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O krok dalej w przybliĪeniu sáowa BoĪego. PoznaĔscy
bibliĞci w sáuĪbie orĊdzia Starego i Nowego Testamentu
WstĊp
Z okazji 100-lecia istnienia i dziaáalnoĞci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu moĪna podsumowaü wkáad Wydziaáu Teologicznego, istniejącego
w strukturach uczelni równe 20 lat, w bogactwo form aktywnoĞci badawczej,
dydaktycznej, poáączonej z zaangaĪowaniem na rzecz wielkopolskiego Ğrodowiska spoáecznego. SpecyÞką wydziaáu jest umiejĊtnoĞü pracy zarówno na niwie
typowo naukowej i dydaktycznej, jak i spoáeczno-koĞcielnej, co wymaga sporych
zasobów wiedzy i czasu, by umiejĊtnie áączyü wymogi pracy na uniwersytecie
z postulatami Īycia KoĞcioáa powszechnego, kierującego siĊ w dobie obecnej
przede wszystkim zasadami wypracowanymi przez II sobór watykaĔski. Z tej
racji przypomnieü w tym miejscu wypada kilka podstawowych punktów biblijnej
odnowy soboru. W myĞl Konstytucji Dei Verbum w czĊĞci „O PiĞmie ĝwiĊtym
w Īyciu KoĞcioáa” (DV 21–25) są to: inicjatywy duszpasterskie archidiecezji poznaĔskiej promujące Pismo ĝwiĊte poĞród wiernych (DV 21), przekáady Pisma
Ğw. (DV 22), badanie i wykáad Biblii w seminariach dla lepszego przygotowania ksiĊĪy do nauczania ludu oraz prowadzenie badaĔ naukowych nad Pismem
Ğw. pod nadzorem UrzĊdu Nauczycielskiego KoĞcioáa (DV 24), a wreszcie przepojenie teologii, kaznodziejstwa, katechezy, homiletyki i wszelkiego nauczania
chrzeĞcijaĔskiego sáowem BoĪym (DV 25).
Celem niniejszego artykuáu jest zaznajomienie czytelnika z kilku doniosáymi
przykáadami realizacji zarówno naukowo-dydaktycznego posáannictwa Wydziaáu Teologicznego, jak i postulatów soborowych w tej materii. Pozwoli to doko1
ௐKsiądz prof. dr hab. Janusz Nawrot — ur. w 1960 roku w MiĊdzychodzie, woj. wielkopolskie; kapáan archidiecezji poznaĔskiej od 1985 roku; wykáadowca WT UAM w Poznaniu; kierownik Zakáadu Nauk Biblijnych; specjalizuje siĊ w egzegezie i teologii Starego Testamentu; jannaw@
amu.edu.pl; ORCID: 0000-0002-2498-5081.
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naü pewnego podsumowania stanu biblistyki w Ğrodowisku naukowym Poznania
w ramach dziaáania Wszechnicy Piastowskiej wáaĞnie na tle zapisów Konstytucji
o Objawieniu BoĪym soboru. Z Konstytucji tej wynika jednoznacznie, Īe II sobór watykaĔski za najwaĪniejsze zadanie rozwoju biblistyki uznaá przepojenie
caáoĞci nauczania i Īycia religijnego KoĞcioáa treĞcią sáowa BoĪego oraz zapewnienie wiernym szerokiego dostĊpu do Pisma Ğw. ChociaĪ początków aktywnoĞci naukowej wielu profesorów naleĪy szukaü daleko poza strukturami Wydziaáu
Teologicznego, obecnie moĪe siĊ to dokonywaü wáaĞnie w ramach pracy uniwersyteckiej.
Inicjatywy duszpasterskie archidiecezji poznaĔskiej promujące Pismo Ğw.
poĞród wiernych
Z wielu inicjatyw naleĪy wyróĪniü te zwáaszcza, których PoznaĔ staá siĊ zaczątkiem w skali krajowej. Kilka bowiem sztandarowych pomysáów na arenie ogólnopolskiej w Poznaniu wáaĞnie rozpoczynaáo swą karierĊ. Wiele z póĨniejszych
inicjatyw znalazáo swe poparcie w postawie obecnego ordynariusza, ks. abp. Stanisáawa Gądeckiego, wytrawnego biblisty i gorącego zwolennika niesienia Ğwiatáa sáowa BoĪego pod strzechy. Powszechnie znana i doceniana jest integrująca
rola metropolity poznaĔskiego zwáaszcza na polu uwraĪliwienia na Pismo Ğw.
kleru poznaĔskiego przez róĪne inicjatywy duszpasterskie: konferencje, dni skupienia, ksztaácenie permanentne ksiĊĪy. Biblia z oczywistych wzglĊdów zajmuje
w tym kontekĞcie poczesne miejsce.
Dzieáo biblijne im. Jana Pawáa II2
Od tej zdecydowanie najwaĪniejszej z ogólnopolskich inicjatyw biblijnych
naleĪy rozpocząü z racji jej rangi w podnoszeniu kultury biblijnej wierzących
w naszym kraju, tym bardziej Īe w archidiecezji poznaĔskiej ĞwiĊci ono szczególny triumf, rozwijając siĊ niezwykle dynamicznie za sprawą aktywnoĞci organizacyjnej ks. dr. Tomasza Siudy, diecezjalnego moderatora Dzieáa. Powstaáo
ono jako jedno z najwczeĞniej zaáoĪonych w kraju, bo oficjalnie juĪ 2 grudnia
2006 roku. Dzieáo juĪ teraz posiada bezsprzecznie najwiĊksze zasáugi w propagowaniu idei poznawania sáowa BoĪego na terenie diecezji. SpoĞród podstawowych
ௐOgólne i szczegóáowe wiadomoĞci w tym zakresie dostĊpne są na http://biblista.pl/. W roku
2006, na I niedzielĊ adwentu metropolita poznaĔski wystosowaá specjalny list do diecezjan, zalecając wprowadzenie i ugruntowanie dzieáa biblijnego w diecezji. Szczegóáy, por. M. Szczepaniak,
Abp Gądecki promuje Dzieáo Biblijne, 1 grudnia 2006, [online] http://info.wiara.pl/doc/162912.
Abp-Gadecki-promuje-Dzielo-Biblijne [4.06.2019].
2

PST 35.indd 36

15.04.2020 16:39:27

O KROK DALEJ W PRZYBLIŻENIU SŁOWA BOŻEGO…

37

inicjatyw Dzieáa naleĪy wymieniü kilka szczególnie interesujących. W Poznaniu
organizowane są roczne cykle wykáadów obejmujących studium biblijno-patrystyczne z elementami archeologii biblijnej (od roku 2011), a takĪe kursy formacji
biblijnej, juĪ obecnie trzyletnie z racji ogromnego zainteresowania sáuchaczy. Na
poziomie I jest to podstawowy kurs formacji biblijnej, dziaáający od roku 2007.
Na poziomie II funkcjonuje kurs pogáĊbiony, na roku III zaĞ — studium formacji biblijnej3. W ramach Dzieáa organizowane są równieĪ: szkoáa Sáowa BoĪego
dla początkujących4, przygotowania do Lectio divina, coroczne konkursy biblijne
w róĪnej formie, rekolekcje biblijne ogólne i specjalistyczne, spotkania z Biblią,
wystawy i warsztaty biblijne, celebracje sáowa BoĪego najróĪniejszego typu oraz
doroczne Tygodnie Biblijne w parafiach archidiecezji. Odbywają siĊ one nie tylko w samym Poznaniu, lecz takĪe — i to czĊsto — w terenie5. W tak rozwiniĊte
formy aktywnoĞci zaangaĪowani są liczni wykáadowcy Wydziaáu Teologicznego, naukowcy, duszpasterze oraz Ğwieccy katecheci, przygotowywani w ramach
Dzieáa.
Ekumeniczne ĝwiĊto Biblii
Znakomitą inicjatywą naszego oĞrodka teologicznego jest odbywające siĊ od
2001 roku paĨdziernikowe Ekumeniczne ĝwiĊto Biblii z bogatym programem
skupionym wokóá recepcji sáowa BoĪego w róĪnych sytuacjach Īycia wspóáczesnego. Organizatorem jest PoznaĔska Grupa Ekumeniczna, zrzeszająca KoĞcioáy
ChrzeĞcijaĔskie Miasta Poznania. Obok debat teologiczno-biblijnych, koncertów, spektakli teatralnych i warsztatów plastycznych odbywają siĊ modlitewne
spotkania ekumeniczne. Punktem kulminacyjnym ĝwiĊta jest Ekumeniczne NaboĪeĔstwo Sáowa pod przewodnictwem abp. metropolity oraz któregoĞ z zaproszonych goĞci z koĞcioáów i wspólnot chrzeĞcijaĔskich. RównieĪ na tym polu
naleĪy podkreĞliü aktywnoĞü moderatora diecezjalnego dzieáa biblijnego, czyli
ks. dr. Tomasza Siudy.
Verba Sacra
Niezwykle cenna i popularna okazaáa siĊ zrodzona z okazji jubileuszu 2000-lecia chrzeĞcijaĔstwa inicjatywa Verba Sacra. Jest to projekt interdyscyplinarny
3
ௐSzczegóáy, por. http://biblista.pl/images/Diecezje/Poznanska/Pliki/KURSY-FORMACJI-BIBLIJNEJ-2018.pdf [3.06.2019].
4
ௐBogaty plan spotkaĔ i konferencji, por. http://biblista.pl/images/Diecezje/Poznanska/Pliki/
PLAN2017-18.pdf [3.06.2019].
5
ௐSzczegóáowe inicjatywy podawane są w drukowanym rokrocznie Informatorze Dzieáa Biblijnego. Niekiedy inicjatywom tym towarzyszy tzw. bibliobus, w którym znajdują siĊ zazwyczaj:
wystawa o Biblii, maáe kino, biblijne gry komputerowe i inne.
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artystyczno-naukowo-religijny, poĞwiĊcony tradycji sáowa w kulturze duchowej
ze szczególnym uwzglĊdnieniem dziedzictwa europejskiego. Pomysáodawcą
projektu jest reĪyser Przemysáaw BasiĔski przy wydatnej wspóápracy Wydziaáu
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jak pisze w broszurze informującej reĪyser:
realizacjĊ rozpoczĊto w styczniu 2000 roku w formie cyklu dwunastu prezentacji
tekstów biblijnych. Od początku spotkaá siĊ on z bardzo szerokim oddĨwiĊkiem
spoáecznym i zostaá uznany za jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeĔ
Wielkiego Jubileuszu. Na temat Verba Sacra napisano okoáo 3000 publikacji —
artykuáów, recenzji, informacji. LiczbĊ uczestników oceniono na ponad 300 000
osób. Od swego zarania aĪ do obecnego roku odbyáo siĊ juĪ 201 prezentacji cyklu.
W czĊĞci prezentującej poszczególne ksiĊgi biblijne, recytowane przez najwybitniejszych artystów scen polskich, publicznoĞü ma okazjĊ wysáuchania komentarzy
biblijnych przygotowywanych przez wszystkich w zasadzie biblistów polskich
z caáego kraju. Od stycznia roku 2000 odbywaáa siĊ co miesiąc prezentacja jednego utworu w formie uroczystej recytacji przez aktora. Na miejsce prapremiery wybrano najstarszą ĞwiątyniĊ polską — BazylikĊ Archikatedralną pw. Ğw. Ap.
Piotra i Pawáa w Poznaniu. Kolejne edycje odbyáy siĊ w katedrach i koĞcioáach:
Bielska-Biaáej, CzĊstochowy, GdaĔska, Gniezna, Katowic, Krakowa, Legnicy,
Lublina, Obornik, Pelplina, Radomia, Siemiatycz, Tarnowa, Trzebnicy, Torunia,
Warszawy, Wejherowa, Wrocáawia, Zakopanego. Obecnie cykl jest kontynuowany, a takĪe na Litwie w cyklu „modlitwy katedr polskich i europejskich”6.

Wszyscy wykáadowcy i profesorowie Wydziaáu Teologicznego w Poznaniu
mieli okazjĊ zaprezentowaü przygotowane przez siebie wprowadzenia w lekturĊ
poszczególnych ksiąg biblijnych w ramach tego projektu. Od roku 2019 szczególnie udziela siĊ natomiast ks. prof. Janusz Nawrot, przygotowując wybór tekstów oraz wszystkie wprowadzenia do ksiąg.
Maraton biblijny
To kolejny, znakomity pomysá promujący sáowo BoĪe wĞród mieszkaĔców
zwáaszcza Poznania. Jest to wielogodzinne czytanie Biblii organizowane corocznie przez Duszpasterstwo MáodzieĪy Archidiecezji PoznaĔskiej oraz biuro Verba Sacra. Organizatorzy stawiają sobie za cel ponowną ewangelizacjĊ wiernych,
którzy w Īyciu codziennym na ogóá nie czytają Biblii. Pierwszy Maraton Biblijny odbyá siĊ w roku 2005 w koĞciele Wszystkich ĝwiĊtych w Poznaniu i trwaá
ௐPor. P. BasiĔski, O Verba Sacra, [online] http://www.verbasacra.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=10&Itemid=2 [3.06.2019].
6
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dokáadnie 119 godzin 2 minuty i 42 sekundy. Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego
Testamentu czytaáo wówczas 876 osób bez przerwy przez piĊü dni i nocy. W sesji
wziĊli udziaá urzĊdnicy (m.in. prezydent miasta Poznania, marszaáek województwa wielkopolskiego) i przedstawiciele innych koĞcioáów (m.in. ZielonoĞwiątkowego oraz Prawosáawnego). Drugi Maraton w roku 2006 trwaá dziesiĊü dni. Ze
wzglĊdu na bardzo duĪe zainteresowanie poznaniaków caáa ksiĊga Biblii zostaáa podzielona na 1500 fragmentów. Tym razem zrezygnowano z czytania non-stop, tak wiĊc lektura trwaáa od porannej mszy do póĨnych godzin wieczornych.
Najmáodszy uczestnik maratonu miaá 6,5 roku, najstarszy zaĞ 87 lat. W Maratonie
wziĊli udziaá m.in. trener i piákarze Lecha PoznaĔ oraz zespóá Arka Noego. Trzeci
Maraton w marcu 2007 zorganizowano w trzynastu koĞcioáach caáego Poznania,
czytanie zaĞ trwaáo trzynaĞcie dni. Pismo ĝwiĊte ponownie podzielono na 1500
fragmentów. Czwarta edycja Maratonu zostaáa zorganizowana w lutym i marcu
2008 w osiemnastu koĞcioáach Poznania oraz dwóch poza jego granicami, gdzie
przez dwadzieĞcia dni ponownie czytano 1500 fragmentów. Obecnie inicjatywa
ta przeszáa w tzw. Narodowy DzieĔ Czytania Pisma ĝwiĊtego i w roku 2019 odbyá siĊ juĪ trzeci, w niedzielĊ 5 maja pod hasáem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”7.
DzieĔ Judaizmu
WaĪne miejsce zajmuje takĪe promowany szeroko w kraju od 1997 roku coroczny DzieĔ Judaizmu w szerokim kontekĞcie biblijnym. W naszej diecezji rozáoĪony jest on z reguáy na kilka dni z bogatą i róĪnorodną tematyką historyczną,
kulturalną i biblijną. RangĊ temu ĞwiĊtu kultury Īydowskiej nadaje patronat honorowy, który — jak co roku — obejmuje arcybiskup metropolita poznaĔski,
wielki kanclerz Wydziaáu Teologicznego UAM wraz z marszaákiem województwa wielkopolskiego, prezydentem miasta Poznania oraz dyrektorem Biblioteki
Kórnickiej PAN. W niektórych latach komentarze do poszczególnych przedstawieĔ przygotowywaá ks. prof. Jan Kanty Pytel, związany zwáaszcza z promocją
twórczoĞci Romana Brandstaettera8. Obok niego aktywni byli takĪe dr hab. Teresa Stanek, ks. prof. Paweá Bortkiewicz oraz prof. Tomasz WĊcáawski, ówczesny
pracownik naszego Wydziaáu9. Od kilku lat w Poznaniu dzieĔ ów wydáuĪony zo7
ௐPor. http://biblista.pl/diecezja-poznanska/wydarzenia-poznanska/6770-trzecie-narodowe-czytanie-pisma-swietego.html [3.06.2019].
8
ௐ11 stycznia 2004 roku Ksiądz Profesor wygáosiá komentarz do Psalmów w táumaczeniu
Brandstaettera przed monodramem Olgierda àukaszewicza w ramach VI Dnia Judaizmu.
9
ௐ14 stycznia 2004 roku profesor Stanek, adiunkt na Wydziale Teologicznym, przybliĪyáa kulinarny temat „Wokóá Īydowskiego stoáu”. DzieĔ póĨniej ks. Bortkiewicz poprowadziá dyskusjĊ panelową podczas sympozjum „Staniecie siĊ báogosáawieĔstwem”. Ks. WĊcáawski wygáosiá referat
„Wiara spotyka wiarĊ” podczas sympozjum „Czerpiąc z korzenia dobrej oliwki”, o reperkusjach

PST 35.indd 39

15.04.2020 16:39:27

40

JANUSZ NAWROT

staá na caáy tydzieĔ poprzedzający bezpoĞrednio TydzieĔ Powszechnej Modlitwy
o JednoĞü ChrzeĞcijan. Tak wiĊc „jeden” dzieĔ wydáuĪa siĊ na imprezy przypadające najczĊĞciej miĊdzy 10 a 19 stycznia. KaĪdorazowo pojawia siĊ inne hasáo
lub zawoáanie, wyciągniĊte z któregoĞ tekstu starotestamentowego. XXII DzieĔ
Judaizmu odbywaá siĊ pod hasáem „Nie przyszedáem, aby zatracaü. Poznaj kulturĊ Īydowską”. ZáoĪyáy siĊ na niego koncerty, spektakle, seanse filmowe, spotkania, wystawy, naboĪeĔstwo i dyskusje10.
KrĊgi biblijne w parafiach diecezji
W archidiecezji poznaĔskiej funkcjonują takĪe liczne koáa biblijne w parafiach, prowadzone przez wykáadowców Wydziaáu Teologicznego UAM, niekiedy takĪe — chociaĪ wcale nierzadko — przez ksiĊĪy parafialnych. W dziaáalnoĞü
tĊ jest zaangaĪowanych kilkadziesiąt parafii i oĞrodków zakonnych11. Godne
odnotowania są ponadto niedziele i tygodnie biblijne w parafiach oraz biblijne
spotkania okolicznoĞciowe.
Przekáady Pisma ĝwiĊtego
Biblia poznaĔska
Celem spopularyzowania tekstu biblijnego oraz zadoĞüuczynienia pragnieniu
soboru w oĞrodku poznaĔskim dokonano jednej z najwaĪniejszych w Polsce inicjatyw na tym polu, jaką byáo pojawienie siĊ tzw. Biblii poznaĔskiej, drugiego po
Biblii Tysiąclecia przedsiĊwziĊcia o tym charakterze12. Sama idea podjĊcia nodokumentu Nostra aetate II soboru watykaĔskiego, w roku 2006 w ramach IX Dnia Judaizmu.
10 stycznia 2008 roku, podczas XI Dnia Judaizmu odbyá siĊ wernisaĪ wystawy fotograficznej
„Dialog — dopokąd czujĊ, rozumiem i widzĊ…” w ramach projektu „W stronĊ wyobraĨni dialogu”
realizowany przez Wydziaá Teologiczny UAM, Stowarzyszenie COEXIST i AkademiĊ Sztuk PiĊknych w Poznaniu. Szczegóáy programu kaĪdego z obchodzonych dni czytelnik znajdzie na stronie
internetowej stowarzyszenia COEXIST: http://coexist.pl/dzien-judaizmu/.
10
ௐSzczegóáy, por. M. Zaradniak, DzieĔ Judaizmu w Poznaniu 2019. Nie przyszedáem, aby zatracaü. Poznaj kulturĊ Īydowską, 11 stycznia 2019 [online] https://gloswielkopolski.pl/dzien-judaizmu-w-poznaniu-2019-nie-przyszedlem-aby-zatracac-poznaj-kulture-zydowska/ar/13800031
[3.06.2019].
11
ௐAutor niniejszego artykuáu prowadzi ich w sumie 11 w oĞrodkach i parafiach poznaĔskich
oraz w terenie, niewymienionych w pozostaáych statystykach.
12
ௐO wadze caáego przedsiĊwziĊcia Ğwiadczą liczne recenzje opublikowane w caáym kraju na
áamach najróĪniejszych czasopism; por. H.J. Kaczmarski, Polskie przekáady Pisma ĝw. IV. Biblia
PoznaĔska, „Za i Przeciw” 41 (1974), s. 8; tenĪe, Biblia PoznaĔska i inne przekáady Pisma ĝwiĊtego, „Za i Przeciw” 17 (1976), s. 8; tenĪe, Trzytomowa Biblia wydana w Poznaniu, w: Przekáady
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wego táumaczenia Pisma ĝwiĊtego wyszáa nieco wczeĞniej niĪ prace soborowe,
bo juĪ w 1960 roku, od ks. Aleksego Klawka, kapáana archidiecezji poznaĔskiej,
profesora Uniwersytetu JagielloĔskiego w Krakowie, chociaĪ nie zostaáa w peáni wcielona w Īycie13. Projekt postanowiono jednak kontynuowaü w Poznaniu,
a jego efektem jest Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego Testamentu w przekáadzie
z jĊzyków oryginalnych ze wstĊpami i komentarzami. Dzieáo opracowaá zespóá
pod redakcją ks. prof. Michaáa Petera (Stary Testament) oraz ks. prof. Mariana
Wolniewicza (Nowy Testament), początkowo w trzech tomach z obszernymi komentarzami i wstĊpami do poszczególnych ksiąg14. Obok Biblii Tysiąclecia
oba te przekáady […] są wyróĪniającym Ğwiadectwem zespoáowej pracy polskich
biblistów, dobrze przygotowanych do swoich zadaĔ. Stawiają one PolskĊ w rzĊdzie krajów wspaniale rozwijającego siĊ ruchu biblijnego, gdzie wierni otrzymali
„szeroki dostĊp do Pisma ĝwiĊtego” (DV 22) za poĞrednictwem wiĊkszej liczby
przekáadów z jĊzyków oryginalnych15.

W nocie od wydawnictwa znalazáa siĊ waĪna wzmianka, Īe to wáaĞnie PoznaĔ,
jako stolica najstarszej polskiej diecezji, powinien „upamiĊtniü siĊ przez wydanie
tak pomnikowego dzieáa”, skáadając w ten sposób takĪe hoád archidiecezji, oddany wierze i KoĞcioáowi w Polsce na jego tysiąclecie. Godne odnotowania jest
teĪ to, Īe mimo rozwiniĊtego ruchu biblijnego w Polsce przez kilka stuleci — od
czasów ks. Jakuba Wujka — nie sposób byáo poszczyciü siĊ nowym táumaczeniem ksiąg ĞwiĊtych16.
SpoĞród charakterystycznych cech przekáadu starotestamentowego naleĪy
wyróĪniü przede wszystkim daleko idącą wiernoĞü oryginaáowi, mającą niekiePisma ĝwiĊtego na jĊzyk polski po II wojnie Ğwiatowej, „Novum” 4–5 (1977), s. 70–72; A. Radwanowa, W poznaĔskim Ğrodowisku teologicznym. Biblistyka — nauką Īywą i aktualną, „Sáowo Powszechne”, 178 (1974), s. 6–7; W. Smereka, Biblia PoznaĔska (O nowym polskim przekáadzie Pisma ĝwiĊtego), „Tygodnik Powszechny” 20 (1974), s. 7; tenĪe, Biblia PoznaĔska. Nowy przekáad
Pisma ĝw, „GoĞü Niedzielny” 23 (1974), s. 178–180; tenĪe, Nowy przekáad z poĪytecznym komentarzem, „Przegląd Katolicki” 20 (1975), s. 11; Z. Szuba, ZakoĔczenie edycji Biblii PoznaĔskiej,
„Sáowo Powszechne” 71 (1976), s. 7; [J. Turnau] Turian, Mamy nową BibliĊ, „WiĊĨ” 9 (1976),
s. 26–31.
13
ௐPor. Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego Testamentu w przekáadzie z jĊzyków oryginalnych ze
wstĊpami i komentarzami (Biblia PoznaĔska), t. 1–3, oprac. zespóá pod red. M. Petera (Stary Testament) i M. Wolniewicza (Nowy Testament), sáowo wstĊpne: A. Baraniak, C. Jakubiec, Wprowadzenie w lekturĊ Pisma ĝwiĊtego, PoznaĔ 1973–1975, t. 1, s. VII.
14
ௐTáumaczenie tekstów hebrajskich dokonane zostaáo na podstawie tekstu masoreckiego Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951, greckich zaĞ na podstawie
Septuaginty A. Rahlfsa, Stuttgart 1943. JeĞli chodzi o Nowy Testament, to tekstem oryginaáu byá
The Greek New Testament, ed. K. Aland, M. Black, B.M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 19682.
15
ௐSáowo wstĊpne arcybiskupa poznaĔskiego A. Baraniaka, por. Pismo ĝwiĊte…, t. 1, s. V.
16
ௐPor. tamĪe, s. VI.
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dy pierwszeĔstwo przed piĊknem jĊzyka polskiego. Staáo siĊ tak, by upewniü
czytelnika, Īe ma on przed sobą autentyczny tekst biblijny, a nie jego parafrazĊ. Pozwala to jednak traktowaü tekst jako w peáni Ĩródáowy. Godna uwagi jest
takĪe poĞrednia droga, jaką wybrali táumacze miĊdzy nadmiarem a niedomiarem
semityzmów jako specyfiki jĊzyka oryginalnego. Czytelnik poznaje w ten sposób smak staroĪytnych sformuáowaĔ, co jednak nie razi niezrozumiaáoĞcią z racji
wzglĊdnej ich obecnoĞci w przekáadzie. Z innych cech wymieniü moĪna jeszcze
celne dostosowywanie brzmieĔ niektórych zwrotów i konstrukcji jĊzykowych do
prawideá jĊzyka polskiego, archaizacja niektórych miejsc i sposobów wypowiedzi, modernizacja utartych, zwáaszcza w Biblii Tysiąclecia zwrotów i nazw technicznych, eufemizacja niektórych co bardziej drastycznych tekstów z podaniem
ich dosáownego táumaczenia w przypisach, pisownia imion wáasnych wedáug oryginaáu masoreckiego. PodkreĞlenia wymaga takĪe trudna praca dostosowywania
skáadni, fleksji jĊzyka oryginalnego do wspóáczesnych kryteriów jĊzyka polskiego oraz zapis ukáadu rytmicznej poetyki i prozodii hebrajskiej, widoczny w tekĞcie w strukturze wierszowanej, w odróĪnieniu od ciągáego tekstu, relacjonującego faktograficznie poszczególne wydarzenia17. Z kolei zespóá táumaczy Nowego
Testamentu zetknąá siĊ z zadaniem poniekąd nawet trudniejszym, poniewaĪ przekáadu Starego Testamentu dokonano po II soborze watykaĔskim wáaĞciwie tylko
raz, w Biblii Tysiąclecia, podczas gdy przekáadów Nowego ukazaáo siĊ juĪ osiem,
w tym siedem po II wojnie Ğwiatowej18. Pierwsze wydanie Biblii PoznaĔskiej zawieraáo trzy tomy: dwa przypadaáy na Stary Testament i jeden na Nowy, z nastĊpującym podziaáem: tom 1 zawiera ksiĊgi od KsiĊgi Rodzaju do 2 KsiĊgi Machabejskiej w objĊtoĞci 944 stronic. Tom 2 zawiera ksiĊgi od KsiĊgi Tobita do KsiĊgi
Malachiasza, o objĊtoĞci 1332 stronic. Tom 3 zawiera wszystkie pisma Nowego
Testamentu o objĊtoĞci 679 stronic. ChociaĪ, podobnie do Biblii Tysiąclecia, takĪe w przekáadzie Biblii poznaĔskiej pojawiáo siĊ ogólnopolskie grono táumaczy,
gros przekáadów poszczególnych ksiąg dokonali miejscowi bibliĞci. W Starym
Testamencie wyróĪnia siĊ praca ks. prof. Petera, który przetáumaczyá caáy PiĊcioksiąg, ks. prof. Wolniewicz zaĞ przeáoĪyá w Nowym Testamencie cztery Ewangelie, ks. dr E. Szymanek TChr przetáumaczyá List do Rzymian i do Galatów,
ks. prof. Pytel zaĞ — Listy do Efezjan, do Filipian, do Kolosan oraz do Filemona.
Biblia poznaĔska posiada bardzo dobry, rozszerzony w porównaniu z Biblią
Tysiąclecia, komentarz historyczno-teologiczny, a takĪe obszerne wstĊpy do poszczególnych ksiąg19. Wydanie IV od 1990 roku zostaáo uaktualnione i pojawiáo
ௐPor. tamĪe, s. VII–IX.
ௐTáumacze wziĊli tu pod uwagĊ przekáady ks. E. Dąbrowskiego, Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, ks. ks. W. SzczepaĔskiego, F. Gryglewicza, S. Kowalskiego oraz —
Ğwiecki — W. Witwickiego.
19
ௐNa szczególną uwagĊ zasáuguje wprowadzenie w lekturĊ Pisma ĝwiĊtego, zajmujące pokaĨną liczbĊ dziesiĊciu stronic, zawierające liczne odwoáania do soborowej konstytucji Dei Verbum.
17

18
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siĊ juĪ w czterech tomach. Chyba maáo znany pozostaje fakt, Īe w ankiecie biblistów polskich z 1999 roku to nie Biblia Tysiąclecia zostaáa uznana za najlepszy
przekáad polski, lecz Biblia poznaĔska. W latach nastĊpnych Biblia poznaĔska
byáa wielokrotnie wznawiana z racji swej niebywaáej popularnoĞci i koniecznoĞci rozpowszechniania. Poszczególne lata to: 1973–1975, 1982, 1998–1999 oraz
2004. Z kolei druk od 1990 roku zostaá uaktualniony i pojawiá siĊ juĪ w czterech tomach, poniewaĪ tom II zostaá rozbity na ksiĊgi prorockie i mądroĞciowe.
W edycjach z lat 1998 i 2004 Biblia poznaĔska jest dostĊpna w kilku formatach.
Wydanie peáne, czterotomowe, ma doáączoną caáoĞü przypisów i obszerne wprowadzenia do poszczególnych ksiąg20.
Pojedyncze ksiĊgi biblijne w táumaczeniach naukowców poznaĔskich
w okresie posoborowym
TakĪe na tym polu moĪna zaobserwowaü znaczną aktywnoĞü twórczą poznaĔskiego Ğrodowiska uniwersyteckiego. JuĪ w 1965 roku ks. prof. Peter dokonaá
táumaczenia dwóch ksiąg Starego Testamentu — KsiĊgi Malachiasza i KsiĊgi Aggeusza — na potrzeby Biblii Tysiąclecia, opatrując je stosownym komentarzem.
W przekáadzie nowotestamentowym wspomnieü natomiast trzeba pracĊ ks. prof.
Wolniewicza, który w tym samym roku przetáumaczyá Dzieje Apostolskie, takĪe
z wáasnym komentarzem. MoĪna chyba powiedzieü, Īe mimo doĞü znacznej negatywnej krytyki, jaką wzbudziáa pierwsza edycja Biblii Tysiąclecia, jakoĞü prób translatorskich obu profesorów pozostaje poza podejrzeniami. Co do umiejĊtnoĞci translatorskich ks. prof. Peterowi, mimo Īe byá máodym, czterdziestotrzyletnim biblistą,
nie moĪna stawiaü zarzutów. UkoĔczone studia specjalistyczne na Uniwersytecie
JagielloĔskim (1950–1953), znakomita znajomoĞü jĊzyka hebrajskiego, wyprawa
naukowa Instytutu Biblijnego w Rzymie do Ziemi ĝwiĊtej, wreszcie zdobycie tytuáu naukowego profesora kaĪe wnioskowaü o dobrej jakoĞci przekáadów ksiąg naZ kolei Nowy Testament zostaá poprzedzony zarówno piĊciostronicowym wprowadzeniem ogólnym do Ewangelii, jak i szczegóáowym, do kaĪdego z pism, a takĪe pokaĨnym komentarzem filologiczno-egzegetycznym oraz teologicznym do wszystkich ksiąg, co niewątpliwie podnosi jego
walor poznawczy w wydaniu poznaĔskim. Dodatkowo naleĪy zauwaĪyü, Īe we wszystkich czĊĞciach komentarz ten nie nuĪy iloĞcią szczegóáowego i trudnego do zrozumienia przez czytelnika
materiaáu naukowego, choü próbuje odpowiedzieü na wnikliwe nieraz zagadnienia pojawiające siĊ
przy okazji rozpatrywanego tekstu.
20
ௐDo niektórych wydaĔ dodawany jest Nowy Testament na CD-ROM-ie. Pojawiáo siĊ takĪe
wydanie jednotomowe, równieĪ w edycjach pamiątkowych i bibliofilskich, wreszcie wielkie jednotomowe wydanie przenoĞne z przypisami skróconymi oraz maáe, bez przypisów. Szczegóáowsze
omówienie znaczenia Biblii poznaĔskiej, por. takĪe J.K. Pytel, Twarz Biblii PoznaĔskiej w reflektorze historii, w: Credidimus caritati. KsiĊga pamiątkowa dedykowana KsiĊĪom Profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicĊ urodzin, red. M. Olczyk, P. Podeszwa, Gniezno 2010, s. 409–413.
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tchnionych21. Z drugiej strony o jego fachowoĞci i kompetencjach wyraĨnie Ğwiadczą przygotowanie póĨniejszej Biblii poznaĔskiej i autorytet, jakim powszechnie
cieszyá siĊ w Ğrodowisku egzegetycznym caáego kraju. Kompetencji translatorskich
ks. prof. Wolniewicza nie sposób podawaü w jakąkolwiek wątpliwoĞü dziĊki odbytym studiom specjalistycznym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tamtejszym lektoratom, zwáaszcza greki oraz dwumiesiĊcznej podróĪy naukowej do Ziemi
ĝwiĊtej Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. W peáni potwierdziáo to takĪe
kierowanie przezeĔ zespoáem táumaczy Nowego Testamentu Biblii PoznaĔskiej22.
SpoĞród innych uczonych Ğrodowiska poznaĔskiego na wyróĪnienie zasáuguje takĪe praca ks. prof. Tomasza WĊcáawskiego, który w 1987 roku — bĊdąc
teologiem, nie biblistą — przeáoĪyá cztery Ewangelie na jĊzyk dzieciĊcy, tworząc
jedną historiĊ Īycia Jezusa Chrystusa. Sam autor zaznaczyá, „Īe nie moĪna tego
tekstu stawiaü na równi z dokáadnymi táumaczeniami. WaĪną rolĊ w tej ksiąĪce
odgrywa jĊzyk. Jest potoczny i zrozumiaáy, ale nie infantylny. Nie ma tu hebraizmów, a trudne pojĊcia przedstawiane są opisowo”23. Z kolei w 1999 roku autor
podaá wáasne táumaczenie tekstu Ewangelii Ğw. Marka24.
W roku jubileuszowym 2000 ks. prof. Bogdan PoniĪy wydaá swe dzieáo KsiĊga MądroĞci. Od egzegezy do teologii25. Nie jest to wprawdzie jeszcze komentarz sensu stricto do rzeczonej w temacie ksiĊgi, lecz moĪna to dzieáo uznaü za
znakomity wstĊp do przygotowanego póĨniej tomu serii „Nowego Komentarza
Biblijnego”. Warto tu moĪe wspomnieü, Īe ksiądz profesor jest autorem kilkudziesiĊciu artykuáów naukowych dotyczących KsiĊgi MądroĞci i jednym z najwytrawniejszych jej znawców w biblistyce polskiej oraz Ğwiatowej. Komentarz
ten ukazaá siĊ w ramach Nowego Komentarza Biblijnego Starego Testamentu,
nakáadem Edycji Ğw. Pawáa w CzĊstochowie w roku 2012.
W 2002 roku ukazaáa siĊ inna bardzo waĪna praca, tym razem w dziedzinie
badaĔ egzegetycznych nad 1 i 2 KsiĊgą Machabejską, której autorem jest obecny metropolita poznaĔski, abp dr Stanisáaw Gądecki. Jest to Grecko-áaciĔsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej KsiĊgi Machabejskiej, zawierająca tekst
obu ksiąg, odnoĞne cytaty dzieá Józefa Flawiusza i innych historyków pogaĔ21
ௐSzczegóáowe opracowanie Īycia i pracy ksiĊdza profesora, por. M. Banaszak, Profesor
Michaá Peter (1922–1982), w: F. Lenort, Requinte in libro Domini: Michaeli Peter piae memoriae
dedicata, t. 6, PoznaĔ 2005, s. 247–255. Ogromny dorobek pisarski autora, por. J. Kierstan,
M. Przepióra, Bibliografia prac drukowanych KsiĊdza Profesora Michaáa Petera, w: F. Lenort,
Requirite in libro Domini: Michaeli Peter piae memoriae dedicata, t. 6, PoznaĔ 2005, s. 287–300.
22
ௐCaáoĞü swego Īycia ks. prof. Wolniewicz przedstawiá w niezwykle barwnej Autobiografii,
wydanej z okazji 80-lecia jego Īycia w: Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz octogenario dedicata, red. F. Lenort, t. 3, PoznaĔ 2002, s. 253, w której skromnie pominąá
swój ogromny wkáad w pracĊ dla Biblii Tysiąclecia PoznaĔskiej.
23
ௐPor. T. WĊcáawski, Ewangelia dla dzieci, Kraków 20062.
24
ௐPor. tenĪe, Dobra nowina wedáug ĞwiĊtego Marka, PoznaĔ 1999.
25
ௐPor. B. PoniĪy, KsiĊga MądroĞci. Od egzegezy do teologii, PoznaĔ 2000, ss. 251.
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skich wraz z wstĊpem26. Samo táumaczenie obu ksiąg ukazaáo siĊ w „Studiach
GnieĨnieĔskich” w roku 199927.
ĩeĔską stronĊ poznaĔskich naukowców uniwersyteckich w dziedzinie egzegezy reprezentuje z kolei dr hab. Teresa Stanek, Ğwietna znawczyni hebrajszczyzny biblijnej, która w 2003 roku dokonaáa wáasnego przekáadu KsiĊgi Rut28. Rok
póĨniej pojawiáo siĊ jej táumaczenie KsiĊgi Jonasza29, w 2005 roku zaĞ przeáoĪyáa
na jĊzyk rodzimy tekst KsiĊgi Habakuka30.
Rok 2007 w naszym Ğrodowisku naukowym zapisaá siĊ wydaniem przekáadu
KsiĊgi Apokalipsy autorstwa ks. prof. Jana Kantego Pytla31. Wydanie to zawiera
nie tylko nowy przekáad ksiĊgi apostoáa Jana z jĊzyka greckiego, lecz takĪe wprowadzenie do lektury wraz z obszernym komentarzem zatytuáowanym Zbawcze
przesáanie Apokalipsy dla KoĞcioáa. Publikacja oprócz samej ksiĊgi, obejmuje
omówienie gatunków literackich i symboli w Apokalipsie oraz wyjaĞnienie zasad interpretacji dzieáa Jana. Egzegetycznym opisom wizji Ğw. Jana towarzyszą
tyleĪ nowatorskie Ğrodki ekspresji, co barwne ilustracje autorstwa krakowskiego
rysownika, Grzegorza Bednarskiego.
Godne szczególnego podkreĞlenia — a zarazem najnowsze — są táumaczenia
Biblii o. prof. Adama Ryszarda Sikory OFM na jĊzyk kaszubski. Skala caáoĞci
przedsiĊwziĊcia i wynikająca z niego waga pracy ojca profesora dla wspólnoty polskich Kaszubów i kultywowanego przez nich rodzimego jĊzyka są nie do
przecenienia. W 2001 roku ukazaá siĊ przekáad Ewangelii Ğw. Marka32 w 2007
roku zaĞ — przekáad Ewangelii Ğw. Jana33. Dwa lata póĨniej ojciec profesor dokonaá przekáadu Ewangelii Ğw. Mateusza34, a w 2010 roku pojawiá siĊ przekáad
Ewangelii Ğw. àukasza35. W tym samym roku ukazaá siĊ takĪe caáoĞciowy prze26
ௐPor. Grecko-áaciĔsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej KsiĊgi Machabejskiej, táum.
i oprac. S. Gądecki, Prymasowska Seria Biblijna 19, Warszawa 2002, ss. 450; tenĪe: Uwagi do
nowego przekáadu 1 Mch, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 5–6; tenĪe: TrudnoĞci związane z táumaczeniem Pisma ĝwiĊtego na przykáadzie 2. KsiĊgi Machabejskiej, „Ziemia Wągrowiecka”
1 (1998), s. 19–28.
27
ௐPor. tenĪe, I KsiĊga Machabejska, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 7–51; tenĪe: II KsiĊga
Machabejska, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 53–84.
28
ௐPor. T. Stanek, KsiĊga Rut: Propozycja nowego przekáadu na podstaw masoreckiego, „PoznaĔskie Studia Teologiczne” 15 (2003), s. 9–29.
29
ௐPor. taĪ, KsiĊga Jonasza. Przekáad filologiczny na podstawie tekstu masoreckiego, „Biblia
i Ekumenizm” 1/2004 s. 31–45.
30
ௐPor. taĪ, KsiĊga Habakuka. Przesáanie i przekáad filologiczny na podstawie tekstu masoreckiego, w: Requirite in Libro Domini. Opuscula Michaeli Peter piae memoriae dedicata, red. F. Lenort, (Opuscula Dedicata 6), PoznaĔ 2005, s. 97–110.
31
ௐPor. Apokalipsa Ğw. Jana Apostoáa, táum. i komentarz J.K. Pytel, PoznaĔ 2007.
32
ௐPor. A.R. Sikora, Ewanielejó wedle swiategó Marka, GduĔsk 2001.
33
ௐPor. tenĪe, Ewanielejó wedle swiategó Jana, GduĔsk 2007.
34
ௐPor. tenĪe, Ewanielejó wedle swiategó Mateusza, GduĔsk 2009.
35
ௐPor. tenĪe, Ewanielejó wedle swiategó àukasza, Kartuzy 2010.
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káad tekstów ewangelijnych, zebrany w jednym dziele36. Warte wspomnienia jest
równieĪ przeáoĪenie na kaszubski serii trzydziestu psalmów w ramach odbywających siĊ do tej pory cyklicznych spotkaĔ Verba Sacra w Wejherowie, rodzinnym
mieĞcie ojca profesora37. Táumacz oczywiĞcie nie poprzestaá na Nowym Testamencie, do którego wydaá jakĪe potrzebną dla róĪnorakich zestawieĔ synopsĊ
ewangelii38. Obecnie wielkim jego dzieáem jest PiĊcioksiąg MojĪeszowy, który
niemal w caáoĞci zostaá juĪ przeáoĪony na jĊzyk kaszubski39.
Na koniec autor niniejszego artykuáu przetáumaczyá i komentarzem filologiczno-historycznym oraz teologicznym opatrzyá Pierwszą KsiĊgĊ Machabejską
w ramach ogólnopolskiej serii Nowego Komentarza Biblijnego. W roku 2016
ukazaáa siĊ pierwsza czĊĞü komentarza40, druga zaĞ jest obecnie w redakcji, czekając na wydanie. Niejako wstĊpem do tej ksiąĪki staáa siĊ wydana w 2012 roku
w Poznaniu prezentacja teologii l Mch 1,1–2,2541 i kilkanaĞcie artykuáów naukowych, związanych z omawianą problematyką ksiĊgi.

ௐPor. tenĪe, Ewanielie na kaszëbsczi tlomaczoné, GduĔsk 2010.
ௐPor. tenĪe, Komentarz teologiczny i przekáad. KsiĊga Psalmów, w: Verba Sacra, Biblia Kaszubska. KsiĊga Psalmów, Wejherowo 2011, s. 3–6, 7–21; tenĪe, Komentarz teologiczny i przekáad.
KsiĊga Psalmów, w: Verba Sacra, Biblia Kaszubska, KsiĊga Psalmów, cz. II: Psalmy w Nowym
Testamencie, Wejherowo 2012, s. 3–6, 8–33. PoĞród prac na temat przekáadów wymieniü naleĪy:
tenĪe, Ewangelia wedáug Ğw. Jana na kaszubski táumaczona. Przekáady z jĊzyków niebiblijnych
a przekáad z jĊzyka greckiego, PoznaĔ 2006; tenĪe, Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piĞmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.), PoznaĔ 2009 oraz tenĪe, Biblia Kaszubska. Verba Sacra
w Wejherowie 2004–2008, Wejherowo 2008.
38
ௐPor. tenĪe, Zestawienié synopticzné szterzech Ewanielii na kaszëbsczi toámaczonëch, PoznaĔ
2014 oraz tenĪe, Nowi TestameĔt. Ewanielie pò kaszëbskù, GduĔsk 20142.
39
ௐPor. Knéga Zôczątków [KsiĊga Rodzaju], z hebrajsczégò jИzɺka na kasɺbsczi przeáoĪiá
ò. Adam Ryszard Sikora OFM, GduĔsk 2015; Knéga WiĔdzeniô: Exodus [KsiĊga WyjĞcia],
z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przeáoĪiá Adam Ryszard Sikora, GduĔsk 2016; Knéga KapáaĔskô Leviticus [KsiĊga KapáaĔska], z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przeáoĪiá ò. Adam Ryszard
Sikora OFM, GduĔsk 2017; Knéga Lëczbów [KsiĊga Liczb], z hebrajsczégò jИzɺka na kasɺbsczi
przeáoĪiá ò. Adam Ryszard Sikora OFM, GduĔsk 2018. Táumaczenie KsiĊgi Powtórzonego Prawa
jest juĪ w wydawnictwie. Peáen dorobek naukowy o. profesora znaleĨü moĪna na: https://teologia.
amu.edu.pl.
40
ௐPor. J. Nawrot, Pierwsza KsiĊga Machabejska. Rozdziaáy 1,1–6,16, Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament XIV/I, CzĊstochowa 2016, ss. 843.
41
ௐPor. tenĪe, Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch
1,1–2,26, (Studia i Materiaáy 151), PoznaĔ 2012.
36
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Badanie i wykáad Biblii w seminariach w celu lepszego przygotowania
ksiĊĪy do nauczania ludu
W tym wzglĊdzie warto podkreĞliü zwáaszcza starania ówczesnego arcybiskupa
metropolity poznaĔskiego Antoniego Baraniaka oraz wykáadowców Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Ich skutkiem byá Dekret Kongregacji Wychowania Katolickiego Posnaniensis urbs z 2 czerwca 1974 roku erygujący w Poznaniu Papieski Wydziaá Teologiczny. Wydziaá powstaá i przez pierwsze lata
dziaáaá w seminarium w Poznaniu ze znanych wówczas powodów politycznych
i jak wszĊdzie przez dáugie lata nie byá uznawany przez paĔstwo komunistyczne,
podlegając tym samym szykanom ze strony wáadz co wszystkie inne koĞcielne
oĞrodki naukowe w Polsce. Zmiany staáy siĊ moĪliwe — jak wiadomo — dopiero po roku 1991. Ostatecznie Kongregacja Wychowania Katolickiego pismem
z 26 czerwca 1998 roku (Prot. N. 124/98) wyraziáa formalną zgodĊ na ustanowienie Wydziaáu Teologicznego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz
zdeklarowaáa, Īe dziaáalnoĞü istniejącego dotąd Papieskiego Wydziaáu Teologicznego w Poznaniu, jak teĪ jego prawa, przywileje i honory, którymi cieszą siĊ
wydziaáy teologiczne erygowane przez StolicĊ Apostolską, mogą zostaü przeniesione na Wydziaá Teologiczny UAM. 29 czerwca 1998 roku Senat Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjąá decyzjĊ, na mocy której utworzyá
Wydziaá Teologiczny tegoĪ Uniwersytetu. Obie decyzje wydatnie przyczyniáy siĊ
do rozwoju teologii jako nauki w naszym regionie, co szczĊĞliwie trwa do dziĞ.
W minionym okresie niemal 40-lecia powojennego w przygotowaniu alumnów seminarium do podjĊcia myĞlenia soborowego w dziedzinie biblijnej Ğrodowisko poznaĔskie moĪe pochwaliü siĊ zwáaszcza monumentalnym podrĊcznikiem egzegezy Starego Testamentu, przygotowanym przez ks. prof. Michaáa
Petera. PodrĊcznik ów staá siĊ jednym z najbardziej bodaj sztandarowych dzieá
wykáadu egzegezy Starego Testamentu w seminariach polskich. Pierwsza edycja
ukazaáa siĊ juĪ w roku 1959, stosując szeroko znane wówczas zasady interpretacji Pisma Ğw., podane zwáaszcza w encyklice Piusa XII Divino afflante Spiritu
z roku 1943. KsiąĪka byáa póĨniej jeszcze kilkakrotnie uwspóáczeĞniania na podstawie danych soboru: 1970, 1978 i 2005. Znane są takĪe polemiki ks. prof. Petera z ówczesnymi tuzami socrealizmu w Polsce, którzy zajmowali siĊ Pismem
Ğw., jak Artur Sandauer, a takĪe innymi publicystami, jak Tadeusz ĩychiewicz.
Drugą wartoĞciową pozycją naukową, choü pisaną jĊzykiem popularyzatorskim, jest seria artykuáów pracowników wydziaáu, zebrana w jednym tytule:
Nie wstydzĊ siĊ Ewangelii. KsiĊga Dziejów Apostolskich, pod redakcją ks. prof.
Pytla42. Ukazaáa siĊ w przeddzieĔ jubileuszowego roku dwutysiąclecia chrzeĞcijaĔstwa i zaáoĪenia KoĞcioáa przez Jezusa Chrystusa. Ów wáaĞnie jubileusz legá
ௐPor. Nie wstydzĊ siĊ Ewangelii. KsiĊga Dziejów Apostolskich, red. J.K. Pytel, Szczecin 1999.
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u podstaw pomysáu powstania pracy zbiorowej promującej znajomoĞü ksiĊgi
opowiadającej początki KoĞcioáa. W pracĊ wáączyáo siĊ caáe Ğrodowisko máodych naukowców, dając nawet mniej wprawionemu czytelnikowi dostĊpną egzegezĊ tematyczną w poszczególnych rozdziaáach ksiąĪki. NaleĪy jedynie mocno
Īaáowaü, Īe rozpoczĊta tym tomem seria „Nie wstydzĊ siĊ Ewangelii”, której
zamierzeniem byáo opracowanie tematyczne poszczególnych czĊĞci Nowego Testamentu, nie zostaáa dokoĔczona mimo wysiáków niektórych autorów. W ksiąĪce tej swe artykuáy zamieĞcili: redaktor, ks. prof. Bogdan PoniĪy, Piotr OstaĔski
i Janusz Nawrot.
Prowadzenie badaĔ naukowych nad Pismem Ğw. pod nadzorem UrzĊdu
Nauczycielskiego KoĞcioáa
W okresie posoborowym badawcze zainteresowania poznaĔskiego naukowego
oĞrodka biblijnego rozwinĊáy siĊ przede wszystkim w kierunkach wyznaczonych
konstytucją Dei Verbum, choü wczeĞniej byáy inspirowane encyklikami papieĪy:
Leona XIII Providentissimus Deus oraz Piusa XII Divino ą৾ante Spiritu, a takĪe
orzeczeniami Papieskiej Komisji Biblijnej. Znalazáo to swój wyraz w obecnoĞci
tychĪe dokumentów w ksiąĪkach i artykuáach naukowych, tam gdzie poruszano
rozliczne kwestie związane zwáaszcza z kierunkiem studiów nad Biblią, zaáoĪeniami i efektami stosowania róĪnych metod badawczych w podejĞciu do tekstu
biblijnego.
SpoĞród nieĪyjących juĪ naukowców wymieniü naleĪy przede wszystkim
nieodĪaáowanej pamiĊci ks. prof. Michaáa Petera, którego zainteresowania oscylowaáy wokóá prawodawstwa starotestamentowego, PiĊcioksiĊgu oraz historii
Izraela, jakkolwiek miaá ogromną wiedzĊ takĪe z zakresu profetyzmu i nurtu
mądroĞciowego. Prace równie wielkiej klasy naukowca, Ğp. ks. prof. Mariana
Wolniewicza, poruszaáy z kolei gáównie rozliczne kwestie Ewangelii i Dziejów
Apostolskich, których byá wytrawnym znawcą43.

ௐPor. m.in. M. Wolniewicz, ĝwiĊty Józef w Ewangelii, „Ateneum KapáaĔskie” 70 (1978) 1,
s. 18–31; tenĪe, Ojczyzna Jezusa. Kraj, ludzie i dzieĔ powszedni, Katowice 1986; tenĪe, PrzypowieĞci Chrystusowe w Ewangelii Ğw. Mateusza, cz. 1, PoznaĔ 1995, cz. 2, PoznaĔ 1998 (przekáad
i objaĞnienia autora. Publikacja dla dzieci); Nowy Testament Ewangelia wedáug àukasza, táum.
i oprac. M. Wolniewicz, PoznaĔ 1999; tenĪe, Ci, którzy byli najbliĪej. Bliscy Jezusa w Ewangelii,
PoznaĔ 1999; tenĪe, Cuda Jezusa w Ewangelii, „Zeszyty KarmelitaĔskie” 2 (2002), s. 32–38; tenĪe, Przyroda w nauczaniu Jezusa, „Zeszyty KarmelitaĔskie” 4 (2002), s. 53–59; Ewangelia wedáug
Marka w przekáadzie z greckiego, táum. i oprac. M. Wolniewicz, PoznaĔ 2006; Ewangelia wedáug
Mateusza w przekáadzie z jĊzyka greckiego, táum. i oprac. M. Wolniewicz, PoznaĔ 2007; Ewangelia
wedáug Jana. W przekáadzie z jĊzyka greckiego, táum. i oprac. M. Wolniewicz, PoznaĔ 2008.
43
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Nestor poznaĔskiej biblistyki, zmaráy w roku 2019, ks. prof. Jan Kanty Pytel, specjalizowaá siĊ zwáaszcza w listach Pawáowych44, jakkolwiek zmierzyá siĊ
równieĪ z trudną problematyką apokaliptyczną, co zostaáo juĪ wyĪej zaznaczone45. ĩywo interesowaá siĊ takĪe Romanem Brandstaetterem i propagowaá pamiĊü o nim i jego twórczoĞci, bĊdąc przewodniczącym stowarzyszenia imienia
tego poety i znawcy Biblii. PoĞród celów stowarzyszenia naleĪy wymieniü przede wszystkim promowanie i ochronĊ twórczoĞci pisarza, ale takĪe poznawanie
twórców i popularyzacjĊ twórczoĞci o charakterze judeochrzeĞcijaĔskim, nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu miĊdzyreligijnego, miĊdzywyznaniowego i miĊdzykulturowego, wieloaspektowe inicjowanie dziaáaĔ kulturalnych na
páaszczyznach: literackiej, muzycznej, plastycznej, scenicznej, filmowej, inicjowanie przedsiĊwziĊü i popieranie postaw sáuĪących nauce i oĞwiacie, kulturze
i sztuce, kulturze jĊzyka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu spoáeczeĔstwa
polskiego.
Niezwykle wartoĞciowe studia egzegetyczne prowadziá takĪe znany w caáym
kraju, emerytowany pracownik Wydziaáu Teologicznego, ks. prof. Bogdan PoniĪy, którego wkáad w badania nad KsiĊgą MądroĞci jest zdecydowanie najwiĊkszy
poĞród biblistów polskich. Znakomita wiĊkszoĞü jego artykuáów naukowych dotyczy tej wáaĞnie tematyki, poszerzonej o caáoĞü literatury mądroĞciowej. Specjalizuje siĊ takĪe w szeroko rozumianej teologii Starego Testamentu, której jest
znakomitym znawcą46. Natomiast byáy juĪ pracownik Wydziaáu Teologicznego
w Poznaniu, ks. prof. Mieczysáaw Mikoáajczak, zajmowaá siĊ zwáaszcza teologią
Ğwiątyni w Nowym Testamencie, chociaĪ jego zainteresowania naukowe obejmowaáy szersze spektrum egzegezy i teologii biblijnej. Nie potrzeba dodawaü
kolejnych wiadomoĞci o dorobku pisarskim o. prof. Sikory, wspomnianym juĪ
wczeĞniej. Obejmuje on kilkanaĞcie pozycji ksiąĪkowych, ponad 100 artykuáów, kilkaset wystąpieĔ popularno-naukowych i kulturalnych w caáym kraju47.
44
ௐPor. m.in. J.K. Pytel, List do Filipian, w: Zanim otworzysz BibliĊ. Praca zbiorowa pod red.
Michaáa Petera (Stary Testament) i Mariana Wolniewicza (Nowy Testament), PoznaĔ 1981, s. 165–
167; List do Kolosan, w: tamĪe, s. 167–169; List do Efezjan, w: tamĪe, s. 169–170; List do Filemona, w: tamĪe, s. 171; tenĪe: Sáudzy Ewangelii w Pierwszym LiĞcie do Koryntian, w: MiáoĞü jest z Boga.
Wokóá zagadnieĔ biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr hab. Janowi àachowi,
red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 325–333; tenĪe, Szaweá z Tarsu. Przypatrzcie siĊ, jakie
wielkie stawiam litery, (Maneat Quaestio), PoznaĔ 2011.
45
ௐCaáoĞü dorobku KsiĊdza Profesora, por. P. OstaĔski, Bibliografia prac drukowanych ks. prof.
dr hab. Jana Kantego Pytla, w: Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata, red. F. Lenort, T. Siuda, (Opuscula Dedicata, [t.] 20), PoznaĔ 2000, s. 257–267.
46
ௐSzczegóáowy opis dorobku naukowego KsiĊdza Profesora zaleĨü moĪna na odpowiednich
stronicach Bibliografii Biblistyki Polskiej P. OstaĔskiego z lat 1945–1999 oraz 2000–2009 i póĨniejszych dodatków.
47
ௐPeáen opis dokonaĔ, por. stronĊ internetową Wydziaáu 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 wspomnieü rzeczywiĞcie wielkiego dzieáa, chociaĪ nie
ĞciĞle badawczego, za to wymagającego ogromnego poĞwiĊcenia i pracowitoĞci,
jakiego podjąá siĊ ks. dr hab. Piotr OstaĔski, a którym jest czterotomowa Bibliografia biblistyki polskiej, wydana w Poznaniu: dzieáo bez przesady wiekopomne,
choüby z tego wzglĊdu, Īe jedyne w caáoĞciowym zebraniu pisarstwa biblijnego
w naszym kraju48. Wprowadza ona tym samym polskie piĞmiennictwo biblijne
na salony nauki Ğwiatowej, czyniąc je wiadomym i pozwalając innym naukowcom oceniü wielkoĞü dorobku rodzimej biblistyki. Stanowi nieocenioną pomoc
w poszukiwaniach czĊsto zapomnianych juĪ dziĞ wczeĞniejszych pozycji naukowych i literackich, lecz takĪe najnowszych prac polskich egzegetów. RównieĪ
autor niniejszego artykuáu obficie korzystaá z tej wáaĞnie pozycji, cytując znakomitą wiĊkszoĞü zawartych tutaj dzieá poszczególnych naukowców Ğrodowiska poznaĔskiego. Máodszej generacji gnieĨnieĔskim pracownikiem naukowym
na Wydziale Teologicznym jest ks. dr hab. Paweá Podeszwa, specjalizujący siĊ
w egzegezie i teologii Nowego Testamentu, zwáaszcza tematyce apokaliptycznej, którą zgáĊbiá, przygotowując w roku 2012 rozprawĊ habilitacyjną49. Autor
niniejszego artykuáu swoje zainteresowania koncentruje wokóá KsiĊgi Psalmów,
zwáaszcza suplikacyjnych50, choü opracowaá takĪe szerszą tematykĊ profetyzmu
ௐPor. P. OstaĔski, Bibliografia biblistyki polskiej, t. 1–2: 1945–1999, (Series Bibliographica 1), PoznaĔ 2002. Recenzji pozycji dokonali m.in. ks. prof. W. Chrostowski w „Collectanea Theologica” 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. Kolejną recenzjĊ (Bibliografia biblistyki polskiej, t. 3–4: 2000–2009, [Series Bibliographica 2], PoznaĔ 2010) zamieĞciá ks. prof. W. Chrostowski w „Collectanea Theologica” 80 (2010) 4, s. 217–220. CaáoĞü pracy ukazaáa siĊ takĪe w formie
CD-ROM jako Bibliografia biblistyki polskiej. 1945–2010/2011, PoznaĔ–Robakowo 2011.
49
ௐZ artykuáów poĞwiĊconych Apokalipsie zacytowaü moĪna: P. Podeszwa, Zobaczyü gáos
(Ap 1,12). Biblijny postulat jĊzyka symbolicznego, w: JĊzyk religijny dawniej i dziĞ (w kontekĞcie
teologicznym i kulturowym). Materiaáy z konferencji, Gniezno, 22–24 wrzeĞnia 2008, red. P. Bortkiewicz, S. Mikoáajczak, M. Rybka, t. 5, PoznaĔ 2009, s. 199–206; tenĪe, Zmartwychwstaáy Chrystus jako nowy Adam (Ap 1,13), w: Memoriale Domini. KsiĊga pamiątkowa dedykowana KsiĊdzu
Profesorowi Jerzemu StefaĔskiemu w 70. rocznicĊ urodzin, red. M. Olczyk, W. Radecki, Gniezno
2010, s. 437–452; tenĪe, „To mysterion tou Theou ” (Ap 10,7). Od KsiĊgi MądroĞci do Apokalipsy
Ğw. Jana, w: Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrzeĞcijaĔstwa, red. M.S. Wróbel, (Analecta Biblica Lublinensia 6), Lublin 2010, s. 177–194; tenĪe, Chrystus jako Arcykapáan w Ğwietle J 19,23
oraz Ap 1,13, w: Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapáana. Biblia o kapáaĔstwie, red. D. Dziadosz,
(Analecta Biblica Lublinensia 5), Lublin 2010, s. 193–207; tenĪe, Dawidowe pochodzenie Jezusa
wedáug Apokalipsy Janowej, w: WiĊcej szczĊĞcia jest w dawaniu aniĪeli w braniu. KsiĊga pamiątkowa dla KsiĊdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicĊ urodzin, 3, red. B. Strzaákowska, Warszawa 2011, s. 1229–1246.
50
ௐPor. J. Nawrot, „BądĨ mĊĪny i mocny poniewaĪ Pan jest z tobą”. Andreia i jej motywacja
w Biblii greckiej, PoznaĔ 2006, ss. 231; tenĪe, „PrzeĞladują biedaka i nieszczĊĞliwego”. Niegodziwcy wobec sprawiedliwych w psalmach suplikacji, PoznaĔ 2007, ss. 416; tenĪe, „Usáysz, o Panie, moją modlitwĊ, odpowiedz mi w swej sprawiedliwoĞci!” ‘nh i sm‘ woáaniem w zagroĪeniu Īycia
w psalmach suplikacji, PoznaĔ 2009, ss. 407.
48
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na kartach Starego i Nowego Testamentu w ramach pomocy dla studentów51.
Prowadząc liczne krĊgi biblijne, jest zaangaĪowany zwáaszcza w szerzenie wiadomoĞci o Biblii w wielu parafiach, co stanowi waĪny skáadnik aktywnoĞci Uniwersytetu, którego jedną z misji jest popularyzacja osiągniĊü naukowych w lokalnym Ğrodowisku. Osobno prowadzi takĪe cykl audycji radiowych poĞwiĊcony
poszczególnym ksiĊgom Pisma ĝwiĊtego52.

Przepojenie teologii, kaznodziejstwa, katechezy, homiletyki i wszelkiego
nauczania chrzeĞcijaĔskiego sáowem BoĪym
Z kolei ten waĪny punkt konstytucji Dei Verbum w poznaĔskim Ğrodowisku naukowym jest realizowany przez pojawienie siĊ takĪe kilku interesujących pozycji
wydawniczych, których celem byáo zainteresowanie czytelników problematyką
sáowa BoĪego i przybliĪenie go odbiorcy nieobeznanemu bliĪej z arkanami sztuki egzegezy biblijnej. JuĪ w 1969 roku pojawiáa siĊ praca zbiorowa pt. Dzieje
BoĪego Objawienia. PodrĊcznik do nauki religii, której ks. prof. Peter byá wspóáautorem53. KsiąĪka zostaáa zaopatrzona w ilustracje uáatwiające zwáaszcza dzieciom i máodzieĪy przyswojenie sobie trudnych nieraz perykop biblijnych. Z racji
swej popularnoĞci doczekaáa siĊ aĪ trzech kolejnych wydaĔ w latach 1970–1972.
30 lat póĨniej zespóá pod redakcją ks. prof. Mariana Wolniewicza wydaá waĪną
pozycjĊ zatytuáowaną Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkóá54. Są to wybrane
pod kątem programów szkolnych fragmenty wiĊkszoĞci ksiąg Starego Testamentu opatrzone komentarzem. KsiąĪka staáa siĊ cenną pomocą dla uczniów, nauczycieli, a zwáaszcza katechetów. Tekst Ĩródáowy zacytowany zostaá wedáug peánego
wydania tomu Biblii poznaĔskiej.
WaĪne zadanie speániá takĪe cykl artykuáów popularnonaukowych ks. prof.
Petera pod wspólnym tytuáem Stary Testament od nowa czytany, drukowany
w poznaĔskim „Przewodniku Katolickim” w latach 1961–1967. Podobną pracĊ
podjąá kilka lat póĨniej Ğp. ks. prof. Pytel, publikując seriĊ artykuáów z ogólnej
tematyki biblijnej w miesiĊczniku „Msza ĝwiĊta”, redagowanym przez ksiĊĪy
chrystusowców w Poznaniu w 1968 roku, z problematyki ĞciĞle nowotestamentowej zaĞ w „Przewodniku Katolickim” w caáym 1971 roku. Odbiorcami byáo
51
ௐPor. tenĪe, Profetyzm pozabiblijny na kartach Starego Testamentu, w: Stary Testament a religie, red. I.S. LedwoĔ, Lublin 2009, s. 363–430; tenĪe, Faászywi mesjasze — faászywi prorocy —
Antychryst, w: Nowy Testament a religie, red. I.S. LedwoĔ, Lublin 2011, s. 523–574.
52
ௐOdbywają siĊ one raz w tygodniu juĪ od kilku lat, a dotychczasowa liczba ich odcinków
przekroczyáa 200.
53
ௐPor. pracĊ zbiorową Dzieje BoĪego Objawienia. PodrĊcznik do nauki religii, PoznaĔ 1969.
Autorzy, m.in.: Michaá Peter, Marian Wolniewicz, Jan Pytel.
54
ௐPor. Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkóá, wybór i oprac. M. Wolniewicz, PoznaĔ 1999.
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wówczas szerokie gremium czytelników mniej wprawionych w tajemnice egzegezy, dziĊki czemu mogli oni jednak lepiej zrozumieü teologiĊ przekazu staroi nowotestamentowego.
Lektura i staranne studium osobiste Pisma ĝwiĊtego
Szerokim echem w Ğrodowisku poznaĔskim odbiáa siĊ wydana w roku 1981 pozycja publicystyczno-naukowa „TAK mówi Bóg”. Ogólne wiadomoĞci o PiĞmie
ĝwiĊtym, pod red. ks. prof. Petera, ze wspóáautorstwem m.in. ksiĊĪy profesorów
Pytla, Wolniewicza i PoniĪego. Drugą, równie popularną okazaáa siĊ Zanim otworzysz BibliĊ55. Nieco wczeĞniej (1975) ukazaáa siĊ monograÞa samodzielnego
autorstwa ks. prof. Petera W krĊgu Starego Przymierza. Wprowadzenie do dziejów i teologii Starego Testamentu. Sporym zainteresowaniem cieszyá siĊ takĪe
cykl artykuáów popularnonaukowych ks. prof. Petera Stary Testament od nowa
czytany w „Przewodniku Katolickim”, zwáaszcza prehistorii biblijnej, drukowany w latach 1961–1967. Znane są takĪe przypadki wspóápracy naszych biblistów
z innymi oĞrodkami naukowymi w kraju, zwáaszcza Warszawy i Lublina.
***
KoĔcząc to jubileuszowe podsumowanie dorobku Wydziaáu Teologicznego wpisującego siĊ w bogactwo form aktywnoĞci badawczej, dydaktycznej, poáączonej z zaangaĪowaniem na rzecz wielkopolskiego Ğrodowiska spoáecznego, warto
podkreĞliü, Īe wymienione wyĪej inicjatywy naukowe i popularnonaukowe poznaĔskiego Ğrodowiska naukowego w dziedzinie szeroko pojĊtej biblistyki stanowią waĪny przyczynek do uĞwietnienia 100-lecia PoznaĔskiej Wszechnicy Uniwersyteckiej. Obok innych dziedzin nauki mogą z dumą zaprezentowaü wkáad
wáasny w rozwój nauki naszego miasta, lecz takĪe caáej nauki polskiej. MoĪna
jedynie wyraziü nadziejĊ, Īe obecne pokolenie naukowców podejmie paáeczkĊ
przekazaną im w sztafecie pokoleĔ i doáoĪy wáasną cegieákĊ w budowĊ rozwoju
naukowego, przyczyniając siĊ do uĞwietnienia Poznania jako waĪnego oĞrodka
naukowego w Polsce.
ௐJest to praca zbiorowa pod red. M. Petera (Stary Testament) i M. Wolniewicza (Nowy Testament), wydana przez KsiĊgarniĊ Ğw. Wojciecha 1981.
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A step further in bringing God’s word closer. PoznaĔ 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 PoznaĔ,
one may sum up the contribution of the Faculty of Theology which has existed as part of the university 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 PoznaĔ university. Like
other scientific disciplines, they can proudly make their own contribution to the development of science in our city, as well as the entire country. One can only hope that the present generation of scientists will take the baton passed to them in the relay race of generations, and will make their own
contribution to the science thereby honouring PoznaĔ as an important scientific centre in Poland.
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