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Wydzia  Teologiczny

O krok dalej w przybli eniu s owa Bo ego. Pozna scy 

bibli ci w s u bie or dzia Starego i Nowego Testamentu

Wst p

Z okazji 100-lecia istnienia i dzia alno ci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu mo na podsumowa  wk ad Wydzia u Teologicznego, istniej cego 

w strukturach uczelni równe 20 lat, w bogactwo form aktywno ci badawczej, 

dydaktycznej, po czonej z zaanga owaniem na rzecz wielkopolskiego rodowi-

ska spo ecznego. SpecyÞ k  wydzia u jest umiej tno  pracy zarówno na niwie 

typowo naukowej i dydaktycznej, jak i spo eczno-ko cielnej, co wymaga sporych 

zasobów wiedzy i czasu, by umiej tnie czy  wymogi pracy na uniwersytecie 

z postulatami ycia Ko cio a powszechnego, kieruj cego si  w dobie obecnej 

przede wszystkim zasadami wypracowanymi przez II sobór watyka ski. Z tej 

racji przypomnie  w tym miejscu wypada kilka podstawowych punktów biblijnej 

odnowy soboru. W my l Konstytucji Dei Verbum w cz ci „O Pi mie wi tym 

w yciu Ko cio a” (DV 21–25) s  to: inicjatywy duszpasterskie archidiecezji po-

zna skiej promuj ce Pismo wi te po ród wiernych (DV 21), przek ady Pisma 

w. (DV 22), badanie i wyk ad Biblii w seminariach dla lepszego przygotowa-

nia ksi y do nauczania ludu oraz prowadzenie bada  naukowych nad Pismem 

w. pod nadzorem Urz du Nauczycielskiego Ko cio a (DV 24), a wreszcie prze-

pojenie teologii, kaznodziejstwa, katechezy, homiletyki i wszelkiego nauczania 

chrze cija skiego s owem Bo ym (DV 25).

Celem niniejszego artyku u jest zaznajomienie czytelnika z kilku donios ymi 

przyk adami realizacji zarówno naukowo-dydaktycznego pos annictwa Wydzia-

u Teologicznego, jak i postulatów soborowych w tej materii. Pozwoli to doko-

1 Ksi dz prof. dr hab. Janusz Nawrot — ur. w 1960 roku w Mi dzychodzie, woj. wielkopol-

skie; kap an archidiecezji pozna skiej od 1985 roku; wyk adowca WT UAM w Poznaniu; kierow-

nik Zak adu Nauk Biblijnych; specjalizuje si  w egzegezie i teologii Starego Testamentu; jannaw@

amu.edu.pl; ORCID: 0000-0002-2498-5081.
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na  pewnego podsumowania stanu biblistyki w rodowisku naukowym Poznania 

w ramach dzia ania Wszechnicy Piastowskiej w a nie na tle zapisów Konstytucji 

o Objawieniu Bo ym soboru. Z Konstytucji tej wynika jednoznacznie, e II so-

bór watyka ski za najwa niejsze zadanie rozwoju biblistyki uzna  przepojenie 

ca o ci nauczania i ycia religijnego Ko cio a tre ci  s owa Bo ego oraz zapew-

nienie wiernym szerokiego dost pu do Pisma w. Chocia  pocz tków aktywno-

ci naukowej wielu profesorów nale y szuka  daleko poza strukturami Wydzia u 

Teologicznego, obecnie mo e si  to dokonywa  w a nie w ramach pracy uniwer-

syteckiej. 

Inicjatywy duszpasterskie archidiecezji pozna skiej promuj ce Pismo w. 

po ród wiernych 

Z wielu inicjatyw nale y wyró ni  te zw aszcza, których Pozna  sta  si  zacz t-

kiem w skali krajowej. Kilka bowiem sztandarowych pomys ów na arenie ogól-

nopolskiej w Poznaniu w a nie rozpoczyna o sw  karier . Wiele z pó niejszych 

inicjatyw znalaz o swe poparcie w postawie obecnego ordynariusza, ks. abp. Sta-

nis awa G deckiego, wytrawnego biblisty i gor cego zwolennika niesienia wiat-

a s owa Bo ego pod strzechy. Powszechnie znana i doceniana jest integruj ca 

rola metropolity pozna skiego zw aszcza na polu uwra liwienia na Pismo w. 

kleru pozna skiego przez ró ne inicjatywy duszpasterskie: konferencje, dni sku-

pienia, kszta cenie permanentne ksi y. Biblia z oczywistych wzgl dów zajmuje 

w tym kontek cie poczesne miejsce. 

Dzie o biblijne im. Jana Paw a II2

Od tej zdecydowanie najwa niejszej z ogólnopolskich inicjatyw biblijnych 

nale y rozpocz  z racji jej rangi w podnoszeniu kultury biblijnej wierz cych 

w naszym kraju, tym bardziej e w archidiecezji pozna skiej wi ci ono szcze-

gólny triumf, rozwijaj c si  niezwykle dynamicznie za spraw  aktywno ci or-

ganizacyjnej ks. dr. Tomasza Siudy, diecezjalnego moderatora Dzie a. Powsta o 

ono jako jedno z najwcze niej za o onych w kraju, bo oficjalnie ju  2 grudnia 

2006 roku. Dzie o ju  teraz posiada bezsprzecznie najwi ksze zas ugi w propago-

waniu idei poznawania s owa Bo ego na terenie diecezji. Spo ród podstawowych 

2 Ogólne i szczegó owe wiadomo ci w tym zakresie dost pne s  na http://biblista.pl/. W roku 

2006, na I niedziel  adwentu metropolita pozna ski wystosowa  specjalny list do diecezjan, zaleca-

j c wprowadzenie i ugruntowanie dzie a biblijnego w diecezji. Szczegó y, por. M. Szczepaniak, 

Abp G decki promuje Dzie o Biblijne, 1 grudnia 2006, [online] http://info.wiara.pl/doc/162912.

Abp-Gadecki-promuje-Dzielo-Biblijne [4.06.2019]. 
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inicjatyw Dzie a nale y wymieni  kilka szczególnie interesuj cych. W Poznaniu 

organizowane s  roczne cykle wyk adów obejmuj cych studium biblijno-patry-

styczne z elementami archeologii biblijnej (od roku 2011), a tak e kursy formacji 

biblijnej, ju  obecnie trzyletnie z racji ogromnego zainteresowania s uchaczy. Na 

poziomie I jest to podstawowy kurs formacji biblijnej, dzia aj cy od roku 2007. 

Na poziomie II funkcjonuje kurs pog biony, na roku III za  — studium forma-

cji biblijnej3. W ramach Dzie a organizowane s  równie : szko a S owa Bo ego 

dla pocz tkuj cych4, przygotowania do Lectio divina, coroczne konkursy biblijne 

w ró nej formie, rekolekcje biblijne ogólne i specjalistyczne, spotkania z Bibli , 

wystawy i warsztaty biblijne, celebracje s owa Bo ego najró niejszego typu oraz 

doroczne Tygodnie Biblijne w parafiach archidiecezji. Odbywaj  si  one nie tyl-

ko w samym Poznaniu, lecz tak e — i to cz sto — w terenie5. W tak rozwini te 

formy aktywno ci zaanga owani s  liczni wyk adowcy Wydzia u Teologiczne-

go, naukowcy, duszpasterze oraz wieccy katecheci, przygotowywani w ramach 

Dzie a. 

Ekumeniczne wi to Biblii 

Znakomit  inicjatyw  naszego o rodka teologicznego jest odbywaj ce si  od 

2001 roku pa dziernikowe Ekumeniczne wi to Biblii z bogatym programem 

skupionym wokó  recepcji s owa Bo ego w ró nych sytuacjach ycia wspó czes-

nego. Organizatorem jest Pozna ska Grupa Ekumeniczna, zrzeszaj ca Ko cio y 

Chrze cija skie Miasta Poznania. Obok debat teologiczno-biblijnych, koncer-

tów, spektakli teatralnych i warsztatów plastycznych odbywaj  si  modlitewne 

spotkania ekumeniczne. Punktem kulminacyjnym wi ta jest Ekumeniczne Na-

bo e stwo S owa pod przewodnictwem abp. metropolity oraz którego  z zapro-

szonych go ci z ko cio ów i wspólnot chrze cija skich. Równie  na tym polu 

nale y podkre li  aktywno  moderatora diecezjalnego dzie a biblijnego, czyli 

ks. dr. Tomasza Siudy. 

Verba Sacra

Niezwykle cenna i popularna okaza a si  zrodzona z okazji jubileuszu 2000-le-

cia chrze cija stwa inicjatywa Verba Sacra. Jest to projekt interdyscyplinarny 

3 Szczegó y, por. http://biblista.pl/images/Diecezje/Poznanska/Pliki/KURSY-FORMACJI-BI-

BLIJNEJ-2018.pdf [3.06.2019].
4 Bogaty plan spotka  i konferencji, por. http://biblista.pl/images/Diecezje/Poznanska/Pliki/

PLAN2017-18.pdf [3.06.2019].
5 Szczegó owe inicjatywy podawane s  w drukowanym rokrocznie Informatorze Dzie a Biblij-

nego. Niekiedy inicjatywom tym towarzyszy tzw. bibliobus, w którym znajduj  si  zazwyczaj: 

wystawa o Biblii, ma e kino, biblijne gry komputerowe i inne. 

PST 35.indd   37 15.04.2020   16:39:27



38 JANUSZ NAWROT

artystyczno-naukowo-religijny, po wi cony tradycji s owa w kulturze duchowej 

ze szczególnym uwzgl dnieniem dziedzictwa europejskiego. Pomys odawc  

projektu jest re yser Przemys aw Basi ski przy wydatnej wspó pracy Wydzia u 

Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jak pisze w broszurze in-

formuj cej re yser: 

realizacj  rozpocz to w styczniu 2000 roku w formie cyklu dwunastu prezentacji 

tekstów biblijnych. Od pocz tku spotka  si  on z bardzo szerokim odd wi kiem 

spo ecznym i zosta  uznany za jedno z najbardziej spektakularnych wydarze  

Wielkiego Jubileuszu. Na temat Verba Sacra napisano oko o 3000 publikacji — 

artyku ów, recenzji, informacji. Liczb  uczestników oceniono na ponad 300 000 

osób. Od swego zarania a  do obecnego roku odby o si  ju  201 prezentacji cyklu. 

W cz ci prezentuj cej poszczególne ksi gi biblijne, recytowane przez najwybit-

niejszych artystów scen polskich, publiczno  ma okazj  wys uchania komentarzy 

biblijnych przygotowywanych przez wszystkich w zasadzie biblistów polskich 

z ca ego kraju. Od stycznia roku 2000 odbywa a si  co miesi c prezentacja jed-

nego utworu w formie uroczystej recytacji przez aktora. Na miejsce prapremie-

ry wybrano najstarsz  wi tyni  polsk  — Bazylik  Archikatedraln  pw. w. Ap. 

Piotra i Paw a w Poznaniu. Kolejne edycje odby y si  w katedrach i ko cio ach: 

Bielska-Bia ej, Cz stochowy, Gda ska, Gniezna, Katowic, Krakowa, Legnicy, 

Lublina, Obornik, Pelplina, Radomia, Siemiatycz, Tarnowa, Trzebnicy, Torunia, 

Warszawy, Wejherowa, Wroc awia, Zakopanego. Obecnie cykl jest kontynuowa-

ny, a tak e na Litwie w cyklu „modlitwy katedr polskich i europejskich”6. 

Wszyscy wyk adowcy i profesorowie Wydzia u Teologicznego w Poznaniu 

mieli okazj  zaprezentowa  przygotowane przez siebie wprowadzenia w lektur  

poszczególnych ksi g biblijnych w ramach tego projektu. Od roku 2019 szcze-

gólnie udziela si  natomiast ks. prof. Janusz Nawrot, przygotowuj c wybór teks-

tów oraz wszystkie wprowadzenia do ksi g. 

Maraton biblijny

To kolejny, znakomity pomys  promuj cy s owo Bo e w ród mieszka ców 

zw aszcza Poznania. Jest to wielogodzinne czytanie Biblii organizowane corocz-

nie przez Duszpasterstwo M odzie y Archidiecezji Pozna skiej oraz biuro Ver-

ba Sacra. Organizatorzy stawiaj  sobie za cel ponown  ewangelizacj  wiernych, 

którzy w yciu codziennym na ogó  nie czytaj  Biblii. Pierwszy Maraton Biblij-

ny odby  si  w roku 2005 w ko ciele Wszystkich wi tych w Poznaniu i trwa  

6 Por. P. Basi ski, O Verba Sacra, [online] http://www.verbasacra.pl/index.php?option=com_

content&view=article&id=10&Itemid=2 [3.06.2019]. 
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dok adnie 119 godzin 2 minuty i 42 sekundy. Pismo wi te Starego i Nowego 

Testamentu czyta o wówczas 876 osób bez przerwy przez pi  dni i nocy. W sesji 

wzi li udzia  urz dnicy (m.in. prezydent miasta Poznania, marsza ek wojewódz-

twa wielkopolskiego) i przedstawiciele innych ko cio ów (m.in. Zielono wi tko-

wego oraz Prawos awnego). Drugi Maraton w roku 2006 trwa  dziesi  dni. Ze 

wzgl du na bardzo du e zainteresowanie poznaniaków ca a ksi ga Biblii zosta-

a podzielona na 1500 fragmentów. Tym razem zrezygnowano z czytania non-

-stop, tak wi c lektura trwa a od porannej mszy do pó nych godzin wieczornych. 

Najm odszy uczestnik maratonu mia  6,5 roku, najstarszy za  87 lat. W Maratonie 

wzi li udzia  m.in. trener i pi karze Lecha Pozna  oraz zespó  Arka Noego. Trzeci 

Maraton w marcu 2007 zorganizowano w trzynastu ko cio ach ca ego Poznania, 

czytanie za  trwa o trzyna cie dni. Pismo wi te ponownie podzielono na 1500 

fragmentów. Czwarta edycja Maratonu zosta a zorganizowana w lutym i marcu 

2008 w osiemnastu ko cio ach Poznania oraz dwóch poza jego granicami, gdzie 

przez dwadzie cia dni ponownie czytano 1500 fragmentów. Obecnie inicjatywa 

ta przesz a w tzw. Narodowy Dzie  Czytania Pisma wi tego i w roku 2019 od-

by  si  ju  trzeci, w niedziel  5 maja pod has em „Niech zst pi Duch Twój i od-

nowi oblicze ziemi, tej ziemi!”7. 

Dzie  Judaizmu

Wa ne miejsce zajmuje tak e promowany szeroko w kraju od 1997 roku co-

roczny Dzie  Judaizmu w szerokim kontek cie biblijnym. W naszej diecezji roz-

o ony jest on z regu y na kilka dni z bogat  i ró norodn  tematyk  historyczn ,

kulturaln  i biblijn . Rang  temu wi tu kultury ydowskiej nadaje patronat ho-

norowy, który — jak co roku — obejmuje arcybiskup metropolita pozna ski, 

wielki kanclerz Wydzia u Teologicznego UAM wraz z marsza kiem wojewódz-

twa wielkopolskiego, prezydentem miasta Poznania oraz dyrektorem Biblioteki 

Kórnickiej PAN. W niektórych latach komentarze do poszczególnych przedsta-

wie  przygotowywa  ks. prof. Jan Kanty Pytel, zwi zany zw aszcza z promocj  

twórczo ci Romana Brandstaettera8. Obok niego aktywni byli tak e dr hab. Tere-

sa Stanek, ks. prof. Pawe  Bortkiewicz oraz prof. Tomasz W c awski, ówczesny 

pracownik naszego Wydzia u9. Od kilku lat w Poznaniu dzie  ów wyd u ony zo-

7 Por. http://biblista.pl/diecezja-poznanska/wydarzenia-poznanska/6770-trzecie-narodowe-czy-

tanie-pisma-swietego.html [3.06.2019]. 
8 11 stycznia 2004 roku Ksi dz Profesor wyg osi  komentarz do Psalmów w t umaczeniu 

Brandstaettera przed monodramem Olgierda ukaszewicza w ramach VI Dnia Judaizmu. 
9 14 stycznia 2004 roku profesor Stanek, adiunkt na Wydziale Teologicznym, przybli y a kuli-

narny temat „Wokó  ydowskiego sto u”. Dzie  pó niej ks. Bortkiewicz poprowadzi  dyskusj  pa-

nelow  podczas sympozjum „Staniecie si  b ogos awie stwem”. Ks. W c awski wyg osi  referat 

„Wiara spotyka wiar ” podczas sympozjum „Czerpi c z korzenia dobrej oliwki”, o reperkusjach 
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sta  na ca y tydzie  poprzedzaj cy bezpo rednio Tydzie  Powszechnej Modlitwy 

o Jedno  Chrze cijan. Tak wi c „jeden” dzie  wyd u a si  na imprezy przypa-

daj ce najcz ciej mi dzy 10 a 19 stycznia. Ka dorazowo pojawia si  inne has o 

lub zawo anie, wyci gni te z którego  tekstu starotestamentowego. XXII Dzie  

Judaizmu odbywa  si  pod has em „Nie przyszed em, aby zatraca . Poznaj kultu-

r  ydowsk ”. Z o y y si  na niego koncerty, spektakle, seanse filmowe, spotka-

nia, wystawy, nabo e stwo i dyskusje10. 

Kr gi biblijne w parafiach diecezji

W archidiecezji pozna skiej funkcjonuj  tak e liczne ko a biblijne w para-

fiach, prowadzone przez wyk adowców Wydzia u Teologicznego UAM, niekie-

dy tak e — chocia  wcale nierzadko — przez ksi y parafialnych. W dzia alno  

t  jest zaanga owanych kilkadziesi t parafii i o rodków zakonnych11. Godne 

odnotowania s  ponadto niedziele i tygodnie biblijne w parafiach oraz biblijne 

spotkania okoliczno ciowe. 

Przek ady Pisma wi tego 

Biblia pozna ska

Celem spopularyzowania tekstu biblijnego oraz zado uczynienia pragnieniu 

soboru w o rodku pozna skim dokonano jednej z najwa niejszych w Polsce ini-

cjatyw na tym polu, jak  by o pojawienie si  tzw. Biblii pozna skiej, drugiego po 

Biblii Tysi clecia przedsi wzi cia o tym charakterze12. Sama idea podj cia no-

dokumentu Nostra aetate II soboru watyka skiego, w roku 2006 w ramach IX Dnia Judaizmu. 

10 stycznia 2008 roku, podczas XI Dnia Judaizmu odby  si  wernisa  wystawy fotograficznej 

„Dialog — dopok d czuj , rozumiem i widz …” w ramach projektu „W stron  wyobra ni dialogu” 

realizowany przez Wydzia  Teologiczny UAM, Stowarzyszenie COEXIST i Akademi  Sztuk Pi k-

nych w Poznaniu. Szczegó y programu ka dego z obchodzonych dni czytelnik znajdzie na stronie 

internetowej stowarzyszenia COEXIST: http://coexist.pl/dzien-judaizmu/. 
10 Szczegó y, por. M. Zaradniak, Dzie  Judaizmu w Poznaniu 2019. Nie przyszed em, aby za-

traca . Poznaj kultur  ydowsk , 11 stycznia 2019 [online] https://gloswielkopolski.pl/dzien-juda-

izmu-w-poznaniu-2019-nie-przyszedlem-aby-zatracac-poznaj-kulture-zydowska/ar/13800031 

[3.06.2019]. 
11 Autor niniejszego artyku u prowadzi ich w sumie 11 w o rodkach i parafiach pozna skich 

oraz w terenie, niewymienionych w pozosta ych statystykach. 
12 O wadze ca ego przedsi wzi cia wiadcz  liczne recenzje opublikowane w ca ym kraju na 

amach najró niejszych czasopism; por. H.J. Kaczmarski, Polskie przek ady Pisma w. IV. Biblia 

Pozna ska, „Za i Przeciw” 41 (1974), s. 8; ten e, Biblia Pozna ska i inne przek ady Pisma wi te-

go, „Za i Przeciw” 17 (1976), s. 8; ten e, Trzytomowa Biblia wydana w Poznaniu, w: Przek ady 
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wego t umaczenia Pisma wi tego wysz a nieco wcze niej ni  prace soborowe, 

bo ju  w 1960 roku, od ks. Aleksego Klawka, kap ana archidiecezji pozna skiej, 

profesora Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie, chocia  nie zosta a w pe -

ni wcielona w ycie13. Projekt postanowiono jednak kontynuowa  w Poznaniu, 

a jego efektem jest Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu w przek adzie 

z j zyków oryginalnych ze wst pami i komentarzami. Dzie o opracowa  zespó  

pod redakcj  ks. prof. Micha a Petera (Stary Testament) oraz ks. prof. Mariana 

Wolniewicza (Nowy Testament), pocz tkowo w trzech tomach z obszernymi ko-

mentarzami i wst pami do poszczególnych ksi g14. Obok Biblii Tysi clecia 

oba te przek ady […] s  wyró niaj cym wiadectwem zespo owej pracy polskich 

biblistów, dobrze przygotowanych do swoich zada . Stawiaj  one Polsk  w rz -

dzie krajów wspaniale rozwijaj cego si  ruchu biblijnego, gdzie wierni otrzymali 

„szeroki dost p do Pisma wi tego” (DV 22) za po rednictwem wi kszej liczby 

przek adów z j zyków oryginalnych15. 

W nocie od wydawnictwa znalaz a si  wa na wzmianka, e to w a nie Pozna , 

jako stolica najstarszej polskiej diecezji, powinien „upami tni  si  przez wydanie 

tak pomnikowego dzie a”, sk adaj c w ten sposób tak e ho d archidiecezji, od-

dany wierze i Ko cio owi w Polsce na jego tysi clecie. Godne odnotowania jest 

te  to, e mimo rozwini tego ruchu biblijnego w Polsce przez kilka stuleci — od 

czasów ks. Jakuba Wujka — nie sposób by o poszczyci  si  nowym t umacze-

niem ksi g wi tych16. 

Spo ród charakterystycznych cech przek adu starotestamentowego nale y 

wyró ni  przede wszystkim daleko id c  wierno  orygina owi, maj c  niekie-

Pisma wi tego na j zyk polski po II wojnie wiatowej, „Novum” 4–5 (1977), s. 70–72; A. Radwa-

nowa, W pozna skim rodowisku teologicznym. Biblistyka — nauk  yw  i aktualn , „S owo Po-

wszechne”, 178 (1974), s. 6–7; W. Smereka, Biblia Pozna ska (O nowym polskim przek adzie Pis-

ma wi tego), „Tygodnik Powszechny” 20 (1974), s. 7; ten e, Biblia Pozna ska. Nowy przek ad 

Pisma w, „Go  Niedzielny” 23 (1974), s. 178–180; ten e, Nowy przek ad z po ytecznym komen-

tarzem, „Przegl d Katolicki” 20 (1975), s. 11; Z. Szuba, Zako czenie edycji Biblii Pozna skiej, 

„S owo Powszechne” 71 (1976), s. 7; [J. Turnau] Turian, Mamy now  Bibli , „Wi ” 9 (1976), 

s. 26–31. 
13 Por. Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu w przek adzie z j zyków oryginalnych ze 

wst pami i komentarzami (Biblia Pozna ska), t. 1–3, oprac. zespó  pod red. M. Petera (Stary Testa-

ment) i M. Wolniewicza (Nowy Testament), s owo wst pne: A. Baraniak, C. Jakubiec, Wprowadze-

nie w lektur  Pisma wi tego, Pozna  1973–1975, t. 1, s. VII. 
14 T umaczenie tekstów hebrajskich dokonane zosta o na podstawie tekstu masoreckiego Bi-

blia Hebraica, ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951, greckich za  na podstawie 

Septuaginty A. Rahlfsa, Stuttgart 1943. Je li chodzi o Nowy Testament, to tekstem orygina u by  

The Greek New Testament, ed. K. Aland, M. Black, B.M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 19682. 
15 S owo wst pne arcybiskupa pozna skiego A. Baraniaka, por. Pismo wi te…, t. 1, s. V. 
16 Por. tam e, s. VI. 
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dy pierwsze stwo przed pi knem j zyka polskiego. Sta o si  tak, by upewni  

czytelnika, e ma on przed sob  autentyczny tekst biblijny, a nie jego parafra-

z . Pozwala to jednak traktowa  tekst jako w pe ni ród owy. Godna uwagi jest 

tak e po rednia droga, jak  wybrali t umacze mi dzy nadmiarem a niedomiarem 

semityzmów jako specyfiki j zyka oryginalnego. Czytelnik poznaje w ten spo-

sób smak staro ytnych sformu owa , co jednak nie razi niezrozumia o ci  z racji 

wzgl dnej ich obecno ci w przek adzie. Z innych cech wymieni  mo na jeszcze 

celne dostosowywanie brzmie  niektórych zwrotów i konstrukcji j zykowych do 

prawide  j zyka polskiego, archaizacja niektórych miejsc i sposobów wypowie-

dzi, modernizacja utartych, zw aszcza w Biblii Tysi clecia zwrotów i nazw tech-

nicznych, eufemizacja niektórych co bardziej drastycznych tekstów z podaniem 

ich dos ownego t umaczenia w przypisach, pisownia imion w asnych wed ug ory-

gina u masoreckiego. Podkre lenia wymaga tak e trudna praca dostosowywania 

sk adni, fleksji j zyka oryginalnego do wspó czesnych kryteriów j zyka polskie-

go oraz zapis uk adu rytmicznej poetyki i prozodii hebrajskiej, widoczny w tek-

cie w strukturze wierszowanej, w odró nieniu od ci g ego tekstu, relacjonuj ce-

go faktograficznie poszczególne wydarzenia17. Z kolei zespó  t umaczy Nowego 

Testamentu zetkn  si  z zadaniem poniek d nawet trudniejszym, poniewa  prze-

k adu Starego Testamentu dokonano po II soborze watyka skim w a ciwie tylko 

raz, w Biblii Tysi clecia, podczas gdy przek adów Nowego ukaza o si  ju  osiem, 

w tym siedem po II wojnie wiatowej18. Pierwsze wydanie Biblii Pozna skiej za-

wiera o trzy tomy: dwa przypada y na Stary Testament i jeden na Nowy, z nast -

puj cym podzia em: tom 1 zawiera ksi gi od Ksi gi Rodzaju do 2 Ksi gi Macha-

bejskiej w obj to ci 944 stronic. Tom 2 zawiera ksi gi od Ksi gi Tobita do Ksi gi 

Malachiasza, o obj to ci 1332 stronic. Tom 3 zawiera wszystkie pisma Nowego 

Testamentu o obj to ci 679 stronic. Chocia , podobnie do Biblii Tysi clecia, tak-

e w przek adzie Biblii pozna skiej pojawi o si  ogólnopolskie grono t umaczy, 

gros przek adów poszczególnych ksi g dokonali miejscowi bibli ci. W Starym 

Testamencie wyró nia si  praca ks. prof. Petera, który przet umaczy  ca y Pi cio-

ksi g, ks. prof. Wolniewicz za  prze o y  w Nowym Testamencie cztery Ewan-

gelie, ks. dr E. Szymanek TChr przet umaczy  List do Rzymian i do Galatów, 

ks. prof. Pytel za  — Listy do Efezjan, do Filipian, do Kolosan oraz do Filemona. 

Biblia pozna ska posiada bardzo dobry, rozszerzony w porównaniu z Bibli  

Tysi clecia, komentarz historyczno-teologiczny, a tak e obszerne wst py do po-

szczególnych ksi g19. Wydanie IV od 1990 roku zosta o uaktualnione i pojawi o 

17 Por. tam e, s. VII–IX. 
18 T umacze wzi li tu pod uwag  przek ady ks. E. D browskiego, Brytyjskiego i Zagraniczne-

go Towarzystwa Biblijnego, ks. ks. W. Szczepa skiego, F. Gryglewicza, S. Kowalskiego oraz — 
wiecki — W. Witwickiego. 

19 Na szczególn  uwag  zas uguje wprowadzenie w lektur  Pisma wi tego, zajmuj ce poka -
n  liczb  dziesi ciu stronic, zawieraj ce liczne odwo ania do soborowej konstytucji Dei Verbum. 
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si  ju  w czterech tomach. Chyba ma o znany pozostaje fakt, e w ankiecie bibli-
stów polskich z 1999 roku to nie Biblia Tysi clecia zosta a uznana za najlepszy 
przek ad polski, lecz Biblia pozna ska. W latach nast pnych Biblia pozna ska 
by a wielokrotnie wznawiana z racji swej niebywa ej popularno ci i konieczno-
ci rozpowszechniania. Poszczególne lata to: 1973–1975, 1982, 1998–1999 oraz 

2004. Z kolei druk od 1990 roku zosta  uaktualniony i pojawi  si  ju  w czte-

rech tomach, poniewa  tom II zosta  rozbity na ksi gi prorockie i m dro ciowe. 

W edycjach z lat 1998 i 2004 Biblia pozna ska jest dost pna w kilku formatach. 

Wydanie pe ne, czterotomowe, ma do czon  ca o  przypisów i obszerne wpro-

wadzenia do poszczególnych ksi g20. 

Pojedyncze ksi gi biblijne w t umaczeniach naukowców pozna skich 

w okresie posoborowym

Tak e na tym polu mo na zaobserwowa  znaczn  aktywno  twórcz  pozna -

skiego rodowiska uniwersyteckiego. Ju  w 1965 roku ks. prof. Peter dokona  

t umaczenia dwóch ksi g Starego Testamentu — Ksi gi Malachiasza i Ksi gi Ag-

geusza — na potrzeby Biblii Tysi clecia, opatruj c je stosownym komentarzem. 

W przek adzie nowotestamentowym wspomnie  natomiast trzeba prac  ks. prof. 

Wolniewicza, który w tym samym roku przet umaczy  Dzieje Apostolskie, tak e 

z w asnym komentarzem. Mo na chyba powiedzie , e mimo do  znacznej nega-

tywnej krytyki, jak  wzbudzi a pierwsza edycja Biblii Tysi clecia, jako  prób trans-

latorskich obu profesorów pozostaje poza podejrzeniami. Co do umiej tno ci trans-

latorskich ks. prof. Peterowi, mimo e by  m odym, czterdziestotrzyletnim biblist , 

nie mo na stawia  zarzutów. Uko czone studia specjalistyczne na Uniwersytecie 

Jagiello skim (1950–1953), znakomita znajomo  j zyka hebrajskiego, wyprawa 

naukowa Instytutu Biblijnego w Rzymie do Ziemi wi tej, wreszcie zdobycie ty-

tu u naukowego profesora ka e wnioskowa  o dobrej jako ci przek adów ksi g na-

Z kolei Nowy Testament zosta  poprzedzony zarówno pi ciostronicowym wprowadzeniem ogól-

nym do Ewangelii, jak i szczegó owym, do ka dego z pism, a tak e poka nym komentarzem filo-

logiczno-egzegetycznym oraz teologicznym do wszystkich ksi g, co niew tpliwie podnosi jego 

walor poznawczy w wydaniu pozna skim. Dodatkowo nale y zauwa y , e we wszystkich cz -

ciach komentarz ten nie nu y ilo ci  szczegó owego i trudnego do zrozumienia przez czytelnika 

materia u naukowego, cho  próbuje odpowiedzie  na wnikliwe nieraz zagadnienia pojawiaj ce si  

przy okazji rozpatrywanego tekstu. 
20 Do niektórych wyda  dodawany jest Nowy Testament na CD-ROM-ie. Pojawi o si  tak e 

wydanie jednotomowe, równie  w edycjach pami tkowych i bibliofilskich, wreszcie wielkie jedno-

tomowe wydanie przeno ne z przypisami skróconymi oraz ma e, bez przypisów. Szczegó owsze 

omówienie znaczenia Biblii pozna skiej, por. tak e J.K. Pytel, Twarz Biblii Pozna skiej w reflekto-

rze historii, w: Credidimus caritati. Ksi ga pami tkowa dedykowana Ksi om Profesorom Ryszar-

dowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznic  urodzin, red. M. Olczyk, P. Podeszwa, Gnie-

zno 2010, s. 409–413. 
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tchnionych21. Z drugiej strony o jego fachowo ci i kompetencjach wyra nie wiad-
cz  przygotowanie pó niejszej Biblii pozna skiej i autorytet, jakim powszechnie 
cieszy  si  w rodowisku egzegetycznym ca ego kraju. Kompetencji translatorskich 
ks. prof. Wolniewicza nie sposób podawa  w jak kolwiek w tpliwo  dzi ki od-
bytym studiom specjalistycznym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tamtej-
szym lektoratom, zw aszcza greki oraz dwumiesi cznej podró y naukowej do Ziemi 

wi tej Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. W pe ni potwierdzi o to tak e 
kierowanie przeze  zespo em t umaczy Nowego Testamentu Biblii Pozna skiej22. 

Spo ród innych uczonych rodowiska pozna skiego na wyró nienie zas u-
guje tak e praca ks. prof. Tomasza W c awskiego, który w 1987 roku — b d c 
teologiem, nie biblist  — prze o y  cztery Ewangelie na j zyk dzieci cy, tworz c 
jedn  histori  ycia Jezusa Chrystusa. Sam autor zaznaczy , „ e nie mo na tego 

tekstu stawia  na równi z dok adnymi t umaczeniami. Wa n  rol  w tej ksi ce 

odgrywa j zyk. Jest potoczny i zrozumia y, ale nie infantylny. Nie ma tu hebrai-

zmów, a trudne poj cia przedstawiane s  opisowo”23. Z kolei w 1999 roku autor 

poda  w asne t umaczenie tekstu Ewangelii w. Marka24. 

W roku jubileuszowym 2000 ks. prof. Bogdan Poni y wyda  swe dzie o Ksi -

ga M dro ci. Od egzegezy do teologii25. Nie jest to wprawdzie jeszcze komen-

tarz sensu stricto do rzeczonej w temacie ksi gi, lecz mo na to dzie o uzna  za 

znakomity wst p do przygotowanego pó niej tomu serii „Nowego Komentarza 

Biblijnego”. Warto tu mo e wspomnie , e ksi dz profesor jest autorem kilku-

dziesi ciu artyku ów naukowych dotycz cych Ksi gi M dro ci i jednym z naj-

wytrawniejszych jej znawców w biblistyce polskiej oraz wiatowej. Komentarz 

ten ukaza  si  w ramach Nowego Komentarza Biblijnego Starego Testamentu, 

nak adem Edycji w. Paw a w Cz stochowie w roku 2012. 

W 2002 roku ukaza a si  inna bardzo wa na praca, tym razem w dziedzinie 

bada  egzegetycznych nad 1 i 2 Ksi g  Machabejsk , której autorem jest obec-

ny metropolita pozna ski, abp dr Stanis aw G decki. Jest to Grecko- aci sko-

-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Ksi gi Machabejskiej, zawieraj ca tekst 

obu ksi g, odno ne cytaty dzie  Józefa Flawiusza i innych historyków poga -

21 Szczegó owe opracowanie ycia i pracy ksi dza profesora, por. M. Banaszak, Profesor 

Micha  Peter (1922–1982), w: F. Lenort, Requinte in libro Domini: Michaeli Peter piae memoriae 

dedicata, t. 6, Pozna  2005, s. 247–255. Ogromny dorobek pisarski autora, por. J. Kierstan, 

M. Prze pióra, Bibliografia prac drukowanych Ksi dza Profesora Micha a Petera, w: F. Lenort, 

Requirite in libro Domini: Michaeli Peter piae memoriae dedicata, t. 6, Pozna  2005, s. 287–300. 
22 Ca o  swego ycia ks. prof. Wolniewicz przedstawi  w niezwykle barwnej Autobiografii, 

wydanej z okazji 80-lecia jego ycia w: Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolnie-

wicz octogenario dedicata, red. F. Lenort, t. 3, Pozna  2002, s. 253, w której skromnie pomin  

swój ogromny wk ad w prac  dla Biblii Tysi clecia Pozna skiej. 
23 Por. T. W c awski, Ewangelia dla dzieci, Kraków 20062. 
24 Por. ten e, Dobra nowina wed ug wi tego Marka, Pozna  1999. 
25 Por. B. Poni y, Ksi ga M dro ci. Od egzegezy do teologii, Pozna  2000, ss. 251. 
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skich wraz z wst pem26. Samo t umaczenie obu ksi g ukaza o si  w „Studiach 

Gnie nie skich” w roku 199927. 

e sk  stron  pozna skich naukowców uniwersyteckich w dziedzinie egze-

gezy reprezentuje z kolei dr hab. Teresa Stanek, wietna znawczyni hebrajszczy-

zny biblijnej, która w 2003 roku dokona a w asnego przek adu Ksi gi Rut28. Rok 

pó niej pojawi o si  jej t umaczenie Ksi gi Jonasza29, w 2005 roku za  prze o y a 

na j zyk rodzimy tekst Ksi gi Habakuka30. 

Rok 2007 w naszym rodowisku naukowym zapisa  si  wydaniem przek adu 

Ksi gi Apokalipsy autorstwa ks. prof. Jana Kantego Pytla31. Wydanie to zawiera 

nie tylko nowy przek ad ksi gi aposto a Jana z j zyka greckiego, lecz tak e wpro-

wadzenie do lektury wraz z obszernym komentarzem zatytu owanym Zbawcze 

przes anie Apokalipsy dla Ko cio a. Publikacja oprócz samej ksi gi, obejmuje 
omówienie gatunków literackich i symboli w Apokalipsie oraz wyja nienie za-
sad interpretacji dzie a Jana. Egzegetycznym opisom wizji w. Jana towarzysz  
tyle  nowatorskie rodki ekspresji, co barwne ilustracje autorstwa krakowskiego 
rysownika, Grzegorza Bednarskiego. 

Godne szczególnego podkre lenia — a zarazem najnowsze — s  t umaczenia 
Biblii o. prof. Adama Ryszarda Sikory OFM na j zyk kaszubski. Skala ca o ci 
przedsi wzi cia i wynikaj ca z niego waga pracy ojca profesora dla wspólno-
ty polskich Kaszubów i kultywowanego przez nich rodzimego j zyka s  nie do 
przecenienia. W 2001 roku ukaza  si  przek ad Ewangelii w. Marka32 w 2007 
roku za  — przek ad Ewangelii w. Jana33. Dwa lata pó niej ojciec profesor do-
kona  przek adu Ewangelii w. Mateusza34, a w 2010 roku pojawi  si  przek ad 
Ewangelii w. ukasza35. W tym samym roku ukaza  si  tak e ca o ciowy prze-

26 Por. Grecko- aci sko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Ksi gi Machabejskiej, t um. 
i oprac. S. G decki, Prymasowska Seria Biblijna 19, Warszawa 2002, ss. 450; ten e: Uwagi do 

nowego przek adu 1 Mch, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 5–6; ten e: Trudno ci zwi zane z t u-

maczeniem Pisma wi tego na przyk adzie 2. Ksi gi Machabejskiej, „Ziemia W growiecka” 

1 (1998), s. 19–28. 
27 Por. ten e, I Ksi ga Machabejska, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 7–51; ten e: II Ksi ga 

Machabejska, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 53–84. 
28 Por. T. Stanek, Ksi ga Rut: Propozycja nowego przek adu na podstaw masoreckiego, „Po-

zna skie Studia Teologiczne” 15 (2003), s. 9–29.
29 Por. ta , Ksi ga Jonasza. Przek ad filologiczny na podstawie tekstu masoreckiego, „Biblia 

i Ekumenizm” 1/2004 s. 31–45. 
30 Por. ta , Ksi ga Habakuka. Przes anie i przek ad filologiczny na podstawie tekstu masorec-

kiego, w: Requirite in Libro Domini. Opuscula Michaeli Peter piae memoriae dedicata, red. F. Le-

nort, (Opuscula Dedicata 6), Pozna  2005, s. 97–110. 
31 Por. Apokalipsa w. Jana Aposto a, t um. i komentarz J.K. Pytel, Pozna  2007. 
32 Por. A.R. Sikora, Ewanielejó wedle swiategó Marka, Gdu sk 2001. 
33 Por. ten e, Ewanielejó wedle swiategó Jana, Gdu sk 2007. 
34 Por. ten e, Ewanielejó wedle swiategó Mateusza, Gdu sk 2009.
35 Por. ten e, Ewanielejó wedle swiategó ukasza, Kartuzy 2010. 
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k ad tekstów ewangelijnych, zebrany w jednym dziele36. Warte wspomnienia jest 
równie  prze o enie na kaszubski serii trzydziestu psalmów w ramach odbywaj -
cych si  do tej pory cyklicznych spotka  Verba Sacra w Wejherowie, rodzinnym 
mie cie ojca profesora37. T umacz oczywi cie nie poprzesta  na Nowym Testa-
mencie, do którego wyda  jak e potrzebn  dla ró norakich zestawie  synops  
ewangelii38. Obecnie wielkim jego dzie em jest Pi cioksi g Moj eszowy, który 
niemal w ca o ci zosta  ju  prze o ony na j zyk kaszubski39. 

Na koniec autor niniejszego artyku u przet umaczy  i komentarzem filolo-
giczno-historycznym oraz teologicznym opatrzy  Pierwsz  Ksi g  Machabejsk  
w ramach ogólnopolskiej serii Nowego Komentarza Biblijnego. W roku 2016 
ukaza a si  pierwsza cz  komentarza40, druga za  jest obecnie w redakcji, cze-
kaj c na wydanie. Niejako wst pem do tej ksi ki sta a si  wydana w 2012 roku 
w Poznaniu prezentacja teologii l Mch 1,1–2,2541 i kilkana cie artyku ów nauko-

wych, zwi zanych z omawian  problematyk  ksi gi. 

36 Por. ten e, Ewanielie na kaszëbsczi tlomaczoné, Gdu sk 2010. 
37 Por. ten e, Komentarz teologiczny i przek ad. Ksi ga Psalmów, w: Verba Sacra, Biblia Ka-

szubska. Ksi ga Psalmów, Wejherowo 2011, s. 3–6, 7–21; ten e, Komentarz teologiczny i przek ad. 

Ksi ga Psalmów, w: Verba Sacra, Biblia Kaszubska, Ksi ga Psalmów, cz. II: Psalmy w Nowym 

Testamencie, Wejherowo 2012, s. 3–6, 8–33. Po ród prac na temat przek adów wymieni  nale y: 

ten e, Ewangelia wed ug w. Jana na kaszubski t umaczona. Przek ady z j zyków niebiblijnych 

a przek ad z j zyka greckiego, Pozna  2006; ten e, Teksty biblijne w najstarszych zabytkach pi -

miennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.), Pozna  2009 oraz ten e, Biblia Kaszubska. Verba Sacra 

w Wejherowie 2004–2008, Wejherowo 2008. 
38 Por. ten e, Zestawienié synopticzné szterzech Ewanielii na kaszëbsczi to maczonëch, Pozna  

2014 oraz ten e, Nowi Testame t. Ewanielie pò kaszëbskù, Gdu sk 20142. 
39 Por. Knéga Zôcz tków [Ksi ga Rodzaju], z hebrajsczégò j z ka na kas bsczi prze o i  

ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gdu sk 2015; Knéga Wi dzeniô: Exodus [Ksi ga Wyj cia], 

z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi prze o i  Adam Ryszard Sikora, Gdu sk 2016; Knéga Kap a -

skô Leviticus [Ksi ga Kap a ska], z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi prze o i  ò. Adam Ryszard 

Sikora OFM, Gdu sk 2017; Knéga Lëczbów [Ksi ga Liczb], z hebrajsczégò j z ka na kas bsczi 

prze o i  ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gdu sk 2018. T umaczenie Ksi gi Powtórzonego Prawa 

jest ju  w wydawnictwie. Pe en dorobek naukowy o. profesora znale  mo na na: https://teologia.

amu.edu.pl. 
40 Por. J. Nawrot, Pierwsza Ksi ga Machabejska. Rozdzia y 1,1–6,16, Nowy Komentarz Biblij-

ny. Stary Testament XIV/I, Cz stochowa 2016, ss. 843. 
41 Por. ten e, Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch 

1,1–2,26, (Studia i Materia y 151), Pozna  2012. 
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Badanie i wyk ad Biblii w seminariach w celu lepszego przygotowania 

ksi y do nauczania ludu 

W tym wzgl dzie warto podkre li  zw aszcza starania ówczesnego arcybiskupa 
metropolity pozna skiego Antoniego Baraniaka oraz wyk adowców Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego. Ich skutkiem by  Dekret Kongregacji Wycho-
wania Katolickiego Posnaniensis urbs z 2 czerwca 1974 roku eryguj cy w Po-
znaniu Papieski Wydzia  Teologiczny. Wydzia  powsta  i przez pierwsze lata 
dzia a  w seminarium w Poznaniu ze znanych wówczas powodów politycznych 
i jak wsz dzie przez d ugie lata nie by  uznawany przez pa stwo komunistyczne, 
podlegaj c tym samym szykanom ze strony w adz co wszystkie inne ko cielne 
o rodki naukowe w Polsce. Zmiany sta y si  mo liwe — jak wiadomo — dopie-
ro po roku 1991. Ostatecznie Kongregacja Wychowania Katolickiego pismem 
z 26 czerwca 1998 roku (Prot. N. 124/98) wyrazi a formaln  zgod  na ustano-
wienie Wydzia u Teologicznego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz 
zdeklarowa a, e dzia alno  istniej cego dot d Papieskiego Wydzia u Teolo-
gicznego w Poznaniu, jak te  jego prawa, przywileje i honory, którymi ciesz  si  
wydzia y teologiczne erygowane przez Stolic  Apostolsk , mog  zosta  przenie-
sione na Wydzia  Teologiczny UAM. 29 czerwca 1998 roku Senat Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podj  decyzj , na mocy której utworzy  
Wydzia  Teologiczny tego  Uniwersytetu. Obie decyzje wydatnie przyczyni y si  
do rozwoju teologii jako nauki w naszym regionie, co szcz liwie trwa do dzi . 

W minionym okresie niemal 40-lecia powojennego w przygotowaniu alum-
nów seminarium do podj cia my lenia soborowego w dziedzinie biblijnej ro-
dowisko pozna skie mo e pochwali  si  zw aszcza monumentalnym podr cz-
nikiem egzegezy Starego Testamentu, przygotowanym przez ks. prof. Micha a 
Petera. Podr cznik ów sta  si  jednym z najbardziej bodaj sztandarowych dzie  
wyk adu egzegezy Starego Testamentu w seminariach polskich. Pierwsza edycja 
ukaza a si  ju  w roku 1959, stosuj c szeroko znane wówczas zasady interpre-
tacji Pisma w., podane zw aszcza w encyklice Piusa XII Divino afflante Spiritu 
z roku 1943. Ksi ka by a pó niej jeszcze kilkakrotnie uwspó cze niania na pod-
stawie danych soboru: 1970, 1978 i 2005. Znane s  tak e polemiki ks. prof. Pe-
tera z ówczesnymi tuzami socrealizmu w Polsce, którzy zajmowali si  Pismem 
w., jak Artur Sandauer, a tak e innymi publicystami, jak Tadeusz ychiewicz. 

Drug  warto ciow  pozycj  naukow , cho  pisan  j zykiem popularyzator-
skim, jest seria artyku ów pracowników wydzia u, zebrana w jednym tytule: 
Nie wstydz  si  Ewangelii. Ksi ga Dziejów Apostolskich, pod redakcj  ks. prof. 
Pytla42. Ukaza a si  w przeddzie  jubileuszowego roku dwutysi clecia chrze ci-
ja stwa i za o enia Ko cio a przez Jezusa Chrystusa. Ów w a nie jubileusz leg  

42 Por. Nie wstydz  si  Ewangelii. Ksi ga Dziejów Apostolskich, red. J.K. Pytel, Szczecin 1999. 
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u podstaw pomys u powstania pracy zbiorowej promuj cej znajomo  ksi gi 
opowiadaj cej pocz tki Ko cio a. W prac  w czy o si  ca e rodowisko m o-
dych naukowców, daj c nawet mniej wprawionemu czytelnikowi dost pn  egze-
gez  tematyczn  w poszczególnych rozdzia ach ksi ki. Nale y jedynie mocno 
a owa , e rozpocz ta tym tomem seria „Nie wstydz  si  Ewangelii”, której 

zamierzeniem by o opracowanie tematyczne poszczególnych cz ci Nowego Te-

stamentu, nie zosta a doko czona mimo wysi ków niektórych autorów. W ksi -

ce tej swe artyku y zamie cili: redaktor, ks. prof. Bogdan Poni y, Piotr Osta ski 

i Janusz Nawrot. 

Prowadzenie bada  naukowych nad Pismem w. pod nadzorem Urz du 

Nauczycielskiego Ko cio a

W okresie posoborowym badawcze zainteresowania pozna skiego naukowego 
o rodka biblijnego rozwin y si  przede wszystkim w kierunkach wyznaczonych 
konstytucj  Dei Verbum, cho  wcze niej by y inspirowane encyklikami papie y: 
Leona XIII Providentissimus Deus oraz Piusa XII Divino   ante Spiritu, a tak e 
orzeczeniami Papieskiej Komisji Biblijnej. Znalaz o to swój wyraz w obecno ci 
tych e dokumentów w ksi kach i artyku ach naukowych, tam gdzie poruszano 
rozliczne kwestie zwi zane zw aszcza z kierunkiem studiów nad Bibli , za o e-
niami i efektami stosowania ró nych metod badawczych w podej ciu do tekstu 
biblijnego.

Spo ród nie yj cych ju  naukowców wymieni  nale y przede wszystkim 
nieod a owanej pami ci ks. prof. Micha a Petera, którego zainteresowania oscy-
lowa y wokó  prawodawstwa starotestamentowego, Pi cioksi gu oraz historii 
Izraela, jakkolwiek mia  ogromn  wiedz  tak e z zakresu profetyzmu i nurtu 
m dro ciowego. Prace równie wielkiej klasy naukowca, p. ks. prof. Mariana 
Wolniewicza, porusza y z kolei g ównie rozliczne kwestie Ewangelii i Dziejów 
Apostolskich, których by  wytrawnym znawc 43. 

43 Por. m.in. M. Wolniewicz, wi ty Józef w Ewangelii, „Ateneum Kap a skie” 70 (1978) 1, 

s. 18–31; ten e, Ojczyzna Jezusa. Kraj, ludzie i dzie  powszedni, Katowice 1986; ten e, Przypowie-

ci Chrystusowe w Ewangelii w. Mateusza, cz. 1, Pozna  1995, cz. 2, Pozna  1998 (przek ad 
i obja nienia autora. Publikacja dla dzieci); Nowy Testament Ewangelia wed ug ukasza, t um. 
i oprac. M. Wolniewicz, Pozna  1999; ten e, Ci, którzy byli najbli ej. Bliscy Jezusa w Ewangelii, 
Pozna  1999; ten e, Cuda Jezusa w Ewangelii, „Zeszyty Karmelita skie” 2 (2002), s. 32–38; ten-

e, Przyroda w nauczaniu Jezusa, „Zeszyty Karmelita skie” 4 (2002), s. 53–59; Ewangelia wed ug 

Marka w przek adzie z greckiego, t um. i oprac. M. Wolniewicz, Pozna  2006; Ewangelia wed ug 

Mateusza w przek adzie z j zyka greckiego, t um. i oprac. M. Wolniewicz, Pozna  2007; Ewangelia 

wed ug Jana. W przek adzie z j zyka greckiego, t um. i oprac. M. Wolniewicz, Pozna  2008. 
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Nestor pozna skiej biblistyki, zmar y w roku 2019, ks. prof. Jan Kanty Py-
tel, specjalizowa  si  zw aszcza w listach Paw owych44, jakkolwiek zmierzy  si  
równie  z trudn  problematyk  apokaliptyczn , co zosta o ju  wy ej zaznaczo-
ne45. ywo interesowa  si  tak e Romanem Brandstaetterem i propagowa  pa-
mi  o nim i jego twórczo ci, b d c przewodnicz cym stowarzyszenia imienia 
tego poety i znawcy Biblii. Po ród celów stowarzyszenia nale y wymieni  prze-
de wszystkim promowanie i ochron  twórczo ci pisarza, ale tak e poznawanie 
twórców i popularyzacj  twórczo ci o charakterze judeochrze cija skim, na-
wi zywanie i podtrzymywanie dialogu mi dzyreligijnego, mi dzywyznaniowe-
go i mi dzykulturowego, wieloaspektowe inicjowanie dzia a  kulturalnych na 
p aszczyznach: literackiej, muzycznej, plastycznej, scenicznej, filmowej, inicjo-
wanie przedsi wzi  i popieranie postaw s u cych nauce i o wiacie, kulturze 
i sztuce, kulturze j zyka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu spo ecze stwa 
polskiego. 

Niezwykle warto ciowe studia egzegetyczne prowadzi  tak e znany w ca ym 
kraju, emerytowany pracownik Wydzia u Teologicznego, ks. prof. Bogdan Poni-
y, którego wk ad w badania nad Ksi g  M dro ci jest zdecydowanie najwi kszy 

po ród biblistów polskich. Znakomita wi kszo  jego artyku ów naukowych do-
tyczy tej w a nie tematyki, poszerzonej o ca o  literatury m dro ciowej. Spe-
cjalizuje si  tak e w szeroko rozumianej teologii Starego Testamentu, której jest 
znakomitym znawc 46. Natomiast by y ju  pracownik Wydzia u Teologicznego 
w Poznaniu, ks. prof. Mieczys aw Miko ajczak, zajmowa  si  zw aszcza teologi  
wi tyni w Nowym Testamencie, chocia  jego zainteresowania naukowe obej-

mowa y szersze spektrum egzegezy i teologii biblijnej. Nie potrzeba dodawa  
kolejnych wiadomo ci o dorobku pisarskim o. prof. Sikory, wspomnianym ju  
wcze niej. Obejmuje on kilkana cie pozycji ksi kowych, ponad 100 artyku-
ów, kilkaset wyst pie  popularno-naukowych i kulturalnych w ca ym kraju47. 

44 Por. m.in. J.K. Pytel, List do Filipian, w: Zanim otworzysz Bibli . Praca zbiorowa pod red. 

Micha a Petera (Stary Testament) i Mariana Wolniewicza (Nowy Testament), Pozna  1981, s. 165–

167; List do Kolosan, w: tam e, s. 167–169; List do Efezjan, w: tam e, s. 169–170; List do Filemo-

na, w: tam e, s. 171; ten e: S udzy Ewangelii w Pierwszym Li cie do Koryntian, w: Mi o  jest z Boga. 

Wokó  zagadnie  biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr hab. Janowi achowi, 

red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 325–333; ten e, Szawe  z Tarsu. Przypatrzcie si , jakie 

wielkie stawiam litery, (Maneat Quaestio), Pozna  2011. 
45 Ca o  dorobku Ksi dza Profesora, por. P. Osta ski, Bibliografia prac drukowanych ks. prof. 

dr hab. Jana Kantego Pytla, w: Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuage-

nario dedicata, red. F. Lenort, T. Siuda, (Opuscula Dedicata, [t.] 20), Pozna  2000, s. 257–267. 
46 Szczegó owy opis dorobku naukowego Ksi dza Profesora zale  mo na na odpowiednich 

stronicach Bibliografii Biblistyki Polskiej P. Osta skiego z lat 1945–1999 oraz 2000–2009 i pó -

niejszych dodatków. 
47 Pe en opis dokona , por. stron  internetow  Wydzia u Teologicznego UAM w Poznaniu 

(teologia.amu.edu.pl). 

PST 35.indd   49 15.04.2020   16:39:27



50 JANUSZ NAWROT

Wreszcie nie sposób nie wspomnie  rzeczywi cie wielkiego dzie a, chocia  nie 
ci le badawczego, za to wymagaj cego ogromnego po wi cenia i pracowito ci, 

jakiego podj  si  ks. dr hab. Piotr Osta ski, a którym jest czterotomowa Biblio-

grafia biblistyki polskiej, wydana w Poznaniu: dzie o bez przesady wiekopomne, 
cho by z tego wzgl du, e jedyne w ca o ciowym zebraniu pisarstwa biblijnego 
w naszym kraju48. Wprowadza ona tym samym polskie pi miennictwo biblijne 
na salony nauki wiatowej, czyni c je wiadomym i pozwalaj c innym naukow-
com oceni  wielko  dorobku rodzimej biblistyki. Stanowi nieocenion  pomoc 
w poszukiwaniach cz sto zapomnianych ju  dzi  wcze niejszych pozycji nauko-
wych i literackich, lecz tak e najnowszych prac polskich egzegetów. Równie  
autor niniejszego artyku u obficie korzysta  z tej w a nie pozycji, cytuj c zna-
komit  wi kszo  zawartych tutaj dzie  poszczególnych naukowców rodowi-
ska pozna skiego. M odszej generacji gnie nie skim pracownikiem naukowym 
na Wydziale Teologicznym jest ks. dr hab. Pawe  Podeszwa, specjalizuj cy si  
w egzegezie i teologii Nowego Testamentu, zw aszcza tematyce apokaliptycz-
nej, któr  zg bi , przygotowuj c w roku 2012 rozpraw  habilitacyjn 49. Autor 
niniejszego artyku u swoje zainteresowania koncentruje wokó  Ksi gi Psalmów, 
zw aszcza suplikacyjnych50, cho  opracowa  tak e szersz  tematyk  profetyzmu 

48 Por. P. Osta ski, Bibliografia biblistyki polskiej, t. 1–2: 1945–1999, (Series Bibliographi-

ca 1), Pozna  2002. Recenzji pozycji dokonali m.in. ks. prof. W. Chrostowski w „Collectanea Theo-

logica” 73 (2003) 1, s. 221–225 oraz Z.J. Kapera, A guide to Polish Biblical Research, „The Polish 

Journal of Biblical Research” 2 (2006), s. 137–144. Kolejn  recenzj  (Bibliografia biblistyki pol-

skiej, t. 3–4: 2000–2009, [Series Bibliographica 2], Pozna  2010) zamie ci  ks. prof. W. Chrostow-

ski w „Collectanea Theologica” 80 (2010) 4, s. 217–220. Ca o  pracy ukaza a si  tak e w formie 

CD-ROM jako Bibliografia biblistyki polskiej. 1945–2010/2011, Pozna –Robakowo 2011. 
49 Z artyku ów po wi conych Apokalipsie zacytowa  mo na: P. Podeszwa, Zobaczy  g os 

(Ap 1,12). Biblijny postulat j zyka symbolicznego, w: J zyk religijny dawniej i dzi  (w kontek cie 

teologicznym i kulturowym). Materia y z konferencji, Gniezno, 22–24 wrze nia 2008, red. P. Bort-

kiewicz, S. Miko ajczak, M. Rybka, t. 5, Pozna  2009, s. 199–206; ten e, Zmartwychwsta y Chry-

stus jako nowy Adam (Ap 1,13), w: Memoriale Domini. Ksi ga pami tkowa dedykowana Ksi dzu 

Profesorowi Jerzemu Stefa skiemu w 70. rocznic  urodzin, red. M. Olczyk, W. Radecki, Gniezno 

2010, s. 437–452; ten e, „To mysterion tou Theou ” (Ap 10,7). Od Ksi gi M dro ci do Apokalipsy 

w. Jana, w: Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrze cija stwa, red. M.S. Wróbel, (Analecta Bi-

blica Lublinensia 6), Lublin 2010, s. 177–194; ten e, Chrystus jako Arcykap an w wietle J 19,23 

oraz Ap 1,13, w: Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykap ana. Biblia o kap a stwie, red. D. Dziadosz, 

(Analecta Biblica Lublinensia 5), Lublin 2010, s. 193–207; ten e, Dawidowe pochodzenie Jezusa 

wed ug Apokalipsy Janowej, w: Wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu. Ksi ga pami t-

kowa dla Ksi dza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznic  urodzin, 3, red. B. Strza -

kowska, Warszawa 2011, s. 1229–1246. 
50 Por. J. Nawrot, „B d  m ny i mocny poniewa  Pan jest z tob ”. Andreia i jej motywacja 

w Biblii greckiej, Pozna  2006, ss. 231; ten e, „Prze laduj  biedaka i nieszcz liwego”. Niego-

dziwcy wobec sprawiedliwych w psalmach suplikacji, Pozna  2007, ss. 416; ten e, „Us ysz, o Pa-

nie, moj  modlitw , odpowiedz mi w swej sprawiedliwo ci!” ‘nh i sm‘ wo aniem w zagro eniu ycia 

w psalmach suplikacji, Pozna  2009, ss. 407.
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na kartach Starego i Nowego Testamentu w ramach pomocy dla studentów51. 
Prowadz c liczne kr gi biblijne, jest zaanga owany zw aszcza w szerzenie wia-
domo ci o Biblii w wielu parafiach, co stanowi wa ny sk adnik aktywno ci Uni-
wersytetu, którego jedn  z misji jest popularyzacja osi gni  naukowych w lo-
kalnym rodowisku. Osobno prowadzi tak e cykl audycji radiowych po wi cony 
poszczególnym ksi gom Pisma wi tego52. 

Przepojenie teologii, kaznodziejstwa, katechezy, homiletyki i wszelkiego 

nauczania chrze cija skiego s owem Bo ym

Z kolei ten wa ny punkt konstytucji Dei Verbum w pozna skim rodowisku na-
ukowym jest realizowany przez pojawienie si  tak e kilku interesuj cych pozycji 
wydawniczych, których celem by o zainteresowanie czytelników problematyk  
s owa Bo ego i przybli enie go odbiorcy nieobeznanemu bli ej z arkanami sztu-
ki egzegezy biblijnej. Ju  w 1969 roku pojawi a si  praca zbiorowa pt. Dzieje 

Bo ego Objawienia. Podr cznik do nauki religii, której ks. prof. Peter by  wspó -
autorem53. Ksi ka zosta a zaopatrzona w ilustracje u atwiaj ce zw aszcza dzie-
ciom i m odzie y przyswojenie sobie trudnych nieraz perykop biblijnych. Z racji 
swej popularno ci doczeka a si  a  trzech kolejnych wyda  w latach 1970–1972. 

30 lat pó niej zespó  pod redakcj  ks. prof. Mariana Wolniewicza wyda  wa n  

pozycj  zatytu owan  Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkó 54. S  to wybrane 

pod k tem programów szkolnych fragmenty wi kszo ci ksi g Starego Testamen-

tu opatrzone komentarzem. Ksi ka sta a si  cenn  pomoc  dla uczniów, nauczy-

cieli, a zw aszcza katechetów. Tekst ród owy zacytowany zosta  wed ug pe nego 

wydania tomu Biblii pozna skiej. 

Wa ne zadanie spe ni  tak e cykl artyku ów popularnonaukowych ks. prof. 

Petera pod wspólnym tytu em Stary Testament od nowa czytany, drukowany 

w pozna skim „Przewodniku Katolickim” w latach 1961–1967. Podobn  prac  

podj  kilka lat pó niej p. ks. prof. Pytel, publikuj c seri  artyku ów z ogólnej 

tematyki biblijnej w miesi czniku „Msza wi ta”, redagowanym przez ksi y 

chrystusowców w Poznaniu w 1968 roku, z problematyki ci le nowotestamen-

towej za  w „Przewodniku Katolickim” w ca ym 1971 roku. Odbiorcami by o 

51 Por. ten e, Profetyzm pozabiblijny na kartach Starego Testamentu, w: Stary Testament a re-

ligie, red. I.S. Ledwo , Lublin 2009, s. 363–430; ten e, Fa szywi mesjasze — fa szywi prorocy — 

Antychryst, w: Nowy Testament a religie, red. I.S. Ledwo , Lublin 2011, s. 523–574. 
52 Odbywaj  si  one raz w tygodniu ju  od kilku lat, a dotychczasowa liczba ich odcinków 

przekroczy a 200. 
53 Por. prac  zbiorow  Dzieje Bo ego Objawienia. Podr cznik do nauki religii, Pozna  1969. 

Autorzy, m.in.: Micha  Peter, Marian Wolniewicz, Jan Pytel. 
54 Por. Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkó , wybór i oprac. M. Wolniewicz, Pozna  1999. 
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wówczas szerokie gremium czytelników mniej wprawionych w tajemnice egze-
gezy, dzi ki czemu mogli oni jednak lepiej zrozumie  teologi  przekazu staro- 
i nowotestamentowego. 

Lektura i staranne studium osobiste Pisma wi tego

Szerokim echem w rodowisku pozna skim odbi a si  wydana w roku 1981 po-
zycja publicystyczno-naukowa „TAK mówi Bóg”. Ogólne wiadomo ci o Pi mie 

wi tym, pod red. ks. prof. Petera, ze wspó autorstwem m.in. ksi y profesorów 
Pytla, Wolniewicza i Poni ego. Drug , równie popularn  okaza a si  Zanim ot-

worzysz Bibli 55. Nieco wcze niej (1975) ukaza a si  monograÞ a samodzielnego 
autorstwa ks. prof. Petera W kr gu Starego Przymierza. Wprowadzenie do dzie-

jów i teologii Starego Testamentu. Sporym zainteresowaniem cieszy  si  tak e 
cykl artyku ów popularnonaukowych ks. prof. Petera Stary Testament od nowa 

czytany w „Przewodniku Katolickim”, zw aszcza prehistorii biblijnej, drukowa-

ny w latach 1961–1967. Znane s  tak e przypadki wspó pracy naszych biblistów 
z innymi o rodkami naukowymi w kraju, zw aszcza Warszawy i Lublina. 

***
Ko cz c to jubileuszowe podsumowanie dorobku Wydzia u Teologicznego wpi-
suj cego si  w bogactwo form aktywno ci badawczej, dydaktycznej, po czo-
nej z zaanga owaniem na rzecz wielkopolskiego rodowiska spo ecznego, warto 
podkre li , e wymienione wy ej inicjatywy naukowe i popularnonaukowe po-
zna skiego rodowiska naukowego w dziedzinie szeroko poj tej biblistyki stano-
wi  wa ny przyczynek do u wietnienia 100-lecia Pozna skiej Wszechnicy Uni-
wersyteckiej. Obok innych dziedzin nauki mog  z dum  zaprezentowa  wk ad 
w asny w rozwój nauki naszego miasta, lecz tak e ca ej nauki polskiej. Mo na 
jedynie wyrazi  nadziej , e obecne pokolenie naukowców podejmie pa eczk  
przekazan  im w sztafecie pokole  i do o y w asn  cegie k  w budow  rozwoju 
naukowego, przyczyniaj c si  do u wietnienia Poznania jako wa nego o rodka 
naukowego w Polsce. 

55 Jest to praca zbiorowa pod red. M. Petera (Stary Testament) i M. Wolniewicza (Nowy Testa-
ment), wydana przez Ksi garni  w. Wojciecha 1981.
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A step further in bringing God’s word closer. Pozna  Bible scholars in the 

service of the Old and New Testament messages

Summary

On the occasion of 100 years of existence and activity of Adam Mickiewicz University in Pozna , 

one may sum up the contribution of the Faculty of Theology which has existed as part of the uni-

versity for 20 years. This contribution has concerned the research and teaching arenas combined 

with a commitment for the social community of the Wielkopolska province. What is specific of the 

faculty is its ability to work both on the scientific and didactic levels as well as on the church level, 

which requires considerable knowledge and time in order to competently combine the requirements 

of working at university with demands of the Catholic Church managed by the Second Vatican 

Council. The scientific and popular scientific initiatives in the widely understood biblical studies 

represent a valuable contribution to the celebration of 100 years of the Pozna  university. Like 

other scientific disciplines, they can proudly make their own contribution to the development of sci-

ence in our city, as well as the entire country. One can only hope that the present generation of sci-

entists will take the baton passed to them in the relay race of generations, and will make their own 

contribution to the science thereby honouring Pozna  as an important scientific centre in Poland.
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Bible scholars, Holy Bible, exegesis, translators, Wielkopolska (Great Poland Region)
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