂw antytrynitaryzmu polskiego XVI wieku,
Warszawa 1964; Frick, dz. cyt., s. 116±132, 220±225.
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go. W 1546 roku soboÂr trydencki przyjaÎø uchwaøeÎ, zgodnie z ktoÂraÎ dla katolikoÂw Wulgata staøa sieÎ tekstem autorytatywnym i jedynym ortodoksyjnym zÂroÂdøem ewentualnych przekøadoÂw. Dopiero wszakzÇe w roku 1592 wyszøa drukiem
tzw. Wulgata klementynÂska, ktoÂra staøa sieÎ oficjalnym punktem odniesienia dla
przekøadoÂw katolickich. Wujek wieÎc w istocie korzystaø z roÂzÇnych zÂroÂdeø, w tym
najprawdopodobniej z tzw. Poligloty Antwerpskiej (Antwerpia 1569±1573)
i z Biblii LowanÂskiej (Leuven 1574) wydanych u Krzysztofa Plantina, a miaø
na warsztacie roÂwniezÇ Biblie polskie36. I chocÂ podstawaÎ jest niewaÎtpliwie Biblia
øacinÂska, to przeciezÇ tekst grecki obecny jest w adnotacjach i komentarzach, tak
by mozÇna sieÎ nim byøo posøuzÇycÂ ± w zaøozÇeniu tøumacza ± w ewentualnych
polemikach z odsteÎpcami. Jezuiccy redaktorzy, ktoÂrzy po sÂmierci Wujka dokonali rewizji jego przekøadu, nie omieszkali mu jednak wytknaÎcÂ nadmiernego
i nieortodoksyjnego ulegania wersji greckiej. Sukces Biblii Wujka, ktoÂra na
døugie wieki staøa sieÎ wzorem polskiego stylu biblijnego, nie wynikaø jednak
wyøaÎcznie z wybitnych kompetencji filologicznych tøumacza (nie brakowaøo ich
przeciezÇ i Budnemu) ani tezÇ z tego, zÇe dzieøo otrzymaøo pieczeÎcÂ katolickiej
ortodoksji, ale roÂwniezÇ z nieprzecieÎtnego talentu pisarskiego autora, ktoÂrego
nie støumiøy nawet daleko idaÎce interwencje redaktoroÂw. W literaturze staropolskiej to wøasÂnie translacja Wujka beÎdzie zÂroÂdøem cytatoÂw, przytoczenÂ, punktem odniesienia, czasami nawet w tekstach pisanych przez protestantoÂw.
KalwinisÂci polscy wespoÂø z bracÂmi czeskimi wypracowali jednak na poczaÎtku XVII stulecia kolejny peøny przekøad biblijny, ktoÂry w KosÂciele reformowanym miaø poÂzÂniej odegracÂ roleÎ podobnaÎ do roli Biblii Wujka. Prace nad tym
przekøadem rozpoczaÎø Marcin Janicki, kontynuowali je Daniel Mikoøajewski
i Jan Turnowski. Na synodach w BeøzÇycach (1613) i w Okszy (1615) formuøowano wprawdzie oczekiwania, by Mikoøajewski jedynie poprawiø tekst Biblii
Brzeskiej, w istocie wszakzÇe powstaøo nowe tøumaczenie. Wydano najpierw
Nowy Testament (GdanÂsk 1606), poÂzÂniej zasÂ peøny tekst, opatrzony nadto roÂzÇnymi dodatkami søuzÇaÎcymi pobozÇnosÂci zborowej: Biblia sÂwieÎta, to jest KsieÎgi
Starego i Nowego Przymierza z zÇydowskiego i greckiego jeÎzyka na polski pilnie
i wiernie przetøumaczone (GdanÂsk 1632).
Od czasoÂw sÂredniowiecza Biblia obecna byøa ± co oczywiste ± w formie
przytoczenÂ i nawiaÎzanÂ w kazaniach, w ktoÂrych ¹tematº ± jako ustalona w schemacie kompozycyjnym pierwsza czeÎsÂcÂ wypowiedzi, podlegajaÎca dalszej analizie
± stanowiø czeÎsto fragment perykopy odczytywanej w liturgii søowa na dany
dzienÂ. Widzimy to na przykøad w Kazaniu na dzienÂ sÂw. Katarzyny z cyklu
KazanÂ sÂwieÎtokrzyskich, gdzie temat zaczerpnieÎty zostaø z PnP 2,10, czy tezÇ
w Kazaniu o sÂw. Janie Chrzcicielu (èk 1,15) baÎdzÂ w Kazaniu o sÂw. Marii
36

Na temat zÂroÂdeø Biblii Wujka zob. J. GoøaÎb, O tøumaczeniu Nowego Testamentu przez ks.
Jakuba Wujka, Warszawa 1906; K. GaÎsiorowski, Ks. Jakub Wujek jako tøumacz Psaøterza Dawidowego, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 7(1961) z. 3, s. 41; Frick, dz. cyt., s. 148.
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Magdalenie (èk 7,47) ze zbioru KazanÂ gniezÂnienÂskich, takzÇe w Kazaniu na
dzienÂ Wszech SÂwieÎtych (Mt 5,1±12) ± by ograniczycÂ sieÎ tylko do kilku przywoøanÂ. Znacznie obficiej reprezentowane byøy przytoczenia biblijne w gatunku
postylli, zyskujaÎcym na popularnosÂci zwøaszcza w okresie renesansu, chocÂ roÂwniezÇ majaÎcym tradycjeÎ sÂredniowiecznaÎ (vide søawne dzieøo Mikoøaja z Liry
Postillae perpetuae in Veterem et Novum Testamentum). Na przeøomie sÂredniowiecza i renesansu postylla byøa w istocie rocznikiem kazanÂ, gøoÂwnie homiletycznych, odniesionych do konkretnej, przytoczonej w teksÂcie perykopy, a do
kariery gatunku w znacznym stopniu przyczynili sieÎ pisarze reformacyjni. Sprawiøo to, zÇe stopniowo zmieniaø sieÎ tezÇ adres czytelniczy tego gatunku; gdy
postylle sÂredniowieczne przeznaczone byøy przede wszystkim dla duchownych,
to reformacyjne i w ogoÂle renesansowe miaøy bycÂ ¹obrokiem duchownymº dla
ogoÂøu wiernych, w tym dla sÂwieckich. Najstarsza postylla w jeÎzyku polskim to
luteranÂska Postylla polska domowa jednego z poÂzÂniejszych tøumaczy Biblii
Brzeskiej, Grzegorza Orszaka (KroÂlewiec 1556), beÎdaÎca przeroÂbkaÎ wzoroÂw
niemieckich (w tym postylli Filipa Melanchtona). Niemal natychmiast przycÂmiøa jaÎ søawaÎ SÂwieÎtych søoÂw a spraw PanÂskich [...] kronika albo postylla, polskim
jeÎzykiem a prostym wykøadem tezÇ dla prostakoÂw kroÂtce uczyniona (KrakoÂw
1557) Mikoøaja Reja, majaÎca jeszcze do sÂmierci autora dwa kolejne wydania,
poÂzÂniej zasÂ tøumaczona na jeÎzyki ruski i litewski. I ona najprawdopodobniej
zalezÇna jest, przynajmniej czeÎsÂciowo, od wzoroÂw obcych, a jej popularnosÂcÂ
wiaÎzÇe sieÎ z niezwykle skutecznaÎ strategiaÎ perswazyjnaÎ wypracowanaÎ przez
pisarza z Nagøowic. W XVI i XVII wieku powstawaøy jednak nadal kolejne
postylle protestanckie (Grzegorza z ZÇarnowca, Krzysztofa KrainÂskiego, Samuela Dambrowskiego, Abrahama Skulteta), ktoÂrym strona katolicka przeciwstawiøa PostylleÎ wieÎkszaÎ (KrakoÂw 1573±1576) i PostylleÎ mniejszaÎ (KrakoÂw
1579±1580) Jakuba Wujka, majaÎcaÎ poÂzÂniej szesÂcÂ kolejnych wydanÂ i tøumaczonaÎ
na co najmniej dwa jeÎzyki, oraz Marcina Biaøobrzeskiego Postilla orthodoxa
(KrakoÂw 1581)37.
Inspiracje biblijne w literaturze staropolskiej saÎ mozÇe i najbardziej widoczne w zroÂzÇnicowanych gatunkowo dzieøach opracowujaÎcych zaczerpnieÎte z Pisma SÂwieÎtego waÎtki fabularne. NajwazÇniejsze grupy stanowiaÎ utwory apokryficzne, dramaty religijne (gøoÂwnie o charakterze misterioÂw, ale tezÇ tragedii
biblijnych czy pastoraøek dramatycznych), wreszcie poetyckie parafrazy biblijne, z gatunkiem mesjady na czele.
Dzieøa okresÂlane zwykle mianem ¹apokryfoÂw staropolskichº nawiaÎzujaÎ
w istocie ± na poziomie motywoÂw i waÎtkoÂw fabularnych ± do ksiaÎg niekano37
WsÂroÂd najwazÇniejszych prac na temat polskiej postyllografii zob.: K. Kolbuszewski, Postyllografia polska XVI i XVII wieku, KrakoÂw 1921; GoÂrski, dz. cyt.; J.T. Maciuszko, Ewangelicka
postyllografia polska XVI±XVIII wieku. Charakterystyka ± analiza poroÂwnawcza ± recepcja, Warszawa 1987; M. Kuran, Retoryka jako narzeÎdzie perswazji w postylli polskiej XVI wieku, èoÂdzÂ 2007.

238

MIROSèAWA HANUSIEWICZ-LAVALLEE

nicznych, czyli apokryfoÂw wøasÂciwych, lecz wykorzystujaÎ roÂwniezÇ poÂzÂnosÂredniowieczne legendy, wzory strukturalne romansu, epickie kompilacje, eksponujaÎ kategorie cudownosÂci, niezwykøosÂci, fantastyki, komponujaÎc je w osobliwych nieraz caøosÂciach narracyjnych z elementami biblijnymi. Ze wzgleÎdu na
swaÎ fabularnaÎ atrakcyjnosÂcÂ i potencjaø wyobrazÇeniotwoÂrczy byøy traktowane
w dobie przedtrydenckiej jako uzÇyteczne narzeÎdzie duszpasterskie, a zaczerpnieÎte staÎd motywy odnajdujemy zaroÂwno w kazaniach, w sztuce, jak i w piesÂni
religijnej tego czasu. Reforma potrydencka przyczyniøa sieÎ wprawdzie do støumienia twoÂrczosÂci apokryficznej, lecz bynajmniej nie wypleniøa caøkowicie wywodzaÎcych sieÎ z niej wyobrazÇenÂ i waÎtkoÂw.
WsÂroÂd najwazÇniejszych polskich poÂzÂnosÂredniowiecznych i renesansowych
tekstoÂw apokryficznych znajdujemy teksty pozostajaÎce w obiegu reÎkopisÂmiennym, jak na przykøad RozmysÂlanie przemyskie i RozmysÂlania dominikanÂskie,
zachowane w kopiach z poczaÎtku XVI wieku, oraz Sprawa cheÎdoga o meÎce
Pana Chrystusowej, Ewangelia Nikodema i Historia Trzech KroÂli, zapisane
w manuskrypcie WawrzynÂca z èaska z 1544 roku. Wydawano tezÇ jednak wiele
drukoÂw o podobnym charakterze, jak na przykøad ZÇywot Pana Jezu Krysta
Baltazara Opeca (KrakoÂw 1522), ZÇywot sÂwieÎtej Anny Jana z Koszyczek (KrakoÂw ok. 1522), Historyja barzo cudna [...] o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana, Istoryja o sÂwieÎtym JoÂzefie, patryjarsze Starego Zakonu (KrakoÂw 1530)38. Teksty te saÎ przewazÇnie kompilacjami, wykorzystujaÎ narracje
biblijne przytaczane in extenso, lecz interpolujaÎ je apokryfami starochrzesÂcijanÂskimi baÎdzÂ zÇydowskimi (zob. dwa ostatnie sposÂroÂd wymienionych tekstoÂw),
chocÂ najczeÎsÂciej w ich poÂzÂnosÂredniowiecznych wersjach, øaÎczaÎ je z elementami
legend, popularnych ¹historyjº (staÎd formuøa Juliana KrzyzÇanowskiego, ktoÂry
uznaø RozmysÂlanie przemyskie za przykøad ¹romansu duchownegoº)39, ale
takzÇe medytacji (np. RozmysÂlania dominikanÂskie, ZÇywot Pana Jezu Krysta).
Mimo widocznej, zwøaszcza z dzisiejszego punktu widzenia, fikcjonalnosÂci i fantastyki konstrukcji, dzieøa te saÎ owocami i dowodami niewaÎtpliwej erudycji ich
autoroÂw. I tak na przykøad badania nad RozmysÂlaniem przemyskim dowiodøy
zalezÇnosÂci tego pieÎtnastowiecznego zapewne tekstu przede wszystkim od
Ewangelii, lecz roÂwniezÇ od Historia scholastica Piotra Comestora, od anonimowego, lecz przypisywanego czasem Hugonowi von Trimberg Vita beatae Virginis Mariae et Salvatoris rhytmica (XIII w.), od Passio Christi Jakuba de Vitry,
Meditationes vitae Christi Pseudo-Bonawentury. WsÂroÂd zÂroÂdeø drugorzeÎdnych
wskazuje sieÎ takzÇe na Historia de nativitate Mariae, Gesta Pilati, Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione Domini, pisma wielu OjcoÂw KosÂcioøa i sÂred38

NajwazÇniejszaÎ pracaÎ na temat staropolskich apokryfoÂw pozostaje ksiaÎzÇka M. Adamczyk,
Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do konÂca XVI wieku, PoznanÂ 1980. Zob.
takzÇe antologieÎ Caøy sÂwiat nie pomiesÂciøby ksiaÎg. Staropolskie opowiesÂci i przekazy apokryficzne,
wyd. W.R. Rzepka, W. Wydra, wsteÎp M. Adamczyk, Warszawa±PoznanÂ 1996.
39
J. KrzyzÇanowski, Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962, passim.
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niowiecznych egzegetoÂw, takich jak Ludolf SaksonÂczyk i Mikoøaj z Liry40. To
prawdziwa biblioteka sÂredniowieczna, lecz trzeba podkresÂlicÂ, zÇe kunszt pieÎtnastowiecznego pisarza sprawiø, izÇ narracja, skompilowana z tak wielu uczonych zÂroÂdeø, zachowuje spoÂjnosÂcÂ, potoczystosÂcÂ i atrakcyjnosÂcÂ dla prostego nawet odbiorcy.
Inspiracje apokryficzne widoczne bywaøy roÂwniezÇ w poÂzÂnosÂredniowiecznych utworach nie majaÎcych charakteru narracyjnego, jak na przykøad Kazania
o Maryi Pannie czystej Jana z Szamotuø Paterka, w ktoÂrych dyskurs teologiczny
traktujaÎcy o Niepokalanym PoczeÎciu Maryi jest ilustrowany, jak w RozmysÂlaniu
przemyskim wøasÂnie, szczegoÂøowymi opisami cielesnej ¹cudnosÂciº Dziewicy41,
albo jak w piesÂniach religijnych, gdzie elementy liryczne bywajaÎ uzupeøniane
apokryficznaÎ narracjaÎ (np. ¹Anna sÂwieÎta i nabozÇna...º, ¹Mocne boskie tajemnosÂci...º, ¹SÂwiebodnosÂcÂ Boga zÇywego...º, Wøadysøawa z Gielniowa ¹JuzÇ sieÎ
anjeli wiesielaÎ...º i ¹Anna niewiasta niepøodna...º)42. Motywy apokryficzne saÎ
tu jednak juzÇ tylko elementem budujaÎcym wyobrazÂnieÎ religijnaÎ, a ich wykorzystanie w istocie nie odbiega od sposobu, w jaki te same skøadniki wspoÂøtworzycÂ beÎdaÎ utwory sakralne kolejnych epok.
KolejnaÎ grupaÎ dzieø literatury dawnej, w ktoÂrych pojawiajaÎ sieÎ zaczerpnieÎte
z Biblii waÎtki, niejednokrotnie skontaminowane roÂwniezÇ z elementami apokryficznymi (zwøaszcza w okresie poÂzÂnego sÂredniowiecza), saÎ utwory dramatyczne43. Do najstarszych nalezÇaÎ dramatyzacje liturgiczne i oficja dialogowe Wielkiego Tygodnia, beÎdaÎce, z punktu widzenia konstrukcji tekstu, centonami zøozÇonymi z øacinÂskich wersetoÂw biblijnych i aklamacji liturgicznych, takie jak
Processio in Dominica Palmarum, Coena Domini, Depositio Crucis, Elevatio
Crucis czy Visitatio sepulchri. Scenariusze tych widowisk, charakteryzujaÎcych
sieÎ wysokim stopniem parateatralnej umownosÂci, symboliki gestu, kostiumu
i rekwizytu, sÂcisøym zwiaÎzkiem z przestrzeniaÎ sakralnaÎ i aktywnym udziaøem
wiernych w inscenizacji, zachowaøy sieÎ w dziesiaÎtkach kopii w ksieÎgach liturgicznych, poczaÎwszy od XII do XVI wieku. Nie ma natomiast sÂwiadectw podobnych dramatyzacji dla okresu bozÇonarodzeniowego i mozÇna saÎdzicÂ, zÇe dopiero w drugiej poøowie XV wieku, za sprawaÎ bernardynoÂw, pojawiajaÎ sieÎ
w Polsce widowiska jaseøkowe oraz zwiaÎzany z nimi obyczaj ¹koøysania Dzie40
T. Dobrzeniecki, èacinÂskie zÂroÂdøa `RozmysÂlania przemyskiego', w: SÂredniowiecze. Studia
o kulturze, t. 4, Wrocøaw 1969, s. 260 n.
41
M. Hanusiewicz, Ciaøo jako symbol w `Kazaniach o Maryi Pannie czystej' Jana z Szamotuø
Paterka, w: Literatura i kultura polskiego sÂredniowiecza. Czøowiek wobec sÂwiata znakoÂw i symboli,
red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 207±222.
42
W. Wydra, Wøadysøaw z Gielniowa. Z dziejoÂw sÂredniowiecznej poezji polskiej, PoznanÂ 1992;
R. Mazurkiewicz, Polskie sÂredniowieczne piesÂni maryjne, KrakoÂw 2002.
43
S. Windakiewicz, Dramat liturgiczny w Polsce sÂredniowiecznej, KrakoÂw 1903; J. LewanÂski,
Dramat liturgiczny, Wrocøaw 1966; tenzÇe. Dramat i teatr sÂredniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.
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ciaÎtkaº. Odnosi sieÎ do nich sÂwiadectwo Kallimacha zawarte w øacinÂskim wierszu ¹Ecce iterum nati redeunt sollemnia Christiº. W poÂzÂniejszym okresie rozwijaøy sieÎ takzÇe bardziej zøozÇone struktury dialogowo-dramatyczne zwiaÎzane
z tematykaÎ BozÇego Narodzenia, w jeÎzyku øacinÂskim (czeÎsto zwiaÎzane ze szkolnaÎ scenaÎ jezuickaÎ) i polskim, jak np. Dialogus de Nativitate Domini, wystawiony
w Wilnie w 1584 roku, Dialogus pro festo Trium Regum oraz Dialogus brevis
pro festo Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, zachowane w reÎkopisach Biblioteki JagiellonÂskiej, Jana Karola Dachnowskiego Dialog o cudownym Narodzeniu Syna BozÇego (b.m.w. 1621), Sebastiana MiczynÂskiego Syncharma na
uroczyste Przedwiecznego Syna BozÇego Narodzenie (KrakoÂw 1624). PieÎtnastoi szesnastowieczne kancjonaøy przekazujaÎ niemaøy zasoÂb baÎdzÂ peønych piesÂni
bozÇonarodzeniowych øacinÂskich i polskich, baÎdzÂ rejestry incipitoÂw utworoÂw
wykorzystywanych wøasÂnie we wczesnych przedstawieniach jaseøkowych. Najstarsze pochodzaÎ z wieku XV i w duzÇej czeÎsÂci saÎ przekøadami lub przeroÂbkami
utworoÂw øacinÂskich lub czeskich (np. Zdrow baÎdzÂ, krolu anjelski czy ZstaøacÂ sieÎ
rzecz wielmi dziwna, powst. ok. 1442; Panna, Panna porodziøa albo NuzÇ wy,
bielscy panowie z cyklu tzw. rotuø øacinÂsko-polskich z poø. XV wieku). NiektoÂre
z nich speøniaøy funkcje katechetyczne, w innych zasÂ dominowaøy elementy
liryczne. W koleÎdach poÂzÂnosÂredniowiecznych ustaliøy sieÎ juzÇ pewne charakterystyczne schematy i motywy, ktoÂre wykorzystywane beÎdaÎ przez twoÂrcoÂw poÂzÂniejszych, zwøaszcza barokowych, a mianowicie motywy hoødu pasterzy i pokøonu Trzech KroÂli, zÇale nad niedolaÎ DzieciaÎtka, pochwaøy Jego urody, koøysankowe refreny. W okresie renesansu ta tradycja nie ulegøa zasadniczej modyfikacji, chocÂ protestantyzm przyczyniø sieÎ do uksztaøtowania sieÎ piesÂni bozÇonarodzeniowej silnie zwiaÎzanej z tekstem biblijnym i jego frazeologiaÎ. Czasy
baroku staøy sieÎ ¹zøotym wiekiemº polskiej koleÎdy. JuzÇ u progu epoki znani
i uznani poeci podejmowali temat bozÇonarodzeniowy, szukajaÎc nowych form
gatunkowych. I tak na przykøad koleÎdeÎ koøysankowaÎ wykorzystywaø w swej
idylli betlejemskiej Stanisøaw Grochowski, a wiele fragmentoÂw jego Wirydarza
abo KwiatkoÂw rymoÂw duchownych (KrakoÂw 1607) miaøo traficÂ poÂzÂniej do
reÎkopisÂmiennych kancjonaøoÂw. ProÂbeÎ stworzenia ¹koleÎdy mitologicznejº podjaÎø w cyklu Rotuøy na narodzenie Syna BozÇego Kasper Miaskowski (KrakoÂw
1612). Na poczaÎtku XVII wieku uksztaøtowaø sieÎ nowy typ piesÂni bozÇonarodzeniowej, tzw. pastoraøki, rozwijajaÎcej przede wszystkim motywy pasterskie,
w taki jednak sposoÂb, zÇe staøy sieÎ one wøasÂciwie podstawowym tematem utworu
i pretekstem do wprowadzenia elementoÂw ludycznych. NajwieÎkszaÎ popularnosÂcÂ miaøy zyskacÂ pastoraøki Jana ZÇabczyca, ogøoszone w zbiorze Symfonije
anielskie (KrakoÂw 1630), wsÂroÂd ktoÂrych znalazøy sieÎ utwory, takie jak PrzybiezÇeli do Betlejem pasterze, A wczora z wieczora czy Przy onej goÂrze sÂwiecaÎ sieÎ
zorze. Symfonije anielskie byøy kontrafakturami i wykorzystywaøy melodie znanych piosenek i tanÂcoÂw, na ktoÂrych ¹notyº ZÇabczyc napisaø swoje piesÂni koleÎdowe, czerpiaÎc roÂwniezÇ z tychzÇe wzoroÂw sÂwieckich schematy stylistyczne i ry-
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mowe. Pastoraøkami byøy takzÇe utwory z Kolebki Jezusowej (ok. 1632) Kaspra
Twardowskiego, w ktoÂrych poeta ± w sposoÂb typowy dla ksztaøtujaÎcego sieÎ
wøasÂnie gatunku ± polonizowaø realia betlejemskie i tajemniceÎ BozÇego Narodzenia przenosiø w rzeczywistosÂcÂ polsko-ruskiego pogranicza. W pastoraøkach
polonizacja obejmowaøa caøy niemal sÂwiat przedstawiony: pejzazÇ, stroÂj bohateroÂw, rekwizyty, takie jak dary pasterskie i instrumenty muzyczne, imiona, stylizowane na gwareÎ dialogi bohateroÂw. Elementy ludyczne wprowadzano przy
opisach pospiesznego biegu pasterzy do betlejemskiej szopy, ich tanÂcoÂw i ukøonoÂw. WieÎkszosÂcÂ pastoraøek, ktoÂrych najstarsze przekazy zachowaøy sieÎ w siedemnasto- i osiemnastowiecznych reÎkopisÂmiennych kancjonaøach, pochodzaÎcych zwøaszcza ze sÂrodowisk benedyktynek i karmelitanek, to utwory anonimowe. Dotyczy to takzÇe koleÎd koøysankowych, ktoÂre nalezÇy uznacÂ za drugi co
do wazÇnosÂci gatunek koleÎdowy polskiego baroku, genetycznie zwiaÎzany ze
wspomnianym juzÇ obrzeÎdem ¹koøysania DzieciaÎtkaº, ktoÂrego staranny opis
daø juzÇ w XVIII wieku JeÎdrzej Kitowicz. Charakterystyczne dla nich saÎ refreny
typu ¹lulajzÇe, lulajº, ¹lililililajº, ¹nynajzÇe, nynajº itp. Struktura sprowadza sieÎ
czeÎsto do nagromadzenia pieszczotliwych okresÂlenÂ DzieciaÎtka, jak w karmelitanÂskich koleÎdach LulajzÇe, Jezuniu czy Gdy sÂliczna Panna44.
PowroÂcÂmy jednak do kwestii inspiracji biblijnych w dramacie. Tematyka
pasyjna i paschalna, obecna, jak wspomniano, juzÇ w dramatyzacjach liturgicznych, inspirowaøa takzÇe przedstawienia o charakterze misteryjnym. Zachowaøy
sieÎ wzmianki o misterium paschalnym, wykonywanym w Krakowie juzÇ w wieku
XIV, a z przeøomu XIV i XV pochodzaÎ sÂlaÎskie misteria øacinÂsko-niemieckie,
majaÎce formeÎ planktoÂw. Jeden z najwybitniejszych utworoÂw poetyckich polskiego sÂredniowiecza, czyli tzw. Plankt sÂwieÎtokrzyski, roÂwniezÇ najprawdopodobniej
jest fragmentem zaginionego misterium pasyjnego. Najstarszym peønym polskim misterium jest Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu PanÂskim, wydana w Krakowie ok. roku 1580, lecz niewaÎtpliwie przekazujaÎcy tekst dawniejszy, z ktoÂrego paulin, Mikoøaj z Wilkowiecka, wyodreÎbniø czeÎsÂcÂ wielkanocnaÎ
(moÂwiaÎcaÎ o wydarzeniach od zøozÇenia Chrystusa do grobu po spotkanie w Wieczerniku). Inspiracja biblijna øaÎczy sieÎ tu z apokryficznaÎ, ale pojawiajaÎ sieÎ takzÇe
± w sposoÂb charakterystyczny do poetyki misterium ± sceny realistyczne i ko44
Na temat staropolskich piesÂni bozÇonarodzeniowych zob.: M. Bobowski, Polskie piesÂni katolickie od najdawniejszych czasoÂw do konÂca XVI wieku, KrakoÂw 1893; S. Dobrzycki, O koleÎdach,
PoznanÂ 1923; KoleÎdy polskie. SÂredniowiecze i wiek XVI, oprac. S. Nieznanowski, J. Nowak-DøuzÇewski, t. 1±2, Warszawa 1966; M. Bokszczanin, Kantyczka ChybinÂskiego. Z tradycji biblijnych i literackich
koleÎdy barokowej, w: Literatura, komparatystyka, folklor. KsieÎga posÂwieÎcona Julianowi KrzyzÇanowskiemu, red. M. Bokszczanin, S. Frybes. E. Jankowski, Warszawa 1968, s. 712±792; B. KrzyzÇaniak,
Kantyczki z reÎkopisoÂw karmelitanÂskich (XVII±XVIII w.), KrakoÂw 1977; Kantyczki karmelitanÂskie.
ReÎkopis z XVII wieku, oprac. B. KrzyzÇaniak, KrakoÂw 1980; S. Nieznanowski, Barokowe koleÎdy
polskie, w: Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red.
B. Otwinowska, A. Nowicka-JezÇowa, J. Kowalczyk, A. KarpinÂski, t. 1, Warszawa 1993, s. 113±122.
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miczne. Tekst zmodernizowaø i adaptowaø dla potrzeb sceny barokowej Jan
Karol Dachnowski (ZÇywa historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu PanÂskim,
KrakoÂw 1631) i w tej postaci utwoÂr grywany byø na scenie popularnej jeszcze
w wieku XIX45. Tematyka pasyjna i paschalna obecna byøa takzÇe w poÂzÂniejszych
dialogach i dramatach, czasem zwiaÎzanych ze scenaÎ jezuickaÎ, jak np. wystawione w Rydze Resurrectio Christi (1584) i Dialogus de ligno vitae (wyst. w Kaliszu
1609), w Kaspra Miaskowskiego dialogu Pielgrzym wielkanocny (KrakoÂw 1612)
czy wreszcie w znakomitym literacko Dialogu o Zmartwychwstaniu PanÂskim
Wacøawa Potockiego, nawiaÎzujaÎcym do zaginionego, dawniejszego misterium.
W poÂzÂnym baroku z tradycji misteryjnej, ale takzÇe nowozÇytnego dramatu muzycznego wyksztaøciøa sieÎ forma opery pasyjnej, jednakzÇe jej scenariusze nie
zachowaøy sieÎ do dnia dzisiejszego. Osobne miejsce zajmuje nawiaÎzujaÎcy do
tradycji teatru misteryjnego i moralitetowego zarazem, ale przetwarzajaÎcy waÎtek z KsieÎgi Rodzaju ZÇywot JoÂzefa z pokolenia zÇydowskiego Mikoøaja Reja
(KrakoÂw 1545), bycÂ mozÇe zalezÇny czeÎsÂciowo od humanistycznego øacinÂskiego
dramatu Corneliusa Crocusa Comedia sacra cui titulus Ioseph. Rej jednak støumiø oddziaøywanie konwencji humanistycznej, jego dialog zdaje sieÎ odsyøacÂ do
dosÂwiadczenÂ sceny symultanicznej, a w interpretacji historii JoÂzefa dominuje
intencja moralistyczna. W duchu humanistycznym ten sam waÎtek opracowaø
wszakzÇe ponad czterdziesÂci lat poÂzÂniej, korzystajaÎc z poetyki tragedii klasycznej,
Szymon Szymonowic w øacinÂskim dramacie Castus Ioseph (KrakoÂw 1587, przekøad polski pioÂra Stanisøawa Gosøawskiego 1597). Szymonowic wzorowaø sieÎ na
tragedii Eurypidesa Hippolytos stephanephoros, podkresÂlajaÎc analogie waÎtku
miøosÂci Fedry do Hipolita oraz namieÎtnosÂci zÇony Putyfara do JoÂzefa, nasÂladowaø
kompozycjeÎ antycznego dramatu, imitowaø poszczegoÂlne dialogi i piesÂni choÂroÂw46. Reguøy tematycznej paraleli skøoniøy roÂwniezÇ szkockiego poeteÎ George'a
Buchanana do oparcia tragedii Iephthes sive votum, opowiadajaÎcej dzieje sÂlubu
Jeftego z KsieÎgi SeÎdzioÂw i udatnie przetøumaczonej na jeÎzyk polski przez Jana
Zawickiego (KrakoÂw 1587), na wzorze Eurypidejskiej Ifigenii47.
Dla potrzeb teatru szkolnego powstawaøy tezÇ liczne dialogi i dramaty, ktoÂre
czerpaøy waÎtki fabularne z roÂzÇnych ksiaÎg Starego Testamentu, jak np. o ¹raju,
upadku pierwszych rodzicoÂw i drzewie zÇywotaº (1602), o Ablu i Kainie (1579),
Abrahamie i Sarze, Izaaku (1577), Melchizedechu (1580), Nabuchodonozorze
(1584), Zuzannie (1569), Absalomie (1585), Dawidzie (1615), Judycie (1596),
Achabie (1578), Hiobie, Tobiaszu (1577), gøoÂwnie w jeÎzyku øacinÂskim, chocÂ
czasem takzÇe w narodowym. O wieÎkszosÂci z tych tekstoÂw wiemy jedynie z zachowanych wzmianek i informacji posÂrednich48. Jezuickie ratio studiorum przy45

J. KrzyzÇanowski, Dialog czeÎstochowski, w: tenzÇe, Tradycje literackie polszczyzny. Od Galla
do Staffa, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1992, s. 344±369.
46
E.J. GøeÎbicka, Szymon Szymonowic. Poeta Latinus, Warszawa 2001, s. 31.
47
M. Hanusiewicz-Lavallee, Tragedia rozumu i pobozÇnosÂci. `Iephthes' Buchanana-Zawickiego, ¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº 52(2008), s. 27±50.
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pisywaøo przedstawieniom teatralnym wazÇne miejsce w procesie edukacyjnym
i formuøowaøo szczegoÂøowe przepisy ich dotyczaÎce. W kazÇdym kolegium Towarzystwa przygotowywano zwykle jeden lub dwa spektakle w ciaÎgu roku, co ±
zwazÇywszy, zÇe kolegioÂw byøo kilkadziesiaÎt ± daje ogromnaÎ liczbeÎ przedstawienÂ;
zÂroÂdøem do ich poznania saÎ czeÎsto zachowane streszczenia (synopsy), rzadziej
peøne teksty sztuk49.
WazÇnym zjawiskiem w literaturze humanistycznej i barokowej byøy wierszowane parafrazy biblijne, upowszechniajaÎce sieÎ od drugiej poøowy XVI wieku. Ich popularnosÂcÂ miaøa zøozÇonaÎ motywacjeÎ. Dla sÂrodowisk protestanckich
najwazÇniejsza byøa intencja dydaktyczna, a nawet mnemotechniczna; wierszowane przeroÂbki poszczegoÂlnych ksiaÎg biblijnych czy nawet caøej Biblii miaøy
søuzÇycÂ cÂwiczeniu pamieÎci i umacnianiu pobozÇnosÂci. W krajach poÂønocnoeuropejskich byøy niezwykle popularne, a o ich funkcji mnemnotechnicznej sÂwiadczaÎ m.in. charakterystyczne tytuøy: Memoriale Biblicum (Strassbourg 1544),
Enchridion Veteris et Novi Testamenti (Frankfurt 1573), Chronographiae sacrae
utriusque Testamenti libri quinque (Frankfurt 1594)50. W Polsce przykøadem
takiej przeroÂbki jest Sumariusz wszytek Nowego Testamentu, o funkcjach wybitnie dydaktycznych, napisany przez arianina Marcina Czechowica (KrakoÂw
1570). WieÎkszosÂcÂ jednak staropolskich parafraz biblijnych miaøa aspiracje bardziej estetyczne nizÇ dydaktyczne, a ich genezeÎ øaÎczycÂ nalezÇy z wywodzaÎcaÎ sieÎ
z ducha humanizmu chrzesÂcijanÂskiego intencjaÎ swoistej artystycznej nobilitacji
søowa biblijnego, ustanowienia harmonii mieÎdzy rozumianaÎ na sposoÂb klasyczny ¹poetyckosÂciaÎº a objawionaÎ prawdaÎ Pisma. InspiracjaÎ i poniekaÎd wzorem
dla takich przedsieÎwzieÎcÂ byøa ± toutes proportions gardeÂes ± renesansowa wergilianÂska epika biblijna, a wieÎc søawne dzieøo Jakuba Sannazara De partu Virginis (Neapol 1526), czeÎsÂciowo zresztaÎ tøumaczone roÂwniezÇ na jeÎzyk polski
przez Grzegorza Czaradzkiego51, czy Marca Girolama Vidy wielki epos Christias (Kremona 1535). Teoretyczne uzasadnienie tego sojuszu klasycznosÂci z tematem chrzesÂcijanÂskim daø m.in. Antonio Possevino w De poesi et pictura
ethnica, humana et fabulosa, collata cum vera et sacra (Leuven 1594), gdzie
pisaø o ukrytej harmonii mieÎdzy starozÇytnosÂciaÎ klasycznaÎ a chrzesÂcijanÂstwem,
harmonii, ktoÂra ujawniøa sieÎ w pierwszych wiekach po narodzeniu Chrystusa,
48

Por. J. Poplatek, Studia z dziejoÂw jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocøaw 1957.
Na temat teatru jezuickiego zob. takzÇe: S. Windakiewicz, Teatr kolegioÂw jezuickich w dawnej Polsce, KrakoÂw 1922; J. OkonÂ, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie w Polsce XVII wieku,
Wrocøaw 1970.
50
W.L. Grant, Neo-Latin Verse Translation of the Bible, ¹The Harvard Theological Reviewº
52(1959) nr 3, s. 206; McFarlane, dz. cyt., s. 249.
51
G. Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd.
R. Mazurkiewicz, E. Buszewicz, red. nauk. A. Nowicka-JezÇowa, R. Mazurkiewicz, Warszawa
2009. Na temat innego anonimowego przekøadu Sannazara zob. J. Czubek, SÂlad Sannazara w Pol±
sce, ¹PamieÎtnik Literackiº 1910 z. 9, s. 533±538.
49
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a teraz winna bycÂ na nowo odkrywana52. WsÂroÂd staropolskich parafraz biblijnych dominujaÎ jednak teksty o nikøej wartosÂci artystycznej. Opracowywano
wieÎc w formie odreÎbnych utworoÂw historieÎ JoÂzefa (Samuel Dowgird, Historyja
o JoÂzefie do Egiptu zaprzedanym, Lubcz 1625; Wojciech Stanisøaw ChrosÂcinÂski,
JoÂzef do Egiptu od braci przedany, b.m.w 1745), Hioba (Joba onego sprawiedliwego meÎzÇa cierpliwosÂcÂ i wiara, KrakoÂw 1559; zaginiona parafraza Marcina
Biaøobrzeskiego; Wojciech Stanisøaw ChrosÂcinÂski, Job cierpiaÎcy, z doÂbr i fortun
wyzuty, Warszawa 1705; JeÎdrzej Aleksandrowicz, Job i Tobiasz, wierszem polskim, b.m.w. 1751), Judyty (R. LeszczynÂski, Judith, BaranoÂw 1620, dzieøo beÎdaÎce przekøadem z Du Bartasa; Wacøaw Potocki, Judyta, napisana ok. 1652),
Estery (Wojciech Stanisøaw ChrosÂcinÂski, Aman od Asswerusa kroÂla perskiego
nad wszystkie inne ksiaÎzÇeÎta wywyzÇszony, b.m.w. 1745), Zuzanny (Jan Kochanowski, Zuzanna, KrakoÂw 1562; Sebastian Grabowiecki, utwoÂr I, 10 ze zbioru
Rymy duchowne, KrakoÂw 1590; Samuel Dowgird, Historyja o Zuzannie i o matce niektoÂrej z sidemiaÎ synoÂw od Antiocha umeÎczonej, Lubcz 1624); Tobiasza
(S.H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, Warszawa 1683 oraz wymieniona juzÇ
parafraza Aleksandrowicza). Arcydzielnej parafrazy KsieÎgi Eklezjastesa dokonaø Stanisøaw Herakliusz Lubomirski (KrakoÂw 1702). Jak widacÂ, niektoÂre historie biblijne przyciaÎgaøy najznakomitsze pioÂra ± Kochanowskiego, Grabowieckiego, Lubomirskiego, Potockiego. Ten ostatni zdawaø sieÎ zmierzacÂ do
przewierszowania caøej Biblii, o czym sÂwiadczaÎ zaroÂwno utwory zachowane
(oproÂcz Judyty roÂwniezÇ TydzienÂ stworzenia sÂwiata, Pan BoÂg dobry, czøowiek
zøy we wszystkich drogach swoich, Nowy zaciaÎg pod choraÎgiew staraÎ tryumfujaÎcego Jezusa), jak i te znane nam tylko z tytuøoÂw: Arfa Starego Testamentu
z Nowym, Pieluszki Chrystusowe, Wieniec Maryjej Panny. Poemat Potockiego
Nowy zaciaÎg jest bodaj najlepszym przykøadem charakterystycznego dla polskiego baroku gatunku mesjady, czyli poematu epickiego traktujaÎcego o dziejach baÎdzÂ meÎce Chrystusa, czasem przedstawionych w konteksÂcie caøej historii
zbawienia. W poczaÎtkowej fazie rozwoju gatunku inspiracje pøynaÎce ze strony
wielkiego eposu klasycznego czy takich dzieø, jak Christias Vidy byøy mniej
widoczne; poematy, takie jak Historyja gorzkiej MeÎki Kaspra Miaskowskiego
(KrakoÂw 1612) i PamiaÎtka krwawej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa
Abrahama RozÇniatowskiego (KrakoÂw 1610), poÂzÂniej zasÂ Chrystusa cierpiaÎcego
(KrakoÂw 1681) Wespazjana Kochowskiego, øaÎczyøy waÎtki biblijne, apokryficzne z inspiracjami pøynaÎcymi ze strony sztuki medytacji. PrawdziwaÎ peønaÎ realizacjeÎ mesjady daøy dopiero dwa poematy: Szymona Gawøowickiego Jezus
NazarenÂski [...] albo Jeruzalem niebieska przezenÂ wyzwolona (Warszawa
1686), juzÇ formaÎ tytuøu odsyøajaÎcy do tradycji Torquata Tassa, a zawierajaÎcy
tezÇ fragmenty poematu Vidy, oraz Walentego Odymalskiego SÂwiata naprawionego od Jezusa Chrystusa [...] historyjej sÂwieÎtej ksiaÎg dziesieÎcÂ (KrakoÂw 1671),
52

P. Janelle, The Catholic Reformation, Milwaukee 1949, s. 170±171.
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roÂwniezÇ zawierajaÎcy cytaty z Vidy, oba operujaÎce oktawaÎ, swobodne w epickim,
sensualistycznym obrazowaniu, usiøujaÎce wpisacÂ waÎtki biblijne w tradycjeÎ wergilianÂsko-tassowskaÎ53. Do tego dziedzictwa posÂrednio nawiaÎzuje inny jeszcze
religijny poemat epicki poÂzÂnego baroku, nie majaÎcy juzÇ formy mesjady, a beÎdaÎcy przekøadem dzieøa Giambattisty Marina La strage degl'innocenti, czyli
zachowany w reÎkopisie, powstaøy w poøowie XVIII wieku w sÂrodowisku bazylianÂskim poemat O zabiciu møodziankoÂw, w kunsztownych i nieco perwersyjnych oktawach opowiadajaÎcy historieÎ rzezi niewiniaÎtek54.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe swoisty skrypturalizm, bardzo gøeÎbokie przeniknieÎcie jeÎzyka poezji religijnej strukturami obrazowo-stylistycznymi Biblii wydaje
sieÎ szczegoÂlnie znamienne dla poezji protestanckiej XVI i XVII wieku. Gdy
w utworach autoroÂw katolickich dostrzegamy wøasÂnie parafrastycznaÎ swobodeÎ, skøonnosÂcÂ do øaÎczenia roÂzÇnych tradycji w przeroÂbkach tekstoÂw biblijnych,
pisarze protestanccy zdajaÎ sieÎ ujawniacÂ aspiracjeÎ do stworzenia poezji ze
¹szczyrego Søowa BozÇegoº, tak jakby zasada sola Scriptura byøa nie tylko
podstawaÎ ksztaøtowania doktryny, ale i normaÎ artystycznaÎ, jakby ¹nagieº
søowo biblijne nie wymagaøo retorycznej nobilitacji. Takie podejsÂcie, motywowane oczywisÂcie wstrzemieÎzÂliwosÂciaÎ i dystansem wobec pokus estetyki, ale
roÂwniezÇ wzgleÎdami dydaktycznymi, ujawnia sieÎ w sposoÂb dosÂcÂ jaskrawy w katolickich i protestanckich piesÂniach religijnych tego czasu. Te ostatnie wyroÂzÇniajaÎ sieÎ oszczeÎdnosÂciaÎ poetyckiej ornamentyki, duzÇym nasyceniem tekstu
cytatami z Pisma, w tych pierwszych zasÂ wciaÎzÇ pulsuje tradycja apokryficzna,
pojawiajaÎ sieÎ mniej lub bardziej efektowne inkrustacje klasyczne, czasem
elementy wzieÎte wprost ze sfery profanum55. GøeÎboki zwiaÎzek søowa poetyckiego z biblijnym dostrzegamy tezÇ na przykøad w twoÂrczosÂci takich poetoÂw
jak Erazm Otwinowski (Sprawy abo Historyje znacznych niewiast..., KrakoÂw
1589; PrzypowiesÂci Pana naszego Jezusa Chrystusa..., RakoÂw 1599), Olbrycht
Karmanowski (PiesÂni pokutne), Zbigniew Morsztyn (Emblemata), a zwøaszcza Wacøaw Potocki. U Potockiego jednak inspiracja skrypturalna ma charakter szczegoÂlny. ZaroÂwno bowiem w jego wspomnianych juzÇ parafrazach
53
Zob. L. Teusz, ¹Bolesna Muza nie Parnasu goÂry, ale Golgoty...º Mesjady polskie XVII
stulecia, Warszawa 2002.
54
M. Hanusiewicz, Dzieøo Marina w kulturze polsko-ruskiego pogranicza. Z zagadnienÂ jeÎzyka artystycznego poematu `O zabiciu møodziankoÂw', w: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia. XVI±XVIII secolo, red. G. Brogi Bercoff, M. Di Salvo,
L. Marinelli, Alessandria 1999, s. 63±78; R. Rosnak, ¹Ale co mozÇe litosÂcÂ przeciw zajadøosÂci?º
RzezÂ niewiniaÎtek Giambattisty Marina w anonimowym polskim tøumaczeniu, ¹Prace Literackieº
2003 nr 42, s. 5±19.
55
Na ten temat zob. np.: A. Nowicka-JezÇowa, PiesÂnÂ refleksyjno-zÇaøobna XVI±XVIII wieku,
w: Kultura zÇywego søowa w dawnej Polsce, red. H. DziechcinÂska, Warszawa 1989, s. 185±217; tazÇ,
PiesÂni czasu sÂmierci. Studium z dziejoÂw duchowosÂci XVI±XVIII wieku, Lublin 1992; K. Meller,
¹Noc przeszøa, a dzienÂ sieÎ przyblizÇyøº. Studia o polskim pisÂmiennictwie reformacyjnym XVI wieku,
PoznanÂ 2004, s. 219 n.
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biblijnych czy w mesjadzie, jak i w tekstach na wskrosÂ lirycznych, a wieÎc na
przykøad w kolejnych cyklach PiesÂni, Biblia bynajmniej nie jest materiaÎ podlegajaÎcaÎ przewierszowaniu i zbiorem ¹historyjº, lecz raczej jeÎzykiem monologu wewneÎtrznego, tropem wiodaÎcym ku poznaniu rzeczywistosÂci, takzÇe
moralnej i spoøecznej, przestrzeniaÎ dramatycznej konfrontacji czøowieka z jego wøasnym sumieniem56.
Literatura staropolska, obejmujaÎca okoøo osÂmiu wiekoÂw rozwoju pisÂmiennictwa, jest w swej przewazÇajaÎcej czeÎsÂci literaturaÎ religijnaÎ, a zatem przedstawienie peøni inspiracji biblijnych, ktoÂre sieÎ w niej uwidoczniajaÎ, jest w istocie
zadaniem dla zespoøu badaczy i zdecydowanie przekracza skromne ramy tego
studium. Jest faktem osobliwym i trudno wytøumaczalnym, zÇe ± mimo mnogosÂci
znakomitych nieraz prac szczegoÂøowych ± sÂrodowisko naukowe dotychczas nie
podjeÎøo tego zadania w sposoÂb systematyczny.
The Bible in Old Polish Literature
Summary
The paper concerns biblical heritage in Polish medieval and early modern literature. In it's first section the author presents the first Polish psalters and their
influence upon religious poetry of the time. The second part focuses on the development of biblical scholarship in medieval and Renaissance Poland, presents the
most important old translations of the Bible and shortly discusses their impact on
Polish literary culture. The last part of the study shows how various types of biblical
plots and characters were present in old Polish drama and theatre, in religious hymns
and epics, how biblical patterns inspired certain literary genres; it also stresses certain significant differences between Protestant and Catholic authors of the time. The
conclusion of the paper points out serious need for more systematic researches and
studies in the subject of biblical tradition in old Polish literature.
S ø o w a k l u c z o w e: literatura staropolska, tradycja biblijna, dawne przekøady
Biblii na jeÎzyk polski, parafrazy biblijne, dramaty biblijne, piesÂni religijne, epika biblijna
K e y w o r d s: Polish medieval and early modern literature, early Polish translations of Bible, biblical paraphrases, biblical drama, religious hymns, biblical epics
56

Na temat inspiracji biblijnej u wymienionych poetoÂw zob. P. Wilczek, Erazm Otwinowski,
pisarz arianÂski, Katowice 1994; B. Reczkowicz, SÂlady `PiesÂni pokutnych' Olbrychta Karmanowskiego w `Decymie piesÂni pokutnych' Wacøawa Potockiego, ¹Barokº 2007 z. 2, s. 35±43; J. Pelc,
Zbigniew Morsztyn. Arianin i poeta, Wrocøaw 1966; L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do
twoÂrczosÂci Wacøawa Potockiego, Wrocøaw 1962; J. Malicki, Søowa i rzeczy. TwoÂrczosÂcÂ Wacøawa
Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980; M. Hanusiewicz, BoÂg w sÂwiecie z ciaøa
i krwi. Søowo biblijne w `PiesÂniach nabozÇnych' Wacøawa Potockiego, ¹Roczniki Humanistyczne
KULº 49(2001) z. 1, s. 33±48.
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RefleksjeÎ naszaÎ ograniczamy z koniecznosÂci do przedziaøu czasowego
1945±2009. Biblia pojawia sieÎ w pisarstwie polskim w pewnym sensie niezalezÇnie od koniunktury politycznej. Stanowi przede wszystkim przedmiot rozwazÇanÂ
pisarzy, szczegoÂlnie zwiaÎzanych z czasopismami katolickimi. StaÎd w artykule
szczegoÂlnaÎ uwageÎ posÂwieÎcimy eseistyce na tematy biblijne pisanej przez autoroÂw sÂwieckich, sygnalizujaÎc wyrywkowo istnienie dzieø literackich odnoszaÎcych
sieÎ do Pisma SÂwieÎtego.
W poøowie lat 40. XX wieku KosÂcioÂø dysponowaø znakomitym, chocÂ juzÇ
nieco archaicznym i trudno zrozumiaøym dla przecieÎtnych odbiorcoÂw genialnym przekøadem ks. Jakuba Wujka SJ dokonanym z najwyzÇszymi kwalifikacjami, mozÇliwymi w XVI stuleciu, z zapleczem erudycyjnym, o ktoÂrym przekonywajaÎ wsteÎpy Wujka, drukowane w dawniejszych edycjach tej pomnikowej
Biblii, tzn. do konÂca XIX wieku, potem poniechane ze strataÎ dla wizerunku
tøumacza. Istniaøy tezÇ nadal w obiegu czytelniczym Biblie protestanckie, np.
GdanÂska, tak wazÇna w pisarstwie Stefana. ZÇeromskiego (1864±1925), ale stanowiøy przedmiot lektury i refleksji tylko nielicznych pisarzy. Bardzo cenna
Biblia Leopolity (1561) stanowi do dzisÂ tekst wartosÂciowy literacko, lecz niemal
caøkowicie zapomniany, przesøonieÎty dokonaniem ks. Jakuba Wujka1.
Dopiero przekøad Biblii TysiaÎclecia (1964), dokonany przez ZespoÂø BiblistoÂw Polskich z inicjatywy BenedyktynoÂw Tynieckich pod znakomitym kierownictwem o. Augustyna Jankowskiego OSB, ks. Lecha Stachowiaka (ST), ks.
Kazimierza Romaniuka (NT), przynioÂsø literaturze polskiej teksty natchnione
w nowoczesnej szacie jeÎzykowej, niekiedy budzaÎcej uzasadniony opoÂr czytel1
Pisze o tym Cz. Miøosz w Søowie wsteÎpnym tøumacza do KsieÎgi Hioba, tø. z hebr. Cz. Miøosz,
EÂdition du Dialogue, ParyzÇ 1979, s. 49. Konkluzja wywodu: ¹Zdarzyøo mi sieÎ oglaÎdnaÎcÂ teÎ rzadkosÂcÂ,
LeopoliteÎ, dopiero w jednej z bibliotek amerykanÂskich i przestaøem filologom wierzycÂ. SÂliczny
polski jeÎzyk, nawet dzisiaj nie bardziej nizÇ u Wujka starosÂwiecki, siøa ekspresji: czego chciecÂ wieÎcej?
Na pytanie, dlaczego Leopolita zostaø zapomniany, nie mam odpowiedzi. Tak czy owak, brak
nowych wydanÂ Leopolity, z pewnosÂciaÎ monumentu polszczyzny, nie sÂwiadczy o szacunku dla
naszego dziedzictwaº.
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nikoÂw z powodu ¹prozaicznosÂciº, jednakzÇe przyzwyczajajaÎce pokolenia wiernych do czeÎstej lektury Pisma SÂwieÎtego w jeÎzyku caøkowicie niemal wspoÂøczesnym. Teksty BT zaopatrzono w cenne przypisy dotyczaÎce realioÂw historycznych, sposoboÂw interpretacji, nawiaÎzanÂ intertekstualnych w obreÎbie kanonu
Biblii, a czasem z odesøaniem do kontekstu literatury hebrajskiej i greckiej.
Ustalono na wsteÎpie klucze siglowe, dzieÎki czemu w eseistyce literackiej pojawiajaÎ sieÎ prawidøowe lokalizacje cytatoÂw lub aluzji do Pisma SÂwieÎtego. KazÇda
ksieÎga BT zaopatrzona zostaøa w cenny wsteÎp filologiczno-doktrynalny, zasÂ
przy konÂcu umieszczono niezbeÎdne Tablice chronologiczne oraz Søownik niektoÂrych pojeÎcÂ biblijnych, imion i nazw geograficznych (por. wyd. 2, PoznanÂ±
Warszawa 1971). Tak wieÎc wielki materiaø erudycyjny BT staø sieÎ przeciwwagaÎ
dla antykosÂcielnej i antyreligijnej propagandy PRL, indoktrynujaÎcej møodziezÇ
w szkole, a caøe spoøeczenÂstwo w sÂrodkach masowego przekazu. Podstawowy
tekst chrzesÂcijanÂstwa, w duzÇym stopniu zrozumiaøy i odtaÎd dosteÎpny dla kazÇdego czytelnika razem z wykøadniaÎ KosÂcioøa rzymskokatolickiego, staø sieÎ przekonywajaÎcym argumentem w walce ideologicznej. DzieÎki wydaniu tynieckiemu
øatwiej juzÇ byøo polemizowacÂ ze stronniczaÎ publicystykaÎ marksistowskaÎ, a takzÇe
eseistykaÎ biblijnaÎ Zenona Kosidowskiego (1898±1978)2 czy ± na wyzÇszym nieporoÂwnanie poziomie ± z praktykaÎ przekøadowaÎ i egzegezami Artura Sandauera (1913±1989)3.
2

Z. Kosidowski, OpowiesÂci biblijne, Wyd. Iskry, Warszawa 1963 (co najmniej 12 wydanÂ,
Nagroda PanÂstwowa II stopnia 1964 przyznana przez komunistoÂw zapewne z wdzieÎcznosÂci za
systematycznaÎ, chocÂ szytaÎ grubymi nicÂmi, desakralizacjeÎ Chrystusa; przekøady tej ateizujaÎcej publikacji we wszystkich krajach tzw. demokracji ludowej i w Chinach; nawet w Moskwie ksiaÎzÇka
budziøa opoÂr orientalistoÂw; o ile mi wiadomo, caøkowicie zignorowana przez wydawcoÂw wolnego
sÂwiata). Por. tenzÇe, OpowiesÂci ewangelistoÂw, najpierw publikowane w prasie ¹Dookoøa sÂwiataº
1973±1975, potem jako wydanie ksiaÎzÇkowe (Iskry 1979, co najmniej 5 wydanÂ). PoczytnosÂcÂ Kosidowskiego wynikaøa roÂwniezÇ z zapotrzebowania czytelnikoÂw na jakiekolwiek pisarstwo sÂwieckie
dotyczaÎce Biblii. Kompetentne polemiki biblistoÂw docieraøy jednak tylko do nielicznych odbiorcoÂw, np. J. Kudasiewicz, Czy archeologia obala Objawienia, ¹WieÎzÂº 7(1964) nr 11±12; tegozÇ, Czy saÎ
w Starym Testamencie mity, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 18(1965) nr 5; tenzÇe, Stary Testament
w sÂwietle wspoÂøczesnej krytyki. Uwagi na marginesie `OpowiesÂci biblijnych', ¹Znakº 1965 nr 10;
tenzÇe, Biblia, historia, nauka, KrakoÂw 1978 (takzÇe 19862), tu szczegoÂlnie rozdz. ¹Biblia na cenzurowanymº; tenzÇe, Ewangelie wedøug Z. Kosidowskiego, ¹Zeszyty Naukowe KULº 23(1980) nr 3.
Por. tezÇ T. ZÇychiewicz, Klucz, ¹Znakº 17(1964) nr 7±8; J. Frankowski, Dlaczego kwestionujemy
wartosÂcÂ biblistycznych prac Kosidowskiego, ¹WieÎzÂº 17(1974) nr 5. Ukoronowaniem tej dziaøalnosÂci
poznanÂskiego pisarza i publicysty byøa nagroda z roku 1975 Towarzystwa Krzewienia Kultury
SÂwieckiej przyznana w Gierkowskim PRL.
3
A. Sandauer, BoÂg, Szatan, Mesjasz i...?, Wyd. Literackie, KrakoÂw 1977 (kilka wyd.). Znany
krytyk literacki, prozaik i tøumacz proponuje wøasny przekøad KsieÎgi Genezis. Ponadto umieszcza
w tomie eseje biblistyczne, pisane z pozycji laika majaÎcego dosteÎp do wybranej literatury przedmiotu. Propozycje Sandauera ± autora o gruntownym wyksztaøceniu filologicznym, wøadajaÎcego
trzema jeÎzykami biblijnymi ± spotkaøy sieÎ jednak z krytykaÎ kompetentnych czytelnikoÂw, przede
wszystkim z powodu faøszywych interpretacji teologicznych: ks. I. Frankowski, SÂwiatøo i cÂma
(O przekøadzie `KsieÎgi Rodzaju' A. Sandauera i laickiej interpretacji Biblii), ¹WieÎzÂº 18(1975) nr 2
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Na mapie powojennej literatury zaznaczajaÎ sieÎ nieliczne osÂrodki kultury:
nienaruszony przez wojneÎ KrakoÂw peøni w dziesieÎcioleciu 1945±1955 roleÎ stolicy kultury w miareÎ suwerennej i polifonicznej; èoÂdzÂ ¹namaszczonaº do roli
miasta ateizacji i proletariatu w dziedzinie kultury biblijnej nie wnosi wiele,
wyjaÎwszy sporadyczne i stronnicze publikacje w ¹KuzÂnicyº; Warszawa dzÂwiga
sieÎ z gruzoÂw, rychøo skupia najwazÇniejsze instytucje wydawnicze i przy konÂcu
lat 50. wyprzedza juzÇ pod tym wzgleÎdem KrakoÂw. Z upøywem czasu na znaczeniu zyskuje PoznanÂ, z ktoÂrym wiaÎzÇe sieÎ na døugie lata Roman Brandstaetter,
autor najwybitniejszej dotaÎd w polskim pisÂmiennictwie literackim czterotomowej powiesÂci na motywach biblijnych Jezus z Nazarethu (1967±1973). Na mapie
kultury polskiej brakuje dotkliwie Wilna, ktoÂrego potencjaø naukowy i literacki
przewazÇnie ulegø rozproszeniu, tylko czeÎsÂciowo ogniskujaÎc sieÎ w Toruniu czy
Lublinie. Jednak stamtaÎd wøasÂnie wyszli wybitni badacze zagadnienÂ biblijnych
w literaturze: Irena SøawinÂska, Czesøaw Miøosz, Czesøaw Zgorzelski. Podobnie
staøo sieÎ ze Lwowem: po czeÎsÂci kadry naukowe i literackie znalazøy sieÎ we
Wrocøawiu, po czeÎsÂci na emigracji; wysoki byø w tym przypadku procent wybitnych osoÂb zamordowanych przez SowietoÂw i NiemcoÂw, a potem w zniewolonej Polsce.
Wprowadzanie motywoÂw czy waÎtkoÂw biblijnych do literatury pieÎknej wymaga od autora ± jesÂli ma bycÂ to propozycja o trwaøosÂci wieÎkszej nizÇ dorazÂna
publicystyka ± wielkiej i systematycznie pogøeÎbianej wiedzy. PomocaÎ dla Romana Brandstaettera czy Tadeusza ZÇychiewicza byøy nieliczne prace naukowe
rodzimej biblistyki. Na pierwszym miejscu wymienicÂ trzeba dorobek ks. prof.
Eugeniusza DaÎbrowskiego, zaroÂwno SynopseÎ øacinÂsko-polskaÎ czterech Ewangelii (Pallottinum, PoznanÂ 1955), pierwszaÎ tego typu praceÎ w polskim pisÂmiennictwie naukowym, umozÇliwiajaÎcaÎ roÂwnoczesnaÎ lekturaÎ czterech kanonicznych
przekazoÂw Dobrej Nowiny w lekko archaizowanej polszczyzÂnie wspoÂøczesnej,
jak i EncyklopedieÎ biblijnaÎ (1959) zachowujaÎcaÎ przewazÇnie swaÎ wartosÂcÂ merytorycznaÎ do chwili obecnej. Bez tych elementarnych publikacji niemozÇliwie
byøyby takzÇe prace eseistyczne i przekøadowe Biblii, dokonane przez pojedynczych autoroÂw: Romana Brandstaettera (1906±1987), Czesøawa Miøosza (1911±
2004), AnneÎ KamienÂskaÎ (1920±1986), Marka Skwarnickiego (ur. 1930).
NiezwykøaÎ roleÎ odgrywa od momentu zaøozÇenia ¹Tygodnik Powszechnyº.
Pismo udosteÎpnia øamy dla biblistoÂw, uprawiajaÎcych naukowo teÎ trudnaÎ dyscyplineÎ, a takzÇe dla pisarzy, posÂwieÎcajaÎcych Biblii osobne artykuøy czy ksiaÎzÇki.
W pierwszym okresie TP (1945±1953) zaznaczajaÎ swaÎ obecnosÂcÂ na tym polu:
Antoni Goøubiew, Hanna Malewska, Zofia Starowieyska-Morstinowa. Ostat(polemika: A. Sandauer, Mniej teologii, wieÎcej tekstologii, ¹Kulturaº 1975 nr 13); ks. M. Peter,
¹Biblia na wspak czytanaº przez p. A. Sandauera, ¹Tygodnik Powszechnyº [dalej: TP] 1977 nr 34;
A. Zaborski, Nowe tøumaczenia Biblii a teoria przekøadu, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 30(1977)
nr 6.
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nia z wymienionych przez kilka lat poruszaøa na øamach TP zagadnienia biblijne, ukrywajaÎc sieÎ pod pseudonimem Hieronim Gaj4. PublikujaÎc swe kroÂtkie
komentarze biblijne na øamach pierwszych rocznikoÂw TP, Starowieyska-Morstinowa przekøadaøa jednoczesÂnie z francuskiego dwie znane ksiaÎzÇki Daniela
Ropsa: dwutomowe Dzieje Jezusa (IW Pax, Warszawa 1950±51) oraz Od Abrahama do Chrystusa (IW Pax, Warszawa 1952). Obie pozycje naonczas funkcjonowaøy dla wyksztaøconej publicznosÂci jako ogniwa posÂrednie pomieÎdzy
pisÂmiennictwem naukowym a popularnymi publikacjami literackimi.
Starowieyska-Morstinowa, bycÂ mozÇe zacheÎcona powodzeniem DziejoÂw Jezusa na Zachodzie, zdecydowaøa sieÎ ogøaszacÂ wøasne, pionierskie na gruncie
polskim, rozmysÂlania laika o Nowym Testamencie. PrzedsieÎwzieÎcie to nie mozÇe
pozostacÂ niedocenione przez historyka literatury. Program ideowy tygodnika
kierowanego przez Jerzego Turowicza zakøadaø staøe podnoszenie wiedzy biblistycznej u przecieÎtnego czytelnika TP. SøuzÇyøy temu systematyczne publikacje.
Przy pracach nad pierwszym wydaniem BT o konsultacjeÎ literackaÎ poproszono
m.in. HanneÎ MalewskaÎ, co sÂwiadczy o autorytecie, jaki pisarska ta zyskaøa
u czytelnikoÂw najbardziej wymagajaÎcych, tzn. u wysoce wyksztaøconego duchowienÂstwa.
OdreÎbnaÎ pozycjeÎ w literaturze polskiej XX wieku zajmuje Roman Brandstaetter, wywodzaÎcy sieÎ z rodu zÇydowskiego o sporych tradycjach literackich.
Zyskawszy staranne wyksztaøcenie polonistyczne (UJ, 1924±1929) i doktorat
w tej dziedzinie (1932), uprawiaø literatureÎ oraz publicystykeÎ. Ocalaø w czasie
wojny, tracaÎc jednak najblizÇszych w niemieckich obozach zagøady. W 1940
roku, przebywajaÎc w Jerozolimie, przezÇyø dosÂwiadczenie wewneÎtrzne sprawiajaÎce, zÇe jako wyznawca mozaizmu wychowany w judaistycznej tradycji religijnej uznaø jednak Chrystusa za Syna BozÇego, stajaÎc sieÎ chrzesÂcijaninem. SÂladem
gøeÎbokiej przemiany duchowej jest poniekaÎd dramat PowroÂt syna marnotrawnego (napisany w Jerozolimie 1944, prapremiera w Krakowie 1947), odwoøujaÎcy sieÎ do znanej przypowiesÂci ewangelicznej (èk 15,11±32) i zarazem do
søynnych grafik Rembrandta. Dopeønienie tego ¹szyfrowanegoº tekstu stanowiaÎ søynne Kroniki AssyzÇu (1948, kilka wyd.5) dajaÎce religijnej refleksji Brandstaettera fundament franciszkanÂski i ¹przenoszaÎceº dawne motywy mistyczne
do wspoÂøczesnosÂci dzieÎki zastosowaniu niemal reportazÇowego jeÎzyka. Czytamy
niby ¹wrazÇenia z podroÂzÇyº, ale jest to podroÂzÇ w wielu czasoprzestrzeniach
roÂwnoczesÂnie, z ktoÂrych najwazÇniejszaÎ okazuje sieÎ ewangeliczna.
Lirycznym wydarzeniem lat 60. staø sieÎ zbioÂr wierszy Brandstaettera PiesÂnÂ
o moim Chrystusie (1960, kilka wyd.), zyskujaÎcy z upøywem lat coraz wieÎkszaÎ
4
Por. artykuø wspomnieniowy Jerzego Turowicza w ksiaÎzÇce zbior. 70 zÇywotoÂw, Wyd. Znak,
KrakoÂw 1977, s. 47.
5
Zachowujemy pierwotnaÎ pisownieÎ z podwoÂjnym ¹sº, stosowanaÎ przez autora, a blizÇszaÎ grafii
wøoskiej nizÇ obecnie narzucana przez polskie normy ortograficzne.
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liczbeÎ czytelnikoÂw. Znaczne fragmenty zostaøy utrwalone w znakomitej interpretacji aktorskiej Zbigniewa Zapasiewicza. Tego rodzaju literatury chrystocentrycznej nie byøo dotaÎd w literaturze polskiej. Poeta proponuje nowy jeÎzyk
moÂwienia na temat dosÂwiadczenia religijnego, moweÎ wspoÂøczesnaÎ i niemal jak
z gazety, a zatem pod wpøywem estetyki Tadeusza RoÂzÇewicza. Brandstaetter,
odwoøujaÎc sieÎ do szacownej tradycji hymnu Biblii hebrajskiej, wprowadza roÂwnoczesÂnie realia ze sfery profanum, w tradycyjnej polskiej poezji i piesÂni religijnej na ogoÂø nieobecne. Od strony retorycznej zbioÂr jest peøen patosu, znamion profetycznych, lecz wszystko zostaje zestrojone w tonacji wyznania religijnego, obok ktoÂrego chrzesÂcijanin nie mozÇe przejsÂcÂ obojeÎtnie. Uzupeønieniem PiesÂni o moim Chrystusie saÎ Hymny Maryjne (powstaøe przed 1963),
wydawane zresztaÎ øaÎcznie z lirykami posÂwieÎconymi Zbawicielowi. Wiersze
sÂwiadczaÎ o dogøeÎbnym przemysÂleniu Ewangelii, zarazem o znajomosÂci literackiej tradycji chrzesÂcijanÂstwa. Na tle literatury drugiej poøowy XX wieku rysujaÎ
sieÎ jako dokonanie oryginalne i pobudzajaÎce wyobrazÂnieÎ religijnaÎ odbiorcy.
Wspomniana powiesÂcÂ Brandstaettera Jezus z Nazarethu6, ukazywaøa sieÎ od
poøowy lat 60., stopniowo tworzaÎc najpowazÇniejszaÎ w literaturze polskiej tetralogieÎ epickaÎ o Chrystusie. Ten rodzaj prozy fabularnej stanowi dla autora
wielkie wyzwanie: znacÂ trzeba i z autopsji, i z archeologii zÇycie codzienne
Bliskiego Wschodu. Autor winien miecÂ w pamieÎci zaroÂwno BiblieÎ hebrajskaÎ,
jak i BiblieÎ greckaÎ. Na kultureÎ zÇydowskaÎ patrzycÂ z pozycji ZÇyda, a zarazem ±
piszaÎc o czasach Nowego Przymierza ± winien przeciezÇ znacÂ doskonale tradycjeÎ
chrzesÂcijanÂskaÎ u samych jej korzeni, ktoÂre wyrastajaÎ z Palestyny. RoÂwnoczesnosÂcÂ wymaganÂ jest tu wysoka jak w ambitnej powiesÂci historycznej, gdzie prozaik rekonstruuje sÂwiadomosÂcÂ postaci literackich, a zarazem dotyka trudnej
i subtelnej problematyki teologicznej, poniewazÇ musi opisywacÂ fenomen boÂstwa Chrystusa (a wieÎc czegosÂ niemozÇliwego z punktu widzenia judaizmu).
PowiesÂcÂ ukazywaøa sieÎ w ostatnich latach Gomuøkowskich, kiedy to nasilano walkeÎ z KosÂcioøem. UtwoÂr ten, bezprecedensowy w historii literatury
polskiej i niewygodny z punktu widzenia PZPR, wydawaø systematycznie Instytut Pax bez wieÎkszych ± o ile nam wiadomo ± utrudnienÂ cenzuralnych.
Tetralogia chrystocentryczna przerastaøa tak dalece swoÂj czas i mozÇliwosÂci recepcyjne polskiej krytyki literackiej, obojeÎtnej przewazÇnie pod wzgleÎdem religijnym i niedoksztaøconej w zakresie biblistyki, zÇe poczaÎtkowo nie miaøa wieÎkszej recepcji, wyjaÎwszy nieliczne omoÂwienia, m.in. Marii JasinÂskiej-Wojtkowskiej7. Trzeba byøo kilkudziesieÎciu lat, aby docenicÂ odreÎbnosÂcÂ i oryginalnosÂcÂ
6

I tutaj przywracamy pisownieÎ pierwotnaÎ wedle zamierzenÂ autorskich. Obecna norma ortograficzna narusza grafieÎ Brandstaettera i zaciera sÂlady egzotyki np. w nazwach miejscowych. PowiesÂcÂ tøumaczona na niemiecki jako Jesus von Nazareth (Berlin 1982) zachowuje oryginalnaÎ pisownieÎ. Nota bene otworzyøa drogeÎ tetralogii do czytelnika sÂwiatowego.
7
M. JasinÂska-Wojtkowska, PowiesÂcÂ o Jezusie i Jego sÂrodowisku, ¹WieÎzÂº 17(1974) nr 6.
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Romana Brandstaettera, czego dowodem mozÇe bycÂ opracowanie monograficzne Alicji Mazan-Mazurkiewicz8.
WspomniecÂ trzeba takzÇe KraÎg biblijny Brandstaettera (1975, kilka wyd.)
Î
bedaÎcy w jakimsÂ stopniu autobiografiaÎ duchowaÎ, oczywisÂcie wycinkowaÎ, lecz
wyrazÂnie zorientowanaÎ pod kaÎtem Pisma SÂwieÎtego. Tego rodzaju narracja
rodzinna, w ktoÂrej najwyzÇszym autorytetem sÂwiata wspominanego jest dziadek
opowiadacza, przypomina w pewnym stopniu prozeÎ Brunona Schulza. Dla obu
pisarzy wspoÂlne wydaje sieÎ gøeÎbokie odczuwanie tajemnic religijnych, sÂwietna,
chocÂ czasem intuicyjna znajomosÂcÂ judaizmu (jak u autora SklepoÂw cynamonowych, ZÇyda zesÂwiecczonego), dogøeÎbna znajomosÂcÂ hebrajskiej mysÂli religijnej.
Brandstaetter nie ma jednak wyobrazÂni tak kreacyjnej, jak pisarz drohobycki,
nie tworzy sÂwiatoÂw imaginacyjnych. Rozbudowuje raczej pasmo dokumentarne KreÎgu biblijnego, dajaÎc cenny wizerunek sÂwiata przedwojennego, unicestwionego przez Niemcy hitlerowskie, i sÂwiata powojennego, w ktoÂrym czøowiek poszukujaÎcy zdany jest na samodzielnaÎ drogeÎ, wøasÂciwie bez przewod±
nikoÂw.
Trzeba jednak pokresÂlicÂ, zÇe dla Romana Brandstaettera ogromnaÎ pomocaÎ
w rozumieniu ducha chrzesÂcijanÂskiego (a wieÎc caøego NT) okazaø sieÎ przekøad
z jeÎzyka greckiego ks. prof. Seweryna Kowalskiego. KsiaÎzÇka ta, majaÎca kilkadziesiaÎt wydanÂ w Instytucie Wyd. Pax, opatrzona cennymi komentarzami,
sÂwiadczaÎcymi o wielkiej wiedzy Tøumacza, stanowi jednostkowe dokonanie
w biblistyce XX wieku, tym cenniejsze, zÇe doskonale oddajaÎce ducha greki
z I wieku po Chrystusie. PiszaÎc swoje opus magnum, czyli Jezusa z Nazarethu,
Brandstaetter, znajaÎcy przeciezÇ z domu hebrajski, a z gimnazjum przedwojennego øacineÎ i grekeÎ, poruszaø sieÎ dosÂcÂ swobodnie po caøym obszarze starozÇytnej
kultury sÂroÂdziemnomorskiej.
Przez wiele lat dojrzewaøy zainteresowania biblijne Czesøawa Miøosza. PoczaÎtkowo, w okresie przedwojennym i wojennym, byøy to zaledwie aluzje literackie, cytaty lub stylizacje, azÇ wreszcie, juzÇ na emigracji, tzn. od roku 1951,
autor Doliny Issy zaczaÎø dokøadniej czytacÂ Pismo SÂwieÎte, rozumiejaÎc coraz
lepiej, zÇe trzeba w przekøadzie znalezÂcÂ wyraz jeÎzykowy inny nizÇ w BT, tzn.
søowo sÂwieÎte i hieratyczne, roÂzÇniaÎce sieÎ od potocznej polszczyzny. Z perspektywy emigracyjnej dostrzega sieÎ stokrocÂ wyrazÂniej wazÇnosÂcÂ Biblii jako pierwszej
i jedynej w naszym kreÎgu cywilizacyjnym KsieÎgi KsiaÎg. PamieÎtacÂ wszakzÇe trzeba, zÇe ksieÎgi biblijne w kanonie katolickim (46 ST + 27 NT = 73 ksieÎgi) stanowiaÎ
w istocie osobnaÎ bibliotekeÎ hebrajsko-greckaÎ, mieszczaÎcaÎ dziesiaÎtki czy nawet
8

A. Mazan-Mazurkiewicz, Inspiracje biblijne w utworach R. Brandstaettera, Wyd. Uè, èoÂdzÂ
2003. Do ksiaÎzÇki weszøy m.in. artykuøy: Søowo i tekst w kulturze sakralnej. Na materiale `Jezusa
z Nazarethu' R. Brandstaettera, ¹PamieÎtnik Literackiº 91(2000) nr 3, s. 147±160; Z inspiracji biblijnych w twoÂrczosÂci R. Brandstaettera. Kreacja Miriam (Maryi) w `Jezusie z Nazarethu', w: Idee
chrzesÂcijanÂskie w zÇyciu Europejczyka, red. A. CeglinÂska, Z. Staszewska, cz. 2, Archidiecezjalne
Wyd. èoÂdzkie, èoÂdzÂ 2001, s. 291±306.
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setki gatunkoÂw i ogromnaÎ problematykaÎ filozoficzno-religijnaÎ z ponad czterech
tysiaÎcleci kultury. Pozostaøe pisÂmiennictwo literackie z tego punktu widzenia
stanowi zaledwie ¹dodatekº do kanonu Pisma SÂwieÎtego. SÂwiadom tego byø
w literaturze poczaÎtkoÂw XIX stulecia Adam Mickiewicz, podobna mysÂl przysÂwiecaøa Brunonowi Schulzowi, budujaÎcemu ± w nawiaÎzaniu do Biblii hebrajskiej i Talmudu ± swoistaÎ KsieÎgeÎ Rodzaju (w literaturze sÂwiatowej dzieøo Schulza pojawia sieÎ roÂwnolegle, chocÂ w wyrazÂnie pomniejszonej skali artystycznej,
do znakomitego cyklu Thomasa Manna JoÂzef i jego bracia), a juzÇ szczegoÂlnie
formuøowaø ten dobitny saÎd Roman Brandstaetter w swym pamieÎtnym KreÎgu
biblijnym.
O przekøadach biblijnych Miøosza donosiøa w poøowie lat 70. prasa krajowa,
przede wszystkim ¹Tygodnik Powszechnyº kierowany przez Jerzego Turowicza. Cenzura komunistyczna usiøowaøa nie dopusÂcicÂ do druku przekøadoÂw biblijnych autora Zniewolonego umysøu, ktoÂrych jakosÂcÂ literackaÎ od razu w TP
doceniono. Tak wieÎc ksieÎga Ekklezjastes (TP 1977 nr 11±12) musiaøa bycÂ opatrzona ramkaÎ niby odredakcyjnaÎ, w istocie wymuszonaÎ przez cenzora jako
warunek ¹dopuszczenia do drukuº9. Prawie roÂwnoczesÂnie ukazaøa sieÎ Ewangelia Marka (¹Znakº 1977 nr 11±1210), natomiast w wolnym sÂwiecie ujrzaø
sÂwiatøo znakomity przekøad KsieÎgi PsalmoÂw (1979), pierwsza ksiaÎzÇka z przekøadami biblijnymi, opatrzona interesujaÎcaÎ PrzedmowaÎ tøumacza, sÂwiadczaÎcaÎ
o kompetencjach filologicznych i teologicznych tøumacza, a stanowiaÎcaÎ wazÇne
ogniwo w døugim ciaÎgu tekstoÂw poety posÂwieÎconych problematyce biblijnej11.
SwoÂj warsztat translatorski niemøody juzÇ Miøosz doskonaliø z roku na rok, uczaÎc
sieÎ od podstaw ± okoøo szesÂcÂdziesiaÎtego roku zÇycia ± hebrajskiego i greckiego,
poszerzajaÎc søownictwo øacinÂskie znane jeszcze ze szkoøy, dyskutujaÎc z wybitnymi specjalistami z zakresu biblistyki. Zapewne zwrot ku Biblii byø u autora
Traktatu moralnego spontaniczny, wynikaø z rozwoju biografii twoÂrczej, ale
wyboÂr Karola Wojtyøy na tron papieski znacznie pogøeÎbiø religijne zainteresowania wszechstronnego Emigranta. MozÇe sÂwiadczycÂ o tym osobno umieszczo9

KsieÎga Eklezjasty w przekøadzie Czesøawa Miøosza (TP 1977 nr 11, s. 5) opatrzona zostaøa
spreparowanym przez cenzora osÂwiadczeniem, gdzie m.in. w kiepskim stylu napisano: ¹Czesøawa
Miøosza bardzo wiele dzieli od Polski Ludowej. Jego stanowisko polityczne byøo sprzeczne z rzeczywistosÂciaÎ ustrojowaÎ Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cieszymy sieÎ jednak, zÇe przekøad jego
pioÂra mozÇe ukazacÂ sieÎ w pisÂmie wychodzaÎcym w Polsceº.
10
Wydanie ksiaÎzÇkowe: Ewangelia wedøug Marka, tø. Cz. Miøosz, KsieÎgarnia sÂw. Wojciecha,
PoznanÂ 1981. Tutaj cenne Posøowie ks. Mariana Wolniewicza, charakteryzujaÎcego najpierw grecki
oryginaø Ewangelii, a nasteÎpnie przekøad Noblisty: ¹CiaÎgle powtarzajaÎ sieÎ te same niewyszukane
søowa, taka sama budowa zdanÂ, te same formy gramatyczne, nieustanne øaÎczenie zdanÂ przy pomocy
spoÂjnika «i». Poeta nie wytrzymuje tej monotonii. Ulega pokusie wzbogacenia tego uboÂstwa,
urozmaicenia jednostajnosÂci, zwøaszcza gdy duch jeÎzyka temu sprzyja. JeÎzyk jego [Miøosza] tøumaczenia posiada pewnaÎ rozlewnosÂcÂ, bogate søownictwo, nie brak w nim archaizmoÂw, przypomina
dawne przekøady. Jest poniekaÎd kontynuacjaÎ pieÎknego staropolskiego jeÎzyka biblijnegoº (s. 96).
11
KsieÎga PsalmoÂw, tø. z hebr. Cz. Miøosz.
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na na karcie dedykacyjnej (s. 5) informacja w edycji paryskich PallotynoÂw:
¹Wydano w pierwszym roku pontyfikatu PapiezÇa Jana Pawøa IIº.
Autor Traktatu poetyckiego miaø do pomocy znakomitych konsultantoÂw
z czoøowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (np. w Posøowiu tøumacza do KsieÎgi psalmoÂw wymienia dr Dawida Weinfelda z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, tøumacza poezji polskiej na hebrajski, goszczaÎcego
wøasÂnie w Berkeley). Miøosz, idaÎc sÂladami ks. Wujka, wyuczyø sieÎ w poÂzÂnych
latach zÇycia hebrajskiego, azÇeby lepiej rozumiecÂ ducha literatury i kultury judajskiej. Po przyznaniu Nagrody Nobla (1980) Miøosz niemal podwoiø swoÂj
dorobek biblistyczny, zyskujaÎc pochwaøy z kreÎgoÂw literaturoznawczych (Irena
SøawinÂska, Jan BøonÂski12, Czesøaw Zgorzelski), kosÂcielnych (ks. JoÂzef Sadzik,
wieloletni konsultant Miøosza w sprawach biblijnych i, szerzej, religijnych, takzÇe przyjaciel13, ks. Marian Wolniewicz, ks. Jan Twardowski14), literackich (Roman Brandstaetter, Marek Skwarnicki, Zygmunt Kubiak15) czy nawet z kreÎgoÂw
biblistycznych, gdzie o pochwaøy najtrudniej. DzieÎki swym rozlegøym lekturom
obcojeÎzycznym w komentarzach do wøasnych przekøadoÂw umieszczaø wiele
osiaÎgnieÎcÂ przodujaÎcej biblistyki hebrajskiej, angielskiej, amerykanÂskiej, francuskiej i niemieckiej. W poczaÎtku lat 80. przypuszczano, zÇe przy søynnej pracowitosÂci Miøosza wøasÂnie temu autorowi uda sieÎ przeøozÇycÂ caøosÂcÂ Biblii16. JednakzÇe
poeta, jak wyjasÂniø piszaÎcemu te søowa w roku 1980, nie miaø nigdy tego zamiaru, poniewazÇ czuø, zÇe w XX wieku ± na skutek niewyobrazÇalnego przyrostu
publikacji biblistycznych ± nie sposoÂb juzÇ pracowacÂ z takim rozmachem jed12

Na wyroÂzÇnienie zasøuguje artykuø BøonÂskiego nt. przekøadu KsieÎgi PsalmoÂw, TP 1983 nr 14±
15, przedrukowany w ksiaÎzÇce tegozÇ, Miøosz jak sÂwiat, Wyd. Znak, KrakoÂw 1998, s. 199±214.
13
Autor wyczerpujaÎcego eseju Przesøanie Hioba opublikowanego jako wsteÎp do KsieÎgi Hioba, tø. z hebr. Cz. Miøosz, EÂditions du Dialogue, ParyzÇ 1980, s. 5±36. Jest to ostatni tekst nagle
zmarøego duchownego (26 VIII 1980), ktoÂrego poeta uczciø pamieÎtnymi søowami: ¹Byø moim
bliskim i drogim przyjacielem, tak zÇe straciøem roÂwniezÇ inspiratora, uwazÇnego wspoÂø-autora i powiernika. Na jego ocenie przede wszystkim mi zalezÇaøo, jego aprobaty szukaøem w pierwszym
rzeÎdzie. JezÇeli nie dedykujeÎ tego przekøadu jego pamieÎci, to dlatego, zÇe chciaøbym, aby wszystkie
moje przekøady biblijne, i te juzÇ gotowe, i przyszøe, jezÇeli starczy mi siø i zÇycia, byøy hoødem jego nie
ginaÎcej obecnosÂci. Jestem i pozostaneÎ mu wdzieÎcznyº (s. 39±40).
14
J. Twardowski, Wielki temat, ¹Nowe KsiaÎzÇkiº 1981 nr 21, s. 1±3. Refleksje w zwiaÎzku
z opublikowaniem przekøadu KsieÎgi Hioba, tø. z hebr. Cz. Miøosz, wsteÎp J. Sadzik, Wyd. KUL,
Lublin 1981. PodziwiajaÎc warsztat jeÎzykowy Noblisty, recenzent uwazÇa, zÇe polszczyzna Miøosza
wydaje sieÎ jednak zbyt doskonaøa, nieskazitelna w budowie zdanÂ: ¹Trudno wyobrazicÂ sobie czøowieka nieszczeÎsÂliwego, porazÇonego traÎdem, pogorzelca, biedaka wystawionego na posÂmiewisko,
moÂwiaÎcego tak wykwintnieº.
15
Z. Kubiak, Nad BibliaÎ Miøosza, TP 1981 nr 25.
16
Por. A. Sulikowski, Z Miøoszem w plecaku, TP 1980 nr 45, s. 4. Artykuø w numerze okolicznosÂciowym z okazji Nagrody Nobla dla poety. Wielka byøa woÂwczas radosÂcÂ na polonistyce
krakowskiej, szczegoÂlnie dla Aleksandra Fiuta, najwybitniejszego monografisty twoÂrczosÂci
Cz. Miøosza. Fiut jako møody badacz przed habilitacjaÎ musiaø ¹konspirowacÂº w latach 1975±80,
by PZPR nie zblokowaøa mu drogi rozwoju naukowego.
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nostkowym, jak to czyniø znakomity ks. Jakub Wujek czy inni tøumacze XVI±
XVII stulecia. Przekøad jezuity pozostaje w naszym pisÂmiennictwie dokonaniem jednokrotnym, oryginalnym i pod wzgleÎdem jeÎzykowym nieprzewyzÇszonym. DzisÂ BiblieÎ tøumaczaÎ zespoøy najlepszych fachowcoÂw, jak to widzimy
w odniesieniu do Biblii Tynieckiej, PoznanÂskiej czy Warszawskiej, a rezultat
± pod wzgleÎdem, by tak rzec, artystycznej i sakralnej nosÂnosÂci jeÎzyka ± pozostaje zawsze dyskusyjny, poniewazÇ brak tu pieÎtna wyrazistej, konkretnej osobistosÂci twoÂrczej, stanowiaÎcej dostrzegalny ¹filtrº lingwistyczny.
WazÇniejsze przekøady biblijne Miøosza przypadajaÎ na dekadeÎ 1980±1990.
PiesÂnÂ nad piesÂniami, przeøozÇona z hebrajskiego, byøa kontynuacjaÎ prac z lat 70.
Drukowana na øamach miesieÎcznika ¹TwoÂrczosÂcÂº (1981 nr 2, s. 5±17) zyskaøa
wielkie uznanie czytelnikoÂw, ukazywaøa sieÎ roÂwniezÇ w podziemiu jako druk
broszurowy. W roku 1982 Miøosz opublikowaø w jednym tomie emigracyjnym
PiesÂnÂ nad piesÂniami, KsieÎgeÎ Ruth, Treny Jeremiasza, KsieÎgeÎ Estery17. Wysoki
poziom literacki przekøadoÂw sprawia, zÇe tom KsieÎgi pieÎciu megilot pozostanie
na trwaøe w historii literatury polskiej. Wobec niezwykle bogatej recepcji Miøosza po przyznaniu Nagrody Nobla, biblijne prace przekøadowe poety w latach
80. minionego stulecia bywaøy dostrzegane ± przez nielicznych, co prawda,
krytykoÂw czy badaczy, pozostajaÎc w cieniu oryginalnej twoÂrczosÂci poetyckiej
Laureata.
Niezwykle udana wydaje sieÎ edycja Apokalipsy w przekøadzie Miøosza,
ilustrowana przez Jana Lebensteina18. Pod jednaÎ okøadkaÎ spotykajaÎ sieÎ wizje
dwu znakomitych artystoÂw, przebywajaÎcych od lat poza PolskaÎ komunistycznaÎ.
Miøosz znajduje dla arcydzieøa Nowego Testamentu odpowiedniaÎ szateÎ jeÎzykowaÎ, dostojnaÎ, hieratycznaÎ i zarazem niemal wspoÂøczesnaÎ, natomiast Lebenstein
tworzy oryginalne, gøeÎboko przejmujaÎce grafiki, bodaj najlepsze ze wszystkich
powstaøych w minionym stuleciu w malarstwie sÂwiatowym jako dzieøo cykliczne, inspirowane natchnionym tekstem sÂw. Jana. KsiaÎzÇeczka, dedykowana Miøoszowi przez zasøuzÇone Wydawnictwo w 75. roczniceÎ urodzin, przynosi propozycjeÎ jeÎzykowo-malarskaÎ o wielkiej sile ekspresji. Czytelnikom Apokalipsy
edycja ta kojarzy sieÎ z wielkim dokonaniem Albrechta DuÈrera Apocalypsis
cum figuris. DzieÎki wspoÂlnemu wysiøkowi wybitnych twoÂrcoÂw wkøad kultury
polskiej w recepcjeÎ arcydzieøa biblijnego pozostaje znaczaÎcy ± juzÇ w kategoriach
kultury sÂwiatowej.
OstatniaÎ powazÇnaÎ pracaÎ translatorskaÎ Miøosza jest KsieÎga MaÎdrosÂci, nad
ktoÂrej przekøadem poeta pracowaø w poøowie lat 80., ciaÎgle w Berkeley (przedmowa datowana jest na listopad 1986). Na uwageÎ zasøuguje, jak zwykle, komentarz poety, wart osobnej analizy literaturoznawczej, na ktoÂraÎ tutaj nie
KsieÎgi pieÎciu megilot, tø. z hebr. i grec. Cz. Miøosz, EÂdition du Dialogue, ParyzÇ 1982. Po dwu
latach ksiaÎzÇkeÎ teÎ przedrukowano staraniem Redakcji Wydawnictw KUL.
18
Apokalipsa, tø. z grec. Cz. Miøosz, EÂditions du Dialogue, ParyzÇ 1986.
17
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znajdujemy miejsca. Niemniej Miøosza pozÇegnanie z BibliaÎ wydaje sieÎ znamienne, poniewazÇ ksieÎga ta ± w kanonie judejskim, jak wiadomo, apokryficzna ±
przynosi niezwykøaÎ pochwaøeÎ Boga i wielkiej cnoty teologicznej. MozÇna twierdzicÂ, zÇe niepojeÎta maÎdrosÂcÂ jest przymiotem konstytuujaÎcym to, co boskie i ponadczasowe. Dalekim echem biblistycznych prac Miøosza wydajaÎ sieÎ inspirujaÎce i w sapiencjalnym nurcie pozostajaÎce Wypisy z ksiaÎg uzÇytecznych (Wyd.
Znak 1994, 2000).
Zupeønie odreÎbne miejsce wsÂroÂd publicystoÂw z ulicy WisÂlnej 12 zajmuje
red. Tadeusz ZÇychiewicz (1922±1994), z wyksztaøcenia historyk sztuki, ktoÂry
swoje felietony biblijne Nowe Przymierze i Stare Przymierze drukowaø od poczaÎtku lat 70. niemal przez dwie dekady. Teksty ogøaszane w cotygodniowej
rubryce W najblizÇszaÎ niedzieleÎ pod kryptonimem XER i TZÇ (dotyczy rubryki
Stare Przymierze) zyskaøy wielu zwolennikoÂw, zaroÂwno wsÂroÂd ksieÎzÇy, nawet
bardzo wymagajaÎcych biblistoÂw, jak i wsÂroÂd wyksztaøconego ogoÂøu czytelnikoÂw. Zdarzaøy sieÎ jednak uwagi krytyczne, beÎdaÎce dla ZÇychiewicza bodzÂcem
do cieÎtych polemik19. PoniewazÇ ¹Tygodnik Powszechnyº byø w tamtych latach
czytany przez wieÎkszosÂcÂ pisarzy, zaroÂwno w kraju, jak i za granicaÎ, powiedziecÂ
mozÇna, zÇe publikacje tego organu przyczyniøy sieÎ w wielkim stopniu do przetrwania w literaturze polskiej motywoÂw biblijnych nawet wtedy, gdy byøy one
niepozÇaÎdane z punktu widzenia ateizujaÎcej polityki kulturalnej PZPR.
ZÇychiewicz zasøynaÎø w latach 1956±1961 jako autor znakomitych, chocÂ kontrowersyjnych, reportazÇy, pisanych z isÂcie sarmackim temperamentem, drukowanych na øamach TP, a zebranych w ksiaÎzÇce Ludzie ziemi niesÂwieÎtej (Wyd.
Znak, KrakoÂw 1961). ZdajaÎc sobie spraweÎ z zapotrzebowania na teksty o Biblii
± przyczyniøa sieÎ do tego wieloletnia rubryka Poczta Ojca Malachiasza prowadzona przez ZÇychiewicza i udokumentowana takzÇe osobnymi ksiaÎzÇkami ± pracowity i nadzwyczaj sumienny autor otworzyø na øamach TP w latach 1971±1974
najpierw cykl Nowe Przymierze20, nasteÎpnie zasÂ w latach 1974±1981 Stare
Przymierze21. JuzÇ w poøowie lat 70. wiadomo byøo, zÇe temat biblijny jest najMichaø Peter, Na marginesie Starego Przymierza Tadeusza ZÇychiewicza w dziale Spory,
polemiki, TP 1975 nr 1. DoøaÎczono takzÇe godnaÎ lektury OdpowiedzÂ T. ZÇychiewicza. Po miesiaÎcu
opublikowano ks. M. Petera OdpowiedzÂ na `OdpowiedzÂ' pana Tadeusza ZÇychiewicza, TP 1975 nr 5.
20
Dokumentowany ksiaÎzÇkami najpierw wydanymi oddzielnie przez SIW Znak, Rok Mateusza (1973), Rok Marka (1974), Rok èukasza (1975), a wydanymi po raz drugi pod wspoÂlnaÎ okøadkaÎ
jako: T. ZÇychiewicz, Dom Ojca. Rok Mateusza ± Rok Marka ± Rok èukasza, Wyd. Znak, KrakoÂw
1983.
21
CaøosÂcÂ Nowego Przymierza bardzo interesujaÎco omawia Ryszard Peryt (Recenzja serdeczna, TP 1974 nr 39, s. 3), zacheÎcajaÎc autora do napisania cyklu Stare Przymierze, ktoÂry wøasÂnie w tym
czasie pojawiø sieÎ w paru odcinkach na øamach TP. Po latach widzimy, zÇe wielkie przedsieÎwzieÎcie
zostaøo ukonÂczone, chocÂ obejmuje tylko wybrane ksieÎgi ST. Oto ogniwa, wszystkie autorstwa
T. ZÇychiewicza i wszystkie wydane przez SIW Znak: Genesis, KrakoÂw 1977; Exodus, KrakoÂw
1977; Kohelet ± Hiob ± Syracydes, KrakoÂw 1979; Rut ± Dawid ± Salomon, KrakoÂw 1981. Kolejne
pozycje zebrano w drugim wydaniu w jednym opasøym tomie: T. ZÇychiewicz, Stare Przymierze,
19
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wazÇniejszy w dotychczasowych zainteresowaniach autora, zÇe kolejne ksiaÎzÇeczki
skøadacÂ sieÎ beÎdaÎ na opus vitae22. MozÇna dzisÂ powiedziecÂ, izÇ caøe pisarstwo
ZÇychiewicza nakierowane jest na BiblieÎ, do Biblii zmierzaøo, chocÂ na poczaÎtku
nie byøo to tak oczywiste, jak w dekadach publikowania cykli biblijnych. Narrator tych zgrabnie napisanych felietonoÂw podkresÂlaø swe ograniczone kompetencje: nie byø oczywisÂcie zawodowym biblistaÎ, nie chciaø zasteÎpowacÂ duchownych w roli kaznodziejoÂw, lecz analizowacÂ wybrane epizody biblijne w trybie
medytacji sÂwieckiego chrzesÂcijanina23. NawiaÎzywaø wieÎc bezwiednie (?) do
metody Zofii Starowieyskiej-Morstinowej (1891±1966), ktoÂra w pierwszym
okresie TP daøa czytelnikom wartosÂciowe refleksje nt. Chrystusa i Ewangelii,
opublikowane w tomie Fakty i søowa (Pax, Warszawa 1956).
ZaletaÎ ujeÎcia ZÇychiewicza jest wysoka wartosÂcÂ poznawcza, odwoøywanie
sieÎ do naukowych ustalenÂ biblistyki ± chocÂ czerpanych z drugiej reÎki, bo felietonista nigdy nie miaø ambicji naukowych, lecz raczej pasjeÎ dyskutanta, popularyzatora i polemisty. Trafny wydaje sieÎ kierunek rozwazÇanÂ. Autorowi chodzi
przede wszystkim o rekonstrukcjeÎ mentalnosÂci judajskiej, a szerzej starozÇytnej.
Antycypuje pod tym wzgleÎdem prace Anny SÂwiderkoÂwny, ktoÂra w tej dziedzinie osiaÎgneÎøa nieporoÂwnanie wieÎcej dzieÎki doskonaøemu przygotowaniu badawczemu. Teksty Starego i Nowego Przymierza wyroÂzÇniajaÎ sieÎ lekkim i zÇywym
jeÎzykiem, tonem polemicznym i nierzadko nawet zawadiackim, co oddaje sarmacki temperament ZÇychiewicza, ale mozÇe stanowicÂ pewnaÎ przeszkodeÎ dla
czytelnikoÂw nasteÎpnych pokolenÂ nienawykøych do stylu tak mocno nacechowanego uczuciowo. Jak søusznie zauwazÇa Zygmunt Kubiak, wielkim osiaÎgnieÎciem obu cykli biblijnych jest wyjsÂcie poza kategorie historyczne i traktowanie
rzeczywistosÂci Biblii jako terazÂniejszosÂci egzystencjalnej czytelnika: postaci
biblijne saÎ zÇywymi osobami moÂwiaÎcymi do zÇywych ludzi, w ¹tu i terazº, podczas
lektury Pisma SÂwieÎtego. JednakzÇe nawet tak zÇyczliwy ZÇychiewiczowi Kubiak
przestrzega swego kolegeÎ po pioÂrze przed lekcewazÇeniem dorobku uczonych,
a szczegoÂlnie filologoÂw24.
Wyd. Znak, KrakoÂw 1986. W pierwszym wydaniu ksiaÎzÇki o Starym Testamencie byøy bestsellerami,
natomiast drugie wydanie sprzedawaøo sieÎ juzÇ znacznie gorzej (informacja od Wydawcy).
22
A. Sulikowski, Zøoty øanÂcuch biblijny, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1978 nr 10. Recenzja dotyczy dwu
publikacji T. ZÇychiewicza, jednak charakteryzuje w pewnym stopniu metodeÎ pisarskaÎ tego autora:
Genesis. Stare Przymierze, Wyd. Znak, KrakoÂw 1977; Exodus. Stare Przymierza, Wyd. Znak,
KrakoÂw 1977.
23
Søusznie stwierdza R. Brandstaetter, Niewygøoszone przemoÂwienie o Tadeuszu ZÇychiewiczu i o jego pisarstwie, TP 1978 nr 22, s. 3: ¹ZÇychiewicz medytuje nad BibliaÎ, czyli uprawia sztukeÎ,
ktoÂra u nas ± obojeÎtnie z jakich powodoÂw ± nigdy nie byøa popularna. PrzecieÎtny Polak sztukeÎ
biblijnych medytacji pozostawiø ksieÎzÇom, komentujaÎcym na kazalnicy, mniej lub bardziej wnikliwie, prawdeÎ Ewangeliiº.
24
Z. Kubiak, Epika biblijna Tadeusza ZÇychiewicza, TP 1977 nr 50, s. 1±2. Por. tezÇ: R. Brandstaetter, Niewygøoszone przemoÂwienie..., s. 3. Tutaj istotna konstatacja: ¹ZÇychiewicz stworzyø na
wzoÂr felietonu literackiego czy politycznego niezwykle ciekawy rodzaj felietonu o tematyce bib-
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BiblieÎ upowszechniajaÎ roÂwniezÇ czasopisma PAX-u. WymienicÂ trzeba tutaj
Jana DobraczynÂskiego (1910±1994), pøodnego autora prasy Paxowskiej oraz
mnoÂstwa publikacji ksiaÎzÇkowych. Z powodu niefortunnych decyzji politycznych i osobistego poparcia stanu wojennego w roku 1981 DobraczynÂski zostaø,
jako ¹kolaborant komunistoÂwº i ¹skrajny konformistaº, niemal powszechnie
odrzucony przez czytelnikoÂw, szczegoÂlnie przez møodsze pokolenie PolakoÂw.
DuzÇa czeÎsÂcÂ dorobku autora NajezÂdzÂcoÂw ± skaÎdinaÎd bardzo nieroÂwnego od
strony merytorycznej i artystycznej ± zostaøa niemal caøkowicie odrzucona,
a niebawem zapomniana. Dotyczy to roÂwniezÇ wieÎkszosÂci prac zwiaÎzanych
z BibliaÎ. W poczaÎtku lat 50., mimo zaostrzenia cenzury, ukazaøy sieÎ wartosÂciowe rozwazÇania tego autora: Jezus i Jego apostoøowie (1953, kilka wyd.) oraz
Manna i chleb. OpowiesÂci biblijne (1954, kilka wyd.); obie te ksiaÎzÇki ± cenne do
dzisÂ jako refleksje czøowieka sÂwieckiego nad Pismem SÂwieÎtym ± mogøy stanowicÂ inspiracjeÎ dla Zenona Kosidowskiego, Anny KamienÂskiej czy Tadeusza
ZÇychiewicza.
RoÂwnoczesÂnie pisaø DobraczynÂski ¹powiesÂci biblijneº (okresÂlenie autorskie), ktoÂre wydano staraniem Paxu w roku 1957 w czterech tomach: WybranÂcy
gwiazd (1948), SÂwieÎty miecz (1949), Listy Nikodema (1952), Pustynia (1956).
Najsøynniejszym dokonaniem, zbudowanym na gruncie przekazoÂw ewangelicznych, staøy sieÎ cokolwiek apokryficzne Listy Nikodema (ponad 20 wyd., po
kilka w kazÇdej dekadzie drugiej poøowy XX wieku, niezalezÇnie od koniunktury
politycznej).W kreÎgach inteligencji juzÇ w latach 50. DobraczynÂski zyskaø dzieÎki
tym publikacjom ± na poøy eseistycznym, na poøy popularyzatorskim ± spore
uznanie i kredyt zaufania, poniewazÇ przyczyniaø sieÎ do pogøeÎbiania kultury
religijnej i odbierany byø po trosze jako konstruktywny przeciwnik ateizacji
marksistowsko-leninowskiej. MoÂgø sieÎ wykazacÂ roÂwniezÇ genealogiaÎ AK-owskaÎ25. Zmarnowaø jednak ten pokazÂny kapitaø duchowy u konÂca swego zÇycia.
O ile na esejach ZÇychiewicza czy Kosidowskiego odcisneÎøo sieÎ ¹formalneº
pieÎtno felietonu czasopisÂmiennego (objeÎtosÂcÂ ograniczona do kilku stronic maszynopisu, nieuchronna powtarzalnosÂcÂ pewnych motywoÂw lub chwytoÂw retorycznych etc.), o tyle uprawiany przez AnneÎ KamienÂskaÎ gatunek zachowuje
pod kazÇdym wzgleÎdem duzÇaÎ swobodeÎ. Autorka nie ogranicza sieÎ do wybranego
odcinka Biblii, lecz dokonuje oryginalnych ujeÎcÂ interpretacyjnych, kojarzy motywy odlegøe, ujawnia (podobnie jak Miøosz) sÂwiezÇe widzenie poetyckie. Eseje
biblijne KamienÂskiej ukazywaøy sieÎ w drugiej poøowie lat 70., od razu zwracajaÎc
lijnej, czyli nieznany u nas dotychczas rodzaj felietonu biblijnego, w ktoÂrym w formie lekkiej,
przysteÎpnej i pieÎknej ukazuje przekonujaÎco prawdeÎ moralnaÎ chrzesÂcijanÂstwa tak od strony historycznej, w stadiach jej powstawania, jak i od strony biezÇaÎcych zjawisk naszego zÇycia codziennego.
Ten rodzaj felietonu nie ma u nas precedensuº [podkr. ± R. Brandstaetter].
25
Por. hasøo DobraczynÂski Jan autorstwa E.G. [Ewy GøeÎbickiej] w leksykonie: WspoÂøczesÂni
pisarze i badacze literatury. Søownik biobibliograficzny, oprac. zespoÂø pod red. J. Czachowska,
A. Szaøagan, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
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uwageÎ wymagajaÎcych czytelnikoÂw: Ironiczna twarz KsieÎgi (TP 1976 nr 50), Sny
biblijne (¹Znakº 1976 nr 12). Po kilku latach ukazaøy sieÎ w tomie Twarze KsieÎgi
(IW Pax, Warszawa 1981, kilka wyd.). Poetka we wsteÎpie do tej publikacji
przypomina sceneÎ z proroka Ezechiela (3,1±7 n.), kiedy to wybranÂcowi zostaje
dana przez Boga KsieÎga-zwoÂj ± do zjedzenia. TeÎ samaÎ wizjeÎ przypomniano
u konÂca Nowego Testamentu (Ap 10,9±11). CzynnosÂcÂ ¹zjadaniaº, ¹przezÇuwaniaº sÂwieÎtych zwojoÂw skøania KamienÂskaÎ do szczegoÂlnej poufaøosÂci z BibliaÎ.
Pisarka odczuwa w tej fazie zÇycia, po wielu wøasnych dokonaniach literackich,
zÇe kulturowa i religijna pozycja ¹KsieÎgi KsiaÎgº jest czymsÂ wyjaÎtkowym w kulturze sÂroÂdziemnomorskiej, a nawet w literaturze powszechnej. Lektura kontemplujaÎca, bo takaÎ uprawia ktosÂ ¹przezÇuwajaÎcyº tekst, odkrywa przed pisarkeÎ
nowe horyzonty literatury i wiary. Nawet jeden werset Biblii mozÇe wystarczacÂ
za poemat i stanowicÂ natchnienie dla poety26.
Swoje eseje biblijne KamienÂska pisze wyrazÂnie z pozycji laika. Deklaruje
na wsteÎpie: ¹Eseje zawarte w tej ksiaÎzÇeczce saÎ to tylko pytania zadawane
KsieÎdze. Oko czytajaÎcego nie jest okiem uzbrojonym w szkieøko teologa. Jest
okiem prostego czytelnika, okiem poety. To poetyckie spojrzenie niech usprawiedliwi ewentualne odsteÎpstwa od oficjalnej egzegezy biblijnej, jesÂli takie sieÎ
znajdaÎº27. Adresatem tekstoÂw majaÎ bycÂ przede wszystkim przyjaciele autorki.
Okazuje sieÎ, zÇe w pracy nad esejami biblijnymi otrzymywaøa duchowe wsparcie
od o. Jacka Salija OP, dr Szymon Datner umozÇliwiaø czytanie Starego Testamentu w oryginale hebrajskim, zasÂ ks. Jan Twardowski uczyø jaÎ rozumienia
Nowego Testamentu. OczywisÂcie ¹prosty czøowiekº nie jest przewazÇnie tozÇsamy z ¹poetaÎº, wieÎc wsteÎpna refutacja ma charakter cokolwiek retoryczny.
W miareÎ wywodu okazuje sieÎ, zÇe KamienÂska ± skaÎdinaÎd poliglotka i wytrawna
tøumaczka ± jest doskonale obznajomiona z dawnymi przekøadami Biblii. WyroÂzÇnia szczegoÂlnie przekøad Wujka, ¹bliski przez døugie obcowanieº.
W rozwazÇaniach o psalmach korzysta z wielkich dokonanÂ poprzednikoÂw:
najwyzÇej ceni Psaøterz DawidoÂw Jana Kochanowskiego, stawiajaÎc parafrazy
mistrza z Czarnolasu ponad dokonania SeÎpa SzarzynÂskiego; korzysta tezÇ z psalmoÂw w przekøadzie Leopolda Staffa. Nigdzie nie wspomina natomiast ani
Psaøterza florianÂskiego (XIV/XV w.), ani Psaøterza puøawskiego (XV w.), ani
innych ± wcale licznych ± dokonanÂ staropolskich poprzedzajaÎcych Kochanowskiego. Potwierdza to tezeÎ Czesøawa Miøosza o tym, zÇe cenny dorobek biblijny
polskiego sÂredniowiecza pozostaje dzisÂ w zapomnieniu, a moÂgøby przed wspoÂø26
Søuszna uwaga metodologiczna, odnoszaÎca sieÎ do wszystkich autoroÂw eseistyki biblijnej:
¹WspoÂøczesny poeta chwyta sieÎ wielu sposoboÂw, aby przekazacÂ nie tylko samo søowo, ale tezÇ jakby
caøaÎ jego otoczkeÎ ± niewyrazÇalnaÎ i nieartykuøowanaÎ. Przez to materia poetycka, jakkolwiek zwarta,
staje sieÎ rozrzedzona. Poezja jeÎzyka biblijnego jest bardziej zageÎszczona, jakby ksieÎga byøa dla niej
za ciasna. [...] Dlatego kazÇde søowo i kazÇde zdanie jest wazÇne, a wyjeÎte z kontekstu zasÂwieci jak
brylantº. A. KamienÂska, Twarze KsieÎgi, IW Pax, Warszawa 1981, s. 10.
27
TamzÇe, s. 5.
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czesnymi eseistami czy tøumaczami otworzycÂ nowe horyzonty jeÎzykowe i teologiczne.
Esej KamienÂskiej Trzy przestrzenie PsalmoÂw Dawidowych, najdøuzÇszy
w caøej ksiaÎzÇce, ujawnia osobliwaÎ metodeÎ pracy. Poetka uwazÇnie czyta psalmy,
komentuje miejsca trudniejsze w taki sposoÂb, aby psaøterz ¹otrzepacÂ z bibliotecznego kurzuº (s. 20). Traktuje 150 tekstoÂw jako swoistaÎ caøosÂcÂ, osobliwy
¹poematº, beÎdaÎcy w istocie swej arcydzieøem liryki moÂwiaÎcej o aktualnych
sprawach zÇycia. Lecz nie poprzestaje na pracy intelektualnej, cheÎtnie i sÂwiadomie przechodzi ku modlitwie: ¹Ta wielka poezja domaga sieÎ raczej ciszy i przestrzeni duchowej nie zapeønionej zÇadnaÎ gadaninaÎ, przestrzeni, ktoÂra pozwoliøaby rozbrzmiewacÂ samym søowomº28. W eseistycznej pracy egzegetycznej pisarka posiøkuje sieÎ klasycznymi tekstami sÂw. Augustyna. PoznajaÎc blizÇej Enarrationes in Psalmos KamienÂska kwestionuje tradycyjnaÎ metodeÎ komentowania
wersetu po wersecie. UwazÇa tezÇ, zÇe mesjanÂska interpretacja psalmoÂw stosowana przez biskupa Hippony znacznie zaweÎzÇa poetycki sens Psaøterza. Dotyczy to
na przykøad proroctw chrystologicznych, ktoÂre przenioÂsø do swego przekøadu
psalmoÂw ks. Jakub Wujek, umieszczajaÎc w tym duchu wskazoÂwki interpretacyjne w argumentach do poszczegoÂlnych utworoÂw. ¹Metoda interpretacji sÂw.
Augustyna niszczy jakby od wneÎtrza tkankeÎ poetyckaÎ geÎstaÎ od obrazoÂw i konkretoÂw. Dla filozofa i teologa to, co jest istotaÎ poezji, stanowi przeszkodeÎ,
zasøoneÎº29.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe eseje KamienÂskiej powstawaøy w wieÎkszosÂci okoøo
poøowy lat 70. dwudziestego stulecia, a wieÎc poetka na biezÇaÎco mogøa czytacÂ
felietony biblijne Tadeusza ZÇychiewicza. W tym okresie wspoÂøpracowaøa juzÇ
z ¹Tygodnikiem Powszechnymº, przysyøajaÎc wøasne teksty. ZwiaÎzki i zainteresowania biblijne obojga autoroÂw trzeba by omoÂwicÂ w osobnym artykule. Co
ciekawe, po wieÎcej nizÇ dwudziestu latach od przedwczesnej sÂmierci Anny KamienÂskiej, jej syn, Paweø SÂpiewak, znany profesor socjologii PAN, rozpoczaÎø
z poczaÎtkiem roku 2009 na øamach TP rubrykeÎ felietonu biblijnego Tora, drukujaÎc juzÇ kilka odcinkoÂw30. Z cyklu tego, o ile beÎdzie kontynuowany, powstanie zapewne wartosÂciowa ksiaÎzÇeczka, objasÂniajaÎca przede wszystkim semantykeÎ jeÎzyka hebrajskiego oraz mentalnosÂcÂ judaistycznaÎ, a takzÇe nawiaÎzujaÎca dyskretnie do pamieÎtnej publikacji Twarze KsieÎgi.
W latach 1971±1976 redaktor Marek Skwarnicki z TP, uzÇywajaÎcy jako
felietonista z WisÂlnej pseudonimu Spodek, dokonaø ± na prosÂbeÎ benedyktynoÂw
z TynÂca reprezentujaÎcych KomisjeÎ ds. Liturgii Episkopatu Polski ± przekøadu

28

TamzÇe, s. 20.
TamzÇe, s. 33±34.
30
Por. np. P. SÂpiewak, Miszpatim [z cyklu Tora], TP 2009 nr 9, s. 8. Jest to komentarz do
KsieÎgi WyjsÂcia 21,1±24,17.
29
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Psaøterza do liturgicznych celoÂw KosÂcioøa. Pisze tøumacz, a zarazem poeta
o sporym i wartosÂciowym dorobku:
¹Teksty te weszøy najpierw w formie «psalmoÂw responsoryjnych» do Lekcjonarza mszalnego, a potem nieznacznie, z moim tezÇ udziaøem korygowane, do
Liturgii godzin ± ksiaÎg wydawanych przez «Pallottinum». Wydanie z 1976
roku, poprzedzone søowem Ks. Kardynaøa Karola Wojtyøy, byøo pierwszaÎ
edycjaÎ tego przekøaduº31.

PrzekøadajaÎc Psaøterz na jeÎzyk wspoÂøczesny Skwarnicki musiaø respektowacÂ
istotne ograniczenia prozodyczne. Chodziøo o zroÂwnowazÇenie formatoÂw sylabicznych poszczegoÂlnych wersetoÂw, by uøatwicÂ recytowanie (sÂpiewanie) psalmoÂw podczas liturgii. W kazÇdym niemal utworze wyodreÎbniono graficznie
kolejne dystychy, rzadziej wieÎksze caøostki wersyfikacyjne, co stanowi istotne
uøatwienie dla wykonawcoÂw i stwarza mozÇliwosÂcÂ dopasowania a vista wokalizy32. Przekøad Skwarnickiego niemal pozbawiony jest archaizmoÂw, lecz mimo
stosowania zasobu søownikowego polszczyzny dwudziestowiecznej, tøumacz ±
wrazÇliwy przeciezÇ poeta ± stara sieÎ zrealizowacÂ wazÇny postulat estetyczny Miøosza, tzn. uzÇywacÂ stylu podniosøego, roÂzÇniaÎcego sieÎ od jeÎzyka prasy i masowej,
codziennej komunikacji. Dokonanie translatorskie Skwarnickiego nie zostaøo,
o ile wiemy, zauwazÇone ani przez krytykeÎ literackaÎ, ani przez badaczy literatury. Niemniej Psaøterz w przekøadzie Skwarnickiego staø sieÎ w ostatnim trzydziestoleciu najczeÎsÂciej czytanaÎ ksieÎgaÎ biblijnaÎ z powodu wøaÎczenia fragmentoÂw psalmicznych do mszaøu KosÂcioøa katolickiego w Polsce i wszeÎdzie na
sÂwiecie tam, gdzie odprawiana jest eucharystia w jeÎzyku polskim. Benedyktyni
tynieccy nie zdecydowali sieÎ uzÇycÂ zÇadnego z istniejaÎcych przekøadoÂw (do roku
1971). Marek Skwarnicki pracowaø zatem na zamoÂwienie w pierwszej dekadzie
lat 70., wyprzedzajaÎc dokonania starszych kolegoÂw po pioÂrze, tzn. Czesøawa
Miøosza czy Romana Brandstaettera.
Dopiero z poczaÎtkiem lat 90. XX stulecia zaczeÎøy sieÎ ukazywacÂ ksiaÎzÇki
biblistyczne prof. Anny SÂwiderkoÂwny (1925±2008), znakomitej znawczyni papirusoÂw i kultur starozÇytnych, ktoÂra ± nie beÎdaÎc biblistkaÎ, na marginesie swych
szerokich zainteresowanÂ papirologicznych ± od wielu lat wygøaszaøa na zaproszenie sÂrodowisk kosÂcielnych i sÂwieckich pamieÎtne wykøady na temat Biblii,
drukowane najpierw w czasopismach religijnych, a wreszcie wydane, juzÇ w wolnej Polsce, po likwidacji cenzury, jako Rozmowy o Biblii, cieszaÎce sieÎ wielkim
uznaniem czytelnikoÂw (7 wydanÂ do roku 2001)33. Metoda prelegentki zasøuguje
31

WsteÎp tøumacza do: Psaøterz, tø. M. Skwarnicki, Wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1990, s. 3.
32
InformacjeÎ takaÎ otrzymalisÂmy od kilku sÂwieckich lektoroÂw (kantoroÂw) w Krakowie, Lublinie, Szczecinie.
33
A. SÂwiderkoÂwna, Rozmowy o Biblii [1994], PWN, Warszawa 20017; RozmoÂw o Biblii ciaÎg
dalszy, PWN, Warszawa 19964; Biblia w sÂwiecie greckim, Gaudentinum, Gniezno, 1996; Rozmowy
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na uwageÎ: autorka uwzgleÎdnia wiedzeÎ o starozÇytnosÂci z punktu widzenia archeo-loga sÂroÂdziemnomorskiego, tzn. potrafi rekonstruowacÂ to, co historykom
sprawia najwieÎksze trudnosÂci, czyli codziennosÂcÂ epoki Starego i Nowego Testamentu. Wøada jako filolog trzema jeÎzykami biblijnymi, beÎdaÎc pod tym
wzgleÎdem chyba pierwszaÎ kobietaÎ na gruncie polskim. W øacinie, grece czy
hebrajskim wyroÂzÇnia niuanse znaczeniowe, na ktoÂre filologowie ± skierowani
zwykle tylko na tekst ± nie zawsze zwracali uwageÎ. Dorobek biblistyczny SÂwiderkoÂwny przewyzÇsza swaÎ oryginalnosÂciaÎ i przenikliwosÂciaÎ wieÎkszosÂcÂ tekstoÂw
eseistycznych napisanych dotaÎd w jeÎzyku polskim, zrozumiaøych dla czytelnika
o wyksztaøceniu humanistycznym. Jednak nie mamy tu do czynienia z popularyzacjaÎ, lecz z poglaÎdowym uprzysteÎpnieniem warsztatu wielostronnej badaczki, opierajaÎcej swe dociekania na bogatej i fachowej literaturze przedmiotu.
W dorobku eseistyki biblistycznej XX stulecia pozostaje Anna SÂwiderkoÂwna
postaciaÎ niepowtarzalnaÎ i wybitnaÎ, wprowadzajaÎcaÎ inteligencjeÎ polskaÎ w nowe
tysiaÎclecie tekstami o Biblii, jakich dotaÎd w Polsce nie byøo.
Wielostronne uzdolnienia tej badaczki, przez ponad poÂø wieku zwiaÎzanej
z Uniwersytetem Warszawskim, rozpoznano stosunkowo wczesÂnie w stolicy,
aczkolwiek tylko w kreÎgu elitarnym. DosÂcÂ wspomniecÂ, zÇe autorka RozmoÂw
o Biblii byøa niezwykle cenionaÎ przez poeteÎ rozmoÂwczyniaÎ ks. Jana Twardowskiego: pomagaøa mu w szczegoÂøowym opracowywaniu kazanÂ, dawaøa kompetentnaÎ podbudoweÎ filologicznaÎ tekstom homiletycznym34, ktoÂre obecnie saÎ
spisywane i wydawane stopniowo przez AleksandreÎ IwanowskaÎ.
W ostatnich dekadach zÇycia prof. SÂwiderkoÂwna zaczeÎøa publikowacÂ w Spoøecznym Instytucie Wydawniczym Znak, søynnej oficynie krakowskiej, dziaøajaÎcej juzÇ ponad 30 lat. Jak pamieÎtamy, wydawano tam felietony biblijne ZÇychiewicza. WøasÂnie w tym sÂrodowisku znalazøa sieÎ osoba, ktoÂra z autorkaÎ RozmoÂw o Biblii przeprowadziøa obszerny wywiad dokumentujaÎcy rozwoÂj zainteresowanÂ Anny SÂwiderkoÂwny35. Charakterystyczne dla autorki RozmoÂw o Biblii
jest caøkowicie partnerskie, niemal kolezÇenÂskie podejsÂcie do czytelnikoÂw i søuchaczy, co szczegoÂlnie zapamieÎtali uczestnicy spotkanÂ autorskich. Mimo takiego nastawienia do odbiorcy, SÂwiderkoÂwna w swoich wystaÎpieniach ± a tym
bardziej w pisarstwie o Biblii i historii sÂwiata starozÇytnego ± nie rezygnowaøa
z powazÇnych analiz filologicznych czy teologicznych36. DzieÎki merytorycznemu
podejsÂciu ksiaÎzÇki niedawno zmarøej Autorki zachowujaÎ wartosÂcÂ ponadczasowaÎ
i stanowiaÎ godne wprowadzenie w trzecie tysiaÎclecie chrzesÂcijanÂstwa.
o Biblii. Nowy Testament, PWN, Warszawa 20002; Prawie wszystko o Biblii, Wyd. Stentor, Warszawa 2002; Biblia a czøowiek wspoÂøczesny, Wyd. Znak, KrakoÂw 2005; Rozmowy o Biblii. OpowiesÂci i przypowiesÂci, PWN, Warszawa 2006.
34 Â
Sladem tej wspoÂøpracy jest ksiaÎzÇka ks. Jana Twardowskiego, Wiersze o Biblii, wspoÂøpraca
A. SÂwiderkoÂwna, Wyd. Rosikon Press, Warszawa 2006.
35
ChodzicÂ po wodzie. Z AnnaÎ SÂwiderkoÂwnaÎ rozmawia ElzÇbieta Przybyø, Wyd. Znak, KrakoÂw 2003.
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Dla wszystkich eseistoÂw biblijnych charakterystyczne jest przywiaÎzanie do
dawnych przekøadoÂw staropolskich. Prawo sformuøowane przez Miøosza ¹im
starszy przekøad, tym lepszyº pozostaje aktualne dla wymienianych wczesÂniej
autoroÂw, nawet jesÂli wysteÎpujaÎ z odmiennych sÂwiatopoglaÎdowo pozycji. W prywatnej lekturze, tym bardziej w modlitwie wøasnej, pisarze wspoÂøczesÂni cheÎtnie
sieÎgajaÎ do Wujka, Biblii GdanÂskiej czy Brzeskiej. Znacznie rzadziej do psaøterzy w przekøadach sÂredniowiecznych czy do najstarszych polskich modlitewnikoÂw. Wydaje sieÎ, zÇe polszczyzna przedrenesansowa w zakresie tekstu sÂwieÎtego
jest rozumiana dzisÂ wyøaÎcznie przez maøaÎ grupkeÎ specjalistoÂw. O ¹energii semantycznejº (termin Miøosza) najdawniejszego jeÎzyka polskiego pisze sieÎ niewiele. Ten wielki ugoÂr teologiczno-filozoficzny mozÇe sieÎ okazacÂ w XXI wieku
ziemiaÎ zÇyznaÎ i karmiaÎcaÎ nowe pokolenia.
TwierdzicÂ mozÇna bez obawy wieÎkszego bøeÎdu, zÇe w Polsce komunistycznej,
z zaøozÇenia zwalczajaÎcej mysÂl religijnaÎ i ograniczajaÎcej swobodeÎ modlitwy,
szczegoÂlnie praktyk zbiorowych, ujawniøy sieÎ wyraziste indywidualnosÂci twoÂrcze, podejmujaÎce w literaturze ± mimo przeszkoÂd ± ambitne zagadnienia biblijne. Na mapie literackiej PRL pierwsze miejsce zajmuje, jak sieÎ zdaje, osÂrodek
krakowski, a to dzieÎki obecnosÂci sÂrodowiska ¹Znakuº i ¹Tygodnika Powszechnegoº, kilku wybitnych, sÂwieckich znawcoÂw Biblii (A. Goøubiew, Z. Starowieyska-Morstinowa, T. ZÇychiewicz). Pod Wawelem istniaøy specjalistyczne wydawnictwa, przewazÇnie kosÂcielne, zakonne itd., popularyzujaÎce kultureÎ biblistycznaÎ. W Warszawie preÎzÇnie dziaøaø PAX, dajaÎcy na polu popularyzacji biblijnej wiele wartosÂciowych ksiaÎzÇek. Wreszcie trzeba wymienicÂ PoznanÂ z uwagi
na Romana Brandstaettera, wydawnictwa ¹W drodzeº i ¹Pallottinumº oraz
inne instytucje, wspierajaÎce czytelnictwo Biblii. W wolnej Polsce, po roku
1989, pojawiajaÎ sieÎ na rynku liczne przekøady ksiaÎzÇek naukowych lub paranaukowych na temat Pisma SÂwieÎtego, ale zainteresowanie møodziezÇy akademickiej
BibliaÎ raczej spada z powodu szerokiej podazÇy innych, czeÎsto dalekowschodnich, propozycji religijnych. OgoÂlna zasÂ kultura biblijna podnosi sieÎ niezmiernie powoli. WsÂroÂd pisarzy møodszego i sÂredniego pokolenia trudno byøoby
wskazacÂ autora o gøeÎbszych, wieloletnich i stale pogøeÎbianych zainteresowaniach biblijnych.

36

Por. obszerny nekrolog Wydawnictwa Naukowego PWN w ¹Gazecie Wybroczejº z dn. 20
VIII 2008. TakzÇe artykuø ElzÇbiety Przybyø-Sadowskiej, Kochanka Søowa. PozÇegnanie Anny SÂwiderkoÂwny (1925±2008), TP 2008 nr 34, s. 20±21.
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The Bible in Polish Modern Literature
Summary
Article The Bible in Polish Modern Literature contains reflections on the period
1945±2009, especially about an essay on the Bible written by laics, staying on more or
less catholic position. Almost all were poets: Roman Brandstaetter (1906±1987), Jan
DobraczynÂski (1910±1994), Anna KamienÂska (1920±1986), Czesøaw Miøosz (1911±
2004), Marek Skwarnicki (*1930), Anna SÂwiderkoÂwna (1925±2008), Tadeusz ZÇychiewicz (1922±1994) and others. These authors began to study the Bible in the
middle of their lives, when they were ripe to discuss theological and existential
problems of the Holy Scripture. In the contrast to them there are the writers staying
on the atheistic or agnostic position: Zenon Kosidowski (1898±1978), Artur Sandauer (1913±1989). Only one author, A. SÂwiderkoÂwna, was really a specialist in
a biblical branch as the professor of the ancient mediterranean archaeology on the
Warsaw University. She could write series her books Conversations on the Bible
which became the bestseller in the end of 20th century.
For all biblical essayists a very important issue was the philological question
connected to the langauge of the Bible and with the ¹semantic energyº of translation
(Miøosz). The biblical essayists used the old polish Bible (1600) translation of Jacob
Wujek SI or modern group translation made 1965 in Benedictiner Abbey in Tyniec
(by Cracow). Beyond a communistic censorship in years 1945±1989 all mentioned
writers could publish their articles and books. The most important center of these
initiatives was Cracow (weekly ¹Tygodnik Powszechnyº and monthly ¹Znakº, also
publisher), Warsaw (Publisher Pax), Posen.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia po polsku (Wujek XVI w. oraz przekøad tyniecki
XX w.), recepcja Biblii w XX stuleciu, wspoÂøczesne sÂwieckie komentarze do Pisma
SÂwieÎtego, osÂrodki refleksji biblijnej w Polsce (KrakoÂw, Warszawa, PoznanÂ), funkcje
krakowskiego ¹Tygodnika Powszechnegoº i miesieÎcznika ¹Znakº
K e y w o r d s: the Bible in the polish version (Wujek's translation and the Tyniec Bible), reception of the Bible in the 20th century, modern laic commentary to
the Holy Scripture, polish centers of the biblical reflexion (Cracow, Warsaw, Posen),
functions of the Cracow weekly ¹Tygodnik Powszechnyº and monthly ¹Znakº
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Â W BIBLIJNYCH WOBEC JEÎZYKA
POLSZCZYZNA PRZEKèADO
Â LNEGO NA PRZESTRZENI WIEKO
ÂW
OGO

Relacje zachodzaÎce mieÎdzy jeÎzykami ogoÂlnym (literackim)1 a jeÎzykiem tøumaczonych ksiaÎg biblijnych okresÂlicÂ mozÇemy jako relacje wzajemnego oddziaøywania, ukøadajaÎce sieÎ jednak roÂzÇnie pod wzgleÎdem kierunku, czasu, stopnia
nasilenia (tempa), trwaøosÂci oraz pøaszczyzn (poziomoÂw) jeÎzyka. Przy ich opisie
w perspektywie diachronicznej, mozÇemy ± jak saÎdzeÎ ± wskazacÂ trzy etapy:
pierwszy, obejmujaÎcy czasy sÂredniowiecza oraz renesansu (zwøaszcza wiek
szesnasty), drugi, mieszczaÎcy sieÎ w przedziale wiekoÂw od XVII do poøowy
XX oraz trzeci ± od drugiej poøowy XX stulecia.
NajwazÇniejszy jest o k r e s p i e r w s z y, w ktoÂrym pisÂmiennictwo biblijne2 ±
czy szerzej: literatura sakralna, obejmujaÎca takzÇe modlitwy, kazania, apokryfy
± w stosunku do jeÎzyka ogoÂlnego peøniøo roleÎ aktywizujaÎcaÎ, a jego oddziaøywanie miaøo charakter wielopøaszczyznowy3.
1

Terminy jeÎzyk ogoÂlny ± jeÎzyk literacki uzÇywacÂ beÎdeÎ w artykule czeÎsto wymiennie, traktujaÎc
je jako odmiany jeÎzyka narodowego zopozycjonowane w stosunku do odmian o ograniczonym
zasieÎgu geograficznym i sÂrodowiskowym. NajczeÎsÂciej jednak jeÎzyk literacki rozumiecÂ beÎdeÎ jako
odmianeÎ jeÎzyka ogoÂlnego (ogoÂlnopanÂstwowego), funkcjonujaÎcaÎ w pisanej formie wypowiedzi
i skodyfikowanaÎ. Por. S. Dubisz, JeÎzyk ± Historia ± Kultura (wykøady, studia, analizy), Warszawa
2002, s. 191±192.
2
Z okresu reÎkopisÂmiennego pochodzaÎ: Psaøterz florianÂski (koniec XIV, poczaÎtek XV wieku),
Psaøterz puøawski (koniec XV, poczaÎtek XVI wieku), Biblia kroÂlowej Zofii (poøowa XV wieku)
oraz liczne fragmenty, cytaty z Pisma SÂwieÎtego w innej literaturze religijnej, zwøaszcza w kazaniach;
z okresu tekstoÂw drukowanych szesnastowiecznych pochodzaÎ m.in.: Psaøterz krakowski (1532),
ZÇoøtarz Walentego WroÂbla (powstaøy okoøo 1528 r., a wydany w 1539 r.), osiem przekøadoÂw
Nowego Testamentu ± Stanisøawa Murzynowskiego (1551±1553), Mikoøaja Szarfenberga (1556),
Szymona Budnego (1570, 1574, 1589), Czechowica (1577), Jakuba Wujka (1593, 1594), cztery
peøne przekøady Biblii: Leopolity (1561), Brzeska (1563), Budnego (1572), Wujka (1599), nadto
Psaøterze: Wujka (1594), Kochanowskiego (1579), M. Reja (1546, 1555), J. Lubelczyka (1558) oraz
liczne zbiory kazanÂ z fragmentami Nowego Testamentu. WieÎcej na ten temat m.in. I. Kwilecka,
Staropolskie przekøady Biblii jako czynniki sprawcze zmian jeÎzykowych, w: Studia nad staropolskimi przekøadami Biblii, PoznanÂ 2003, s. 253±263.
3
W zwiaÎzku z tym, izÇ zagadnienie wpøywoÂw jeÎzyka i przekøadoÂw ksiaÎg biblijnych na jeÎzyk
ogoÂlnopolski byøo juzÇ tematem wielu opracowanÂ jeÎzykoznawczych, niektoÂre zagadnienia zostanaÎ
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Teksty religijne ¹otwierajaÎ dzieje polskiego pisÂmiennictwaº4. Z racji swojego sakralnego charakteru zaliczane saÎ do tak zwanych wyzÇszych klas literackich, beÎdaÎcych autorytetem dla innych tekstoÂw i uzÇytkownikoÂw jeÎzyka. TotezÇ
obecne w nich elementy jeÎzykowe (gramatyczne i leksykalne), wywodzaÎce sieÎ
z roÂzÇnych odmian dialektalnych, byøy nie tylko akceptowane, ale tezÇ zwieÎkszaøy
swoÂj zasieÎg wysteÎpowania, upowszechniaøy sieÎ. IntegrujaÎc oraz normalizujaÎc, to
jest ograniczajaÎc wariantywnosÂcÂ form gramatycznych, pisÂmiennictwo biblijno-religijne wpøyneÎøo na uformowanie sieÎ polskiego jeÎzyka literackiego, w ktoÂrym
funkcjonujaÎce zjawiska jeÎzykowe miaøy ogoÂlny (ponaddialektalny) charakter5.
By polski jeÎzyk narodowy moÂgø zaistniecÂ w formie pisanej, konieczne byøo
stworzenie odpowiedniego narzeÎdzia, jakim byø grafia. PrzyjeÎcie chrzesÂcijanÂstwa w obrzaÎdku rzymskim spowodowaøo, zÇe przejeÎlisÂmy alfabet øacinÂski, przystosowujaÎc go do potrzeb naszego systemu fonetyczno-fonologicznego. StworzylisÂmy roÂwniezÇ pierwsze zasady pisowni, nasÂladujaÎc pismo øacinÂskie oraz
korzystajaÎc z czeskich dosÂwiadczenÂ w tym zakresie. PowstajaÎce zasÂ w zaciszu
sÂredniowiecznych skryptorioÂw translacje ksiaÎg biblijnych zwøaszcza Psaøterza
oraz Ewangelii, wpøywaøy na doskonalenie oraz normowanie owych zasad.
Po okresie tekstoÂw reÎkopisÂmiennych, wraz z rozwojem drukarstwa oraz
wzrostem ilosÂci wydawanych ksiaÎzÇek, pilna staøa sieÎ potrzeba wydoskonalenia
i uporzaÎdkowania ciaÎgle jeszcze zbyt wariantywnej pisowni, mogaÎcej utrudniacÂ
czytelnikowi lektureÎ Biblii. Dostrzegali jaÎ, podejmujaÎc konkretne dziaøania,
mieÎdzy innymi wydawcy, a takzÇe tøumacze ksiaÎg biblijnych, czego wyrazistym
przykøadem jest traktat o Ortografii polskiej Stanisøawa Murzynowskiego,
umieszczony we wsteÎpie do przekøadu Nowego Testamentu wydanego w KroÂlewcu w 1551 roku. Autor traktatu wskazuje, izÇ uporzaÎdkowanie ortografii jest
szczegoÂlnie wazÇne, aby moÂc poprawnie rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte. Pisze on:
tylko zasygnalizowane. W niniejszym szkicu odwoøywacÂ sieÎ beÎdeÎ m.in. do nasteÎpujaÎcych opracowanÂ: B. Walczak, Znaczenie Biblii dla jeÎzykoÂw i jeÎzykoznawstwa, ¹ZÇycie i MysÂlº 1987 nr 9/10, s. 37±
42; tenzÇe, Rola Biblii w rozwoju jeÎzykoÂw i jeÎzykoznawstwa (Zarys problematyki), w: Inspiracje
chrzesÂcijanÂskie w kulturze Europy, red. E. WozÂniak, t. 1, èoÂdzÂ 2000, s. 155±167; I. Bajerowa,
Wpøyw zÇycia religijnego na jeÎzyk ogoÂlnopolski (ProÂba systematyzacji opisu historycznego), w:
JeÎzyk a chrzesÂcijanÂstwo, Lublin 1989, s. 7±18; Kwilecka, dz. cyt., s. 253±263. T. Milewski, Rola
KosÂcioøa w rozwoju polskiego jeÎzyka literackiego, w: KsieÎga tysiaÎclecia katolicyzmu w Polsce, cz. 2,
Lublin 1969, s. 103±131; S. Rospond, KosÂcioÂø w dziejach jeÎzyka polskiego, Wrocøaw 1985.
4
Walczak, Rola Biblii w rozwoju jeÎzykoÂw..., s. 157.
5
Fakt, izÇ na powstanie i rozwoÂj poszczegoÂlnych literackich jeÎzykoÂw europejskich miaøo wpøyw
pisÂmiennictwo religijne, jest powszechnie znany i akceptowany. Dyskusyjne mozÇe bycÂ tylko pytanie, jak duzÇy byø to wpøyw w poroÂwnaniu z pisÂmiennictwem sÂwieckim. JeÎzyk polski ± obok jeÎzykoÂw
niemieckiego, francuskiego, angielskiego, czeskiego ± nalezÇy do tej grupy jeÎzykoÂw europejskich,
w ksztaøtowaniu ktoÂrych jednakowo duzÇy wpøyw miaøo zaroÂwno pisÂmiennictwo religijno-biblijne,
jak i sÂwieckie. Na ten temat pisaø T. Lewaszkiewicz w swym artykule Rola przekøadoÂw Biblii
w formowaniu jeÎzykoÂw literackich europejskiego kreÎgu kulturowego, w: Biblia a kultura Europy,
red. M. KaminÂska, E. Maøek, t. 1, èoÂdzÂ 1992, s. 232±248.
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¹W kazÇdym pisÂmie wiele na tym nalezÇy, aby kazÇde søowo byøo czytano i pisano
nie jako tako, ale pewnym obyczajem; wszakzÇe w sÂwieÎtym PisÂmie nawieÎcyj
tego potrzeba, aby sieÎ tym sposobem zabiezÇecÂ mogøo roznemu wyrozumieniu
rzeczy i bøeÎdum, ktoÂre staÎd pospolicie pochodzaÎº6.

W sÂcisøym zwiaÎzku z bujnie rozwijajaÎcaÎ sieÎ literaturaÎ sakralnaÎ pozostajaÎ
odnotowywane przez historykoÂw jeÎzyka zasadnicze zmiany w zasobie leksykalnym polszczyzny doby staropolskiej oraz XVI stulecia. IlosÂciowe (od X do
przeøomu wiekoÂw XV i XVI w polskim jeÎzyku narodowym nastaÎpiø ponad
trzykrotny wzrost søownictwa) i jakosÂciowe przeksztaøcenia odziedziczonego
z okresu prasøowianÂskiego zasobu wyrazowego saÎ sÂwiadectwem intelektualizacji jeÎzyka pisÂmienniczego, ktoÂry stawaø sieÎ sprawnym narzeÎdziem wyrazÇania
mysÂli.
¹Przekøady psaøterzowo-biblijne stawiaøy przed jeÎzykiem naszych przodkoÂw
nowe i trudne zadania. Wynikaøo to z koniecznosÂci wyrazÇenia zøozÇonych tresÂci, nigdy przedtem po polsku nie wyrazÇanych. Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe tøumaczenia Biblii w wielkim stopniu wzbogaciøy zasoby leksykalne i frazeologiczne polszczyzny. Biblia jest tekstem trudnym: niewyrobiony jeszcze literacko jeÎzyk polski nie znajdowaø sÂrodkoÂw dla wyrazÇenia licznych pojeÎcÂ abstrakcyjnych, terminoÂw przyrodniczych, prawnych itp., zwøaszcza odnoszaÎcych sieÎ
do kreÎgu realioÂw palestynÂskich. Tøumacze musieli sieÎ wieÎc borykacÂ z wielkimi
trudnosÂciami, by (w cieÎzÇkiej pracy i mozole) ± wedøug søoÂw Norwida ± odpowiednie dacÂ rzeczy søowoº7.

Jeszcze w okresie renesansu (przed konÂcem XVI wieku) spotkacÂ mozÇna
narzekania oÂwczesnych translatoroÂw na leksykalnaÎ niedoskonaøosÂcÂ i uboÂstwo
polszczyzny. Ubolewali nad tym mieÎdzy innymi: Jan Januszowski, ktoÂry pisaø:
¹[...] wykøad kozÇdy jest trudny, a w jeÎzyku polskim tym trudniejszy z tej miary,
zÇe w søowa jest barzo ubogi. Terminy zasieÎ teologickie abo chocÂ i te, na
ktoÂrych sieÎ filozofija wszytka by na woÂzku toczy, saÎ tak trudne, zÇe i w øacinÂskim
jeÎzyku wiele z greckiego bracÂ musiº

oraz Hieronim Malecki:
¹TocÂ prawda jest, izÇe polska mowa jest dosycÂ culta i elegant. Ale w teologijej
prawie barzo maøo albo nic nie jest exculta okrom tego, izÇe w tych czasiech
przez ty lata in rebus sacris trocheÎ sieÎ wypolerowaøa i ozdobniejsza sstaøaº8.

6
Cyt. za: W. Taszycki, WyboÂr tekstoÂw staropolskich XVI±XVIII wieku, Warszawa 1969,
s. 83±84.
7
Walczak, Rola Biblii..., s. 158.
8
ObronÂcy jeÎzyka polskiego. Wiek XV±XVIII, oprac. W. Taszycki, Wrocøaw 2004, s. 217, 175.
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Przyrost ilosÂciowy søownictwa nasteÎpowaø przede wszystkim w wyniku zapozÇyczenÂ oraz tworzenia nowych wyrazoÂw i odnosiø sieÎ do kilku kreÎgoÂw leksykalno-tematycznych. JeÎzyk ogoÂlny za przyczynaÎ tekstoÂw sakralnych wzbogaciø
sieÎ o terminologieÎ religijnaÎ. Jej poczaÎtki sieÎgajaÎ X wieku, czyli przyjeÎcia przez
Mieszka I chrztu, trzon zasÂ stanowiaÎ wyrazy zapozÇyczone ± zapozÇyczenia wøasÂciwe, kalki wyrazowe i semantyczne ± z øaciny oraz greki za posÂrednictwem
jeÎzykoÂw czeskiego i niemieckiego, rzadziej z jeÎzyka starocerkiewnosøowianÂskiego. Od tego to czasu obecne saÎ w polszczyzÂnie takie mieÎdzy innymi søowa,
jak: apostoø, blizÂni, bøogosøawicÂ (wraz z formami pochodnymi: bøogosøawienÂstwo, bøogosøawiony), chrzest (dawniej: krzest), cudzoøozÇca, cudzoziemiec, doczesny, faøszywy, ewangelia, kielich, licemiernik, niedowiarstwo, ofiarowacÂ, pokarm, post, testament, umiøowacÂ, wszechmogaÎcy, zøorzeczenie, zmartwychwstanie itd.9 Wyrazy wchodzaÎce w skøad terminologii chrzesÂcijanÂskiej byøy zarazem
pierwszymi elementami naszego jeÎzyka o ponaddialektalnym charakterze i tworzyøy ¹zaczaÎtek ogoÂlnopolskiego jeÎzyka oficjalnegoº10.
Potrzeba wyrazÇania czeÎstych w teksÂcie Pisma SÂwieÎtego pojeÎcÂ abstrakcyjnych inspirowaøa autoroÂw translacji do tworzenia nowych wyrazoÂw. SzczegoÂlnie przydatne do tego celu byøy sufiksy -osÂcÂ, -anie, -enie, za pomocaÎ ktoÂrych
utworzone zostaøy takie wyrazy, jak: bolenie, miøowanie, modlenie, nawroÂcenie,
odpøacenie, porodzenie, poteÎpienie, umeÎczenie, widzenie, zbawienie, maÎdrosÂcÂ,
miøosÂcÂ, prawosÂcÂ, sprawiedliwosÂcÂ, starosÂcÂ, sÂwiatøosÂcÂ, sÂwieÎtosÂcÂ, wysokosÂcÂ itd.
CechaÎ pierwotnego, zÂroÂdøowego jeÎzyka ksiaÎg biblijnych (hebrajskiego i aramejskiego) jest moÂwienie alegoryczne i posøugiwanie sieÎ jeÎzykiem symboli, co
wiaÎzÇe sieÎ z nadawaniem juzÇ istniejaÎcym wyrazom (zwøaszcza konkretnym) nowych przenosÂnych znaczenÂ, np.: brat, bracia ® 'krewni, przyjaciele'; dusza ®
`zdrowie, zÇywot, czøowiek'; kielich ® `cierpienie'; ogienÂ ? `gniew'; roÂg ® `chwaøa, moc'; szabla ® `gniew'. O nowe znaczenia wzbogaciøy sieÎ takzÇe nazwy
okresÂlajaÎce anatomiczne czeÎsÂci ciaøa, mieÎdzy innymi: ramieÎ, reÎka, serce, uszy,
ciaøo, ktoÂre pod wpøywem jeÎzykoÂw semickich wykorzystywane byøy dla wyrazÇania pojeÎcÂ abstrakcyjnych, np.: serce ® `wneÎtrznosÂci, gøeÎbokosÂcÂ', uszy ®
`søuchanie', reÎka (PanÂska) ® 'moc (PanÂska)', ciaøo i krew ® `czøowiek'. W przekøadach Psaøterza szczegoÂlnie czeÎsto spotykamy wykorzystanie symboliki zaczerpnieÎtej ze sÂwiata przyrody, ktoÂra wyrazÇa idee i pojeÎcia odnoszaÎce sieÎ do
tego, co niezmierzone, duchowe, trudne do nazwania, np. woda ® `obraz
stwoÂrczej poteÎgi Boga, jego wøadzy nad siøami natury', ogienÂ ® `symbol gniewu
BozÇego', ziemia ® `symbol wiecznosÂci, trwaøosÂci oraz nicosÂci w poroÂwnaniu
z wiecznosÂciaÎ'11. Znaczenia te, beÎdaÎce z pochodzenia hebraizmami, utrwalaøy
9

Na ten temat zob. E. Klich, Polska terminologia chrzesÂcijanÂska, PoznanÂ 1927 oraz M. Karpluk, Søownik staropolskiej terminologii chrzesÂcijanÂskiej, KrakoÂw 2001.
10
Milewski, dz. cyt., s. 111.
11
O twoÂrczym wykorzystaniu tej cechy jeÎzyka biblijnego m.in. przez Mikoøaja Reja pisaøam
w artykule O niektoÂrych wpøywach Biblii na jeÎzyk Mikoøaja Reja (na materiale komentarza do
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sieÎ najpierw w jeÎzyku przekøadoÂw biblijnych, by nasteÎpnie upowszechnicÂ sieÎ
w polszczyzÂnie ogoÂlnej.
PisÂmiennictwo biblijne niosøo caøy szereg nowych tematoÂw, obcych polskiemu odbiorcy i tøumaczowi. SzczegoÂlnie duzÇo køopotoÂw sprawiaøo translatorom
oddawanie w jeÎzyku polskim obcych realioÂw, na przykøad opisywanie egzotycznej flory i fauny. Brak stosownych ekwiwalentoÂw w jeÎzyku przekøadowym
zmuszaø do poszukiwania innych rozwiaÎzanÂ, ktoÂrymi byøy najczeÎsÂciej zapozÇyczenia (o rodowodzie mieÎdzy innymi hebrajskim, aramejskim). W ten sposoÂb
pojawiøy sieÎ w polszczyzÂnie takie søowa, jak: bisior, borsuk, cynamon, gehenna,
gryf, jednorozÇec, lokusta, mamona, manna, nard, pascha, purpura, rabbi, stater,
szaranÂcza, talent, tetrarcha.
SÂwiadectwem rozwoju jeÎzyka ogoÂlnego jest istnienie w obreÎbie jednego
pola semantycznego wielu wyrazoÂw bliskich sobie znaczeniowo, ale nieidentycznych, roÂzÇniaÎcych sieÎ odcieniami semantycznymi oraz nacechowaniem stylistycznym, czyli rozwinieÎta synonimicznosÂcÂ. Synonimika posÂwiadcza istnienie
bogactwa leksykalnego jeÎzyka, a jednoczesÂnie pozwala w sposoÂb trafny, barwny i wyrazisty formuøowacÂ wypowiedzÂ.
W stosunku do øaciny jeÎzyk polski byø ubogi w wyrazy bliskoznaczne, co
bardzo utrudniaøo praceÎ tøumaczom. Jeszcze pod koniec XVI wieku Jan Januszowski narzekaø:
¹[...] trafiajaÎ sieÎ i synonima, ktoÂre w polskim tak wiele przemiankoÂw nie majaÎ
jako w øacinÂskim, a potrzebne czasem bywajaÎ, jedno prze niedostatek jeÎzyka
polskiego trudno tych przemiankoÂw miecÂ tak wiele, otoÂzÇ gwaøt sieÎ podczas
wykøadowi czynicÂ musi12.

Powstawanie synonimii wiaÎzÇe sieÎ zaroÂwno z naturalnym rozwojem i wzbogacaniem jeÎzyka (np. wskutek zapozÇyczenÂ), ale tezÇ wynika ze staranÂ autoroÂw
translacji, aby zachowacÂ synonimicznosÂcÂ obecnaÎ w teksÂcie zÂroÂdøowym oraz aby
jeden wyraz w zalezÇnosÂci od kontekstu tøumaczycÂ na wiele sposoboÂw. MetodeÎ
translacji kontekstowych stosowano w tak zwanych przekøadach swobodnych
juzÇ w okresie najstarszym, ale efekty tych staranÂ ujawniajaÎ dopiero teksty
renesansowe, co zaobserwowacÂ mozÇemy, poroÂwnujaÎc ekwiwalenty tøumaczeniowe kilku wyrazoÂw øacinÂskich obecne w Psaøterzu florianÂskim (Fl), Psaøterzu
krakowskim (1532, Kr), Psaøterzu Wujka (1594, W):
Ç ycÂ, posadzicÂ, postawicÂ, wstawicÂ, za· ponere ® Fl: køasÂcÂ, pokøadacÂ, poøoz
Ç
Ç
øozycÂ; Kr: køasÂcÂ, pokøadacÂ, poøozycÂ, postawicÂ; W: dacÂ, dawacÂ, køasÂcÂ, miecÂ,
moÂc, nagotowacÂ, nakøasÂcÂ, napeønicÂ, nauczycÂ, oblec, obracacÂ, obroÂcicÂ, oddawacÂ, podniesÂcÂ, pokazowacÂ, poøozÇycÂ, porzucicÂ, posadzicÂ, postawicÂ,
Apokalipsy), w: Staropolszczyzna pieÎkna i interesujaÎca, red. E. Koniusz, S. Cygan, Kielce 2006, t. 2,
s. 117±124.
12
ObronÂcy jeÎzyka polskiego..., s. 219.
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przywodzicÂ, rozbieracÂ, rozmnazÇacÂ, sprawicÂ, uczynicÂ, ustawicÂ, uwazÇacÂ,
wøozÇycÂ, wrzucicÂ, wsadzicÂ, wystawicÂ, zachowacÂ, zamierzycÂ, zastawiacÂ, zawiaÎzacÂ, zgotowacÂ;
· iudicium ® Fl: saÎd; Kr: saÎd; W: saÎd, saÎdowy, prawo, rozsaÎdek, sprawiedliwosÂcÂ, wyrok, zwyczaj;
· labor ® Fl: robota, trud, usile, usiøowanie; Kr: imienie, robota; W: obciaÎzÇenie, frasunek, neÎdza, praca, robota, roÂd, utrapienie, bardzo trudno;
· turbare ® Fl: zameÎcicÂ, meÎcicÂ sie, bycÂ smeÎtnym; Kr: zasmeÎcicÂ (sie), zasmucicÂ (sie); W: frasowacÂ sieÎ, poruszycÂ sieÎ, trwozÇycÂ (sieÎ), strwozÇycÂ (sieÎ), zacÂmicÂ sieÎ, zameÎcicÂ sieÎ, wzruszycÂ sieÎ, zatrwozÇycÂ (sieÎ).
Tøumaczenia biblijne przyczyniøy sieÎ roÂwniezÇ do zmian (precyzji) semantycznych wyrazoÂw. Tak na przykøad w sÂredniowiecznych tøumaczeniach Pisma
SÂwieÎtego ekwiwalentami øacinÂskich turba, multitudo, populus mogøy bycÂ rzesza,
tøum, tøuszcza, lud uzÇywane zamiennie, ale juzÇ w przekøadzie Jakuba Wujka
obserwujemy, zÇe wyboÂr i dystrybucja ekwiwalentoÂw jest uzalezÇniona od wyrazu
øacinÂskiego; odpowiednikiem øac. turba staø sieÎ wyraz rzesza, multitudo ® tøum,
tøuszcza, zasÂ populus ® lud.
Liczne przekøady Pisma SÂwieÎtego, a przede wszystkim ich zwieÎkszony ± za
posÂrednictwem kazanÂ oraz literatury artystycznej ± obieg spoøeczny spowodowaøy, zÇe do jeÎzyka ogoÂlnego przenikneÎøa, zakorzeniajaÎc sieÎ z czasem, duzÇa
liczba zwiaÎzkoÂw wyrazowych, tzw. frazeologizmoÂw biblijnych:
¹W roÂzÇnych odmianach wspoÂøczesnej polszczyzny wysteÎpujaÎ okresÂlenia (wyrazy i zwiaÎzki frazeologiczne) wywodzaÎce sieÎ z Biblii, w liczbie ok. 400, ktoÂrych uzÇywamy dla nazywania postaw ludzkich, stosunkoÂw mieÎdzy ludzÂmi,
relacji spoøecznych, politycznych, etycznych, roÂzÇnych zdarzenÂ i sytuacjiº13.

ZwieÎkszonej frekwencji frazeologizmoÂw biblijnych w ogoÂlnym obiegu towarzyszy czeÎsto ich desakralizacja, a biblijna geneza ulega zapomnieniu. W jeÎzyku ogoÂlnym wywodzaÎce sieÎ z Biblii poøaÎczenia wyrazowe mogaÎ bycÂ uzÇywane
jako cytaty, w niezmienionej formie i znaczeniu, funkcjonujaÎc na zasadzie sentencji, poroÂwnania, metafory, epitetu, np.: wiezÇa Babel, jaskinia zboÂjcoÂw, syn
marnotrawny, wilk w owczej skoÂrze, kamienÂ weÎgielny, wiara goÂry przenosi, soÂl
ziemi, wdowi grosz, rozdzieracÂ szaty nad czymsÂ, kto sieje wiatr, zbiera burzeÎ itd.
13

Dubisz, JeÎzyk ± Historia ± Kultura..., s. 114. Problem przechodzenia (i obecnosÂci) zwiaÎzkoÂw
wyrazowych z ksiaÎg biblijnych do jeÎzyka ogoÂlnego baÎdzÂ tezÇ roÂzÇnych odmian jeÎzyka ogoÂlnego jest
dobrze w literaturze naukowej opisany, mieÎdzy innymi w pracach: J. GodynÂ, Od Adama i Ewy
zaczynacÂ. Maøy søownik biblizmoÂw jeÎzyka polskiego, KrakoÂw±Warszawa 1995; S. Szober, Echa
Biblii we frazeologii polskiej, w: tenzÇe, Na strazÇy jeÎzyka, Warszawa 1937; B. Walczak, Biblia a jeÎzyk,
¹ZÇycie i MysÂlº 1985 nr 11±12, s. 28±29; T. Brajerski, Biblijne søownictwo i frazeologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, s. 483±486; S. Skorupka, PrzenosÂnie z zakresu pojeÎcÂ religijnych
i kosÂcielnych w jeÎzyku polskim, ¹Poradnik JeÎzykowyº 1938/39 nr 9/10, s. 169±173; S. Koziara,
Frazeologia biblijna w jeÎzyku polskim, KrakoÂw 2001.
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RoÂwnie czeÎsto jednak mogaÎ one zÇycÂ wøasnym zÇyciem, ulegajaÎc zaroÂwno zmianom semantycznym, jak i przeksztaøceniom formalnym. Ze zjawiskiem parafrazowania, modyfikacji zwiaÎzkoÂw frazeologicznych o proweniencji biblijnej
spotkacÂ sieÎ mozÇemy zaroÂwno w tekstach literackich, jak i w jeÎzyku potocznym.
Zmianie postaci i znaczenia frazeologizmu towarzyszycÂ mozÇe takzÇe zmiana
nacechowania ekspresywnego14, np. plaga egipska ® 'cosÂ dokuczliwego, uciaÎzÇliwego', gaøaÎzka oliwna ® 'znak pokoju, zgody'.
O sile oddziaøywania Biblii na jeÎzyk ogoÂlny sÂwiadczaÎ takzÇe antroponimy,
zwøaszcza osobowe nazwy wøasne (imiona), ktoÂre wraz z przyjeÎciem chrzesÂcijanÂstwa zyskiwaøy coraz wieÎkszaÎ popularnosÂcÂ w polskim systemie nazewniczym. W XIV wieku imiona sÂwieÎtych, ewangelistoÂw, apostoøoÂw ± pochodzenia
hebrajskiego, aramejskiego, greckiego, øacinÂskiego ± rozpowszechniane przez
literatureÎ religijnaÎ zdecydowanie przeobraziøy staropolski zasoÂb imion, utrwalajaÎc sieÎ w jeÎzyku polskim w zlatynizowanej postaci i wypierajaÎc zenÂ pierwotne
imiona søowianÂskie.
¹W zÂroÂdøach staropolskich wysteÎpuje ponad 40 imion starotestamentowych
w funkcji imion chrzestnych. Ze Starego Testamentu przejeÎte Adam, imieÎ
pierwszego czøowieka, dalej imiona patriarchoÂw Abraham, Izaak, Jakub, JoÂzef, Beniamin, seÎdzioÂw Gedeon, Samson, Samuel, kroÂloÂw Izraela Saul, Dawid,
Salomon, wielkich prorokoÂw MojzÇesz, Eliasz, Ezechiel, Izajasz, Jeremiasz,
kilku prorokoÂw mniejszych Amos, Daniel, Jonasz, Malachiasz, bohateroÂw
ksiaÎg biblijnych Baruch, Ezdrasz, Hiob, Tobiasz oraz imiona anioøoÂw Cherubin, Gabriel, Michaø, Rafaø, Serafin. [...]. Do najczeÎsÂciej nadawanych dzisiaj
nalezÇaÎ: Adam (359 tys. nosicieli), Michaø (351 tys.), Rafaø (229 tys.), Daniel
(114 tys.). Z imion zÇenÂskich wysteÎpujaÎcych w Starym Testamencie i notowanych juzÇ w sÂredniowieczu jako imiona chrzestne czeÎsto wysteÎpujaÎ wspoÂøczesÂnie Ewa, Zuzanna, Judyta, Estera, Sara, rzadko Debora i nie potwierdzone
w sÂredniowieczu Noemi, Rachela, Abigail. SposÂroÂd imion wysteÎpujaÎcych
w Nowym Testamencie najwieÎkszaÎ popularnosÂciaÎ jako imiona chrzestne cieszaÎ sieÎ tak obecnie, jak i w sÂredniowieczu imiona apostoøoÂw i ewangelistoÂw:
Jan (dzisÂ ok. 880 tys. nosicieli), Andrzej, Piotr, Tomasz, Maciej, Bartøomiej,
Paweø, Tadeusz, Tomasz, Marek, èukasz, Jakub, Szymon, Mateusz, Filip;
ponadto imiona innych ucznioÂw i wyznawcoÂw, jak Barnaba, Dionizy, Nikodem, Teofil, Tymoteusz, Tytus a przede wszystkim Szczepan (poÂzÂniej Stefan),
imieÎ pierwszego meÎczennika. JuzÇ w sÂredniowieczu takzÇe imieÎ JoÂzef (tezÇ w formie OzÇep) byøo [...] czeÎsto nadawane [...], jego popularnosÂcÂ rosøa wraz ze
wzrostem kultu Maryi propagowanym przez wiele zakonoÂw, wspoÂøczesÂnie
ma ponad 600 tys. nosicieli. Z imion zÇenÂskich, majaÎcych swe zÂroÂdøo w Nowym
Testamencie i wysteÎpujaÎcych juzÇ w sÂredniowieczu jako imiona chrzestne, na14

Na ten temat m.in. M. KaminÂska, D. BienÂkowska, Biblijne i modlitewne frazeologizmy
w polszczyzÂnie øodzian, ¹Rozprawy Komisji JeÎzykowejº (èoÂdzkie Towarzystwo Naukowe) 1990
t. 36, s. 117±122.

272

DANUTA BIENÂKOWSKA

dawane saÎ dzisiaj: ElzÇbieta (ponad 500 tys. uzÇycÂ), Joanna, Magdalena, Marta,
Salomea oraz imieÎ Maria dzisiaj czeÎste (ok. 890 tys.) ± w sÂredniowieczu rzadko
wysteÎpujaÎce przez wzglaÎd na szczegoÂlnaÎ czesÂcÂ dla imienia Maryi, matki Chrystusaº15.

Staro- i nowotestamentowe nazwy wøasne (zwøaszcza imiona osobowe i nazwy miejscowe), speøniajaÎc swojaÎ prymarnaÎ, onomastycznaÎ funkcjeÎ, ulegaøy
czeÎsto poza tekstem biblijnym procesowi apelatywizacji, czyli nabieraøy wtoÂrnie znaczenia leksykalnego, wzbogacajaÎc tym samym zasoÂb søownikowy polszczyzny. W jeÎzyku ogoÂlnym jako apelatiwa, czyli nazwy pospolite, funkcjonujaÎ
mieÎdzy innymi takie biblijne nazwy wøasne, jak:
·

·
·

·

·

Kain ± `pierworodny syn Adama i Ewy, starszy brat Abla i jego zaboÂjca'
® kain ± `bratoboÂjca', takzÇe w zwiaÎzkach wyrazowych: pieÎtno Kaina,
zbrodnia Kainowa;
èazarz ± `zÇebrak z przypowiesÂci o bogaczu i neÎdzarzu' ® øazarz ± `neÎdzarz';
Piøat ± `Poncjusz Piøat, namiestnik rzymski Judei' ® piøat ± `niesprawiedliwy seÎdzia, czøowiek saÎdzaÎcy spraweÎ tak jak mu wygodnie', takzÇe w zwrotach: umywacÂ reÎce jak Piøat ± `wypieracÂ sieÎ', potrzebny jak Piøat w credo,
dostacÂ sieÎ jak Piøat w credo ± 'bycÂ zbytecznym, bycÂ nie w poreÎ';
Abraham ± `pierwszy z patriarchoÂw' ® w zwrotach: przeniesÂcÂ sieÎ na øono
Abrahama ± `umrzecÂ', spoczywacÂ na øonie Abrahama ± `bycÂ zbawionym,
posiaÎsÂcÂ kroÂlestwo niebieskie', widziecÂ Abrahama ± 'miecÂ ponad 50 lat',
isÂcÂ, poÂjsÂcÂ, pojechacÂ do Abrahama na piwo ± 'zÇartobliwie o umieraniu';
Armageddon ± `miejscowosÂcÂ lezÇaÎca u podnoÂzÇa Karmelu' ® armagedon ±
`wyniszczajaÎca wojna'.

NiektoÂre imiona biblijne ulegøy caøkowitej apelatywizacji, to znaczy, zÇe
zapomniano o ich biblijnej genezie. Dotyczy to na przykøad takich wyrazoÂw
jak: cham, moloch, gehenna itd.16
Przekøady ksiaÎg biblijnych uczyniøy z polskiego jeÎzyka narodowego sprawne narzeÎdzie komunikowania sieÎ, wyrazÇania mysÂli nie tylko w zakresie søownikowym, ale takzÇe skøadniowym. Za ich posÂrednictwem pojawiøy sieÎ w polszczyzÂnie nowe konstrukcje, beÎdaÎce w wieÎkszosÂci kalkami obcych ± øacinÂsko-greckich, a takzÇe hebrajskich ± schematoÂw skøadniowych. Dotyczy to mieÎdzy innymi upowszechnienia w jeÎzyku literackim:
15
M. Malec, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i wspoÂøczesnosÂcÂ, KrakoÂw 1996,
s. 18±19.
16
O apelatywizacji biblijnych nazw wøasnych pisaøa Døugosz-Kurczabowa, Apelatywizacja
biblijnych nazw wøasnych w jeÎzyku polskim, Wrocøaw 1990.
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konstrukcji imiesøowowych, wyrazÇajaÎcych przede wszystkim czynnosÂcÂ
uprzedniaÎ, ale takzÇe wspoÂøczesnaÎ, np.: a byli tam niektoÂrzy z doktoroÂw
siedzaÎc i mysÂlaÎc w sercach swoich (Mk 2,6 w przekøadzie J. Wujka), øac.
[...] sedentes et cogitantes [...]; wstawszy wyszedø i odszedø (Mk 1, 35), øac.
urgens, egressus abiit;
· duzÇej liczby zaimkoÂw dzierzÇawczych oraz ich postpozycyjnego szyku, np.:
z uczniami swemi (øac. discipulis suis), søawa jego (øac. rumor eius);
· konstrukcji skøadniowych, jak np.: uradowacÂ sieÎ radosÂciaÎ, umiøowacÂ miøosÂciaÎ, uleÎknaÎcÂ sieÎ bojazÂniaÎ, czekajaÎc czekacÂ, szydzicÂ szyderstwem, sÂlubowacÂ sÂlub, beÎdaÎcych replikaÎ hebrajskiego poøaÎczenia infinitivus absolutus
z verbum finitum, w ktoÂrym bezokolicznik speøniaø funkcjeÎ intensyfikacji
tresÂci werbalnej. Poza stylem biblijnym spotkacÂ je mozÇemy w tekstach
retorycznych, zwøaszcza kaznodziejskich oraz w tekstach artystycznych,
wykorzystujaÎcych cechy jeÎzyka religijnego.
Polszczyzna biblijna byøa dla uzÇytkownikoÂw jeÎzyka nie tylko wzorcem normatywnym jeÎzyka literackiego, ale takzÇe wzorcem stylistycznym, godnym sÂwieÎtego tekstu17. W tym zakresie przekøady biblijne, uksztaøtowaøy nowaÎ odmianeÎ
stylistycznaÎ jeÎzyka ogoÂlnego, okresÂlanaÎ najczeÎsÂciej jako styl biblijny baÎdzÂ tezÇ
styl psaøterzowo-biblijny. PoczaÎtki jego formowania sieÎ przypadajaÎ na okres
sÂredniowieczny, lecz najczeÎsÂciej utozÇsamia sieÎ go z przekøadem Pisma SÂwieÎtego
Jakuba Wujka (1599), z racji jego funkcjonowania w liturgii w nasteÎpnych
stuleciach18.
Teksty biblijne, speøniajaÎc roleÎ arbitra elegantiarum, przyczyniøy sieÎ takzÇe
do estetycznego wartosÂciowania form i wyrazoÂw oraz ustalenia norm stylistycznych jeÎzyka literackiego. SÂwiadome wartosÂciowanie cech gramatycznych oraz
søownikowych wprowadzanych do tekstu biblijnego spowodowaøo, izÇ z czasem
polszczyzna w nich obecna zaczeÎøa bycÂ traktowana jako lepsza, jako wzorzec
jeÎzyka nie tylko znormalizowanego (poprawnego) i sprawnego, ale takzÇe starannego i wyrobionego. Coraz bardziej tezÇ odbiegaøa od polszczyzny potocznej,
uzÇywanej na co dzienÂ, ktoÂraÎ czeÎsÂciej mozÇna byøo spotkacÂ w pisÂmiennictwie
o charakterze uzÇytkowym, sÂwieckim. Wytworzyø sieÎ zatem w oparciu o teksty
biblijne pewien kanon poprawnosÂciowo-stylistyczny polszczyzny, ktoÂrego istnienie w bezposÂredni sposoÂb ujawniøa polemika poprawnosÂciowa toczaÎca sieÎ
w poøowie XVI wieku pomieÎdzy Janem Sandeckim-Maleckim oraz Janem Seklucjanem i Stanisøawem Murzynowskim19. Norma poprawnosÂciowa w odnie·

17

Na ten temat pisaøa m.in. B. Greszczuk, Autorytet literatury psaøterzowo-biblijnej jako
wzoru normatywnego polszczyzny sÂredniowiecza i renesansu, w: Autorytety i normy, red. D. Kowalska, èoÂdzÂ 2003, s. 153±166.
18
O cechach tego stylu zob. D. BienÂkowska, Polski styl biblijny, èoÂdzÂ 2002.
19
Znana jeÎzykoznawcom-polonistom polemika ta zostaøa dokøadnie opisana przez Stanisøawa
Rosponda w licznych artykuøach i monografiach, a przede wszystkim w pracach: Druki mazurskie
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sieniu do leksyki godnej tekstu Pisma SÂwieÎtego w opinii J. Sandeckiego-Maleckiego zalecaøa uzÇywanie wyrazoÂw: jasnych (dilucida), wybranych (electa),
odpowiednich (idonea), staøych (propria), zrozumiaøych (aperta), uzÇywanych
(usitata); unikanie zasÂ wyrazoÂw cieÎzÇkich, niezgrabnych (dura), niestosownych
(inepta), niestaøych (impropria), dwuznacznych (ambigua), przestarzaøych (obsoleta), nowych (nova), obcych (peregrina) i nie uzÇywanych (inusitata)20. Do
form nacechowanych stylistycznie, literackich, ¹wykwintnychº zaliczane byøy
mieÎdzy innymi deverbativa, ktoÂrymi zastaÎpiø Malecki kroÂtsze formy rzeczownikowe w teksÂcie Murzynowskiego, np.: nauka ® uczenie; mysÂl ® mysÂlenie;
przesteÎpstwo ® przestaÎpienie; frasunek ® udreÎczenie albo utrapienie; wielomownosÂcÂ ® mnogomoÂwienie; zøosÂcÂ (gl. neÎdza) ® udreÎczenie albo utrapienie;
nadzieja ® dufanie21.
Sakralny charakter tøumaczonego tekstu wpøywaø takzÇe na starania autoroÂw o zachowanie ich artystycznych waloroÂw. WsÂroÂd czeÎsto i cheÎtnie tøumaczonych ksiaÎg biblijnych znajdowaøy sieÎ bowiem takie, w ktoÂrych jeÎzyk speøniaø
nie tylko funkcjeÎ komunikacyjnaÎ, przekazywania okresÂlonych tresÂci, ale podporzaÎdkowany byø funkcji delectare oraz movere. Dotyczy to przede wszystkim
KsieÎgi PsalmoÂw, ale takzÇe PiesÂni nad PiesÂniami, KsieÎgi Koheleta, zaliczanych
w caøosÂci baÎdzÂ we fragmentach do ksiaÎg poetyckich. Ich przekøady na jeÎzyk
polski istotnie wpøyneÎøy na ekspresywne oraz artystyczne doskonalenie sieÎ
jeÎzyka literackiego.
W wieku XVI za wzorcowe, jesÂli chodzi o poetyckosÂcÂ, uznawano powszechnie teksty antyczne, ale istniaøa roÂwniezÇ sÂwiadomosÂcÂ odmiennej
wzniosøosÂci i artyzmu tekstu biblijnego, ktoÂraÎ odczytacÂ mozÇna zaroÂwno z bezposÂrednich wypowiedzi tøumaczy, jak i z praktyki literackiej twoÂrcoÂw. Uwagi
o specyfice stylistycznojeÎzykowej Psaøterza znalezÂcÂ mozÇemy mieÎdzy innymi
we wsteÎpach:
· do Psaøterza Biblii Brzeskiej (1563), gdzie czytamy, zÇe ¹ty ksieÎgi saÎ napisane tym ksztaøtem, jako poetowie majaÎ zwyczaj pisaniaº oraz ¹A ten
obyczaj pisania, ktoÂry jest w tych ksieÎgach, jest barzo pieÎkny, wdzieÎczny
i wielkiej mowy, a wszakozÇ barzo trudny, przeto zÇe sieÎ nie zgadza z pospolitym a zwyczajnym jeÎzykiemº22;
· do Psaøterza J. Wujka (1594), ktoÂry pisaø: ¹K temu Psaøterz jako w kosÂciele jest najzwyczajniejszy, tak tezÇ snadzÂ ze wszytkich ksiaÎg jest najtrudniejszy. A to przeto, izÇ nie pospolitemi søowy, ale wierszem, dzisia nieXVI, Olsztyn 1948 oraz Studia nad jeÎzykiem polskim XVI wieku (Jan Seklucjan, Stanisøaw Murzynowski, Jan Sandecki-Malecki, Grzegorz Orszak), Wrocøaw 1949.
20
Na ten temat zob. Rospond, Druki mazurskie XVI..., s. 107.
21
Zob. Rospond, Studia nad jeÎzykiem..., s. 195.
22
CytujeÎ za: E. OstrowskaÎ, Walka o pieÎkne søowo psaøterzowe (Psaøterz Kochanowskiego
i Psaøterz brzeski), w: O jeÎzyku poetyckim Jana Kochanowskiego. WyboÂr artykuøoÂw z ¹JeÎzyka
Polskiegoº, wyb. i oprac. M. Kucaøa, KrakoÂw 1984, s. 128.
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znajomym, po zÇydowsku jest napisany [...] a k temu rozmaitemi figurami
i ksztaøtami mowy (jako to obyczaj poetoÂw) tak ozdobiony, zÇe czasem siøa
søoÂw opuszczonych domysÂlacÂ sieÎ musiszº23.
UgruntowujaÎ teÎ sÂwiadomosÂcÂ poetyckie parafrazy Psaøterza, mieÎdzy innymi
pioÂra Mikoøaja Reja.
SposÂroÂd licznych cech starotestamentowej poetyki ± do ktoÂrych zalicza sieÎ
najczeÎsÂciej: rytmiczne, a nawet stroficzne uksztaøtowanie wersetoÂw, refreny,
inkluzje, paralelizmy, aliteracje, anafory, antytezy, poroÂwnania, pytania retoryczne, wykrzyknienia, antropomorfizmy itd. ± najbardziej egzotyczna w polskiej poezji byøa forma wersetowa. Jak pisze Maria Eustachiewicz:
¹[...] jest to istotna nowosÂcÂ w obreÎbie staropolskich stylizacji biblijnych. Przekøady Pisma sÂw. oczywisÂcie zachowywaøy podziaø na wersety i ich specyficznaÎ
budoweÎ, natomiast przekøady poetyckie Psaøterza (parafrazy), z wyjaÎtkiem
Rejowskiej, rezygnowaøy z egzotycznej formy wersetu na rzecz wiersza i strofy.
Kochowski natomiast pokusiø sieÎ o nasÂladowanie biblijnego stylu w zakresie
nie tylko obrazowania, ale takzÇe konstrukcji wypowiedziº24.

ZaroÂwno sama czynnosÂcÂ przekøadania zwiaÎzana ze sÂwiadomym uzÇywaniem
jeÎzyka, jak i dyskusje dotyczaÎce kwestii tøumaczenia Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk
narodowy sprzyjaøy rozwojowi zainteresowanÂ jeÎzykoznawczych tøumaczy.
Translacje zmuszaøy autoroÂw do skupienia sieÎ na problemach jeÎzyka ± poroÂwnywania form, zestawiania søownikoÂw, formuøowania poglaÎdoÂw na cechy i zjawiska jeÎzykowe. Tworzyøa sieÎ w ten sposoÂb namiastka jeÎzykoznawstwa poroÂwnawczo-teoretycznego. O swoich obserwacjach jeÎzykowych pisali autorzy tøumaczenÂ w przedmowach, w komentarzach zamieszczanych pod tekstem, w glosach marginesowych. Wiele nowych søoÂw tworzyli w sposoÂb sÂwiadomy, czeÎsto
dzielaÎc sieÎ z czytelnikami swoimi pomysøami i motywacjami søowotwoÂrczymi.
Tak na przykøad Szymon Budny w tworzeniu nowych wyrazoÂw opieraø sieÎ
mieÎdzy innymi na zjawisku analogii. Søowo ofiarnik stworzyø on na wzoÂr funkcjonujaÎcego w polszczyzÂnie søowa papiernik, uzasadniajaÎc teÎ motywacjeÎ w sposoÂb nasteÎpujaÎcy: ¹Bo jesÂli Onego søusznie papiernikiem zowiemy, kto papier
robi, a czemu tezÇ Onego ofiarnikiem nie nazwacÂ, kto ofiary sprawowaø?º Obecne zasÂ w Biblii Brzeskiej søowa naøozÇnica, nausznica powstaøy na wzoÂr øacinÂskich concubina, inauris.
Ks. Jakub Wujek w swych komentarzach do KsieÎgi PsalmoÂw (1594) zwraca
uwageÎ na roÂzÇnice gramatyczne mieÎdzy jeÎzykami (przekøadowym a oryginalnym,
23

Reprint wydania: Psaøterz Dawidow. Teraz znowu z øacinÂskiego, z greckiego i z zÇydowskiego
na polski jeÎzyk z pilnosÂciaÎ przeøozÇony i argumentami i annotacyjami objasÂniony. Przez D. Jakuba
Wujka, KrakoÂw 1594, s. 2.
24
M. Eustachiewicz, ¹Psalmodia polskaº Wespazjana Kochowskiego na tle staropolskich
stylizacji biblijnych, ¹PamieÎtnik Literackiº 65(1974) z. 2, s. 71.
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czyli øacinÂskim, z ktoÂrego bezposÂrednio przekøadaø), dotyczaÎce mieÎdzy in±
nymi25:
· szyku wyrazoÂw w zdaniu; pisaø: ¹Nie wszeÎdy tezÇ jest tenzÇe poczaÎtek abo
poøozÇenie søoÂw w polskim, ktoÂry jest w øacinÂskim, ale ktoÂry nam Polakom
jest jasÂniejszy i zwyczajniejszyº;
· elipsy, czyli ¹zamilczenia abo niedoøozÇenia søoÂw do sensu potrzebnychº,
ktoÂre czeÎsto spotyka sieÎ w jeÎzyku hebrajskim;
Ç ydowie nie majaÎc verba
· kategorii czasu i trybu; zaobserwowaø on, zÇe ¹Z
temporis praesentis, miasto [zamiast] nich czasem praeterita, czasem tezÇ
futura uzÇywajaÎº;
· zwracaø Wujek takzÇe uwageÎ na odmiennosÂci semantyczne wyrazoÂw w roÂzÇnych jeÎzykach (np. wyraz maÎzÇ w jeÎzyku hebrajskim znaczy ¹nie tylko
meÎzÇa, ale wszelkiego czøowiekaº) oraz na wieloznacznosÂcÂ søoÂw i potrzebeÎ
poszukiwania ich odpowiednikoÂw w teksÂcie w zalezÇnosÂci od kontekstu,
np. ¹imieÎ twoje znaczycÂ mozÇe majestat, mozÇnosÂcÂ lub inne wøasnosÂci BozÇe,
a niekiedy samego Bogaº.
W d r u g i m o k r e s i e, ktoÂrego chronologieÎ wyznaczycÂ mozÇemy mieÎdzy
XVII a poøowaÎ XX wieku, polszczyzna tekstoÂw biblijnych w relacji do jeÎzyka
ogoÂlnego utwierdza swaÎ pozycjeÎ wzorca (autorytetu) jeÎzykowego ± pieÎknego,
poprawnego i hieratycznego moÂwienia. Dodatkowo, zwøaszcza w okresie zaboroÂw i istniejaÎcych zagrozÇenÂ dla polskiego jeÎzyka narodowego ze strony jeÎzykoÂw panÂstw zaborczych ksieÎgi biblijne podtrzymujaÎ funkcjonowanie jeÎzyka
narodowego oraz peøniaÎ funkcjeÎ scalajaÎcaÎ (ujednolicenia). Przez caøy ten czas
najwieÎkszym autorytetem cieszyø sieÎ wydany w 1599 roku przekøad Pisma SÂwieÎtego ks. Jakuba Wujka, traktowany jako ¹czcigodny zabytekº i pomnik szesnastowiecznego jeÎzyka, pisowni i kultury polskiej. Jego przedruki na przestrzeni tych wiekoÂw byøy w niewielkim stopniu modernizowane. Zmiany dokonywane w zakresie pisowni, form gramatycznych oraz modernizacji leksyki (zasteÎpowania wyrazoÂw przestarzaøych nowszymi), byøy niewystarczajaÎce, aby
polszczyzna biblijna nadaÎzÇaøa za zmianami dokonujaÎcymi sieÎ w naturalnym
rozwoju jeÎzyka26. Doprowadziøo to do jego zdystansowania sieÎ wobec polszczyzny ogoÂlnej ± literackiej i potocznej, a w efekcie do postrzegania stylu
biblijnego jako archaicznego27.

25

WyczerpujaÎco problem ten omoÂwiøa w swojej monografii J. Sobczykowa, MysÂl o jeÎzyku
w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka, Katowice 2001, zwøaszcza rozdziaø: ¹Komentarze Wujka dotyczaÎce gramatykiº, s. 23±65.
26
Na ten temat zob. M. Wolniewicz, Stosunek teologoÂw polskich do Biblii ks. Jakuba Wujka
w XIX i XX wieku, w: Jan Jakub Wujek. Tøumacz Biblii na jeÎzyk polski, red. M. KaminÂska, èoÂdzÂ
1994, s. 32±49.
27
Dystans mieÎdzy polszczyznaÎ biblijnaÎ a zmieniajaÎcym sieÎ nieustannie jeÎzykiem ogoÂlnym
moÂgø bycÂ wynikiem przywiaÎzania do tradycji, mechanicznego traktowania przedrukowywanego
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W tym okresie intensywnie oddziaøujaÎ teksty biblijne na dwie odmiany
jeÎzyka literackiego ± styl artystyczny oraz retoryczny. Jest woÂwczas polszczyzna
biblijna ± gøoÂwnie wskazuje sieÎ na tøumaczenie J. Wujka postrzegane jako
pomnik jeÎzyka zøotego wieku literatury polskiej ± inspiracjaÎ i wzorcem stylizacyjnym dla ogromnej liczby twoÂrcoÂw literatury pieÎknej.
W t r z e c i m o k r e s i e, za ktoÂrego poczaÎtek mozÇemy, jak saÎdzeÎ, uznacÂ
drugaÎ poøoweÎ XX stulecia, w relacjach mieÎdzy polszczyznaÎ biblijnaÎ a jeÎzykiem
ogoÂlnym zachodzaÎ istotne zmiany. Na skutek ciaÎgle pogøeÎbiajaÎcych sieÎ odreÎbnosÂci mieÎdzy nimi jeÎzyk tekstoÂw biblijnych postrzegany jest gøoÂwnie jako archaiczny, a nawet niezrozumiaøy, jako przechowalnia form gramatycznych i søownictwa, ktoÂre juzÇ dawno wyszøy z ogoÂlnego uzÇytku; tym samym zmniejsza sieÎ
jego zasieÎg spoøeczny, a zastosowanie ogranicza sieÎ do funkcji sakralnych. Jak
zauwazÇyø ks. Michaø Heller, ¹[...] dzisÂ doszøo juzÇ do gøosu pokolenie, ktoÂre
z BibliaÎ Wujka nie miaøo zÇadnego kontaktu i jego czcigodny przekøad przedstawicielom tego pokolenia wydaje sieÎ zbyt czcigodny i zbyt maøo zrozumiaøyº28.
Od drugiej poøowy XX wieku mamy w dziejach polskiej biblistyki do czynienia z drugim po wieku XVI tak wazÇnym, a wreÎcz przeøomowym okresem ±
zaroÂwno z racji bogactwa dokonywanych przekøadoÂw, jak i ze zmianaÎ jakosÂci
stylu biblijnego, co jest dla nas istotniejsze. PrzeobrazÇenia te zostaøy zainicjowane przez SoboÂr WatykanÂski II (1962±1965), ktoÂry postulowaø, aby jeÎzyk
liturgiczny byø jasny i zrozumiaøy dla wiernych. Wprawdzie w konstytucji dotyczaÎcej tøumaczenia liturgii rzymskiej na jeÎzyki narodowe (Constitutio de sacra
liturgia) mowa jest, zÇe tekst ten winien bycÂ nie tylko ¹przystosowany do rozumienia wszystkich nawet najmniejszych i ludzi niewyksztaøconychº, ale takzÇe
¹winien bycÂ inny od jeÎzyka potocznego uzÇywanego w miejscach publicznych
i na ulicyº29, w praktyce jednak, by traficÂ ze søowem BozÇym do søuchaczy
(wiernych) tøumacze starajaÎ sieÎ, aby byøo ono przekazane ich jeÎzykiem, to
znaczy takim, jakim posøugujaÎ sieÎ wspoÂøczesÂnie w codziennej komunikacji.
Modernizacja polszczyzny biblijnej (stylu biblijnego) zmierza ± a w kilku przypadkach staøa sieÎ faktem ± w kierunku jej upotocznienia (upodobnienia do
potocznej odmiany jeÎzyka)30. MieÎdzy interesujaÎcymi nas odmianami jeÎzyka
zmieniø sieÎ kierunek oddziaøywania:
tekstu baÎdzÂ tezÇ cechaÎ jeÎzyka religijnego. Na ten temat zob. H. Duda, ...kazÇdaÎ razaÎ BibliaÎ odmieniacÂ. Modernizacja jeÎzyka przedrukoÂw Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka, Lublin 1998, s. 17.
28
M. Heller, ¹Ten przekøad tkwi nam w uszach i w sercu...º (Søowo wprowadzajaÎce), w: Od
Biblii Wujka do wspoÂøczesnego jeÎzyka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba
Wujka, red. Z. Adamek, S. Koziara, TarnoÂw 1999, s. 11.
29
Cyt. za: W. SÂwierzawski, Tøumaczenie liturgii rzymskiej na jeÎzyki ojczyste, ¹Ruch Biblijny
i Liturgicznyº 31(1978) nr 2, s. 71.
30
Zjawisko to dotyczy nie tylko polszczyzny biblijnej, ale caøego jeÎzyka religijnego. O jego
upotocznieniu (na przykøadzie katechizmoÂw) pisaøa I. Bajerowa, Od Trydentu do Vaticanum Secundum (PoroÂwnanie jeÎzyka dwoÂch katechizmoÂw), w: Od Biblii Wujka do wspoÂøczesnego jeÎzyka
religijnego..., s. 102±115.
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¹DzisÂ zÇaden z nowych przekøadoÂw Biblii nie ma szans, by stacÂ sieÎ kanonem
pieÎkna dla jeÎzyka polskiego naszych nasteÎpcoÂw. Przekøady te, chocÂby byøy
najlepsze, i tak roztopiaÎ sieÎ w zalewie søowa drukowanego, i tak nie beÎdaÎ
czytane z takaÎ wyøaÎcznosÂciaÎ, z jakaÎ byøa czytana Biblia Wujkaº31.

Polish of the Biblical Translations vs. Literary Language ±
a Historical Perspective
Summary
Common spoken and written Polish (literary language) belongs to the European
languages which have been sufficiently influenced by biblical writings (language).
Relationships between literary language and the language of the biblical translations
can be described as mutual influence of various intensity as far as the direction, time,
intensification, endurance and level of the language are concerned. The article deals
with the examples of the influence of the biblical translations on the literary language
as for its intellectualisation, lexical and phraseological enrichment as well as stylistic
development.
S ø o w a k l u c z o w e: polskie przekøady biblijne, jeÎzyk ogoÂlny, jeÎzyk literacki
K e y w o r d s: Polish biblical translations, common language, literary language
31

Heller, art. cyt.
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BIBLIA W SZTUCE ± SèOWO OBRAZEM SIEÎ STAèO

Na poczaÎtku byøo Søowo.
Na poczaÎtku byøa KsieÎga,
a KsieÎga byøa przeciwna obrazowi...

J.St. Pasierb1

Co za wspaniaøy paradoks: KsieÎga, ktoÂra zakazuje obrazoÂw,
sama przeobrazÇa sieÎ w skarbniceÎ obrazoÂw, stajaÎc sieÎ
niewyczerpanym zÂroÂdøem dla oka przywykøego do oglaÎdania.
ReÂgis Debray2

Przytoczone jako motto dwie wypowiedzi uznanych historykoÂw sztuki pokazujaÎ jak skomplikowany i graniczaÎcy z paradoksem jest temat niniejszego
artykuøu. Naszym zaøozÇeniem jest ukazanie relacji pomieÎdzy søowem i obrazem
na tle ksztaøtujaÎcej sieÎ w chrzesÂcijanÂstwie teologii sztuki. Takie zaøozÇenie zwalnia nas od rozpowszechnionego podejsÂcia do zagadnienia ¹Biblia w sztuceº,
polegajaÎcego na przedstawieniu wyboru ilustracji do tekstoÂw biblijnych. Wyszukiwanie materiaøu ikonograficznego w patrymonium artystycznym KosÂcioøa
jest zadaniem podejmowanym przez wydawcoÂw Pisma SÂwieÎtego ilustrowanego
dzieøami sztuki dawnej lub wspoÂøczesnej. Wiele tematoÂw monograficznych bazuje na takim podejsÂciu, jak na przykøad ¹Stworzenie sÂwiataº czy ¹BozÇe Narodzenieº w sztuce3. OdreÎbny charakter majaÎ edycje o charakterze albumowym i pomoce katechetyczne. PozostajaÎ one poza zakresem niniejszego studium.
SiøaÎ rzeczy rozwazÇania teoretyczne mogaÎ bycÂ tu potraktowane wyøaÎcznie
w zarysie, a ich uzupeønieniem beÎdaÎ przykøady z zakresu miniatorstwa i rytownictwa, ukazujaÎce w sensie dosøownym przeobrazÇenie søowa w obraz. Dokona1

Biblia w malarstwie, oprac. zb. z przedmowaÎ ks. Janusza Pasierba, Warszawa 1990, s. 13.
R. Debray, Das Alte Testament, w: Die Bibel. Die ErzaÈhlungen des Alten und Neuen Testaments in den Meisterwerken der Malerei, red. V. Loupan, KoÈln 2005, s. 5. [tø. wøasne ± R. K.].
3
Przykøadem tego obszerne opracowanie Hansa Martina von Erffa, Ikonologie der Genesis,
t. 1±2, MuÈnchen 1989±1995.
2
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ny wyboÂr pozwoli nabracÂ przekonania, zÇe zawarta w tytule sentencja ¹søowo
obrazem sieÎ staøoº nie jest jedynie metaforaÎ, ale bywaøa niejednokrotnie traktowana przez artystoÂw dosøownie. Pewnym ewenementem saÎ przykøady ukazujaÎce, jak biblijne søowo byøo dekorowane i ilustrowane w tekstach hebrajskich. W skarbnicy artystycznej chrzesÂcijanÂstwa znajduje sieÎ wystarczajaÎco duzÇo przykøadoÂw pozwalajaÎcych na stwierdzenie, zÇe przez analogieÎ do Wcielenia
Logosu pisane søowo Biblii ¹wciela sieÎº w obraz ± inaczej ± søowo obrazem sieÎ
staje.
Opracowania z zakresu funkcji søowa w przekazie wiary stworzyøy caøaÎ
literatureÎ teologiczno-biblijnaÎ, ktoÂra powstawaøa na przestrzeni wiekoÂw. Natomiast opracowania analogicznej roli obrazu w chrzesÂcijanÂstwie saÎ stosunkowo nowe i tylko z rzadka podejmowane saÎ przez teologoÂw lub historykoÂw
sztuki4.
4 Â
ZroÂdøa do teorii obrazu publikujaÎ: J. von Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte des
abedlaÈndischen Mittelalters, Wien 1896; wyd. uzupeønione i rozszerzone Quellenbuch. Repertorio di
fonti per la storia dell' arte del Medioevo occidentale (secoli IV±XV), red. J. Vegh, Firenze 1992.
W problematykeÎ zagadnienia teorii obrazu wprowadzajaÎ syntetyczne hasøa encyklopedyczne:
H. Leclercq, Images, w: Dictionnaire d'ArcheÂologie ChreÂtienne et de Liturgie, t. 7, cz. 1, Paris
1926, kol. 180±302; M. Jugie, Immagini, w: Enciclopedia Cattolica, vol. 6, CittaÂ del Vaticano
1951, kol. 1663±1667; J. Kollwitz, Bild III (christlich), w: Reallexikon fuÈr Antike und Christentum,
red. T. Klauser, t. 2, Stuttgart 1954, kol. 318±341; L. HoÈdl, Bild, Bildverehrung. II, 1±3. Westkirche,
w: Lexikon des Mittelalters, t. 2, MuÈnchen±ZuÈrich 1984, kol. 145±148; P. Bayerschmidt, Bildverehrung, w: Lexikon fuÈr Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg±Basel±Wien 1986, kol. 464±467;
J. Scharbert, Bilderverehrung, I. Exegese, w: Marienlexikon, t. 1, Sankt Ottilien 1988, s. 482;
J. Madey, Bilderverehrung, II. Liturgie, w: Marienlexikon, t. 1, s. 482; G. May, Kunst und Religion.
V. Mittelalter, w: Theologische RealenzyklopaÈdie, t. 20, Berlin±New York 1990, kol. 267±274.
Procesy przeobrazÇenÂ nastawienia KosÂcioøa w odniesieniu do obrazoÂw omawiajaÎ z przytoczeniem
bogatej literatury i zÂroÂdeø: K. Ledergerber, Kunst und Religion in der Verwandlung, KoÈln 1961;
D. Menozzi, La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri
giorni, Cinisello Balsamo (Milano) 1995. TeoriaÎ obrazu zajmujaÎ sieÎ roÂzÇni badacze, przeglaÎd wspoÂøczesnych dyskusji prezentujaÎ: M. Warnke, Nah und fern zum Bilde. BaitraÈge zu Kunst und Kunsttheorie, red. M. Diers, KoÈln 1997; Der zweite Blick. Bildgeschichte und Bildreflexion, red.
H. Belting, D. Kamper, MuÈnchen 2000; J. Plazaola, La Chiesa e l'Arte, Milano 1998; tozÇ po polsku:
KosÂcioÂø i sztuka, Kielce 2002; tenzÇe, Arte christiana nel tempo. Storia e significato, vol. 1±2, Cinisello
Balsamo (Milano) 2001±2002. Dokumenty KosÂcioøa oraz przepisy prawa wøoskiego odnosÂnie do
ochrony doÂbr kultury øaÎcznie z pøytaÎ CD wydaø G. Grasso, Chiesa e Arte. Documenti della Chiesa
testi canonici e commenti, Cinisello Balsamo (Milano) 2001. Syntetycznie przedstawiøem rozwoÂj
teorii sztuki chrzesÂcijanÂskiej w hasÂle R. KnapinÂski, Sztuka chrzesÂcijanÂska, w: Leksykon teologii
fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin±KrakoÂw 2002, s. 1171±1187; S.F. Ostrow, L'arte dei
papi. La politica delle immagini nella Roma della Controriforma, Roma 2002. OsobnaÎ rangeÎ zdobyøy studia szwajcarskiego teologa [tøumaczone ostatnio na jeÎzyk polski, wydawane przez WAM
w serii]: H.U. von Balthasar, Chwaøa. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, KrakoÂw
2008; tenzÇe, Chwaøa. Estetyka teologiczna, t. 2: Modele teologiczne, cz. 1: Od Ireneusza do Bonawentury, KrakoÂw 2007; tenzÇe, Chwaøa. Estetyka teologiczna, t. 2: Modele teologiczne, cz. 2: Od
Dantego do Peguy, KrakoÂw 2008. W serii tej zaplanowane saÎ jeszcze tomy posÂwieÎcone metafizyce
i teologii.
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Tytuø niniejszego opracowania stanowi trawestacjeÎ sentencji wygøoszonej
przez sÂw. Jana w prologu jego Ewangelii (1,14): ¹A Søowo ciaøem sieÎ staøoº.
Jan moÂwi o Logosie, podczas gdy w naszym ujeÎciu chodzi o søowo pisane, czyli
o Objawienie spisane na kartach Biblii. Truizmem staøo sieÎ stwierdzenie, zÇe
chrzesÂcijanÂstwo jest religiaÎ søowa i obrazu, pomimo zÇe nie wszystkie wyznania
chrzesÂcijanÂskie jednakowo traktujaÎ oba te media. Protestanci roÂzÇniaÎ sieÎ od katolikoÂw w podejsÂciu do obrazoÂw5. PrzyjmujaÎc doktrynalne zaøozÇenie o wyøaÎcznym
prymacie søowa (sola Scriptura), pewne odøamy Reformacji odrzuciøy obraz jako
przejaw zabobonu. W øagodniejszym podejsÂciu tolerowano obrazy jako pomoc
w utrwalaniu tresÂci biblijnych i jego egzegezy, czego przykøadem jest zachowanie
samego Marcina Lutra, ktoÂry po mistrzowsku wykorzystaø przekaz obrazowy,
zwøaszcza za posÂrednictwem sztuk graficznych w formie ulotek i afiszy manifestujaÎcych jego naukeÎ6. SpecyfikaÎ sztuki protestanckiej staø sieÎ zwyczaj umieszczania cytatoÂw z Pisma SÂwieÎtego na obrazach albo wreÎcz umieszczanie samych
cytatoÂw i sentencji Reformacji w retabulach oøtarzowych. Radykalne stanowisko
zajeÎli w tym wzgleÎdzie kalwinisÂci, gøoszaÎc, zÇe w miareÎ jak beÎdzie sieÎ rozszerzacÂ
Reformacja, ludzie nauczaÎ sieÎ czytacÂ i obrazy nie beÎdaÎ im potrzebne. W nasteÎpstwie takiego podejsÂcia dochodziøo wielokrotnie do nawrotoÂw ikonoklazmu7.
Pismo SÂwieÎte nadaøo przepowiadaniu søownemu znaczaÎcaÎ roleÎ. Na gøoszenie søowa jako warunku poznania wiary, powoøuje sieÎ sÂw. Paweø w LisÂcie do
Rzymian (10,14±18):
¹JakzÇe wieÎc mieli wzywacÂ Tego, w ktoÂrego nie uwierzyli? JakzÇe mieli uwierzycÂ w Tego, ktoÂrego nie søyszeli? JakzÇe mieli usøyszecÂ, gdy im nikt nie gøosiø?
JakzÇe mogliby im gøosicÂ, jesÂliby nie zostali posøani? [...] Ale nie wszyscy dali
posøuch Ewangelii. Izajasz bowiem moÂwi: Panie, ktoÂzÇ uwierzyø temu, co od
nas posøyszaø? Przeto wiara rodzi sieÎ z tego, co sieÎ søyszy, tym zasÂ, co sieÎ søyszy,
jest søowo Chrystusa. Pytam wieÎc: czy mozÇe nie søyszeli? AlezÇ tak: Po caøej
ziemi rozszedø sieÎ ich gøos, azÇ na kranÂce sÂwiata ich søowaº.

StaÎd przyjeÎøa sieÎ w teologii sentencja: Fides ex auditu8. ProblematykeÎ ukazujaÎcaÎ roleÎ obrazu w religii mozÇna sprowadzicÂ do parafrazy przytoczonej sen5
Problematyka stosunku protestantoÂw do sztuki ma bogataÎ literatureÎ, podajemy w wyborze
najwazÇniejsze tytuøy, gdzie mozÇna znalezÂcÂ wskazoÂwki bibliograficzne: S. Michalski, Protestanci
a sztuka, Warszawa 1989; J. Harasimowicz, TresÂci i funkcje ideowe sztuki sÂlaÎskiej Reformacji
1520±1650, Wrocøaw 1986; W. BruÈckner, Lutherische BekenntnisgemaÈlde des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die illustrierte Confessio Augustana, Regensburg 2007.
6
F.J. Goeters, Die Bilderfrage in der fruÈhen Reformationszeit, w: Streit um das Bild. Das
zweite Konzil von NizaÈa (787) in oÈkumenischer Perspektive, red. J. Wohlmuth, Bonn 1989, s. 79±
87; K.H. zur MuÈhlen, Luther und die Bilderfrage, w: Streit um das Bild..., s. 88±93.
7
H. Feld, Der Ikonoklasmus des Westens, Leiden i in. 1990 (Studies in the History of Christian Thought, wyd. Heiko A. Oberman, Tuscon, Arizona, vol. 51), s. 118±182.
8
P. Dobrowolski, `Fides ex auditu'. Uwagi o funkcji kazania w poÂzÂnym sÂredniowieczu, ¹PrzeglaÎd Historycznyº 81(1990) z. 1±2, s. 27±58.
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tencji, formuøujaÎc jaÎ w zmienionej postaci jako: Fides ex visu. PomijajaÎc gøeÎbsze
analizy i rezygnujaÎc z przytaczania rozbudowanej argumentacji teologicznej,
pragniemy jedynie wyartykuøowacÂ stwierdzenie, zÇe pewni ludzie w specyficznych okolicznosÂciach dochodzaÎ do wiary przez zmysø wzroku, poprzez patrzenie. MozÇna to sformuøowacÂ jako postulat, zÇe wiara potrzebuje obrazoÂw,
a w szerszym ujeÎciu ± potrzebuje sztuki. BoÂg abstrakcyjny, niewyobrazÇalny
jawi sieÎ ludziom jako odlegøy. Stary Testament zawarø odniesienie do Boga
w literach zawierajaÎcych skroÂt Jego Imienia, co przeszøo do sztuki chrzesÂcijanÂskiej w formie tetragramu: JHWH. W skrajnych przypadkach stosowano zaledwie jednaÎ litereÎ hebrajskiego alfabetu ± ¹Jº.
Prorocy przypisali obrazom czarodziejskie siøy i moc oddziaøywania na
dusze ludzkie. Dlatego zepchneÎli je w obszar magii i czaroÂw, w sÂwiat siø nieczystych, posøugujaÎcych sieÎ znakami. Prawdziwy kult bazuje na wewneÎtrznym
otwarciu na Boga w akcie modlitwy i nie potrzebuje zÇadnych materialnych
znakoÂw. Religia monoteistyczna pragnie pozostacÂ religiaÎ bazujaÎcaÎ na czytaniu,
a nie na oglaÎdaniu ¹podejrzanychº obrazoÂw (w rozumieniu, zÇe kryjaÎ one
w sobie jakiesÂ zasadzki). OdrzucajaÎc wyobrazÇenia plastyczne, opowiada sieÎ
za symbolami werbalnymi. A idolem staje sieÎ nie tylko obraz faøszywego boga,
ale takzÇe faøszywy obraz prawdziwego Boga, ktoÂrego najdoskonalszej natury
nie jest w stanie oddacÂ zÇadna materialna rzeczywistosÂcÂ. UmiejeÎtnosÂci sztuk
przedstawiajaÎcych saÎ zbyt ograniczone, aby zobrazowacÂ wielkosÂcÂ NieskonÂczonego i Najdoskonalszego, Wszechmocnego Jedynego Boga. Niewidzialny jest
mozÇliwy do opisania, ale nie do namalowania. Sztuka jest za søaba, by ukazacÂ
wielkosÂcÂ Boga. Nieopisany BoÂg pozostaø niewidzialny. Daø sieÎ poznacÂ ludziom
jedynie przez objawione søowo, a przedstawianie Go w obrazach byøo zakazane, poniewazÇ niosøo ze sobaÎ zagrozÇenie pierwotnego Planu Zbawienia. W takim podejsÂciu søowo staje sieÎ poteÎgaÎ, a odtraÎcony obraz popada w kraineÎ
niemocy, bo jest nieprzydatny, a nawet szkodliwy. Trafnie wyraziø to ReÂgis
Debray, piszaÎc, zÇe sztuka ze swoimi oøtarzami, obrazami i figurami byøa za
cieÎzÇka, aby moÂgø jaÎ zabracÂ w drogeÎ ZÇyd, ten odwieczny tuøacz. Zabraø wieÎc
ksieÎgeÎ9.
Niezachowanie nakazu unikania obrazoÂw byøo traktowane jako duzÇe odsteÎpstwo roÂwne grzechowi. W Talmudzie znajduje sieÎ traktat Avodah zarah,
w ktoÂrym znajdujemy nasteÎpujaÎce pouczenie: w przeddzienÂ jakiegokolwiek
sÂwieÎta pobozÇnemu ZÇydowi nie wolno handlowacÂ z gojem, ktoÂry czci obrazy,
aby przypadkiem czeÎsÂcÂ dochodu nie zostaøa przeznaczona na taki kult. A przeciezÇ w tradycji Izraela pojawiø sieÎ kult cielca, a na pokrywie Arki Przymierza
umieszczone byøy rzezÂbione Cherubiny.

9

Debray, dz. cyt., s. 6±7.
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Ikonofobia ZÇydoÂw miaøa swe usprawiedliwienie kontekstualne10. ZastrzezÇenia wobec obrazoÂw opieraøy sieÎ z jednej strony na zawartych w Starym Testamencie zakazach sporzaÎdzania wizerunkoÂw, a z drugiej wynikaøy z troski
o odcieÎcie sieÎ od pogan, ktoÂrzy øaÎczyli kult boÂstw z ich przedstawieniami.
MojzÇesz w KsieÎdze WyjsÂcia (20,4±5) jednoznacznie ogøosiø Ludowi Przymierza:
¹Nie beÎdziesz czyniø zÇadnej rzezÂby ani zÇadnego obrazu tego, co jest na niebie
wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemiaÎ!
Nie beÎdziesz oddawaø im pokøonu i nie beÎdziesz im søuzÇyø [...]º.
I ponownie przypomniaø to samo w KsieÎdze PowtoÂrzonego Prawa (5,8±9).
A na innym miejscu tej ksieÎgi, gdzie jest opis wejsÂcia do Ziemi Obiecanej,
w imieniu MojzÇesza lewici w konÂcowych mowach wykrzykneÎli do caøego ludu
Izraela (27,14 n.): ¹PrzekleÎty kazÇdy, kto wykona posaÎg rzezÂbiony lub z lanego
metalu ± rzecz obrzydliwaÎ dla Jahwe ± roboteÎ raÎk rzemiesÂlnika i postawi
w miejscu ukrytymº.
Podobny zakaz znajdujemy roÂwniezÇ w KsieÎdze KapøanÂskiej (26,1): ¹Nie
beÎdziecie sobie czynili bozÇkoÂw, nie beÎdziecie sobie stawiali posaÎgoÂw ani stel.
Nie beÎdziecie umieszczacÂ w waszym kraju kamieni rzezÂbionych, aby im oddawacÂ pokøon, bo Ja jestem Pan, BoÂg waszº11. Zakaz obrazoÂw nie byø taki oczywisty, skoro MojzÇesz i prorocy powielekrocÂ go powtarzali.
Pomimo tak kategorycznych zakazoÂw znajdujemy w Starym Testamencie
wypowiedzi zawierajaÎce teÎsknoteÎ czøowieka za oglaÎdaniem Boga, czy to we
sÂnie, jak w przypadku patriarchy Jakuba, czy w spotkaniu ¹twarzaÎ w twarzº,
jak MojzÇesz na Synaju, albo w widzeniu prorockim, jak tego dosÂwiadczyli np.
Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, czy inni ¹widzaÎcyº. A søowa Psalmisty: ¹O
Tobie moÂwi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego
oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mnaÎ, nie odpeÎdzaj z gniewem swojego søugi! Ty jestesÂ mojaÎ pomocaÎ, wieÎc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
BozÇe, moje Zbawienie!º (Ps 27,8±9) stajaÎ sieÎ wyznaniem wierzaÎcych, zÇe nie
tylko chcaÎ søuchacÂ søowa lub je czytacÂ, ale takzÇe pragnaÎ widziecÂ to, w co majaÎ
wierzycÂ12.
Sytuacja ulegøa zmianie w Nowym Testamencie, kiedy odwieczny Logos ±
Syn BozÇy staø sieÎ czøowiekiem. Przez wcielone Søowo mozÇliwe byøo oglaÎdanie
Boga. BoÂg staø sieÎ widzialny tylko w swoim Synu, albowiem Jezus Chrystus staø
sieÎ najdoskonalszaÎ ikonaÎ Boga. Wcielenie otworzyøo mozÇliwosÂcÂ obrazowania
10

F.L. Hossfeld, ¹Du sollst dir kein Bild machenº. Funktion des alttestamentlichen Bilderverbots, w: Streit um das Bild..., s. 15±24.
11
Cytaty biblijne wg elektronicznego wydania Biblii TysiaÎclecia: http://www.biblia.poznan.pl/
PS/Biblia.htm
12
PisalisÂmy o tym w konteksÂcie rozwazÇanÂ nad ikonografiaÎ Jezusa w sztuce XX wieku: R. KnapinÂski, Jezus Chrystus ± Syn BozÇy w sztuce wspoÂøczesnej, w: Jezus jako Syn BozÇy w Nowym
Testamencie i we wspoÂøczesnej literaturze chrzesÂcijanÂskiej, red. H. Drawnel, Lublin 2007, s. 155±
173, il. 1±17.
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dotaÎd Niewidzialnego13. MozÇna to zawrzecÂ w stwierdzeniu, zÇe ¹Søowo obrazem
sieÎ staøoº. Na TajemniceÎ Wcielenia powoøali sieÎ ikonodule na II Soborze Nicejskim, w 787 roku14. Do tego momentu wsÂroÂd chrzesÂcijan sÂcieraøy sieÎ dwie
tendencje, jedna przeciwna wizerunkom i druga za ich dopuszczeniem do uzÇytku. Dla GrekoÂw z bizantynÂskiego KosÂcioøa obrazy ± ikony Jezusa zasÂwiadczaøy
o Jego ludzkiej naturze15. W ten sposoÂb sztuka zajmowaøa pozycjeÎ argumentu
w konfrontacji z bøeÎdami monofizytyzmu i doketyzmu, ktoÂre nie uznawaøy, zÇe
Jezus byø zarazem prawdziwym Bogiem i prawdziwym czøowiekiem. Siøa tego
argumentu nie ustaøa do dzisiaj16.
Wprawdzie wizerunki antropomorfizowaøy Boga, ale odpowiadaøo to powszechnemu mysÂleniu o Bogu osobowym i stanowiøo paraleleÎ to teomorfizacji
czøowieka, jako do istoty stworzonej na obraz i podobienÂstwo Boga. Nie nalezÇy
z tego wyciaÎgacÂ wniosku, jakoby obraz byø konieczny dla Objawienia. Chodzi
o wskazanie, zÇe obrazowanie Boga lezÇy w naturze czøowieka. A dzieje sztuki
dostarczajaÎ niezliczonych przykøadoÂw na personifikacjeÎ abstrakcyjnych idei
i pojeÎcÂ. Albowiem sztuka czyni widzialnym to, co niewidzialne. To, zÇe BoÂg jest
niewidzialny, nie znaczy, zÇe jest niewyobrazÇalny. Izrael miaø pojeÎcie Boga jako
poteÎzÇnego, wszechmocnego i wszechwiedzaÎcego MeÎzÇa. OczywisÂcie jest to antropomorfizacja, ale søuzÇy ona przyblizÇeniu czøowieka do Boga.
Jezus Chrystus, Wcielony Syn BozÇy, odwieczny Logos, objawiø ludziom
oblicze Boga, stajaÎc sieÎ, jak to byøo wyzÇej powiedziane, najdoskonalszaÎ ikonaÎ
Ojca: ¹Søowo ciaøem sieÎ staøo i zamieszkaøo wsÂroÂd nas. I oglaÎdalisÂmy Jego
chwaøeÎ, chwaøeÎ, jakaÎ Jednorodzony otrzymuje od Ojca, peøen øaski i prawdyº
(J 1,14).
Pomimo wypowiedzi Jezusa, zÇe ¹Boga nikt nigdy nie widziaø. Ten Jednorodzony BoÂg, ktoÂry jest w øonie Ojca, [o Nim] pouczyøº (J 1,18), stale pozostaje
aktualna prosÂba Filipa ¹Panie, ukazÇ nam Ojca, a to nam wystarczyº (J 14,8).
ZÇydom trudno byøo uwierzycÂ, zÇe posÂroÂd nich stoi Mesjasz. Nie rozumieli znakoÂw sÂwiadczaÎcych o wypeønieniu proroctw mesjanÂskich, dlatego Jezus, przy13

Rozmaitym aspektom obrazowania Boga oraz tresÂci chrzesÂcijanÂskiego oreÎdzia o Zbawieniu
na przykøadzie diecezji MuÈnster posÂwieÎcona byøa okolicznosÂciowa wystawa, ktoÂrej towarzyszyø
obszerny dwutomowy katalog: Imagination des Unsichtbaren. 1200 Jahre bildende Kunst im Bistum
MuÈnster. Ausstellung des WestfaÈlischen Landesmuseums fuÈr Kunst und Kulturgeschichte, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, MuÈnster, 13. Juni bis 31. Oktober 1993, red. G. JaÂszai, MuÈnster
1993.
14
C. Dohmen, Das alttestamentliches Bilderverbot im Kontext des Zweiten Konzils von NizaÈa
(787), w: Streit um das Bild..., s. 25±30.
15
Th. Nikolaou, Die Entscheidungen des siebten oÈkumenischen Konzils und die Stellung der
ortodoxen Kirche (mit DiskussionsbeitraÈgen), w: Streit um das Bild..., s. 43±56.
16
Godny polecenia jest zbioÂr referatoÂw i pokøosie dyskusji, opublikowane w cytowanym juzÇ
zbiorze referatoÂw: Streit um das Bild... Klarownie i w oparciu o zÂroÂdøa stanowisko Karola Wielkiego scharakteryzowaøa M. Pokorska, ¹Cibus oculorumº. Uwagi o teorii dzieøa sztuki w `Libri
Carolini'. ¹Folia Historiae Artiumº 27(1991), s. 13±31.
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woøujaÎc proroka Izajasza powiedziaø do nich: ¹[...] kto Mnie widzi, widzi tego,
ktoÂry Mnie posøaøº (J 12,45); pomimo to nie uwierzyli w Tego, ktoÂrego widzieli.
RoÂwniezÇ poganie, søuchajaÎcy przepowiadania apostoøoÂw pragneÎli zobaczycÂ
Jezusa. Kiedy pewnego razu Jezus przybyø do Jerozolimy na sÂwieÎto Paschy,
byøo tam mnoÂstwo ludzi: ¹A wsÂroÂd tych, ktoÂrzy przybyli, aby oddacÂ pokøon
[Bogu] podczas sÂwieÎta byli niektoÂrzy Grecy. Oni wieÎc przystaÎpili do Filipa [...]
i poprosili go moÂwiaÎc: «Panie, chcemy ujrzecÂ Jezusa»º (J 12,20±21). Ta prosÂba
pobrzmiewa przez wieki, azÇ do naszych czasoÂw.
Starotestamentalne zakazy przyjeÎøo takzÇe chrzesÂcijanÂstwo, zwøaszcza biskupi i prezbiterzy pierwotnego KosÂcioøa. Dopiero pod wpøywem pobozÇnosÂci
ludowej stopniowo poluzowano surowe restrykcje aikoniczne. Znany jest nieprzychylny stosunek apologetoÂw wiary do obrazoÂw, jak np. Tertuliana czy
poÂzÂniejszego o wiek Euzebiusza z Cezarei albo sÂw. Hieronima17. Sceptyczna
opozycja wobec obrazoÂw powracaøa w ciaÎgu wiekoÂw w roÂzÇnych kreÎgach instytucji kosÂcielnych. Dlatego stosowanie obrazoÂw wymagaøo co jakisÂ czas swoistej
ich apologii. Inkulturacja chrzesÂcijanÂstwa w dziedzictwo sÂwiata antycznego
wymagaøa przemian w poglaÎdach estetycznych i w doktrynie wiary. Byø to
døugotrwaøy proces. Wraz z przetøumaczeniem Starego Testamentu na øacineÎ
chrzesÂcijanÂstwo poøaÎczyøo tekst z ikonografiaÎ, czego przykøadem saÎ pierwotne
reÎkopisy Septuaginty. To byøy pierwsze ilustracje tekstu biblijnego. DaÎzÇono
przy tym do ukazania kontynuacji idei zbawczej Pana Boga. Czego nie rozpoznaøa Synagoga, zÇe Mesjasz przyszedø na ZiemieÎ, to zobaczyø KosÂcioÂø (Eklezja)
i proklamuje to sÂwiatu ± in Novo patet, quod in Vetero latet. PomieÎdzy obydwoma Testamentami nie ma sprzecznosÂci, one sieÎ dopeøniajaÎ, panuje Concordantia Veteris et Novi Testamenti. A postacie, takie jak Noe, MojzÇesz czy Hiob,
saÎ typami Chrystusa, saÎ Jego prefiguracjaÎ. Powstaje typologia biblijna i swoista
teologia rekapitulacji. Tora jest ziarnem zasiewu BozÇego Objawienia, a Ewangelia ± to plon, owoc tego zasiewu. Takie mysÂlenie metaforyczne legøo u podstaw kompozycji obrazoÂw tworzaÎcych tzw. BiblieÎ ubogich ± Biblia pauperum
(ok. 1300) lub BiblieÎ moralizatorskaÎ ± La Bible moraliseÂ z czasoÂw sÂw. Ludwika
Francuskiego18.
Narodzinom chrzesÂcijanÂskiej ikonografii towarzyszyøa atmosfera ostrzezÇenÂ
lub peønych wahania usprawiedliwienÂ; obraz byø co najwyzÇej tolerowany jako
najbardziej prymitywny sÂrodek przypomnienia i wychowania, a nasteÎpnie jako
forma praktykowania pobozÇnosÂci bez szerszych nasteÎpstw. Nie nalezÇy sieÎ dzi17
Augustinos: ¹Wenn man den ortodoxen Christen das Bild wegnaÈhme...º. Ein Statement, w:
Streit um das Bild..., s. 57±58.
18
R. KnapinÂski, Biblia Pauperum ± Czy rzeczywisÂcie ksieÎga ubogich duchem?, w: ¹Roczniki
Humanistyczneº 48(2000) z. 2, s. 223±245 (zeszyt spec.: Cursus Mille Annorum. Prace ofiarowane
Profesorowi Eugeniuszowi WisÂniowskiemu, druk 2002); tozÇ w zmienionej postaci: Biblia pauperum
± rzecz o dialogu søowa i obrazu, ¹Naukaº 2004 nr 4, s. 133±164. DosteÎpne takzÇe na witrynie: http://
www.mediewistyka.net/content/view/29/40/
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wicÂ, zÇe pierwotna sztuka chrzesÂcijanÂska przez døugi czas ograniczaøa sieÎ do
symboli (kotwica, baranek, goøeÎbica, ryba), do tematoÂw alegorycznych przypominajaÎcych metafory lub przypowiesÂci ewangeliczne (winnica, dobry pasterz, panny roztropne i gøupie), do niektoÂrych biblijnych obrazoÂw wysteÎpujaÎcych w nowotestamentowych ¹tajemnicachº (arka, Daniel w jaskini lwoÂw, Jonasz).
W kreÎgu kultury hellenistycznej znany byø poglaÎd na retorykeÎ obrazu greckiego poety Symonidesa, upowszechniony przez Plutarcha (przeøom VI i V
wieku przed narodzeniem Chrystusa). Wedøug niego obraz jest ¹milczaÎcaÎ poezjaÎ, a poezja moÂwiaÎcym obrazemº. W obieg weszøa HoracjanÂska sentencja ± ut
pictura poesis. WypowiedzÂ poety lub opowiesÂcÂ historyka dopiero wtedy odnosi
najwieÎkszy efekt, kiedy u søuchacza wywoøuje wrazÇenie, jakby byø on naocznym
sÂwiadkiem zdarzenia, o ktoÂrym søyszy. Ideaøem retoryki jest osiaÎgnieÎcie enaÂrgeia, co odpowiada øacinÂskiemu evidentia. Malarz czyni to samo, co orator,
tylko zÇe przy pomocy peÎdzla i farb. Szczytem retoryki byøo doprowadzenie
søuchacza do stanu, w ktoÂrym ¹widziº to, co søyszy19. Plutarch nauczaø, zÇe jesÂli
Homer jakiegosÂ moÂwceÎ okresÂliø nauczycielem malarstwa, to ten na pewno nie
popadnie w zapomnienie. A poezja blizÇsza jest malarstwu nizÇ moÂwionej opowiesÂci20. Ten antyczny topos o zroÂwnaniu søowa i obrazu zawazÇyø mieÎdzy innymi na rozstrzygnieÎciu sporoÂw ikonoklastycznych na korzysÂcÂ ikonodulii. Ojcom II Soboru Nicejskiego wydawaøo sieÎ samo przez sieÎ zrozumiaøe, zÇe malarz,
malujaÎc sceny ewangeliczne, czyni to samo peÎdzlem i farbami, co ewangelista,
piszaÎc atramentem i pioÂrem. Na takiej drodze zrodziøo sieÎ w tradycji kosÂcielnej
faøszywe przekonanie, zÇe niektoÂre ikony Chrystusa, Matki BozÇej lub apostoøoÂw
wyszøy spod ich reÎki21. Najlepszym tego przykøadem jest ewangelista èukasz,
ktoÂremu przypisuje sieÎ napisanie niezliczonej ilosÂci ikon Bogarodzicy. Trzeba
wszakzÇe przyznacÂ, izÇ opisy zawarte w jego Ewangelii i w Dziejach Apostolskich
saÎ bardzo obrazowe. EwangelisÂci, posøugujaÎc sieÎ figuraÎ retorycznaÎ paraboli
19
Szerzej o retoryce obrazu w relacji do poezji i opowiadajaÎcej prozy w zbiorze referatoÂw: Die
Sprache der Zeichen und Bilder. Rhetorik und nonverbale Kommunikation in der fruÈhen Neuzeit,
red. V. Kapp, Marburg 1990 (Ars rhetorica, t. 1). O specyficznej wymowie gestoÂw w relacji do
narracji literackiej, poezji i sztuki pisze w rozprawie habilitacyjnej U. Rehm, Stumme Sprache der
Bilder. Gestik als Mittel neuzeitlicher BilderzaÈhlung, Berlin 2002, s. 56, 298 n., 303.
20
Dyskurs nad relacjaÎ søowa i obrazu w zastosowaniu do katechezy prowadzi GuÈnter Lange
we wprowadzeniu do komentarzy barwnych drzeworytoÂw Thomasa Zachariasa o tematyce biblijnej: G. Lange, Bilder des Glaubens. 24 Farbholzschnitte zur Bibel von Thomas Zacharias, Leipzig
1977, s. 8±19.
21
Tu nalezÇy wspomniecÂ o caøej grupie obrazoÂw tzw. cudownych, ktoÂrych powstanie tradycja
przypisuje nadzwyczajnym interwencjom anioøoÂw i siø nadprzyrodzonych, np. acheiropoietoi lub
Veronika. Jest to jednak odreÎbne zagadnienie, ktoÂrym nie beÎdziemy sieÎ zajmowacÂ. InteresujaÎce
materiaøy na ten temat zostaøy opublikowane w zbiorze: Rahmen-Diskurse. Kultbilder im konfessionellen Zeitalter, red. D. Ganz, G. Henkel, Berlin 2004 (KultBild. VisualitaÈt und Religion in der
Vormoderne, t. 2).
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i przypowiesÂci, nadajaÎ swoim opisom charakter alegoryczny i metaforyczny,
bardziej zrozumiaøy dla sobie wspoÂøczesnych nizÇ dla dzisiejszych odbiorcoÂw.
WezÂmy dla przykøadu malowniczy opis cudownego poøowu ryb (èk 5,1±
11). Zamiarem Ewangelisty byøo ukazanie czegosÂ innego nizÇ obfity poøoÂw.
Konkluzja ¹odtaÎd beÎdziesz ludzi øowiøº sÂwiadczy, zÇe obraz poøowu ryb jest
metaforaÎ powoøania i misji apostoøa. To sam Mistrz posøuzÇyø sieÎ taÎ scenaÎ, aby
apostoøowi ukazacÂ inny, wykraczajaÎcy poza jego dotychczasowy zawoÂd rybaka,
wymiar jego posøannictwa w KosÂciele. W realizacjach malarskich znalazøo to
wyraz w formie przedstawienia, jak zdumiony Piotr chwyta sieÎ za czoøo i szeroko otwartymi oczyma wpatruje sieÎ w Mistrza. Odczytywanie metaforycznego
charakteru obrazoÂw, malowanych raz søowem, raz peÎdzlem, stanowi hermeneutycznaÎ podstaweÎ do wøasÂciwego rozumienia roli sztuki w religii.
Gdy spojrzymy caøosÂciowo na Pismo SÂwieÎte, to stwierdzamy, zÇe søowo byøo
jedynym medium historycznego Objawienia. TakzÇe obrazy zostaøy nam najpierw podane w formie søownej, na przykøad barwny opis stworzenia sÂwiata,
ktoÂry inspirowaø pokolenia artystoÂw ilustrujaÎcych teÎ swoistaÎ narracjeÎ biblijnaÎ.
Tak wieÎc w procesie przyswajania Objawienia søowo obrazem sieÎ staøo. W pewnym sensie obraz uwiarygodnia søowo, stajaÎc sieÎ roÂwnoprawnym medium
w procesie przekazu prawd wiary. Dlatego w tradycji kosÂcielnej od zarania
pojawiaøy sieÎ obrazy peøniaÎce funkcjeÎ søuzÇebnaÎ wobec søowa (Dz 6,4). Kerygma
KosÂcioøa nie mozÇe obejsÂcÂ sieÎ bez obrazoÂw. Obraz nie zasteÎpuje søowa ani z nim
nie konkuruje, ale pomaga zrozumiecÂ i przyblizÇycÂ wymoweÎ przekazu søownego22.
SzukajaÎc motywu przewodniego dla wzmocnienia argumentacji podkresÂlajaÎcej roleÎ widzenia w dochodzeniu do wiary, wybralisÂmy sceneÎ po zmartwychwstaniu Jezusa, ktoÂrej bohaterem jest Tomasz Apostoø, niesøusznie obdarzony
przydomkiem Niewierny. Nie byøo go w Wieczerniku, kiedy inni uczniowie
oglaÎdali Zmartwychwstaøego Pana (J 20,24±29):
¹Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie byø razem z nimi, kiedy
przyszedø Jezus. Inni wieÎc uczniowie moÂwili do niego: «WidzielisÂmy Pana!»
Ale on rzekø do nich: «JezÇeli na reÎkach Jego nie zobaczeÎ sÂladu gwozÂdzi i nie
wøozÇeÎ palca mego w miejsce gwozÂdzi, i nie wøozÇeÎ reÎki mojej do boku Jego, nie
uwierzeÎ». A po osÂmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnaÎtrz
[domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedø mimo drzwi zamknieÎtych, stanaÎø
posÂrodku i rzekø: «PokoÂj wam!» NasteÎpnie rzekø do Tomasza: «PodniesÂ tutaj
swoÂj palec i zobacz moje reÎce. PodniesÂ reÎkeÎ i wøoÂzÇ [jaÎ] do mego boku, i nie
baÎdzÂ niedowiarkiem, lecz wierzaÎcym!» Tomasz Mu odpowiedziaø: «Pan moÂj
22
Badania wykazaøy, zÇe samo przepowiadanie tylko w 20% pozostaje w pamieÎci. Samo
oglaÎdanie utrwala sieÎ w 30%. Natomiast przepowiadanie i oglaÎdanie daje wynik 50%. Pokazuje
to, izÇ tradycja kosÂcielna trafnie wybraøa obydwa te media ± søowo i obraz ± aby jak najskuteczniej
przekazacÂ sÂwiatu oreÎdzie o Zbawieniu. Lange, dz. cyt., s. 22.
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i BoÂg moÂj!» Powiedziaø mu Jezus: «UwierzyøesÂ dlatego, poniewazÇ Mnie ujrzaøesÂ? Bøogosøawieni, ktoÂrzy nie widzieli, a uwierzyli»º.

Tak wieÎc mozÇna sÂw. Tomasza uznacÂ za patrona tych, ktoÂrzy dochodzaÎ do
wiary nie przez søyszenie, ale przez dosÂwiadczenie obecnosÂci przez dotyk i patrzenie, co Jezus wyraziø w søowach: ¹UwierzyøesÂ dlatego, poniewazÇ Mnie ujrzaøesÂº. Zatem dosÂwiadczenie Apostoøa pozwala sformuøowacÂ nowaÎ dewizeÎ
dowartosÂciowujaÎcaÎ widzenie: ¹wiara z patrzenia jestº ± fides ex visu. Przy czym
przedmiotem oglaÎdu mozÇe bycÂ zaroÂwno osoba (tzw. wizja ± visio), jak i jej
wizerunek (obraz ± imago).
Obraz, ktoÂrego dotyczaÎ niniejsze rozwazÇania (mozÇna by go okresÂlicÂ obrazem biblijnym), potrzebuje uwiarygodnienia przez okresÂlajaÎce go søowo. Tu
nasuwa sieÎ paralela do natury sakramentu. Sama materia nie wystarczy, aby
zaistniaøa nowa rzeczywistosÂcÂ o zbawczym charakterze. Dopiero okresÂlone søowo i materia sprawiajaÎ skutki zbawcze. Przez analogieÎ przenoszaÎc to na pøaszczyzneÎ sztuki, moÂwi sieÎ o jej parasakramentalnym charakterze23. Sam obraz
jako byt estetyczny nie jest jednoznaczny, a czasami, jak to sieÎ dzieje w przypadku sztuki abstrakcyjnej, mozÇe bycÂ nawet nieokresÂlony. Dopiero dodane mu
søowo komentarza lub tytuø usÂcisÂla jego wymoweÎ. StaÎd tak wazÇna rola napisoÂw
w obrazach, zwøaszcza w dawnej sztuce chrzesÂcijanÂskiej. Byøy one lokowane
u doøu jako podpisy, u goÂry jako tytuøy (titulus) albo wewnaÎtrz kompozycji jako
jej wazÇny element spajajaÎcy caøosÂcÂ. Dobrym tego przykøadem jest ikonografia
sceny Zwiastowania, w ktoÂrej dialog pomieÎdzy BozÇym PosøanÂcem a DziewicaÎ
z Nazaretu wypisany bywa na wijaÎcych sieÎ w przestrzeni obrazu banderolach.
WyjaÎtkowa w tym wzgleÎdzie jest rycina wykonana przez Piotra Bellota w 1613
roku. Scena Zwiastowania odgrywa sieÎ w paøacowej izbie, wyposazÇonej w meble.
Do kleÎczaÎcej na modlitwie Maryi przybywa z niebios Archanioø Gabriel, otoczony sÂwietlistym numinosum, nad nim GoøeÎbica Ducha SÂwieÎtego. WewnaÎtrz
promienistego obøoku symbolicznie ± w formie tetragramu Jahwe ± zaznaczona
teofania. CechaÎ charakterystycznaÎ ryciny jest to, zÇe kazÇdy szczegoÂø tej kompozycji, jak promienie obøoku, pioÂra skrzydeø Archanioøa, szaty Maryi i wyposazÇenie komnaty opatrzone saÎ øacinÂskimi dewizami odnoszaÎcymi sieÎ do natury TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej oraz Tajemnicy Wcielenia. Jest to graficzny traktat oparty
na wykøadni Jana Szkota, beÎdaÎcy doskonaøym przykøadem realizacji w grafice
søowa (cytaty biblijne i sentencje teologiczne), ktoÂre obrazem sieÎ staøo.
WøasÂciwie aplikowane do obrazu søowo zmienia wymoweÎ przedmiotu jego
przedstawienia. Døugo utrzymywaø sieÎ poglaÎd, zÇe søowo Pisma przewyzÇsza obrazy, beÎdaÎce wynalazkiem pogan; sam obraz jest niejednoznaczny, dopiero
opisanie go umozÇliwia odroÂzÇnienie bogini Wenus od Maryi. WartosÂcÂ obrazu
23

J. Wohlmuth, Bild und Sakrament. HinfuÈhrung zum PodiumsgespraÈch, w: Streit um das
Bild..., s. 112±117.
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religijnego nie jest funkcjaÎ jego pieÎknej formy, lecz tresÂci, ktoÂraÎ on ilustruje.
I tak obiekty z obszaru profanum dzieÎki søowu nadajaÎcemu im nowe znaczenia
stajaÎ sieÎ znakami chrzesÂcijanÂskiego sacrum (np. kotwica, krzyzÇ i caøy sÂwiat
symboliki chrzesÂcijanÂskiej). Dokonuje sieÎ tu chrystianizacja motywoÂw wywodzaÎcych sieÎ z natury albo przyjeÎtych konwencjonalnie. Do takich nalezÇy symbolika liczb, kamieni szlachetnych, barw itp.24 Zasada ta znalazøa szerokie
zastosowanie w sztuce emblematycznej.
Motywy ze Starego Testamentu poprzez typologiczne przyporzaÎdkowanie
ich odpowiednikom w Nowym Testamencie, zyskujaÎ innaÎ wymoweÎ (np. wody
potopu i arka Noego ± typ, chrzest w kosÂciele ± antytyp). GrozÂnie wyglaÎdajaÎcy
Pantokrator, gdy wskazuje w otwartej ksieÎdze na søowa: ¹PrzyjdzÂcie do mnie
wszyscy, ktoÂrzy utrudzeni i zmeÎczeni jestesÂcie [...]º (Mt 11,28), staje sieÎ obrazem dobrego Zbawiciela i miøosiernego SeÎdziego. Zestawione ze sobaÎ søowo
i obraz wytwarzajaÎ swoiste napieÎcie. Ta dwubiegunowosÂcÂ odpowiada paralelom, jakie funkcjonujaÎ w teologii, np. øaska i wolnosÂcÂ, wiara i dobre uczynki,
Pismo i tradycja. We wszystkich tych przykøadach pierwszy czøon koniunkcji
jest nadrzeÎdny wobec drugiego. To samo odnosi sieÎ do zestawienia søowo i obraz, przy czym søowo ma pierwszenÂstwo przed obrazem.
ZauwazÇyli to Ojcowie KosÂcioøa. SÂwieÎty Bazyli Wielki (379) w 19 homilii na
uroczystosÂcÂ 40 meÎczennikoÂw moÂwiø: ¹Co opowiadanie daje uszom, to milczaÎce
malarstwo stawia przed oczamiº. A jego brat sÂw. Grzegorz z Nyssy twierdziø, zÇe
obrazy zasteÎpujaÎ ksiaÎzÇki, przynoszaÎc oglaÎdajaÎcemu te same korzysÂci25.
Znana wypowiedzÂ papiezÇa Grzegorza Wielkiego (590±604), zawarta w lisÂcie
do biskupa Marsylii Serenusa, zroÂwnuje obraz ze søowem, ale nie zasteÎpuje go:
¹Obraz jest tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejaÎcych czytacÂ, poniewazÇ ci, ktoÂrzy pisma nie znajaÎ, w obrazie widzaÎ i odczytujaÎ wzoÂr, jaki powinni
nasÂladowacÂ. TotezÇ obrazy istniejaÎ przede wszystkim dla pouczenia ludu. [...]
Obraz jest w tym celu wystawiony w kosÂciele, aby ci, co nie umiejaÎ czytacÂ,
przynajmniej patrzaÎc na sÂciany czytali na nich to, czego nie mogaÎ czytacÂ w ksiaÎzÇkachº26. W okresie nowozÇytnym, po reformie trydenckiej, poglaÎdy na zroÂwnanie obrazu i søowa wroÂciøy w formie sentencji okresÂlajaÎcej malarstwo religijne
jako muta praedicatio27.
D. Forstner, SÂwiat symboliki chrzesÂcijanÂskiej, Warszawa 2001.
A. Stock, Die Ehre der Bilder. Thomas von Aquin ± Johannes von Damaskus, w: Streit um das
Bild..., s. 67±78; R. KnapinÂski, Ojcowie KosÂcioøa o znaczeniu obrazoÂw w przekazie wiary, ¹Roczniki
Humanistyczneº 47(1999), s. 5±21; Jan DamascenÂski, I. Mowa obronna przeciw tym, ktoÂrzy odrzucajaÎ sÂwieÎte obrazy. (Contra imaginum calumniatores I) ¹Vox Patrumº 19(1999) t. 36/37, s. 497±515.
26
Grzegorz Wielki, Epistula CV. Ad Serenum Marssiliensem Episcopum, PL 77,1027 nn. (cyt.
wg wydania: MysÂliciele, kronikarze i artysÂci o sztuce. Od starozÇytnosÂci do 1500, wyb. i oprac.
J. Biaøostocki, Warszawa 1988, s. 215; tozÇ, GdanÂsk 20013, s. 161).
27
M. KalecinÂski, Muta praedicatio. Studia z historii i recepcji malarstwa wøoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999.
24
25
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Kto wie czy w dzisiejszej cywilizacji obrazu problem ten nie nabiera nowego znaczenia? Na nowo trzeba zdefiniowacÂ stosunek biblijnego søowa do biblijnego obrazu. Jako byt estetyczny obraz nie traci swojej autonomii, gdy zostaje skonfrontowany w teologicznym dyskursie ze søowem Pisma, ktoÂre zachowuje swoÂj prymat. Obydwa te media muszaÎ bycÂ przez KosÂcioÂø troskliwie kultywowane.
Na uwageÎ zasøuguje fakt, zÇe przy tworzeniu ikonografii chrzesÂcijanÂskiej roleÎ
inspiracji odgrywaøy nie tylko teksty kanoniczne, ale roÂwniezÇ pisma apokryficzne lub legendy28. MozÇna przytaczacÂ niezliczone przykøady ilustrujaÎce epizody z zÇycia Jezusa, Jego DziecieÎctwo i MeÎkeÎ, a przede wszystkim sam Jego
wyglaÎd (np. list senatora Lentulusa, przeøozÇonego Poncjusza Piøata). Wiele
z obrazoÂw o tematyce chrystologicznej powstaøo nie z inspiracji Ewangeliami,
lecz apokryfami. KazÇda epoka tworzyøa wøasne kanony ikonograficzne, wykorzystujaÎc beÎdaÎce w obiegu toposy. To samo dotyczy ikonografii prorokoÂw,
apostoøoÂw i sÂwieÎtych.
Dotychczasowe rozwazÇania prowadzaÎ do stwierdzenia, zÇe Biblia jest KsieÎgaÎ søowa i obrazu. Wiele opisoÂw odznacza sieÎ strukturaÎ obrazowaÎ. SzczegoÂlnie
odnosi sieÎ to do ksiaÎg historycznych i przypowiesÂci Jezusa. Wiele opisoÂw obrazowych znajdujemy w psalmach i w ksieÎgach apokaliptycznych, bo nawet
rzeczy ostateczne dziaøajaÎ sugestywnie na wyobrazÂnieÎ odbiorcy.
Na ile poczynione tu uwagi odnoszaÎ sieÎ do inspiracji biblijnych w sztuce?
OdpowiedzÂ znajdujemy w dwoÂch obszarach. Jeden odnosi sieÎ do zdobienia
oraz ilustrowania tekstu biblijnego w kodeksach lub zwojach. W sÂredniowieczu
nazywano to iluminacjaÎ tekstu Biblii w rozumieniu dare lumen, poprzez stosowanie pøatkoÂw zøota i srebra oraz kolorowe laserunki. OzÇywiaøy one lustro
tekstu pisanego czarnym inkaustem29. Søowo BozÇe traktowane byøo jako najsÂwieÎtszy dar od Pana Boga. Dlatego oprawiano kodeksy w zøote oprawy, wysadzane szlachetnymi kamieniami, zdobione filigranem i emaliaÎ. Niekiedy w te
oprawy wstawiano relikwie sÂwieÎtych. A KsieÎgeÎ wnoszono procesjonalnie do
oøtarza w blasku sÂwiec i w dymie kadzideø. Eksponowano jaÎ na poczesnym
miejscu w ozdobionych krysztaøem goÂrskim pancernych skrzyniach. Aby
ochronicÂ ten skarb przed kradziezÇaÎ, przykuwano ksieÎgeÎ øanÂcuchami. Na tle
panujaÎcego analfabetyzmu KsieÎga byøa symbolem tajemnej wiedzy o Bogu
i o sÂwiecie, a takzÇe o rzeczach ostatecznych. StaÎd kult ksieÎgi przybieraø niekiedy
magicznaÎ formeÎ.
28
Problematyce inspiracji apokryfami w sztuce posÂwieÎcona byøa wystawa w Illegio (Casa
delle Esposizioni, 24 aprile ± 4 ottobre 2009), ktoÂrej towarzyszyø katalog: Apocrifi. Memorie e
leggende oltre i Vangeli, red. A. Geretti, S. Castri, Milano 2009.
29
Trudno wymienicÂ zaroÂwno same Biblie iluminowane, jak i posÂwieÎcone im opracowania.
Wzmianki o nich znajdujaÎ sieÎ w publikacjach omawiajaÎcych poszczegoÂlne okresy w dziejach tzw.
sztuki ksiaÎzÇki. Oto jeden z ostatnich przykøadoÂw takiego opracowania: Die praÈchtigsten Bibeln, red.
A. Fingernagel, Ch. Gastgeber, KoÈln 2008.
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W dekorowanych reÎkopisach szczegoÂlnie bogato zdobiony byøy inicjaøy.
JuÈrgen Gutbrod podjaÎø proÂbeÎ wyjasÂnienia, na czym polegaøa ¹siøaº inicjaøu
skupiajaÎca uwageÎ czytelnika30. Wskazaø przede wszystkim na zwiaÎzek ksieÎgi
sÂwieÎtej z liturgiaÎ KosÂcioøa. Rola przekazu Objawienia odczytywanego podczas
nabozÇenÂstw nadawaøa Biblii funkcjeÎ podobnaÎ do funkcji relikwiarza. W niej,
jak sacrum w relikwiarzu, przechowywane jest Søowo samego Boga. Dlatego
zrodziø sieÎ zwyczaj moÂwienia o Biblii jako o SÂwieÎtej KsieÎdze31.
Gutbrod wskazaø na moc Søowa wychodzaÎcego z ust Boga. Przez nie powstaø sÂwiat. Boskie Søowo (Logos) wcieliøo sieÎ w osobeÎ Jezusa Chrystusa. Siøa
i trwanie tego Søowa saÎ pewniejsze nizÇ postacÂ sÂwiata: ¹Niebo i ziemia przeminaÎ,
ale søowa moje nie przeminaÎº (Mt 24,35). Dla ludzi sÂredniowiecza wypowiedziane Søowo Boga byøo peøne tajemnicy. Wierzono nie tylko w przekaz Søowa
BozÇego w Biblii, ale wreÎcz w rzeczywistaÎ w niej obecnosÂcÂ Boga. Byøo to podstawowaÎ zasadaÎ odniesienia kultycznego do KsieÎgi32. Nierzadko wierzono nie
tylko w boskaÎ, ale i demonicznaÎ siøeÎ søowa. Pismo byøo dla analfabetoÂw niczym
wielkie misterium33.
Drugi rodzaj inspiracji ma swe odniesienie w obszarze szeroko rozumianych sztuk plastycznych, zawierajaÎcych ikonografieÎ biblijnaÎ. Jednym ze wspanialszych tego przykøadoÂw saÎ freski w Kaplicy SykstynÂskiej, dzieøo wielu renesansowych mistrzoÂw, z ktoÂrych na czoøo wybija sieÎ Michaø Anioø34. Trudno
sobie wyobrazicÂ kosÂcielne wneÎtrze, w ktoÂrym by nie byøo chociazÇby jednego

30

J. Gutbrod, Die Initiale in Handschriften des achten bis dreizehten Jahrhunderts. Stuttgart±
Berlin 1965, passim.
31
Obszerne studium na temat roli pisma w roÂzÇnych kulturach i religiach, od starozÇytnosÂci po
najnowsze czasy przynosi H.J. Martin, Storia e potere della scrittura, Bari 1990. W konteksÂcie
naszych badanÂ szczegoÂlnie przydatne saÎ rozwazÇania moÂwiaÎce o wyjaÎtkowej roli ksiaÎg w religii
mojzÇeszowej i w chrzesÂcijanÂstwie (s. 109 nn.).
32
InteresujaÎce saÎ uwagi Gutbroda (dz. cyt., passim) o zabobonnych praktykach zwiaÎzanych
z ksieÎgaÎ, np. podkøadanie ksieÎgi Pisma pod sÂpiaÎce nieochrzczone dziecko, by chronicÂ je przed
demonami, albo podawanie dziecku wraz z pierwszaÎ papkaÎ rozgotowanych strzeÎpoÂw kart wydartych z Biblii, by w ten sposoÂb zaszczepicÂ mu pobozÇnosÂcÂ. Na temat podobnych praktyk zwiaÎzanych
z kultem Biblii w Polsce sÂredniowiecznej zob. Kultura Polski sÂredniowiecznej X±XIII w., red.
J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 271.
33
GuÈnter Bandmann (Mittelalterliche Architektur als BedeutungstraÈgeri, Berlin 1951, s. 126±
129), omawiajaÎc kontekst kulturowy zwiaÎzany z budowaÎ kosÂcioøa jako Domu BozÇego, pisze o symbolice Pisma w starozÇytnosÂci i w sÂredniowieczu. SymbolikeÎ teÎ ukazuje w powiaÎzaniu z przenikaniem
kultur w nasteÎpstwie weÎdroÂwek ludoÂw. Autor czeÎsÂciowo wykorzystaø wczesÂniejsze opracowanie tej
problematyki zawarte w pracy: E.R. Curtius, Schrift- und Buchmetaphorik in der Weltliteratur, w:
Festschrift fuÈr W. Worringer zum 60. Geburtstag, KoÈnigsberg 1941, s. 61 n.
34
Na ten temat istnieje bogata literatura, do ktoÂrej zaliczajaÎ sieÎ roÂwniezÇ wydawnictwa albumowe. Na uwageÎ zasøuguje wydane, takzÇe w polskim przekøadzie, kontrowersyjne dzieøo niemieckiego jezuity, profesora historii sztuki w rzymskiej Gregorianie: H. Pfeiffer, Kaplica SykstynÂska na
nowo odkryta, KrakoÂw 2008.
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przedstawienia biblijnego. Na pewno zawsze znajdujemy wizerunek UkrzyzÇowanego Jezusa.
OglaÎdane przez nas dzieøa sztuki, powstaøe z inspiracji biblijnej powracajaÎ
w formie wyobrazÇeniowej wtedy, gdy czytamy odpowiedni fragment Pisma
SÂwieÎtego. Czytane søowo uzmysøawia, a raczej ¹unaoczniaº tekst. Zaczynamy
go wtedy poniekaÎd odbieracÂ obrazami.
* * *

DaÎzÇenie do obrazowania Boga i wydarzenÂ ze sÂwieÎtej historii zbawienia
wydaje sieÎ odpowiadacÂ ludzkim daÎzÇeniom do osiaÎgnieÎcia roÂwnowagi pomieÎdzy
sÂwiatem idei i sÂwiatem wyobrazÂni. Dlatego, pomimo kategorycznych zakazoÂw
zaczeÎto ozdabiacÂ tekst Biblii barwnymi inicjaøami i figuralnymi miniaturami,
nie wspominajaÎc juzÇ o dekoracjach rosÂlinno-zoomorficznych lub o motywach
plecionkowych albo geometrycznych, ukazujaÎcych niczym niepohamowanaÎ
fantazjeÎ miniaturzystoÂw.
Archeologia dostarcza przykøadoÂw, zÇe sami ZÇydzi nie stosowali sieÎ w peøni
do zakazoÂw wprowadzania obrazoÂw w przestrzenÂ sakralnaÎ. Jednym z bardzo
wczesnych tego przykøadoÂw saÎ malowidøa sÂcienne, datowane na lata 230±250
po narodzeniu Chrystusa, w synagodze w Dura Europos. IlustrujaÎ one wybrane
epizody biblijne, jak np. ofiarowanie Izaaka przez Abrahama, czy historieÎ
Estery. ZresztaÎ opis Arki Przymierza (2 Krn 5,1±10; 1 Krl 8,1±13) z umieszczonymi na jej pokrywie figurami CherubinoÂw ze zøota jest roÂwniezÇ przykøadem
tego, zÇe od zakazoÂw byøy wyjaÎtki.
èaÎczenie søowa i obrazu bywaøo w sposoÂb szczegoÂlny stosowane we wczesnym sÂredniowieczu w kompozycjach przybierajaÎcych formy gry intelektualnej
wyksztaøconych mnichoÂw. Lubowali sieÎ oni w uprawianiu ezoterycznej sztuki
o aluzyjnym charakterze. Po mistrzowsku zrealizowaø to Hraban Maur, benedyktynÂski opat w Fuldzie (822±842) i arcybiskup Moguncji (847±856), w traktacie De Laudibus Sanctae Crucis, napisanym ok. 840 roku. Na siedmiu caøostronicowych miniaturach zostaø wypisany biezÇaÎcy tekst zawierajaÎcy uwielbienie dla Chrystusa i Jego krzyzÇa oraz dla Ludwika PobozÇnego, jednego z synoÂw
Karola Wielkiego. Na tekst naøozÇone zostaøy malowane figury i symbole w ten
sposoÂb, zÇe swymi konturami pokrywajaÎ litery. Jednak w obreÎbie obrysu tak
aplikowanych ksztaøtoÂw zaszyfrowany zostaø metodaÎ akrostychu i palindromu
inny tekst, zawierajaÎcy modlitweÎ lub akt uwielbienia. Z tekstu poematu søawiaÎcego Boga jako dux, via, lux i vita wyodreÎbnia sieÎ krzyzÇ, na ktoÂrego ramionach (w obu kierunkach) daje sieÎ odczytacÂ dewiza: oro te ramus aramara
sumar et oro. A pod krzyzÇem na tekst naøozÇony zostaø malunek Hrabana
Maura w akcie proskynezy z modlitwaÎ, skierowanaÎ do Chrystusa. George
Henderson pisze:
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¹Arcydzieøem Hrabana, bycÂ mozÇe jest Figura I, gdy on dosøownie rysuje
wierszami wizerunek ukrzyzÇowanego Chrystusa, wiszaÎcego z wyciaÎgnieÎtymi
reÎkami. To upodobanie do øaÎczenia przedstawienia KrzyzÇa z pisanym komentarzem lub naøozÇonaÎ formuøaÎ jest bardzo znaczaÎce. KrzyzÇ, gøoÂwne plastyczne
wyobrazÇenie Wczesnego SÂredniowiecza, speøniaø encyklopedycznaÎ roleÎ. SaÎdzono, zÇe jego moc tym bardziej wzrasta, im wieÎcej objasÂniajaÎcego materiaøu
do niego doøaÎczono [...] Obrazowe przedstawienia i napisy majaÎ tu wøasÂciwie
jednakowaÎ rangeÎº35.

Tego typu kompozycje nazywano carmina figurata, a za ich twoÂrceÎ uchodziø
Optatianus Porphyrius, nadworny poeta Konstantyna Wielkiego. NasÂladowano je takzÇe w okresie nowozÇytnym. Prawdopodobnie koncepcjeÎ teÎ przejeÎli od
chrzesÂcijan niektoÂrzy skrybowie zÇydowscy, zdobiaÎc w podobnej manierze teksty hebrajskie.
Od VIII wieku zaczeÎto spisywacÂ ToreÎ w formie kodeksu z przeznaczeniem
do studiowania. Natomiast postacÂ rulonu zachowaøy ksieÎgi uzÇywane do nabozÇenÂstw. Biblioteka Narodowa w Wiedniu przechowuje interesujaÎce przykøady
XIV-wiecznych reÎkopisoÂw Tory z marginalnymi komentarzami ± masora. KoÈ NB, Cod. Hebr. 28 oproÂcz tekstu kanonicznego
deks o sygnaturze Wien, O
zawiera czytania z Tory (haftarot) i pieÎcÂ zwojoÂw na wybrane sÂwieÎta (megilot).
OdznaczajaÎ sieÎ one tym, zÇe na marginesach majaÎ rysunki przedstawiajaÎce rozmaite smoki o splecionych ogonach, pojedyncze smoki na konsoli lub naczynia
i ornamenty. OryginalnosÂciaÎ tych dekoracji jest to, zÇe wszystkie kontury nie
zostaøy narysowane liniaÎ ciaÎgøaÎ, lecz uøozÇone z bardzo drobniutkich tekstoÂw
hebrajskich. Nawet takie szczegoÂøy jak uszy smokoÂw, ich pazury i paszcze tezÇ
powstaøy z misternie zapisanych wyrazoÂw. Dodatkowo tu i oÂwdzie widniejaÎ
schematyczne rysunki, na przykøad wyposazÇenia SÂwieÎtego SÂwieÎtych w sanktuarium sÂwiaÎtyni jerozolimskiej36. Na tym przykøadzie jasno widacÂ, jak ¹søowo
obrazem sieÎ staøoº.
Ten sam sposoÂb rysowania literami zawiera roÂwniezÇ hebrajska Biblia
z Burgos w Hiszpanii, ktoÂraÎ spisaø w 1260 roku Menahem ben Abraham Malik
(Jerozolima, Jewish National and University Library, Ms. Heb. 4o 790), ktoÂrej
karteÎ o floralnych motywach zdobiaÎ szlaki i ornamenty uøozÇone z hebrajskiego
pisma o literach roÂzÇnej wielkosÂci, ktoÂre jak supeøki i sploty przeÎdzy tworzaÎ
barwny kobierzec37. Innym przykøadem jest Pentateuch z roku 1469, spisany
w Jemenie, w miejscowosÂci Sana'a (London, British Library, Ms. Or. 2348).
Mamy tu przykøad tzw. dekoracji dywanowej, poniewazÇ ornamet i bardzo

G. Henderson, Wczesne SÂredniowiecze, tø. P. Paszkiewicz, Warszawa 1987, s. 242.
Die praÈchtigsten Bibeln..., s. 29±35; tamzÇe oproÂcz reprodukcji komentarz i charakterystyka
tych zabytkowych reÎkopisoÂw.
37
TamzÇe, s. 48±49, pl. 5.
35
36
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drobne, filigranowe pismo saÎ tak ze sobaÎ splecione, jak waÎtek i osnowa w kobiercu38.
Podziw budzaÎ filigranowe rysunki, wykonane pismem hebrajskim, odtwarzajaÎce architektoniczne maswerki katedry w Ratyzbonie z caøym bogactwem
motywoÂw floralno-zoomorficznych, zapisanych na frontispisie do KsieÎgi KapøanÂskiej ± Leviticus (Regensburg?, pocz. XIV w.; Kopenhaga, The Royal
Library, Ms. Hebr. 11)39.
NiektoÂre z hebrajskich Biblii nasÂladujaÎ w dekoracjach wzory miniatorstwa
utrwalone w kodeksach chrzesÂcijanÂskich. Jednym z takich przykøadoÂw jest tzw.
Shocken Bible, spisana w poøudniowo-zachodnich Niemczech na poczaÎtku XIV
w. (Jerozolima, Shocken Institut Library, Ms. 14840). Frontispis do Genesis ±
Bereshit zawiera 46 poøaÎczonych kwietno-listkowymi gaøaÎzkami medalionoÂw,
ilustrujaÎcych historieÎ poczaÎtkoÂw od Adama i Ewy azÇ do proroka Baalama
z osÂlicaÎ z KsieÎgi Liczb40. A wielkaÎ søaweÎ osiaÎgneÎøa ilustrowana Biblia Morgana
(New York, Morgan Library, Ms. 638) oraz bogato zdobiony tzw. Psaøterz sÂw.
Ludwika (Paris, Bibl. Nat., Ms. lat. 10525)41.
Znane saÎ ilustrowane Haggady sÂredniowieczne, w ktoÂrych wysteÎpujaÎ miniatury caøostronicowe albo wøamane bezposÂrednio w tekst, ktoÂrego saÎ ilustracjaÎ. NalezÇaÎ one do rodzaju ilustracji ad verbum i z reguøy majaÎ charakter narracyjny, a ich tematykeÎ wyznacza kontekst literacki, np. DziecieÎctwo MojzÇesza,
Plagi egipskie (Golden Hggadah hiszpanÂskiej proweniencji z Katalonii, ok.
1320±1330; London, British Library, Ms. Add. 27210), PrzejsÂcie przez Morze
Czerwone, SÂwieÎtowanie Paschy (Rylands Haggadah, Walencja, 2 cÂw. XIV w.;
Manchester, The John Rylands University Library, Ms. 6), Objawienie na Synaju, WeÎdroÂwka IzraelitoÂw przez pustynieÎ (Sarajevo Haggadah, Katalonia, 3
cÂw. XIV w.; Sarajewo, Zemaljski Musej).
Do tej idei tworzenia rysunkoÂw z liter i hebrajskich wyrazoÂw sieÎgnaÎø zÇyjaÎcy
w Pøocku artysta grafik Devi TuszynÂski (1915±2002). Wydaø on KsieÎgeÎ PsalmoÂw,
ilustrowanaÎ rysunkami. Repertuar jego motywoÂw jest bardzo bogaty. TworzaÎ go
ciaøa astralne, elementy zÇywioøoÂw jak ogienÂ i woda, ziemia i powietrze; ludzie
i zwierzeÎta; drzewa i kwiaty; instrumenty muzyczne i litery alfabetu oraz symbole
geometryczne. Wszystko zostaøo utworzone z pisma. Tu tezÇ ¹søowo obrazem sieÎ
staøoº. W katalogu do wystawy, zorganizowanej w 1999 roku w Muzeum Mazowieckim w Pøocku42 autor w jeÎzyku peønym metafor tak opisaø swoje prace:
38

J. Gutmann, Hebrew Manuscript Paiting, New York 1978, s. 40, pl. 1, 2; s. 49, pl. 5. Autor
prezentuje kilkanasÂcie iluminowanych kodeksoÂw hebrajskich zawierajaÎcych rozmaite ksieÎgi biblijne.
39
TamzÇe, s. 82±83, pl. 22.
40
TamzÇe, s. 74±75, pl. 18.
41
TamzÇe, s. 62.
42
KsieÎga PsalmoÂw. Ilustracje i wyboÂr tekstoÂw Devi TuszynÂski, Pøock 1999, s. 7. Publikacja
towarzyszaÎca wystawie Devi TuszynÂski ± ¹KsieÎga PsalmoÂwº i inne miniatury, Muzeum Mazowieckie w Pøocku, czerwiec±sierpienÂ 1999.
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¹Od dwudziestu lat tworzeÎ Psalmy. Moja epoka byøa czarna, ale ja wyszedøem
z potopu. PraceÎ swojaÎ dedykujeÎ zamordowanym krewnym, ktoÂrzy wzniesÂli sieÎ
nad ogniem i odfruneÎli na skrzydøach spalonych i ponumerowanych. Patrzyli
na czarny dym unoszaÎcy sieÎ nad naszym maøym bratem MonÂkiem zagazowanym w OsÂwieÎcimiu. Czarny kolor pozostaø w moim pioÂrze i w peÎdzlu [...]
Niech muzyka mojej kreski ukoøysze jego pamieÎcÂ. Niech kartki papieru beÎdaÎ
jego kamieniem nagrobnym, trwaøym znakiem na pamiaÎtkeÎ ludzkosÂci, symbolem sÂlepej epoki, ktoÂra byøa naszaÎ epokaÎ. I ktoÂra nie powtoÂrzy sieÎ nigdy. Na
wieki wiekoÂw...º.

Przedstawione w duzÇym skroÂcie zagadnienie obrazowania Biblii usÂwiadamia, zÇe wciaÎzÇ trzeba odsÂwiezÇacÂ i pogøeÎbiacÂ refleksjeÎ nad przydatnosÂciaÎ, a czasami wreÎcz koniecznosÂciaÎ obrazoÂw w procesie przekazu prawd wiary, np. w katechezie. ZÇyjemy w cywilizacji obrazu i religia potrzebuje obrazoÂw, jako medium komunikacji z dzisiejszym sÂwiatem.
The Bible in Art ± a Word Became a Picture
Summary
The article presents a relation between a word and a picture against a background of art theology developing in Christianity. Such an assumption releases from
the presentation of a selection of illustrations to biblical texts. Assumed deliberations have a form of an outline illustrated by the examples from the field of miniature
painting and engraving, depicting in a literal sense a transformation of a word into
a picture. The studies from the field of a word function in faith tradition created the
whole theological and biblical literature. On the other hand analyses of the analogical role of a picture in Christianity are relatively new and only seldom are they
conducted by theologians or art historians.
The title of the present dissertation constitutes a travesty of a sentence announced by St. John in the prologue of his Gospel: ºAnd the Word was made fleshº
(1:14). When John is talking about the Logos it means in our perspective a written
word, that is the Revelation described in the Bible. Based on what St. Paul said in the
Letter to the Romans (10:14±18) the expression: Fides ex auditu started to be used in
theology. The question of the role of a picture in religion can be encapsulated in
a paraphrase of this expression, as: Fides ex visu. Certain people in specific circumstances acquire faith through the sense of sight, through image.
The Prophets attributed to pictures magic forces and the power of influencing
human souls. Therefore they pushed them into the field of magic and witchcraft, into
the world of dark forces, using signs. According to their teaching a real cult does not
need any material signs. A monotheistic religion wants to remain a religion based on
reading and not watching ¹suspiciousº pictures. Rejecting visual representations, the
Old Testament favours verbal symbols. And not only has the image of a false god
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become the idol, but also a false image of the true God. The invisible God can be
described, but not painted. Art is too weak to show the greatness of God. The
undescribed God remained invisible. He made himself known to people only
through the revealed word and depicting Him in paintings was forbidden because
it was a threaten to the primary Plan of Salvation. In such an approach a word
becomes a power and the rejected picture becomes weak because it is useless and
even harmful. This was well expressed by ReÂgis Debray, who wrote that art with its
altars, paintings and figures was too heavy to be carried by the Jew, this eternal
wanderer, on his way. Thus he took the book.
Despite strict bans we can find in the Old Testament statements containing
human longing for watching God, either during the sleep as in the case of patriarch
Jacob, or in a ¹face-to-faceº meeting as Moses at Mount Sinai, or in a prophetic
seeing as it was experienced e.g. by Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, or the other
ones ¹seeingº.
The situation changed in the New Testament, when the eternal Logos ± the son
of God became a man. It was possible to see God through the incarnate Word, as
Jesus Christ became the most ideal icon of God. The incarnation gave a possibility of
depicting the one that was so far Invisible. This can be contained in a sentence that
¹the Word was made a pictureº. The Mystery of the Incarnation was invoked by the
iconodules at the Second Council of Nicea, in 787.
Christianity is a religion of a word and a picture, but Protestants are different
from Catholics in their approach to pictures. Taking a doctrinal assumption on the
sole primacy of a word (sola Scriptura), certain sections of the Reformation rejected
a picture as a form of superstition. The specific character of Protestant art became
the custom of placing citations from the Bible on paintings, or even placing the sole
citations or the sentences of the Reformation in altar reredos.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia w sztuce, søowo i obraz, teologia obrazu
K e y w o r d s: Bible in art, word and picture, picture theology
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Shocken Bible, spisana w okolicach Konstancji, ok. 1300, frontispis do Genesis ± bereshit
zawiera 46 medalionoÂw ilustrujaÎcych historieÎ poczaÎtkoÂw od Adama i Ewy azÇ do proroka Baalama
z osÂlicaÎ z KsieÎgi Liczb (Jerozolima, Shocken Institut Library, Ms. 14840).
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Birds' Head Haggadah, spisana w poøudniowych Niemczech, ok. 1300,
miniatury na marginesie ilustrujaÎ hymn Dayyeinu: z prawej ± ZÇydzi zbierajaÎcy manneÎ na pustyni,
z lewej ± MojzÇesz odbierajaÎcy tablice Prawa na Synaju (Jerozolima, Israel Museum, Ms. 180/57).
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Zbiorczy reÎkopis Rothschilda, poÂønocne Wøochy, ok. 1450±1480,
fragment z miniaturaÎ ukazujaÎcaÎ gosÂcineÎ Abrahama (Jerozolima, Israel Museum)
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Musa Nama (KsieÎga MojzÇesza) z Shahin, reÎkopis judeo-perski, Iran 1686, miniatury przedstawiajaÎ
epizody z legendy dziecieÎctwa MojzÇesza (Jerozolima, Israel Museum)
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Samuel Dreznitz, Karta z BøogosøawienÂstwem, Mikulov na Morawach, 1755,
w arkadowych niszach stojaÎ MojzÇesz i Aaron (Jerozolima, Israel Museum)
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PoczaÎtek KsieÎgi PowtoÂrzonego Prawa, tzw. Castro-Pentateuch, poøudniowe Niemcy 1344
(Jerozolima, Israel Museum)
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Tora, Haftarot, Megilot (Leviticus), wielka masora w ksztaøcie smoka, Francja (?),
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Numeri), wielka masora w ksztaøcie smoka na kolumnie, Francja (?),
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Exodus), wielka masora w ksztaøcie smoka gryzaÎcego øapeÎ, Francja (?),
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Genesis), wielka masora w ksztaøcie dwoÂch splecionych smokoÂw fragment,
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
Francja (?), przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Genesis), wielka masora w ksztaøcie dwoÂch splecionych smokoÂw fragment,
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
Francja (?), przed 1348 (WiedenÂ, O
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Tora, Haftarot, Megilot (Genesis), wielka masora w ksztaøcie dwoÂch splecionych smokoÂw fragment,
È sterreichische Nationalbibliothek, Cod. Hebr. 28)
Francja (?), przed 1348 (WiedenÂ, O
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Petrus Bellot i Petrus le Gras, Zwiastowanie Maryi Pannie wg traktatu Jana Szkota,
miedzioryt 1613
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Devi TuszynÂski, ilustracja do Ps. 77(76),21 SÂwietna przeszøosÂcÂ pociechaÎ w niedoli,
Pøock ok. 1990

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 4 ± 2009

KS. IRENEUSZ PAWLAK

BIBLIA W MUZYCE: KANTYKI NOWEGO TESTAMENTU
W POLSKIEJ MONODII LITURGICZNEJ
Â SKIM II
PO SOBORZE WATYKAN
SoboÂr WatykanÂski II zainicjowaø kolejnaÎ w dziejach KosÂcioøa reformeÎ liturgii. O przeprowadzeniu tej historycznej decyzji wiele juzÇ powiedziano i napisano1. Na kanwie wspomnianej reformy wypada podjaÎcÂ szczegoÂøowy, dotaÎd nieopracowany temat, dotyczaÎcy miejsca i roli kantykoÂw Nowego Testamentu
w odnowionej liturgii, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem ich muzycznego aspektu.

I. WYJASÂNIENIE POJEÎCÂ

Problemem kluczowym stajaÎ sieÎ usÂcisÂlenia terminologiczne. Jest to kwestia
niezmiernie trudna do rozstrzygnieÎcia, gdyzÇ niebudzaÎce waÎtpliwosÂci definicje
saÎ czeÎsto niemozÇliwe do sprecyzowania. Wiele bowiem poszczegoÂlnych okresÂlenÂ ksztaøtowaøo sieÎ ewolucyjnie, a ich znaczenie wielokrotnie ulegaøo zmianom. Przykøadowo mozÇna wymienicÂ takie pojeÎcia, jak kosÂcielny, liturgiczny,
biblijny, sakralny, ktoÂre to terminy pozostajaÎ niezwykle wazÇne w kwestiach
obrzeÎdoÂw KosÂcioøa i zwiaÎzanej z nimi muzyki2. WøasÂnie odpowiednie nazewnictwo pozwala na przejrzyste prowadzenie toku mysÂlowego oraz na uniknieÎcie

1
W jeÎzyku polskim nalezÇy odnotowacÂ kilka podstawowych pozycji: Wprowadzenie do liturgii,
red. F. Blachnicki i in. PoznanÂ 1967; Liturgika ogoÂlna, red. R. Zielasko, Lublin 1973; Mszaø ksieÎgaÎ
zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, red. B. Nadolski, PoznanÂ 1989; B. Nadolski, Liturgika, t. 1±4, PoznanÂ
1989±1992; H.J. Sobeczko, Zgromadzeni w imieÎ Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego,
Opole 1999. Fundamenty odnowy w dziedzinie muzyki liturgicznej zawierajaÎ m.in. nasteÎpujaÎce
prace: J. Waloszek, Teologia muzyki. WspoÂøczesna mysÂl teologiczna o muzyce, Opole 1997; R. Tyraøa, Soborowa odnowa muzyki kosÂcielnej w Polsce, KrakoÂw 2000; I. Pawlak, Muzyka liturgiczna
po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle dokumentoÂw KosÂcioøa, Lublin 2001.
2
A. Hughes, Medieval Manuscripts for Mass and Office. A guide to their organization and
terminology, Toronto 2004, s. XXXVI±XXXVIII.
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niedomoÂwienÂ czy nawet bøeÎdoÂw. Dla naszych rozwazÇanÂ zasadnicze wydajaÎ sieÎ
nasteÎpujaÎce terminy: kantyk, psalm, hymn, piesÂnÂ oraz monodia liturgiczna.

1. KANTYK

Jest to jedna z najstarszych form poetyckich i muzycznych. Spotykamy jaÎ
i w ksieÎgach Starego Testamentu (poza KsieÎgaÎ PsalmoÂw), i w Nowym Testamencie. Od czasoÂw apostolskich byø kantyk uzÇywany w publicznych modlitwach KosÂcioøa oraz w czasie zgromadzenÂ wiernych3. Od samego poczaÎtku miaø
struktureÎ psalmowaÎ, dlatego zalicza sieÎ go do poematoÂw tego samego rodzaju
literackiego i wykonuje na sposoÂb psalmu4. Dopiero Ojcowie KosÂcioøa (Augustyn, Hieronim, Bazyli Wielki, Jan Chryzostom) okresÂlili psalm jako sÂpiew wykonywany z towarzyszeniem instrumentoÂw, a kantyk ± bez tego akompaniamentu5. CzeÎsto kantyk nazywano takzÇe hymnem biblijnym, a to ze wzgleÎdu na
jego tresÂcÂ: sÂpiew o charakterze pochwalnym, søawiaÎcy Boga w Jego dziele
stworzenia i odkupienia6. Kantyki Nowego Testamentu saÎ wyrazem wdzieÎcznosÂci chrzesÂcijan za nowe zÇycie w Duchu SÂwieÎtym. W nich tezÇ wspoÂlnota KosÂcioøa wyznaje Chrystusa jako Pana sÂwiata7.
PojeÎcie canticum do øacinÂskiego przekøadu Biblii wprowadziø sÂw. Hieronim8. Z tego tezÇ wzgleÎdu teksty poetyckie przeznaczone do sÂpiewu a wyjeÎte
ze Starego i Nowego Testamentu nazywano w ciaÎgu wielu stuleci kantykami.
Mamy wieÎc kantyk MojzÇesza (Pwt 32,1±43), Anny (1 Sm 2,1±10), Izajasza
(Iz 26,9±20), trzech møodzienÂcoÂw (Dn 3,52±88) i inne, a takzÇe kantyki ewangeliczne: Magnificat (èk 1,46±55), Benedictus (èk 1,68±79) i Nunc dimittis
(èk 2,29±32). TeÎ samaÎ nomenklatureÎ zachowaøy oficjalne ksieÎgi liturgiczne,
a za nimi takzÇe sÂpiewniki przedsoborowe np. SÂpiewnik kosÂcielny Jana Siedleckiego (1953, 1959), SÂpiewnik parafialny Wojciecha Lewkowicza (1961 ) i inne.
Problemy powstaøy z chwilaÎ przekøadu ksiaÎg liturgicznych na jeÎzyki narodowe. NiektoÂre kraje zachowaøy dawnaÎ terminologieÎ, staÎd francuskie søowo
cantique, angielskie canticle, wøoskie i hiszpanÂskie cantico9. Wydania niemieckie przyjeÎøy nazweÎ Lobgesang (por. Gotteslob, KoÈln 1975); podobnie w jeÎzyku
J. SÂcibor, Kantyk, w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. 8, Lublin 2000, kol. 631±632.
Hughes, dz. cyt., nr 205.
5 Â
Scibor, art. cyt., kol. 632.
6
TamzÇe.
7
A. Tronina, Kantyk. W Biblii, EK, t. 8, kol. 632.
8
N. VelimirovicÂ, Canticle. General, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
red. S. Sadie, London 2001, s. 49±50; J. McKinnon, Canticum, w: Die Musik in Geschichte und
Gegenwart, cz. 2, red. L. Finscher, Kassel 1995, kol. 378±379.
9
McKinnon, Canticum, kol. 379.
3
4
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søowackim mamy ChvaÂlospev (ZhudobneneÂ VesÏpery na nedele a sviatki, SpisÏska
Kapitula 1997). W tych jeÎzykach przetøumaczono zatem pojeÎcie kantyk na
¹sÂpiew chwaøyº.
W jeÎzyku polskim okresÂleniem kantyk posøugiwaøy sieÎ wszystkie sÂpiewniki
przedsoborowe. Ale nawet po zakonÂczeniu soboru wiele edycji sÂpiewnikowych
zachowaøo teÎ tradycyjnaÎ nazweÎ. Przykøadem mozÇe bycÂ SÂpiewnik kosÂcielny Jana
Siedleckiego (Opole 1980, 1982, KrakoÂw 1987, 1990, 2005). Wydany w 1982
roku pierwszy tom Liturgii godzin wprowadziø na okresÂlenie kantyku termin
piesÂnÂ. Ta terminologia zostaøa zastosowana we wszystkich ksieÎgach liturgicznych wydanych po 1982 roku. Stosuje jaÎ takzÇe wieÎkszosÂcÂ sÂpiewnikoÂw. A wieÎc
nazweÎ kantyk zamieniano nie tylko na psalm lub hymn ± o czym juzÇ wspomniano ± ale takzÇe na søowo piesÂnÂ. Nie dziwi brak rozroÂzÇnienia na wøasÂciwe formy
w pierwotnym chrzesÂcijanÂstwie. Szybko jednak, bo juzÇ w I wieku po Chr., wyodreÎbniono je, przypuszczalnie pod wpøywem klasycznych tekstoÂw deuteropawøowych: Kol 3,16 i Ef 5,19, w ktoÂrych jest mowa o psalmach, hymnach i ¹piesÂniach peønych duchaº10. Czy jednak nazwa piesÂnÂ jest terminem wøasÂciwym?

2. PSALM

Psalmami nazywa sieÎ utwory poetyckie zamieszczone w KsieÎdze PsalmoÂw. PosÂroÂd gatunkoÂw literackich psalmoÂw wymienia sieÎ m.in. hymny11,
psalmy dzieÎkczynne, psalmy ufnosÂci, lamentacje, psalmy pouczajaÎce12. ProÂbeÎ
zdefiniowania psalmu podjeÎøa Kalina Wojciechowska. Jej zdaniem, psalm jest
tekstem liryczno-poetyckim, ktoÂry charakteryzujaÎcaÎ nasteÎpujaÎce cechy: 1)
rytmika polegajaÎca na systemie sylab akcentowanych i nieakcentowanych,
przy czym istotne znaczenie posiadajaÎ te pierwsze, zasÂ jednostkeÎ metrycznaÎ
stanowi stych z 2, 3 lub 4 akcentowanymi sylabami; 2) okres (werset) skøadajaÎcy sieÎ z kilku stychoÂw; 3) metrum: 3+3 akcentowane sylaby lub 3+2 akcentowane sylaby (tzw. metrum elegijne ± kina); 4) paralelizm: synonimiczny,
antytetyczny, klimaktyczny, zachodzaÎcy pomieÎdzy stychami; 5) strofa: obejmujaÎca z reguøy jeden motyw, niebeÎdaÎca z reguøy jednostkaÎ rytmicznaÎ13.
Literacka i muzyczna forma psalmodii opiera sieÎ na nieregularnej døugosÂci
strof. KazÇdy wers skøada sieÎ z dwoÂch lub trzech czesÂci (hemistychoÂw) oddzie10

Tronina, art. cyt., kol. 632.
Przykøadem zamiennego uzÇywania nazwy ¹hymnº i ¹psalmº jest Ewangelia wedøug sÂw.
Mateusza: ¹I gdy odsÂpiewali hymn, wyszli ku GoÂrze Oliwnejº (26,30). NiewaÎtpliwie chodziøo
o jeden z psalmoÂw tworzaÎcych Hallel, to jest zbioÂr psalmoÂw od 113±118, lub Wielki Hallel, czyli
Ps 136, ktoÂry sÂpiewano na zakonÂczenie uczty paschalnej. Zob. Pismo sÂwieÎte Starego i Nowego
Testamentu, CzeÎstochowa 2008, s. 2201.
12
W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, KrakoÂw 1983, s. 16±22.
11
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lonych sÂrednioÂwkaÎ, co nadaje poezji nieco swobodniejszy charakter14. OficjalnaÎ definicjeÎ psalmoÂw znajdujemy w Institutio generalis de Liturgia horarum (1971). W swobodnym przekøadzie brzmi ona nasteÎpujaÎco: ¹Psalmy nie
peøniaÎ roli czytanÂ ani proÂsÂb uøozÇonych do modlitwy swobodnej, ale saÎ utworami poetyckim przeznaczonymi do uwielbienia. JesÂli wieÎc niekiedy mogøy
bycÂ uzÇywane w formie czytanÂ, to ze wzgleÎdu na swoÂj rodzaj literacki søusznie
nazywajaÎ sieÎ po hebrajsku Tehilim, tzn. «sÂpiewy pochwalne», a w jeÎzyku
greckim psalmoi, to jest «sÂpiewy wykonywane przy dzÂwieÎku psalterium».
RzeczywisÂcie, wszystkie psalmy majaÎ charakter muzyczny, a to okresÂla odpowiedni sposoÂb ich wykonywania. Dlatego powinno sieÎ zachowacÂ ten muzyczny charakter nawet woÂwczas, gdy nasteÎpuje recytacja bez sÂpiewu, przez
jednaÎ osobeÎ, lub po cichuº (nr 103)15. W innych ksieÎgach biblijnych, znajdujaÎ
13

K. Wojciechowska, Psalm, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, red. T. Gadacz, B. Milerski,
Warszawa 2003, s. 296. Zob. takzÇe: WsteÎp, w: KsieÎga psalmoÂw z komentarzami i marginaliami
z Biblii Jerozolimskiej, red. A. CholewinÂski, Lublin 1991, s. 1; Borowski, dz. cyt., s. 7 nn.
14
Borowski, dz. cyt., s. 7±10.
15
Oryginalny tekst øacinÂski przedstawia sieÎ nasteÎpujaÎco: ¹Psalmi non sunt lectiones neque
preces, oratione soluta compositae, sed poemata laudativa. Etsi ergo aliquando more lectionis
proferri potuerunt, tamen e genere suo litterario recte in lingua hebraica vocantur Tehilim, id
est «cantica laudativa» et in lingua graeca psalmoi, id est «cantica ad sonum psalterii proferenda».
Vere enim omnibus psalmis inest indoles quaedam musica, qua determinatur modus conveniens
proferendi. Quare etsi psalmus sine cantu recitatur, immo a solo et in silentio, regatur oportet
indole sua musica...º Oficjalne tøumaczenie na jeÎzyk polski, zamieszczone w Liturgii godzin, t. 1 nie
oddaje w peøni ani litery, ani ducha tekstu øacinÂskiego: ¹Psalmy nie saÎ przeznaczone do czytania,
nie saÎ tezÇ modlitwami pisanymi prozaÎ, lecz utworami poetyckimi i piesÂniami uwielbienia. JezÇeli
wieÎc niekiedy mogøy bycÂ uzÇywane w formie czytanÂ, to jednak søusznie, z uwagi na ich rodzaj
literacki, nazywajaÎ sieÎ po hebrajsku Tehilim, to znaczy «piesÂni uwielbienia», a po grecku psalmoi
czyli «piesÂni wykonywane przy dzÂwieÎku harfy». Istotnie, wszystkie psalmy majaÎ charakter muzyczny, a to okresÂla odpowiedni sposoÂb ich wykonywania. Dlatego psalm musi zachowacÂ ten swoÂj
charakter roÂwniezÇ i wtedy, gdy jest odmawiany, nawet przez jednaÎ osobeÎ i po cichu...º Tøumaczenie
to okazuje sieÎ nieprecyzyjne. Autor przekøadu uzÇywa wyøaÎcznie terminu ¹piesÂnÂº (azÇ cztery razy)
w tych przypadkach, gdzie z punktu widzenia muzycznego powinno sieÎ znalezÂcÂ okresÂlenie ¹sÂpiewº.
Na podstawie tego tekstu mozÇna by uznacÂ psalmy za formeÎ piesÂni, co jest niezgodne z tenorem
oryginaøu i definicjaÎ piesÂni. Z kolei søowo ¹psalteriumº przetøumaczono jako ¹harfaº. Z historii
instrumentoÂw muzycznych uzÇywanych w starozÇytnosÂci wynika, zÇe byøy woÂwczas rozpowszechnione
instrumenty strunowe szarpane, tzw. chordofony. Pierwsze miejsce wsÂroÂd nich zajmowaøo psalterium. OczywisÂcie, harfa, lira, lutnia, cytra tezÇ nalezÇaÎ do chordofonoÂw, ale saÎ to instrumenty odmienne od psalterium. Zob. hasøo Chordofony, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski,
Warszawa 1995, s. 155 oraz hasøo Psalterium, tamzÇe, s. 790. Por. takzÇe A. Buchner, Encyklopedia
instrumentoÂw muzycznych, RaciboÂrz 1995, s. 71 nn. Na nieprecyzyjnosÂcÂ tøumaczenÂ dokumentoÂw
KosÂcioøa zwracali juzÇ uwageÎ tacy autorzy, jak B. Bodzioch (SÂpiewy Liturgii godzin Triduum Paschalnego w jeÎzyku polskim po Soborze WatykanÂskim II, Lublin 1994, s. 58 [mps pracy magisterskiej ± Biblioteka KUL]) oraz I. Pawlak (Formy choraøu gregorianÂskiego w polskojeÎzycznych
obrzeÎdach po Soborze WatykanÂskim II, ¹Liturgia Sacraº 4(1998) nr 1, s. 75); por. P. Kulita,
Wybrane sÂpiewy nieszporoÂw niedzielnych w polskich sÂpiewnikach katolickich po Soborze WatykanÂskim II, Lublin 2008, s. 86±87. ZachodzaÎce w polskich przekøadach dokumentoÂw KosÂcioøa
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sieÎ teksty, ktoÂre wykazujaÎ wiele pokrewienÂstwa z psalmami nie tylko co do
tresÂci, ale i co do formy. Nazywamy je kantykami16. NiewaÎtpliwie budowa
formalna kantyku odwzorowuje struktureÎ psalmu. BycÂ mozÇe z tego wzgleÎdu
w psaøterzu bizantyjskim do psalmoÂw doøaÎczono dziewieÎcÂ kantykoÂw ze Starego i Nowego Testamentu. NoszaÎ one tam nazweÎ Ai Ennea Oidai (¹DziewieÎciu PiesÂniº). W liturgii wczesnochrzesÂcijanÂskiej podczas søuzÇby BozÇej stosowano jeszcze wieÎkszy zasoÂb kantykoÂw. ¹DziewieÎcÂ PiesÂniº wprowadzono
w KosÂciele bizantyjskim do laudesoÂw dopiero przed 550 rokiem. Byøy one
sÂpiewane przez solisteÎ, a lud po kazÇdym wersecie lub po dwoÂch dopowiadaø
refren, ktoÂrym byøo pierwsze zdanie kantyku. Na konÂcu doøaÎczano maøaÎ doksologieÎ. StaÎd wøasÂnie wywodzi sieÎ nowa forma poetycka: kantyk, w ktoÂrej
muzyka i tekst miaøy jednakowo wazÇne znaczenie17. A zatem kantyku nie
mozÇna utozÇsamiacÂ z psalmem, mimo ich podobienÂstwa formalnego.
3. HYMN

Hymnem nazywamy uroczysty, podniosøy sÂpiew pochwalny18. W Biblii jest
to sÂpiew skierowany do Boga, wielbiaÎcy Jego majestat, chwaøeÎ i dobrocÂ19.
W liturgii zasÂ tekst hymnu peøni funkcjeÎ wprowadzenia w tajemniceÎ dnia, przypomina prawdy wiary i etapy historii zbawienia lub tezÇ przedstawia zÇycie i cnoty
sÂwieÎtych20. W najszerszym tego søowa znaczeniu (takzÇe muzycznym) hymn
okresÂla sieÎ jako poezjeÎ o tematyce pochwalnej i dzieÎkczynnej21. SÂw. Augustyn
uwazÇa, zÇe tekst, aby moÂgø bycÂ uwazÇany za hymn, musi speøniacÂ trzy warunki:
Oportet ergo, ut si sit hymnus, habeat haec tria: et laudem, et Dei, et canticum22.
NajczeÎsÂciej jednak za hymny uznaje sieÎ sÂpiewy utrzymane w sÂcisÂlejszej formie
jeÎzykowej, wywodzaÎce sieÎ zaroÂwno z nabozÇenÂstw, jak i religijnej poezji o charakterze medytacyjnym23. Najstarsze hymny byøy pisane prozaÎ. Opierano sieÎ
bowiem woÂwczas na nasteÎpstwie zgøosek døugich i kroÂtkich, a nie na rytmie czy
o wiele poÂzÂniejszym rymie24. Wyksztaøcona zwrotkowa forma hymnu stanowi
uogoÂlnienia i uproszczenia powodujaÎ niejasnosÂcÂ i zamieszanie w interpretacji zÂroÂdeø, co w konsekwencji doprowadza do stosowania roÂzÇnego rodzaju praktyk niezgodnych z intencjaÎ prawodawcy.
16
S. èach, Psalm, w: PodreÎczna encyklopedia biblijna, t. 2, red. E. DaÎbrowski, PoznanÂ±
Warszawa±Lublin 1959, s. 373±374.
17
E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, tø. M. KazinÂski, KrakoÂw 2006,
s. 52±54.
18
A. Bednarek, Hymn, EK, t. 6, Lublin 1993, kol. 1360.
19
H. Langkammer, Hymn. W Biblii, EK, t. 6, kol. 1361.
20
S. Lech, Hymn. W liturgii, EK, t. 6, kol. 1363.
21
A. Reginek, Repertuar hymnoÂw diecezji krakowskiej, w: Musica medii aevi, t. 8, red.
J. Morawski, KrakoÂw 1991, s. 142.
22
TamzÇe.
23
TamzÇe.
24
B. Nadolski, Liturgika, t. 1, PoznanÂ 1989, s. 105.
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caøkiem odreÎbnaÎ dziedzineÎ poezji i muzyki. Dlatego tezÇ kantyki mozÇna nazywacÂ hymnami jedynie w sensie analogicznym, ze wzgleÎdu na ich podniosøaÎ
tresÂcÂ. W tym tezÇ znaczeniu nazwy ¹hymnº w stosunku do kantyku uzÇywa sieÎ
czeÎsto w egzegezie biblijnej. Natomiast budowa literacko-muzyczna stanowi
o ich zupeønie odmiennej formie. W liturgii za hymn uwazÇa sieÎ utwoÂr zwrotkowy, staÎd tezÇ nie mozÇna go mylicÂ z kantykiem. Ten ostatni bowiem wzorowany
jest na psalmie. Absurdem byøoby odwroÂcenie nazewnictwa i okresÂlanie hymnu
jako kantyk. W tym miejscu jeszcze raz trzeba z naciskiem podkresÂlicÂ, zÇe na
sÂpiewy skøada sieÎ tekst i melodia. SaÎ to skøadniki roÂwnorzeÎdne. Ograniczanie
ich interpretacji tylko do tekstu zubozÇa sÂpiew jako caøosÂcÂ i pozbawia go istotnego elementu ± muzyki. Natomiast w sÂpiewach liturgicznych nie do przyjeÎcia
byøoby pomijanie melodii (np. w ocenie danego utworu), gdyzÇ ona speønia nie
tylko roleÎ formotwoÂrczaÎ, ale stanowi roÂwniezÇ o wartosÂci estetycznej konkretnej
kompozycji. A zatem pomieÎdzy hymnem a kantykiem zachodzi istotna roÂzÇnica,
ktoÂra nie pozwala na wymiennosÂcÂ nazewnictwa.

Â
4. PIESÂN

NajkroÂcej rzecz ujmujaÎc, piesÂniaÎ nazywamy utwoÂr wokalny do tekstu lirycznego25. W sferze muzyki artystycznej rozroÂzÇniamy piesÂnÂ solowaÎ i piesÂnÂ choÂralnaÎ, natomiast w twoÂrczosÂci ludowej jest to zazwyczaj poezja rymowana lub
rytmizowana o regularnej budowie zwrotkowej. Nieco inaczej przedstawia
sieÎ piesÂnÂ kosÂcielna, tworzona w jeÎzykach narodowych. PodstaweÎ stanowi tekst
o charakterze religijnym, o metrycznej formie i stroficznej budowie, melodia
zasÂ musi nadawacÂ sieÎ do sÂpiewania w grupie z mozÇliwosÂciaÎ wielokrotnego
zastosowania26. PiesÂnÂ kosÂcielna nie jest ani piesÂniaÎ artystycznaÎ (jak np. piesÂni
Schuberta czy Karøowicza), ani piesÂniaÎ ludowaÎ sensu stricto. Jest ona otwarta
na obydwie strony, tzn. nosi w sobie cosÂ z pierwszej, jak i drugiej, ale z zÇadnaÎ
z nich sieÎ nie identyfikuje. MozÇna powiedziecÂ, zÇe piesÂni kosÂcielne saÎ na ogoÂø
wytworami rzemiosøa artystycznego. PodlegajaÎ tezÇ innej ocenie anizÇeli dzieøa
muzyki autonomicznej27.
Niemal w kazÇdym narodzie wytworzyøa sieÎ w ciaÎgu wiekoÂw ustalona tradycja piesÂni kosÂcielnych. Kolejne epoki wnosiøy do niej nowe zdobycze techniczne, ale w zasadzie istota piesÂni pozostaøa ta sama. NiewaÎtpliwie piesÂnÂ kosÂcielna
25

Hasøo: PiesÂnÂ, w: Encyklopedia muzyki, s. 689.
TakaÎ definicjeÎ sformuøowaø R. Skeris (cyt. za: P. TarlinÂski, ZasÂpiewajmy Panu piesÂnÂ nowaÎ ±
czyli jakaÎ?, w: SÂpiew wiernych w odnowionej liturgii (Sympozja 2), red. R. PosÂpiech, P. TarlinÂski,
Opole 1993, s. 41.
27
K. Mrowiec, Kryteria oceny piesÂni kosÂcielnych, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 31(1978) nr 3,
s. 145±146.
26
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wzorowana jest na hymnach, z ktoÂrymi øaÎczy jaÎ czeÎsto pochodzenie oraz struktura formalna. Dlatego nauka o piesÂni zostaøa wøaÎczona do dyscypliny zwanej
hymnologiaÎ. W tym konteksÂcie rodzi sieÎ pytanie, czy kantyk mozÇna nazwacÂ
piesÂniaÎ? Obydwie te formy øaÎczy jedno: sÂpiew. Ale na tym podobienÂstwo sieÎ
konÂczy. Zgoøa bowiem odmienna jest forma literacka i muzyczna obu tych
gatunkoÂw. Zaskoczeniem byøo wieÎc nazwanie piesÂniaÎ kantykoÂw Starego i Nowego Testamentu w polskim przekøadzie Liturgii godzin. Mamy wieÎc ¹piesÂnÂ
Annyº, ¹piesÂnÂ MojzÇeszaº, ¹piesÂnÂ Zachariaszaº, ¹piesÂnÂ Symeonaº i inne. BycÂ
mozÇe zadecydowaøo o tym rozumienie søownikowe: canticum = piesÂnÂ. W kazÇdym razie nie kierowano sieÎ ani strukturaÎ tekstu, ani formaÎ muzycznaÎ, co
w praktyce liturgicznej ma ogromne i podstawowe znaczenie. Taka terminologia jawnie køoÂci sieÎ z formalnymi zaøozÇeniami obu tych gatunkoÂw.
Przeprowadzone rozumowanie skøania do wniosku, zÇe omawiane pojeÎcia
ukøadajaÎ sieÎ w dwie paralele:
PsalmÐÐÐÐÐÐ±Kantyk
HymnÐÐÐÐÐÐ±PiesÂnÂ
MozÇna je rozpatrywacÂ wyøaÎcznie na pøaszczyzÂnie poziomej. Natomiast krzyzÇowanie wertykalne: psalm ± hymn, psalm ± piesÂnÂ lub kantyk ± hymn, kantyk ±
piesÂnÂ wprowadza pojeÎciowy zameÎt i przesøania wøasÂciwaÎ klasyfikacjeÎ wymienionych form muzycznych. Dlatego tradycyjnej nazwie kantyk, okresÂlajaÎcej
sÂpiewy uøozÇone na wzoÂr psalmoÂw i pochodzaÎce z innych ksiaÎg biblijnych nizÇ
KsieÎga PsalmoÂw, nalezÇaøoby przywroÂcicÂ odebrane jej pierwotne i odreÎbne znaczenie28.

5. MONODIA LITURGICZNA

NiejednorodnosÂcÂ terminu monodia jest wynikiem historycznego ksztaøtowania sieÎ tego gatunku. Na samym poczaÎtku dotyczyø on muzyki wykonywanej
przez jednego sÂpiewaka i to zazwyczaj z towarzyszeniem instrumentoÂw. Po
1600 roku uksztaøtowaø sieÎ styl tzw. monodii akompaniowanej. Wykonywano
jaÎ z towarzyszeniem basso continuo, co w zapisie nutowym ograniczaøo sieÎ do
podania gøosu basowego wspartego skroÂconym zanotowaniem struktury harmonicznej utworu. Byøy to cyfry okresÂlajaÎce interwaøy. Na ich podstawie wykonawca odtwarzaø (improwizowaø) caøosÂcÂ ¹harmonizacjiº29. Taka monodia
staøa sieÎ gøoÂwnym sÂrodkiem wyrazu w kantacie, operze czy oratorium. Na
pierwsze miejsce wysunieÎto tekst, ktoÂry w okresie poÂzÂnego renesansu zostaø
zatarty przez wybujaøaÎ polifonieÎ.
28
29

Pawlak, Formy choraøu gregorianÂskiego, s. 74±75.
Hasøo: Basso continuo, w: Encyklopedia muzyki, s. 83.

318

KS. IRENEUSZ PAWLAK

PojeÎcie monodia przeniesiono z czasem na sÂpiewy jednogøosowe wykonywane bez towarzyszenia instrumentalnego. W istocie rzeczy w tym przypadku
mamy do czynienia z monofoniaÎ, czyli z muzykaÎ pozbawionaÎ elementu harmonicznego, a opierajaÎcaÎ sieÎ wyøaÎcznie na melodii. W kulturze europejskiej takaÎ
czystaÎ monofonieÎ reprezentujaÎ: muzyka antyku, choraø gregorianÂski, sÂpiew
bizantyjski, wiele piesÂni ludowych i inne. WspoÂøczesna literatura muzykologiczna przyjeÎøa termin monodia liturgiczna na okresÂlenie twoÂrczosÂci postgregorianÂskiej30. Po Soborze WatykanÂskim II pojeÎciem tym objeÎto takzÇe wspoÂøczesne
jednogøosowe sÂpiewy w jeÎzykach narodowych (msze liturgiczne, psalmy, kantyki, hymny, piesÂni)31. W tym ostatnim znaczeniu monodia wiaÎzÇe sieÎ z podjeÎtymi przez nas rozwazÇaniami nad kantykami Nowego Testamentu, gdyzÇ ± tøumaczone na jeÎzyk polski ± podlegajaÎ one prawidøom wypracowanym dla monodii
liturgicznej, czyli majaÎcej zastosowanie w oficjalnych obrzeÎdach KosÂcioøa.

ÂW
II. KLASYFIKACJA I PRZEKèADY TEKSTO

Kantyki Nowego Testamentu dzielaÎ sieÎ na wieÎksze (maiora) i mniejsze
(minora). WieÎksze zostaøy zaczerpnieÎte z Ewangelii, staÎd nazywa sieÎ je ewangelicznymi; mniejsze pochodzaÎ z innych ksiaÎg Nowego Testamentu32.
1. KANTYKI WIEÎKSZE

Jak juzÇ zaznaczono, nalezÇaÎ do nich: kantyk Zachariasza (Benedictus), kantyk NajsÂwieÎtszej Maryi Panny (Magnificat) oraz kantyk Symeona (Nunc dimittis). KazÇdy z nich zasøuguje na blizÇsze rozpatrzenie, a to ze wzgleÎdu na ich
znaczenie w obrzeÎdach liturgicznych.

1.1. BENEDICTUS

W polskich ksieÎgach liturgicznych oraz w sÂpiewnikach kosÂcielnych wydanych po Soborze WatykanÂskim II odnajdujemy dwa przekøady tego kantyku.
30

J. Pikulik, Klasyczne formy choraøu gregorianÂskiego oraz monodii liturgicznej, w: Muzyka
sakralna. Materiaøy z seminarioÂw ¹Gaude Materº, red. J. Masøowska, Warszawa 1998, s. 17, 24.
31
I. Pawlak, Metodologia badanÂ nad monodiaÎ liturgicznaÎ, w: ¹Studia Nauk Teologicznych
PANº 2007 t. 2, red. M. Rusecki, Lublin 2007, s. 353.
32
W. Apel, Gregorian Chant, Bloomington 1958, s. 20±22; SÂcibor, art. cyt., kol. 632; Hughes,
dz. cyt., nr 205.
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Pierwszy, przypisany jutrzni, przyjaÎø postacÂ psalmowaÎ: brak okresÂlonego rytmu
i rymu, a takzÇe nieregularnosÂcÂ døugosÂci poszczegoÂlnych wersoÂw. Jest wykonywany w codziennej liturgii godzin. Tøumaczenie to posiada walor tekstu wzorcowego. Jego autorem jest prawdopodobnie Marek Skwarnicki33.
Bøogosøawiony Pan, BoÂg Izraela,*
bo lud swoÂj nawiedziø i wyzwoliø.
I wzbudziø dla nas moc zbawczaÎ *
w domu swego søugi, Dawida.
Jak zapowiedziaø od dawna *
przez usta swych sÂwieÎtych prorokoÂw,
ZÇe nas wybawi od naszych nieprzyjacioÂø *
i z reÎki wszystkich, ktoÂrzy nas nienawidzaÎ;
ZÇe naszym ojcom okazÇe miøosierdzie *
i wspomni na swe sÂwieÎte przymierze,
Na przysieÎgeÎ, ktoÂraÎ zøozÇyø *
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, zÇe z mocy nieprzyjacioÂø wyrwani, *
søuzÇycÂ Mu beÎdziemy bez trwogi,
W pobozÇnosÂci i sprawiedliwosÂci przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecieÎ, zwacÂ sieÎ beÎdziesz prorokiem NajwyzÇszego, *
gdyzÇ poÂjdziesz przed Panem przygotowacÂ Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznacÂ zbawienie *
przez odpuszczenie grzechoÂw.
DzieÎki serdecznej litosÂci naszego Boga, *
z jakaÎ nas nawiedzi z wysoka WschodzaÎce SøonÂce,
By osÂwiecicÂ tych, co w mroku i cieniu sÂmierci mieszkajaÎ,*
aby nasze drogi skierowacÂ na drogeÎ pokoju.
Chwaøa Ojcu i Synowi, *
i Duchowi SÂwieÎtemu.
Jak byøa na poczaÎtku, teraz i zawsze, *
i na wieki wiekoÂw. Amen.

Drugi przekøad zostaø sporzaÎdzony w formie rytmizowanej i rymowanej, na
wzoÂr psalmodii Franciszka KarpinÂskiego (1741±1825). Poeta odszedø w niej od
typowej dla psalmoÂw wersyfikacji paralelnej i zastosowaø struktureÎ stroficznaÎ34.
Autorem przekøadu jest ks. Wojciech Danielski (1935±1985). Ten, w praktyce
rzadko stosowany tekst, w formie 14-zgøoskowca, ukazaø sieÎ po raz pierwszy
33

Kulita, dz. cyt., s. 50.
A. Reginek, ¹PiesÂni nabozÇneº Franciszka KarpinÂskiego oraz psalmy w jego tøumaczeniu
w przekazach zÂroÂdøowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne, Katowice 2005,
s. 390.
34
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drukiem w 1978 roku (¹Allelujaº. ZbioÂr sÂpiewoÂw mszalnych i pielgrzymkowych, red. J. Zawitkowski, Warszawa 1978, s. 418).
Niechaj beÎdzie uwielbiony BoÂg nasz, Pan nad pany,
bo nawiedziø i wyzwoliø lud swoÂj, Lud Wybrany.
Bo nas podnioÂsø i moc Jego znowu wsÂroÂd nas widacÂ
przez tych sÂwieÎtych, ktoÂrych znalazø z potomstwa Dawida.
Wedøug swojej obietnicy, ktoÂraÎ w czasach dawnych
ogøaszali nam prorocy søowem Jego søawni.
Przyrzekø przez nich, zÇe wybawi nas od nieprzyjacioÂø,
i zÇe zÇadnej nienawisÂci nie da nas wytracicÂ.
Przyrzekø, zÇe dla naszych ojcoÂw beÎdzie miøosierny,
zÇe przymierza nie zapomni, zÇe nam beÎdzie wierny,
ZÇe dotrzyma swej przysieÎgi wobec Abrahama,
ktoÂry staø sieÎ ojcem wiernych, gdy sieÎ nie zaøamaø.
Przyrzekø, zÇe my, dzieci wiary, wolni z reÎki wrogoÂw,
niewzruszenie beÎdziem mogli søuzÇycÂ tylko Bogu.
W pobozÇnosÂci wiodaÎc zÇycie i w sprawiedliwosÂci
przez dzienÂ kazÇdy, coraz blizÇej spotkania w wiecznosÂci.
Tak cieÎ dzisiaj, dziecieÎ swoje, Pan BoÂg potrzebuje,
bysÂ szedø przed nim jako prorok, co drogeÎ gotuje.
I wsÂroÂd Ludu Jego gøosiø naukeÎ zbawienia,
aby wszyscy dostaÎpili grzechoÂw przebaczenia.
Bo w swym sercu sieÎ lituje, Pan, BoÂg WszechmogaÎcy,
i dlatego wciaÎzÇ przychodzi, jak WschodzaÎce SøonÂce.
By rozproszycÂ grozeÎ sÂmierci tym, co zÇyjaÎ w mroku,
i nawroÂcicÂ ich na drogeÎ, ktoÂra daje pokoÂj.
Chwaøa, czesÂcÂ i uwielbienie w TroÂjcy Jedynemu,
Bogu Ojcu, i Synowi, Duchowi SÂwieÎtemu:
Temu, ktoÂry byø w wiecznosÂci, ktoÂry jest na niebie,
ktoÂry przyjdzie w konÂcu czasoÂw, by nas wziaÎcÂ do siebie.

1.2. MAGNIFICAT

Kantyk Maryi jest bez waÎtpienia najpopularniejszym tekstem, ktoÂry doczekaø sieÎ nie tylko licznych opracowanÂ muzycznych35, ale takzÇe wielu przekøadoÂw.
Po Soborze WatykanÂskim II zachowaøo sieÎ w wydaniach zÂroÂdøowych azÇ pieÎcÂ
tøumaczenÂ na jeÎzyk polski, ktoÂre funkcjonujaÎ z roÂzÇnaÎ czeÎstotliwosÂciaÎ w liturgii
i poza niaÎ.
35

BeÎdzie o nich mowa w ostatnim punkcie niniejszego opracowania.
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PierwszaÎ, podstawowaÎ wersjeÎ zawiera Liturgia godzin. Podobnie, jak przy
Benedictus, jest to tekst o nieregularnej budowie wzorowanej na psalmach.
Autorem przekøadu jest Marek Skwarnicki36.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje sieÎ duch moÂj w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzaø na unizÇenie swojej SøuzÇebnicy. *
Oto bowiem odtaÎd bøogosøawicÂ mnie beÎdaÎ wszystkie pokolenia,
GdyzÇ wielkie rzeczy uczyniø mi Wszechmocny,*
a Jego imieÎ jest sÂwieÎte.
Jego miøosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, ktoÂrzy sieÎ Go bojaÎ.
Okazaø moc swego ramienia, *
Rozproszyø pyszniaÎcych sieÎ zamysøami serc swoich.
StraÎciø wøadcoÂw z tronu,*
a wywyzÇszyø pokornych.
Gøodnych nasyciø dobrami,*
a bogatych z niczym odprawiø.
UjaÎø sieÎ za swoim søugaÎ, Izraelem,*
pomny na swe miøosierdzie,
Jak obiecaø naszym ojcom,*
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwaøa Ojcu... Jak byøo na poczaÎtku...

Najstarszy tekst, podobnie jak poprzedni, o nieregularnej budowie, pochodzi z polskiego przekøadu Biblii ks. Jakuba Wujka37. Zachowaøy go niektoÂre
sÂpiewniki sÂlaÎskie (np. SÂpiewnik archidiecezji katowickiej, Katowice 2000,
s. 774).
Wielbi dusza moja Pana *
i rozradowaø sieÎ duch moÂj w Bogu, Zbawicielu moim.
IzÇ wejrzaø na pokoreÎ søuzÇebnicy swojej.*
Oto bowiem odtaÎd bøogosøawionaÎ zwacÂ mnie beÎdaÎ wszystkie narody.
Albowiem uczyniø mi wielkie rzeczy,*
ktoÂry mozÇny jest i sÂwieÎte imieÎ Jego.
A miøosierdzie Jego od narodu do narodoÂw *
bojacych sieÎ Jego.
Uczyniø moc ramieniem swoim,*
rozproszyø pyszne mysÂlaÎ serca swego.
36

Kulita, dz. cyt., s. 70, 94.
A. BanÂczyk, Wybrane sÂpiewy nieszporoÂw niedzielnych w polskich sÂpiewnikach katolickich
z lat 1802±1963, Lublin 2006, s. 103 [komps pracy magisterskiej ± Biblioteka KUL].
37
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ZøozÇyø mocarzy z stolicy,*
a podwyzÇszyø pokorne.
èaknaÎce napeøniø dobrami,*
a bogaczy z niczym wypusÂciø.
PrzyjaÎø Izraela, søugeÎ swego,*
wspomniawszy na miøosierdzie swoje.
Jako moÂwiø do ojcoÂw naszych,*
Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.
Chwaøa Ojcu... Jak byøa na poczaÎtku...

Trzecia wersja przekøadu zostaøa spopularyzowana przez sÂpiewniki z terenu SÂlaÎska i Wielkopolski. Najstarszy tekst zostaø opublikowany w 1856 roku
(J. Nachbar, Choraø, czyli dostateczny zbioÂr melodyj do przeszøo 700 piesÂni
katolickich w jeÎzyku polskim, Berlin 1856). Do dnia dzisiejszego jest wykonywana w nieszporach z udziaøem ludu38. Jak dotaÎd, nie udaøo sieÎ ustalicÂ jej
autora. Przekøad zostaø sporzaÎdzony w formie rymowanego 8-zgøoskowca.
Wielbij, duszo moja, Pana,*
ktoÂrasÂ od Niego wybrana
I wesel sieÎ w Bogu swoim,*
co jest Zbawicielem moim.
Wejrzaø on z swojej stolicy*
na pokoreÎ søuzÇebnicy.
I po wszystkie wieki czczonaÎ *
chce JaÎ miecÂ bøogosøawionaÎ.
Moc najwyzÇsza mnie wsøawiøa,*
kiedy dla mnie uczyniøa
Cuda nigdy nie pojeÎte,*
ktoÂrej imieÎ zawsze sÂwieÎte.
A litosÂcÂ od pokolenia *
do pokolenÂ i zbawienia
Tych, co sieÎ Boga leÎkajaÎ*
i Panem Go swym uznajaÎ.
Wszechmocny Pan niesÂmiertelnaÎ*
moc okazaø swojaÎ dzielnaÎ,
Gdy mysÂli pysznych rozproszyø*
i dumne serca pokruszyø
BohateroÂw dumnomeÎzÇnych,*
gdy straÎciø z tronu poteÎzÇnych,
A pokornych wyprowadziø*
i na tronach ich osadziø.

38

TamzÇe, s. 101±102.
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Gdy ubogich bogactwami *
dom napeøniø i skarbami,
A pogardziø bogatymi *
i zroÂwnaø ichz ubogimi.
SøugeÎ swego, kiedy w staøaÎ *
wziaÎø opiekeÎ swaÎ wspaniaøaÎ
Izraela, miøosierny *
BoÂg w przymierzach swoich wierny,
KtoÂre z naszymi przodkami,*
Abrahama potomkami,
Uczyniø i zawarø staøe *
i na wieki wiecznie trwaøe.
Chwaøa Ojcu i Synowi,*
SÂwieÎtemu takzÇe Duchowi
Niech beÎdzie wszeÎdzie stateczna *
teraz i na wieki wieczna.

PodobnaÎ jak ta wersja popularnosÂciaÎ cieszy sieÎ przekøad rymowany nieznanego autora pochodzaÎcy prawdopodobnie z XVIII wieku. Najstarszy przekaz
drukowany zachowaø sieÎ w sÂpiewniku z 1802 roku (P. Folwarski, SÂpiewnik,
KrakoÂw 1802). Jest on rozpowszechniony przez sÂpiewniki pochodzaÎce gøoÂwnie
z terenu Maøopolski39. Tekst ten zawiera roÂwniezÇ SÂpiewnik liturgiczny (Lublin
1991). Autor zastosowaø budoweÎ 13-zgøoskowaÎ wersoÂw.
Uwielbiaj, duszo moja, søaweÎ Pana mego,
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
BoÂg moÂj, zbawienie moje, jedyna otucha.
BoÂg mi rozkoszaÎ serca i weselem ducha.
Bo mile przyjaÎcÂ raczyø swej søugi pokoreÎ,
øaskawym okiem wejrzaø na Dawida coÂreÎ.
Przeto wszystkie narody, co ziemieÎ osieÎdaÎ,
odtaÎd bøogosøawionaÎ mnie nazywacÂ beÎdaÎ.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
ktoÂrego moc przedziwna, sÂwieÎte imieÎ Jego.
KtoÂrzy sieÎ Pana bojaÎ, szczeÎsÂliwi na wieki,
bo z nimi miøosierdzie z rodu w roÂd daleki.
Na caøy sÂwiat pokazaø moc swych ramion sÂwieÎtych,
rozproszyø dumne mysÂli gøoÂw pychaÎ nadeÎtych.
Wyniosøych zøozÇyø z tronu, znikczemniø wielmozÇne,
wywyzÇszyø, uwielmozÇniø w pokoreÎ zamozÇne.
Gøodnych nasyciø hojnie i w dobra spanoszyø,
bogaczoÂw z torbaÎ pusÂciø i neÎdznie rozproszyø.
39

TamzÇe, s. 100.
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PrzyjaÎø do øaski søugeÎ, Izraela cnego,
wspomniaø nanÂ, uzÇyczyø mu miøosierdzia swego.
Wypeøniø, co byø przyrzekø niegdysÂ ojcom naszym:
Abramowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy sÂpiewajmy Bogu w TroÂjcy Jedynemu,
chwaøa Ojcu, Synowi, Duchowi SÂwieÎtemu.
Jak byøa na poczaÎtku, tak zawsze niech beÎdzie,
teraz i na wiek wiekoÂw niechaj søynie wszeÎdzie.

Ostatni, piaÎty przekøad, autorstwa ks. Wojciecha Danielskiego, ukazaø sieÎ
po raz pierwszy w sÂpiewniku Alleluja (Warszawa 1978). Jest to najbardziej
poetycka wersja kantyku NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, utrzymana w konwencji
8-zgøoskowca.
Duchem caøym wielbieÎ Boga, ZbawceÎ jedynego,
bo w Nim samym odnajdujeÎ radosÂcÂ zÇycia mego.
Bo na swojaÎ søuzÇebniceÎ wejrzaø unizÇonaÎ
i mnie odtaÎd wszyscy beÎdaÎ zwacÂ bøogosøawionaÎ.
Sprawiø we mnie dzieøaÎ swoje nigdy niepojeÎte,
On Wszechmocny, On NajwyzÇszy, On sam jeden sÂwieÎty.
On, ktoÂry przez pokolenia beÎdzie miøosierny
dla kazÇdego, kto Mu søuzÇy i chce bycÂ Mu wierny;
On, ktoÂry swaÎ moc objawia, gdy pysznych ponizÇa
i rozprasza kazÇdy zamiar, ktoÂry Mu ublizÇa.
On, co straÎcicÂ mozÇe wøadcoÂw, pokornych wynosicÂ,
karmi gøodnych, a bogaczom kazÇe innych prosicÂ.
On, jak rzekø Abrahamowi i ojcom søug swoich
to pamieÎta, i dzisÂ przy nas miøosierny stoi.
Chwaøa, czesÂcÂ i uwielbienie w TroÂjcy Jedynemu
Bogu Ojcu i Synowi, Duchowi SÂwieÎtemu.
Temu, ktoÂry byø w wiecznosÂci, ktoÂry jest na niebie,
ktoÂry przyjdzie w konÂcu czasoÂw, by nas wziaÎcÂ do siebie.
1.3. NUNC DIMITTIS

Kantyk Symeona nie stanowiø inspiracji do przekøadoÂw poetyckich. W ksieÎgach liturgicznych oraz sÂpiewnikach funkcjonuje tylko jedno jego tøumaczenie:
oficjalne, a zawarte w Liturgii godzin i przeznaczone do wykonywania w completorium. Autorem przekøadu jest Marek Skwarnicki.
Teraz, o Panie, pozwoÂl odejsÂcÂ swemu søudze w pokoju,*
wedøug søowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzaøy Twoje zbawienie,*
ktoÂre przygotowaøesÂ wobec wszystkich narodoÂw:
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SÂwiatøo na osÂwiecenie pogan *
i chwaøeÎ ludu Twego, Izraela.
Chwaøa Ojcu... Jak byøa na poczaÎtku...

Jak zatem wynika z przytoczonych zÂroÂdeø, najwieÎkszaÎ popularnosÂciaÎ cieszyø
sieÎ i nadal sieÎ cieszy kantyk Maryi. Na drugim miejscu znajduje sieÎ kantyk
Zachariasza. Kantyk Symeona pozostaje w cieniu poprzednich.
2. KANTYKI MNIEJSZE

NazwaÎ taÎ, jak juzÇ zaznaczono, obejmujemy teksty pisane w formie kantyku,
a pochodzaÎce z pozaewangelicznych ksiaÎg Nowego Testamentu. Weszøy one do
uzÇytku liturgicznego po Soborze WatykanÂskim II, zajmujaÎc miejsce trzeciego
psalmu w nieszporach.
Liturgia godzin wykorzystuje nasteÎpujaÎce teksty: Wszyscy ci, ktoÂrych prowadzi (Rz 8,14±17), O gøeÎbokosÂci bogactw (Rz 11,33±36), Gdybym moÂwiø jeÎzykami (1 Kor 13,1±8.13), Bøogosøawiony niech beÎdzie (Ef 1,3±10), BoÂg wskrzesiø Jezusa (Ef 1,20b±23a), Chrystus Jezus (Flp 2,6±11), Z radosÂciaÎ dzieÎkujcie
Ojcu (Kol 1,11c±20), Chwalcie Pana (1 Tm 3,16), Niech beÎdzie bøogosøawiony
(1 P 1,3±9), Chrystus cierpiaø za was (1 P 2,21±24), BoÂg jest sÂwiatøosÂciaÎ
(1 J 1,5b.7.9; 2,1b±2), Chrystus nie sam siebie (Hbr 5,5.7±9), Godzien jestesÂ,
Panie (Ap 4,11; 5,9.10.12), DzieÎki Ci skøadamy, Panie (Ap 11,17±18; 12,10b±
12a), Wielkie i godne podziwu (Ap 15,3±4), Zbawienie, chwaøa i moc (Ap
19,1c±2a. 5b±7).
Razem wøaÎczono do liturgii 16 nowych tekstoÂw. Wszystkie one zachowaøy
formeÎ tøumaczenia o nieregularnej budowie wersoÂw, upodabniajaÎc sieÎ w ten
sposoÂb do psalmoÂw.

III. FUNKCJE LITURGICZNE

Kantyki Nowego Testamentu peøniøy w przeszøosÂci i nadal peøniaÎ roÂzÇnorakie funkcje liturgiczne. Przede wszystkim saÎ przeznaczone dla oficjum
brewiarzowego, w ktoÂrym peøniaÎ roleÎ strukturalnaÎ. WysteÎpujaÎ jednak takzÇe
w liturgii mszalnej i sporadycznie w liturgii sakramentoÂw i sakramentalioÂw.
Ze wzgleÎdu na ich wyjaÎtkowaÎ rangeÎ wieÎcej miejsca posÂwieÎcimy kantykom
ewangelicznym. One to bowiem wiodaÎ prym posÂroÂd wszystkich sÂpiewanych
tekstoÂw.
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1. KANTYK ZACHARIASZA

JuzÇ w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa wøaÎczano Benedictus do modlitw
porannych. Pierwszym pisanym sÂwiadectwem na obecnosÂcÂ tego kantyku w laudesach jest Reguøa sÂw. Benedykta z ok. 540 roku40. WiaÎzÇe sieÎ to sÂcisÂle z tresÂciaÎ
sÂpiewu. Søowa moÂwiaÎce o tym, zÇe ¹nas nawiedzi z wysoka WschodzaÎce SøonÂceº,
sytuujaÎ ten kantyk w poblizÇu porannego uwielbienia Boga i zwiaÎzanej z nim od
starozÇytnosÂci pamieÎci o Zmartwychwstaniu41. Z tego tezÇ wzgleÎdu w Galii nazywano Benedictus ¹Prorokiemº (propheta), gdyzÇ oznajmia przyjsÂcie SøonÂca
sprawiedliwosÂci42. Mimo ewolucji oficjum i zmiennosÂci w ciaÎgu wiekoÂw wielu
jago elementoÂw, kantyk Zachariasza stanowi staøy, nienaruszalny element
modlitwy porannej43.
Po Soborze WatykanÂskim II Benedictus znalazø zastosowanie takzÇe w liturgii mszalnej. Peøni on mianowicie roleÎ psalmu responsoryjnego i to dwukrotnie:
w czwartek 27. tygodnia zwykøego (rok II) oraz w poniedziaøek 29. tygodnia
zwykøego (rok I). Ponadto fragment kantyku ( ¹A ty, dziecieÎ, zwacÂ sieÎ beÎdziesz
prorokiem NajwyzÇszegoº) wykorzystano w wersecie allelujatycznym na dzienÂ
Narodzenia sÂw. Jana Chrzciciela44.
2. KANTYK MARYI

Magnificat zostaøo przeznaczone na Nieszpory jako najwazÇniejszy sÂpiew tej
godziny kanonicznej. Ze wzgleÎdu na swaÎ tresÂcÂ zostaøo przypisane modlitwie
wieczornej juzÇ od czasoÂw sÂw. Benedykta, chocÂ przedtem w Galii wykonywano
je w jutrzni45. Peøne wdzieÎcznosÂci uwielbienie Boga przez MaryjeÎ zespala sieÎ
z wieczornym podzieÎkowaniem za mijajaÎcy dzienÂ i Odkupienie46. Wykonywanie Magnificat w Nieszporach staøo sieÎ praktykaÎ standardowaÎ. Ten kantyk
stanowi punkt centralny wieczornej godziny dnia i byø zawsze traktowany z nie40

J. Kowalczyk, BenedyktynÂska reguøa, EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 258.
Kunzler, Liturgia KosÂcioøa, s. 564.
42
Nadolski, Liturgika, t. 2, s. 223.
43
J. Bisztyga, ¹Psalteriumº Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako pierwszy dokument
potrydenckiego choraøu gregorianÂskiego w Polsce, Lublin 2009, s. 96 [komps rozprawy doktorskiej
± Biblioteka KUL].
44
Zmiana funkcji sÂpiewoÂw liturgicznych nie jest niczym nowym. Ze zjawiskiem tym spotykamy sieÎ jeszcze przed Soborem WatykanÂskim II. Jako przykøad mozÇe posøuzÇycÂ sekwencja Stabat
Mater, ktoÂra raz peøniøa roleÎ sekwencji (w sÂwieÎto Siedmiu BolesÂci NMP ± 15 IX), innym razem
w dzienÂ Siedmiu BolesÂci (piaÎtek po Niedzieli Pasyjnej) odmawiano jaÎ jako hymn w oficjum. Po
Soborze WatykanÂskim II wyøaÎczono z uzÇytku mszalnego sekwencjeÎ Dies irae i po podziale na trzy
czeÎsÂci przeznaczono jej funkcjeÎ hymnu w ostatnim tygodniu roku liturgicznego.
45
Nadolski, Liturgika, t. 2, s. 223.
46
M. Kunzler, Liturgia KosÂcioøa, tø. L. Balter, PoznanÂ 1999, s. 564.
41
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zwykøaÎ czciaÎ, wøaÎcznie z postawaÎ stojacaÎ, znakiem krzyzÇa podczas intonacji,
a takzÇe z okadzeniem oøtarza. Jego tekst staø sieÎ takzÇe inspiracjaÎ do powstania
licznych kompozycji wielogøosowych47.
Przepisy liturgiczne po Soborze WatykanÂskim II pozwalajaÎ na øaÎczenie
z MszaÎ sÂw. jutrzni i nieszporoÂw: ¹JesÂli Jutrznia [...] poprzedza bezposÂrednio
MszeÎ sÂw., woÂwczas [...] po Komunii sÂw. i towarzyszaÎcym jej sÂpiewie wykonuje
sieÎ kantyk Bøogosøawiony Pan, BoÂg Izraela wraz z jego antyfonaÎ (OgoÂlne
wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 94); ¹Nieszpory øaÎczy sieÎ z MszaÎ sÂw. podobnie jak JutrznieÎ [...]º (nr 96). Na mocy tej normy kantyki wieÎksze stajaÎ sieÎ
wtedy sÂpiewami uwielbienia po Komunii sÂwieÎtej. NiezalezÇnie od tego obydwa
kantyki saÎ dosÂcÂ czeÎsto polecane przez sÂpiewniki jako samodzielne sÂpiewy
uwielbienia (por. SÂpiewy uwielbienia, oprac. I. Pawlak, Lublin 1993 i 1997).
SzczegoÂlnie uprzywilejowany jest kantyk NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, ktoÂry zalecany jest jako sÂpiew dzieÎkczynny z okazji jubileuszu 25-lecia i 50-lecia maøzÇenÂstwa.
Podobnie jak Benedictus, takzÇe Magnificat søuzÇy w liturgii mszalnej jako
psalm responsoryjny. Lekcjonarz mszalny umieszcza ten kantyk po czytaniu
w II niedzieleÎ Adwentu (rok B), w soboteÎ XII tygodnia zwykøego (rok I),
a takzÇe w nasteÎpujaÎce sÂwieÎta i wspomnienia: NMP Opolskiej (21 VI), NMP
SÂwieÎtolipskiej (11 VIII), NMP Kalwaryjskiej (13 VIII), NajsÂwieÎtszego Imienia
Maryi (12 IX), NMP RoÂzÇanÂcowej (7 X) oraz w mszach wspoÂlnych o NajsÂwieÎtszej Maryi Pannie. Magnificat przeznaczony jest takzÇe jako sÂpiew dzieÎkczynny
w roÂzÇnego rodzaju bøogosøawienÂstwach, np. bøogosøawienÂstwo kobiety po urodzeniu dziecka, bøogosøawienÂstwo z okazji jakiegokolwiek dzieÎkczynienia, podczas posÂwieÎcenia zioÂø i kwiatoÂw w uroczystosÂcÂ WniebowzieÎcia NMP.
3. KANTYK SYMEONA

Nunc dimittis zostaø zøaÎczony z modlitwaÎ przed spoczynkiem (completorium). Po raz pierwszy wspomina o nim nie sÂw. Benedykt, ale Amalary z Metzu
(ok. 850)48, chocÂ sama kompleta zostaøa wprowadzona do tzw. cursus monasticus wczesÂniej, co potwierdza sÂw. Bazyli Wielki (329±379)49. Przypuszcza sieÎ
tezÇ, zÇe Nunc dimittis do liturgii komplety wprowadziø papiezÇ Grzegorz Wielki
(ok. 540±604)50. Ponadto kantyk na trwaøe wszedø do liturgii procesyjnej w dniu
47
S. Czajkowski, Magnificat. W muzyce, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 811±812; V. Przerembska, Kantyk ¹Magnificatº jako inspiracja dawnych wielogøosowych opracowanÂ muzycznych, ¹Liturgia Sacraº 5(1999) nr 2, s. 365±379.
48
Kunzler, dz. cyt., s. 564.
49
K. Borowczyk, S. Cichy, W. GoÂralski, Godziny kanoniczne. W KosÂciele rzymskokatolickim,
EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 1242.
50
TamzÇe, kol. 1242±1243.
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Ofiarowania PanÂskiego (2 II). SzczegoÂlnaÎ kariereÎ zrobiøa antyfona Lumen ad
revelationem zaczerpnieÎta z tego kantyku, uzÇywana w czasie wspomnianej procesji, a takzÇe jako werset przed EwangeliaÎ w tymzÇe dniu oraz w czwartek
oktawy BozÇego Narodzenia (29 XII).
4. KANTYKI MNIEJSZE

Jak juzÇ wspomniano, po Soborze WatykanÂskim II nastaÎpiøa historyczna
zamiana w ukøadzie liturgii nieszpornej. PomijajaÎc fakt, zÇe podobnie jak inne
godziny kanoniczne, skøada sieÎ ona z trzech psalmoÂw, to w miejsce ostatniego
psalmu wprowadzono kantyki zaczerpnieÎte z pozaewangelicznych ksiaÎg Nowego Testamentu. W ten sposoÂb kantyki mniejsze staøy sieÎ zasadniczaÎ czeÎsÂciaÎ
nieszporoÂw. PoszczegoÂlne teksty kantykoÂw øaÎczaÎ sieÎ z konkretnymi dniami
liturgicznymi:
Wszyscy ci, ktoÂrych prowadzi
O gøeÎbokosÂci bogactw
Gdybym moÂwiø jeÎzykami
Bøogosøawiony niech beÎdzie

±
±
±
±

BoÂg wskrzesiø Chrystusa
Chrystus Jezus istniejaÎc

±
±

Chwalcie Pana

±

Chrystus nie sam siebie

±

Niech beÎdzie bøogosøawiony
Chrystus cierpiaø za was

±
±

BoÂg jest sÂwiatøosÂciaÎ
Godzien jestesÂ, Panie

±
±

DzieÎki Ci skøadamy
Wielkie i godne podziwu

±
±

wtorek II i IV tygodnia
sÂroda II i IV tygodnia
czwartek II i IV tygodnia
poniedziaøek I i III tygodnia; teksty
wspoÂlne o NMP, o apostoøach, o pasterzach, o dziewicach, o sÂwieÎtych
meÎzÇczyznach, o sÂwieÎtych kobietach
niedziela II i IV tygodnia (II nieszpory)
niedziela I i III tygodnia ( I nieszpory);
Narodzenie PanÂskie ( I nieszpory);
oficjum za zmarøych
Objawienie PanÂskie (I nieszpory);
Przemienienie PanÂskie (II nieszpory)
niedziela II i IV tygodnia w Wielkim
PosÂcie (I nieszpory)
poniedziaøek II i IV tygodnia
niedziela I, II, III i IV tygodnia
w Wielkim PosÂcie (II nieszpory)
piaÎtek II i IV tygodnia
wtorek I i III tygodnia; teksty wspoÂlne o wielu meÎczennikach i o jednym
meÎczenniku
czwartek I i III tygodnia
piaÎtek I i III tygodnia; Objawienie
PanÂskie (II nieszpory), teksty wspoÂlne o pasterzach, o sÂwietych MeÎzÇczyznach
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± niedziela I i III tygodnia (II nieszpory);
posÂwieÎcenie kosÂcioøa (I i II nieszpory)

Ponadto wybrane teksty z kantykoÂw søuzÇaÎ jako wersety przed EwangeliaÎ
w liturgii mszalnej:
Chrystus staø sieÎ posøuszny (Flp 2,8)
Bøogosøawiony niech beÎdzie (Ef 1,3)
Godzien jestesÂ, Panie, (Ap 5,9)

± Niedziela Palmowa; msza o tajemnicy
krzyzÇa
± w mszach dzieÎkczynnych; w liturgii
namaszczenia chorych
± msza o Imieniu Jezus; msza o NajdrozÇszej Krwi Chrystusa

NiektoÂre kantyki znalazøy zastosowanie jako sÂpiewy uwielbienia po Komunii sÂw.:
Bøogosøawiony i jedyny Wøadco (1 Tm 6,15±16)
Zbawienie chwaøa i moc (Ap 19,1±7)
Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa (Rz 16,27; Ef 1,3±14)
DzieÎki Ci skøadamy (Ap 11 i 12 ± wybrane wersety)
Godzien jestesÂ (Ap 4,11; 5,9±10.12; 7,10±12)
SÂpiewaj, sÂpiewaj sercem caøym (Flp 2,6±11)
Wielkie i godne podziwu (Ap 15,3±4)
Z radosÂciaÎ dzieÎkujmy Ojcu (Kol 1,12±13.16.17; 3,11)51.
Wreszcie kantyki zostaøy uzÇyte takzÇe jako sÂpiewy procesyjne w liturgii
mszalnej:
BoÂg jest sÂwiatøosÂciaÎ (1 J 1,1±10) ± okres Wielkiego Postu;
Chrystus cierpiaø za nas (1 P 2,21±24) ± czas MeÎki PanÂskiej;
Chrystus to nadzieja caøa nasza (Ef 2,12±18) ± okres zwykøy
JakzÇe wielka jest, o BozÇe, (1 Tm 2,16; Rz 8) ± okres zwykøy
Gdybym moÂwiø jeÎzykami (1 Kor 13) ± okres zwykøy.
W sumie liturgia powatykanÂska w jeÎzyku polskim wykorzystaøa ponad 20
tekstoÂw kantykoÂw, co stanowi wielki wkøad do repertuaru sÂpiewoÂw liturgicznych.

Szerzej na ten temat zob. M. MaronÂska, SÂpiewy uwielbienia po Komunii sÂw. w polskich
sÂpiewnikach katolickich po Soborze WatykanÂskim II (1967±2003). Studium liturgiczno-muzykologiczne, Lublin 2004 [komps pracy magisterskiej ± Biblioteka KUL].
51
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IV. MELODIE

Kantyki, podobnie jak psalmy, saÎ utworami przeznaczonymi do sÂpiewu.
Zastosowano w nich roÂzÇne gatunki monodii liturgicznej. Melodie kantykoÂw
pochodzaÎ z kilku zÂroÂdeø. Na pierwsze miejsce wysuwa sieÎ choraø gregorianÂski.
Potem idzie polska piesÂnÂ kosÂcielna, a za niaÎ sÂpiewy obce, przystosowane do
uzÇytku w jeÎzyku polskim. Ostatnim, ale wcale nie posÂlednim zÂroÂdøem melodyki
jest inwencja kompozytorska.
1. CHORAè GREGORIANÂSKI

WieÎkszosÂcÂ kantykoÂw posøuguje sieÎ melodiami zaczerpnieÎtymi z repertuaru
gregorianÂskiego. Zasadniczym wzorcem staøy sieÎ gregorianÂskie tony psalmowe.
W tradycji rzymskiej istniaøo wiele takich tonoÂw. KsieÎgi liturgiczne wydane po
reformie Piusa X przyjeÎøy 8 podstawowych schematoÂw oraz tzw. tonus peregrinus. Wszystkie one znalazøy zastosowanie w kantykach. Jedynie Magnificat
zostaø wyroÂzÇniony specjalnymi uroczystymi melodiami, ktoÂre w istocie rzeczy
oparte saÎ na prostych melodiach recytatywnych52. W polskim repertuarze dominuje 8 i 5 ton psalmowy53. PoniewazÇ, jak powiedziano, Magnificat cieszy sieÎ
szczegoÂlnaÎ estymaÎ, dlatego przytoczone nizÇej przykøady nutowe zostanaÎ zaczerpnieÎte wøasÂnie z tego kantyku (przykø. 1).

OproÂcz zapozÇyczenia gregorianÂskich wzorcoÂw melodycznych, w kantykach
mamy do czynienia takzÇe ze strukturaÎ psalmodycznaÎ, ktoÂra zostaøa zastosowana do nowych tekstoÂw, chocÂ nie pochodzi z tradycji gregorianÂskiej54. PrzykøadoÂw dostarczajaÎ nam zaroÂwno zapisy sÂpiewnikowe, jak i sÂpiewy religijne zachowane w zÇywej tradycji.

52

Kulita, dz. cyt., s. 189±195. Zob. takzÇe Czajkowski, art. cyt., kol. 810±811; Przerembska, art.
cyt., s. 368±369.
53
Kulita, dz. cyt., s. 189±195.
54
Por. B. Bartkowski, Polskie sÂpiewy religijne w zÇywej tradycji. Style i formy, KrakoÂw 1987,
s. 133±139.
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2. PIESÂNÂ KOSÂCIELNA

PiesÂni religijne majaÎ zwykle wyrazÂnie wyksztaøconaÎ budoweÎ zwrotkowaÎ i to
zaroÂwno w warstwie søownej, jak i muzycznej. W zalezÇnosÂci od budowy wersoÂw i ich wewneÎtrznego rozczøonkowania oraz od liczby wersoÂw skøadajaÎcych
sieÎ na zwrotkeÎ tekstowaÎ, ksztaøtuje sieÎ forma i struktura melodii, w ktoÂrej
mozÇna wyroÂzÇnicÂ frazy, zdania i okresy55. Podany nizÇej przykøad reprezentuje
typowaÎ formeÎ dwuczeÎsÂciowaÎ, zalezÇnaÎ od budowy tekstu. Tekst jest rytmizowany i rymowany, a kazÇda zwrotka obejmuje dwa wersy tekstu. Mamy tu do
czynienia z tzw. stylem piesÂniowym. Autorem melodii jest JoÂzef SurzynÂski56
(przykø. 2).

Melodia z caøym spokojem mogøaby zostacÂ ujeÎta w metrum troÂjdzielne.
JednakzÇe sÂpiewniki na ogoÂø unikajaÎ metryzacji (por. Choraø opolski, t. 3, Opole
1989, s. 52).
3. WZORCE OBCE

Zastosowanie obcych melodii do tekstoÂw polskich byøo i jest praktykaÎ dosÂcÂ
popularnaÎ. NiektoÂre polskie piesÂni kosÂcielne jawnie przejeÎøy melodie zaczerpnieÎte z repertuaru francuskiego (np. Po goÂrach, dolinach), niemieckiego (Ciebie, BozÇe, wielbimy), z negro spirituals (TysÂ w wieczerniku) i innych. ZapozÇyczanie melodii i przenoszenie ich na inne nizÇ oryginalne teksty, takzÇe niepiesÂniowe, nazywa sieÎ kontrfakturaÎ57. SposÂroÂd roÂzÇnych rodzajoÂw kontrafaktury
w uzÇytku liturgicznym najczeÎsÂciej stosuje sieÎ tzw. kontrafaktureÎ fundamentalnaÎ. Polega ona na wykorzystywaniu do nowych tekstoÂw pewnych okresÂlonych
fragmentoÂw melodii wzorcowej. CzeÎsto tezÇ zmienia sieÎ rytmikeÎ oryginalnego
55

TamzÇe, s. 154.
Por. K. Mrowiec, Polska piesÂnÂ kosÂcielna w opracowaniu kompozytoroÂw XIX wieku, Lublin
1964, s. 40.
57
D. Jankowska, Kontrafaktura w piesÂniach kosÂcielnych. PojeÎcie, rozwoÂj historyczny i ocena
teologiczno-estetyczna. Studium muzykologiczne. Lublin 1981, s. 25 [mps pracy magisterskiej ±
Biblioteka KUL].
56
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materiaøu dzÂwieÎkowego58. W zakresie kantykoÂw mozÇna przytoczycÂ jeden przykøad, autorstwa Josepha Gelineau, ktoÂry zostaø dostosowany do polskiego tekstu Magnificat w tøumaczeniu Wojciecha Danielskiego. Adaptacja melodii francuskiej, dokonana przez Ireneusza Pawlaka, zmienia rytm swobodny oryginaøu
na formeÎ metrycznaÎ: 5/4 (zob. Exsultate Deo, wyd. IX, KrakoÂw 2004, s. 401).
Metryzacja wynika z rytmicznej struktury polskiego tekstu (przykø. 3)59.

4. INWENCJA KOMPOZYTORSKA

W skøad tej kategorii wchodzaÎ melodie skomponowane wyøaÎcznie do konkretnych tekstoÂw. Ich struktura nawiaÎzuje jednak do stylu psalmowego, gdyzÇ
takaÎ budoweÎ wymuszajaÎ same teksty. Do kantykoÂw wieÎkszych i mniejszych
skomponowano po Soborze WatykanÂskim II dosÂcÂ znacznaÎ liczbeÎ melodii. Jako
przykøady nowych melodii do kantykoÂw mniejszych mozÇna przytoczycÂ: Chrystus cierpiaø za nas (I. Pawlak), Zbawienie i moc (I. Pawlak), BoÂg wskrzesiø
Chrystusa (dwie melodie: M. Michalec i I. Pawlak), Chrystus Jezus istniejaÎc
w postaci BozÇej (I. Pawlak). Powstaøy tezÇ melodie do kantyku Magnificat:
Uwielbiaj duszo moja (Choraø opolski oraz H. Chamski) i Wielbi dusza moja
Pana (I. Pawlak). PonizÇej podajemy teÎ ostatniaÎ melodieÎ (przykø. 4).

W. Lipphardt, UÈber die Begriffe: Kontrafakt, Paridie, Travestic, ¹Jahrbuch fuÈr Liturgie und
Hymnologieº, t. 12(1967), s. 110.
59
Wydaje sieÎ, zÇe lepiej byøoby ujaÎcÂ melodieÎ w metrum 2/8.
58
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* * *

Zaprezentowane studium dotyczaÎce kantykoÂw Nowego Testamentu w polskiej monodii liturgicznej to pierwszy krok do poznania tego bogatego repertuaru majaÎcego praktyczne zastosowanie w liturgii. Przedstawiony szkic wymaga wielu uzupeønienÂ i pogøeÎbienia zaroÂwno w zakresie liturgii, jak i muzyki.
Wydaje sieÎ, zÇe miaøaby sens obszerniejsza rozprawa naukowa posÂwieÎcona temu
zagadnieniu.
The Bible in Music: the New Testament Canticles in Polish Liturgical
Monody after the Vatican Council II
Summary
The use of canticles in liturgical monody goes back to the early Middle Ages
when the practice of canonical hours began to be used extensively. The canticles of
the Gospel (Benedictus, Magnificat and Nunc dimittis) were successively incorporated into the structure of the canonical hours and became in time the most important
chants of the Liturgy of the Hours (Laudes, Vesperae, Completorium).
Some shorter canticles of the Old Testament books were also included in the
Divine Office but it was only after the Second Vatican Council that shorter canticles
of the New Testament books came into Vespers. They replaced the final (i.e. the
third) psalm.
The designation ¹songº which was used to describe ¹canticleº in the Polish
translation of the revised Liturgy of the Hours appeared to be highly controversial
and inadequate. Thus, it was necessery to explain such definitions as: canticle, psalm,
hymn, song. Based on the studies it is possible to definitely determine that a return to
the original designation (canticle) is necessary and inevitable, in order to avoid
confusion in terminology. Benedictus and Magnificat have received the primary
thrust of poetic translations of canticles into Polish. In the latter case there are as
many as five different Magnificat translations in Polish church song-books; only two
versions of the Benedictus have been found. These canticles have a wide liturgical
application; their use is not limited to the Divine Office alone.
They have been introduced into the Roman Catholic Order of Mass as the
chants after Communion, or as the responsorial psalms, or as the verses sung before
Gospel. Some of them have become independent processional chants for Mass,
especially the ones intended for Lent.
As far as the number of musical settings is concerned, it can be said that the
Magnificat canticle seems to be highly favored. Nevertheless the melodies connected
to other canticles, including the ones with the texts from ¹non-Gospelº biblical
books, deserve attention as well. The melodies originated either in the Gregorian
chant, or in the ecclesiastical songs, or in foreign sources, or, finally, in indigenous
pieces of original compositions.
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Thus, the repertoire of the New Testament canticles exhibits itself as a rich
resource of new chants which have been included in the official liturgy in Poland
since the Second Vatican Council. Clearly, further research is required in the aera.
Translated by Jerzy Bisztyga
S ø o w a k l u c z o w e: kantyk, monodia, psalm, hymn, piesÂnÂ, funkcja liturgiczna,
forma muzyczna
K e y w o r d s: canticle, monody, psalm, hymn, song, liturgical function, musical
form

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 4 ± 2009

KS. MAREK LIS

BIBLIA W FILMIE

ObecnosÂcÂ Starego i Nowego Testamentu w filmie ± podobnie jak w wielu
innych obszarach kultury ± stanowi rzeczywistosÂcÂ ogromnie roÂzÇnorodnaÎ. Obok
filmoÂw, ktoÂrych scenariusz oparty jest niemal wyøaÎcznie na tekstach biblijnych
(np. OpowiesÂcÂ o Zbawicielu, rezÇ. P. Saville, 2003) czy swoistych synopsach,
czeÎstokrocÂ uzupeønianych o tresÂci pozabiblijne (m.in. Dawid, rezÇ. R. Markowitz, 1996), motywy biblijne mozÇna rozpoznacÂ w filmach, ktoÂrych autorzy zdajaÎ
sieÎ interpretowacÂ tresÂci Starego czy Nowego Testamentu (np. motyw arki
Noego w katastroficznym Dniu zagøady, rezÇ. M. Leder, 1998; Hiob w czarnej
komedii Jabøka Adama, rezÇ. A. T. Jensen, 2005) baÎdzÂ posøugujaÎ sieÎ pojedynczymi cytatami, chociazÇby w tytuøach (Armageddon, rezÇ. M. Bay, 1998; Jak
w zwierciadle, rezÇ. I. Bergman, 1961).
PierwszaÎ trudnosÂciaÎ jest zatem definicja obszaru filmu biblijnego. Z gatunkowego punktu widzenia nie istniejaÎ bowiem zÇadne wyznaczniki pozwalajaÎce
na uznanie okresÂlonych filmoÂw za biblijne ± Krzysztof Loska sugeruje raczej
posøugiwanie sieÎ pojeÎciem ¹cykluº, a nie ¹gatunku sensu stricteº1. Znane filmy
biblijne nalezÇaÎ przeciezÇ do tak odlegøych gatunkoÂw, jak filmy kostiumowe
(DziesieÎcioro przykazanÂ, rezÇ. C.B. DeMille, 1956), animowane (Spotkanie z Jezusem, rezÇ. D. Hayes, S. Sokoøow, 2000), musicale (Jesus Christ Superstar, rezÇ.
N. Jewison, 1973), dramaty (Jezus z Montrealu, rezÇ. D. Arcand, 1989), komedie
(ZÇywot Briana, rezÇ. T. Jones, 1979), a nawet melodramaty (Samson i Dalila,
rezÇ. C.B. DeMille, 1949).
NiezalezÇnie od trudnosÂci natury genologicznej, filmy o tematyce biblijnej
stanowiaÎ szczegoÂlny obiekt zainteresowania, gdyzÇ wykraczajaÎ poza ramy jedynie oceny estetycznej czy filmoznawczej. SaÎ to przeciezÇ roÂwniezÇ audiowizualne reinterpretacje tekstoÂw zasadniczych dla wiary chrzesÂcijan i zÇydoÂw,
zapewne cieszaÎce sieÎ wieÎkszaÎ popularnosÂci nizÇ samo Pismo SÂwieÎte, roÂwnoczesÂnie teologiczna jakosÂcÂ filmowych, czeÎsto atrakcyjnych interpretacji Søo1

K. Loska, Kilka uwag o problemie gatunku filmowego, w: WokoÂø kina gatunkoÂw, red. K. Loska, KrakoÂw 2001, s. 10.
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wa, powinna niepokoicÂ teologoÂw: od niedawna w polskiej literaturze dosteÎpne saÎ zaroÂwno opracowania, ktoÂre mogaÎ søuzÇycÂ jako szczegoÂøowe przewodniki po filmach biblijnych2, jak i publikacje przedstawiajaÎce historieÎ kina biblijnego3. Kino biblijne, pozostajaÎc sztukaÎ o charakterze sÂwieckim, wpisuje sieÎ
w szczegoÂlny sposoÂb w tradycjeÎ przekøadu tekstoÂw biblijnych, przenoszaÎc
(oraz aktualizujaÎc) ich znaczenie z formy pisanej na jeÎzyk obrazoÂw (audiowizualny), a roÂwnoczesÂnie stanowi kontynuacjeÎ trwajaÎcej od przynajmniej pieÎtnastu stuleci tradycji sztuki chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂrej ¹osiaÎ od samego poczaÎtku
byøa relacja Biblii i obrazu, takzÇe w czasach sporoÂw o status obrazoÂw wobec
søowaº4. Nie oznacza to jednak, zÇe postaci biblijne pojawiajaÎ sieÎ wyøaÎcznie
w filmach powstaøych na kulturowym obszarze chrzesÂcijanÂstwa. Dzieje kilkorga protagonistoÂw Starego Testamentu zostaøy opowiedziane z perspektywy judaizmu w filmach Izaak i Rebeka (rezÇ. B. Oyserman, 1955), JoÂzefowe
sny (rezÇ. J. Gross, 1962), MaÎzÇ Racheli (rezÇ. M. Mizrahi, 1974) oraz Estera (rezÇ.
A. Gitai, 1986). ProrokoÂw Starego i Nowego Testamentu, czczonych przez
muzuømanoÂw, przedstawiajaÎ m.in. tureckie filmy Prorok Abraham (rezÇ.
Ç ywot proroka JoÂzefa (M. GuÈrses, 1965) oraz egipski
A. Tengiz, 1964) i Z
Emigrant (rezÇ. Y. Chahine, 1994).

Â DèA INSPIRACJI FILMU BIBLIJNEGO
I. ZÂRO

Zasadniczym, chocÂ nie wyøaÎcznym zÂroÂdøem inspiracji dla filmoÂw o tematyce
biblijnej jest tekst Pisma SÂwieÎtego. NajczeÎsÂciej saÎ to wybrane fragmenty poszczegoÂlnych ksiaÎg oraz ekranizacje losoÂw znaczaÎcych postaci, przy czym ksieÎgi
Biblii nie cieszaÎ sieÎ jednakowaÎ popularnosÂciaÎ: wieÎcej jest filmoÂw opartych na
Nowym nizÇ na Starym Testamencie. PostaciaÎ szczegoÂlnie interesujaÎcaÎ dla filmowcoÂw jest Jezus, ktoÂry w ciaÎgu przeszøo 110 lat pojawiø sieÎ jako pierwszoplanowa postacÂ w przynajmniej 180 filmach fabularnych5. IstniejaÎ roÂwniezÇ
2
M. Lis, 100 filmoÂw biblijnych. Leksykon, KrakoÂw 2005; SÂwiatowa encyklopedia filmu religijnego, red. M. Lis, A. Garbicz, KrakoÂw 2007. W obu tych publikacjach znajdujaÎ sieÎ szersze
omoÂwienia filmoÂw cytowanych w niniejszym teksÂcie. Z obcojeÎzycznych leksykonoÂw filmoÂw religijnych warto wskazacÂ: R.H. Campbell, M.R. Pitts, The Bible on Film. A Checklist 1897±1980, Metuchen 1981; Religion im Film. Lexikon mit Kurzkritiken und Stichworten zu 2400 Kinofilmen, red.
F. Geller i in., KoÈln 1999.
3
I. KolasinÂska, Film biblijny, w: WokoÂø kina gatunkoÂw..., s. 197±236; M. Dopartowa, Czy kino
mozÇe nawroÂcicÂ? WokoÂø `Pasji' Mela Gibsona, KrakoÂw 2004.
4
R. Zwick, Evangelienrezeption im Jesusfilm. Ein Beitrag zur intermedialen Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments, WuÈrzburg 1997, s. 21.
5
Á e la macchina da presa. Dizionario ragionato del cinema cristologico,
D.E. ViganoÁ (Gesu
Roma 2005) wymienia ich 168; od wydania leksykonu wciaÎzÇ powstajaÎ nowe.
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ekranowe biografie apostoøoÂw (przede wszystkim Pawøa, Judasza, Piotra, Tomasza i Jana), Maryi, JoÂzefa oraz Marii Magdaleny. Nawet pobiezÇne spojrzenie
na ekranizacje Ewangelii uzmysøawia, w jak zroÂzÇnicowany sposoÂb twoÂrcy wykorzystujaÎ teksty zÂroÂdøowe. Nieliczni proÂbowali opowiedziecÂ zÇycie Jezusa, dokonujaÎc caøosÂciowej adaptacji pojedynczych Ewangelii: postaÎpiø tak P.P. Pasolini (Ewangelia wedøug sÂwieÎtego Mateusza, 1964), P. Sykes i J. Krish (Jezus,
1979), R. Van den Bergh (ZÇywot Jezusa wedøug Mateusza Ewangelisty, 1997)
i P. Saville (OpowiesÂcÂ o Zbawicielu, 2003). SynopsaÎ Ewangelii posøuzÇyø sieÎ
R. Rossellini (Mesjasz, 1975), najczeÎsÂciej jednak w scenariuszach pojawiajaÎ
sieÎ fikcyjne waÎtki: przykøadami takiej adaptacji tekstoÂw Biblii saÎ fabularyzowane ekranizacje Ewangelii KroÂl kroÂloÂw (rezÇ. N. Ray, 1961), OpowiesÂcÂ wszech
czasoÂw (rezÇ. G. Stevens, 1965), Jezus z Nazaretu (rezÇ. F. Zeffirelli, 1976), Jezus
(rezÇ. R. Young, 1999), jak i filmowe opowiesÂci o postaciach Starego Testamentu: Abrahamie (Abraham, rezÇ. J. Sargent, 1993), MojzÇeszu (DziesieÎcioro PrzykazanÂ, 1956; KsiaÎzÇeÎ Egiptu, rezÇ. B. Chapman, S. Hickner, S. Wells, 1997) czy
Dawidzie (Dawid i Batszeba, rezÇ. H. King, 1951). DosÂcÂ powszechnaÎ praktykaÎ
jest ograniczanie scenariusza do wybranych fragmentoÂw ksiaÎg biblijnych, np.
opowiadania o potopie (Arka Noego, rezÇ. J. Irvin, 1999), narodzinach Jezusa
(Narodziny, rezÇ. B. Kowalski, 1979; Narodzenie, rezÇ. C. Hardwicke, 2006) czy
Jego Pasji (Jesus Christ Superstar, 1973; Pasja, rezÇ. M. Gibson, 2004; Kolor
krzyzÇa, rezÇ. J.C. LaMarre, 2006)6.
Z reguøy narracja rozbudowuje tresÂci o elementy obce, lecz czeÎsto saÎ to
tresÂci zwiaÎzane z BibliaÎ: kultura europejska ± jeÎzyk, literatura (poczynajaÎc od
apokryfoÂw), malarstwo, rzezÂba, architektura, muzyka ± przeniknieÎta jest odniesieniami do tekstu biblijnego. Motywy biblijne obecne w kulturze saÎ z kolei
wykorzystywane w adaptacjach filmowych. Widoczna jest wieÎc zalezÇnosÂcÂ narracji filmowej od dramatoÂw pasyjnych (np. z Oberammergau), od form liturgicznych (nabozÇenÂstwo drogi krzyzÇowej), tradycji wizualnej (klasyczne malarstwo, rzezÂba, bozÇonarodzeniowa stajenka), wreszcie od wczesÂniejszych filmoÂw7. Zwøaszcza filmy epickie øaÎczyøy historieÎ i mit: narracja biblijna podlegaøa
znacznemu przetworzeniu, by sprostacÂ wymaganiom peønej rozmachu dramaturgii kinowej.

6

Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 1±2, red. H. Spieckermann i in., Berlin 2009
w hasøach omawiajaÎcych postacie, wydarzenia i tematy biblijne przedstawia roÂwniezÇ ich filmowe
interpretacje (caøa encyklopedia ma miecÂ 30 tomoÂw).
7
T. Gunning, Passion Play as palimpsest. The nature of the text in the history of early cinema,
Â . Gaudw: Une invention du diable? CineÂma des premiers temps et religion, red. R. Cosandey, A
reault, T. Gunning, Sainte Foy±Lausanne 1992, s. 103.
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1. WIDOWISKA PASYJNE I TRADYCJE POBOZÇNOSÂCI LUDOWEJ

Od 1897 roku publicznosÂcÂ mogøa oglaÎdacÂ pierwsze francuskie Pasje LeÂara,
braci LumieÁre, Topiego, Vincenta i Lubina8. Ich autorzy rejestrowali lub odtwarzali przebieg ludowych pasji (z Oberammergau w Bawarii czy Horzyc
w Czechach) oraz posiøkowali sieÎ tradycjami liturgicznymi (stacje drogi krzyzÇowej). Filmy te istniaøy w roÂzÇnych wersjach montazÇowych, miaøy eliptycznaÎ
struktureÎ, a od strony narracyjnej byøy czeÎsto niespoÂjne. Tom Gunning, jeden
z badaczy wczesnego kina, wyjasÂnia, zÇe temat byø powszechnie znany takzÇe
wsÂroÂd analfabetoÂw, wieÎc widzowie nie mieli trudnosÂci z uzupeønieniem luk
narracyjnych: ¹Celem spektakli pasyjnych byøo raczej ilustrowanie i przywoøanie znanej historii nizÇ tworzenie spoÂjnej diegezyº9. Film byø przeciezÇ nie tylko
rozrywkaÎ: ¹chodzenie na te filmy stawaøo sieÎ rytem religijnymº10. Nie inaczej
byøo z PasjaÎ M. Gibsona, ktoÂry sieÎgaø wøasÂnie do tradycji pasyjnej; rezÇyser
traktowaø film jako specyficznaÎ formeÎ osobistego wyznania wiary11, staÎd jego
struktura nawiaÎzuje do stacji nabozÇenÂstwa drogi krzyzÇowej. Generalnie jednak
nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe pierwsze filmy biblijne ± mimo zÇe odnajdywaøy swe natchnienie wøasÂnie w widowiskach pasyjnych ± powstawaøy poza kontekstem
religijnym.
2. SZTUKA FIGURATYWNA

ZnaczaÎcy wpøyw na wizualny ksztaøt filmoÂw biblijny miaøo malarstwo
i rzezÂba. Autorzy filmoÂw zdawali sobie spraweÎ z istnienia utrwalonych wyobrazÇenÂ i z reguøy nawiaÎzywali do znanych dzieø wielkich twoÂrcoÂw: ¹ZÇaden
film nie mozÇe na przykøad pokazacÂ Ostatniej Wieczerzy bez odwoøania sieÎ do
søynnego wyobrazÇenia Leonarda da Vinci, nawet bioraÎc pod uwageÎ tylko
kolejnosÂcÂ apostoøoÂw przy stole. Niestety, razem z dzieøami da Vinci, Rembrandta czy Velazqueza, zÂroÂdøem inspiracji wizualnej saÎ czeÎsto kiczowate
obrazyº12. Cytowanie obrazoÂw søuzÇyøo budowaniu aury autentyzmu i realizmu, gdyzÇ wizualne analogie pomieÎdzy filmem i znanym dzieøem sztuki przyczyniaøy sieÎ do ¹bardziej realnego przedstawienia historii dziejaÎcej sieÎ przed
8

V. Vaglietti, W. Lobina, E la parola si fece... film, ¹Lettureº 1994 nr 12, s. 32.
Gunning, art. cyt., s. 103±106.
10
Zob. J.J. Michalczyk, La Bible et le cineÂma, w: Le monde contemporain et la Bible, red.
C. Savart, J.N. Aletti, Paris 1985, s. 323.
11
M. Gibson, Wszyscy zabilisÂmy Chrystusa [rozmowa Scotta Orlina], ¹Cinemaº 2004 nr 4,
s. 45.
12
P. Hasenberg, Der Film und das ReligioÈse. AnsaÈtze zu einer systhematischen und historischen Spurensuche, w: Spuren des ReligioÈsen im Film. Meilensteine aus 100 Jahre Geschichte, red.
P. Hasenberg i in., Mainz±KoÈln 1995, s. 16.
9
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oczami widzaº13. TendencjeÎ posøugiwania sieÎ malarstwem jako bazaÎ ikonograficznaÎ mozÇna zauwazÇycÂ juzÇ w okresie kina niemego: w 1898 roku Gaumont
Ç ycie Chrystusa przy pomocy jedenastu obrazoÂw zasugerowanych
sfilmowaø Z
Ç ycie Chrystusa (rezÇ. V. Jasset, 1906) zostaøo zainspirowane
przez mistrzoÂw. Z
akwarelami J. Tissota (1836±1902), opublikowanymi w tzw. Biblii Tissota,
zøozÇonej z 365 scen oraz minimalnej ilosÂci tekstu. Ten ilustrowany zÇywot
Chrystusa miaø ogromny wpøyw roÂwniezÇ na amerykanÂski film S. Olcotta Od
zÇøoÂbka do krzyzÇa (1912), inspirujaÎc przeszøo 70 sposÂroÂd 90 scen14. Inny hollywoodzki twoÂrca C.B. DeMille w DziesieÎciorgu PrzykazanÂ wykorzystaø obraz Israel in Egypt E.J. Poyntera z 1867 roku, w scenie przejsÂcia Morza
Czerwonego wzorowaø sieÎ na obrazie The Destruction of the Egyptians
J. Martina, zasÂ postacÂ MojzÇesza, granego przez Ch. Hestona ± nawiaÎzuje do
znanej rzezÂby autorstwa Michaøa Anioøa15. Podobne tendencje istniejaÎ roÂwniezÇ we wspoÂøczesnym kinie: scena spod krzyzÇa, utrwalona przez Michaøa
Anioøa w Piecie, rozpoznawalna jest w m.in. filmach Mesjasz (1975) R. Rosselliniego, Jezus (1999) R. Younga, jak i w Pasji M. Gibsona.
Â DèA LITERACKIE
3. POZABIBLIJNE ZÂRO

Droga od tresÂci Pisma SÂwieÎtego do filmu mozÇe prowadzicÂ przez adaptacje
literackie Biblii. BezposÂrednim zÂroÂdøem dla scenariusza byø czeÎsto nie wøasÂciwy
tekst biblijny, lecz inspirowane nim utwory literackie, jak na przykøad powiesÂcÂ
Petera Roseggera dla I.N.R.I. (1923) R. Wienego, Nikosa Kazantzakisa dla
filmu M. Scorsesego Ostatnie kuszenie Chrystusa (1988)16. Nie inaczej postaÎpiø
M. Gibson, czerpiaÎc z objawienÂ bø. Anny Katarzyny Emmerich. Michael Graff
podkresÂlaø fakt, zÇe w szczegoÂlnosÂci ¹filmowy Jezusº jest zalezÇny nie tylko od
tekstu Biblii: ¹[...] biblijny oryginaø jest formalnie otoczony licznymi komentarzami i tradycjami. SaÎ to zaroÂwno apokryfy i legendy, dogmaty i teologia, jak
i ikona i muzyka, powiesÂci i sztuki teatralne, parafrazy, a nawet bluzÂnierstwaº17.
Larry J. Kreitzer, badajaÎcy zalezÇnosÂci mieÎdzy tekstami biblijnymi a literaturaÎ i filmem, wykazuje, zÇe na przykøad powiesÂci Ben Hur Lew Wallace'a
13

D. Apostolos-Cappadona, The art of ¹seeingº. Classical paintings and Ben-Hur, w: Image &
likeness. Religious visions in american film classics, red. J.R. May, New York±Mahwah, s. 105.
14
Zob. H. Reynolds, From the pallette to the screen. The Tissot Bible as sourcebook for From
the Manger to the Cross, w: Une invention du diable?..., s. 275±310.
15
B. Babington, P.W. Evans, Biblical epics. Sacred narrative in the Hollywood cinema, Manchester±New York 1993, s. 63 n.
16
Hasenberg, art. cyt., s. 14.
17
M. Graff, Jerusalem, Hollywood oder Montreal? Die Bibel im Kino, ¹Bibel und Kircheº
1993 nr 2, s. 86.
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i Barabasz PaÈr Lagerkvista budujaÎ bezposÂrednio na historii biblijnej (zÇyciu
Jezusa) swaÎ narracjeÎ, a ta z kolei staje sieÎ materiaøem filmowym18. W tomie
posÂwieÎconym Staremu Testamentowi Kreitzer omawia nie tylko klasyczny film
DziesieÎcioro przykazanÂ C.B. De Mille'a czy Dekalog (1988) K. KiesÂlowskiego,
lecz roÂwniezÇ powiesÂcÂ Na wschoÂd od Edenu J. Steinbecka i jej ekranizacjeÎ
dokonanaÎ przez E. Kazana (1955), jako dzieøa oparte na historii Kaina i Abla
(Rdz 4,1±16). Kreitzer zdaje sobie spraweÎ z tego, zÇe ¹interpretacja tekstoÂw
biblijnych wychodzaÎca od wspoÂøczesnej literatury i kina jest bardzo ryzykownaº, jednak mozÇe bycÂ ona stymulujaÎca dla lepszego rozumienia i docenienia
tekstoÂw biblijnych19. InteresujaÎce saÎ analizy, w ktoÂrych L. Kreitzer identyfikuje
mysÂl PawøowaÎ w takich ksiaÎzÇkach i ich ekranowych adaptacjach, jak Robinson
Crusoe (temat katastrofy okreÎtu, grzechu i zbawienia) czy Chata wuja Toma
(temat wyzwolenia z niewoli)20. W filmach opowiadajaÎcych o wydarzeniach
pozornie odlegøych od narracji biblijnej motywy biblijne okazujaÎ sieÎ kluczowe.
4. DZIEèA MUZYCZNE

Materiaøem wyjsÂciowym dla filmoÂw biblijnych stawaøy sieÎ utwory muzyczne, pierwotnie niezwiaÎzane z kinem. PasjeÎ wedøug sÂwieÎtego Mateusza Johanna
Sebastiana Bacha sfilmowaø w 1949 roku R. Flaherty: muzyka zostaøa zilustrowana dzieøami artystoÂw ukazujaÎcych meÎkeÎ Chrystusa. BachowskaÎ PasjeÎ wedøug
sÂwieÎtego Jana zekranizowaø w konwencji klasycznego dramatu H. Niebeling
(Byøoby dobrze, gdyby jakisÂ czøowiek zostaø zabity za lud, 1991). Rock-opera
Jesus Christ Superstar, odnoszaÎca sukcesy na Broadwayu, zostaøa przeniesiona
na ekran przez N. Jewisona, zasÂ MojzÇesz i Aaron (rezÇ. J.M. Straub, D. Huillet,
1974) to z kolei filmowa wersja dodekafonicznej opery Arnolda SchoÈnberga.
W filmach wykorzystywane saÎ motywy muzyczne inspirowane BibliaÎ: arie
z Bachowskiej Pasji rozbrzmiewajaÎ w Ewangelii wedøug sÂwieÎtego Mateusza
P.P. Pasoliniego, zasÂ opis wydarzenÂ poranku Zmartwychwstania w OpowiesÂci
wszech czasoÂw G. Stevensa wzmocniony jest przez Alleluja zaczerpnieÎte
z Haendlowskiego oratorium Mesjasz.

18

L.J. Kreitzer, New Testament in Fiction and Film. On Reversing The Hermeneutical Flow,
Sheffield 1993, s. 44 n., 67 n.
19
TenzÇe, Old Testament in Fiction and Film. On Reversing The Hermeneutical Flow, Sheffield
1994, s. 16 n.
20
TenzÇe, Pauline Images in Fiction and Film. On Reversing The Hermeneutical Flow, Sheffield 1999.
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5. WCZESÂNIEJSZE DZIEèA FILMOWE

Zjawiskiem czeÎsto spotykanym w kinematografii jest sieÎganie do dawniejszego dorobku w kolejnych produkcjach: powodem powstawania remake'oÂw
jest m.in. cheÎcÂ powtoÂrzenia sukcesu pierwowzoru czy nowe przedstawienie
tematu, dostosowane do innych realioÂw kulturowych. TakzÇe w filmach biblijnych pojawiajaÎ sieÎ zapozÇyczenia z wczesÂniejszych dzieø: DziesieÎcÂ przykazanÂ
(rezÇ. R. Dornhelm, 2006) jest wyrazÂnie wzorowany na klasyku kina hollywoodzkiego DziesieÎcioro przykazanÂ (1956), ktoÂrego pamieÎtna scena widowiskowego rozstaÎpienia sieÎ woÂd Morza Czerwonego zostaøa w dowcipny sposoÂb
sparodiowana w miniaturze w talerzu zupy pomidorowej w filmie Bruce
WszechmogaÎcy (rezÇ. T. Shadyac, 2003). Komercyjny sukces animowanego
KsieÎcia Egiptu (1998), swobodnej adaptacji KsieÎgi WyjsÂcia dokonanej przez
wytwoÂrnieÎ Dreamworks, przyczyniø sieÎ do realizacji przez teÎ samaÎ wytwoÂrnieÎ
filmu ukazujaÎcego poczaÎtki pobytu IzraelitoÂw w Egipcie (JoÂzef, wøadca snoÂw,
rezÇ. R. LaDuca, R.C. Ramirez, 2000).
Odwoøywanie sieÎ do wczesÂniejszych filmoÂw mozÇe bycÂ formaÎ krytyki: TwaroÂg P.P. Pasoliniego (1962) jest gorzkim echem epickich produkcji amerykanÂskich, instrumentalizujaÎcych BiblieÎ, a przesÂmiewczy ZÇywot Briana (1979)
w swej stylistyce nawiaÎzuje do Jezusa z Nazaretu F. Zeffirellego. ReakcjaÎ na
PasjeÎ M. Gibsona, filmowanaÎ m.in. w Materze, charakterystycznych miejscach
znanych z Ewangelii wedøug sÂwieÎtego Mateusza P.P. Pasoliniego, byø film Maria
(rezÇ. A. Ferrara, 2005), krytykujaÎcy skomercjalizowanie tematu MeÎki Chrystusa.

II. PROBLEMATYKA WIERNOSÂCI EKRANIZACJI WOBEC BIBLII

PoniewazÇ Pismo SÂwieÎte nie powstawaøo jako gotowy scenariusz, autorzy
filmoÂw stajaÎ przed zadaniem dokonania wøasnej adaptacji tekstoÂw biblijnych
i z reguøy podkresÂlajaÎ wysiøki wøozÇone w jak najbardziej wierne przedstawienie
Biblii: søuzÇy temu wspoÂøpraca z ekspertami-biblistami czy archeologami (telewizyjny cykl Biblia, 1993±2002), filmowanie w oryginalnej scenerii, troska o autentyzm scenografii i przedmiotoÂw (Jezus, 1979), wykorzystywanie w dialogach
wyøaÎcznie tekstu biblijnego (OpowiesÂcÂ o Zbawicielu, 2003) czy wreÎcz starozÇytnych jeÎzykoÂw (Pasja, 2004). Sami widzowie czeÎsto utozÇsamiajaÎ film z tekstem
wyjsÂciowym: w praktyce obejrzany film zasteÎpuje lektureÎ Pisma SÂwieÎtego.
Thomas Leitch, szukajaÎcy odpowiedzi na pytanie: ¹co to znaczy kreÎcicÂ film,
ktoÂry jest wierny Ewangeliiº, wskazuje trzy ¹ideaøy wiernosÂciº. Pierwszy to
¹leksykalna wiernosÂcÂ wobec szczegoÂøoÂw tekstu, wobec warstwy jeÎzykowej
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[...], wobec kluczowych zdarzenÂ i ich kolejnosÂciº; drugi ¹opiera sieÎ na hermeneutycznym pojeÎciu «rzekomosÂci»º, z ktoÂrego wynika wymoÂg zachowania ±
i odtworzenia ± historycznego autentyzmu ¹czasoprzestrzeni sÂwiataº (zwøaszcza w warstwie wizualnej) i daÎzÇy do odtworzenia ¹biblijnego sÂwiata jako
autentycznego w szczegoÂøachº; trzeci ideaø, o charakterze bardziej moralnym
i duchowym nizÇ historycznym, ¹implikuje pytanie o to, co dzisÂ, dla wspoÂøczesnych widzoÂw, znaczaÎ nauczanie, meÎka i sÂmiercÂ Jezusaº. NajblizÇsza pierwszego
ideaøu byøaby Pasja M. Gibsona, odgrywana ponadto w zrekonstruowanym
jeÎzyku aramejskim; drugi ideaø zwiaÎzany jest z postulatem autentyzmu realizowanego przez C.B. DeMille'a (m.in. w DziesieÎciorgu przykazanÂ), realizacja
ideaøu trzeciego nalezÇy w duzÇej mierze do odbiorcoÂw ± spodziewajaÎcych sieÎ
po filmowym Jezusie ¹Mesjasza z biaøej klasy sÂredniej, przedstawianego jako
sÂwieÎtyº z jednej strony baÎdzÂ ± z drugiej strony ± pragnaÎcych odnalezÂcÂ w nim
¹uosobienie ludzkosÂciº (Jesus Christ Superstar; Ostatnie kuszenie Chrystusa),
søuzÇaÎce ¹jako «piorunochron» dla fundamentalnych leÎkoÂw widzoÂw i przekonanÂ
na temat moralnej i duchowej walki niezalezÇnie od ich religijnej przynalezÇ±
nosÂciº21.
SÂwiadomosÂcÂ, zÇe nie istnieje jeden mozÇliwy sposoÂb filmowej realizacji postulatu wiernosÂci wobec tekstu biblijnego, nie jest niczym nowym i przypomina
o dylematach, przed ktoÂrymi od wiekoÂw stojaÎ tøumacze ksiaÎg Biblii. Od czasoÂw
starozÇytnych konkurujaÎ ze sobaÎ dwie ¹szkoøyº przekøadu tekstu biblijnego: sposoÂb literalny, reprezentowany przede wszystkim przez AkwileÎ, opiera sieÎ na
postulacie dochowania wiernosÂci tekstowi zÂroÂdøowemu takzÇe na poziomie formy, imitowanej w najdrobniejszych szczegoÂøach; drugie podejsÂcie, ktoÂrego
przedstawicielem byø m.in. Symmach, køadzie nacisk na przeniesienie znaczenia,
co wymaga zwroÂcenia szczegoÂlnej uwagi na jeÎzyk przekøadu i jego odbiorceÎ.
Pierwszy model, we wspoÂøczesnych teoriach translatorycznych okresÂlany mianem imitacji formalnej, koncentruje sieÎ na jak najbardziej dosøownym, niemal
mechanicznym odtworzeniu oryginalnego tekstu i jego cech formalnych (rytmu,
rymu, struktury chiastycznej, paralelizmoÂw, szczegoÂlnych struktur gramatycznych); drugi model ± roÂwnowazÇnosÂci semantyczno-funkcjonalnej ± daÎzÇy do
przygotowania tekstu zrozumiaøego dla wspoÂøczesnego odbiorcy, beÎdaÎcego dlanÂ
roÂwnowazÇnikiem tego, czym pierwotny tekst byø dla pierwotnego odbiorcy22.
W latach 90. XX wieku tøumacze z AmerykanÂskiego Towarzystwa Biblijnego, opierajaÎc sieÎ na modelu roÂwnowazÇnosÂci semantyczno-funkcjonalnej, rozwineÎli teorieÎ ¹transmediacjiº, czyli przekøadu z jeÎzykoÂw oryginalnych na wspoÂøczesne ± i roÂwnoczesÂnie z tekstu pisanego lub drukowanego na tekst audiowi21
T. Leitch, Søowo filmem sieÎ staøo ± o dylematach ekranizacji Biblii, ¹Studia Filmoznawczeº
2004 t. 25, s. 207 n.
22
Zob. M. Lis, Audiowizualny przekøad Biblii. Od translatio do transmediatio, Opole 2002,
s. 43±55. Tam tezÇ szerzej o koncepcji transmediacji ± intersemiotycznego przekøadu Biblii.
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zualny, proponujaÎc nowatorskie podejsÂcie do filmu biblijnego. Takim ¹tøumaczeniem audiowizualnymº wybranych fragmentoÂw Ewangelii jest m.in. wyrezÇyserowany przez M. Worth BlizÂni (1998), usytuowana we wspoÂøczesnym amerykanÂskim krajobrazie przypowiesÂcÂ o dobrym Samarytaninie (èk 10,25±37):
aktorzy grajaÎ w milczeniu, gøosowi spoza kadru zostaø powierzony tekst caøej
przypowiesÂci. W ten sposoÂb film przedstawia wspoÂøczesnym widzom zrozumiaøaÎ ilustracjeÎ wrogosÂci, obojeÎtnosÂci ± i ludzkiego wspoÂøczucia, przekraczajaÎcego
granice uprzedzenÂ23.
Analogiczne saÎ wysiøki ¹przekøaduº podejmowane przez autoroÂw kina biblijnego: na jednym biegunie znajdujaÎ sieÎ produkcje, ktoÂre proÂbujaÎ odtworzycÂ
wiernie nie tylko zapisany tekst, ale i najdrobniejsze szczegoÂøy przedstawionego sÂwiata; drugi biegun to daÎzÇenie do aktualizacji, uwspoÂøczesÂnienia przesøania
Biblii. StopienÂ zalezÇnosÂci mieÎdzy tekstem wyjsÂciowym a filmem jest wieÎc zroÂzÇnicowany. Ewa Modrzejewska wyroÂzÇnia:
· adaptacje bezposÂrednie, ktoÂrych przykøadami saÎ Golgota (1935) J. Duviviera oraz powojenne superprodukcje ± Samson i Dalila i DziesieÎcioro
przykazanÂ C.B. DeMille'a czy KroÂl KroÂloÂw (1961) N. Raya;
· odwoøania bezposÂrednie, w ktoÂrych mozÇna ¹znalezÂcÂ niezliczone cytaty
biblijne, bezposÂrednie odwoøania do postaci, do zdarzenÂ, do przedmiotoÂw, parafrazy waÎtkoÂw, motywy, aluzje, symboleº. Do tej grupy nalezÇy
Nietolerancja (1916) D.W. Griffitha, Ben Hur (w wersjach F. Niblo, 1925
i W. Wylera, 1959), TwaroÂg P.P. Pasoliniego, Andriej Rublow (1966)
A. Tarkowskiego;
· odwoøania posÂrednie, a wieÎc filmy nalezÇaÎce do ¹krainy alegorii, paraboli
i mistycyzmuº, w ktoÂrych ¹najgøeÎbsze tresÂci Ewangelii saÎ dosÂwiadczane
przez wspoÂøczesnosÂcÂº (filmy C.T. Dreyera, R. Bressona, Nazarin
L. BunÄuela)24.
Podobny podziaø i terminologieÎ stosuje Krzysztof Kornacki, ktoÂry zauwazÇa,
zÇe ¹od caøosÂciowych historii beÎdaÎcych adaptacjaÎ Ewangelii, azÇ do posÂrednich
odwoøanÂ biegnie wektor coraz wieÎkszego uniezalezÇniania sieÎ od fabuøy arcytekstuº25. W filmach zatem dostrzec mozÇna proÂby tøumaczenia na wspoÂøczesny
jeÎzyk audiowizualny tresÂci zawartych w PisÂmie SÂwieÎtym. Ingerencje scenarzystoÂw czy rezÇyseroÂw sprawiajaÎ jednak, zÇe tresÂcÂ biblijna tych filmoÂw czeÎsto pozostaje pod znakiem zapytania.

23

Lis, 100 filmoÂw biblijnych..., s. 30 n.
E. Modrzejewska, Inspiracja biblijna w kinie, w: Poszukiwanie i degradowanie sacrum
w kinie, red. K. Kornacki, M. Przylipiak, GdanÂsk 2002, s. 29±42.
25
K. Kornacki, PokazacÂ Boga. Jezus Chrystus na ekranie, ¹Kinoº 38(2004) nr 3, s. 31.
24
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Â LNY
III. JEZUS W FILMIE: PRZYPADEK SZCZEGO

PostaciaÎ najczeÎsÂciej pojawiajaÎcaÎ sieÎ na ekranach jest Jezus Chrystus. W filmowych adaptacjach Ewangelii ± podobnie jak innych ksiaÎg Biblii ± dostrzegalne saÎ dwie tendencje: ekranizacje bezposÂrednie, traktujaÎce materiaø wyjsÂciowy z duzÇaÎ dosøownosÂciaÎ, oraz interpretacje figuratywne. O ile w ekranizacjach
bezposÂrednich identyfikacja Jezusa nie nastreÎcza trudnosÂci (rozpoznawalne saÎ
Jego søowa, otaczajaÎce Go postaci, miejsca, wydarzenia), o tyle podejsÂcie figuratywne (analogiczne, symboliczne) wymaga szczegoÂlnego wysiøku widza. Luigi Bini, zajmujaÎcy sieÎ teologiaÎ filmu, przed laty wskazywaø podwoÂjnaÎ obecnosÂcÂ
Chrystusa w kinie: ¹jako protagonista i/lub sens dzieøaº. Jezus ± bez trudu
rozpoznawalny ± jest bohaterem takich filmoÂw, jak Ewangelia wedøug sÂwieÎtego
Mateusza (1964) i OpowiesÂcÂ wszech czasoÂw (1965) czy musicali Godspell
(1973) i Jesus Christ Superstar (1973). Jako ¹sensº mozÇna spotkacÂ go w kilku
filmach ¹ludzkichº, jak Mouchette (1966) R. Bressona czy OkolicznosÂcÂ (1974)
E. Olmiego ± ¹jego przywoøanie mozÇe rozbrzmiewacÂ w tych i w innych dzieøach
kinematografii artystycznie i po ludzku prawdziwych: wyrazÇajaÎc gøeÎbieÎ sÂwiadomosÂci sprawiajaÎ, zÇe zarysowujaÎ sieÎ egzystencjalne sÂlady intymnej obecnosÂci
Zbawicielaº. Bini rozroÂzÇnia wieÎc pomieÎdzy Jezusem ¹prawdziwymº a ¹przywoøywanymº przez wydarzenia dotyczaÎce protagonistoÂw, historycznie przeciezÇ
dalekich od faktoÂw opowiedzianych przez EwangelieÎ26.
W wazÇnym opracowaniu kina chrystologicznego kanadyjski teolog kina
o. Lloyd Baugh nawiaÎzuje do prostego podziaøu filmoÂw ¹ewangelicznychº na
bezposÂrednie przedstawienia oraz figuratywne, metaforyczne. Pierwszy typ to
proÂby ¹portretowaniaº Jezusa (i szerzej: innych biblijnych postaci), rzadko
jednak ograniczajaÎce sieÎ do prostego przeniesienia na ekran historii znanej
z Pisma SÂwieÎtego. Obok klasycznych przykøadoÂw (Mesjasz R. Rosselliniego,
Jezus z Nazaretu F. Zeffirellego), Baugh wskazuje musical Jesus Christ Superstar N. Jewisona i Ostatnie kuszenie Chrystusa M. Scorsesego, ktoÂrych narracja
odtwarza (i przetwarza) wydarzenia znane z Ewangelii; podejsÂcie figuratywne
jest obecne w filmach wspoÂøczesnych, m.in. w Jezusie z Montrealu D. Arcanda,
Uczcie Babette G. Axela, Dekalogu K. KiesÂlowskiego czy Na los szczeÎsÂcia
Baltazarze R. Bressona27. To rozroÂzÇnienie jest obecnie powszechnie przyjmowane przez autoroÂw zajmujaÎcych sieÎ tematykaÎ filmoÂw o Jezusie.
WsÂroÂd zroÂzÇnicowanych gatunkowo filmoÂw saÎ dzieøa opowiadajaÎce historieÎ
ewangelicznego Jezusa, niedochowujaÎce jednak nigdy peønej wiernosÂci ¹Jezusowi Ewangelii i Chrystusowi wiaryº, oraz ujeÎcia metaforyczne: figury Jezusa
26

L. Bini, Cristo nel cinema d'oggi. La produzione italiana e americana. Spunti per una
riflessione pastorale, ¹Catechesiº 1975 nr 5, s. 15 n.
27
L. Baugh, Imaging the Divine. Jesus and Christ-Figures in Film, Kansas City 1997, s. viii±ix.
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(jesÂli w postaci saÎ rozpoznawalne ¹tylko niektoÂre aspekty zÇycia i sÂmierci Jezusa
bez szczegoÂlnych odniesienÂ do jego powszechnej misji zbawczej i Zmartwychwstaniaº) i figury Chrystusa, jesÂli ¹caøosÂciowa dynamika filmu zawiera caøosÂciowaÎ dynamikeÎ wydarzenia Chrystusowegoº28. SzczegoÂlnie interesujaÎce dla teologa saÎ wøasÂnie figury Chrystusa, beÎdaÎce wynikiem nie tyle ¹przeniesieniaº na
ekran wydarzenÂ opisanych przez ewangelistoÂw, ile proÂbaÎ ich nowej interpretacji i aktualizacji. Baugh wskazuje, zÇe analiza filmoÂw z figuraÎ Chrystusa dokonywana jest na dwoÂch poziomach: pierwszy jest ¹bezposÂredni i dosøowny, drugi
± figuratywny i analogicznyº. Interpretacja chrystologiczna mozÇliwa jest wøasÂnie na tym drugim, figuratywnym poziomie, a argumenty za niaÎ przemawiajaÎce
odnalezÂcÂ mozÇna w tradycji teologicznej. Po pierwsze, dla chrzesÂcijanÂstwa koncepcja obrazu ma szczegoÂlne znaczenie: BoÂg stworzyø czøowieka na swoÂj obraz,
Chrystus jest obrazem Boga, Nowy Testament czerpie wiele obrazoÂw ze Starego, Jezus uzÇywa metaforycznych obrazoÂw, moÂwiaÎc o sobie (Dobry Pasterz,
sÂwiatøo). Po drugie, chrzesÂcijanÂstwo ¹jest wiaraÎ w InkarnacjeÎº: BoÂg objawia sieÎ
przez rzeczywistosÂcÂ materialnaÎ. Po trzecie, chrzesÂcijanÂstwo jest religiaÎ opierajaÎcaÎ sieÎ na opowiadaniu ¹o stworzeniu, upadku i obietnicy, na «historii» zbawienia dokonanego przez wydarzenie Chrystusoweº. Po czwarte, ¹Jezus objawiø samego siebie oraz Boga poprzez przypowiesÂciº. Nie nalezÇy przy tym
zapominacÂ, zÇe ¹figura Chrystusa nie jest Jezusem ani Chrystusem: jest cieniem,
jego refleksemº. StaÎd figureÎ mozÇna odczytacÂ zaroÂwno w gøoÂwnym bohaterze
filmu i w rozwoju caøej narracji, jak i w aluzjach ograniczonych do pojedynczych
ujeÎcÂ. Figura Chrystusa jest ¹caøkowicie ludzkaº ± a wieÎc postacÂ mozÇe bycÂ søaba,
grzeszna, ograniczona sytuacjaÎ29.
WychodzaÎcy z bardziej sÂwieckich zaøozÇenÂ filmoznawca Paul Coates proponuje jednak ostrozÇnosÂcÂ wobec ¹komentatoroÂw pragnaÎcych «nawroÂcicÂ» przytøaczajaÎcaÎ wieÎkszosÂcÂ wspoÂøczesnych filmoÂw sÂwieckichº lub gøoszaÎcych, zÇe ¹sÂwieckosÂcÂ ta jest zøudnaº i krytykuje upodobanie ¹teologicznie nastawionych kinomanoÂwº do dwoÂch rodzajoÂw hermeneutycznych strategii øaÎczenia filmoÂw z tematami religijnymi: ¹Po pierwsze ± przez komentarz dotyczaÎcy imion, ktoÂre
albo pochodzaÎ z Biblii, albo jaÎ przywoøujaÎ, po drugie ± przez powtarzane odkrycie, zÇe bohater jest figuraÎ Chrystusaº. Nie kwestionujaÎc mozÇliwosÂci odczytania analogii (a nawet widzaÎc uzÇytecznosÂcÂ idei figury Chrystusa jako ¹sprzeciwiajaÎcej sieÎ uwieÎzieniu Jezusa w fizycznej zgodnosÂci ze stereotypemº), Coates wskazuje jej søabe strony: w filmach ¹podobienÂstwo jakiejsÂ postaci do
Chrystusa zawsze zostanie zakwestionowane przez jej jednoczesnaÎ odmiennosÂcÂ
od niegoº. Coates broni zatem odbiorcoÂw przed bøeÎdnymi interpretacjami,
28
Á nel cinema. Problemi teologici, problemi estetici, ¹GreTenzÇe, La rappresentazione di Gesu
gorianumº 2001 nr 2, s. 239.
29
Á nel cinema: La figura cristica, ¹GregoriaTenzÇe, La rappresentazione metaforica di Gesu
numº 2001 nr 4, s. 719±721.

346

KS. MAREK LIS

zaciemniajaÎcymi prawdziwaÎ natureÎ tekstu, przypisujaÎcymi ¹marginalnym elementom zbyt istotne znaczenieº oraz przestrzega przed twoÂrcami, ktoÂrzy mogaÎ
nadawacÂ swym dzieøom ¹faøszywie uszlachetniajaÎcy blask biblijnej konotacjiº30.
Nie sposoÂb jednak zanegowacÂ wyraziste ewangeliczne zÂroÂdøa filmu Matrix
(rezÇ. L. i A. Wachowski, 1999), w ktoÂrym podobienÂstwo gøoÂwnego bohatera
Neo do Chrystusa wynika nie z wykorzystania imion czy sytuacji zaczerpnieÎtych z chrzesÂcijanÂskiej tradycji, lecz z rozwinieÎtej analogii (zniewolenie przez
grzech/komputery, zapowiedzi mesjanÂskie, zwycieÎstwo przez sÂmiercÂ i zmartwychwstanie)31. Ewangelicznymi archetypami posøugiwaø sieÎ K. KiesÂlowski
w telewizyjnym cyklu Dekalog32, jak i A. Adamson w OpowiesÂciach z Narnii:
Lew, czarownica i stara szafa (2005): przedstawiony w filmie lew Aslan jest
czytelnaÎ figuraÎ Chrystusa33. Co wieÎcej, sam Coates, przeprowadzajaÎc analizeÎ
filmu I. Bergmana Tam, gdzie rosnaÎ poziomki (1957), dostrzega, zÇe ¹uzÇycie
biblijnych opowiesÂci o Chrystusie ma gøeÎbokie znaczenieº, a odniesienia do
Ewangelii wskazuje w kilku innych filmach (Idiota, rezÇ. A. Kurosawa, 1951;
PrzeøamujaÎc fale, 1996, Idioci, 1998 i TanÂczaÎc w ciemnosÂciach, 1999 L. von
Triera; Kosiarz umysøoÂw, rezÇ. B. Leonard, 1992)34.
* * *

Niniejszy szkic usÂwiadamia, zÇe rzeczywistosÂcÂ filmu biblijnego wymyka sieÎ
jednoznacznym ocenom: W. Barnes Tatum dostrzega, zÇe ¹problem kinowego
Jezusaº dotyczy przynajmniej czterech wymiaroÂw ± artystycznego, literackiego,
historycznego i teologicznego. Dlatego zapewne autorzy filmoÂw tak rzadko
podejmujaÎ sieÎ opowiedzenia historii Jezusa35. Uwaga ta, odnoszaÎca sieÎ do
wszystkich filmoÂw, usÂwiadamia, zÇe nie nalezÇy oczekiwacÂ od filmu biblijnego
bycia wyøaÎcznie interpretacjaÎ tekstu biblijnego. Film biblijny jest przede wszystkim najpierw filmem, komercyjnym produktem kinematografii, beÎdaÎcej jednaÎ
z gaøeÎzi przemysøu rozrywkowego. DosÂcÂ gorzko komentuje ten fakt Adele
Reinhartz: ¹JesÂli historyczny Jezus z Nazaretu byø jedynym Synem BozÇym,
30
P. Coates, To mozÇe bycÂ Jezus. O Chrystusie i figurach Chrystusa, ¹Kwartalnik Filmowyº
25(2004) nr 45, s. 14 n.
31
DosÂcÂ starannie przedstawia teologiczne odniesienia filmu P. Fontana, Szukanie Boga w Matriksie, w: Wybierz czerwonaÎ piguøkeÎ. Nauka, filozofia i religia w Matrix, red. G. Yeffeth, tø. W. Derechowski, Gliwice 2003, s. 173±199.
32
Zob. M. Lis, Figury Chrystusa w `Dekalogu' Krzysztofa KiesÂlowskiego, Opole 2007.
33
M. Lis, Kim jest Aslan? Ewangeliczne zÂroÂdøa `OpowiesÂci z Narnii', ¹Studia Filmoznawczeº
2009 nr 30, s. 211±220.
34
Coates, art. cyt., s. 17±28.
35
W.B. Tatum, Jesus at the Movies. A Guide to the First Hundred Years, Santa Rosa 2004, s. 6.
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jak gøosi Ewangelia, to Jezus z Hollywood jest jego przeciwienÂstwem ± wieloraki, zroÂzÇnicowany, narodzony z wielu rodzicoÂwº36.
Zatem film biblijny ± a saÎ to dzisiaj setki ekranowych historii37 ± chocÂ
w wielu sytuacjach duszpasterskich pomocny, nie mozÇe bycÂ naiwnie uznany
za wspoÂøczesnaÎ, atrakcyjnaÎ formeÎ przekazu Pisma SÂwieÎtego, bowiem zbyt wiele
obcych wtraÎcenÂ zakøoÂca filmowy przekaz søowa BozÇego. Zadaniem teologa
pozostaje jednak zÇyczliwe i krytyczne zarazem przyglaÎdanie sieÎ, wyrazÇanie
osaÎdoÂw i podejmowanie dialogu z audiowizualnymi interpretacjami postaci
i wydarzenÂ biblijnych: prawdopodobnie wieÎcej ludzi zna historieÎ Jezusa z ekranu ± niekompletnaÎ (we wszystkich filmach), krytycznie reinterpretowanaÎ
(w Ostatnim kuszeniu Chrystusa) czy wreÎcz sÂwiadomie przekøamywanaÎ
(w Kodzie da Vinci, rezÇ. R. Howard, 2006) ± nizÇ z wøasnej lektury Nowego
Testamentu, wspartej dosÂwiadczeniem wiary wspoÂlnoty KosÂcioøa. Gøoszenie
Ewangelii wobec odbiorcoÂw karmionych alternatywnymi, filmowymi wersjami
Biblii, nie powinno wobec tego komercyjno-religijnego zjawiska pozostawacÂ
obojeÎtne.
Bible in the Movies
Summary
The presence of the Bible in the movies is a complex reality: besides direct
interpretations of the stories from the Holy Scriptures, a number of films has been
inspired by other cultural sources (passion-plays, arts, literature, music, other films).
By reason of its subject and its non-religious origin, a biblical film is important for
theologians: numerous audiovisual adaptations of the Gospel have raised the issues
of the faithfulness of this particular kind of translation (transmediatization) of the
Bible. A particular attention should be paid to Jesus-movies because of their impact
on the audiences and very different ways of portraying of Jesus (from a relatively
simple ¹historicalº Jesus till elaborated Christ-figures).
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, film, Jezus w filmie, przekøad audiowizualny, figury
Chrystusa
K e y w o r d s: Bible, cinema, Jesus movies, audiovisual translation, Christ-figure

36

A. Reinhartz, Jesus of Hollywood, Oxford 2007, s. 252.
RoboczaÎ listeÎ blisko 380 tytuøoÂw filmoÂw powstaøych w latach 1897±2002 publikuje M. Lis,
Audiowizualny przekøad Biblii, s. 143±152.
37
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WPèYW BIBLII NA CYWILIZACJEÎ.
BIBLIA A NAUKI PRZYRODNICZE

WSTEÎP

Nauka i religia stanowiaÎ dwa bardzo wazÇne elementy ludzkiej kultury.
Wszystkie rozwazÇania na temat genezy sÂwiata majaÎ swoje zakorzenienie w tych
dwoÂch podstawowych aspektach postrzegania rzeczywistosÂci. Wszystko, co istnieje, potrzebuje wyjasÂnienia swego pochodzenia. I dlatego podstawowym pytaniem, ktoÂre zapoczaÎtkowaøo filozofieÎ, byøo pytanie czøowieka o siebie samego
i o Kosmos. Filozofowie greccy okresu przedsokratejskiego, a poÂzÂniej Platon
i Arystoteles, proÂbowali wyjasÂnicÂ przyrodeÎ poprzez pojeÎcia ogoÂlne na drodze
rozumowej. Temu filozoficznemu mysÂleniu antycznej Grecji przeciwstawiø sieÎ
przekaz biblijny, ktoÂry swojaÎ wiaraÎ w stworzenie sÂwiata przez Boga daø odpowiedzÂ na pytanie o genezeÎ caøej rzeczywistosÂci. W ten sposoÂb pytanie
o WszechsÂwiat staøo sieÎ pytaniem teologicznym.
Relacja nauki o stworzeniu, wywodzaÎcej sieÎ z biblijnego opisu, ukazujaÎcego
Boga dajaÎcego istnienie wszystkiemu, wkroczyøa na drogeÎ konfliktu z empirycznym opisem powstania Kosmosu i czøowieka w nim. Pytania, ktoÂre cywilizacja
øacinÂska1 przejeÎøa z filozofii greckiej i chrzesÂcijanÂstwa, opartego na podstawach
biblijnych, przerodziøy sieÎ na przestrzeni dziejoÂw w konflikt nauki i wiary.
ZapoczaÎtkowany on zostaø poprzez rewolucjeÎ kopernikanÂskaÎ i spraweÎ Galileusza, a swoje najwieÎksze zaognienie miaø w XIX wieku w wyniku odkrycÂ w dziedzinie biologii, zwiaÎzanych gøownie z teoriaÎ ewolucji Karola Darwina2. Jednym
z podstawowych aspektoÂw tego konfliktu jest problem powstania sÂwiata, stanowiaÎcy niejako naturalne miejsce spotkania teologii z naukami przyrodniczymi. Ten konflikt, jak zobaczymy nizÇej, zrodziø sieÎ w wyniku proÂby odkrywania
istoty przesøania BozÇego, zawartego w Biblii, przez nauki przyrodnicze. To
odkrywanie byøo interpretacjaÎ natchnionego tekstu w relacji do odwiecznej
1
2

Por. F. Koneczny, ObronicÂ cywilizacjeÎ øacinÂskaÎ, Lublin 2002.
Por. T. Jelonek, Biblia a nauka, KrakoÂw 2005, s. 21±28.
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prawdy i zmiennych kulturowych, a takzÇe cywilizacyjnych ram. Autorzy biblijni, pouczajaÎc o stworzeniu sÂwiata, posøugiwali sieÎ wspoÂøczesnym im obrazem
otaczajaÎcej ich rzeczywistosÂci. Przez wiele wiekoÂw obraz sÂwiata panujaÎcy w starozÇytnosÂci i ukazany na kartach Biblii pozostawaø aktualny i wpøynaÎø w sposoÂb
zasadniczy na naszaÎ cywilizacjeÎ. Do konÂca XVI wieku udawaøo sieÎ dostosowywacÂ poszczegoÂlne obrazy sÂwiata ukazane w Biblii do obrazoÂw naukowych3.
Sytuacja zaczeÎøa sieÎ zmieniacÂ od momentu uksztaøtowania sieÎ nowozÇytnych
nauk przyrodniczych, w ktoÂrych coraz wieÎkszaÎ roleÎ zaczaÎø odgrywacÂ eksperyment, z jego coraz bardziej wyszukanym i dokøadnym aparatem narzeÎdziowym,
a takzÇe rozwinaÎø sieÎ potrzebny do opisu przyrody jeÎzyk matematyki. Fascynowano sieÎ odkryciami, a jednoczesÂnie zaczeÎøy one budzicÂ sprzeciw, mieÎdzy innymi dlatego, zÇe pojawiøy sieÎ trudnosÂci pogodzenia nowego obrazu sÂwiata
z wierzeniami religijnymi, ktoÂre do tego czasu byøy dla wielu najwazÇniejszym
przesøaniem w tej dziedzinie. Podstawowym problemem ze strony nauki byøo
pozbawienie czøowieka jego nadrzeÎdnego miejsca we WszechsÂwiecie4. Dlatego
Biblia i nauka znalazøy sieÎ w opozycji do siebie i nalezÇaøo poszukacÂ rozwiaÎzania
tego konfliktu. KosÂcioÂø stanaÎø na strazÇy przekazu biblijnego, chcaÎc bronicÂ wartosÂci objawionego søowa BozÇego w imieÎ prawdy. Ale prawda z perspektywy
nauk przyrodniczych wyglaÎdaøa zupeønie inaczej. Biblia, ktoÂra przez wieki byøa
niejako motorem napeÎdzajaÎcym naukowosÂcÂ, zaczeÎøa pod wpøywem nierozwazÇnych i bøeÎdnych decyzji ludzi KosÂcioøa ograniczacÂ rozwoÂj nauk i przeciwstawiacÂ
sieÎ mu. I tak Pismo SÂwieÎte staøo sieÎ paradoksalnie hamulcem rozwoju cywilizacyjnego.
Jak do tego doszøo? ChcaÎc odpowiedziecÂ na to pytanie nalezÇy dokonacÂ
analizy relacji wiary do rozumu, ktoÂrej reprezentatywnym przykøadem jest
interpretacja Biblii w relacji do nauk przyrodniczych. Wiara wychodzi od poszukiwania sensu istnienia, ktoÂre opiera sieÎ na Bogu ± StwoÂrcy wszystkiego.
PoniewazÇ nauka o stworzeniu i Stworzycielu jest takzÇe odpowiedziaÎ na pytania
kosmologiczne, stawiane tak czeÎsto w ramach rozwazÇanÂ przyrodniczych i filozoficznych, Biblia traktuje ten problem takzÇe priorytetowo. Dlatego na tym tle
wynikaøy roÂzÇnego rodzaju nieporozumienia i konflikty, ktoÂre ogoÂlnie odnosiøy
sieÎ do relacji mieÎdzy BibliaÎ i naukami przyrodniczymi. Mimo zÇe poglaÎdy autoroÂw biblijnych na temat WszechsÂwiata nie zawsze byøy zgodne z twierdzeniami
nauk przyrodniczych, to jednak nie da sieÎ podwazÇycÂ znaczenia Biblii, ukazujaÎcej wiareÎ w jednego Boga, ktoÂry stworzyø sÂwiat i czøowieka w nim, dla powstania nauki i techniki, co przejawiøo sieÎ w ogromnym posteÎpie cywilizacyjnym naszej ery. ZÇadna inna ksieÎga nie posiada tak gøeÎbokiego moralnego
znaczenia dotyczaÎcego zasady miøosÂci chrzesÂcijanÂskiej jak Biblia i zÇadne inne
3

Por. W. Skoczny, Opisy stworzenia a prawda podana dla naszego zbawienia, w: PoczaÎtek
sÂwiata ± Biblia a nauka, red. M. Heller, M. DrozÇdzÇ, TarnoÂw 1998, s. 264.
4
Por. Jelonek, dz. cyt., s. 14 n.
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dzieøo nie posiada trafniejszej duchowej koncepcji nizÇ biblijna wizja Boga.
Pismo SÂwieÎte ukazuje najwyzÇsze ideaøy, jakie kiedykolwiek znane byøy ludzkosÂci i ktoÂre jednoczesÂnie stworzyøy podstawy dzisiejszej cywilizacji5. PosteÎp
cywilizacyjny doprowadziø natomiast do powstania nauk, ktoÂre zrodziøy sieÎ
pierwotnie na terenie oddziaøywanÂ judeochrzesÂcijanÂstwa6. Karl Rahner tak
pisze o istocie historii zbawienia zapisanej na kartach Starego Testamentu:
¹BoÂg daø sieÎ poznacÂ w historycznym dziaøaniu i dzieÎki swej ingerencji doprowadziø do powstania monoteizmu Izraela. [...] BoÂg Przymierza, Jahwe, zawsze
i w sposoÂb wyrazÂny byø uznawany za rzeczywisÂcie jedynego i zÇywego Boga
i jako takiemu oddawano mu czesÂcÂ. BoÂg caøego sÂwiata zawarø z maøym narodem szczegoÂlne przymierze, poniewazÇ ta droga partykularnego przymierza
byøa historycznaÎ drogaÎ do uniwersalnego celu ± jednosÂci Boga z caøaÎ ludzkosÂciaÎ w Bogu-Czøowiekuº7.

FascynujaÎce w PisÂmie SÂwieÎtym jest to, zÇe spisana historia maøego i nieistotnego w dziejach ludzkosÂci narodu, zaowocowaøa ogromnym wpøywem na tworzenie sieÎ cywilizacji i przyczyniøa sieÎ do wøasÂciwego ukazania paradygmatu
prawdy. Proces ten nie zostaø jeszcze zakonÂczony. Jak døugo bowiem beÎdzie
istniecÂ ludzkosÂcÂ, tak døugo poszukiwanie prawdy, ktoÂra z woli BozÇej zostaøa
przekazana dla naszego zbawienia, domagacÂ sieÎ beÎdzie ciaÎgøych odpowiedzi
i otwartosÂci na niaÎ.

I. BIBLIJNY OPIS STWORZENIA SÂWIATA

Opis stworzenia sÂwiata przedstawiony na poczaÎtku Pisma SÂwieÎtego w KsieÎdze Rodzaju stanowi wprowadzanie do caøej Biblii. Teksty biblijne odnoszaÎce
sieÎ do dziejoÂw czøowieka, ukazujaÎ go w relacji do Boga, do sÂwiata, drugiego
czøowieka i siebie samego8. Stary Testament tworzyøy roÂzÇne tradycje. Pierwszy
opis stworzenia sÂwiata pochodzi z tradycji kapøanÂskiej, jest wypracowany teologicznie i bardzo gøeÎboki, natomiast drugi opis, z tradycji jahwistycznej, ma
charakter pierwotny ± odwoøuje sieÎ do obrazoÂw i symboli. Pierwszy tekst Rdz
1,1±2.4a nalezÇy do kapøanÂskiej warstwy literackiej PieÎcioksieÎgu i powstaø prawdopodobnie w V wieku przed Chrystusem w Mezopotamii, w sÂrodowisku kapøanoÂw zÇydowskich9. Autor tekstu biblijnego Rdz 1,1±2.4a wierzy w Boga,
5

Por. N.L. Geisler, W.E. Nix, A General Introduction to the Bible, Chicago 1986, s. 196 n.
Por. M. Gajewski, Darwin, Biblia, Big Bang, geny i duch, w: ¹Frondaº 2008 nr 46, s. 99.
7
K. Rahner, H. Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, tø. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Warszawa 1987, s. 431.
8
Por. J. Homerski, PiesÂnÂ o stworzeniu sÂwiata, w: PoczaÎtek sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 17±31.
9
Por. J.S. Synowiec, PoczaÎtki sÂwiata i ludzkosÂci wedøug KsieÎgi Rodzaju, KrakoÂw 2001, s. 17.
6
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istniejaÎcego bez poczaÎtku i bez konÂca. ProÂbuje on ukazacÂ prawdeÎ, zÇe sÂwiat
powstaø w wyniku stwoÂrczego dziaøania søowa Boga10. Ta interpretacja, opierajaÎca sieÎ na wierze we wszechmoc stwoÂrczaÎ jedynego Boga, jest oryginalna
z powodu odboÂstwienia przyrody, co byøo wyrazem posteÎpu zaroÂwno w naukowym, jak i teologicznym rozumieniu rzeczywistosÂci. Do tego dochodzi stwierdzenie, izÇ wszystkie byty, ktoÂre BoÂg powoøaø do istnienia, saÎ dobre.
Drugim tekstem ukazujaÎcym stworzenie sÂwiata i pierwszego czøowieka jest
fragment z Rdz 2,4b±24. Fragment ten nalezÇy do tzw. dzieøa jahwistycznego,
powstaøego w X wieku przed Chrystusem. Te dwa opisy stworzenia roÂzÇniaÎ sieÎ
od siebie ¹tworzywem,º z ktoÂrego BoÂg uczyniø sÂwiat, jak tezÇ odmiennym porzaÎdkiem chronologicznym, a takzÇe liczbaÎ osoÂb stworzonych11. Te dwie tradycje funkcjonowaøy przez wiele wiekoÂw jedynie w przekazie ustnym, dopiero
poÂzÂniej byøy spisywane, a ostatni redaktor, ktoÂry tworzyø PieÎcioksiaÎg, z szacunku dla nich nie poøaÎczyø ich w jedno, lecz zachowaø obok siebie dwa opisy, a wieÎc
dwie teologiczne wizje tego samego wydarzenia. MozÇna to poroÂwnacÂ z Ewangeliami synoptycznymi, ktoÂre podajaÎ nam cztery obrazy Jezusa Chrystusa.
Jezus jest jeden, ale kazÇdy widzi Go inaczej, kazÇdy odkrywa nowe perspektywy.
Mimo widocznych roÂzÇnic w obu tekstach, autorzy opisoÂw korzystali z ogoÂlnie przyjeÎtych w kosmologii tamtych czasach obrazoÂw sÂwiata. Jednak autorom
biblijnym chodziøo o przekazanie prawd religijnych, ktoÂrych nadrzeÎdnym przesøaniem byøa wiara w Boga-StwoÂrceÎ, ktoÂremu nalezÇna jest czesÂcÂ12. AnalizujaÎc
oba te teksty w konteksÂcie innych utworoÂw maÎdrosÂciowych starozÇytnego Egiptu, Mezopotamii czy Fenicji, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe wyroÂzÇnia je monoteizm, gdyzÇ
opowiadajaÎ o ¹jednym Bogu jako StwoÂrcy oraz wøadcy sÂwiata i czøowieka, nie
wspominajaÎc ani søowem o innych boÂstwach, ktoÂre w mitach bliskowschodnich
wysteÎpujaÎ w rozwazÇaniach nad pochodzeniem sÂwiata i losem ludzkimº13. Pismo
SÂwieÎte nie jest stenogramem stworzenia sÂwiata i czøowieka, lecz teologicznym
ujeÎciem tej prawdy. Nie chodzi w nim o historycznaÎ relacjeÎ powstania nieba
i ziemi ani ukazanie poszczegoÂlnych epok geologicznych. Autorzy tekstoÂw
stworzyli utwoÂr religijny, beÎdaÎcy wyrazem wiary w Boga-StwoÂrceÎ, czøowieka
przez Niego powoøanego do istnienia i sÂwiadectwem rozumienia ich osobowej
relacji. Wszelkie proÂby nadawania tym tekstom roÂzÇnego znaczenia pojeÎciowego i hermeneutycznego posiadajaÎ bardzo døugaÎ historieÎ w chrzesÂcijanÂstwie,
ktoÂraÎ mozÇna nazwacÂ procesem reinterpretacji. Proces ten nie jest zakonÂczony,
gdyzÇ dzieøo stworzenia nie zostaøo jeszcze zakonÂczone. Dlatego rzeczywistosÂcÂ
ludzka przy interpretacji Biblii wychodzi od obserwatora Kosmosu. Dzisiejszy
obserwator ma horyzonty znacznie szersze nizÇ ludzie wczesÂniejszych epok,
10

Por. tamzÇe, s. 61.
S. Grzybek, Teologia kapøanÂskiego opisu stworzenia sÂwiata (Rdz1,1±2,4a), w: PoczaÎtek
sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 34 n.
12
Por. tamzÇe, s. 38 n.
13
Synowiec, dz. cyt., s. 143.
11
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zaroÂwno w wymiarze makrokosmosu, jaki i mikrokosmosu14. Istotne jest wieÎc,
aby analizujaÎc Pismo SÂwieÎte, bracÂ pod uwageÎ obowiaÎzujaÎce na przestrzeni
dziejoÂw w naukach przyrodniczych obrazy sÂwiata.

Â DèO OBJAWIENIA BOZÇEGO
II. BIBLIA JAKO ZÂRO
Â W SÂWIATA
W KONTEKSÂCIE OBRAZO

BoÂg, istniejaÎc, stwarza wszelki byt. Byt zasÂ pozostaje otwarty na Objawienie, ktoÂre jest ze swej natury samoobjawieniem sieÎ Boga. Boga mozÇna poznacÂ
poprzez sÂwiat stworzony. Czøowiek jest capax Dei, czyli zostaø obdarzony przez
StwoÂrceÎ mozÇliwosÂciaÎ poznania Go15. Kulminacyjnym punktem Objawienia
BozÇego staøo sieÎ czøowieczenÂstwo Jezusa Chrystusa ± samoobjawienie sieÎ Boga
w sposoÂb najpeøniejszy, absolutny i ponadczasowy.
Tu dochodzimy do bardzo zasadniczej konkluzji: Pismo SÂwieÎte uzyskuje
zupeønaÎ wyjaÎtkowosÂcÂ poprzez fakt, izÇ jest ksieÎgaÎ objawionaÎ. Odsøania nie tylko
tajemniceÎ czøowieka, ale roÂwniezÇ ukazuje oblicze Boga. Biblia jest sÂwieÎtaÎ ksieÎgaÎ BozÇego objawienia miøosÂci w dziejach czøowieka. Jest sÂwiadectwem wiekuistego przymierza, pojednania czøowieka i caøej ludzkosÂci z Bogiem, ktoÂry jest
StwoÂrcaÎ i Ojcem. To BozÇe Objawienie przesiaÎknieÎte jest Jego dialektykaÎ, jednoczesnym objawianiem sieÎ i pozostawaniem w ukryciu. Kwestia Objawienia
stanowi jeden z najsubtelniejszych aspektoÂw relacji pomieÎdzy nowozÇytnosÂciaÎ
i chrzesÂcijanÂstwem, ktoÂra pojawia sieÎ w wielu dokumentach KosÂcioøa. Nie wystarczy bowiem samo øaÎczenie naukowo-przyrodniczych wypowiedzi o sÂwiecie
z refleksjaÎ teologicznaÎ. GøeÎbsza wizja stworzenia powinna bycÂ owocem refleksji
nad Objawieniem. PodwoÂjne zÂroÂdøo poznania ± wedøug Edouart'a Bone'a ±
daje mozÇliwosÂcÂ peønego poznania rzeczywistosÂci:
¹A przeciezÇ [...] ten sam BoÂg, stwarzajaÎc WszechsÂwiat, stworzyø jednoczesÂnie
nasz umysø krytyczny, a niezadøugo takzÇe naukowy i techniczny. WøasÂnie ze
wzgleÎdu na nalezÇnaÎ Bogu chwaøeÎ osÂmielamy sieÎ zaufacÂ temu podwoÂjnemu
zÂroÂdøu poznania, bo to, co On nam daje w Objawieniu, nie mozÇe przeciezÇ bycÂ
sprzeczne z tym, co pozwala nam odkrywacÂ dzieÎki autentycznemu posøugiwaniu sieÎ krytycznym umysøemº16.

14

Por. J. Chmiel, Hermeneutyczne przesøanki biblijnej interpretacji opisoÂw stworzenia, w:
PoczaÎtek sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 55 n.
15
Por. M. Rusecki, Objawienie BozÇe, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki
i in., Lublin±KrakoÂw 2002, s. 865.
16
E. Bone, BoÂg niepotrzebna, hipoteza? Wiara a nauki przyrodnicze, KrakoÂw 2004, s. 40.
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Relacja KosÂcioøa do sÂwiata postrzeganego przez nauki sÂcisøe, wychodzaÎca
od refleksji teologicznej, przeszøa døugaÎ i zÇmudnaÎ drogeÎ. SÂwiadczaÎ o niej takie
dokumenty, jak:
· Konstytucja dogmatyczna Soboru WatykanÂskiego I Dei Filius;
· Encyklika Leona XIII Providentissimus Deus z 18 listopada 1893 roku;
· List Apostolski Leona XIII Vigilantiae, wydany 30 pazÂdziernika 1902
roku;
· List Apostolski sÂw. Piusa X Vinea electa, wydany 7 maja 1909 roku;
· Encyklika Benedykta XV z 15 wrzesÂnia 1920 roku, zatytuøowana Spiritus
Paraclitus;
· Encyklika Piusa XII Divino afflante Spiritu, ktoÂra ukazaøa sieÎ w pieÎcÂdziesiaÎtaÎ roczniceÎ wspomnianej wyzÇej encykliki Leona XIII i zostaøa wydana
30 wrzesÂnia 1943 roku;
· List Komisji Biblijnej, ktoÂry sekretarz tejzÇe Komisji O.J.M. VosteÂ OP
skierowaø 16 stycznia 1948 roku do kardynaøa Suharda, arcybiskupa ParyzÇa. List byø zatwierdzony przez Piusa XII;
· Konstytucja dogmatyczna Soboru WatykanÂskiego II o Objawieniu BozÇym Dei verbum.
Od konÂca XIX wieku, to jest od wydania przez Leona XIII encykliki Providentissimus Deus, nauka KosÂcioøa moÂwiøa o bezbøeÎdnosÂci albo nieomylnosÂci
Biblii17. Byøa to reakcja na tak zwanaÎ kwestieÎ biblijnaÎ we Francji, kiedy to
dostrzezÇono sprzecznosÂci mieÎdzy tym, co moÂwi Biblia, a wynikami nauk. Encyklika natomiast wyjasÂniaøa, zÇe cel, dla ktoÂrego powstaøo Pismo SÂwieÎte, nie ma
charakteru naukowego, lecz religijny, tak wieÎc wypowiedzi autoroÂw natchnionych na temat przyrody czy astronomii saÎ po prostu zapisem saÎdoÂw wrazÇeniowych. Niemniej jednak encyklika miaøa charakter typowo apologetyczny.
WskazujaÎ na to wøasÂnie takie sformuøowania jak bezbøeÎdnosÂcÂ, nieomylnosÂcÂ.
Nowe, w wieÎkszej mierze pozytywne spojrzenie na BiblieÎ pojawiøo sieÎ wraz
z rozwojem teologii biblijnej, szczegoÂlnie teologii objawienia, w ktoÂrej to dziedzinie wielkie zasøugi poøozÇyø prof. Pierre Grelot. ZwroÂciø on uwageÎ, zÇe w Biblii
jest zawarta przede wszystkim prawda dotyczaÎca zbawienia. Zatem celem søowa BozÇego jest przekazywanie ludziom Objawienia. BoÂg wøasÂciwie objawia
tylko jednaÎ rzecz: tajemniceÎ zbawienia urzeczywistnionaÎ w Jezusie Chrystusie.
Objawienie zawsze zwiaÎzane jest z tajemnicaÎ zbawienia. Prawda Biblii ukazuje
przede wszystkim nieodmiennaÎ miøosÂcÂ Boga i Chrystusa18.
Wedøug Soboru WatykanÂskiego II centralnaÎ ideaÎ Pisma SÂwieÎtego jest zbawczy plan Boga, dotyczaÎcy czøowieka stworzonego i odkupionego. Prawda
o Bogu Stworzycielu i o Jego dziele stwoÂrczym jest jednym z podstawowych

17
18

Por. M. Bednarz, Zanim zaczniesz czytacÂ Pismo SÂwieÎte, TarnoÂw 1997, s. 141.
Por. J. Polkinghorne, Rozum i rzeczywistosÂcÂ, KrakoÂw 1995, s. 94.
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przesøanÂ objawienia biblijnego, ktoÂre ± jako jedyne ± zawieraøo peønaÎ odpowiedzÂ na pytanie o pochodzenie wszystkiego.
Konstytucja Dei verbum otworzyøa drogeÎ katolickiej egzegezie i pozwoliøa
jeszcze lepiej rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte. Z wielu poruszonych w niej problemoÂw
zajmiemy sieÎ bardziej szczegoÂøowo zagadnieniem prawdziwosÂci Biblii, gdyzÇ
rozwiaÎzanie, jakie w tej kwestii zaproponowaø SoboÂr, okazaøo sieÎ kluczem do
rozwikøania sporoÂw mieÎdzy naukami przyrodniczymi a BibliaÎ. Przed Soborem
rozwazÇano problem bezbøeÎdnosÂci Pisma SÂwieÎtego (inerrantia Scripturae Sacrae) i tak sformuøowane zagadnienie znalazøo sieÎ w schemacie przygotowanym
na obrady Soboru: Pismo SÂwieÎte zawiera prawdeÎ, ale zawiera jaÎ na sposoÂb
ludzki, bo wøasÂnie w taki sposoÂb przemoÂwiø BoÂg do ludzi, ktoÂrzy teÎ prawdeÎ
poÂzÂniej spisali. Poznanie prawdy przez czøowieka nie dokonuje sieÎ jednorazowo, lecz czeÎsÂciowo i zazwyczaj w konkretnym konteksÂcie (por. J 16,13). Pismo
SÂwieÎte zawiera prawdeÎ odnoszaÎcaÎ sieÎ do zbawienia; nie porusza tych aspektoÂw
prawdy, ktoÂrymi zajmujaÎ sieÎ nauki przyrodnicze; celem Biblii nie jest wykøad
sÂcisÂle historyczny, chocÂ w duzÇym stopniu jej przekaz nawiaÎzuje do historii,
w ktoÂrej i poprzez ktoÂraÎ dokonuje sieÎ Objawienie i Zbawienie.
Ludzki przekaz prawdy dotyczaÎcej zbawienia zawiera obrazy odpowiadajaÎce znanemu biblijnym autorom wyobrazÇeniu sÂwiata. Obrazy te oddajaÎ prawdeÎ o Zbawieniu, a nie prawdeÎ nauk przyrodniczych. I chocÂ przyrodnicza wizja
sÂwiata ulega zmianie, to nie przestajaÎ one peønicÂ swojej funkcji: nadal søuzÇaÎ
przekazaniu wøasÂciwej dla Biblii prawdy, chocÂ z punktu widzenia nauk przyrodniczych przestaøy bycÂ aktualne.
PrawdeÎ Biblii trzeba takzÇe oceniacÂ w sposoÂb dynamiczny. Objawienie tajemnicy zbawienia dokonywaøo sieÎ stopniowo. ZÇaden zatem tekst Starego Testamentu nie przedstawia zamknieÎtej naukowej koncepcji19. RoÂwniezÇ prawdziwosÂcÂ tych tekstoÂw wynika z caøosÂciowego interpretowania Biblii. Trzeba tezÇ
pamieÎtacÂ, zÇe przy rozwazÇaniu kazÇdego tekstu trzeba bracÂ pod uwageÎ jego gatunek literacki, czyli przyjeÎtaÎ przez hagiografa okresÂlonaÎ konwencjeÎ jeÎzykowaÎ.
DzieÎki znajomosÂci gatunku literackiego rozpoznajemy, w jaki sposoÂb przekazana zostaøa w teksÂcie prawda, a takzÇe jaki jest ± ¹gatunkowyº wøasÂnie ± cieÎzÇar
wypowiedzi autora. UwzgleÎdnienie tych zasad pozwala tak interpretowacÂ BiblieÎ, zÇe stawiane dotaÎd zarzuty tracaÎ zasadnosÂcÂ20. Natomiast ¹uwolnienieº Biblii
od rzekomych bøeÎdoÂw, a tym samym ¹uwolnienieº teologii od koniecznosÂci
ciaÎgøego odpierania zarzutoÂw i uzasadniania, na czym polega prawdziwosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego i jak prawdeÎ Biblii nalezÇy poznawacÂ, pozwala dzisiejszej egzegezie ogarniacÂ przeogromne przestrzenie mysÂli biblijnej, ukazujaÎcej Boga Zbawi19
Por. J. Bolewski, Z teologicznej problematyki ewolucyjnego obrazu sÂwiata, w: Obrazy
sÂwiata w teologii i w naukach przyrodniczych, red. M. Heller, S. Budzik, S. Wszoøek, TarnoÂw
1996, s. 195 n.
20
Por. Chmiel, Hermeneutyczne przesøanki, w: PoczaÎtek sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 55 n.
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ciela i jego zbawcze dzieøo, wyrazÇajaÎce sieÎ roÂwniezÇ w dziele stwoÂrczym. To
odkrycie rodzi radosÂcÂ i wynagradza døugaÎ drogeÎ, jakaÎ trzeba byøo przebycÂ,
aby dojsÂcÂ do takiego poznania. Biblia to nie kronika; to teologiczna wizja zbawczych wydarzenÂ, spisana przez roÂzÇnych teologoÂw, ktoÂrzy w celu przedstawienia okresÂlonych tresÂci posøugiwali sieÎ obrazami sobie wspoÂøczesnego sÂwiata.
PrzedstawiajaÎc wyzÇej opisanaÎ argumentacjeÎ z perspektywy kosÂcielno-teologicznej, nalezÇaøoby zadacÂ w tym konteksÂcie pytanie: skoro Biblia jest zÂroÂdøem
BozÇego Objawienia, to dlaczego pojawiøo sieÎ tyle sporoÂw i niedomoÂwienÂ na tle
interpretacji biblijnego przekazu, majaÎcych czasami finaø tragiczny lub konÂczaÎcych sieÎ otwartym konfliktem i wzajemnaÎ dezaprobataÎ? ProÂba odpowiedzi na
to pytanie zawarta jest w dalszej czeÎsÂci tego punktu.
Benedykt XVI swoje søowa z Ratyzbony: ¹Nie posteÎpowacÂ zgodnie z rozumem jest sprzeczne z naturaÎ Bogaº opatrzyø nasteÎpujaÎcaÎ uwagaÎ: ¹Tylko ze
wzgleÎdu na to stwierdzenie zacytowaøem dialog mieÎdzy Manuelem a jego perskim rozmoÂwcaÎ. To z tego stwierdzenia wynika temat moich dalszych refleksjiº. I dalej PapiezÇ stwierdza:
¹Tutaj przychodzi mi na mysÂl wypowiedzÂ Sokratesa skierowana do Fedona.
W poprzednich dialogach poruszono wiele bøeÎdnych poglaÎdoÂw filozoficznych.
WoÂwczas Sokrates moÂwi: «Byøoby bardzo zrozumiaøe, gdyby ktosÂ z powodu
irytacji wywoøanych tyloma bøeÎdnymi rzeczami, znienawidziø przez reszteÎ swego zÇycia kazÇde rozwazÇanie o bycie i je szkalowaø. Ale tym samym zagubiøby
prawdeÎ o bycie i dosÂwiadczyøby wielkiej szkody». Od dawna ZachoÂd jest
zagrozÇony taÎ niecheÎciaÎ do stawiania sobie fundamentalnych pytanÂ przez rozum. W ten sposoÂb moÂgøby doznacÂ jedynie wielkiej szkody. Odwaga otwierania sieÎ na wielkosÂcÂ rozumu, a nie odrzucenie jego wielkosÂci ± to wøasÂnie
stanowi program, poprzez ktoÂry teologia podejmujaÎca refleksjeÎ nad wiaraÎ
biblijnaÎ, wchodzi w dialog z obecnymi czasamiº.

Benedykt XVI podejmuje w tym znamiennym wykøadzie, wygøoszonym
podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Niemiec, dnia 12 wrzesÂnia 2006 roku,
problem relacji wiary i rozumu. PapiezÇ przestrzega nas, abysÂmy nie zaprzepasÂcili teologii opartej na wierze biblijnej. JednoczesÂnie zobowiaÎzani jestesÂmy do
ciaÎgøego korygowania relacji wiary i rozumu. Oba te pojeÎcia wøasÂciwie odpowiadajaÎ naukowemu i religijnemu czy teologicznemu obrazowi sÂwiata.
Na przestrzeni wiekoÂw roÂzÇnie wyglaÎdaøa wzajemna zalezÇnosÂcÂ tych obrazoÂw. Punktem wyjsÂcia teologicznego obrazu sÂwiata byø przekaz biblijny. I tu
pojawia sieÎ problem w konfrontacji z naukami przyrodniczymi, gdyzÇ poglaÎdy
autoroÂw biblijnych na temat WszechsÂwiata i jego powstania saÎ nie do zaakceptowania przez te nauki21. Wynika to z faktu, zÇe KosÂcioÂø przejaÎø tzw. model
ptolemejski (pochodzaÎcy od Ptolemeusza, ktoÂry w II wieku przedstawiø peøny
21

Por. Bednarz, dz. cyt., s. 138.
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model kosmologiczny, opierajaÎc sieÎ na poglaÎdach Arystotelesa), gdyzÇ uznaø go
za zgodny z BibliaÎ22. Biblijny obraz sÂwiata odpowiada natomiast poglaÎdom
ludzi starozÇytnego Bliskiego Wschodu. PoglaÎdy te nie stanowiøy problemu azÇ
do czasoÂw Kopernika i Galileusza. ChrzesÂcijanÂska synteza nauki, kultury i teologii w sÂredniowieczu byøa czymsÂ tak wyjaÎtkowym i tak satysfakcjonujaÎcym, zÇe
teologia chrzesÂcijanÂska z wielkim trudem proÂbowaøa otrzaÎsnaÎcÂ sieÎ z szoku spowodowanego zburzeniem tej harmonii, ktoÂrej sÂlady ciaÎgle saÎ obecne w rozmaitych teologicznych rozprawach, co implikuje utrzymanie sÂredniowiecznego obrazu sÂwiata. Ale obraz ten nie moÂgø przetrwacÂ proÂby czasu, gdyzÇ pojawiøy sieÎ
obrazy nowe, kwestionujaÎce caøkowicie dotychczasowy porzaÎdek.
Ale wroÂcÂmy do genezy tego problemu. Niech kolejnym krokiem beÎdaÎ
søowa znanego teologa i kosmologa Michaøa Hellera, wedøug ktoÂrego sÂwiat
przyrody napisany jest jeÎzykiem matematyki, ktoÂry my odkrywamy, a ktoÂry
stanowi formuøeÎ genezy WszechsÂwiata:
¹Matematyka nie jest ekwiwalentem pieÎkna ± ona jest jego pierwowzorem.
èaÎczy sieÎ w niej dosÂwiadczenie koniecznosÂci i wolnosÂci [...] Jak w tym powiedzeniu Michaøa Anioøa, zÇe rzezÂbicÂ jest bardzo øatwo, bo w kamieniu skryta juzÇ
jest forma, ktoÂrej artysta poszukuje, wystarczy tylko odøupacÂ to, co zbyteczne.
Niekiedy przychodzi mi do gøowy mysÂl, zÇe matematyka jest jedynaÎ dziedzinaÎ
ziemi, ktoÂrej nie dotknaÎø grzech pierworodny ± jest tak, jak powinno bycÂº23.

NaukowosÂcÂ dokumentoÂw, napisanych w jeÎzyku greckim i pochodzaÎcych
z ok. 500 roku p.n.e., polegaøa na nowej jakosÂci systematycznej, racjonalnej
refleksji, z jakaÎ JonÂczycy odnosili sieÎ do pytanÂ o sÂwiat natury. Refleksja ta miaøa
charakter matematyki pierwszej, beÎdaÎcej proÂbaÎ racjonalnego mysÂlenia. Cecha
ta byøa czymsÂ wyjaÎtkowym jak na owe czasy i wyroÂzÇniaøa sieÎ od innych swaÎ
oryginalnosÂciaÎ, ktoÂra do dzisiaj pozostaøa najwazÇniejszym atrybutem nauki.
Od tego czasu zaczeÎto tworzycÂ naukowe obrazy sÂwiata, beÎdaÎce ludzkim wyobrazÇaniem, opierajaÎcym sieÎ na obserwacjach i matematycznych obliczeniach.
SÂwiat cywilizacji rzymskiej przejaÎø po czeÎsÂci grecki obraz sÂwiata, ale wiele jego
aspektoÂw zostaøo utraconych. Dopiero kultura arabska zainteresowaøa sieÎ spusÂciznaÎ greckiej, egipskiej, perskiej, hinduskiej nauki i przechowywaøa jaÎ. ZaczeÎto
uprawiacÂ tzw. ¹obce naukiº, jak filozofia, medycyna, astronomia i inne dziedziny przyrodnicze24. Tym sposobem przetrwaøy one przez prawie szesÂcÂ wiekoÂw.
Dopiero okoøo 1100 roku cywilizacja europejska zaczeÎøa powazÇnie interesowacÂ
sieÎ naukaÎ i filozofiaÎ sÂwiata arabskiego, ktoÂry staø sieÎ øaÎcznikiem pomieÎdzy greckimi zÂroÂdøami a nowoczesnym, zachodnim sÂwiatopoglaÎdem naukowym.
22

Por. S. Hawking, KroÂtka historia czasu, Warszawa 1993, s. 13 n.
M. Heller, O Tajemnicy WszechsÂwiata, w: K. Janowska, P. Mucharski, Rozmowy na koniec
wieku, t. 3, KrakoÂw 1999, s. 5.
24
Por. J.M. Riaza Morales, KosÂcioÂø i nauka, KrakoÂw 2003, s. 41.
23
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Nauka arabska i grecka stworzyøy na Zachodzie podwaliny sÂredniowiecznej
filozofii przyrody, a takzÇe przyczyniøy sieÎ do rozbudzenia w XVI i XVII wieku
poteÎzÇnej siøy ludzkiego rozumu w wyjasÂnianiu zjawisk przyrody, posiøkujaÎc sieÎ
dosteÎpnymi im naukami przyrodniczymi i tworzaÎc tym samym naukowy obraz
sÂwiata. WidacÂ tu wyrazÂnie odniesienie do archimedejskiej koncepcji nauki,
pojmowanej jako matematyczny dyskurs o przyrodzie25. Na tym etapie mozÇemy jeszcze zauwazÇycÂ, zÇe ludzie zaangazÇowani w rozwoÂj nauk przyrodniczych
uwazÇali swojaÎ dziaøalnosÂcÂ za zewneÎtrzny wyraz wiary chrzesÂcijanÂskiej.
Wiara skøaniaøa ich do przekonania, zÇe obserwowany porzaÎdek sÂwiata zo±
staø nadany przez Boga StwoÂrceÎ, ktoÂry jest wobec niego transcendentny i ponadracjonalny. Co wieÎcej, skoro uwazÇano, zÇe sÂwiat zostaø stworzony przez
wolny akt Boga, to sposoÂb, w jaki zostaøa mu narzucona racjonalnosÂcÂ, nalezÇaøo
odkrycÂ na drodze eksperymentu. Monoteistyczna kultura chrzesÂcijanÂska staøa
sieÎ doskonaøym gruntem, na ktoÂrym mogøy rozwijacÂ sieÎ nauki przyrodnicze, i na
ktoÂrym mozÇna byøo budowacÂ nowozÇytny obraz sÂwiata.
W ten sposoÂb w XVI wieku narodziø sieÎ na Zachodzie sÂwiat nowozÇytny,
w ktoÂrym jednak nauka wkroÂtce zdominowaøa kultureÎ intelektualnaÎ, gdyzÇ postulat odzwierciedlania rzeczywistosÂci przez nauki przyrodnicze ciaÎgle znajdowaø pragmatyczne potwierdzenie w udanych zastosowaniach technologicznych.
Jako przedsieÎwzieÎcie intelektualne nauka cechuje sieÎ sÂcisøosÂciaÎ, otwartosÂciaÎ,
elastycznosÂciaÎ, nowatorstwem, zÇyczliwym stosunkiem do nowych poglaÎdoÂw
oraz towarzyszy jej prawdziwie mieÎdzynarodowe, globalne porozumienie.
W taki sposoÂb powstaø tzw. naukowy obraz sÂwiata. Obraz ten mozÇna rozumiecÂ
jako w pewnym sensie ¹usÂrednienieº indywidualnych obrazoÂw sÂwiata uczonych danej epoki (pod warunkiem, zÇe zabieg ¹usÂrednianiaº pojmuje sieÎ liberalnie, bez standardowych odniesienÂ do statystycznych procedur). Za cecheÎ
charakterystycznaÎ wspoÂøczesnego naukowego obrazu sÂwiata (poczaÎtku XXI
wieku) mozÇna uznacÂ otwartosÂcÂ i ukierunkowanie na czøowieka26.

III. WPèYW BIBLII NA CYWILIZACJEÎ ±
Â TKI RYS HISTORYCZNY
KRO
¹Biblia, nawet rozwazÇana jedynie z punktu widzenia historyka kultury, czy
literatury stanowi zjawisko jedyne w naszych dziejach. W ciaÎgu dwudziestu
wiekoÂw naszej ery nie byøo innego dzieøa, czy zespoøu dzieø literackich, ktoÂry
25

Por. O. Pedersen, Konflikt czy symbioza?, TarnoÂw 1997, s. 182.
Tu nalezÇaøoby odniesÂcÂ sieÎ do tzw. zasady antropicznej: sÂwiat jest taki, jaki jest, gdyzÇ my
w nim zÇyjemy.
26
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by miaø tak licznych czytelnikoÂw, zÇadnego nie przepisywano, a poÂzÂniej nie
wydawano drukiem tak wiele razy, zÇadnego nie tøumaczono na tyle jeÎzykoÂw.
Wpøywy i najroÂzÇniejsze echa biblijne odnajdujemy na kazÇdym kroku w naszej
sztuce, literaturze, sposobie mysÂlenia, a nawet nawykach jeÎzykowychº27.

Biblia stanowi fundament dziedzictwa cywilizacji Europy. Spisywana przez
prawie 1500 lat zawiera prawdy odnoszaÎce sieÎ do wszystkich dziedzin zÇycia,
zaroÂwno w wymiarze jednostkowym, jak i spoøecznym. Mimo upøywu czasu,
Pismo SÂwieÎte nie zdezaktualizowaøo sieÎ, lecz ciaÎgle wywiera duzÇy wpøyw na
ksztaøtowanie wiary, zÇycia i zachowanÂ czøowieka, a takzÇe jego twoÂrczosÂcÂ28.
Biblia skøania czøowieka, by naprawiaø zøo i ustanawiaø dobro, jednak nie na
drodze rewolucji, ktoÂra antagonizuje ludzi i niszczy zastane warunki spoøeczne.
Na przestrzeni wiekoÂw biblijne zasady i duch stopniowo zmieniajaÎ cywilizacjeÎ
i uwarunkowania w Europie. MozÇna wyroÂzÇnicÂ w historii trzy okresy oddziaøywania Biblii:
a. epokeÎ antycznaÎ,
b. okres sÂredniowiecza,
c. czasy nowozÇytne.
Biblia, jako przewodnie sÂwiatøo cywilizacji, prowadziøa do wielkich spoøecznych, obywatelskich, rodzinnych, edukacyjnych, prawnych i religijnych przemian. Monoteizm przyczyniø sieÎ do zmiany mysÂlenia na temat mozÇliwosÂci dziaøania czøowieka w sÂwiecie, gdyzÇ odrzuciø wszelkiego rodzaju ograniczenia dotyczaÎce ingerencji w przyrodeÎ. To zasÂ otworzyøo drogeÎ do powstania jednej
z najwazÇniejszych zdobyczy cywilizacji ± nauki, a co za tym idzie sukcesywnie
zaczaÎø sieÎ zmieniacÂ obraz sÂwiata29. Biblia ukazaøa tezÇ antycznemu sÂwiatu, w ktoÂrym czøowiek nie przedstawiaø wieÎkszej wartosÂci, ludzkaÎ godnosÂcÂ. Przyniosøa
bowiem przesøanie, zÇe czøowiek stworzony zostaø na obraz i podobienÂstwo Boga30, zÇe BozÇy obraz i podobienÂstwo wciaÎzÇ saÎ w nim obecne, zÇe BoÂg umiøowaø
czøowieka tak bardzo, zÇe oddaø za niego na sÂmiercÂ swego Jednorodzonego
Syna. Taka perspektywa prowadziøa do stopniowych przeobrazÇenÂ i ograniczenia niesprawiedliwosÂci spoøecznej. Inna, zainicjowana przez BiblieÎ reforma
zmieniøa stosunek do niewolnictwa w starozÇytnym sÂwiecie, a z czasem doprowadziøa do jego zniesienia. Relacja ta opieraøa sieÎ na kilku nadrzeÎdnych zasadach: nie powinno sieÎ zniewalacÂ ani utrzymywacÂ w niewoli blizÂnich, poniewazÇ
BoÂg wszystkich stworzyø na swoÂj obraz, a Chrystus oddaø zÇycie za kazÇdego
czøowieka bez wyjaÎtku (por. Ga 3,28). ChrzesÂcijanie nie powinni zniewalacÂ
ani utrzymywacÂ jako niewolnikoÂw innych ludzi, gdyzÇ niewolnicy saÎ wolni
A. SÂwiderkoÂwna, Co to jest Pismo SÂwieÎte?, KrakoÂw 1992, s. 8.
Por. H. ZÇukowski, Biblia u podstaw kultury chrzesÂcijanÂskiej w Europie, w: W Tym, ktoÂry
umacnia, red. J. Zabielski, Biaøystok 2004, s. 273 n.
29
Por. Gajewski, art. cyt., s. 99.
30
Por. Rdz 1,26±28, Ga 2,20.
27
28
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w Chrystusie. Ci, ktoÂrzy wøaÎczeni saÎ do spoøecznosÂci poprzez chrzest i wspoÂlnoteÎ, saÎ bracÂmi, nie panami czy niewolnikami.
Kolejnym przejawem wpøywu nauki biblijnej na cywilizacjeÎ byøo przejeÎcie
zasad humanitaryzmu, ktoÂre staøy w opozycji do okrucienÂstwa okresu antycznego. Znamienne, zÇe w pierwszych trzech wiekach naszej ery chrzesÂcijanie
odmawiali udziaøu w walce31, chocÂ jednoczesÂnie uznawali zasadnosÂcÂ udziaøu
w walce innych ludzi. Pod wpøywem Biblii w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa w Cesarstwie Rzymskim wprowadzono zakaz cieÎzÇkiej pracy, dzienÂ odpoczynku w tygodniu, a takzÇe zdecydowanie ograniczono stosowanie tortur. IstotnaÎ reformaÎ, ktoÂra zostaøa wprowadzona dzieÎki oddziaøywaniu Biblii byø
sprawiedliwszy podziaø doÂbr. Pojawiaø sieÎ zwyczaj zapisoÂw spadkowych, co
umozÇliwiaøo tworzenie schronisk, sierocinÂcoÂw, domoÂw dla starcoÂw lub chorych,
przytuøkoÂw dla obcokrajowcoÂw, szpitali.
RoÂwniezÇ w czasach sÂredniowiecza Pismo SÂwieÎte odegraøo wazÇnaÎ roleÎ
w przemianach cywilizacyjnych. W wyniku procesoÂw historyczno-politycznych
sÂwiat Cesarstwa Rzymskiego przemijaø, a znaczenie zaczeÎøy zyskiwacÂ ludy celtyckie i germanÂskie. Biblia ± jak sieÎ okazuje ± przyczyniøa sieÎ w duzÇej mierze do
posteÎpu tych spoøeczenÂstw oraz do ksztaøtowania sieÎ ich moralnosÂci i prawa.
W chrzesÂcijanÂskim duchu poteÎpiaøy one wendety, ucisk i krzywoprzysieÎstwo,
sprzyjaøy maøzÇenÂstwu, ograniczaøy rozwody, chroniøy ubogich, rozbitkoÂw, obcych i cudzoziemcoÂw.
W czasach nowozÇytnych mysÂl biblijna przyczyniøa sieÎ do poprawy spoøecznego statusu kobiety. ZnaczaÎcy byø tezÇ wpøyw Pisma SÂwieÎtego na prawo mieÎdzynarodowe i budowanie przyjaznych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwami32. Punktem zwrotnym byø na przykøad kongres w ParyzÇu w 1856 roku, ustalenia genewskie z roku 1872, a takzÇe powstanie w Hadze w 1899 r. SaÎdu MieÎdzynarodowej
SprawiedliwosÂci i ArbitrazÇu. Do roku 1878 handel niewolnikoÂw prawie zaniknaÎø
w krajach chrzesÂcijanÂskich. ZnaczaÎcaÎ zmianaÎ w dziedzinie praw czøowieka byøa
reforma wieÎziennictwa. Dotychczas bowiem karanym nie zapewniano zÇywnosÂci,
ciepøych pomieszczenÂ, øoÂzÇek ani posÂcieli; wieÎzÂniowie gøodowali, zamarzali i przechodzili meÎki, jesÂli na ich potrzeby nie odpowiedzieli przyjaciele. Cele byøy
ciemne, duszne, o nieprzyjemnym zapachu, ciasne, brudne, leÎgøo sieÎ w nich
robactwo, øatwo byøo o choroby. WieÎzÂniowie czeÎsto byli torturowani i deprawowani. Wielu reformatoroÂw, poczaÎwszy od Howarda, ktoÂry badaø wieÎzienia i wieÎzienne metody, odwoøywaøo sieÎ do zasad biblijnych, by poruszycÂ opinieÎ publicznaÎ; krytykowali oni sposoÂb budowania i prowadzenia wieÎzienÂ oraz traktowanie
wieÎzÂnioÂw, azÇ w konÂcu wprowadzono zmiany, by poprawicÂ te warunki33.
31
Por. C. Lepelley, Die Christen und das RoÈmische Reich, w: Die Geschichte des Christentums,
red. L. Pietri, t. 1, ParyzÇ 2000, s. 264 nn.
32
Por. G. Sivan, The Bible and Civilization, New York 1974, s. 491.
33
Por. E. Hansen, John Howard a wspoÂøczesna problematyka penitencjarna, Neriton 2002.
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MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe Biblia ma znaczenie dla cywilizacji przede
wszystkim w dwoÂch aspektach: religijnym i kulturowym. Biblia dotyczy relacji
mieÎdzy czøowiekiem a Bogiem. Opowiada o tym, jak przejsÂcÂ zÇycie, aby na jego
konÂcu spotkacÂ Boga twarzaÎ w twarz. Poucza o sposobie budowania wøasÂciwych relacji w rodzinie, wsÂroÂd przyjacioÂø, w swoim otoczeniu. WyjaÎtkowosÂcÂ
tej KsieÎgi polega m.in. na jej uniwersalnym charakterze. Adresatem BozÇego
søowa jest bowiem kazÇdy ± niezalezÇnie od wieku, statusu spoøecznego, wyksztaøcenia czy dosÂwiadczenia religijnego. Specyfika Pisma SÂwieÎtego wyrazÇa
sieÎ takzÇe w przekraczaniu progoÂw czasu i barier kultury34. Dlatego zÇadna inna
ksieÎga nie zyskaøa w dziejach roÂwnie wielkiego znaczenia i nie pozostawiøa
sÂladoÂw roÂwnie wyrazÂnych. Przez wiele setek lat Pismo SÂwieÎte wywieraøo
decydujaÎcy wpøyw na ksztaøtowanie naszego europejskiego prawodawstwa,
systemoÂw edukacyjnych i ideaøoÂw demokratycznych, nie moÂwiaÎc juzÇ o rozumieniu praw czøowieka. Bez Pisma SÂwieÎtego nie sposoÂb zrozumiecÂ zachodniaÎ
cywilizacjeÎ.
Trzeba takzÇe uwzgleÎdnicÂ wpøyw Biblii na sztukeÎ europejskaÎ: malarstwo
i rzezÂbeÎ (motywy biblijne dominowaøy w sztuce sÂredniowiecza, a czeÎsÂciowo
renesansu i baroku), muzykeÎ (sÂpiew gregorianÂski, utwory np. G.F. Haendla,
J.S. Bacha, F. Mendelssohna), literatureÎ (apokryfy, literatura i teatr sÂredniowiecza, inspiracja dla poezji, zwøaszcza barokowej, i romantycznej, w XX wieku, np. P. Claudel, F. Mauriac, J. Steinbeck, P. Lagerkvist, M. A. Buøhakow).
Z dawnej literatury polskiej mozÇna wymienicÂ twoÂrczosÂcÂ: M. Reja, J. Kochanowskiego, P. Skargi, F. KarpinÂskiego, biblijne stylizacje u A. Mickiewicza
i J. Søowackiego, z nowszej ± utwory Z. Kossak, Cz. Miøosza, J. DobraczynÂskiego, A. KamienÂskiej, R. Brandstaettera.
WøasÂnie Biblia, wielokrotnie wydawana, czytana, komentowana, staøa sieÎ
dla krajoÂw i narodoÂw, ktoÂre jaÎ przyjeÎøy i uznaøy za podstawowy fundament
wiary, dzÂwigniaÎ rozwoju osÂwiaty, nauki i kultury, w konsekwencji wyzÇszej technologii i wyzÇszego poziomu zÇycia, w sumie ± wyzÇszej cywilizacji. Biblia ksztaøtowaøa mysÂlenie, kultureÎ jeÎzyka i stanowiøa cenne zÂroÂdøo literackich inspiracji35.
DzieÎki Pismu SÂwieÎtemu ludzkosÂcÂ otrzymaøa wiele cennych idei, takich jak
wskazoÂwki w posteÎpowaniu ku zbawieniu, wiara w sens historii, obraz Boga,
pragnaÎcego wolnosÂci i sprawiedliwosÂci spoøecznej. To znaczenie Biblii w ksztaøtowaniu cywilizacji miaøo swoje przedøuzÇenie w ksztaøtowaniu poÂzÂniejszych
relacji mieÎdzy wiaraÎ i rozumem, ktoÂrych polem konfrontacji byøa biblijna interpretacja powstania sÂwiata i czøowieka.

34
35

Por. Bednarz, dz. cyt., s. 11 n.
Por. M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Weinheim 2000.
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IV. RELACJE MIEÎDZY BIBLIAÎ A NAUKAÎ

Aby zrozumiecÂ konflikt pomieÎdzy naukaÎ i wiaraÎ, nalezÇy wyjsÂcÂ od poznania
relacji pomieÎdzy ksieÎgaÎ objawienia i ksieÎgaÎ natury. Wielu czoøowych prekursoroÂw nauki prowadziøo swoje poszukiwania w przekonaniu, zÇe wiara w stworzenie jest podstawaÎ naukowych badanÂ natury, gdyzÇ w nauce chodzi tezÇ o to,
aby czytacÂ z ksieÎgi stworzenia; BoÂg daø czøowiekowi rozum, aby potrafiø odcyfrowacÂ teÎ ksieÎgeÎ. ProÂba zdefiniowania tej relacji przesøania biblijnego do teorii
naukowych jest dzisÂ wyzwaniem zaroÂwno dla nauki, jak i dla wiary. Konstruktywny dialog przyczynia sieÎ do akceptacji osiaÎgnieÎcÂ naukowych, a nie narusza
przy tym prawd objawionych36. OmawiajaÎc zatem znaczenie Biblii dla rozwoju
cywilizacji, nie sposoÂb pominaÎcÂ jednego z najistotniejszych paradygmatoÂw
ludzkiej sÂwiadomosÂci, ktoÂry zostaø zapoczaÎtkowany przez SÂwieÎte KsieÎgi i rozwinieÎty w dialogu z naukami przyrodniczymi.
¹Nauka mozÇe oczysÂcicÂ religieÎ z przesaÎdoÂw, ale religia mozÇe oczysÂcicÂ naukeÎ
z faøszywych pewnikoÂwº ± uczyø Jan Paweø II. Znaczenie tych søoÂw nabiera
dopiero sensu, kiedy usÂwiadomimy sobie nadrzeÎdny cel wszelkich poczynanÂ
czøowieka, daÎzÇaÎcego do poznania i zgøeÎbienia prawdy. Ta nadrzeÎdna prawda,
dotyczaÎca istoty sensu zÇycia czøowieka, w konteksÂcie nauki o stworzeniu okresÂlana jest prawdaÎ objawionaÎ, a w naukach przyrodniczych prawdaÎ naturalnaÎ.
Obie perspektywy nie mogaÎ pozostawacÂ ze sobaÎ w sprzecznosÂci, gdyzÇ ten sam
BoÂg ¹jest fundamentem oraz reÎkojmiaÎ poznawalnosÂci i racjonalnosÂci naturalnego porzaÎdku rzeczy, na ktoÂrym z ufnosÂciaÎ opierajaÎ sieÎ ludzie nauki, oraz
objawia sieÎ jako Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusaº37. Jednak dla wielu
ludzi opis ten nie byø (nie jest) do pogodzenia z posteÎpujaÎcymi zdobyczami
nowoczesnych nauk przyrodniczych.
Opis stworzenia sÂwiata na kartach Biblii opowiada o stwoÂrczym akcie woli
transcendentnego Boga. Pierwsze søowa KsieÎgo Rodzaju: ¹Na poczaÎtku stworzyø BoÂg niebo i ziemieÎº (Rdz 1,1) ukazujaÎ Boga jako StwoÂrceÎ WszechsÂwiata.
Od momentu stworzenia, rozpoczyna sieÎ historiozbawcza epopeja, opisana na
kartach Starego i Nowego Testamentu, majaÎca swoÂj kulminacyjny punkt we
Wcieleniu Syna BozÇego. Biblia rozpoczyna sieÎ ukazaniem stwoÂrczej wøadzy
Boga, poniewazÇ ona stanowi o Jego wszechmocy. JednoczesÂnie ten wøasÂnie
fragment otwiera problem, polegajaÎcy na mozÇliwosÂci dwojakiego postrzegania
rzeczywistosÂci: w wymiarze religijnym ± jako stworzenia i w wymiarze naukowym ± jako natury38. Mniej wieÎcej do XVI wieku Biblia byøa interpretowana,
36

Por. Jelonek, dz. cyt., s. 163.
Jan Paweø II, Encyklika Fides et ratio', Watykan 1998, s. 34.
38
Por. S. SÂledziewski, Theologie der SchoÈpfung und die moderne Astrophysik, Frankfurt
am M. 2001, s. 16.
37
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szczegoÂlnie przez teologieÎ biblijnaÎ, jako dzieøo bezbøeÎdne w sensie literalnym.
Dopiero w momencie powstania nowozÇytnych nauk przyrodniczych zaczeÎøy
pojawiacÂ sieÎ rozbiezÇnosÂci, ktoÂre doprowadziøy do konfliktu39.
Stworzeniu podstaw nowoczesnych metod naukowych, opartych na dosÂwiadczeniu, nie sprzeciwiaøa sieÎ pierwotnie refleksja nad tresÂciaÎ Objawienia;
tresÂcÂ Objawienia nie musiaøa pomijacÂ danych empirycznych, gdyzÇ opisujaÎ one
sÂwiat stworzony przez jednego Boga, moÂwiaÎcego do nas przez SÂwieÎte KsieÎgi.
Do czasoÂw sÂw. Tomasza z Akwinu (1225±1274) wiara i rozum, przyroda i nadprzyrodzonosÂcÂ, øaska BozÇa i ludzkie dziaøanie postrzegane byøy jako komplementarne. Jednak od czasoÂw Wilhelma z Ockham (ok. 1285±1349) moÂwimy
o rozdziale rozumu od wiary i powstaniu zasady podwoÂjnej prawdy. Ta koncepcja przyczyniøa sieÎ do krytycznego spojrzenia na BiblieÎ. Od tego momentu
mamy do czynienia z tendencjami do zdobywania wiedzy poprzez dosÂwiadczenie. To, co zapoczaÎtkowaø Wilhelm z Ockham, rozwinaÎø Mikoøaj KuzanÂczyk
(1401±1464), ktoÂry na nowo okresÂliø relacjeÎ mieÎdzy wiaraÎ i rozumem i daø
podstawy teoretycznego ujeÎcia jednosÂci sÂwiata dosÂwiadczalnego/fizycznego
oraz teoretyczne podwaliny relatywistycznej teorii kosmosu. Wedøug niego
okresÂlenie sÂrodka WszechsÂwiata i moÂwienie o WszechsÂwiecie ograniczonym
nie majaÎ pokrycia w rzeczywistosÂci40. UjeÎcie to podobne jest do wspoÂøczesnych
zapatrywanÂ kosmologicznych, ktoÂre proponujaÎ obraz skonÂczonego kosmosu,
bez sÂrodka i bez kraweÎdzi: jesÂli wieÎc WszechsÂwiat nie posiada sÂrodka, to Ziemia nie mozÇe bycÂ centrum kosmosu; jesÂli zasÂ Ziemia nie jest centrum WszechsÂwiata, to musi sieÎ poruszacÂ.
Elementy mysÂli KuzanÂczyka przejeÎli poÂzÂniej: Mikoøaj Kopernik (1473±
1543), Giordano Bruno (1548±1600), a takzÇe Jan Kepler (1571±1630). To wøasÂnie ci uczeni, jak roÂwniezÇ Tycho Brahe (1546±1601), Galileo Galilei (1564±
1942) oraz Izaak Newton (1643±1727) zapoczaÎtkowali, poprzez swoje odkrycia,
rewolucjeÎ naukowaÎ i otworzyli drogeÎ rozwoju nowoczesnych nauk przyrodniczych.
Tak wieÎc w obrazie proponowanym przez ptolemeuszowskaÎ koncepcjeÎ
sÂwiata czøowiek, zÇyjaÎcy na ziemi, znajdowaø sieÎ w centrum Kosmosu. To wokoÂø
niego obracaøo sieÎ wszystko: søonÂce, ksieÎzÇyc, planety i gwiazdy. Teoria kopernikanÂska z punktu widzenia nauki o ruchu przeniosøa tylko poczaÎtek ukøadu
wspoÂørzeÎdnych, ale ze sÂwiatopoglaÎdowego punktu widzenia okazaøa sieÎ prawdziwaÎ rewolucjaÎ. Czøowiek z centrum WszechsÂwiata zostaø ¹wyrzuconyº i umieszczony w nic nieznaczaÎcym miejscu, na dalekiej orbicie obiegajaÎcej SøonÂce, zasÂ
Ziemia staøa sieÎ jednaÎ z wielu planet kraÎzÇaÎcych wokoÂø swojej gwiazdy.

39

Por. Skoczny, art. cyt., s. 264 n.
Por. Hoffmann/Wilbert/Bohrmann, De docta ignorantia (OsÂwiecona niesÂwiadomosÂcÂ/ignorancja), Dzieøa Mikoøaja KuzanÂczyka, t. 2, rozdz. 162, Berlin 1977, s. 95.
40
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Od 1597 roku Galileusz promowaø system kopernikanÂski, proÂbujaÎc znalezÂcÂ
dowody na jego potwierdzenie. Potrzebowaø do tego tzw. ksieÎgi natury; twierdziø, zÇe BozÇe Objawienie mozÇna takzÇe odnalezÂcÂ w przyrodzie. Wynikaøo to
z przekonania o braku sprzecznosÂci mieÎdzy Objawieniem zawartym w ksieÎdze
natury i søowem BozÇym zapisanym na kartach Biblii41. Wedøug Galileusza, jesÂli
chcemy korzystacÂ z ksieÎgi natury, potrzebujemy matematyki, ktoÂra tworzy
pewnaÎ autonomieÎ naukowaÎ, potrzebnaÎ do interpretacji przyrody, by przez to
pomoÂc teologii w interpretacji Biblii. W obliczu pytania, czy ksieÎga natury
stanie sieÎ norma normans (formaÎ podstawowaÎ) ksieÎgi objawienia, rozwinaÎø
sieÎ spoÂr z teologami. W ten sposoÂb sprawa Galileusza dotyczaÎca relacji mieÎdzy
BibliaÎ a naukami przyrodniczymi przyczyniøa sieÎ do powstania konfliktu pomieÎdzy naukaÎ i wiaraÎ. OsiaÎ tego sporu byøa kwestia odniesienia arystotelesowsko-ptolemeuszowskiej wizji sÂwiata do Biblii, ktoÂrej bronili adwersarze Galileusza, a ktoÂra bezsensownie odrzucaøa zdobycze nauki. Konsekwencje tego
konfliktu trwaøy do czasoÂw wspoÂøczesnych i wøasÂciwie dopiero papiezÇ Jan Paweø II rehabilitowaø Galileusza (31 pazÂdziernika 1992 r.)42.
ReasumujaÎc problematykeÎ relacji mieÎdzy BibliaÎ i naukaÎ, nalezÇy stwierdzicÂ,
zÇe system Kopernika zostaø poteÎpiony w zÂle pojeÎtej proÂbie ocalenia Biblii jako
koniecznego zÂroÂdøa wiary chrzesÂcijanÂskiej. W poczaÎtkowej swej fazie, tworzaÎca
sieÎ nauka nowozÇytna postrzegaøa Boga jako Pana WszechsÂwiata. Dopiero teoria ewolucji usÂwiadomiøa czøowiekowi upøyw czasu i przemijanie. Kiedy wydawaøo sieÎ, zÇe przemijanie podwazÇa fundamenty wiary chrzesÂcijanÂskiej, to przypominaøo ono teÎ istotnaÎ prawdeÎ, zÇe BoÂg jest Panem Wszechrzeczy. I dlatego
BozÇa wola i Jego dziaøanie majaÎ odniesienie do wszystkich wydarzenÂ w sÂwiecie,
bo sÂwiat zostaø przez Boga stworzony i wszystko znajduje sieÎ w relacji do
Stworzyciela. TeÎ mysÂl przedstawia interesujaÎco fragment artykuøu o akcie stworzenia z Maøego søownika teologicznego:
¹Nauka wiary w sÂwietle adorujaÎcego dosÂwiadczania swojej wøasnej autonomicznej i odpowiedzialnej rzeczywistosÂci wyrazÇa to «stworzenie» jako bez
reszty i bezwarunkowo podporzaÎdkowane tajemnicy; [...] W tej bezwarunkowej zalezÇnosÂci skonÂczona rzeczywistosÂcÂ na kazÇdym stopniu bytu objawia cosÂ
z istoty Boga, poniewazÇ musi istniecÂ analogia mieÎdzy StwoÂrcaÎ a stworzeniem,
i taka istnieje na czesÂcÂ BozÇaÎº43.

41
Por. A. Fantoli, Galileusz. Po stronie kopernikanizmu i po stronie KosÂcioøa, TarnoÂw 1997,
s. 165±184.
42
Por. tamzÇe, s. 446±452.
43
Rahner, Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, s. 6 n.
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V. BIBLIJNA HISTORIA STWORZENIA
Â èCZESNYCH TEORII EWOLUCJI
W KONTEKSÂCIE WSPO

KsieÎga Rodzaju w dzisiejszym ksztaøcie pochodzi z VI/V wieku przed Chr.,
z okresu niewoli babilonÂskiej lub po jej zakonÂczeniu. Opis stworzenia sÂwiata
nazywamy tezÇ kosmogoniaÎ biblijnaÎ (grec. kosmos = sÂwiat, gignomai = staje sieÎ,
powstaje). Na przestrzeni wiekoÂw zadawano pytanie, jak nalezÇy oÂw biblijny
opis rozumiecÂ: czy jako naukowaÎ relacjeÎ o powstaniu sÂwiata, czy tezÇ jako poemat o stworzeniu, w ktoÂrym zawarte saÎ okresÂlone tresÂci religijne? Jak juzÇ
wczesÂniej zostaøo zasygnalizowane, ilekrocÂ rozumiano biblijny opis stworzenia
dosøownie, tylekrocÂ natrafiono na trudnosÂci w pogodzeniu Biblii ze wspoÂøczesnym stanem nauk przyrodniczych. Problem wynikaø z tego, zÇe teolog moÂwiaÎcy
o stworzeniu sÂwiata dotyka niejako obszaru przypisanego naukom przyrodniczym, mimo zÇe rozpatruje ten obszar z odmiennego punktu widzenia. Na tym
tle narastaø konflikt, ktoÂry ksztaøtowaø relacjeÎ nauki i wiary, przyczyniajaÎc sieÎ
do pogøeÎbiania sieÎ wzajemnego niezrozumienia i nieufnosÂci, co odbiøo sieÎ niekorzystnie na dialogu pomieÎdzy tymi dziedzinami. Konflikt ten rozpoczaÎø sieÎ
wraz z powstaniem nowozÇytnych nauk przyrodniczych, a spektakularnaÎ postaciaÎ tego konfliktu staø sieÎ Galileo Galilei, jak juzÇ wczesÂniej zostaøo ukazane44.
W dalszej relacji nauki i wiary doszøo do jeszcze wieÎkszej eskalacji tego sporu,
na co wpøyneÎøo pojawienie sieÎ teorii ewolucji w XIX wieku. Pojawienie sieÎ
teorii ewolucji w XIX wieku spowodowaøo eskalacjeÎ sporu mieÎdzy wiaraÎ i rozumem45± pytanie przybraøo nowe oblicze; jak pogodzicÂ ewolucjeÎ ze stworzeniem? Pod wpøywem rodzaÎcych sieÎ teorii ewolucji czøowieka przestano postrzegacÂ jako ¹koroneÎ stworzeniaº46. Biblijne aspekty stworzenia, ukazujaÎce czøowieka pochodzaÎcego od Boga, nie dopuszczaøy mozÇliwosÂci historycznych przemian. Ewolucja zasÂ opiera sieÎ na czasowosÂci. Biolog Jean-Baptiste Lamarck
(1744±1829) w swoim dziele Filozofia zoologii (1809) uzÇywa pojeÎcia transformacji gatunkowej, ktoÂra pozwala na przeksztaøcenie sieÎ jednego gatunku w drugi, na przestrzeni døuzÇszego czasu. Wprowadzony przez ¹transformacjonizmº
czynnik czasu nie moÂgø bycÂ przyjeÎty przez oÂwczesnaÎ teologieÎ, zakøadajaÎcaÎ niezmiennosÂcÂ gatunkoÂw; tym samym teologia zanegowaøa zaøozÇenie Lamarcka, zÇe
zmiana mozÇe dokonacÂ sieÎ tylko w czasie. Ale dopiero teoria Darwina, ktoÂrej
najwieÎkszaÎ zasøugaÎ byøo przedstawienie zrozumiaøego mechanizmu ewolucji,
zburzyøa wieÎzÂ nauki i religii ± podwazÇyøa bowiem chrzesÂcijanÂskaÎ wizjeÎ statycz44

Por. Fantoli, dz. cyt., s. 1 nn.
Por. K. HuÈbner, Die biblische SchoÈpfungsgeschichte im Licht moderner Evolutionstheorien,
w: J. Audretsch, K. Mainzer, Vom Anfang der Welt. Wissenschaft, Philosophie, Religion, Mythos,
MuÈnchen 1989, s. 173.
46
Por. R.J. Berrry, BoÂg i biolog, KrakoÂw 2005, s. 45.
45
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nego sÂwiata, wyjasÂniajaÎc ewolucjeÎ zÇycia zmiennosÂciaÎ i doborem47. SÂcisÂle biologiczne traktowanie teorii ewolucji podwazÇa teologieÎ na cztery sposoby:
1) detronizuje czøowieka,
2) odczarowuje Stworzenie,
3) grzebie etykeÎ,
4) wyjasÂnia sÂwiat bez Boga48.
Jednak to nie sama teoria ewolucji, ale filozofia materialistyczna, ktoÂraÎ sieÎ
z niaÎ zwykle øaÎczy, powoduje, zÇe jest ona tak problematyczna. Wielu naukowcoÂw, ale tezÇ niektoÂrzy ludzie wierzaÎcy z kreÎgoÂw konserwatywnych, ukazujaÎ
teorieÎ Darwina jako materialistycznaÎ i ateistycznaÎ ze swej natury. KosÂcioÂø nie
poteÎpia teorii ewolucji Darwina, lecz jedynie ¹darwinizm ideologicznyº, odmawiajaÎcy roli stwoÂrczej Bogu, a rozwojowi i ewolucji sÂwiata ± racjonalnosÂci i Boskiego planu. Døugi proces kontrowersji na temat teorii Darwina zostaø oficjalnie przez KosÂcioÂø zamknieÎty søowami Jana Pawøa II podczas przemoÂwienia do
przedstawicieli Papieskiej Akademii Nauk, 22 pazÂdziernika 1996 roku: PapiezÇ
powiedziaø, zÇe teoria ewolucji jest czymsÂ wieÎcej nizÇ tylko hipotezaÎ. Søowa Ojca
SÂwieÎtego zostaøy przez wielu zinterpretowane jako rehabilitacja Darwina.
Pierwotny konflikt mieÎdzy BibliaÎ i naukami przyrodniczymi zostaø zazÇegnany.
Wymagaøo to takzÇe wysiøkoÂw z strony teologii, ktoÂra poprzez wspoÂøczesnaÎ
hermeneutykeÎ biblijnaÎ zwroÂciøa uwageÎ na fundamentalnaÎ spraweÎ, jakaÎ saÎ gatunki literackie w PisÂmie SÂwieÎtym. Okazaøo sieÎ, zÇe biblijny opis stworzenia
sÂwiata jest poematem i trzeba go traktowacÂ jako poemat, a nie kronikeÎ wydarzenÂ. SzesÂcÂ dni stworzenia to jakby szesÂcÂ strof swoistej piesÂni o stworzeniu;
¹I tak upøynaÎø wieczoÂr i poranek ± dzienÂ pierwszy, drugi, trzeci. [...] A widziaø
BoÂg, zÇe wszystko, co uczyniø, byøo bardzo dobreº ± oto powracajaÎcy refren tej
piesÂni. W poczaÎtkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu sÂwiatøosÂci od
ciemnosÂci, woÂd goÂrnych od woÂd dolnych (zgodnie ze starozÇytnym obrazem
sÂwiata), moÂrz od laÎdoÂw i o pojawieniu sieÎ pierwszej rosÂlinnosÂci. Kolejne trzy
zwrotki piesÂni stworzenia wymieniajaÎ: na sklepieniu niebieskim ± søonÂce, ksieÎzÇyc i gwiazdy, w wodzie i powietrzu ± ryby i ptaki, na ziemi ± zwierzeÎta i czøowiek. W taki poetycki sposoÂb autor biblijny wyrazÇa religijnaÎ prawdeÎ, zÇe wszystko, co istnieje, jest stworzone przez Boga. Warto dodacÂ, zÇe przedstawione
nasteÎpstwo dzieø stworzonych odpowiada stanowi wiedzy ludzi starozÇytnych,
natomiast ich ujeÎcie w szesÂciu obrazach-strofach jest z jednej strony zamysøem
literackim, a z drugiej pragnie pouczycÂ ludzi, zÇe nakaz sÂwieÎtowania sioÂdmego
dnia ma charakter religijny, pochodzi od Boga49.
47

Por. tamzÇe, s. 53.
G. Theiûen, Ewolucja, w: Czy przed Wielkim Wybuchem byø BoÂg?, T.D. Wabbel, Warszawa 2007, s. 156.
49
Por. S. Pisarek, Od stworzenia czøowieka przez odkupienie, do ¹nowego Nieba i nowej
Ziemiº, w: Od WszechsÂwiata stworzonego do czøowieka odkupionego, red. R. Rak, Katowice
1996, s. 94±97.
48

WPèYW BIBLII NA CYWILIZACJEÎ

367

TrudnosÂci pogodzenia wiary w stworzenie sÂwiata z teoriaÎ ewolucji wynikaøy
przede wszystkim z faøszywej sÂwiadomosÂci, jakoby prawda o stworzeniu opisana w Biblii dotyczyøa jedynie momentu poczaÎtkowego, w ktoÂrym sÂwiat zaczaÎø
istniecÂ. A przeciezÇ na caøe wieki przed pojawieniem sieÎ teorii ewolucyjnych
nauczano w KosÂciele, zÇe StwoÂrca nieustannie podtrzymuje wszystko w istnieniu. Usytuowanie naukowej genezy czøowieka w opozycji do biblijnego opisu
stworzenia spowodowaøo, zÇe oba ujeÎcia pochodzenia czøowieka zaczeÎøy bycÂ
postrzegane w opozycji do siebie, samym zasÂ naukom empirycznym przyznano
prawo do wyczerpujaÎcego opisu rzeczywistosÂci, bez potrzeby odwoøywania sieÎ
do innych dziedzin. Zdaniem wielu ewolucjonistoÂw, filozofia i teologia staøy sieÎ
zbeÎdne w opisie rzeczywistosÂci. Tymczasem mieÎdzy obiema dziedzinami nie
istnieje zÇadna sprzecznosÂcÂ, jesÂli uznajaÎ wzajemnie swoje kompetencje i wyciaÎgnaÎ odpowiednie wnioski. DaÎzÇaÎc do twoÂrczej wspoÂøpracy nauk przyrodniczych
i teologii, nalezÇy miecÂ na uwadze zdobyte juzÇ dosÂwiadczenia: ¹Jest rzeczaÎ
oczywistaÎ, zÇe zastaÎpienie wiary w StwoÂrceÎ materialistycznym ewolucjonizmem
jest dla chrzesÂcijanina nie do przyjeÎcia. Ale takzÇe fundamentalistyczny kreacjonizm nie jest zgodny z naukaÎ katolickaÎº50. Nauka opowiada sieÎ wspoÂøczesÂnie
za tzw. syntetycznaÎ teoriaÎ ewolucji, odnoszaÎcaÎ sieÎ do dorobku wielu dziedzin
nauki, takich jak: paleontologia, ekologia, zoogeografia, fitogeografia czy etologia. Hipoteza ta jest najbardziej spoÂjnaÎ i jednolitaÎ teoriaÎ ewolucji, ale jeszcze
niezakonÂczonaÎ51. BycÂ mozÇe poszukiwanie wspoÂlnej odpowiedzi przez teologieÎ
i naukeÎ jest wøasÂnie szansaÎ ich zblizÇenia.

PODSUMOWANIE

Na szesÂcÂ tygodni przed swojaÎ sÂmierciaÎ Karl Rahner wygøosiø pamieÎtny
referat z okazji swoich 80. urodzin, zatytuøowany DosÂwiadczenia katolickiego
teologa. OdnioÂsø sieÎ w nim mieÎdzy innymi do relacji teologii i nauk przyrodniczych:

¹Zapewne teolog ma w konÂcu do powiedzenia tylko jedno. Ale to jedno søowo
powinno bycÂ wypeønione tajemnaÎ esencjaÎ wszelkiej rzeczywistosÂci. A przeciezÇ,
ilekrocÂ otwieram dowolne dzieøo ktoÂrejkolwiek z nowoczesnych nauk, wpadam jako teolog w niemaøaÎ panikeÎ. WieÎkszosÂci tego, co tam napisane, nie
wiem, i w wieÎkszosÂci przypadkoÂw nie jestem w stanie dokøadniej zrozumiecÂ
tego, co mozÇna tam przeczytacÂ. I tak czujeÎ sieÎ jako teolog w pewien sposoÂb

50
Por. KosÂcioÂø wobec ewolucji ± stanowisko Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski,
Pøock 2006, s. 1.
51
Por. W. Kunicki-Goldginger, Szukanie mozÇliwosÂci. Ewolucja jako gra przypadkoÂw i ograniczenÂ, Warszawa 1989.
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zdezawuowany. UsÂwiadamiam sobie z przestrachem mdøaÎ abstrakcyjnosÂcÂ
i pustkeÎ moich pojeÎcÂ teologicznych. MoÂwieÎ: sÂwiat zostaø stworzony przez
Boga. Ale czym jest ten sÂwiat, o tym nie wiem prawie nic, i dlatego pojeÎcie
stworzenia pozostaje dziwnie puste. MoÂwieÎ jako teolog: Jezus jest takzÇe jako
czøowiek Panem caøego stworzenia. A potem czytam, zÇe kosmos rozciaÎga sieÎ
na miliardy lat sÂwietlnych, i pytam sam siebie z przestrachem, co wøasÂciwie
znaczy to przed chwilaÎ wypowiedziane zdanieº52.

ZgøeÎbianie tajemnej esencji wszelkiej rzeczywistosÂci jest zadaniem zaroÂwno
teologii, opierajaÎcej sieÎ na biblijnym przesøaniu objawionych prawd BozÇych, jak
tezÇ na naukach przyrodniczych, ktoÂre na drodze empirycznej analizujaÎ teÎ rzeczywistosÂcÂ. CechaÎ charakterystycznaÎ w wypowiedzi tego znamienitego teologa
jest ogromna pokora, z jakaÎ wypowiada sieÎ on na temat tresÂci nauk dosÂwiadczalnych. JednoczesÂnie søowa Rahnera wskazujaÎ na koniecznosÂcÂ komplementarnego traktowania tych dwoÂch nauk, gdyzÇ dziedzineÎ naszej wiary stanowi caøy
WszechsÂwiat. NalezÇy przy tym pamieÎtacÂ o metodologicznych roÂzÇnicach w obu
dziedzinach, ktoÂre wpøywajaÎ na wnikliwaÎ i jednoczesÂnie ostrozÇnaÎ interpretacjeÎ
argumentoÂw obu stron. PapiezÇ Jan Paweø II niejako podsumowaø teÎ zøozÇonaÎ
i nie zawsze pozytywna relacjeÎ:
¹Nauka musi uznacÂ swoje ograniczenia i swojaÎ niemoc w dotarciu do istnienia
Boga: nie mozÇe tego istnienia potwierdzicÂ ani zanegowacÂ. Nie znaczy to jednak, zÇe uczeni nie saÎ w stanie znalezÂcÂ w swych naukowych badaniach motywoÂw, ktoÂre pozwalajaÎ zakøadacÂ, zÇe BoÂg istnieje. [...] Poznanie, osiaÎgane przy
pomocy nauk szczegoÂøowych otwiera nowe pytania, stawia nowe problemy ±
zgøasza niejako nowe zapotrzebowania na teÎ rzeczywistosÂcÂ transcendentnaÎ,
ktoÂraÎ nazywamy Bogiemº53.

Nauka nie mozÇe zasÂwiadczycÂ o istnieniu Boga ani przeciw niemu. Ale
nauka mozÇe zgøeÎbiacÂ tajemnice WszechsÂwiata i z tej perspektywy mozÇe wyciaÎgacÂ wnioski dotyczaÎce Boga ± StwoÂrcy. Nauka wspoÂøczesna przywroÂciøa intelektualny respekt wobec pojeÎcia WszechsÂwiata, a takzÇe ukazaøa ogromny stopienÂ roÂzÇnorodnosÂci i zøozÇonosÂci WszechsÂwiata. ChrzesÂcijanÂstwo, dzieÎki wierze
w Stworzenie, pokonaøo leÎk przed WszechsÂwiatem. PoøaÎczenie greckiej filozofii
z judeochrzesÂcijanÂskaÎ, biblijnaÎ naukaÎ o stworzeniu staøo sieÎ pierwszym krokiem
na drodze poszukiwania BozÇego zamysøu w przyrodzie, a tym samym podstawaÎ
do przyjeÎcia prawa naturalnego w dzisiejszym rozumieniu tego søowa oraz
poøozÇyøo fundament pod nowozÇytne nauki przyrodnicze.

52

K. Rahner, Erfahrungen eines katholischen Theologen, w: Karl Rahner in Erinnerung, red.
A. Raffelt, DuÈsseldorf 1994, s. 145.
53
Jan Paweø II, WierzeÎ w Boga Ojca Stworzyciela, CittaÁ del Vaticano 1987, s. 112 n., 120.
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Kolejne pokolenia beÎdaÎ niewaÎtpliwie dalej korzystacÂ z tej ¹skarbnicy,º jakaÎ
jest Pismo SÂwieÎte. Mimo roÂzÇnorodnych interpretacji Biblii i licznych metod
egzegetycznych, podstawowe przesøanie sÂwieÎtych KsiaÎg pozostaøo niezmienne.
Ludzie w przyszøosÂci beÎdaÎ tezÇ z caøaÎ pewnosÂciaÎ na roÂzÇne sposoby szukacÂ inspiracji do poszukiwanÂ prawdy, aby Biblia mogøa bycÂ ksieÎgaÎ ukazujaÎcaÎ nam
WszechsÂwiat jako Sakrament BozÇej obecnosÂci.
The Influence of the Bible on Civilization.
The Bible and Natural Sciences
Summary
The article The Influence of the Bible on Civilization (The Bible and Natural
Sciences) shows us the importance of the Holy Bible in relation to the forming of
Western civilization. The Bible is at the foundation of the heritage of European
civilization. Written down during the period of almost 1500 years, it contains truths
that concern all fields of life, both on the individual and the social level. As a work of
literature it had its role, together with the civilization of Ancient Greece, in the
origins of sciences. Science and religion are two very important elements of human
culture. All reflections on the subject of the genesis of the world have their roots in
these two basic aspects of seeing reality. Everything that exists needs an explanation
of its origin. Thus the basic question that gave the beginning to philosophy was the
question of the human being about himself and about the Universe. The relation of
the science of creation, originating from the biblical description showing God as
giving existence to everything, came into conflict with the empirical description of
the beginning of the Universe and man in it. The questions that Latin civilization
took from Greek philosophy and Christianity, based on biblical foundations, were
transformed during the course of history to a conflict between science and faith,
which began with the Copernican revolution and the Galileo issue. It had its greatest
inflammation in the 19th century, as the result of the discoveries in the field of biology, mainly connected with the theory of evolution of C. Darwin. One of the basic
aspects of this conflict is the question of the origin of the world, which issue is, so to
say, a natural place of meeting of theology with natural sciences. This conflict began
as a result of trying to discover the essence of God's message contained in the Bible,
by natural sciences. This discovering was an interpretation of the inspired text in
relation to the eternal truth and to cultural variables, and also to civilization frames.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, cywilizacja, stworzenie, nauki przyrodnicze, Mikoøaj Kopernik, Galileo Galilei, Karol Darwin, wiara, rozum, religia, teoria ewolucji
K e y w o r d s: Bible, civilization, creation, natural sciences, Nicholas Copernicus, Galileo Galiei, Charles Darwin, faith, reason, religion, evolution theory

R

E

C

E

N

Z

J

E

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 4 ± 2009

KS. MARIAN RUSECKI

Ks. Jacenty Mastej, Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 382.
MeÎka, sÂmiercÂ i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nalezÇy do centralnych wydarzenÂ historii BozÇego objawienia i zbawienia. Caøa ziemska egzystencja Wcielonego Syna BozÇego ma orientacjeÎ staurologiczno-rezurekcyjnaÎ. Dla wierzaÎcych w Chrystusa wydarzenie krzyzÇa i zmartwychwstania jest zÂroÂdøem, z ktoÂrego wypøyneÎøo
chrzesÂcijanÂstwo, i w ktoÂrym permanentnie sieÎ ono odradza i umacnia. MajaÎc to na
uwadze, z radosÂciaÎ nalezÇy zauwazÇycÂ nowaÎ publikacjeÎ ksiaÎzÇkowaÎ z zakresu teologii
fundamentalnej: Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa (Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 382). Jej autor, ksiaÎdz Jacenty Mastej, jest adiunktem w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej KUL.
Recenzowana publikacja skøada sieÎ z czterech rozdziaøoÂw, ktoÂre ujmujaÎ caøosÂcÂ
zagadnienia podjeÎtego w temacie i zasadniczo je wyczerpujaÎ. W rozdziale pierwszym
(s. 15±101) autor podjaÎø zagadnienie transcendentnej sÂwiadomosÂci Jezusa w nasteÎpujaÎcych aspektach: co Jezus wiedziaø o sobie, o swojej bosko-ludzkiej podmiotowosÂci,
o powierzonej Mu misji? Czy znaø jej ziemski kres? KsiaÎdz Mastej, powoøujaÎc sieÎ na
przekazy ewangelijne, wykazuje, zÇe Wcielony Syn BozÇy objawia swojaÎ wspoÂøistotnosÂcÂ z Ojcem, synowskaÎ relacjeÎ z Nim oraz sÂwiadomosÂcÂ, zÇe przez Ojca zostaø posøany
na sÂwiat. Zdaniem autora, Jezus wie roÂwniezÇ, zÇe celem Jego misji jest odkupienie
czøowieka, ktoÂre dokona sieÎ przez krzyzÇ i zmartwychwstanie. JuzÇ w czasie ziemskiego
zÇycia objawia staurologiczno-rezurekcyjny charakter swego posøannictwa ± czasem
wprost (moÂwi o nim), czasem zasÂ czyni to posÂrednio.
Przedmiotem dysertacji saÎ wydarzenia z zÇycia Jezusa oraz Jego wypowiedzi,
ktoÂre pozwalajaÎ nam dotrzecÂ i zrozumiecÂ oÂw staurologiczno-rezurekcyjny wymiar
sÂwiadomosÂci. KsiaÎdz Mastej analizuje wieÎc chrzest Jezusa w Jordanie, kuszenie na
pustyni, cuda, przemienienie na goÂrze Tabor, uroczysty wjazd do Jerozolimy, namaszczenie w Betanii, OstatniaÎ WieczerzeÎ i modlitweÎ w Ogrodzie Oliwnym. Wydarzenia te stanowiaÎ wazÇne, sÂwiadomie przez Jezusa przezÇywane etapy na drodze nieuchronnie prowadzaÎcej do meÎki, sÂmierci i zmartwychwstania. Autor stwierdza, zÇe
Jezus uprzedza majaÎce nadejsÂcÂ wydarzenia i ukazuje ich zbawcze znaczenie. SÂwiadczy o tym prorocki styl Jego nauczania, zapowiedzi meÎki, zmartwychwstania oraz
wywyzÇszenia Syna Czøowieczego. UcznioÂw natomiast Jezus wzywa do nasÂladowania
Go, podaÎzÇania Jego drogaÎ, ktoÂraÎ konsekwentnie, w konkretny i zamierzony sposoÂb
sam przemierza.
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W analizie ewangelijnych tekstoÂw ks. Jacenty Mastej uwzgleÎdniø takzÇe ich starotestamentowy kontekst. Wszak za wiarygodnosÂciaÎ Osoby Jezusa Chrystusa przemawia fakt, zÇe w Nim wypeøniajaÎ sieÎ Pisma. Wiedza, ktoÂraÎ Jezus posiadaø na temat
czekajaÎcej Go krzyzÇowej sÂmierci i zmartwychwstania harmonizuje z Jego mesjanÂskaÎ
i boskaÎ sÂwiadomosÂciaÎ. Prezentacja staurologiczno-rezurekcyjnej sÂwiadomosÂci Jezusa
Chrystusa (krzyzÇ i zmartwychwstanie saÎ w pracy traktowane jako jedno wydarzenie)
stanowi pierwszy krok w kierunku ukazania wyjaÎtkowego charakteru Jego posøannictwa oraz prawdziwosÂci wysuwanych przez Niego roszczenÂ. Tym samym stanowi racjeÎ
staurologiczno-rezurekcyjnej wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa. DodacÂ nalezÇy, zÇe w tym
rozdziale autor przeciwstawia sieÎ wszystkim naturalistycznym i ewolucyjnym teoriom
na temat sÂwiadomosÂci mesjanÂskiej Jezusa i przygotowuje grunt do dalszych rozwazÇanÂ.
Rozdziaø drugi (s. 103±171) autor posÂwieÎciø wiarygodnosÂci mysterium crucis.
SÂmiercÂ na krzyzÇu, ktoÂra konÂczy ziemskie zÇycie Jezusa Chrystusa, w sÂwietle Pism,
Jezusowego nauczania i interpretacji wczesnochrzesÂcijanÂskich nabiera zbawczego
znaczenia. KrzyzÇ objawia TroÂjjedynego Boga: Ojca, Wcielonego Syna i Ducha SÂwieÎtego. Na krzyzÇu BoÂg ukazuje wewnaÎtrztrynitarnaÎ agape, jak roÂwniezÇ swojaÎ miøosÂcÂ do
czøowieka i sÂwiata. Misterium cierpienia oraz sÂmierci Wcielonego Syna BozÇego odsøania takzÇe prawdeÎ o czøowieku, o jego grzesznosÂci i potrzebie odkupienia, o sensie
ludzkiego cierpienia, sÂmierci i o sensie zÇycia. Przez krzyzÇ swojego Syna, przez Jego
miøosÂcÂ i posøuszenÂstwo BoÂg ofiarowuje czøowiekowi odkupienie i zbawienie.
KsiaÎdz Jacenty Mastej wykazuje ± co tezÇ podkresÂla wspoÂøczesna teologia ± zÇe
Jezus, umierajaÎc, zøozÇyø przebøagalno-ekspijacyjnaÎ ofiareÎ i ustanowiø Nowe Przymierze, natomiast zsteÎpujaÎc do otchøani podarowaø czøowiekowi (ludzkosÂci) solidarnaÎ
i ocalajaÎcaÎ miøosÂcÂ. Zdaniem autora, ukazanie krzyzÇa jako misterium BozÇego Objawienia i zbawienia stanowi kolejny krok na drodze do wykazania staurologiczno-rezurekcyjnej wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa.
KrzyzÇowa sÂmiercÂ Jezusa zostaøa nierozerwalnie zwiaÎzana z Jego zmartwychwstaniem, ktoÂre stanowi dopeønienie wydarzenÂ staurologicznych. Problematyka wiarygodnosÂci zmartwychwstania zostaøa przez ks. Masteja przedstawiona w rozdziale
trzecim (s. 173±245). RealnosÂcÂ zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ± zdaniem Masteja ± ukazujaÎ nowotestamentowe sÂwiadectwa wielkanocne: wyznania wiary, hymny
liturgiczne, pierwotna katecheza apostolska oraz narracje ewangelijne. Jego wiarygodnosÂcÂ potwierdzajaÎ znaki rezurekcyjne: chrystofanie i pusty groÂb. Chrystofanie
przekonujaÎ o prawdziwosÂci rezurekcji, a ich sÂwiadkowie rozpoznajaÎ w Zmartwychwstaøym, ktoÂry im sieÎ ukazuje, UkrzyzÇowanego.
Dokonane w zmartwychwstaniu dzieøo Objawienia i zbawienia czøowieka jest
wypeønieniem starotestamentowych zapowiedzi oraz odpowiedziaÎ na oczekiwania
ludzkosÂci. Tym samym jest doskonaøym potwierdzeniem wiernosÂci, miøosÂci i wszechmocy Boga. Natomiast uwielbienie ludzkiego ciaøa Jezusa stanowi podstaweÎ uzasadnionej nadziei na finalnaÎ odnoweÎ czøowieka i sÂwiata stworzonego. Rezurekcja
Jezusa jest zatem zapowiedziaÎ powszechnego zmartwychwstania na konÂcu czasoÂw.
Ukazanie jej wyjaÎtkowego charakteru oraz zbawczego znaczenia stanowi wazÇny
etap budowania staurologiczno-rezurekcyjnego argumentu wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa.
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Rozdziaø czwarty (s. 247±305) autor posÂwieÎciø wiarygodnosÂci KosÂcioøa. Jej staurologiczno-rezurekcyjne racje mozÇna dostrzec w jego genezie i naturze. Wydarzenie
krzyzÇa i zmartwychwstania wraz z zesøaniem Ducha SÂwieÎtego stanowi finalny akt
eklezjotwoÂrczy. KosÂcioÂø, zrodzony w tym wydarzeniu, permanentnie sieÎ rodzi i zÇyje,
urzeczywistnia zbawcze misterium staurologiczno-rezurekcyjne, ktoÂre stanowi centrum Jego wiary i przepowiadania, posøugi sakramentalnej oraz diakonii. W mysterium Ecclesiae sÂmiercÂ i zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem wciaÎzÇ zÇywym,
aktualnym, dynamicznym i zbawczym. DzieÎki temu wydarzeniu KosÂcioÂø nieustannie
sieÎ buduje, odnawia, objawia sÂwiatu jako wiarygodna, staurologiczno-rezurekcyjna
wspoÂlnota. Ukazanie wiarygodnosÂci KosÂcioøa w sÂwietle krzyzÇa i zmartwychwstania
stanowi ostatni etap budowania staurologiczno-rezurekcyjnego argumentu.
Opracowanie ks. Masteja obejmuje takzÇe wsteÎp (s. 7±14), zakonÂczenie (s. 307±
311), syntezeÎ w jeÎzyku angielskim (s. 313±316) oraz niemieckim (317±321), wykaz
skroÂtoÂw (s. 323±325) i przejrzystaÎ bibliografieÎ (s. 327±369). Niekwestionowanym
walorem omawianej publikacji jest oryginalna proÂba sformuøowania nowego argumentu teologicznofundamentalnego søuzÇaÎcego uzasadnieniu wiarygodnosÂci Objawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie. Przeprowadzone rozwazÇania uwypukliøy
centralnaÎ prawdeÎ wiary chrzesÂcijanÂskiej: Jezus Chrystus, Wcielony Syn BozÇy, umarø,
zmartwychwstaø i zÇyje. KrzyzÇ i zmartwychwstanie jest ostatecznym uzasadnieniem
Boskich roszczenÂ Jezusa, a tym samym chrzesÂcijanÂstwa jako religii objawionej i zbawczej.
WøasÂnie powiaÎzanie krzyzÇa i zmartwychwstania w jednym argumencie stanowi
o nowatorskim charakterze propozycji ks. Masteja. W dotychczasowej teologii, gøoÂwnie w teologii i apologetyce protestanckiej, wieÎcej moÂwiøo sieÎ o odkupienÂczej meÎce
i sÂmierci Jezusa, objawieniu miøosÂci BozÇej, mniej natomiast o jego sile motywacyjnej.
Z kolei w argumencie ze zmartwychwstania za maøo uwzgleÎdniano roleÎ krzyzÇowej
sÂmierci Jezusa. Ograniczano sieÎ do stwierdzenia, zÇe sÂmiercÂ logicznie i faktycznie
poprzedzaøa rezurekcjeÎ Jezusa, w ktoÂrej objawiø On przede wszystkim moc BozÇaÎ.
KsiaÎdz Mastej zaproponowaø, aby wydarzenia paschalne potraktowacÂ øaÎcznie, scalicÂ
je w jednym argumencie. Moim zdaniem taki kierunek mysÂlenia godny jest dalszych
badanÂ i nowych proÂb, ktoÂre jaÎ zweryfikujaÎ.
WazÇnym atutem dysertacji jest sÂwiadomosÂcÂ autora dotyczaÎca koniecznosÂci wiaÎzania staurologiczno-rezurekcyjnego argumentu z innymi argumentami uzasadniajaÎcymi wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa: rezurekcyjnym, skrypturystycznym, taumaturgicznym, agapetologicznym, martyrologicznym, prakseologicznym, sperancyjnym
i werytatywnym. KsiaÎdz Mastej odwoøuje sieÎ do nich w trakcie prowadzonej naukowej refleksji. Budowane przez teologieÎ fundamentalnaÎ roÂzÇnorodne argumenty wzajemnie sieÎ dopeøniajaÎ i uzupeøniajaÎ, co sprawia, zÇe argumentacja jest bardziej wszechstronna, zobiektywizowana i spoÂjna. Tym samym chrzesÂcijanÂstwo jest wieloaspektowo uzasadniane.
W pracy ks. Masteja znajdujaÎ sieÎ tezÇ pewne ± raczej drobne ± niedociaÎgnieÎcia.
W moim przekonaniu w rozdziale I i II zbyt duzÇo jest materiaøu biblijnego, np.
przytaczanie perykop, ktoÂre potem zostajaÎ w sposoÂb narracyjny omoÂwione, sprawia
wrazÇenie powtoÂrzenÂ. Wystarczyøoby chyba umiesÂcicÂ w pracy wyprowadzone z nich
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wnioski. W kilku miejscach w ksiaÎzÇce pojawia sieÎ wzmianka o peøni Objawienia
i zbawienia w Jezusie Chrystusie, np. w rozdziale II. Tak powinien brzmiecÂ wniosek
konÂcowy. Moim zdaniem, autor zbyt czeÎsto cytuje, chocÂ w dalszych partiach ksiaÎzÇki
dokøadnych przytoczenÂ juzÇ unika.
W sumie, mimo tych drobnych niedociaÎgnieÎcÂ, publikacja ks. Jacentego Masteja
jest nowatorska, oryginalna, erudycyjna, napisana øadnym, literackim jeÎzykiem. PodjeÎta w niniejszej pracy proÂba skonstruowania argumentu staurologiczno-rezurekcyjnego stanowi novum w teologii i wpisuje sieÎ w nurt prac badawczych prowadzonych
w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL posÂwieÎconych wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa. KsiaÎzÇka ta mozÇe bycÂ polecana studentom teologii, ale jest tezÇ cennaÎ lekturaÎ
dla wszystkich wierzaÎcych, ktoÂrzy pragnaÎ pogøeÎbicÂ swaÎ wiareÎ lub poszukujaÎ jej gøeÎbokiego uzasadnienia.

KS. GRZEGORZ DZIEWULSKI

Bp K. Koch, Die Kirche Gottes. Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens, Sankt-Ulrich-Verlag, Augsburg 2007, ss. 288.
Biskup Kurt Koch (ur. 1950 r., EmmenbruÈcke, kanton Lucerna) nalezÇy do postaci znanych w akademickim sÂrodowisku Szwajcarii. Studia teologiczne odbyø w Monachium i Lucernie (1975). Po kilkuletniej pracy jako sÂwiecki teolog przyjmuje
sÂwieÎcenia kapøanÂskie (1982), a po czterech latach posøugi duszpasterskiej w Bernie
podejmuje praceÎ na stanowisku docenta w instytucie katechetycznym w Lucernie
(1986), owocujaÎcaÎ doktoratem (1987) i habilitacjaÎ (1989). Jego kariereÎ akademickaÎ
wienÂczy stanowisko honorowego profesora dogmatyki, etyki, liturgiki i teologii ekumenicznej na uniwersytecie w Lucernie. W niedøugim czasie zostaje mianowany
biskupem Bazylei (1995). O kontynuacji teologicznych pasji sÂwiadczy omawiana
monografia, kolejna w jego dorobku naukowym ponad 60 ksiaÎzÇek i artykuøoÂw.
SwojaÎ wizjeÎ KosÂcioøa autor zaprezentowaø w czterech czeÎsÂciach ksiaÎzÇki, posÂwieÎconych kolejno jego genezie, drogom wzrostu, specyfice dziaøalnosÂci i przymiotom.
Ç ycie i postacÂ KosÂcioøa ± Koch opisuje KosÂcioÂø jako dzieøo
W czeÎsÂci pierwszej ± Z
Ducha i misterium Jezusa (rozdziaø 1 ± Lud BozÇy z Ciaøa Chrystusa). Jego tozÇsamosÂcÂ
okresÂlajaÎ chrzcielne i konfirmalne wezwania do gromadzenia sieÎ powoøanego ludu
na sprawowanie pamiaÎtki Pana oraz posøannictwo gøoszenia Ewangelii. CzesÂcÂ teÎ
wienÂczy rozdziaø posÂwieÎcony wspoÂlnocie lokalnej w perspektywie KosÂcioøa uniwersalnego (KosÂcioÂø zÇyje w lokalnej wspoÂlnocie). WspoÂlnota ta jest dla wiernych podstawowym miejscem dosÂwiadczenia KosÂcioøa, takzÇe w jego wymiarze uniwersalnym.
JednosÂcÂ KosÂcioøa uniwersalnego i KosÂcioøa lokalnego lokalnego wyrazÇa sieÎ widzialnie w urzeÎdzie i osobie biskupa Rzymu, a urzeczywistnia na poziomie wspoÂlnoty
parafialnej, mieÎdzy poszczegoÂlnymi gminami oraz w øaÎcznosÂci z apostoøami.
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OkresÂlenie teologicznej tozÇsamosÂci KosÂcioøa jako communio pozwala przejsÂcÂ do
drugiej czeÎsÂci ksiaÎzÇki: Inicjacja do zÇyciowego ¹sercaº KosÂcioøa. Rozdziaø pierwszy
(Chrzest jako fundament chrzesÂcijanÂskiej egzystencji) odsøania rdzenÂ misterium
chrzcielnego wøaÎczajaÎcego we wspoÂlnoteÎ z Chrystusem i KosÂcioøem, a polegajaÎcego
na egzystencjalnym przekazaniu siebie na wøasnosÂcÂ Chrystusowi, przyjeÎciu Jego Ducha i zobowiaÎzaniu do chrzesÂcijanÂskiego zÇycia w KosÂciele. W rozdziale drugim (Eucharystia jako zÇyciowe centrum KosÂcioøa) autor wyjasÂnia zwiaÎzek Eucharystii i KosÂcioøa, wychodzaÎc od najstarszej i podstawowej praktyki chrzesÂcijanÂskiej niedzielnego
sÂwieÎtowania wydarzenÂ wielkanocnych. Eucharystia KosÂcioøa, stanowiaÎca kontynuacjeÎ dzieÎkczynnej modlitwy Jezusa w Wieczerniku, nie jest powtarzaniem zÇydowskiego
obrzeÎdu, ale sÂwieÎtowaniem sÂmierci i zmartwychwstania Pana. Jego eucharystyczna
obecnosÂcÂ nie ogranicza sieÎ do materialnych postaci chleba i wina, lecz jest Jego
osobowaÎ obecnosÂciaÎ jako Zmartwychwstaøego. Sakramentalny charakter Eucharystii
uobecnia zbawczaÎ ofiareÎ Jezusa na sposoÂb biblijnej anamnesis. W swoim uwielbieniu,
dzieÎkczynieniu i meÎczenÂstwie wiernych KosÂcioÂø wøaÎcza sieÎ w niaÎ i sam staje sieÎ darem
ofiarnym i EucharystiaÎ. PoniewazÇ ofiara Jezusa jest w swojej istocie samo-objawieniem i samo-urzeczywistnianiem miøosÂci Boga, dlatego KosÂcioÂø, jako pierwszy majaÎcy
udziaø w owocach tej ofiary, aplikuje jaÎ przez ustanawianie wspoÂlnoty Boga z ludzÂmi,
jednanie ludzi mieÎdzy sobaÎ oraz we wøasnej permanentnej genezie. W rozdziale trzecim (WewneÎtrzna i zewneÎtrzna jednosÂcÂ kosÂcielnej inicjacji) autor podejmuje wyzwanie
wskazania sposobu owocnego wdrazÇania wiernych w przezÇywanie Eucharystii jako
zwienÂczenie inicjacji chrzesÂcijanÂskiej. U podstaw tego wyzwania widzi on wygasÂnieÎcie
praktyki katechumenatu w KosÂciele, zanik sÂwiadomosÂci wiernych odnosÂnie do roli
biskupa w KosÂciele oraz brak pogøeÎbionej i przekonujaÎcej teologii bierzmowania. Nie
bez znaczenia jest tezÇ indywidualizm wiary, pozbawiajaÎcy chrzest jego wspoÂlnotowego wymiaru, czego przejawem jest zdominowanie znaczenia chrztu naukaÎ o grzechu
pierworodnym oraz sprowadzanie Eucharystii do rangi pokarmu zapewniajaÎcego
jednostce indywidualne zbawienie. PrzywroÂcenie eklezjalnego wymiaru sakramentom inicjacji, uwzgleÎdniajaÎce antropologiczne uwarunkowania, do ktoÂrych nalezÇaÎ
potrzeby, oczekiwania i mozÇliwosÂci je przyjmujaÎcych, powinno sieÎ wyrazÇacÂ w przezÇywaniu bierzmowania jako sÂwieÎta osobistego przyjeÎcia przymierza chrzcielnego i posøannictwa wiary oraz rozumieniu Eucharystii jako rdzenia misterium KosÂcioøa. Dotychczasowa wykøadnia bierzmowania jako znaku dojrzaøosÂci wiary (w teologii ewangelickiej jako ¹potwierdzeniaº wiary) wymaga korekty. gdyzÇ brakuje jej harmonii
z pozostaøymi sakramentami inicjacji chrzesÂcijanÂskiej, a mianowicie nie uwzgleÎdnia
ona jednosÂci peønego wszczepienia w KosÂcioÂø z sakramentalnym upodabnianiem do
Chrystusa. Zmierzch konstantynÂskiej ery chrzesÂcijanÂstwa, w ktoÂrej rozwojowi wiary
towarzyszyø roÂwnolegle proces socjalizacji, skøania do przywroÂcenia katechumenatu
oraz spojrzenia z nowej perspektywy na praktykeÎ pastoralnaÎ: dzisiejszy czøowiek
przysteÎpuje do sakramentoÂw nie posiadajaÎc wiedzy religijnej ani dosÂwiadczenia zÇycia
chrzesÂcijanÂskiego. PozÇaÎdane jest tezÇ rozbudzenie w wierzaÎcych ± w konteksÂcie ¹antropologicznejº wykøadni bierzmowania jako ¹potwierdzaniaº wiary ± sÂwiadomosÂci,
zÇe w sakramencie tym dziaøa Chrystus oraz zÇe jest ono poczaÎtkiem osobistego udziaøu
w chrzesÂcijanÂskim zÇyciu wspoÂlnoty KosÂcioøa.
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Trzecia czeÎsÂci ksiaÎzÇki, zatytuøowana Fundamentalne gesty KosÂcioøa, dotyczy realizacji jego potroÂjnej misji. Pierwszemu zadaniu (Gøoszenie jako søuzÇba prawdzie
BozÇej ± rozdziaø 1) staje na przeszkodzie zdominowanie teologii historycyzmem,
kwestionujaÎcym mozÇliwosÂcÂ dotarcia do prawdy i ograniczajaÎcym pole zainteresowanÂ
teologii do badanÂ nad historycznym formowaniem sieÎ wypowiedzi wiary. Inflacji
søowa zaradzicÂ mozÇe ograniczenie akademickich sporoÂw nad Pismem SÂwieÎtym oraz
jego lektura na sposoÂb lectio divina. Nieustannej odnowy domaga sieÎ tezÇ relacja
osoby gøoszaÎcej søowa do Jezusa; przepowiadane søowa BozÇego nie mozÇe zostacÂ
zagøuszone przez subiektywne, ludzkie poglaÎdy czy opinie ani gøoszenie oreÎdzia
o panowaniu Boga nie mozÇe zostacÂ wyparte przez nauczanie humanistycznej jezuologii. Akceptacja czøowieczenÂstwa Jezusa i zarazem sprzeciw wobec Jego boÂstwa
kazÇaÎ KosÂcioøowi sieÎgacÂ po PawøowaÎ metodeÎ dialogu i aktualizacji (Dz 17), zasÂ wspoÂøczesny kryzys rodziny i problemy z katechezaÎ, czyli rozpad tradycyjnych sÂrodowisk
przekazywania wiary, skøania do powrotu do tradycji katechumenatu oraz do wprowadzenia priorytetu przepowiadania søowa przed sprawowaniem sakramentoÂw, przy
zachowaniu jednoczesÂnie otwartosÂci na tchnienia Ducha
Kolejny rozdziaø ± Liturgia jako søuzÇba pieÎknu Boga ± rozpoczyna sieÎ od przedstawienia dzisiejszego kontekstu sprawowania liturgii, okresÂlonego w pierwszym
rzeÎdzie przez modernizacyjne przysÂpieszenie przezÇywania czasu, ktoÂre sprowadza
zÇycie i szczeÎsÂcie do doczesnosÂci, odmawia wartosÂci liturgii jako czasowi oczekiwania
i wzrostu. Jego elementem jest takzÇe ¹nakøadanieº na wiareÎ i KosÂcioÂø dominujaÎcej
tendencji do dziaøania, przeksztaøcania i doskonalenia materii; kryterium jakosÂci
dziaøania KosÂcioøa staje sieÎ efektywnosÂcÂ i funkcjonalnosÂcÂ, co kwestionuje sensownosÂcÂ modlitwy i trwania przed Bogiem. Wreszcie Koch wskazuje na kryzys biblijnej
sÂwiadomosÂci Boga, polegajaÎcy na afirmacji religii jako takiej z roÂwnoczesnaÎ kontestacjaÎ osobowego Boga i zjednoczenia z Nim wieÎziaÎ miøosÂci. SzansaÎ KosÂcioøa w tej
sytuacji jest ukazanie liturgii jako gøeÎboko odpowiadajaÎcej naturalnemu daÎzÇeniu
ludzkiego ducha do wzniesienia sieÎ ku temu, co ostateczne, jako przestrzeni okazywania wdzieÎcznosÂci Bogu za dar zÇycia, jako sposobu radosnego sÂwieÎtowania zbawienia. W przezwycieÎzÇeniu trudnosÂci zwiaÎzanych z dyscyplinaÎ liturgicznaÎ mozÇe pomoÂc
dostrzezÇenie w nich elementu eklezjalnosÂci i sposobu przekraczania granic historycznej wspoÂlnoty; wymaga to jednak otwartosÂci na dziaøanie Ducha i wchodzenie Boga
w sÂwiat. ZroÂzÇnicowanie potrzeb i dojrzaøosÂci wiary chrzesÂcijan skøania do wprowadzenia dodatkowych form liturgii, uwzgleÎdniajaÎcych pre- i katechumenalne jej sprawowanie oraz do przywroÂcenia uaktualnionej disciplina arcani (prawa zachowania
tajemnicy).
PowyzÇsze uwagi wynikajaÎ z proÂby integrowania spoøecznego obrazu KosÂcioøa
jako organizacji religijnej, socjalnej i diakonijnej w jednaÎ kategorieÎ uniwersalnego
sakramentu zbawienia. Diakoni, ktoÂra stanowi ewangelizacyjne sÂwiadczenie o Jezusie jako najpeøniejszym objawieniu sieÎ Boga w historii i Zbawicielu czøowieka, posÂwieÎciø Koch rozdziaø trzeci (Diakonia jako søuzÇba dobroci Boga). To osoba Jezusa
usprawiedliwia chrzesÂcijanÂskie roszczenie do uniwersalnej prawdy i wyjaÎtkowosÂci
wsÂroÂd religii. NiezbywalnosÂcÂ KosÂcioøa w zsekularyzowanym spoøeczenÂstwie wynika
roÂwniezÇ z faktu, zÇe legitymizuje on wartosÂci i normy zÇycia spoøecznego, nadajaÎc im
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transcendentne umocowanie oraz z niewystarczalnosÂci chwiejnego fundamentu jednoczenia Europy, sprowadzanego do chwiejnej ekonomii czy do zniesienia granic.
SÂrodkiem zaradczym na labilnosÂcÂ i kruchosÂcÂ spoøecznego statusu KosÂcioøa oraz na
coraz czeÎstszaÎ sytuacjeÎ jego istnienia w postaci diaspory (czego konsekwencjaÎ jest
wygasanie jego kulturowego wpøywu), jest ponowne podjeÎcie misji ewangelizacyjnej.
Wprowadzanie przez KosÂcioÂø tematyki Boga w zÇycie publiczne jest potrzebne i wazÇne, gdyzÇ odpowiada godnosÂci czøowieka; pomijanie kwestii Boga ma niebagatelne
konsekwencje: ¹kryzys Bogaº okazuje sieÎ bowiem generowacÂ kryzys czøowieka, co
symbolizujaÎ praktyki eugeniczne czy zapewnianie wieÎkszej ochrony prawnej rzeczom nizÇ poczeÎtemu zÇyciu. UzÇytecznosÂcÂ i niezbywalnosÂcÂ KosÂcioøa winna ujawniacÂ
sieÎ takzÇe na podobienÂstwo ¹nieobliczalnego potencjaøu zakøoÂcaniaº wøasÂciwego prorokom lub metodaÎ ¹konia trojanÂskiegoº. Zachowanie przez KosÂcioÂø znaczenia i spoøecznego oddziaøywania wymaga wiernosÂci zleconemu posøannictwu, co oznacza
opieranie sieÎ pokusie dopasowania do oczekiwanÂ spoøecznych (¹postawa przyjazna
klientowiº, ¹sklepik z modaÎº) czy ochrony swojej tozÇsamosÂci w sposoÂb prowadzaÎcy
do marginalizowania religijnosÂci (¹sekcja sprawy religijneº, ¹kramik z antykamiº),
a takzÇe nie poddawanie sieÎ auto-sekularyzacji, polegajaÎcej na redukowaniu chrzesÂcijanÂstwa do etyki i diakonii.
OstatniaÎ, czwartaÎ czeÎsÂcÂ monografii, prezentujaÎcaÎ Wymiary KosÂcioøa, otwiera
rozdziaø Maryjny wymiar KosÂcioøa. Obecna w KosÂciele maryjno-kobieca zasada
ma pierwszenÂstwo przed zasadaÎ piotrowo-meÎskaÎ (obiektywnaÎ strukturaÎ urzeÎdu),
gdyzÇ jest wyrazem znaczenia cnoÂt wiary, nadziei i miøosÂci dzieÎki ktoÂrym chrzesÂcijanin
staje sieÎ ± na podobienÂstwo Maryi ± realnym zamieszkaniem dla søowa BozÇego.
PochodnaÎ tej ¹relatywizacjiº pierwiastka meÎskiego w KosÂciele jest takzÇe status Maryi jako matki wierzaÎcych, stojaÎcej obok Abrahama, ojca wierzaÎcych. Status ten
wynika ze zwiastowania, ktoÂre nie tylko jest zapowiedziaÎ speønienia przez Boga
obietnic, lecz takzÇe ustanawia MaryjeÎ ¹prawzoremº, a nawet ¹KosÂcioøem w poczaÎtkachº. Dziewicze poczeÎcie Maryi, w ktoÂrym BoÂg manifestuje sieÎ jako dawca zÇycia,
odniesione do KosÂcioøa ukazuje zbawienie jako Jego wyøaÎczny dar, niesie obietniceÎ
mocy wieÎkszej nizÇ ludzka søabosÂcÂ i symbolizuje øaskeÎ rozlewajaÎcaÎ zÇycie tam, gdzie
dziaøanie czøowieka pozostaje bezowocne. KosÂcioÂø ± dotknieÎty utrataÎ dotychczasowego ¹stanu posiadaniaº i bezsilnosÂciaÎ w budowaniu siebie wøasnymi sÂrodkami ±
dosÂwiadcza dobroczynnego ¹przymusuº porzucenia ¹iluzji skutecznosÂciº i otwarcia
sieÎ na ¹koniecznosÂcÂ øaskiº. Wzorem Maryi winien sieÎ on caøkowicie zdacÂ na Chrystusa i Jego blaskiem promieniowacÂ w sÂwiecie, na podobienÂstwo ksieÎzÇyca jasÂniejaÎcego
odbitym sÂwiatøem søonÂca.
Apostolski wymiar KosÂcioøa, beÎdaÎcy przedmiotem rozdziaøu drugiego, dobrze
oddaje obraz zarzaÎdcy domu BozÇego, ktoÂry karmi wiernych naukaÎ Ewangelii i troszczy sieÎ o zachowanie czystej wiary apostolskiej, zagrozÇonej dzisÂ zwøaszcza redukowaniem niektoÂrych aspektoÂw wiary przez jednostronne ich traktowanie i alienowanie
z caøosÂci oreÎdzia. Tendencja do zbytniego koncentrowania sieÎ na ludzkim elemencie
KosÂcioøa domaga sieÎ staøego odnawiania prawdy o ± pochodzaÎcym od Pana ± wzrosÂcie posianego ziarna søowa i obowiaÎzku ucznioÂw, by je siacÂ i podlewacÂ. W praktyce
oznacza to odejsÂcie od pastoralnosÂci skutecznosÂci, a rozwijanie pastoralnosÂci ewan-
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gelizacji. Apostolskie wzory Piotra i Pawøa odsøaniajaÎ najpierw wieÎzÂ miøosÂci øaÎczaÎcaÎ
apostoøoÂw z Jezusem ± Pawøowe ¹zÇycie w nim Chrystusaº i PiotrowaÎ ¹wieÎksza miøosÂcÂº. Dialog Piotra z Jezusem (gra søoÂw agapao ± phileo) przynosi Apostoøowi
nadziejeÎ wytrwania w wierze oraz pozwala mu zaakceptowacÂ swoÂj urzaÎd jako drogeÎ
cierpienia i miøosÂci, proÂb i wiernosÂci. Powoøany do bycia skaøaÎ, Piotr bywa jednak
zgorszeniem ± woÂwczas, gdy przestaje nasÂladowacÂ Jezusa; jednak dzieÎki obietnicy
Pana dosÂwiadcza takzÇe ocalenia z upadku.
KatolickosÂcÂ KosÂcioøa, beÎdaÎca przedmiotem ostatniego rozdziaøu, ujawnia wieÎzÂ
apostolskiego posøannictwa z EucharystiaÎ. ParadoksalnosÂcÂ okresÂlenia ¹rzymskokatolickiº wyrazÇa peønaÎ napieÎcia relacjeÎ mieÎdzy KosÂcioøem uniwersalnym a lokalnym:
o katolickosÂci KosÂcioøa lokalnego sÂwiadczy wieÎzÂ z KosÂcioøem rzymskim, ale sama
rzymskosÂcÂ niweczy uniwersalnosÂcÂ. JednosÂcÂ wielu KosÂcioøoÂw lokalnych i jednosÂcÂ KosÂcioøa uniwersalnego wyrazÇana w communio KosÂcioøoÂw mozÇe bycÂ zachowana, gdy
odejdzie sieÎ od ich przeciwstawiania sobie na rzecz budowania ozÇywiajaÎcego napieÎcia mieÎdzy nimi. Katolicka specyfika dziaøalnosÂci ekumenicznej powinna sieÎ wyrazÇacÂ
w poszukiwaniu mozÇliwosÂci przeksztaøcenia wielosÂci KosÂcioøoÂw konfesyjnych w wielosÂcÂ KosÂcioøoÂw lokalnych, co prowadziøoby od wielopostaciowosÂci w realnaÎ jednosÂcÂ.
Natomiast specyficzne dla teologoÂw ewangelickich zadowalanie sieÎ faktycznym pluralizmem wiedzie do KosÂcioøa nie-wiaÎzÇaÎcego pluralizmu i nie-pojednanej roÂzÇnorodnosÂci, pozostajaÎc z dala od realnej jednosÂci.
PrzechodzaÎc do oceny recenzowanej publikacji wypada najpierw przypomniecÂ
biskupie zaangazÇowanie autora i wynikajaÎcaÎ z tego orientacjeÎ w pastoralnej sytuacji
jego KosÂcioøa, ktoÂre wraz z wieloletniaÎ pracaÎ na niwie teologicznej zapewniajaÎ wieloaspektowe ujeÎcie podejmowanych zagadnienÂ. Zaprezentowana przez autora geneza KosÂcioøa ograniczona zostaøa do podstawowych aktoÂw eklezjotwoÂrczych, jakimi saÎ dzieøa Jezusa, ustanowienie Eucharystii i posøanie Ducha. Brakuje chocÂby
wzmianki o innych wydarzeniach historycznych czy prawdach wspomnianych w Katechizmie (KKK 759±769) czy w dokumencie MieÎdzynarodowej Komisji Teologicznej Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985), co wydaje sieÎ zubozÇeniem zøozÇonego
procesu formowania KosÂcioøa. BycÂ mozÇe wynika to z zaøozÇenia, zÇe adresatem publikacji beÎdzie czøowiek, ktoÂremu obszerniejszy wykøad nie jest potrzebny lub dla
ktoÂrego bardziej szczegoÂøowy wywoÂd nie beÎdzie zrozumiaøy. Nadto, skoro autor zna
mysÂl G. Lohfinka (por. s. 274, przyp. 61), niekonsekwencjaÎ wydaje sieÎ bycÂ wypowiedzÂ o zamiarze utworzenia przez Jezusa KosÂcioøa jako nowej, odreÎbnej od Izraela
wspoÂlnoty (s. 51). Zastanawia tezÇ wøaÎczenie urzeÎdu proboszcza w teologicznaÎ struktureÎ KosÂcioøa ± bycÂ mozÇe zdecydowaø tu fakt, zÇe proboszcz przewodniczy Eucharystii
(s. 36) we wspoÂlnocie parafialnej, ktoÂrej ± z racji przekazywania w niej wiary ±
w pewien sposoÂb ¹przysøugujeº kosÂcielnosÂcÂ (s. 67).
Za cenny nalezÇy uznacÂ waÎtek, i to podjeÎty w roÂzÇnorakich kontekstach, relacji
KosÂcioÂø lokalny ± KosÂcioÂø uniwersalny (s. 70±91), co ± jak sieÎ wydaje ± jest reakcjaÎ na
niskaÎ sÂwiadomosÂcÂ tej problematyki wsÂroÂd adresatoÂw. Autor osadza teÎ relacjeÎ w konteksÂcie trynitarnym (s. 77±78) i traktuje jaÎ jako punkt odniesienia oceny lokalnych
inicjatyw i postulatoÂw chrzesÂcijan, a takzÇe jako przestrzenÂ rozstrzygnieÎcÂ Magisterium
(s. 77±80). Swoje stanowisko dotyczaÎce relacji KosÂcioÂø lokalny ± KosÂcioÂø uniwersalny
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autor uzasadnia i ilustruje wydarzeniami oraz procesami historycznymi zwiaÎzanymi
z urzeÎdem biskupa Rzymu (s. 80±83).
Innym walorem prezentowanego obrazu KosÂcioøa jest jego sakramentalna koncentracja, ukierunkowujaÎca na rozpoznanie go jako nosiciela Objawienia i posÂrednika w zbawieniu. Temu søuzÇaÎ analizy wewneÎtrznej jednosÂci i przeznaczenia sakramentoÂw inicjacji chrzesÂcijanÂskiej (s. 94±152), zwøaszcza eucharystyczne znamieÎ KosÂcioøa (s. 51±59). Koch czeÎsto przypomina o doniosøosÂci i niezbywalnosÂci Eucharystii,
lecz nie dlatego, zÇe uczestnictwo w mszy jest socjologicznie wymierne (dominicantes), ale dlatego, zÇe ± pomimo indywidualizmu w przezÇywaniu sakramentoÂw ± jest
ukierunkowana na KosÂcioÂø jako wspoÂlnoteÎ zbawienia (communio), na zÇycie øaski
ofiarowane gromadzaÎcym sieÎ wiernym (s. 104±133). SposÂroÂd okresÂlenÂ KosÂcioøa autor preferuje soborowy termin communio, przez co podkresÂla teologiczny charakter
wspoÂlnoty jednoczonej misterium zbawczym, czyli sakramentami ± communio sanctorum (s. 92±93, 140±142). WielowymiarowosÂcÂ tej kosÂcielnej communio, urzeczywistniajaÎca sieÎ pomieÎdzy samymi chrzesÂcijanami w parafii, mieÎdzy wspoÂlnotami lokalnymi, w wieÎzi z apostoøami i wsÂroÂd samych apostoøoÂw (s. 84±91), zawiera takzÇe
wzorce i kryteria søuzÇaÎce budowaniu tozÇsamosÂci KosÂcioøa zÇyjaÎcego i dziaøajaÎcego na
roÂzÇnych poziomach.
UkazujaÎc eklezjalny charakter misterium Eucharystii autor wydobywa jej pierwotny, paschalny rys, lecz krytycznie odnosi sieÎ do jej rejudaizacji i sprowadzania do
prostego powtarzania zÇydowskiej wieczerzy-pamiaÎtki (s. 118). Koch ukazuje EucharystieÎ jako wielkaÎ modlitweÎ dzieÎkczynnaÎ KosÂcioøa (s. 115±118), sÂwieÎtujaÎcego obecnosÂcÂ Zmartwychwstaøego posÂroÂd siebie (s. 118±123) i uobecniajaÎcego zbawcze dzieøo
Boga (s. 123±133). To uwydatnianie osobowej obecnosÂci Zmartwychwstaøego oraz
przypomnienie innych form Jego obecnosÂci w Eucharystii søuzÇy skorygowaniu ¹potrydenckiegoº, rzeczowego traktowania obecnosÂci Chrystusa, ograniczania jej do
materialnych postaci chleba i wina, przy zagubieniu osobistego odniesienie chrzesÂcijanina do Jego Osoby, do Jego miøosÂci i zbawczego dzieøa (s. 119±122). Analiza
biblijnych sÂwiadectw o Eucharystii wraz z ukazaniem rozwoju katolickiej nauki o niej
nie tylko pomaga czytelnikowi poroÂwnacÂ ujeÎcie katolickie z ujeÎciem KosÂcioøoÂw
reformowanych. Opracowanie Kocha søuzÇy takzÇe ozÇywieniu duchowosÂci eucharystycznej i wdrazÇaniu chrzesÂcijan w ofiareÎ Jezusa przez skøadanie duchowych ofiar,
ofiarowanie siebie i eucharystyczne przezÇywanie egzystencji (s. 119±133).
Na uznanie zasøuguje tezÇ pogøeÎbiony namysø autora nad procesem wøaÎczania do
KosÂcioøa kolejnych czøonkoÂw, uwzgleÎdniajaÎcy zaroÂwno wymiar stricte sakramentalny, jak i ewolucjeÎ kulturowych uwarunkowanÂ. WewneÎtrzna jednosÂcÂ sakramentoÂw
inicjacji chrzesÂcijanÂskiej okresÂla drogeÎ ucznia Chrystusa od chrztu, koniecznego dla
indywidualnego zbawienia (s. 94±104), przez wøaÎczenie w KosÂcioÂø jako spoøecznosÂcÂ
ucznioÂw Chrystusa powoøanych do zÇycia øaskaÎ i nasÂladowania Go (s. 104±107) po
wszczepienie w ¹istnienie w Chrystusieº, tozÇsame z ¹byciem w Ciele Chrystusaº
(s. 107±110). Pastoralnie trafny, teologicznie podstawny i socjologicznie adekwatny
jest postulat przywracania wewneÎtrznej jednosÂci sakramentoÂw inicjacji. Jego praktycznym wyrazem jest rewaloryzacja katechumenatu, weryfikacja wieku udzielania
bierzmowania (zastanawia dojrzaøosÂcÂ 8-latka do peønego udziaøu w Eucharystii, a nie-
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dojrzaøosÂcÂ 12-latka do przyjeÎcia bierzmowania ± s. 150) czy przywracanie wieÎzi
pierwszej Komunii sÂw. i bierzmowania (s. 143 n.). Przywracanie sakramentom eklezjalnego charakteru i dbaøosÂcÂ o takie tezÇ ich skutki wydaje sieÎ bycÂ sÂrodkiem zaradczym na tendencjeÎ do prywatyzacji i subiektywizacji sÂwiadomosÂci religijnej
chrzesÂcijan, a po czeÎsÂci i na naturalizowanie samych sakramentoÂw (s. 134±152).
Na uwageÎ zasøuguje perspektywa aktualizacji prorockiej misji KosÂcioøa. Autor,
sÂwiadom zaroÂwno dominacji historycyzmu w podejsÂciu wielu teologoÂw, jak i posteÎpujaÎcej inflacji søowa, przekonuje o realnej dosteÎpnosÂci prawdy (s. 156±158) oraz
zbawczym charakterze przepowiadanego søowa BozÇego, dochodzaÎcego do gøosu
zwøaszcza w modlitewnej lekturze, tzn. lectio divina (s. 158±161). KoniecznosÂcÂ zwiaÎzku lektury Pisma SÂwieÎtego z KosÂcioøem wynika ze znaczenia søowa BozÇego w historii
zbawienia oraz z jego roli w przepowiadaniu i zÇyciu KosÂcioøa. Na czasie jest roÂwniezÇ
postawiona przez Kocha diagnoza kondycji zÇycia liturgicznego (s. 172±179) i praktyczne propozycje jego odnowy, m.in. przez odsøanianie sensu i wartosÂci rubryk
liturgicznych (s. 185±190), wykorzystywanie antropologicznej zbiezÇnosÂci potrzeby
sÂwieÎtowania (potrzeba wzniesienia sieÎ ¹ponadº, sÂpiew jako wyraz stanu ducha)
i liturgii KosÂcioøa (s. 179±183, 190±193) czy wprowadzenie wieÎkszej roÂzÇnorodnosÂci
form celebracji i dostosowane ich do stopnia dojrzaøosÂci wiary uczestnikoÂw (s. 193±
200). Brakuje natomiast ± co jest pewnaÎ niekonsekwencjaÎ ± rozwinieÎcia kalonicznego wymiaru liturgii zapowiedzianego w tytule rozdziaøu (Liturgia jako søuzÇba
pieÎknu Boga ± s. 171). Ponadto ± z racji swojej oczywistosÂci ± zbeÎdny wydaje sieÎ
passus o priorytecie gøoszenia søowa BozÇego w posøudze biskupa i prezbiteroÂw
(s. 161±163).
MocnaÎ stronaÎ monografii jest wyczucie autora dotyczaÎce specyfiki KosÂcioøa i jego
dziaøalnosÂci w spoøeczenÂstwie pluralistycznym. SpostrzezÇenia i oceny autora dotyczaÎ
nie tylko sytuacji KosÂcioøa w Szwajcarii, gdzie powiaÎzanie struktur panÂstwa z KosÂcioøem narusza nawet suwerennosÂcÂ kosÂcielnych decyzji (s. 206±213), ale takzÇe pogøeÎbionej legitymizacji publicznej dziaøalnosÂci KosÂcioøa w spoøeczenÂstwie pluralistycznym. U podstaw tej legitymizacji znajdujaÎ sieÎ racje teologiczne (nasÂladowanie
Jezusa i ApostoøoÂw ± s. 201; wyjaÎtkowosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa ± s. 204 n.), uwarunkowania antropologiczne (doniosøosÂcÂ i konsekwencje pytania o Boga ± s. 216 nn.) i kulturowe (metafizyczne umocowanie wartosÂci ± s. 206 n.; odpowiedzialnosÂcÂ za EuropeÎ ±
s. 222 nn.). Przejawem otwartosÂci i wrazÇliwosÂci autora na znaki czasu jest przywoøanie propozycji Medarda Kehla, aby socjalno-spoøeczno-religijne postrzeganie KosÂcioøa wykorzystacÂ nie tylko jako pastoralnaÎ szanseÎ, ale by je integrowacÂ w kategorieÎ
uniwersalnego sakramentu zbawienia (s. 196).
DocenicÂ nalezÇy tezÇ pogøeÎbionaÎ refleksjeÎ dotyczaÎcaÎ maryjnego wymiaru w teologicznym opisie KosÂcioøa ± i to jako stricte eklezjalnego (s. 229±245). Specyficzna
relacja Maryja±KosÂcioÂø wynika z niepowtarzalnej relacji Matki z Jezusem oraz z wazÇnej roli kobiet w historii zbawienia (s. 232±237). Dlatego mozÇemy moÂwicÂ o pewnym
pierwszenÂstwie aspektu maryjno-kobiecego w KosÂciele przed aspektem piotrowo-meÎskim, czyli o pierwszenÂstwie wiary wobec elementu instytucjonalnego (s. 229±
232). KosÂcioÂø, traktujaÎc MaryjeÎ jako swoÂj prawzoÂr, a nawet jako ¹KosÂcioÂø w poczaÎtkachº, daje w niej najbardziej adekwatnaÎ odpowiedzÂ swojemu Panu i teÎ odpowiedzÂ
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ponawia w Eucharystii (s. 234±237). DziewiczosÂcÂ Maryi, pøodna dzieÎki øasce, egzemplifikuje jeden ze sposoboÂw dziaøania Boga w historii, zarazem obrazujaÎc chrzesÂcijanÂskaÎ nadziejeÎ (s. 237±238). WyjaÎtkowa wieÎzÂ Maryi ze søowem BozÇym symbolizuje
i urzeczywistnia prorocki aspekt KosÂcioøa (s. 241±245). Mariologia Kocha jest przykøadem tzw. teologii lunarnej, ktoÂra przekonujaÎco ukazuje KosÂcioÂø jako niezastaÎpionego posÂrednika w Chrystusowym dziele zbawienia (s. 239±241) i stanowi takzÇe
lekarstwo na awersjeÎ generowanaÎ organizacyjnym jedynie czy biurokratycznym jego
rozumieniem.
OpisujaÎc oÂw maryjny wymiar KosÂcioøa, autor søusznie zaznacza, zÇe pozostaje on
zawsze na søuzÇbie urzeÎdu apostolskiego, ktoÂrego charakterystyka ± z racji posøugi
biskupiej autora ± nabiera szczegoÂlniejszej wymowy. WidacÂ to juzÇ w sposobie definiowania istoty urzeÎdu apostolskiego jako posøugi jednosÂci KosÂcioøa, realizowanej
przez gøoszenie søowa BozÇego i czuwanie nad naukaÎ wiary (s. 246±248). Aktualna
pozostaje pasterska przestroga przed utrataÎ wrazÇliwosÂci i otwartosÂci na dziaøanie
Boga w sÂwiecie i w KosÂciele oraz przed zbytnim koncentrowaniem pastoralnej dziaøalnosÂci na ludzkim pierwiastku baÎdzÂ na wymiernosÂci jej rezultatoÂw (s. 249±254).
Przywoøanie apostoøoÂw Piotra i Pawøa jako wzoroÂw ewangelizacyjnego zaangazÇowania trafnie uwydatniøo miøosÂcÂ do Jezusa jako kryterium apostolskiego wybrania i posøannictwa (s. 254±259). Analiza urzeÎdu Piotra pozwoliøa wskazacÂ ± obok trwaøego
brzemienia krzyzÇa w tej posøudze ± takzÇe pastoralne konsekwencje chrystusowej
genezy prymatu: to Chrystus zapewnia owocnosÂcÂ biskupiej posøugi oraz jest gwarantem zachowania Piotra od upadku (s. 259±264). W prezentacji katolickosÂci jako
przymiotu KosÂcioøa autor søusznie zwraca uwageÎ czytelnika na pewnaÎ paradoksalnosÂcÂ i napieÎcie wynikajaÎce z istnienia dwoÂch centroÂw KosÂcioøa (diecezja i Rzym),
celnie obrazowane w modelu elipsy z dwoma ogniskami. Konsekwentnie Koch widzi
zachowanie jednosÂci KosÂcioøa najpierw w unikaniu absolutyzowania ktoÂregokolwiek
z nich, a dalej ± w umiejeÎtnym øagodzeniu napieÎcia mieÎdzy nimi (zamiast ich przeciwstawiania). ZÂroÂdøo trudnosÂci pracy ekumenicznej tkwi ± w opinii biskupa Kocha ±
w kolizji wykluczajaÎcych sieÎ koncepcji jednosÂci i wspoÂøpracy, tj. katolickiego modelu
¹pojednanej roÂzÇnorodnosÂciº z ewangelickim modelem ¹roÂzÇnorodnosÂci nie-pojednanejº.
ZaletaÎ ksiaÎzÇki jest szerokie tøo tematyczne poszczegoÂlnych zagadnienÂ (np. ofiara
Chrystusa a Eucharystia, relacja Eucharystii do KosÂcioøa, teologia bierzmowania
w perspektywie inicjacji chrzesÂcijanÂskiej). Czytelnik zostaje tezÇ zapoznany z wazÇnymi
pojeÎciami i wprowadzony w teologiczne okolicznosÂci, ktoÂre dotaÎd mogøy mu bycÂ
obce (np. pojeÎcie liturgii, aktu liturgicznego, tozÇsamosÂcÂ proroka, sakramentalna
inicjacja chrzesÂcijanina, kontekst antropologiczny czy socjologiczny wspoÂøczesnego
czøowieka). Czas schyøku epoki konstantynÂskiej skøania do aktualizowania pryncypioÂw teologicznych i propozycji pastoralnych, jak np. ewangelizacyjne i misyjne nastawienie KosÂcioøa, pierwszenÂstwo gøoszenia søowa przed sprawowaniem sakramentoÂw, dowartosÂciowanie roli wspoÂlnoty lokalnej, szersze uwzgleÎdnianie w praktyce
pastoralnej nowej mentalnosÂci wiernych czy popularyzacja kairologii w ramach eklezjologii lunarnej.

382

RECENZJE

Aparat krytyczny monografii liczy azÇ 18 stron (s. 271±288) i obok sÂwiadectw
biblijnych, nauki ostatniego soboru i licznych wypowiedzi ostatnich papiezÇy, obejmuje takzÇe publikacje teologoÂw katolickich (m.in. R. Guardini, K. Rahner, J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, W. Kasper, Th. SoÈding). W monografii obecna jest mysÂl
OjcoÂw KosÂcioøa (np. Justyna MeÎczennika, Ignacego AntiochenÂskiego, Augustyna,
Cyryla z Aleksandrii), opinie teologoÂw ewangelickich (W. Pannenberg, O. Cullmann
czy E. JuÈngel), a nawet wypowiedzi U. Eco i M. Gorbaczowa. PojawiajaÎ sieÎ tezÇ
przykøady wydarzenÂ i postaci z dziejoÂw KosÂcioøa (Benedykt z Nursji, meÎczennicy
Abietene czy ksiaÎzÇe Wøadysøaw z Kijowa). Autor czeÎsto odsyøa czytelnika do innych
wøasnych publikacji, wieÎc mozÇna przypuszczacÂ, zÇe niejedno z poruszonych zagadnienÂ
znalazøo juzÇ wczesÂniej swoje szersze opracowanie (np. w monografii Eucharistie.
Herz des christlichen Glauben, Fribourg 2005).
Uznanie budzi przejrzysta struktura caøosÂci pracy; klarowny podziaø na czeÎsÂci,
rozdziaøy, paragrafy i punkty sÂwiadczy o wnikliwym przemysÂleniu problematyki
przez autora i pozwala na owocnaÎ lektureÎ. MozÇna sieÎ tezÇ zastanawiacÂ, czy np. fragment pt. KosÂcioÂø jako siecÂ eucharystycznych wspoÂlnot (I.1 § 4) nie powinien raczej
nalezÇecÂ do rozdziaøu drugiego, posÂwieÎconego gromadzeniu sieÎ KosÂcioøa na Eucharystii, paragraf WiernosÂcÂ soborowi jako droga w przyszøosÂcÂ (I.1 § 5) nie powinien
wienÂczycÂ czeÎsÂci pierwszej, zasÂ podpunktu Ewangelia w pluralnym zÇyciu publicznym
(III.3 § 1) nie nalezÇaøo przesunaÎcÂ do rozdziaøu o nauczycielskiej misji KosÂcioøa, a nie
o jego diakonijnej posøudze. Jednak zaproponowanaÎ przez autora struktureÎ usprawiedliwia zbiezÇnosÂcÂ tematyki poszczegoÂlnych paragrafoÂw (powracanie i powtarzanie
sieÎ niektoÂrych zagadnienÂ).
Za pewnaÎ usterkeÎ ± nieuniknionaÎ, jak w kazÇdym ludzkim dziele ± mozÇna by
uznacÂ brak podsumowanÂ wieÎkszych partii ksiaÎzÇki (np. rozdziaøoÂw). Ponadto, ze
wzgleÎdu na uwarunkowania kulturowe i religijne adresatoÂw mozÇna by oczekiwacÂ
jakiegosÂ szerszego passusu o KosÂciele jako tradencie Objawienia, zwøaszcza w aspekcie problematyki wyjaÎtkowosÂci chrzesÂcijanÂstwa wsÂroÂd religii czy adekwatnosÂci jego
odpowiedzi na egzystencjalne problemy w poroÂwnaniu z propozycjami innych religii.
Wydaje sieÎ, zÇe ksiaÎzÇka byøaby bardziej spoÂjna, gdyby pominaÎcÂ niektoÂre jednostki
z racji ich akademickiego charakteru czy klerykalnej specyfiki ± np. pozdrowienie
i pocaøunek pokoju (s. 60±62), stosunek do przepisoÂw liturgicznych (s. 187 n.) czy
kwestia jeÎzykowych mozÇliwosÂci formuøowania kompetentnych wypowiedzi dotyczaÎcych Boga (s. 252 n.). Ponadto, tytuø rozdziaøu o wzorach apostolstwa w osobach
Piotra i Pawøa nie znajduje potwierdzenia w jego tresÂci: podczas gdy osobie Piotra
posÂwieÎcono dwanasÂcie stron tekstu (s. 264±264), to sÂw. Pawøowi jedynie akapit
(s. 255), chociazÇ w caøej ksiaÎzÇce nie brakuje odwoøanÂ do jego nauki i dzieøa.
PodsumowujaÎc prezentacjeÎ ksiaÎzÇki bpa Kurta Kocha, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe jest to
lektura pozÇyteczna, ukazujaÎca pastoralne dosÂwiadczenia KosÂcioøa w nowoczesnym
spoøeczenÂstwie; ich teologicznej oceny dokonuje czynny pasterz, co czyni spostrzezÇenia bardzie wiarygodnymi. Publikacja mozÇe tezÇ bycÂ pomocaÎ w rozpoznawaniu
wøasnej drogi przez polski KosÂcioÂø w sytuacji trwania relatywnie mocnej tradycji
religijnej przy jednoczesnym pojawianiu sieÎ znaczaÎcych zmian kulturowych.
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 4 ± 2009

KS. KRZYSZTOF KAUCHA

NAUKA WOBEC ZJAWISK PARANORMALNYCH.
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

28 kwietnia 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II odbyøa sieÎ konferencja ¹Nauka wobec zjawisk paranormalnychº. Zorganizowaøy jaÎ:
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Instytut Teologii Fundamentalnej KUL. Zostaøa ona zadedykowana
sÂp. KsieÎdzu Profesorowi Edwardowi Kopciowi ± pionierowi teologii fundamentalnej
w Polsce oraz wieloletniemu dziekanowi Wydziaøu Teologii KUL, w intencji ktoÂrego
odprawiona zostaøa Msza sÂw. przed rozpoczeÎciem obrad.
Nauka napotyka fenomeny niezwykøe. Bada je, starajaÎc sieÎ wyjasÂnicÂ ich przyczyny, istoteÎ i powiaÎzania z innymi zjawiskami. Te badania wpøywajaÎ na rozwoÂj
nauki, pomagajaÎ budowacÂ nowe teorie, poszerzajaÎ zakres zainteresowanÂ poszczegoÂlnych dziedzin i ± co za tym idzie ± wiedzeÎ o rzeczywistosÂci, a takzÇe jednoczaÎ roÂzÇne
dyscypliny, gdyzÇ czeÎsto majaÎ charakter interdyscyplinarny. Jednak nie wszystkie
zjawiska niezwykøe ± mozÇna powiedziecÂ u poczaÎtku ich naukowej analizy: paranormalne ± udaje sieÎ wyjasÂnicÂ. W takich przypadkach naukowcy-przyrodnicy stwierdzajaÎ, zÇe saÎ one niewytøumaczalne w sÂwietle aktualnej wiedzy. Rzadko jednak takie
zjawiska saÎ w sÂwiecie nauki przedmiotem ogoÂlniejszej refleksji, refleksji sÂwiatopoglaÎdowej, filozoficznej i teologicznej, refleksji zarazem racjonalnej i otwartej na
bogactwo rzeczywistosÂci. Brak takiego namysøu jest jednaÎ z przyczyn sieÎgania wspoÂøczesnego czøowieka do przekonanÂ irracjonalnych, co w epoce dominacji rozumu
wydaje sieÎ paradoksalne. GøoÂwnym celem konferencji byøa charakterystyka roÂzÇnych
zjawisk paranormalnych oraz naukowa refleksja nad nimi. WzieÎli w niej udziaø specjalisÂci w zakresie psychologii, nauk medycznych i szczegoÂøowych (przyrodniczych),
filozofii i teologii.
Psycholog i teolog o. prof. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM1 wygøosiø referat
¹Psychologia wobec zjawisk paranormalnychº. ZwroÂciø uwageÎ, zÇe fenomenami niezwykøymi zwiaÎzanymi z psychikaÎ zajmuje sieÎ juzÇ od døugiego czasu parapsychologia,
1

Emerytowany profesor KUL; studiowaø psychologieÎ na KUL i psychologieÎ pastoralnaÎ oraz
psychoanalizeÎ w Salzburgu; byø søuchaczem wykøadoÂw z psychiatrii w Akademii Medycznej w Lublinie; specjalizuje sieÎ w zakresie psychologii osobowosÂci oraz psychologii klinicznej; jest psychoanalitykiem szkoøy personalnej analizy I.A. Caruso; autor kilkunastu pozycji ksiaÎzÇkowych oraz
ponad 600 artykuøoÂw; wykøadowca psychologii spoøecznej w GoÂrnosÂlaÎskiej WyzÇszej Szkole Hand-
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wykøadana na uniwersytetach w USA, lecz nieobecna w uczelniach europejskich,
w ktoÂrych zadomowiøa sieÎ psychologia akademicka. Ta jednak nie dysponuje narzeÎdziami do badania zjawisk paranormalnych. Prelegent kroÂtko scharakteryzowaø najwazÇniejsze z nich, a mianowicie hipnozeÎ, telepatieÎ, psychowizjeÎ, prekognicjeÎ, chiromancjeÎ i stygmaty oraz wspomniaø o fenomenach znajdujaÎcych sieÎ na pograniczu
parapsychologii (magii, okultyzmie i spirytyzmie). NajwieÎcej miejsca posÂwieÎciø stygmatom. ZdumiewajaÎce jest ± stwierdziø ± zÇe wysteÎpujaÎ one tylko u czøonkoÂw KosÂcioøa katolickiego. ChocÂ pojawiøy sieÎ u licznych sÂwieÎtych, to jednak KosÂcioÂø nie
wypowiada sieÎ na temat ich autentycznosÂci.
Potwierdziø to kolejny moÂwca ± o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap2. W wystaÎpieniu zatytuøowanym ¹Zjawiska nadzwyczajne towarzyszaÎce niektoÂrym osobom
sÂwieÎtym i sÂwiaÎtobliwymº najwieÎcej uwagi posÂwieÎciø sÂw. Ojcu Pio z Pietrelciny, ktoÂry
nosiø stygmaty, miaø dar bilokacji, a jego obecnosÂci towarzyszyø niezwykøy zapach.
Ojciec Bartoszewski przytoczyø obszerne fragmenty przesøuchania Ojca Pio w sprawie tych zjawisk. Wprawdzie KosÂcioÂø nie orzeka o prawdziwosÂci tego rodzaju fenomenoÂw i nie traktuje ich jako argumenty w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym, to jednak bada je by wykluczycÂ ewentualne køamstwo lub pochodzenie od
szatana. Charakterystyczne jest, zÇe Ojciec Pio nigdy nie prosiø Boga o nadzwyczajne
dary, a nawet przeciwnie ± prosiø, by BoÂg mu ich nie dawaø. Z jego søoÂw wynika, zÇe
nie byø do konÂca sÂwiadomy daru bilokacji ani innych niezwykøych fenomenoÂw.
Doktor nauk medycznych Lech SÂrodek3 w kroÂtkiej prezentacji opisaø niewytøumaczalne od strony medycznej zdarzenie, ktoÂrego byø sÂwiadkiem ± powroÂt do zÇycia
pøodu (dziecka Urszuli M.), u ktoÂrego stwierdziø jako lekarz prowadzaÎcy zanik akcji
serca. Wydarzenie to miaøo miejsce w pierwszych dniach kwietnia 2001 r. w Eøku.
Lekarz stwierdziø, zÇe nie znalazø w literaturze medycznej opisu podobnego przypadku. WystaÎpienie dr. SÂrodka dopeøniø o. dr Bartoszewski, moÂwiaÎc, zÇe przypadek ten
zostaø uznany za cud za wstawiennictwem ks. Stanisøawa PapczynÂskiego i jako cud
uzdrowienia matki i dziecka wøaÎczony do jego procesu beatyfikacyjnego.
Po dyskusji, w czasie ktoÂrej skierowano wiele pytanÂ do dr. SÂrodka, i przerwie,
gøos zabraø ks. dr hab. Andrzej Anderwald4, ktoÂry wygøosiø referat ¹Nauki przyrodlowej im. W. Korfantego oraz psychologii ogoÂlnej, psychologii pastoralnej oraz rozwojowej, a takzÇe
antropologii filozoficznej w WyzÇszym Seminarium FranciszkanoÂw w Katowicach Panewnikach.
2
Doktor prawa kanonicznego, w latach 1978±2007 referent Sekretariatu Prymasa Polski, od
1989 r. wspoÂøpracownik zewneÎtrzny Nuncjatury Apostolskiej, czøonek licznych trybunaøoÂw w procesach beatyfikacyjnych, w tym kard. Stefana WyszynÂskiego i ks. Jerzego Popieøuszki (w tych
procesach wspoÂøpracowaø w opracowaniu Positio super virtutibus i Positio super Martyrio dla
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych), wicepostulator sprawy beatyfikacji i kanonizacji bø. Honorata KozÂminÂskiego.
3
Absolwent Wydziaøu Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (w latach 1973±78;
specjalizacja I stopnia z ginekologii-poøozÇnictwa w 1982 r., zasÂ II stopnia w 1995 r.), w latach
1988±92 byø zasteÎpcaÎ ordynatora, 1992±95 peøniaÎcym obowiaÎzki ordynatora, a 1995±2003 ordynatorem na oddziale ginekologiczno-poøozÇniczym; jeden z pierwszych w Polsce lekarzy specjalistoÂw
wprowadzajaÎcych technikeÎ badanÂ USG.
4
Teolog; adiunkt w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Religiologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; szczegoÂlny przedmiot jego zainteresowanÂ stanowiaÎ badania inter-
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nicze wobec zjawisk paranormalnychº. Na podstawie liczby wejsÂcÂ na roÂzÇne strony
internetowe stwierdziø, zÇe dzisÂ obserwuje sieÎ wieÎksze zainteresowanie zjawiskami
paranormalnymi nizÇ naukaÎ. Zaprezentowaø podstawowe znaczenia terminu ¹zjawiska paranormalneº w dyskursie naukowym (w naukach szczegoÂøowych) oraz typologieÎ stanowisk przyrodnikoÂw wobec tych zjawisk.
Referat ¹RacjonalnosÂcÂ wiary w cuda ± dialog z Humemº wygøosiø filozof dr Jacek
Wojtysiak5. Przekonywaø, zÇe filozofowie niepodzielajaÎcy wiary w cuda do dzisÂ przywoøujaÎ argumenty szkockiego filozofa empirysty Davida Hume'a, zasÂ zwolennicy tej
wiary formuøujaÎ roÂzÇne sposoby obalenia tych argumentoÂw. Dr Wojtysiak przedstawiø
gøoÂwne argumenty Hume'a oraz kontrargumenty, zaroÂwno funkcjonujaÎce w literaturze, jak i wøasnego autorstwa.
Ostatni referat pt. ¹Teologia wobec zjawisk paranormalnychº, beÎdaÎcy zwienÂczeniem konferencji, wygøosiø ks. prof. dr hab. Marian Rusecki6. KsiaÎdz profesor Rusecki stresÂciø teologieÎ cudu oraz przedstawiø problematykeÎ jego rozpoznania. Rozpoznanie to dokonuje sieÎ w kilku fazach, a mianowicie naukowej, filozoficznej i teologicznej. Nie mozÇna moÂwicÂ o cudzie w przypadku zjawiska niezwykøego czy niewytøumaczalnego, ktoÂre nie posiadaøoby kontekstu religijnego. KosÂcioÂø ± powiedziaø
ks. prof. Rusecki ± jest bardzo ostrozÇny w tej materii i stosuje wygoÂrowane kryteria
rozpoznania cudu.
Konferencja ¹Nauka wobec zjawisk paranormalnychº ukazaøa, zÇe otaczajaÎca
czøowieka rzeczywistosÂcÂ jest bogata, zøozÇona, jeszcze nie do konÂca poznana. Spotykamy w niej fenomeny trudne do wyjasÂnienia przez naukeÎ. ZdarzajaÎ sieÎ takzÇe cuda ±
ingerencje Boga w sÂwiecie, ktoÂre przynoszaÎ dobro oraz saÎ wezwaniem do wiary.
Pomysø tej konferencji powstaø w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL.
Warto przy tej okazji zauwazÇycÂ, zÇe w dziejach scientiae fidei wøasÂnie teologia fundamentalna (wczesÂniej apologetyka) zajmowaøa sieÎ uzasadnianiem prawdziwosÂci religii
dyscyplinarne w teologii, typy relacji mieÎdzy wiedzaÎ a wiaraÎ, problematyka cudu i zadania KosÂcioøa
we wspoÂøczesnym sÂwiecie; jego dorobek naukowy obejmuje 2 monografie, opracowanie zbiorowe,
28 artykuøoÂw naukowych i 32 recenzje; opublikowaø rozpraweÎ habilitacyjnaÎ Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych (Opole 2007).
5
Adiunkt w Katedrze Teorii Poznania KUL, w ktoÂrej wykøada m.in. wsteÎp do filozofii i dydaktykeÎ filozofii; zajmuje sieÎ przede wszystkim ontologiaÎ, metafizykaÎ, filozofiaÎ religii i jeÎzyka; jest
autorem licznych publikacji naukowych i ksiaÎzÇek: Filozofia. Pochwaøa ciekawosÂci, O søowie ¹bycÂº;
byø stypendystaÎ Fundacji Nauki Polskiej; opublikowaø rozpraweÎ habilitacyjnaÎ Dlaczego istnieje
raczej cosÂ nizÇ nic? Analiza problemu w konteksÂcie dyskusji we wspoÂøczesnej filozofii analitycznej
(Lublin 2008). W maju 2009 r. uzyskaø stopienÂ doktora habilitowanego.
6
Czoøowy polski teolog fundamentalny, znany takzÇe poza granicami naszego kraju; czøonek
Papieskiej Akademii Teologicznej, przewodniczaÎcy Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczaÎcy Wydziaøu VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczaÎcy Stowarzyszenia TeologoÂw Fundamentalnych w Polsce, czøonek Centralnej
Komisji ds. Tytuøu Naukowego i Stopni Naukowych, wieloletni dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL; autor ponad 600 rozpraw, artykuøoÂw naukowych i popularnonaukowych, recenzji i haseø encyklopedycznych; autor
i redaktor ponad 30 ksiaÎzÇek, w tym ostatnio wydanych: Traktat o cudzie (Lublin 2006), Traktat
o Objawieniu (KrakoÂw 2007), Traktat o religii (Warszawa 2007).
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chrzesÂcijanÂskiej, takzÇe w konteksÂcie nauk, a wieÎc staraøa sieÎ na biezÇaÎco poznawacÂ ich
osiaÎgnieÎcia, by je wykorzystacÂ do realizacji swego celu. Po drugie, przedmiot teologii
fundamentalnej obejmuje swoiste zjawiska paranormalne, jakimi saÎ znaki wiarygodnosÂci BozÇego Objawienia, gøoÂwnie cuda. Ta teologiczna subdyscyplina wypracowaøa
ogoÂlnaÎ metodeÎ i kryteria ich rozpoznawania, dlatego mozÇe swym dosÂwiadczeniem
metodologicznym i epistemicznym pomoÂc innym naukom w badaniu zjawisk paranormalnych. Po trzecie, czøonkowie Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL chcieli
podjaÎcÂ tematykeÎ bliskaÎ zainteresowaniom sÂp. ks. prof. Edwarda Kopcia, a ten pasjonowaø sieÎ posteÎpem nauk oraz problematykaÎ cudu.

NOTY O AUTORACH

Bardski Krzysztof, ks. dr hab. ± ur. 1962; profesor Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego
(kierownik Katedry Filologii Biblijnej) i Papieskiego Wydziaøu Teologicznego w Warszawie;
doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, czøonek zarzaÎdu Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskich; tøumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji sÂw. Pawøa;
autor licznych ksiaÎzÇek (Pokarm i napoÂj miøosÂci, Søowo oczyma goøeÎbicy, W krainie biblijnych
symboli) i artykuøoÂw z dziedziny biblistyki.
BienÂkowska Danuta, prof. dr hab. ± ur. 1952; pracuje w Katedrze Historii JeÎzyka Polskiego Uniwersytetu èoÂdzkiego; autorka blisko stu prac (artykuøoÂw i ksiaÎzÇek), m.in. Polski styl biblijny,
èoÂdzÂ 2002; Søownictwo i frazeologia w Psaøterzu przeøozÇonym przez ks. Jakuba Wujka (1594),
èoÂdzÂ 1999. Jej zainteresowania naukowe skupiajaÎ sieÎ wokoÂø nasteÎpujaÎcych zagadnienÂ: polszczyzny moÂwionej øodzian, polszczyzny dawnych i wspoÂøczesnych przekøadoÂw tekstoÂw biblijnych, historii jeÎzyka polskiego doby sÂredniopolskiej oraz stylistyki.
DziekonÂski Stanisøaw, ks. dr hab. ± ur. 1967 w Ostrowi Mazowieckiej; profesor Uniwersytetu
Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, dziekan Wydziaøu Teologicznego, dyrektor Instytutu Teologii i kierownik katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki na Wydziale Teologicznym UKSW; czøonek Sekcji WykøadowcoÂw Katechetyki w Polsce, rzeczoznawca ds. oceny programoÂw nauczania religii i podreÎcznikoÂw katechetycznych oraz konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP; czøonek rady naukowej serii ¹Epistemeº, kwartalnika ¹Zeszyty Formacji KatechetoÂwº i poÂørocznika ¹Polonia Sacraº; autor i redaktor publikacji z zakresu katechetyki i pedagogiki, wspoÂøautor podreÎcznikoÂw do nauczania religii.
GoÂrecka Marzena, dr hab. ± ur. 1964 w Lublinie; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawøa II, germanistka, italianistka i historyk KosÂcioøa; od 2007 kierownik Katedry Literatury Niemieckiej SÂredniowiecza, Renesansu i Baroku, od 2009 dyrektor Instytutu Filologii
GermanÂskiej KUL. Czøonek 7 mieÎdzynarodowych towarzystw naukowych, w tym w Niemczech, Szwajcarii oraz Polsce: Gesellschaft fuÈr die Erforschung der Deutschschweizer Literatur (GEDL; Berno), MediaÈvistenverband (Kolonia), Internationale Vereinigung fuÈr Germanistik (ParyzÇ), Deutscher Germanistenverband (Marburg), Stowarzyszenia GermanistoÂw
Polskich (Warszawa), Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin), Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego (Warszawa). Autorka m.in. Das Bild Mariens in der Deutschen Mystik des Mittelalters (Bern 1999), Tendenzen der Innerlichkeit in der Deutschschweizer Literatur der Zwischenkriegszeit. Studien zu Meinrad Inglin und Albin Zollinger (Lublin 2006); z Agnes Areg-
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ger redagowaøa Heinrich Federer. Auf den Spuren des Franz von Assisi. Geschichten ± Legenden ± Essays (Fribourg 2004).
Hanusiewicz-Lavallee Mirosøawa, prof. dr. hab. ± ur. 1963 w Gliwicach, kieruje KatedraÎ Literatury
Staropolskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II; autorka ksiaÎzÇek SÂwiat
podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego (Rzym±Lublin 1994), SÂwieÎte i zmysøowe
w poezji religijnej polskiego baroku (Lublin 1998), PieÎcÂ stopni miøosÂci. O wyobrazÂni erotycznej
w polskiej poezji barokowej (Warszawa 2004) oraz licznych artykuøoÂw posÂwieÎconych dawnej
literaturze polskiej.
Kaczorowski Jerzy, dr hab. ± ur. 1946; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; pracowaø naukowo na KUL w Katedrze Teorii Literatury i w MieÎdzywydziaøowym Zakøadzie
BadanÂ nad LiteraturaÎ ReligijnaÎ (do 1991), nasteÎpnie na Uniwersytecie WilenÂskim (1997±
2000); obecnie profesor Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego. Doktorat uzyskaø
w 1985 na podstawie pracy Krytyka i mistyka. Georges Poulet na tle francuskiej krytyki transcendentalnej; habilitowaø sieÎ w 2005 na podstawie ksiaÎzÇki Literatura jako tekst Boga. Wizja
literatury w pismach LeÂona Bloy. Kilkakrotny stypendysta Institut Catholique w ParyzÇu oraz
Uniwersytetu Genewskiego. W 2006 opublikowaø Elementy zarysu dziejoÂw metodologii badanÂ
literackich. Zajmuje sieÎ metodologiaÎ badanÂ literackich i teoriaÎ literatury; szczegoÂlny przedmiot
jego zainteresowanÂ stanowiaÎ inspiracje chrzesÂcijanÂskie we francuskiej krytyce literackiej XX
wieku.
KeÎdzierska Aleksandra, dr hab. ± profesor UMCS w Zakøadzie Literatury Angloirlandzkiej Instytutu Anglistyki UMCS w Lublinie. Zajmuje sieÎ angielskaÎ i anglo-irlandzkaÎ literaturaÎ XIX
i XX stulecia, zwøaszcza poezjaÎ zaangazÇowanaÎ ± politycznaÎ i religijnaÎ, ktoÂrej posÂwieÎciøa m.in.
ksiaÎzÇki Isaac Rosenberg and Wilfred Owen. A Study In the Poety of Word War I (1995) i On the
Wings of Faith. A Study of the Man-God Relationship in the Poetry of Gerard Manley Hopkins
(2001), a takzÇe wiele artykuøoÂw. Interesuje sieÎ roÂwniezÇ obrazem kobiety upadøej w literaturze
XIX wieku, twoÂrczosÂciaÎ Oscara Wilde'a, powiesÂciaÎ Charlesa Dickensa i wspoÂøczesnym dramatem anglo-irlandzkim.
KnapinÂski Ryszard, ks. prof. dr hab. ± kierownik Katedry Historii Sztuki KosÂcielnej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Prowadzi badania dotyczaÎce m.in. zagadnienÂ: Credo w sztuce; patrocinia kosÂcielne w ikonografii; ikonografia hagiograficzna; teoria obrazu w chrzesÂcijanÂstwie
± fides ex visu; doktryna katolicka w ikonografii. Czøonek Komitetu Nauk o Sztuce oraz Rady
Naukowej PAN; nalezÇy do Zespoøu Specjalistycznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
WyzÇszego (historia sztuki).
KosÂcielniak Krzysztof, ks. prof. dr hab. ± ur. 1965 w Rabce; kierownik katedry Historii Religii
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawøa II oraz pracownik
Uniwersytetu JagiellonÂskiego (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale StudioÂw
MieÎdzynarodowych). Czøonek Komisji Orientalistycznej oraz Komisji Bizantynologicznej
PAN, L'Union EuropeÂene des Arabisants et Islamisants oraz Stowarzyszenia TeologoÂw Fundamentalnych w Polsce. W ostatnich latach opublikowaø m.in. ksiaÎzÇki: Christentum und islam.
Perspektive und Probleme des Dialogs (2005), Tematyczna konkordancja do Koranu (2006),
Sunna, hadisy i tradycjonisÂci. WsteÎp do tradycji muzuømanÂskiej (2006). W 2009 nagrodzony
przez Rektora UJ za osiaÎgnieÎcia w nauce.
Kotecki Dariusz, ks. dr hab. ± ur. 1966; kapøan diecezji torunÂskiej, absolwent Papieskiego Instytutu
Biblijnego oraz Papieskiego Uniwersytetu GregorianÂskiego w Rzymie; profesor Uniwersytetu
Mikoøaja Kopernika w Toruniu; kierownik Zakøadu Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu
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w Katedrze Biblistyki Wydziaøu Teologicznego UMK; od 2005 prodziekan tegozÇ Wydziaøu.
Autor kilkudziesieÎciu artykuøoÂw naukowych i trzech pozycji ksiaÎzÇkowych. Redaktor naczelny
rocznika ¹Biblica et Patristica Thoruniensiaº. Czøonek zwyczajny Stowarzyszenia BiblistoÂw
Polskich.
Lis Marek, ks. dr hab. ± ur. 1967 w Opolu; kierownik Katedry homiletyki, medioÂw i komunikacji
Wydziaøu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, wykøadowca zagadnienÂ komunikacji spoøecznej na Wydziale Teologicznym i w Instytucie Politologii UO. Konsultor Rady Episkopatu
ds. SÂrodkoÂw Spoøecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, czøonek SIGNIS ± Polska.
Autor m.in. ksiaÎzÇek: Audiowizualny przekøad Biblii. Od translatio do transmediatio (Opole
2002), 100 filmoÂw biblijnych. Leksykon (KrakoÂw 2005), Figury Chrystusa w `Dekalogu' Krzysztofa KiesÂlowskiego (Opole 2007), Filmowe portrety pontyfikatu. Jan Paweø II w 100 odsøonach (Katowice 2007; z A. Garbiczem); redaktor Papieskich oreÎdzi na SÂwiatowe Dni Komunikacji Spoøecznej 1967±2002 (CzeÎstochowa 2002) i SÂwiatowej encyklopedii filmu religijnego
(KrakoÂw 2007).
Miazek Jan, ks. dr hab. ± ur. 1941; kapøan archidiecezji warszawskiej; profesor Papieskiego Wydziaøu Teologicznego w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego;
rektor PWTW. Specjalizowaø sieÎ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Instytucie
Liturgicznym sÂw. Anzelma w Rzymie. Autor wielu publikacji o tematyce liturgicznej, tak
z zakresu historii, jak i teologii liturgii.
Mielcarek Krzysztof, dr hab. ± ur. 1963, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu
w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. GøoÂwne
pole zainteresowanÂ badawczych to Septuaginta i dzieøo èukaszowe (èk±Dz). Ostatnio opublikowaø monografieÎ pt. IerousaleÅm, Hierosolyma. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie
èukaszowego obrazu sÂwieÎtego miasta w sÂwietle onomastyki greckiej (Lublin 2008).
Pawlak Ireneusz, ks. prof. dr hab. ± ur. 1935 we WrzesÂni; teolog, muzykolog, kompozytor. Studia
z zakresu teologii ukonÂczyø w Prymasowskim WyzÇszym Seminarium Duchownym w GniezÂnie
(1954±1960), z zakresu muzykologii ± na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1960±1965).
W latach 1965±1970 dyrektor ChoÂru Katedralnego przy Bazylice Prymasowskiej w GniezÂnie.
Od 1970 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Muzykologii KosÂcielnej KUL. Dwukrotnie dyrektor Instytutu (1989±1991 i 2003±2005). Kierownik Katedry Monodii Liturgicznej
(1990±2007). ZaøozÇyciel zespoøu ¹Schola Gregoriana KULº (1974). Zajmuje sieÎ przede
wszystkim historiaÎ choraøu gregorianÂskiego w Polsce oraz muzykaÎ liturgicznaÎ po Soborze
WatykanÂskim II. Autor i redaktor kilku ksiaÎzÇek oraz zbioroÂw kompozycji liturgicznych, twoÂrca wielu piesÂni kosÂcielnych (ok. 100); czøonek towarzystw naukowych i zwiaÎzkoÂw twoÂrczych
(ZwiaÎzek KompozytoroÂw Polskich, Sekcja MuzykologoÂw; Consociatio Internationalis Musicae Sacrae), czøonek-zaøozÇyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Polskich MuzykoÂw KosÂcielnych (2000±2005).
Rusecki Marian, ks. prof. dr hab. ± ur. 1942; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawøa II, kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL; przewodniczaÎcy Komitetu
Nauk Teologicznych PAN, przewodniczaÎcy Wydziaøu VI: Nauk Teologicznych Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego, czøonek Pontificia Academia Theologica; autor kilkudziesieÎciu
ksiaÎzÇek, m.in: Wierzcie moim dzieøom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku
(1988), Istota i geneza religii (19962), WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa (1994), Cud w chrzesÂcijanÂstwie (1996), Funkcje cudu (1997), Gottes Wirken in der Weilt. Dimensionen und Funktionen
des biblischen Wunderbegriffs (2001), Problem cudu w religiach pozachrzesÂcijanÂskich (2001),
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Pan zmartwychwstaø i zÇyje. Zarys teologii rezurekcyjnej (2006), Traktat o cudzie (2006), Traktat o religii (2007), Traktat o Objawieniu (2007), oraz ponad 600 artykuøoÂw.
Sulikowski Andrzej, prof. dr. hab. ± ur. 1950 w Krakowie; krytyk literacki, historyk literatury,
pisarz, wydawca; profesor w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu SzczecinÂskiego (Zakøad Teorii i Antropologii Literatury), peønomocnik rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego; czøonek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i prezes szczecinÂskiego oddziaøu
tegozÇ Stowarzyszenia, czøonek Towarzystwa Naukowego KUL. Autor m.in. monografii twoÂrczosÂci H. Malewskiej (Lublin 1993), Jana JoÂzefa SzczepanÂskiego (Lublin 1992, Szczecin 2005),
ks. Jana Twardowskiego (Lublin 1995, 2001, 2007, 2008), ok. 570 artykuøoÂw, studioÂw, rozpraw,
not i recenzji. Autor referatoÂw na sesjach naukowych zagranicznych i krajowych.
SÂledziewski Søawomir, ks. dr ± ur. 1967; studiowaø teologieÎ na Uniwersytecie w Monachium, obroniø doktorat pt. Teologia stworzenia i nowoczesna astrofizyka ± chrzesÂcijanÂska wiara w stworzenie w dialogu mieÎdzy teologiaÎ i naukami przyrodniczymi (2000); wykøada w WSD w èomzÇy
oraz na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie.
Tronina Antoni, ks. prof. dr hab. ± ur. 1945; kierownik Katedry Egzegezy KsiaÎg Historycznych
i Dydaktycznych Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II;
autor ok. 300 prac naukowych, w tym kilkunastu ksiaÎzÇek z roÂzÇnych dziedzin biblistyki, redaktor kilku serii wydawnictw biblijnych. Ostatnio wydaø komentarz do KsieÎgi KapøanÂskiej w serii
PodreÎczny Komentarz Biblijny (TarnoÂw 2009). Czøonek ZarzaÎdu Stowarzyszenia BiblistoÂw
Polskich, czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Mieszka w Lublinie.
Witczyk Henryk, ks. prof. dr hab. ± kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL; od 2009
czøonek Papieskiej Komisji Biblijnej; wiceprzewodniczaÎcy Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskich;
redaktor naczelny poÂørocznika biblijno-teologicznego ¹Verbum Vitaeº i ¹ZeszytoÂw Naukowych KULº.
WozÂniak Anna, prof. dr hab. ± kierownik Katedry Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii
SøowianÂskiej KUL. Prowadzi badania nad literaturaÎ modernizmu rosyjskiego, literaturaÎ emigracyjnaÎ, literaturaÎ rosyjskaÎ XX wieku w jej powiaÎzaniach z problematykaÎ sacrum, spusÂciznaÎ
ludowaÎ, tradycjaÎ literatury dawnej i rosyjskaÎ mysÂlaÎ religijno-filozoficznaÎ. Do jej najwazÇniejszych prac nalezÇaÎ: Tradycja ruska wedøug Aleksego Riemizowa (1995), Uøuda i cud. SÂwiat
sztuki Andrieja Siniawskiego-Abrama Terca (2004); ponadto redagowaøa DuchowosÂcÂ i sacrum
w literaturze emigracyjnej Søowian Wschodnich (2002) oraz WokoÂø problemoÂw Historii. Studia
o kulturze i literaturach wschodniosøowianÂskich (2008). Czøonek Towarzystwa Naukowego
KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, czøonek Komisji Kultury Søowian PAU, Komisji
Emigrantologii PAN; redaktor naczelny ¹RocznikoÂw Humanistycznych TN KULº (seria:
Søowianoznawstwo, z. 7).

