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PojeÎcie metodologii weszøo do søownictwa nauki w poøowie XIX wieku;
odtaÎd uzÇywa sieÎ go na okresÂlenie drogi (gr. hodos) lub droÂg, jakimi uczeni
zdaÎzÇajaÎ do rozwiaÎzania problemoÂw badawczych i osiaÎgnieÎcia zgodnych wnioskoÂw. ZøozÇony termin grecki he methodos uzÇywany byø juzÇ w starozÇytnosÂci na
oznaczenie metody badawczej, zwøaszcza w medycynie1. Bez szeroko rozumianej zgodnosÂci co do stosowanych metod dana dziedzina byøaby maøo spoÂjna,
a jej badania prowadziøyby do sprzecznych wynikoÂw. Podobnie jest w naukowych badaniach nad BibliaÎ, ktoÂre wypracowaøy w XIX i XX w. szereg szczegoÂøowych metod interpretacji tekstu. Mimo to ciaÎgle brak peønej zgody pomieÎdzy zwolennikami roÂzÇnych szkoÂø w biblistyce, zwøaszcza gdy chodzi o Stary
Testament (ST). Brak tezÇ zgodnosÂci w kwestii kanonu ksiaÎg sÂwieÎtych oraz
relacji pomieÎdzy Starym a Nowym Testamentem. Trzeba bowiem pamieÎtacÂ,
zÇe zbioÂr ksiaÎg, zwanych w chrzesÂcijanÂstwie Starym Testamentem, stanowi jednoczesÂnie BiblieÎ zÇydowskaÎ, a w swej najstarszej czeÎsÂci zwanej ToraÎ jest tezÇ
kanonicznym tekstem religii samarytan. Niniejszy artykuø beÎdzie proÂbaÎ naszkicowania podjeÎtej w tytule tematyki najpierw w aspekcie historycznym (1),
a nasteÎpnie systematycznym (2).
1. ZARYS HISTORII EGZEGEZY ST

Dla jasnosÂci wykøadu podzielimy teÎ historieÎ na trzy etapy: pierwszy z nich
konÂczy sieÎ definitywnym zerwaniem wieÎzi pomieÎdzy judaizmem a chrzesÂcijanÂstwem (1.1); drugi to czas wrogiej separacji obydwu religii (1.2); wreszcie trzeci
zaczyna sieÎ wraz z rozwojem naukowej krytyki biblijnej (1.3).
1
Por. Søownik grecko-polski, red. Z. Abramowicz, t. III, Warszawa 1962, s. 90. W ST søowo to
pojawia sieÎ bardzo poÂzÂno (Est 8,12 n.; 2 Mch 13,18) w negatywnym znaczeniu ¹podsteÎpnych
sposoboÂwº. Czøon przyimkowy meta- wyrazÇa ideeÎ wspoÂøuczestnictwa: methodos to ¹wspoÂlna drogaº poszukiwanÂ.
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Â LNE DZIEDZICTWO
1.1. WSPO

ZnajomosÂcÂ wczesnej historii tekstu i egzegezy Biblii Hebrajskiej (BH) zostaøa ostatnio ogromnie wzbogacona dzieÎki odkryciom w Qumran. Jeszcze poÂø
wieku temu historieÎ tekstu BH pisano na podstawie trzech jego sÂwiadkoÂw:
Tekstu Masoreckiego (TM), PieÎcioksieÎgu SamarytanÂskiego (PS) i greckiej wersji Septuaginty (LXX). Obecnie biblisÂci zyskali ogrom nowych danych co do
ksztaøtu Biblii przed zamknieÎciem kanonu u progu ery chrzesÂcijanÂskiej. Te
nowe dane nie zburzyøy wprawdzie dotychczasowych ustalenÂ, pozwoliøy jednak
na przesunieÎcie punktu cieÎzÇkosÂci, a przez to umozÇliwiøy dalszy posteÎp badanÂ2.
Okazaøo sieÎ, zÇe tekst BH nie byø jednorodny (podobnie jak sam judaizm)
przynajmniej do roku 70, a mozÇe nawet do czasu drugiego powstania zÇydowskiego (135 r. po Chr.). Co do zewneÎtrznej strony kanonu potrafimy dzisÂ lepiej
okresÂlicÂ, ktoÂre ksieÎgi stanowiøy ¹Pismoº, a ktoÂre staøy woÂwczas poza tym zbiorem. RoÂwniezÇ spojrzenie wewnaÎtrz zbioru ksiaÎg biblijnych ukazuje obecnie
jasno, zÇe istniaøy roÂzÇne wydania literackie poszczegoÂlnych dokumentoÂw. Wiemy na przykøad, zÇe ksieÎgi Jeremiasza i Daniela zaliczano w Qumran do ¹Pismº,
ale nie miaøy one jeszcze okresÂlonej formy tekstu. Proces kompozycji Biblii nie
byø jeszcze definitywnie zamknieÎty. DzieÎki odkryciom w Qumran znamy dzisÂ
lepiej niektoÂre etapy tego procesu: kolejne edycje literackie ksiaÎg BH.
PoniewazÇ tekst kazÇdej z tych ksiaÎg tworzyø sieÎ odreÎbnie, niejako ¹warstwamiº, dlatego trudno okresÂlicÂ, ktoÂra z tych warstw literackich jest ¹oryginalnaº.
Samo pojeÎcie tekstu oryginalnego mozÇe bycÂ w tym przypadku nieprecyzyjne.
Bogatsze znaczenia religijne tekstu znajdujemy niewaÎtpliwie w stadiach poÂzÂniejszych, rozwinieÎtych. Czy oznacza to jednak, zÇe mozÇna odrzucicÂ lekcje
zawarte w starszych reÎkopisach? I odwrotnie: jesÂli gøeÎboka mysÂl religijna zostaøa zacÂmiona poÂzÂniej suchymi formuøami ± to ktoÂraÎ wersjeÎ nalezÇy wybracÂ? SaÎ
to pytania istotne dla krytyki tekstu biblijnego, chocÂ nie zawsze znajdujemy na
nie jasnaÎ odpowiedzÂ3.
Wiara samarytan, zÇydoÂw i chrzesÂcijan wyrazÇa sieÎ w trzech tekstach (a nie
¹typach tekstuº) i w trzech odreÎbnych zbiorach ksiaÎg sÂwieÎtych. ChociazÇ wykazy
ksiaÎg kanonicznych tych trzech wspoÂlnot wiary roÂzÇniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ zakresem i tresÂciaÎ, to jednak roÂzÇnice te saÎ drugorzeÎdne w poroÂwnaniu z istotnym
rdzeniem objawienia MojzÇeszowego (Tora).
2
Status quaestionis przedstawiam w pracy A. Tronina, Biblia w Qumran. Wprowadzenie
w lektureÎ biblijnych reÎkopisoÂw znad Morza Martwego, KrakoÂw 2001.
3
W sposoÂb przysteÎpny przedstawia te zagadnienia E. Ulrich, The Bible in the Making: The
Scriptures at Qumran, w: The Community of the Renewed Covenant. The Notre Dame Symposium
on the Dead Sea Scrolls, red. E. Urlich, J. VanderKam, Notre Dame Ind. 1994, s. 77-93. Referat ten
jest bardziej dosteÎpny w pracy zbiorowej The Bible at Qumran, red. P.W. Flint, Grand Rapids, Mi.
2001, s. 51-66.
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Tekst Masorecki, PieÎcioksiaÎg SamarytanÂski i Septuaginta ± to zbiory niejednolite. PochodzaÎ one z roÂzÇnych okresoÂw, majaÎ odmiennaÎ natureÎ i wartosÂcÂ
jako teksty sÂwieÎte. Nie mozÇna uwazÇacÂ TM za jednostkeÎ literackaÎ (jak zwoÂj czy
kodeks). Podobnie jak LXX, jest to zbioÂr wielu form literackich, obejmujaÎcy
roÂzÇne ksieÎgi, ktoÂrych wspoÂlnym mianownikiem jest odniesienie do Prawa, przekazanego Izraelowi na Synaju wprost od Boga.
Po odkryciach w Qumran zmieniøa sieÎ takzÇe sytuacja, gdy chodzi o tøumaczenia Biblii ¹z jeÎzykoÂw oryginalnychº. WspoÂøczesne przekøady nie mogaÎ juzÇ
zadowolicÂ sieÎ tekstem masoreckim (BH i BHS). Coraz czeÎsÂciej spotykamy
w nich lekcje oparte na biblijnych reÎkopisach znad Morza Martwego. CiaÎgle
jednak musimy rewidowacÂ swoje podejsÂcie do przekøadu Biblii. Dla konkretnej
wspoÂlnoty religijnej, podobnie jak dla specyficznego programu badawczego,
konieczne jest oparcie przekøadu na kanonie tradycyjnym. Tak wieÎc samarytanie majaÎ swoÂj PieÎcioksiaÎg, zÇydzi ± BiblieÎ masoreckaÎ, a chrzesÂcijanie, zwøaszcza wschodni, nadal opierajaÎ sieÎ na Septuagincie. Z drugiej strony jednak
przekøad naukowy, oparty na teksÂcie hebrajskim, musi uwzgleÎdniacÂ najstarsze
sÂwiadectwa przekazu. Taka jest zasada ogoÂlna, ktoÂraÎ jednak w praktyce trudno
zastosowacÂ4.
Wreszcie uwaga dotyczaÎca formowania sieÎ kanonu BH. UwazÇna analiza
materiaøoÂw biblijnych z Qumran prowadzi do ciekawych wynikoÂw. NajczeÎsÂciej
kopiowanymi w tamtejszej wspoÂlnocie ksieÎgami byøy egzemplarze Tory MojzÇeszowej (blisko 100 zwojoÂw na ogoÂlnaÎ liczbeÎ ponad 220 hebrajskich reÎkopisoÂw
biblijnych). SposÂroÂd ProrokoÂw pierwsze miejsce zajmuje zwoÂj Izajasza (21 kopii), a w grupie Pism zdecydowanaÎ przewageÎ majaÎ odpisy Psaøterza (blisko 40).
Inne ksieÎgi wysteÎpujaÎ w Qumran zaledwie w kilku egzemplarzach, czy nawet
tylko w jednym. Pozwala to na stwierdzenie, zÇe w judaizmie Drugiej SÂwiaÎtyni
istniaø jakby ¹kanon w kanonieº5. Pierwszy zbioÂr stanowiø rdzenÂ dwuczeÎsÂciowego kanonu. Byøo to najpierw pieÎcÂ ksiaÎg MojzÇesza (Tora), do ktoÂrych stopniowo doøaÎczono ProrokoÂw, a nawet Psalmy traktowane jako proroctwo. Od
poczaÎtku widacÂ ewolucjeÎ w kierunku kanonu troÂjczøonowego. ZaczaÎtek trzeciej
czeÎsÂci zbioru Pism stanowiaÎ Psalmy, do ktoÂrych wkroÂtce doøaÎczono KsieÎgeÎ
Hioba, a nasteÎpnie Przysøowia. Do zbioru ksiaÎg prorockich natomiast dodano
tworzaÎce sieÎ w tym okresie dzieøa szkoøy deuteronomistycznej (Joz, Sdz, Sm,
Krl), a takzÇe Jeremiasza, Ezechiela i wreszcie Daniela.
Obydwie te serie ksiaÎg biblijnych inaczej kopiowano i przechowywano nizÇ
ksieÎgi Tory. Inaczej tezÇ byøy one w pismach gminy z Qumran interpretowane
4

Z ogromnej literatury przedmiotu wymienÂmy tu przykøadowo E. Puech, Qumran et le texte
de l'Ancien Testament, w: Congress Volume Oslo 1998, red. A. Lemaire, M. Saeb, Leiden 2000,
s. 437-444.
5
Sformuøowania tego uzÇyø J. Trebolle, A ¹Canon within a Canonº: Two Series of Old Testament Books differently transmitted, interpreted and authorized, ¹Revue de Qumranº 2000 t. 19,
s. 383-399.
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i autoryzowane. MozÇna tu uzÇycÂ poroÂwnania z praktyki KosÂcioøa, ktoÂry do spisu
sÂwieÎtych i bøogosøawionych ciaÎgle dodaje nowe imiona. Kanonizacja nie jest
jednorazowym aktem, lecz wiaÎzÇe sieÎ z døugotrwaøym procesem. DzieÎki odkryciom w grotach qumranÂskich stalisÂmy sieÎ sÂwiadkami fascynujaÎcego ¹procesu
kanonizacjiº BH. Pierwsza grupa Pism biblijnych byøa tam juzÇ uznawana za
sÂwieÎtaÎ (Tora, Izajasz i Dwunastu ProrokoÂw, Psalmy, Hiob oraz Przysøowia).
Druga grupa, przed chwilaÎ wymieniona, cieszyøa sieÎ na razie autorytetem lokalnym, jak bøogosøawieni w KosÂciele. Trzecia wreszcie grupa, do ktoÂrej nalezÇaÎ
ksieÎgi ¹deuterokanoniczneº (Syrach, Tobiasz i List Jeremiasza) to jakby kandydaci ¹do chwaøy oøtarzyº: minie jeszcze sporo czasu, zanim znajdaÎ sieÎ na
oficjalnej lisÂcie ksiaÎg kanonu chrzesÂcijanÂskiego6.
NiektoÂre reÎkopisy z Qumran, zaliczane do kategorii ¹biblijnychº, charakteryzujaÎ sieÎ ukøadem materiaøu odmiennym od znanego dotychczas z PS, TM
i LXX. NalezÇy do nich zwøaszcza søawny ZwoÂj SÂwiaÎtynny (11Q19), beÎdaÎcy
jakby nowaÎ edycjaÎ PowtoÂrzonego Prawa. Do tego samego gatunku literatury
¹parabiblijnejº nalezÇaÎ teksty opracowane i wydane w ostatnich latach, jak np.
Psalmy Jozuego (4Q378-379), Drugi Ezechiel (4Q385-390) czy tezÇ PseudoMojzÇesz (4Q375-376). Utwory tego rodzaju wskazujaÎ, zÇe granice pomieÎdzy
tekstem ¹biblijnymº a jego interpretacjaÎ byøy poczaÎtkowo bardzo pøynne7.
W bibliotece gminy z Qumran znaleziono jednak takzÇe wiele innych tekstoÂw, trudnych dzisÂ do zdefiniowania. Na ich okresÂlenie uzÇywajaÎ wydawcy
roÂzÇnych pojeÎcÂ znanych z poÂzÂniejszej literatury chrzesÂcijanÂskiej: florilegia
(4Q174), testimonia (4Q175), kateny (4Q177) czy parafrazy biblijne
(4Q154)8. Z jednej strony saÎ to zbiory cytatoÂw biblijnych, uøozÇone w porzaÎdku
odmiennym od przyjeÎtego w TM, z drugiej zasÂ strony majaÎ one cechy interpretacji. Dla naszego tematu wazÇniejsze od szukania ich konkretnych inspiracji
literackich jest stwierdzenie innego rodzaju. Zanim narodziø sieÎ ¹tekst biblijnyº, istniaøy juzÇ jego ¹wzorceº, ktoÂre mogøy poÂzÂniej posøuzÇycÂ jako tworzywo dla
utworu biblijnego. Greckie ¹dodatkiº w KsieÎdze Estery stawiajaÎ problem granicy pomieÎdzy tekstem biblijnym a nie-biblijnym, pomieÎdzy ¹tekstemº a ¹parafrazaÎº9. Podobny problem nasuwa analiza tzw. ¹Parafrazy PieÎcioksieÎguº, ktoÂraÎ
lepiej nazwacÂ ¹PieÎcioksieÎgiem przeredagowanymº (4QRP: Reworked Pentateuch).

6

Zob. M. Perani, Il processo di canonizzazione della Bibbia Ebraica. Nuove prospettive
metodologiche, ¹Rivista Biblica Italianaº 48(2000), s. 385-400.
7
J. Strugnell, Moses-Pseudepigrapha at Qumran. 4Q375, 4Q376 and Similar Works, w: Archaeology and History in the Dead Sea Scrolls, Sheffield 1990, s. 221-247.
8
Takie nazwy nadaø wydawca opublikowanym przez siebie tekstom z groty czwartej. Zob.
J.M. Allegro, Qumran Cave 4, I (DJDJ 5), Oxford 1968.
9
Zob. F. Garcia Martinez, I confini del genere biblico a Qumran, w: tenzÇe i J. Trebolle
Barrera, Gli domini di Qumran, Brescia 1996, s. 199-224.
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Przedstawione tu przykøady literatury ¹pograniczaº Biblii nie rozwiaÎzujaÎ
oczywisÂcie wszystkich problemoÂw jej genezy oraz interpretacji. Przeciwnie,
wiele takich problemoÂw zrodziøo sieÎ wøasÂnie po odkryciu tekstoÂw znad Morza
Martwego. Ale rozwoÂj nauki zalezÇy wøasÂnie od umiejeÎtnosÂci stawiania pytanÂ.
ReÎkopisy z Qumran stawiajaÎ zwøaszcza pytanie o to, czy na poczaÎtku byø jeden
tekst BH, czy byøo ich wiele. WiaÎzÇe sieÎ z tym inne pytanie, zÇywo dyskutowane
w czasach sÂw. Hieronima, a potem w okresie Reformacji: czy wazÇniejszy jest
tekst grecki Biblii, czy hebrajski (veritas hebraica)? Dzisiaj zaczynamy rozumiecÂ, zÇe ta burzliwa dyskusja byøa po prostu skutkiem przyjeÎcia po roku 70
jednej tylko formy tekstu biblijnego: masoreckiej. Faryzeusze mieli bowiem
wystarczajaÎcy wpøyw, aby ¹swoÂj tekstº Biblii narzucicÂ caøemu judaizmowi,
a w konsekwencji ± judeochrzesÂcijanÂstwu. KosÂcioÂø powszechny po okrzepnieÎciu
w IV w. stanaÎø w obronie Biblii greckiej (LXX)10. W ten sposoÂb dylemat:
¹jeden czy wiele tekstoÂw Bibliiº znalazø rozwiaÎzanie w stwierdzeniu: ¹jednosÂcÂ
w wielosÂciº. Søowo BozÇe jest jedno i niepodzielne, ale znajduje konkretny
wyraz w roÂzÇnorodnosÂci jeÎzykoÂw.
Problem jednosÂci czy wielosÂci tekstoÂw wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z innym, ciaÎgle czekajaÎcym na wyjasÂnienie: jaki byø autorytet ksiaÎg biblijnych we wspoÂlnocie
z Qumran? Dopiero teraz bowiem zaczynamy rozumiecÂ, zÇe nie mozÇna przenosicÂ naszego pojeÎcia ¹kanonuº na teÎ fazeÎ ewolucji tekstu, kiedy to harmonijnie wspoÂøistniaøy ze sobaÎ roÂzÇne typy tekstu sÂwieÎtego. Zaczynamy tezÇ usÂwiadamiacÂ sobie, zÇe wobec tekstoÂw jeszcze ¹pøynnychº zawodzaÎ nasze kategorie
klasyfikacji. OczywisÂcie, czøonkowie gminy qumranÂskiej nie znali jeszcze pojeÎcia ¹kanonº; pierwsze zastosowanie tego terminu do zbioru Pism sÂwieÎtych
pojawia sieÎ w konÂcu IV w. Natomiast pisarze i kopisÂci zwojoÂw z Qumran znali
pojeÎcie autorytatywnego zbioru Pism. PojeÎcie to skøada sieÎ przynajmniej z dwu
czøonoÂw: chodzi o grupeÎ dzieø, ktoÂrych autorytet jest akceptowany we wspoÂlnocie11.
WspoÂlnota z Qumran utozÇsamiaøa sieÎ z dzieøami pewnych wczesÂniejszych
autoroÂw, uznajaÎc ich sÂwiadectwo za decydujaÎce w sprawach spornych. Okazuje
sieÎ, zÇe najczeÎsÂciej powoøywano sieÎ tam na autorytet Tory MojzÇeszowej i ProrokoÂw (zwø. Izajasza), ale uznawano tezÇ wartosÂcÂ dowodowaÎ Pism (Daniel, Psalmy, Przysøowia). WidacÂ, zÇe wszystkie te ksieÎgi cieszyøy sieÎ wielkim znaczeniem.
Traktowano je jako søowo BozÇe, czy to spisane, czy chocÂby przekazane ustnie.
Ich przytoczenie konÂczy wszelkaÎ dyskusjeÎ na sporny temat. Nie wiemy, czy
w Qumran istniaøo jasne rozroÂzÇnienie pomieÎdzy zbiorem Pism (Ketubim) a innaÎ
10

Zob. R. Le DeÂaut, Septuaginta ± Biblia zapoznana, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 37(1984),
s. 454-470; W. Chrostowski, Literatura targumiczna a Septuaginta, ¹Colectanea Theologicaº
63(1993) nr 3, s. 49-68.
11
Zob. D.M. Carr, Canonization in the Context of Community. An Outline of the Formation of
the Tanakh and the Christian Bible, w: A Gift of God in Due Season, red. R.D. Weiss, D.M. Carr,
Sheffield 1997, s. 22-64.
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literaturaÎ autorytatywnaÎ. Znano tam jednak dwie kategorie ksiaÎg: Pisma sÂwieÎte
i inne pisma natchnione. Jak wiadomo, rozroÂzÇnienie to przetrwaøo w judaizmie,
o czym sÂwiadczaÎ dokumenty z I w. ery chrzesÂcijanÂskiej. Czwarta KsieÎga Ezdrasza wymienia najpierw 24 ksieÎgi sÂwieÎte, dosteÎpne dla wszystkich, ¹godnych
i niegodnychº; po nich zasÂ wylicza 70 innych, dosteÎpnych tylko ¹meÎdrcom
luduº (4 Ezd 14,45-47)12. Mamy tu wczesne sÂwiadectwo dwustopniowego zbioru literatury sakralnej, w ktoÂrym ¹apokryfyº stanowiaÎ najstarszy komentarz do
ksiaÎg ¹kanonicznychº i normatywnych13.
PodstawaÎ interpretacji Biblii w Qumran jest przekonanie, zÇe nadszedø kres
czasoÂw i zÇe gmina otrzymaøa dar natchnionego rozumienia peønego sensu Pism
sÂwieÎtych, ktoÂre stanowiaÎ organicznaÎ jednosÂcÂ. Takie przekonanie trudno zauwazÇycÂ w samym kopiowaniu reÎkopisoÂw biblijnych. KopisÂci wprawdzie harmonizujaÎ czasem i wyjasÂniajaÎ tekst, gøoÂwnie jednak troszczaÎ sieÎ o jego wierny
przekaz. RoÂwniezÇ wykøad tekstoÂw prawnych Tory jest zwykle dosøowny.
Eschatologiczne nastawienie komentatora przejawia sieÎ natomiast w radykalnym zaciesÂnianiu wymaganÂ Tory i w odrzucaniu kazÇdej innej formy wykøadu.
Stosunek gminy do søowa BozÇego wyrazÇa sieÎ najbardziej w interpretacji tekstoÂw prorockich (peszer): w kazÇdym zdaniu dawnego proroka widzi sieÎ sygnaøy
dla wspoÂøczesnego pokolenia, ktoÂre dosieÎga konÂca czasoÂw14.
JesÂli zatrzymalisÂmy sieÎ døuzÇej nad egzegezaÎ qumranÂskaÎ to dlatego, zÇe dokumentacja tej wspoÂlnoty jest wyjaÎtkowo bogata. Metody egzegetyczne, stosowane przez Mistrza SprawiedliwosÂci i jego zwolennikoÂw, zostaøy zresztaÎ przejeÎte i pogøeÎbione przez autoroÂw Nowego Testamentu i pisarzy judeochrzesÂcijanÂskich. Podzielali oni ten sam poglaÎd o tym, zÇe historia dzieli sieÎ na dwie
epoki: ¹sÂwiat obecnyº (hebr. `olam hahu') i ¹sÂwiat przyszøyº (`olam habba').
Dla zÇydoÂw jednak epoka ¹konÂcaº jeszcze nie nadeszøa, podczas gdy dla chrzesÂcijan rozpoczeÎøa sieÎ ona wraz z oreÎdziem i zbawczym dzieøem Jezusa Chrystusa.
W pismach Nowego Testamentu znajdujemy rozwinieÎcie metod interpretacji
biblijnej, jakie stosowano w oÂwczesnym judaizmie. SzczegoÂlne znaczenie miaøy
tu jednak dwie metody charakterystyczne dla gminy z Qumran: peszer i testimonium15. Dopiero definitywny rozøam pomieÎdzy judaizmem rabinackim
12

s. 403.

13

Tøum. S. MeÎdala, w: Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999,

Zarys problematyki zob. A. Tronina, Apokryfy Starego Testamentu. Historia publikacji
i obecny stan badanÂ, ¹CzeÎstochowskie Studia Teologiczneº 28(2000), s. 7-23.
14
WyczerpujaÎce omoÂwienie tego gatunku, charakterystycznego dla gminy z Qumran, przedstawiø ostatnio T.H. Lim, Pesharim, Sheffield 2002 (Companion to Qumran Scrolls 3). Szerszy
wykøad metod egzegetycznych w tekstach qumranÂskich zob. J.G. Campbell, The Exegetical Texts,
London 2004 (Companion to Qumran Texts 4).
15
Przykøady ich podajeÎ w ksiaÎzÇce Biblia w Qumran, s. 111-119. Szersze opracowanie tego
tematu zob. Ch. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutik der JuÈdischen Bibel und des Alten Testaments, Stuttgart 1996, s. 38-50.
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a chrzesÂcijanÂstwem katolickim, jaki dokonaø sieÎ w V/VI w., spowodowaø roÂwniezÇ wypracowanie przez obie religie odreÎbnych metod egzegezy biblijnej16.

1.2. OKRES KONTROWERSJI

Pisarze Nowego Testamentu majaÎ od poczaÎtku sÂwiadomosÂcÂ, zÇe paschalne
misterium meÎki i zmartwychwstania Chrystusa zmienia radykalnie sposoÂb czytania zÇydowskiej Biblii. MozÇe najlepiej wyrazÇa teÎ przemianeÎ List do HebrajczykoÂw, reinterpretujaÎc instytucje Starego Testamentu. W samym centrum
wywodu o wyzÇszosÂci nowego kultu nad dawnym pada kapitalne stwierdzenie:
¹Duch SÂwieÎty chciaø w ten sposoÂb pokazacÂ, zÇe dopoÂki istniaø pierwszy namiot,
jeszcze nie objawiøa sieÎ droga (hodos) do SÂwiaÎtyniº (Hbr 9,8). Nieco dalej ten
sam autor wyjasÂnia, zÇe teÎ nowaÎ, zÇyciodajnaÎ drogeÎ zapoczaÎtkowaø Jezus przez
ofiareÎ krzyzÇa: ¹Mamy wieÎc pewnosÂcÂ, bracia, zÇe wejdziemy do Miejsca SÂwieÎtego
dzieÎki krwi Jezusa. On zapoczaÎtkowaø dla nas nowy, zÇyciodajny sposoÂb posteÎpowania (hodos) poprzez ZasøoneÎ, ktoÂraÎ jest Jego ciaøoº (Hbr 10,19 n.)17. Co
wieÎcej, w Ewangelii sÂw. Jana sam Chrystus nazywa siebie ¹DrogaÎº (he hodos ±
J 14,6), po ktoÂrej ¹Duch Prawdyº poprowadzi ucznioÂw ku peøni prawdy
(J 16,13)18.
Same wieÎc teksty Nowego Testamentu wyznaczajaÎ metodeÎ interpretacji
Biblii w KosÂciele. ¹KosÂcioÂø zawsze uwazÇaø, zÇe Pisma narodu zÇydowskiego stanowiaÎ integralnaÎ czeÎsÂcÂ Biblii chrzesÂcijanÂskiejº19. Czytaø jednak te Pisma w kluczu chrystologicznym, jako wypeønienie proroctw zapowiadajaÎcych cierpienia
i przyszøaÎ chwaøeÎ Chrystusa (por. 1 P 1,11). StaÎd øatwo zrozumiecÂ, zÇe szczegoÂlnym autorytetem w KosÂciele cieszyøa sieÎ zawsze Septuaginta ze swaÎ ¹mesjanÂskaÎº lekturaÎ tekstu sÂwieÎtego20. Modlitewna lektura Biblii, a zwøaszcza Psaøterza, pozwoliøa juzÇ na przeøomie IV i V wieku wypracowacÂ przekonanie, zÇe
Chrystus obecny jest w caøym PisÂmie, zaroÂwno w Starym, jak w Nowym Testamencie21.
16
Zagadnienia te saÎ szeroko omawiane we wspoÂøczesnych opracowaniach historii teologii:
wystarczy tu przytoczycÂ krakowskaÎ serieÎ ¹MysÂl Teologicznaº, a w niej prace: J. DanieÂlou, Teologia
judeochrzesÂcijanÂska (2002), M. Simonetti, MieÎdzy dosøownosÂciaÎ a alegoriaÎ (2000) czy tezÇ J. Meier,
MieÎdzy Starym a Nowym Testamentem (2002).
17
Przekøad wøasny, zob. A. Tronina, Do HebrajczykoÂw. Søowo zacheÎty na dni ostatnie, CzeÎstochowa 1998, s. 130.
18
Por. W. Michaelis, art. hodos ktl., TWNT V, 104 n. List do Efezjan wprowadza neologizm
methodeia (Ef 4,14; 6,11) na oznaczenie metod szatanÂskich.
19
Papieska Komisja Biblijna, NaroÂd zÇydowski i jego SÂwieÎte Pisma w Biblii chrzesÂcijanÂskiej,
tøum. R. Rubinkiewicz, Kielce 2002, s. 23.
20
Zob. M. Harl, La Septante aux abords de l're chreÂtienne, w: G. Dorival i in., La Bible
grecque des Septante, Paris 1988, s. 282-288.
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Ta specyficznie chrzesÂcijanÂska lektura Biblii wiaÎzaøa sieÎ oczywisÂcie z metodami, ktoÂre wypracowaø judaizm rabinacki jeszcze przed swym rozstaniem
z KosÂcioøem powszechnym. Chodzi tu zwøaszcza o søawnaÎ zasadeÎ czterech sensoÂw biblijnych, wyrazÇonaÎ w sÂredniowiecznym adagium: ¹Littera gesta docet,
quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogiaº. Zasada ta
nawiaÎzuje wprost do rabinackiej reguøy streszczonej w akronimie PaRDeS
(pesÏat, remez, derasÏ, sod)22. Teologia sÂredniowieczna mocno podkresÂla podstawowe znaczenie sensu dosøownego, literalnego; dopiero na nim mozÇna opieracÂ duchowaÎ interpretacjeÎ Biblii w jej aspekcie moralnym, doktrynalnym czy
wreszcie eschatologicznym. TakaÎ naukeÎ, w oparciu o dzieøo sÂw. Augustyna De
doctrina christiana, gøosiø zwøaszcza Tomasz z Akwinu23.
SzczegoÂlnaÎ cechaÎ sÂredniowiecznej egzegezy katolickiej jest typologiczna
interpretacja Biblii. Tu roÂwniezÇ punktem wyjsÂcia jest zasada hermeneutyczna,
zwieÎzÂle sformuøowana przez sÂw. Augustyna: ¹w Starym (Testamencie) byø utajony Nowy i w Nowym widoczny jest Staryº24. Starotestamentowy typ nie tylko
odpowiada rzeczywistosÂci nowej ery, ale stanowi takzÇe jej antytezeÎ. Jezus,
podobnie jak Adam, jest poczaÎtkiem nowej ludzkosÂci, ale w przeciwienÂstwie
do Adama, ktoÂry przynioÂsø sÂmiercÂ, przynosi przebaczenie i zÇycie25.
Z umiøowaniem typologii wiaÎzÇe inna charakterystyczna cecha katolickiej
egzegezy. Jest niaÎ obfite wykorzystanie komentarzy patrystycznych i szukanie
w nich wspoÂlnej tradycji KosÂcioøa. Papieska Komisja Biblijna przypomina teÎ
cecheÎ sÂredniowiecznej egzegezy i zacheÎca do jej kontynuowania w badaniach
wspoÂøczesnych, chociazÇ zarazem krytycznie ocenia tendencje do nadmiernej
alegorezy.
Ojcowie uwazÇali BiblieÎ przede wszystkim za KsieÎgeÎ BozÇaÎ, wyjaÎtkowe dzieøo wyjaÎtkowego Autora. Wszelako nie redukowali ludzkich autoroÂw tylko do biernych narzeÎdzi
21

Zob. mojaÎ praceÎ: Psaøterz Biblii greckiej, Lublin 1996, a zwøaszcza obszernaÎ monografieÎ:
M. Fiedrowicz, Psalm vox totus Christi. Studien zu Augustins ¹Enarrationes in Psalmosº, Freiburg
im Br. 1997.
22
Dohmen (w: tenzÇe, Stemberger, dz. cyt., s. 37) kwestionuje starozÇytnosÂcÂ tej zasady rabinackiej. O chrzesÂcijanÂskiej zasadzie czterech sensoÂw biblijnych zob. H. de Lubac, ExeÂgeÁse meÂdieÂvale. Les quatre sens de l'Ecriture I-II, Paris 1959-1964.
23
Zob. A. Tronina, ¹Cor Christi Sacra Scripturaº. SÂw. Tomasz z Akwinu jako egzegeta,
¹CzeÎstochowskie Studia Teologiczneº 30(2002), s. 213-222, zwø. 220.
24 Â
Sw. Augustyn, Quaest. in Hept. 2,73 (przekøad: Problemy Heptateuchu, tøum. J. Sulowski,
cz. I, Warszawa 1990, s. 121).
25
E.E. Ellis, Interpretacja Starego Testamentu w Nowym, w: MieÎdzynarodowy komentarz do
Pisma SÂwieÎtego, red. W.R. Farmer, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 56. Fundamentalnym opracowaniem zagadnienia typologii biblijnej ciaÎgle pozostaje L. Goppelt, Typos. Die
typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen, GuÈtersloh 1939 (repr. 1966). Zob. tezÇ
A. Jankowski, Antytyp (Hbr 9,24; 1 P 3,21). DoniosøosÂcÂ hermeneutyczna terminu, w: SÂwiatøa Prawdy BozÇej. KsieÎdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. roczniceÎ urodzin, red. E. Szewc,
èoÂdzÂ 1996, s. 105-117.
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i umieli przypisacÂ takiej czy innej ksieÎdze, branej indywidualnie, cel szczegoÂlny. JednakzÇe w ich podejsÂciu jedynie w niewielkim stopniu byø uwzgleÎdniany rozwoÂj historyczny Objawienia. Wielu OjcoÂw KosÂcioøa przedstawia Logos, Søowo BozÇe, jako autora Starego Testamentu, twierdzaÎc w ten sposoÂb, zÇe caøe Pismo ma zasieÎg chrystologiczny [...].
Ojcowie czeÎsÂciej lub rzadziej posøugiwali sieÎ metodaÎ alegorycznaÎ, aby rozwiacÂ zgorszenie, ktoÂremu podlegali niektoÂrzy chrzesÂcijanie i przeciwnicy poganÂscy chrzesÂcijanÂstwa, majaÎc do czynienia z tym czy innym tekstem Biblii. JednakzÇe bardzo rzadko
niechali dosøownego czy historycznego znaczenia tekstoÂw [...]. Ojcowie KosÂcioøa, wyjasÂniajaÎc BiblieÎ, øaÎczaÎ i krzyzÇujaÎ interpretacje typologiczne i alegoryczne w sposoÂb
ogromnie trudny do rozwikøania, zawsze majaÎc na wzgleÎdzie cel duszpasterski i pedagogiczny26.

Ten krytyczny osaÎd tradycyjnej interpretacji Biblii w KosÂciele w niczym
nie umniejsza jej znaczenia dla rozwoju sÂredniowiecznej teologii. Trzeba
tezÇ podkresÂlicÂ otwarcie teologoÂw katolickich na zrozumienie znaczenia
sensu dosøownego. SzczegoÂlnie wpøywowa byøa pod tym wzgleÎdem szkoøa
w opactwie sÂw. Wiktora w ParyzÇu, zaøozÇona w roku 1110. Wydaøa ona
wybitnych hebraistoÂw i ozÇywiøa zainteresowanie krytykaÎ tekstu bliblijnego.
W poÂzÂniejszych wiekach kierunek ten rozwinaÎ uczeni dominikanÂscy (Mikoøaj Trevet) i franciszkanÂscy (Roger Bacon, Mikoøaj z Liry). Specjalistyczne studia nad jeÎzykiem i duchowosÂciaÎ hebrajskaÎ stanaÎ sieÎ mozÇliwe
dopiero w XVI wieku, kiedy to scholastyka przestanie dominowacÂ w egzegezie biblijnej. Prekursorami nowych praÎdoÂw saÎ Pico della Mirandola i Jan
Reuchlin, ktoÂrych fascynacja mysÂlaÎ hebrajskaÎ prowadzi azÇ do propagowania kabalistyki27.
Tak dochodzimy do poczaÎtkoÂw nowozÇytnej biblistyki, ktoÂra poøaÎczy wysiøki
badaczy zÇydowskich i chrzesÂcijanÂskich we wspoÂlnym szukaniu metod naukowej
egzegezy. Zanim jednak przejdziemy do omoÂwienia tego etapu, trzeba pokroÂtce omoÂwicÂ okres zamknieÎcia sieÎ judaizmu rabinicznego na wszelki kontakt
z chrzesÂcijanÂstwem. Okres ten zaczaÎø sieÎ juzÇ u schyøku starozÇytnosÂci, kiedy to
wspoÂlnota judeochrzesÂcijan doznaøa ostatecznie marginalizacji i zostaøa odrzucona zaroÂwno przez KosÂcioÂø powszechny jak i przez SynagogeÎ28. Judaizm rabinicznym odcina sieÎ coraz bardziej od mesjanÂskiej interpretacji Biblii i zamyka
sieÎ w samym teksÂcie, opatrujaÎc go drobiazgowymi komentarzami. Komentarze
26

Interpretacja Biblii w KosÂciele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistoÂw polskich, tøum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 74-75.
27
Zob. szerzej J. Homerski, Egzegeza biblijna ± sÂredniowiecze, w: Encyklopedia katolicka
(dalej EK), t. 4, kol. 716-719; J.H. Bantley, Interpretacja chrzesÂcijanÂska od sÂredniowiecza do
Reformacji, w: Søownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1996,
s. 226-228.
28
ZwieÎzøe omoÂwienie tematu, z odwoøaniem do bibliografii, zob. W. Chrostowski, JudeochrzesÂcijanÂstwo, EK, t. 8, kol. 214-217.
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te, zwane midraszami, przytaczajaÎ czeÎsto sprzeczne ze sobaÎ opinie roÂzÇnych
uczonych w PisÂmie. SkøadajaÎ sieÎ na nie zaroÂwno materiaøy homiletyczne (haggada), jak i interpretacje prawne (halaka).
ChcaÎc rozwiaÎzacÂ problem autorytetu i nie dopusÂcicÂ do interpretacji Pisma, ktoÂre byøyby
niezgodne z ich wøasnym rozumieniem Pisma, rabini byli zmuszeni podniesÂcÂ swoje
interpretacje do statusu roÂwnego statusowi samego Pisma: ich interpretacja staøa sieÎ
UstnaÎ ToraÎ i zostaøa zasadniczo wywiedziona od MojzÇesza. W rezultacie uczony byø
takzÇe osobaÎ natchnionaÎ, chociazÇ odroÂzÇniano jego natchnienie od natchnienia proroka29.

Rabini starozÇytni uøozÇyli listy norm hermeneutycznych (middot), obowiaÎzujaÎcych przy interpretacji Tory. NajwazÇniejsze z nich to 7 reguø Hillela, 13 reguø Jiszmaela oraz 32 reguøy Eliezera ben Jose30.
Normy rabinackie majaÎ charakter zaroÂwno nakazowy, jak i opisowy: dotyczaÎ zaroÂwno tego, jakie warunki winien speøniacÂ midrasz, jak i tego, czy te
warunki speønia on faktycznie. WspoÂøczesna analiza odkryøa w midraszu procesy egzegetyczne, ktoÂre nigdzie nie zostaøy formalnie wyrazÇone. Ich obecnosÂcÂ
mozÇna stwierdzicÂ juzÇ w pismach Filona; z kolei w apokryficznej KsieÎdze JubileuszoÂw i w qumranÂskim Zwoju SÂwiaÎtynnym pojawia sieÎ roszczenie do uzupeønienia Pisma przez drugaÎ, ustnaÎ ToreÎ31.
Â èPRACA W KRYTYCZNYCH BADANIACH NAD BIBLIAÎ ST
1.3. WSPO

Podstawowe metody rabinackiej interpretacji Biblii przetrwaøy w judaizmie
azÇ do czasoÂw nowozÇytnych. Pierwszym radykalnym zerwaniem z tradycjaÎ jest
dzieøo Barucha Spinozy (1632-1677), beÎdaÎce zwiastunem krytycznej, historycznej interpretacji Biblii32. Potrzeba beÎdzie jednak jeszcze dwustu lat, aby zÇydowscy egzegeci wøaÎczyli sieÎ w nurt naukowej biblistyki europejskiej. W kazÇdym razie punktem wyjsÂcia dla wspoÂlnych badanÂ chrzesÂcijan i zÇydoÂw staøy sieÎ
krytyczne uwagi Spinozy na temat autorstwa PieÎcioksieÎgu33. Obecnie wzajemne zblizÇenie na polu badanÂ Biblii Hebrajskiej, ktoÂra jest zarazem Starym Testamentem chrzesÂcijan, zaowocowaøo wspoÂøpracaÎ w roÂzÇnych dziedzinach. Przy29
P.S. Alexander, Historia interpretacji, w: Søownik wiedzy biblijnej, s. 216. Autor ten przytacza tu zdanie z Talmudu BabilonÂskiego: ¹Od zniszczenia SÂwiaÎtyni proroctwo zostaøo zabrane
prorokom i udzielone meÎdrcom!º (bBB 12a).
30
SzczegoÂøowe ich omoÂwienie daje H.L. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch, MuÈnchen 19766, s. 95-108. Zob. tezÇ Dohmen, Stemberger, dz. cyt., s. 83-101.
31
Zob. Alexander, art. cyt., s. 219; D. Munoz Leon, Egzegeza rabinacka, w: MieÎdzynarodowy
komentarz do Pisma SÂwieÎtego, red. W.R. Farmer, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2000,
s. 40-42.
32
B. Spinoza, Tractatus Teologico-Politicus (1677), wyd. kryt. red. G. Gawlick, F. NiewoÈhner,
Opera lateinisch und deutsch, Darmstadt 1979.
33
Popularne wprowadzenie w poczaÎtki metody historyczno-krytycznej daje J.H. Rogerson,
Powstawanie PieÎcioksieÎgu. Cztery wykøady, tøum. B. Gryczan, PoznanÂ 2006.
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køadem mozÇe tu bycÂ mieÎdzywyznaniowy komentarz biblijny Anchor Bible,
w ktoÂrym poszczegoÂlne ksieÎgi opracowujaÎ egzegeci chrzesÂcijanÂscy roÂzÇnych wyznanÂ wspoÂlnie z zÇydowskimi. Monumentalny søownik teologiczny do ST
(TWAT) jest roÂwniezÇ przykøadem mieÎdzywyznaniowej i mieÎdzyreligijnej
wspoÂøpracy. Wreszcie dawno oczekiwana publikacja tekstoÂw znad Morza Martwego staøa sieÎ mozÇliwa dzieÎki poszerzeniu zespoøu wydawcoÂw o badaczy zÇydowskich. Wszystkie te prace przedstawimy obecnie w drugiej czeÎsÂci artykuøu
juzÇ nie w porzaÎdku historycznym, lecz bardziej systematycznym34.
Â èCZESNYCH BADAN
Â NAD STARYM TESTAMENTEM
2. METODOLOGIA WSPO

Zagadnieniu temu posÂwieÎcony zostaø odreÎbny dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z roku 1993, znany w trzech przekøadach polskich35. Dokument ten
skøada sieÎ z czterech rozdziaøoÂw, ktoÂre kolejno omawiajaÎ: I. Metody i podejsÂcia
do interpretacji Biblii; II. Zagadnienia hermeneutyczne; III. Wymiary specyficzne katolickiej interpretacji Pisma SÂwieÎtego; IV. Interpretacja Biblii w zÇyciu
KosÂcioøa. Rzymski dokument spotkaø sieÎ z zÇyczliwym przyjeÎciem nie tylko
w sÂrodowiskach katolickich36.
PoniewazÇ niniejszy artykuø jest tylko ogoÂlnaÎ prezentacjaÎ zagadnienia, nie
mozÇemy sieÎ w nim zajaÎcÂ gøeÎbszaÎ analizaÎ wspomnianego dokumentu. Przedstawimy natomiast omawiane w nim metody, grupujaÎc je wedøug kryterioÂw czasowych (diachroniczne, achroniczne i synchroniczne), zgodnie z sugestiaÎ nowego podreÎcznika metodologii Starego Testamentu37.

2.1. DIACHRONIA: METODY HISTORYCZNO-KRYTYCZNE

PoniewazÇ metody te saÎ najlepiej opisane i z powodzeniem stosowane roÂwniezÇ w polskiej biblistyce38, tutaj ograniczymy sieÎ tylko do ogoÂlnego przesta34
HistorieÎ tych badanÂ syntetycznie przedstawia art. A. Suelzer i J. Kselmann, WspoÂøczesne
studia nad Starym Testamentem, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer,
R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1709-1732.
35
Bpa K. Romaniuka (PoznanÂ 1994), ks. T. Jelonka (KrakoÂw 1998) i ks. R. Rubinkiewicza
(Warszawa 1999). Ten ostatni przekøad zaopatrzony zostaø w obszerny komentarz polskich biblistoÂw.
36
Zob. O.H. Steck, Old Testament exegesis: a guide to the methodology, Atlanta 19982;
T. Meadowcroft, Method and Old Testament theology: Barr, Brueggemann and Goldingay considered, ¹Tyndale Bulletinº 57(2006), s. 35-56.
37
Metodologia dell'Antico Testamento, red. H. Simian-Yofre, Bologna 1995 (repr. 2002).
38
Zob. J. Szlaga, Hermeneutyka biblijna, w: WsteÎp ogoÂlny do Pisma SÂwieÎtego, red. J. Szlaga,
PoznanÂ 1986, s. 184-220. Por. tezÇ F.G. Downing, Metoda historyczno-krytyczna, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, Warszawa 2005, s. 567-568.
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wienia ich zaøozÇenÂ. Praktycznie byøy one znane juzÇ w starozÇytnosÂci, gdyzÇ w procesach saÎdowych trzeba byøo poddacÂ badaniu sÂwiadkoÂw i dokumenty pisane.
W sÂwiecie grecko-rzymskim historycy (np. JoÂzef Flawiusz) musieli krytycznie
ocenicÂ dosteÎpne im zÂroÂdøa informacji. W czasach nowozÇytnych uprawianiu
literackiej krytyki Biblii sprzyjaøy poglaÎdy deistoÂw angielskich (XVII w.), encyklopedystoÂw francuskich (XVIII w.), a zwøaszcza niemieckich racjonalistoÂw
(w. XIX). W Niemczech tezÇ uksztaøtowaøy sieÎ w XX w. szczegoÂøowe metody
badanÂ literackich nad tekstem biblijnym i nad jego formaÎ39. Mamy wieÎc z jednej
strony, uzÇywajaÎc pojeÎcÂ niemieckich, takie metody, jak Literarkritik, Redaktionskritik, Kompositionskritik, UÈberlieferungskritik czy Quellenkritik.
SposÂroÂd tych pojeÎcÂ tylko pierwsze wymaga wyjasÂnienÂ. Nie chodzi tu bowiem o ¹krytykeÎ literackaÎº w sensie uzÇywanym w literaturoznawstwie, lecz
o ¹studium budowy tekstuº jako metodeÎ roÂzÇnaÎ od ¹studium tradycjiº, zajmujaÎcego sieÎ wyodreÎbnieniem ustnych tradycji obecnych w teksÂcie40. Obok tego
podstawowego studium nad wewneÎtrznaÎ budowaÎ tekstu mamy metody badanÂ
nad redakcjaÎ (czy tezÇ kompozycjaÎ) tekstu, a takzÇe przekazu tegozÇ tekstu zaroÂwno w tradycji ustnej (UÈberlieferung), jak i w zÂroÂdøach pisanych (Quellen).
Dopiero po tych badaniach wsteÎpnych przechodzi biblista do studium nad
formami literackimi zawartymi w badanym teksÂcie. Tu z kolei mozÇna wymienicÂ
trzy zasadnicze metody: Formkritik, Gattungskritik oraz Traditionskritik. Unikamy w ich prezentacji stosowania rozpowszechnionych terminoÂw Formgeschichte czy Traditionsgeschichte. Nie oznaczajaÎ one bowiem samych metod,
lecz mozÇliwe rezultaty stosowania metod historyczno-krytycznych41.
Studium form i rodzajoÂw literackich, a takzÇe tradycji religijnych42, obecnych w tekstach ST, okazuje sieÎ bardzo przydatne dla badania sÂrodowiska
kulturowego, w ktoÂrym rozwijaøa sieÎ mysÂl autoroÂw natchnionych. Pozwala
tezÇ uchwycicÂ powiaÎzania roÂzÇnych elementoÂw tradycji obecnych w dziejach Izraela, tych dla niego oryginalnych i tych, ktoÂre przenikaøy do jego kultury
z tradycji narodoÂw osÂciennych. Wszystkie prezentowane tu metody noszaÎ nazweÎ synchronicznych, gdyzÇ wspoÂlnaÎ ich cechaÎ jest uwzgleÎdnienie zmiennej
kategorii czasu (chronos), majaÎcej wielki wpøyw na przekaz niezmiennego oreÎdzia BozÇego za posÂrednictwem (dia) natchnionych pisarzy.
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PrzeglaÎd tych metod i sposoboÂw podejsÂcia do tekstu ST daje np. G. Fohrer, Methoden und
Moden in der alttestamentlichen Wissenschaft, ZAW 100(1988), s. 243-254.
40
SzczegoÂøowe omoÂwienie wyliczonych tu metod znajdzie czytelnik w nasteÎpnym art.:
W. Chrostowski, Zarys metodologii biblistyki Nowego Testamentu.
41
Zob. Metodologia dell'Antico Testamento, s. 84.
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Por. D.V. Way, Historia tradycji, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 255-258.
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2.2. ACHRONIA: METODY STRUKTURALISTYCZNE

Inaczej jest w przypadku wspoÂøczesnych metod badawczych, zwiaÎzanych
z filozofiaÎ francuskiego strukturalizmu. Tutaj kwestie tyczaÎce czasu powstania
utworu saÎ zupeønie pomijane (achronia). StrukturalisÂci wychodzaÎ od pewnych
zaøozÇenÂ, ktoÂre definiujaÎ w opozycji do metod historyczno-krytycznych. Tamte
metody podkresÂlajaÎ, zÇe jeÎzyk jest tylko narzeÎdziem, ktoÂre czøowiek mozÇe wykorzystacÂ do odtwarzania procesu historycznego i nadaniu mu nowych znaczenÂ. Egzegeza musi wieÎc bycÂ sÂcisÂle historyczna, objawiajaÎc obiektywnaÎ prawdeÎ ukrytaÎ w faktach. PojeÎcie prawdy wiaÎzÇe sieÎ tu z obiektywizmem historycznym: prawdziwe jest to, co obiektywne; Biblia moÂwi prawdeÎ, o ile stwierdza
obiektywne fakty. Kto chce zachowacÂ religijnaÎ wartosÂcÂ Biblii, ten musi uznacÂ
opisane w niej fakty za historycznie obiektywne. Ten zasÂ, kogo nie interesujaÎ
wartosÂci religijne, odrzuca wieÎkszosÂcÂ tekstoÂw biblijnych jako nieprawdziwe,
gdyzÇ nie dajaÎ sieÎ one zweryfikowacÂ obiektywnie.
KwestionujaÎc zaøozÇenia metod historyczno-krytycznych, strukturalisÂci definiujaÎ metody wøasne. W ich przekonaniu jeÎzyk jest samoistnaÎ kategoriaÎ, a nie
tylko narzeÎdziem dosteÎpu do czegosÂ innego, np. do historii. Znaczenie nadajaÎ
jeÎzykowi nie jego uzÇytkownicy; jest ono jego wewneÎtrznaÎ cechaÎ i narzuca sieÎ
czøowiekowi, ktoÂry jednak mozÇe tworzycÂ nowe znaczenia. PrzenoszaÎc to pojeÎcie na problem autorstwa tekstu mozÇna powiedziecÂ, zÇe autor jest zalezÇny od
znaczenÂ strukturalnych, obecnych w jeÎzyku; mozÇe je tylko biernie przyswajacÂ
i nieznacznie modyfikowacÂ. Skoro jeÎzyk jest ¹siedliskiem bytuº (Heidegger), to
mozÇna powiedziecÂ, zÇe autor zamieszkuje w jeÎzyku jak w domu: mozÇe go ozdabiacÂ, ale nie modyfikowacÂ.
RozwijajaÎc klasyczne rozroÂzÇnienie pomieÎdzy ¹jeÎzykiemº (langue) a ¹mowaÎº (parole), strukturalisÂci zajmujaÎ sieÎ wyøaÎcznie ¹jeÎzykiemº i jego znaczeniem. Nie interesuje ich zatem autor tekstu ani to, co zamierzaø on przekazacÂ.
StarajaÎ sieÎ natomiast odkrycÂ struktury jeÎzykowe, narratywne baÎdzÂ mityczne,
niezalezÇnie od tego, czy byøy one zamierzone przez autora. Egzegeza strukturalna zajmuje sieÎ wyøaÎcznie tymi strukturami, ktoÂre zostaøy ¹daneº, zanim
jeszcze autor przystaÎpiø do pracy i usÂwiadomiø je sobie. Przedmiotem badanÂ
strukturalistycznych saÎ zaøozÇenia kulturowe (kody), lingwistyczne (struktury
wypowiedzi) i antropologiczne (patterns czøowieka jako takiego).
Znaczenie jeÎzyka pojmujaÎ strukturalisÂci jako system wzajemnych relacji,
rozroÂzÇnienÂ, przeciwienÂstw, kontrastoÂw ± w teksÂcie i poza nim. Znaczenie nalezÇy wieÎc do samej struktury tekstu. Zamiast badacÂ znaczenie tekstu, w terminologii Greimasa43 moÂwi sieÎ o ¹efekcie znaczeniaº (l'effet de sens), podobnie
jak sens dzÂwieÎku obecny jest w samej jego strukturze. PojeÎcia te mozÇna wyjasÂnicÂ z pomocaÎ obrazu tkania arrasu. Wynik pracy tkacza zalezÇny jest od
43
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materiaøu, jakiego mu dostarczono, ale i od jego wøasnych zdolnosÂci. JesÂli
korzysta on z wyblakøych nici i prymitywnego warsztatu, dzieøo jego beÎdzie
roÂwnie prymitywne, chocÂby miaø w umysÂle najwspanialszy wzorzec. Wynik jego
pracy to wøasÂnie ¹efekt tkaninyº44. Ponadto z pomocaÎ tych samych nici i warsztatu (struktury podstawowe) mozÇna wykonacÂ roÂzÇne arrasy. Specjalista mozÇe na
podstawie koloroÂw i typu tkaniny okresÂlicÂ wiek i pochodzenie danego arrasu.
Strukturalizm lingwistyczny (podobnie jak antropologiczny) nie interesuje
sieÎ wieÎc produktem konÂcowym (np. arrasem wyobrazÇajaÎcym pokøon Trzech
KroÂli), lecz samymi strukturami, ktoÂre tylko czeÎsÂciowo dadzaÎ sieÎ modyfikowacÂ.
Podobnie jak same struktury, tak i ¹znaczeniaº strukturalne (¹efekty tkaninyº)
mogaÎ bycÂ roÂzÇnorodne. Egzegeta posøugujaÎcy sieÎ tymi metodami mozÇe skoncentrowacÂ sieÎ na jednym tylko znaczeniu baÎdzÂ wydobycÂ ich wieÎcej, podobnie
jak zreÎczny tkacz. W egzegezie strukturalistycznej nie moÂwi sieÎ zatem, zÇe dany
tekst mozÇe miecÂ tylko jeden sens.
NarzeÎdzia pracy metodami strukturalistycznymi definiowane saÎ roÂzÇnie, zalezÇnie od szkoøy, z jakiej wyszedø dany badacz. Greimas, w oparciu o prace
Proppa45, zbudowaø model analizy strukturalnej obejmujaÎcy nasteÎpujaÎce elementy: 1) trzy elementy konstytutywne opowiadania (sekwencje narratywne,
syntagmy narratywne i zdania narratywne); 2) dwa narzeÎdzia analizy, ktoÂre
stosujaÎ sieÎ do elementoÂw konstytutywnych na poziomie powierzchniowym
(model aktancjalny i model funkcjonalny); 3) narzeÎdzie analizy gøeÎbokich
struktur tekstu: tzw. kwadrat semiotyczny46.
NajwieÎkszaÎ søabosÂcÂ zasygnalizowanych tu metod strukturalistycznych stanowi brak zainteresowania intencjaÎ tekstu czy wreÎcz negowanie mozÇliwosÂci
takiej intencji. ZaøozÇenie takie jest uprawnione i konieczne w antropologii
kultury. Sprawy majaÎ sieÎ jednak zupeønie inaczej, gdy chodzi o tekst spisany,
ktoÂry zakøada istnienie konkretnego nadawcy i odbiorcy. Metody strukturalizmu zastosowane do literatury, zwøaszcza biblijnej, redukujaÎ rozmoweÎ osobistaÎ
(parole) do przypadkowej konkretyzacji jeÎzyka (langue). ProÂba ustalenia
obiektywnych struktur konkretnego dyskursu (opowiadania) prowadzi do zaprzeczenia wolnosÂci autora i do uznania go za przypadkowe narzeÎdzie jeÎzyka,
ktoÂry kieruje sieÎ wøasnymi prawami.
TeÎ podstawowaÎ søabosÂcÂ strukturalizmu potwierdza mnoÂstwo bezuzÇytecznych formuø, ktoÂre usiøujaÎ zdefiniowacÂ konkretny tekst. ChociazÇ jeÎzyk, kultura
i natura ograniczajaÎ autora, to jednak zostawiajaÎ mu margines wolnosÂci. Bez
tego dosÂwiadczenia wolnosÂci autora, jeÎzyk staje sieÎ martwy. Ulubione søowo
44

PoroÂwnanie wzieÎte od D. Patte (What is Structural Exegesis?, Philadelphia 1976), rozwija
H. Simian-Yofre w pracy zbior. Metodologia dell'Antico Testamento, s. 123 n.
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E.W. Propp, Morfoøogija skazki, Leningrad 1928 (Moskwa 19602; przekøad pol. w skroÂcie:
Morfologia bajki, oprac. S. Balbus, ¹PamieÎtnik Literackiº 59(1968) z. 4.
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Szersze omoÂwienie tych metod zob. Metodologia dell'Antico Testamento, s. 121-136. Por.
tezÇ H.J.B. Combrink, Strukturalizm, w: Søownik wiedzy biblijnej, s. 718-720.
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strukturalistoÂw to termin grille, ¹krataº; termin ten jest zarazem programem
i przestrogaÎ przed utrataÎ wolnosÂci. Nic dziwnego, zÇe w biblistyce metody proponowane przez francuskich strukturalistoÂw przeszøy niemal bez echa47. Tym
razem metody achroniczne, przejeÎte z zÇydowskich targumoÂw, wprowadziøy
badaczy w sÂlepy zauøek dekonstrukcjonizmu.

2.3. SYNCHRONIA: ANALIZA NARRATYWNA

OdpowiedziaÎ na niedostatki metod achronicznych, lekcewazÇaÎcych kategorie czasowe, byøo pojawienie sieÎ nowej metody egzegetycznej, zwanej ¹narratologiaÎº. PodkresÂla ona pytania, jakie tekst stawia czytelnikowi, i zwraca uwageÎ
na luki, ktoÂre przerywajaÎ tok narracji. Istotne dla tej metody jest to, zÇe wszystkie te wskazoÂwki literackie stanowiaÎ sygnaøy wysyøane do czytelnika. Czytelnik
jest tu roÂwnie wazÇny jak narrator. Brak odpowiedzi na pytania stawiane w teksÂcie sprawia, zÇe tekst pozostaje niekompletny. Opowiadanie wymaga wieÎc czynnego udziaøu ze strony lektora, aby mogøo speønicÂ swe zadanie. OczywisÂcie
zadanie to jest sÂcisÂle okresÂlone, a narratologia okresÂla jego zasady. Opowiadania saÎ ¹usÂpioneº, dopoÂki lektor nie wyrwie ich ze snu48.
¹Narratologiaº, czyli narratywne studium opowiadanÂ, wyrosøa na bazie
wspoÂøczesnej lingwistyki i krytyki literackiej. JednoczesÂnie, podobnie jak metody achroniczne, przesuwa ona punkt cieÎzÇkosÂci badanÂ na sam tekst, lekcewazÇaÎc jego zakorzenienie w czasie. W odniesieniu do Pisma SÂwieÎtego oznacza to
odebranie mu charakteru dokumentu historycznego i sprowadzenie go do roli
subiektywnej literatury. Jest to niewaÎtpliwie dziedzictwo filozofii osÂwiecenia,
ktoÂra zredukowaøa natchnienie Biblii do poziomu pieÎkna estetycznego (belle
lettre). O ile jednak w metodologii strukturalizmu zanegowano nawet Boskie
autorstwo KsiaÎg sÂwieÎtych, to narratologia køadzie nacisk na oreÎdzie zawarte
w teksÂcie. Jako odreÎbna metoda interpretacji Biblii powstaøa ona w latach 80.
ubiegøego stulecia, roÂwniezÇ pod wpøywem badaczy zÇydowskich49.
Podstawowe pojeÎcia tej metody (¹opowiesÂcÂº, ang. story, i ¹fabuøaº, ang.
plot) zostaøy zapozÇyczone z badanÂ literackich. Zastosowanie ich do badanÂ nad
47
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BibliaÎ powoduje zakwestionowanie tradycyjnych granic dzielaÎcych historieÎ od
literatury. Aktywna lektura tekstu biblijnego nie roÂzÇni sieÎ wieÎc niczym od
analizowania fikcji literackiej. PrzesunieÎcie akcentu z historii (history) na opowiesÂcÂ (story) sprawiøo, zÇe w Biblii przestano dostrzegacÂ zÂroÂdøo historyczne,
a zaczeÎto jaÎ traktowacÂ jako literatureÎ fabularnaÎ50. Jedynym usteÎpstwem na
rzecz sakralnej lektury Biblii byøo zapozÇyczone od Arystotelesa rozroÂzÇnienie
pomieÎdzy waÎtkiem fabularnym (gr. peripetia) a waÎtkiem objawionym (gr. anagnorisis).
NiewaÎtpliwym plusem analizy narratywnej jest przeniesienie do badanÂ nad
BibliaÎ metody, ktoÂra pozwala jaÎ interpretowacÂ roÂwniezÇ jako zbioÂr opowiadanÂ,
a nie samych tylko dokumentoÂw historycznych. SøuzÇaÎ temu zwøaszcza nowe
ujeÎcia gramatyki hebrajskiej, akcentujaÎce roleÎ czasownika51. Analiza narratywna stawia sobie za gøoÂwny cel wniknieÎcie w sÂwiat opowiadanÂ. Jej narzeÎdzia
natomiast saÎ mniej przydatne do analizowania powiaÎzanÂ opowiadanÂ ze sÂwiatem dosÂwiadczenÂ historycznych: tutaj najbardziej skuteczne pozostajaÎ klasyczne metody egzegezy historyczno-krytycznej. Egzegeta winien umiejeÎtnie dobieracÂ narzeÎdzia badawcze, najbardziej stosowne do pracy, ktoÂrej zamierza sieÎ
oddacÂ.

* * *

Dobrym przykøadem wspoÂøpracy interdyscyplinarnej nad tekstem biblijnym jest ksiaÎzÇka napisana wspoÂlnie przez biblisteÎ (A. Lacocque) i filozofa
(P. Ricoeur) reprezentujaÎcego mysÂl hermeneutycznaÎ52. W przyszøosÂci podobne
prace beÎdaÎ w stanie zniwelowacÂ przepasÂcÂ, jaka ciaÎgle dzieli odmienne podejsÂcia
do Biblii. Nie bez znaczenia jest wspoÂlne szukanie korzeni biblijnych przez
uczonych chrzesÂcijanÂskich i zÇydowskich. Dla chrzesÂcijan drogaÎ jest Chrystus,
dla zÇydoÂw jest niaÎ Tora. Jedni i drudzy szukajaÎ jednak celu swej drogi w sÂwietle
Objawienia, zanoszaÎc do wspoÂlnego Boga teÎ samaÎ modlitweÎ: ¹Twoje søowo jest
lampaÎ dla mych krokoÂw i sÂwiatøem na mojej sÂciezÇceº (Ps 119,105). W nauce
KosÂcioøa Biblia Hebrajska stanowi pierwszaÎ czeÎsÂcÂ Biblii chrzesÂcijan. ZÇydzi
mesjanÂscy odkryli juzÇ, zÇe ¹Jeszua jest Tym, w ktoÂrym wypeøniøy sieÎ Pismaº53.
Metodologia badanÂ nad oreÎdziem Starego Testamentu domaga sieÎ wspoÂlnej
refleksji roÂwniezÇ nad przesøaniem Nowego Testamentu. SÂw. Paweø wyraziø za50
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sadeÎ jednosÂci Biblii w søawnym stwierdzeniu: ¹Wypeønieniem (telos) Prawa jest
Chrystusº (Rz 10,4).
Methodological Research on the Message of OT
Summary
The article is based mainly on the Pontifical Biblical Commission's document
Interpretation of the Bible in the Church (1993), but it also refers to The Jewish People
and his Holy Scriptures in the Christian Bible (2001). The first part of the article deals
with an outline of the history of OT Exegesis, particularly the common heritage of
Samaritan, Jewish and Christian faith. The second part describes modern methods
and approaches of biblical enquiry.
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