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ZARYS METODOLOGII BIBLISTYKI NOWEGO TESTAMENTU

Metodologia jest naukaÎ o metodach dziaøalnosÂci naukowej i stosowanych
w niej procedurach badawczych. Przedmiotem nauk biblijnych, czyli biblistyki,
saÎ ksieÎgi nalezÇaÎce do kanonu Pisma SÂwieÎtego, ktoÂrych naukowy wykøad i interpretacja posøugujaÎ sieÎ okresÂlonaÎ metodologiaÎ, zasÂ w celu wøasÂciwego i peøniejszego poznania i zrozumienia oreÎdzia biblijnego nasÂwietlajaÎ kontekst i sÂrodowisko, w ktoÂrym Biblia powstaøa. PrzyjmujaÎc uzgodnione i sprawdzone zasady,
biblisÂci rozwiaÎzujaÎ rozmaite trudnosÂci i problemy, prowadzaÎ debaty i dyskusje
na temat Biblii, jej genezy, tresÂci i przenaczenia oraz dochodzaÎ do wiarygodnych ustalenÂ dotyczaÎcych intepretacji ksiaÎg sÂwieÎtych1.
Biblia chrzesÂcijanÂska skøada sieÎ z dwoÂch czeÎsÂci: Starego i Nowego Testamentu. Badania naukowe wymagajaÎ tej samej, a zarazem czeÎsÂciowo orygianlnej dla kazÇdej z nich metodologii. O specyfice NT decyduje w duzÇej
mierze to, zÇe powstaø w znacznie kroÂtszym czasie nizÇ ST, oraz zostaø napisany
w jednym, a mianowicie greckim jeÎzyku. Metodologia biblistyki NT ma na
celu ustalenie oraz zastosowanie metod, procedur i sposoboÂw podejsÂcia, ktoÂre pozwalajaÎ w naukowy sposoÂb czytacÂ i tøumaczycÂ drugaÎ czeÎsÂcÂ Biblii chrzesÂcijanÂskiej, a takzÇe wyjasÂniacÂ jej genezeÎ, sÂrodowisko i okolicznosÂci, w jakich
powstaøa, przedstawiacÂ pierwotne znaczenie tekstoÂw oraz ich pierwszych
adresatoÂw2.

1

A. Baum, Nauki biblijne, w: Praktyczny søownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tøum.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994, kol. 798-798; J. Riches, Metodologia, w: Søownik
hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski
(Prymasowska Seria Biblijna [dalej: PSB] 25), Warszawa 2005, s. 568-571. Niniejsze opracowanie
poprzestaje na przykøadowych referencjach bibliograficznych z zakresu pisÂmiennictwa na poruszane tematy istniejaÎcego w jeÎzyku polskim.
2
Por. K. Romaniuk, Wprowadzenie metodologiczne do Nowego Testamentu, PoznanÂ±Warszawa±Lublin 1966; Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.
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1. PRZEKèADY BIBLII

Punkt oparcia dla kazÇdego studium Biblii stanowi tekst ksiaÎg sÂwieÎtych. Ten,
z ktoÂrym mamy do czynienia w poczaÎtkach pracy naukowej nad NT, a takzÇe
w uprawianiu teologii rozumianej jako fides quaerens intellectum, ¹wiara szukajaÎca zrozumieniaº, pochodzi z przekøadoÂw Pisma SÂwieÎtego3. W ostatnich
dziesieÎcioleciach, przede wszystkim w rezultacie ¹wiosny biblijnejº zapoczaÎtkowanej przez II SoboÂr WatykanÂski (1962-1965), ukazaøo sieÎ w Polsce kilkanasÂcie przekøadoÂw NT, najwieÎcej katolickich, a takzÇe dokonanych przez przedstawicieli innych wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich, zwøaszcza protestantoÂw, oraz przekøad ekumeniczny4. NalezÇy zwracacÂ uwageÎ, czy przekøad, ktoÂrym dysponujemy, zostaø dokonany z jeÎzyka oryginalnego, czy tezÇ z innego przekøadu, np.
z øacinÂskiej Wulgaty. Bardzo wazÇne jest staranne odroÂzÇnianie przekøadoÂw dosøownych od literackich, w ktoÂrych wyrazÂnie dochodzi do gøosu kunszt poetycki
i wyobrazÂnia tøumaczy. MogaÎ one zawieracÂ wartosÂciowe intuicje translatorskie,
ale bywajaÎ blizÇsze parafrazom tekstu biblijnego. Praca naukowa nad BibliaÎ
mozÇe polegacÂ na zbieraniu, zestawianiu, poroÂwnywaniu i ocenianiu wspoÂøczesÂnie dokonanych przekøadoÂw wybranych perykop czy ksiaÎg NT5, a takzÇe ich
wykorzystywaniu do nasÂwietlenia i wyjasÂniania okresÂlonych problemoÂw oraz
kwestii biblijnych i teologicznych.
WsÂroÂd dokonanych wspoÂøczesÂnie tøumaczenÂ Biblii na jeÎzyk polski szczegoÂlne miejsce zajmuje Biblia TysiaÎclecia (BT), poniewazÇ jest to przekøad oficjalny,
zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu do uzÇytku liturgicznego i pastoralnego w KosÂciele katolickim w Polsce. Istnieje pieÎcÂ kolejnych wydanÂ BT, opublikowanych w latach 1965-2000, roÂzÇniaÎcych sieÎ ± czasami znacznie ± mieÎdzy
sobaÎ. MajaÎc na wzgleÎdzie nauki teologiczne inne nizÇ biblistyka, np. teologieÎ
dogmatycznaÎ, fundamentalnaÎ czy moralnaÎ, wøasÂnie BT (zawsze trzeba zaznaczacÂ, o ktoÂre wydanie chodzi) stanowi punkt oparcia do uprawiania teologii.
Przekøadanie Nowego Testamentu na jeÎzyk polski ma døugaÎ i pieÎknaÎ tradycjeÎ, ktoÂra sieÎga sÂredniowiecza6. W ciaÎgu ponad tysiaÎca lat wiary i pobozÇnosÂci
chrzesÂcijanÂskiej na naszych ziemiach ukazaøo sieÎ wiele caøosÂciowych i czeÎsÂciowych tøumaczenÂ, zaroÂwno dosøownych, jak i literackich. WyjaÎtkowe miejsce
R.E. Brown, D.W. Johnson, K. O'Connell, Tekst i przekøady Pisma SÂwieÎtego, w: Katolicki
komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (PSB 17), Warszawa 2004,
s. 1660-1708.
4
Zob. W. Chrostowski, Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku, w: Katolicki
komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol W. Chrostowski (PSB 17), Warszawa 2004, s. 1771-1773.
5
Zob. np. W. Chrostowski, OkolicznosÂci narodzin Jezusa wedøug Mt 1,18-25 w najnowszych
polskich przekøadach biblijnych, w: ¹ZÇyjemy dla Panaº (Rz 14,8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie
J. Jezierskiej OSU (Rozprawy i Studia Biblijne [dalej: RSB] 23), Warszawa 2006, s. 90-110.
6
TenzÇe, Biblia polska, w: ChrzesÂcijanÂstwo a kultura, red. R. Bartnicki, W. Kawecki, Warszawa 2006, s. 117-131.
3
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zajmuje wsÂroÂd nich Pismo SÂwieÎte w przekøadzie ks. Jakuba Wujka (1599), ktoÂre
przez prawie cztery stulecia, do poøowy XX w., pozostawaøo BibliaÎ KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, a korzystali z niego cheÎtnie takzÇe chrzesÂcijanie innych
wyznanÂ7. Obecnie stanowi nie tylko wspaniaøy zabytek pieÎknej polszczyzny,
lecz i bezcenne sÂwiadectwo czytania oraz rozumienia Starego i Nowego Testamentu w sÂwietle potrydenckiej tradycji katolickiej. Powinno sieÎ do niego
wracacÂ w pracy naukowej nad obiema czeÎsÂciami Biblii chrzesÂcijanÂskiej, tym
bardziej zÇe w konteksÂcie jubileuszu 400. rocznicy ukazaøo sieÎ znakomite wydanie przyblizÇajaÎce Wujkowy tekst Starego i Nowego Testamentu8. Badania
naukowe dawnych i wspoÂøczesnych przekøadoÂw NT na jeÎzyk polski to wyjaÎtkowo obiecujaÎce i pøodne pole wspoÂøpracy interdyscyplinarnej, w ktoÂrej znaczaÎcaÎ roleÎ majaÎ do odegrania zwøaszcza jeÎzykoznawcy i badacze polszczyzny9,
natomiast biblisÂci i teologowie mogaÎ wniesÂcÂ duzÇy wkøad w wiedzeÎ z dziedziny
historii egzegezy i teologii w Polsce.
Traduttore, traditore. KazÇdy przekøad stanowi interpretacjeÎ oryginaøu i dlatego rzuca sÂwiatøo na sÂwiat zewneÎtrzny i wewneÎtrzny oraz uwarunkowania
tøumaczy10. CzeÎsÂcÂ teologoÂw nie poprzestaje na dawnych i wspoÂøczesnych przekøadach polskich, lecz sieÎga takzÇe po przekøady ksiaÎg sÂwieÎtych na inne jeÎzyki
wspoÂøczesne. Ale nawet najbardziej rzetelne poroÂwnywanie przekøadoÂw nie
pozwala osiaÎgnaÎcÂ nalezÇytej wiedzy na temat badanego søowa, zwrotu, zdania
czy fragmentu NT. Jego wnikliwa analiza wymaga czegosÂ wieÎcej nizÇ czytania
literackiego, a mianowicie czytania filologicznego, ktoÂre odwoøuje sieÎ do oryginalnego tekstu ksiaÎg sÂwieÎtych. NiezbeÎdnaÎ pomoc stanowi wydanie interlinearne NT11, w ktoÂrym tekst grecki zostaø ¹søowo w søowoº zestawiony z dosøownym przekøadem na jeÎzyk polski, do czego dodano objasÂnienia gramatyczne. Z jego pomocaÎ, a takzÇe dzieÎki odwoøywaniu sieÎ do specjalistycznego søownika grecko-polskiego NT12, mozÇna wyrobicÂ sobie wøasny poglaÎd na tresÂcÂ analizowanego fragmentu.

7
TenzÇe, Geneza i oddziaøywanie Biblii ks. Jakuba Wujka, w: Asyryjska diaspora IzraelitoÂw
i inne studia (RSB 10), Warszawa 2003, s. 341-366.
8
Biblia w przekøadzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ¹Bº oryginalnego tekstu
z XVI w. i wsteÎpy, red. nauk. i wsteÎpy J. Frankowski (PSB 10), Warszawa 1999.
9
Znakomity przykøad owocnosÂci takich badanÂ stanowi: I. Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekøadami Biblii (Studia i Materiaøy UAM 66), PoznanÂ 2003.
10
G.I. Emmerson, Przekøad, problemy, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 705-709.
11
R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne
z kodami gramatycznymi (PSB 1), Warszawa 1994.
12
R. Popowski, Wielki søownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z peønaÎ lokalizacjaÎ greckich haseø, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (PSB 3), Warszawa 1994.
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2. PODEJSÂCIA I METODY W INTERPRETACJI BIBLII

Zadaniem nauk biblijnych jest: 1. osadzenie i badanie tekstu sÂwieÎtego
w sÂwietle historii wspoÂøczesnej czasom biblijnym; 2. ukazanie autora i sÂrodowiska powstania poszczegoÂlnych wypowiedzi; 3. ustalenie ich sensu oraz znaczenia, i to nie tylko w odniesieniu do dawnych okolicznosÂci, lecz i dla wspoÂøczesnego odbiorcy Biblii. PierwszaÎ dziedzinaÎ zajmuje sieÎ krytyka historyczna, dziedzina druga stanowi domeneÎ krytyki literackiej, a trzecia nalezÇy do sfery hermeneutyki biblijnej.
NajwazÇniejsze zasady dotyczaÎce naukowego studium Pisma SÂwieÎtego z perspektywy katolickiej zawiera ogøoszony w 1993 r. dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej (PKB) na temat interpretacji Biblii w KosÂciele13. PodstawowaÎ zasadeÎ
stanowi rozroÂzÇnienie mieÎdzy podejsÂciami oraz metodami. ¹MoÂwimy o podejsÂciu, kiedy chodzi o badanie ukierunkowane zgodnie ze szczegoÂlnym punktem
widzeniaº14, zatem podejsÂcie ma charakter subiektywny, wolitywny, a nawet
emocjonalny. Jest uwarunkowane wiekiem, pøciaÎ, sÂwiatopoglaÎdem, wyksztaøceniem i wiedzaÎ interpretatora, a wieÎc stanowi wypadkowaÎ okresÂlonego przedrozumienia (VorverstaÈndniss) tekstu, ktoÂre w pewnym sensie ma charakter
przednaukowy. Z kolei metoda stanowi ¹zespoÂø dociekanÂ naukowych zastosowanych do wyjasÂniania tekstoÂwº15, czyli ogoÂø procedur badawczych umozÇliwiajaÎcych obiektywne podejsÂcie do przedmiotu badanÂ. WøasÂciwa i prawidøowo
zastosowana metoda musi speøniacÂ nasteÎpujaÎce warunki: 1. bycÂ sprawdzalna,
czyli dawacÂ mozÇliwosÂcÂ weryfikacji (wøasÂciwej dla nauk humanistycznych), 2. bycÂ
przekazywalna, czyli zrozumiaøa i podatna na udoskonalanie; 3. miecÂ sÂwiadomosÂcÂ swoich ograniczenÂ i granic. Dobrze widacÂ, zÇe podejsÂcie jest czymsÂ szerszym i bardziej pojemnym nizÇ metoda, a jednoczesÂnie jest subiektywne i wyprzedza zastosowanie tej czy innej metody.
Dokument PKB wyszczegoÂlnia i przedstawia16 trzy grupy podejsÂcÂ stosowanych w naukach biblijnych, ktoÂre ± z uwzgleÎdnieniem natury i specyfiki drugiej
czeÎsÂci Biblii chrzesÂcijanÂskiej ± znajdujaÎ zastosowanie w badaniach NT: 1. podejsÂcia oparte na Tradycji (a. kanoniczne17, b. odwoøujaÎce sieÎ do zÇydowskich
13
Interpretacja Biblii w KosÂciele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistoÂw polskich, tøum. i red. R. Rubinkiewicz (RSB 4), Warszawa 1999. PrezentacjeÎ wczesÂniejszej
historii zob. J.S. Kselman, R.D. Witherup, WspoÂøczesne studia nad Nowym Testamentem, w: Katolicki komentarz biblijny, s. 1733-1754.
14
Interpretacja Biblii w KosÂciele, s. 27, przyp. 1.
15
TamzÇe.
16
TamzÇe, s. 40-57.
17
Nurt kanonicznej interpretacji Biblii jest przedstawiany jako stosunkowo møody, wypracowany w USA w poøowie XX w. (A. Sanecki, Kanon jako zasada hermeneutyczna: kanoniczny nurt
interpretacji Pisma SÂwieÎtego we wspoÂøczesnej egzegezie (Studia Diecezji Radomskiej, 7/2005),
s. 187-2000), ale zasada interpretacji kazÇdego fragmentu Pisma SÂwieÎtego w konteksÂcie jego caøosÂci
obowiaÎzuje w KosÂciele od zawsze.
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tradycji interpretacyjnych, c. historia oddziaøywania tekstu); 2. podejsÂcia oparte
na naukach humanistycznych (a. socjologiczne, b. antropologiczno-kulturowe,
c. psychologiczne i psychoanalityczne); 3. podejsÂcia kontekstualne (a. przez
pryzmat teologii wyzwolenia, b. feministyczne). Poza tym w dokumencie zostaøa zwieÎzÂle omoÂwiona lektura fundamentalistyczna. PodejsÂcia nie wykluczajaÎ
sieÎ wzajemnie, powinny sieÎ one uzupeøniacÂ. Wiele debat i sporoÂw egzegetycznych i teologicznych, czego ich uczestnicy nie zawsze saÎ sÂwiadomi, dotyczy
zroÂzÇnicowanych, kontrastujaÎcych ze sobaÎ i czasami skonfliktowanych podejsÂcÂ,
ktoÂre wieÎcej moÂwiaÎ o odbiorcach i komentatorach Biblii nizÇ o jej tresÂci i uwarunkowaniach. Jest wazÇne, by nie monopolizowacÂ ani nie absolutyzowacÂ zÇadnego z nich.
Co sieÎ tyczy metod stosowanych w naukach biblijnych, PKB wymienia najpierw metodeÎ historyczno-krytycznaÎ, a nasteÎpnie nowe metody analizy literackiej18. Metoda historyczno-krytyczna, uznana w dokumencie za niedzownaÎ,
objasÂnia obie czeÎsÂci Biblii w perspektywie historycznej, by wszechstronnie poznacÂ pierwotne sÂrodowisko badanego tekstu, jego autora/autoroÂw, odbiorcoÂw,
uwarunkowania i kontekst, a takzÇe odsøonicÂ pierwotne znaczenie, ktoÂre mozÇe
bycÂ inne od jego poÂzÂniejszych interpretacji19. Przedstawiono historieÎ tej metody,
jej gøoÂwne zasady oraz opis i oceneÎ, podkresÂlajaÎc, zÇe jest to metoda historyczna20, a zarazem krytyczna21, zasÂ korzysÂci z jej zastosowania saÎ nie do przecenienia: ¹Jako metoda analityczna bada ona tekst biblijny w ten sam sposoÂb jak
kazÇdy inny tekst starozÇytnosÂci i komentuje go jako wyraz ludzkiego sposobu
wypowiedzi. Pozwala jednakzÇe egzegecie, szczegoÂlnie podczas krytycznego studium redakcji tekstoÂw, lepiej zrozumiecÂ tresÂcÂ BozÇego objawieniaº22.
Nowe metody analizy literackiej saÎ przez PKB traktowane jako uzupeønienie metody historyczno-krytycznej. WspoÂlne jest im synchroniczne
podejsÂcie do Biblii, ktoÂre analizuje jej tekst takim, jaki jest, autonomicznie, a wieÎc w oderwaniu od starozÇytnych uwarunkowanÂ, ktoÂre wywarøy
bezposÂredni lub posÂredni wpøyw na jego powstanie. Przedstawione zostaøy
trzy metody synchronicznego studium ksiaÎg sÂwieÎtych23: 1. analiza reto18

Interpretacja Biblii w KosÂciele, s. 28-40.
ZwieÎzÂle zob.: F.G. Downing, Metoda historyczno-krytyczna, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 567-568.
20
¹Chodzi o metodeÎ h i s t o r y c z n aÎ nie tylko dlatego, zÇe jest ona stosowana do starozÇytnych
tekstoÂw ± w naszym przypadku do tekstoÂw biblijnych ± i bada ich tresÂcÂ historycznaÎ, ale roÂwniezÇ
i przede wszystkim dlatego, zÇe stara sieÎ wyjasÂnicÂ historyczny proces tworzenia tekstoÂw biblijnych,
procesy diachroniczne ogromnie skomplikowane i døugotrwaøeº. TamzÇe, s. 30.
21
¹Chodzi o metodeÎ k r y t y c z n aÎ, poniewazÇ dziaøa za pomocaÎ kryterioÂw naukowych mozÇliwie najbardziej obiektywnych na kazÇdym z etapoÂw (od krytyki tekstu do krytycznego studium
redakcji), umozÇliwiajaÎc wspoÂøczesnemu czytelnikowi zrozumienie znaczenia teklstoÂw historycznych, czeÎsto trudne do uchwyceniaº. TamzÇe.
22
TamzÇe.
23
TamzÇe, s. 34-40.
19
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ryczna; 2. analiza narratywna; 3. analiza semiotyczna. PodkresÂla sieÎ ich
zalety, lecz wskazuje roÂwniezÇ na jednostronnosÂci i uproszczenia, jakie
niosaÎ.
W niniejszym zarysie metodologii studium NT skupimy sieÎ na najwazÇniejszych elementach metody historyczno-krytycznej. Mimo rozwoju i niemaøych
osiaÎgnieÎcÂ metod analizy literackiej, pozostaje ona podstawowym narzeÎdziem
badanÂ w naukach biblijnych. Prawidøowo i roztropnie stosowana, zapewnia
wøasÂciwaÎ roÂwnowageÎ mieÎdzy rozumowaÎ interpretacjaÎ Biblii a jej czytaniem
i objasÂnianiem w sÂwietle wiary chrzesÂcijanÂskiej.
3. KRYTYKA HISTORYCZNA

Wiara i teologia chrzesÂcijanÂska uznajaÎ, zÇe Biblia to dzieøo Boskie i ludzkie.
Naukowe studium pism NT opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe saÎ one mocno osadzone
w realiach czasu i przestrzeni, zasÂ badanie tych uwarunkowanÂ stanowi nie tylko
przejaw ciekawosÂci intelektualnej, lecz wymoÂg wynikajaÎcy z wiary w Jezusa
Chrystusa jako prawdziwego Boga i czøowieka. RoÂzÇne aspekty okolicznosÂci,
ktoÂre stanowia kanweÎ nowotestamentowej narracji, poznajemy za pomocaÎ
Biblii, a takzÇe dzieÎki wiedzy czerpanej z pozabiblijnych zÂroÂdeø. To przesaÎdza
o doniosøosÂci i pozÇytkach, jakie biblistyka NT czerpie z dorobku archeologii
i historii oraz geografii i topografii biblijnej. PomnazÇanie, przyswajanie i uwzgleÎdnianie ich rezultatoÂw jest obowiaÎzkiem egzegetoÂw i teologoÂw chrzesÂcijanÂskich, zabezpiecza bowiem przed mitologizacjaÎ, subiektywizacjaÎ i relatywizacjaÎ
oreÎdzia biblijnego. Studium drugiej czeÎsÂci Pisma SÂwieÎtego wymaga dobrego
rozeznania realioÂw, w jakich dziaøali bohaterowie NT i w jakich powstawaøy
ksieÎgi, ktoÂre ich dotyczaÎ.
WzglaÎd na wymiar czasu, mozÇliwy do ukazania dzieÎki historii i archeologii,
koncentruje sieÎ przede wszystkim na przeøomie ery przedchrzesÂcijanÂskiej
i chrzesÂcijanÂskiej, aczkolwiek wymaga takzÇe gruntownej znajomosÂci caøej historii biblijnego Izraela oraz jego blizÇszych i dalszych saÎsiadoÂw. NiezbeÎdna jest
wiedza z zakresu periodyzacji dziejoÂw Palestyny, szczegoÂlnie dotyczaÎca okresu
hellenistycznego i rzymskiego, korzystajaÎca z dorobku komparatystyki historycznej, czyli poroÂwnywania ze sobaÎ wydarzenÂ i osoÂb, a takzÇe obyczajoÂw i zwyczajoÂw w roÂzÇnych czeÎsÂciach starozÇytnego sÂwiata24. Cenne, a w wielu przypadkach rozstrzygajaÎce uzupeønienie i nasÂwietlenie wiedzy historycznej przynosi
24

Wielkie wydarzenia czasoÂw biblijnych, red. B. Metzger, D. Goldstein, J. Ferguson, konsult.
wyd. pol. W. Chrostowski (PSB 8), Warszawa 1998; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego
Testamentu, red. nauk. wyd. pol. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski (PSB 16), Warszawa
2000; A.G. Wright, R.E. Murphy, H.A. Fitzmyer, Historia Izraela, w: Katolicki komentarz biblijny,
s. 1896-1944.
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archeologia, czyli wiedza gromadzona na podstawie odkrycÂ i badanÂ kultury
materialnej25.
WymoÂg rozlegøej wiedzy geograficznej i topograficznej, respektujaÎcej wymiar ¹geografii zbawieniaº czy tezÇ ¹geografii teologicznejº26, dotyczy nie
tylko ksiaÎg, ktoÂre zawierajaÎ liczne referencje geograficzno-topograficzne, jak
np. Ewangelia wedøug sÂw. èukasza i Dzieje Apostolskie, lecz wszystkich ksiaÎg
ST i NT27. Ich naukowe studium powinno sieÎ odbywacÂ przy uzÇyciu map
i atlasoÂw biblijnych28. DuzÇaÎ pomoc stanowiaÎ roÂwniezÇ dobre przewodniki po
Ziemi SÂwieÎtej29 i pozostaøych krajach biblijnych. Wprawdzie naukowe studium Biblii mozÇna owocnie prowadzicÂ bez naocznej znajomosÂci wzmiankowanych w niej miejsc i terytorioÂw, ale znajomosÂcÂ geografii biblijnej wydatnie
przyczynia sieÎ do jej lepszego rozumienia i poszerza horyzonty badawcze.
MajaÎc na uwadze fakt, zÇe Jezus, wczesny KosÂcioÂø oraz wszystkie pisma NT
saÎ silnie osadzone w sÂrodowisku zÇydowskim, judaizmu palestynÂskiego i judaizmu diaspory, ogromne znaczenie ma wszechstronna znajomosÂcÂ i uwzgleÎdnianie realioÂw starozÇytnego zÇydowskiego zÇycia spoøecznego, kulturowego i religijnego30.
Poznawanie tøa historycznego pism NT i ich historycznych uwarunkowanÂ
pozwala na lepszaÎ znajomosÂcÂ autora danej ksieÎgi i jej adresatoÂw, a takzÇe czasu
i miejsca powstania oraz pierwotnego Sitz im Leben, czyli sÂrodowiska/osadzenia zÇyciowego31. CzeÎsto wazÇne informacje na ten temat zawiera tekst stanowiaÎcy przedmiot badanÂ, zawsze jednak znajomosÂcÂ realioÂw historycznych i geograficznych wnosi wiele nowego. NiezbeÎdne jest takzÇe zestawianie i poroÂwnywanie konkretnego tekstu z innymi, wiaÎzanymi lub kojarzonymi z tym samym autorem, np. trzeciej Ewangelii kanonicznej z Dziejami Apostolskimi,
a czwartej Ewangelii z trzema Listami sÂw. Jana oraz ApokalipsaÎ wedøug
sÂw. Jana.
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W. Chrostowski, Polskie podreÎczniki archeologii biblijnej i archeologii Palestyny, Bobolanum 11(2002)2, s. 475-493; R. North, Ph.J. King, Archeologia biblijna, w: Katolicki komentarz
biblijny, s. 1861-1895; J. Murhpy O'Connor, Archeologia (Nowy Testament), w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 30-34.
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A.H.W. Curtis, Geografia teologiczna, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 236-238.
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R.E. Brown, R. North, Geografia biblijna, w: Katolicki komentarz biblijny, s. 1831-1860.
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Wielki atlas biblijny, red. J. Pritchard, konsult. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski (PSB 2),
Warszawa 1994; Atlas biblijnej Jerozolimy, oprac. wyd. pol. D. Bahat, W. Chrostowski (PSB 11),
Warszawa 1999.
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Zob. zwøaszcza: J.J. Kilgallen, Przewodnik po Ziemi SÂwieÎtej wedøug Nowego Testamentu,
Warszawa 2003.
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J.B. Szlaga, Krytyka historyczna tekstu biblijnego, w: Metodologia Nowego Testamentu,
s. 104-107.
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4. KRYTYKA TEKSTUALNA

Prawdziwie naukowe studium Biblii wymaga korzystania z tekstu oryginalnego. Nie dysponujemy zÇadnym autografem biblijnym, czyli egzemplarzem
ksieÎgi, ktoÂry wyszedø spod pioÂra jej autora, lecz apografami, czyli odpisami,
sporzaÎdzonymi w roÂzÇnych czasach i okolicznosÂciach. StanowiaÎ odpisy wczesÂniejszych kopii, lecz majaÎ roÂzÇnaÎ wartosÂcÂ. W pracy naukowej nad NT nie mozÇna
poprzestacÂ na dowolnym dosteÎpnym teksÂcie greckim, lecz nalezÇy uzÇywacÂ tzw.
wydania krytycznego, ktoÂre zawiera tekst ksiaÎg sÂwieÎtych zaopatrzony w odpowiedni aparat naukowy. Oparciem dla wydania krytycznego jest cieszaÎcy sieÎ
uznaniem reÎkopis albo rodzina dawnych reÎkopisoÂw, zasÂ obok tekstu znajduje
sieÎ tam wyszczegoÂlnienie roÂzÇnych wariantoÂw poszczegoÂlnych søoÂw czy fragmentoÂw32. Dysponujemy wieÎc tekstem NT, ktoÂry cieszy sieÎ powszechnaÎ aprobataÎ,
natomiast poznawanie i ocenianie rozmaitych wariantoÂw skøada sieÎ na wiedzeÎ
o wielowiekowej historii przekazu tekstu sÂwieÎtego.
Pierwszy i pod wieloma wzgleÎdami zasadniczy etap studium NT stanowi
krytyka tekstualna33. Posøuguje sieÎ ona narzeÎdziami analizy filologicznej, a jej
celem nie jest odtworzenie stanu oryginalnego danej ksieÎgi czy fragmentu, lecz
ustalenie takiej formy tekstu biblijnego, ktoÂra zostaøa uznana przez KosÂcioÂø za
definitywnaÎ i przyjeÎta jako kanoniczna (textus receptus). Warianty wymienione
w wydaniu krytycznym stanowiaÎ rezultaty sÂwiadomych lub niesÂwiadomych
zmian, jakie zachodziøy w døugim i skomplikowanym procesie przekazu tekstu
sÂwieÎtego. Krytyka tekstualna odroÂzÇnia zmiany sÂwiadome, ktoÂre odzwierciedlajaÎ rozmaite intencje i zabiegi interpretacyjne przepisywaczy i sÂrodowiska,
w jakim zÇyli i dziaøali, od zmian niesÂwiadomych, wynikajaÎcych z uwarunkowanÂ
zwiaÎzanych z przepisywaniem, takich jak opuszczenia, pomyøki i przeinaczenia,
ktoÂre powstaøy np. podczas dyktowania. Wprawdzie przekaz tekstu ksiaÎg sÂwieÎtych byø obwarowany wieloma rozporzaÎdzeniami, ktoÂre miaøy zabezpieczycÂ
jego autentycznosÂcÂ, ale mimo to nie daøo sieÎ uniknaÎcÂ pomyøek, ingerencji i bøeÎdoÂw.
Tworzywo krytyki tekstualnej stanowi tekst ustalony na podstawie czcigodnego reÎkopisu oraz jego warianty wysteÎpujaÎce w innych zachowanych
sÂwiadectwach. Praca badacza opiera sieÎ na filologii, gramatyce i skøadni, znajomosÂci procesu przekazu ksiaÎg sÂwieÎtych, a przede wszystkim na wrazÇliwosÂci
jeÎzykowej, egzegetycznej i teologicznej oraz na intuicji. Krytyka tekstualna
jest w takim samym stopniu naukaÎ, jak sztukaÎ. Zdarza sieÎ, zÇe w odniesieniu do
32

Obecnie powszechnie przyjeÎte wydanie krytyczne tekstu NT to: The Greek New Testament,
red. B. i K. Aland, J. Karavidopoulosm C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 19934.
33
K. Romaniuk, Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, PoznanÂ±
Warszawa±Lublin 1975; J. Flis, Krytyka tekstu Nowego Testamentu, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 51-83; J. Neville Birdsall, Krytyka tekstu (Nowy Testament), w: Søownik hermeneutyki
biblijnej, s. 431-435.
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okresÂlonego søowa lub fragmentu brakuje wiarygodnych sÂwiadectw, zasÂ kazÇda
lekcja sprawia trudnosÂci, wtedy trzeba zadowolicÂ sieÎ koniekturaÎ, czyli podaniem lekcji najbardziej prawdopodobnej. MajaÎc na uwadze døugi proces
przekazu tekstu NT, trwajaÎcy prawie dwa tysiaÎce lat, krytyka tekstualna stara
sieÎ przesÂledzicÂ i przedstawicÂ jego rozwoÂj, ustalajaÎc, w jakich kierunkach szøy
interpretacje, ktoÂrych sÂwiadectwem staø sieÎ tekst i jego przekøady, zwøaszcza
tak czcigodne jak øacinÂska Wulgata. Z jednej strony ocenia sieÎ i eliminuje
rozmaite dodatki i ustala definitywny ksztaøt tekstu NT, z drugiej rozpatruje
sieÎ je tak, by ustalicÂ charakter i przebieg czytania i rozumienia ksiaÎg sÂwieÎtych.
Krytyka tekstualna rozwija sieÎ od XIX w., a jej dorobek jest ogromny34.
TworzaÎ go badania dotyczaÎce starozÇytnych i poÂzÂniejszych sÂwiadkoÂw tekstu
NT, ich zakwalifikowanie do czterech zasadniczych rodzin (typoÂw)35, oraz
ustalenia dotyczaÎce metod badawczych, uwzgleÎdniajaÎcych zaroÂwno kryteria
zewneÎtrzne, jak i wewneÎtrzne36.
Krytyka tekstualna jest traktowana jako tzw. krytyka nizÇsza. Jako tzw.
krytykeÎ wyzÇszaÎ traktuje sieÎ szeroko pojeÎtaÎ krytykeÎ literackaÎ. NalezÇaÎc do badanÂ
historyczno-krytycznych, rozpatruje ona BiblieÎ tak, jak inne starozÇytne dzieøa
literackie i ma na celu uzyskanie informacji dotyczaÎcych autorstwa oraz czasu
i okolicznosÂci powstania tekstu biblijnego. Jest uzasadniona i konieczna, poniewazÇ ± wbrew dawniejszym ujeÎciom ± ksieÎgi sÂwieÎte rzadko saÎ dzieøem jednego autora i stanowiaÎ genetycznie spoÂjnaÎ caøosÂcÂ, czeÎsÂciej przeszøy døugi i zøozÇony proces kompozycji i redakcji37.
5. STUDIUM BUDOWY TEKSTU (LITERARKRITIK38)

Przedmiotem badanÂ naukowych mogaÎ bycÂ døugie teksty (tzw. makroteksty), czyli caøe zbiory lub ksieÎgi, oraz maøe jednostki literackie (mikroteksty),
czyli wybrane wyrazÇenia lub perykopy biblijne. Studium konkretnego tekstu
NT powinno sieÎ rozpoczaÎcÂ od ustalenia rozmiaroÂw jednostki literackiej, ktoÂra
stanowi przedmiot badanÂ. Najpierw chodzi o ustalenie jej poczaÎtku i konÂca,
ktoÂre saÎ zazwyczaj, chociazÇ nie zawsze, zaznaczone typograficznie. Czasami
34

WielkaÎ pomoc w krytyce tekstualnej NT stanowi: B.M. Metzger, A Textual Commentary on
the Greek New Testament. A Companion Volume to the United Bible Societes' Greek New Testament (Fourth Revised Eedition), Stuttgart 1994.
35
J, Flis, Krytyka tekstu Nowego Testamentu, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 59-65.
36
TamzÇe, s. 65-69; zwieÎzÂle: K. Pauritsch, Krytyka tekstu, w: Praktyczny søownik biblijny, kol.
691.
37
Niniejsze opracowanie usiøuje uporzaÎdkowacÂ istniejaÎce nazewnictwo, ktoÂre zaroÂwno w polskim, jak i w zagranicznym pisÂmiennictwie jest dalekie od konsekwencji i przejrzystosÂci.
38
Niemiecka nazwa Literarkritik, przekøadana jako ¹krytyka literackaº, jest roÂwniezÇ uzÇywana na oznaczenie metody przyjeÎtej w ramach badanÂ historyczno-krytycznych Biblii, a wieÎc w innym
znaczeniu nizÇ ¹studium budowy tekstuº.
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granice analizowanej jednostki saÎ bardzo wyrazÂne, kiedy indziej pozostajaÎ niejasne czy dyskusyjne. Pierwszym wyroÂzÇnikiem jej rozmiaroÂw saÎ akapity w teksÂcie biblijnym oraz podziaø na rozdziaøy i wersety. Bywa jednak, zÇe nie mozÇna na
nim bezkrytycznie polegacÂ, a wtedy szczegoÂlne znaczenie majaÎ formuøy wprowadzajaÎce i zamykajaÎce danaÎ wypowiedzÂ, nagøa zmiana charakteru tekstu (np.
przejsÂcie od prozy do poezji), wzglaÎd na zawiaÎzanie lub zakonÂczenie fabuøy
oraz wprowadzenie nowych okolicznosÂci.
MajaÎc ustalonaÎ jednostkeÎ literackaÎ, nalezÇy badacÂ jej dalszy i blizÇszy kontekst. Kontekst dalszy to jej miejsce w Biblii, a zwøaszcza w dwoÂch zasadniczych
czeÎsÂciach Pisma SÂwietego, czyli odpowiednio w Starym lub Nowym Testamencie. W pewnych przypadkach, szczegoÂlnie w odniesieniu do perykop døuzÇszych
i mocniej osadzonych w konteksÂcie pism ST, uwzgleÎdnienie najszerszego kontekstu jest konieczne z uwagi na teologicznaÎ jednosÂcÂ caøej Biblii. Z perspektywy
chrzesÂcijanÂskiej kryterium chrystologiczne baÎdzÂ chrystocentryczne jest niezbeÎdne w czytaniu i objasÂnianiu w s z y s t k i c h ksiaÎg sÂwieÎtych. Chroni ono
przed odczytywaniem tekstu biblijnego w jego czystej dosøownosÂci, pozwalajaÎc
nie tylko na odtworzenie domniemanych etapoÂw jego powstawania i pierwotnego znaczenia, co jest zasadniczym celem metody historyczno-krytycznej, lecz
i na zrozumienie go w sÂwietle osoby i posøannictwa Jezusa Chrystusa. WzglaÎd
na kontekst dalszy øaÎczy sieÎ z pojeÎciem kanonu, uwzgleÎdniajaÎcym w jednakowej
mierze ksieÎgi proto-i deuterokanoniczne ST. To odroÂzÇnia egzegezeÎ i teologieÎ
katolickaÎ od protestanckiej. Studium wybranej jednostki literackiej oznacza
takzÇe jej staranne osadzenie w konteksÂcie poszczegoÂlnych zbioroÂw, czyli Ewangelii i DziejoÂw Apostolskich oraz ListoÂw (z uwzgleÎdnieniem ich zroÂzÇnicowania)
i Apokalipsy. Z kolei wzglaÎd na kontekst blizÇszy polega na ustaleniu miejsca
badanego tekstu w ksieÎdze, z ktoÂrej pochodzi, oraz relacji do saÎsiadujaÎcych
z nim perykop. W pewnych przypadkach trzeba posÂwieÎcicÂ wiele uwagi kontekstowi dalszemu, czeÎsÂciej jednak ustalenia dotyczaÎce kontekstu blizÇszego bardziej zajmujaÎ uwageÎ badacza. Do ich poprawnosÂci potrzebna jest zwøaszcza
wøasÂciwie wykorzystana wiedza jeÎzyko- i literaturoznawcza.
Drugim istotnym aspektem studium budowy tekstu jest badanie jego jednosÂci literackiej. Tekst biblijny mozÇe bycÂ rezultatem ewolucji, ktoÂra ma dwojaki charakter: tekst moÂgø bycÂ rozbudowywany i rozwijany przez jego autora,
ktoÂry wprowadzaø dopowiedzenia i poprawki do tego, co sam napisaø, albo jest
rezultatem wkøadu roÂzÇnych autoroÂw. Podstawowym kryterium rozpoznawania
jednosÂci tekstu jest jego spoÂjnosÂcÂ logiczna i zgodnosÂcÂ z zawartaÎ w nim mysÂlaÎ
przewodniaÎ. Trzeba jednak uwzgleÎdnicÂ ewentualnosÂcÂ dygresji, wstawek i rozwinieÎcÂ, ktoÂre wprawdzie na pierwszy rzut oka osøabiajaÎ jego spoÂjnosÂcÂ, tym
niemniej mogaÎ bycÂ dzieøem autora.
Rezultaty studium budowy tekstu, ktoÂre ma w duzÇej mierze charakter synchroniczny i stylistyczny, to: 1. wyszczegoÂlnienie badanej jednostki literackiej;
2. wykrycie zøozÇonosÂci tekstu; 3. domniemanie, zÇe przeszedø on zøozÇony proces
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kompozycji. Nie trzeba uzasadniacÂ, zÇe dociekania naukowe na te tematy pozostajaÎ zawsze w sferze hipotez i domniemanÂ, i dlatego saÎ ciaÎgle przedmiotem
dyskusji i polemik. Co do ich wiarygodnosÂci i poprawnosÂci trzeba unikacÂ dwoÂch
skrajnosÂci: braku krytycyzmu, ktoÂry mozÇe graniczycÂ z naiwnosÂciaÎ i fundamentalizmem, oraz nadmiernego krytycyzmu, ktoÂry podajaÎc wszystko w waÎtpliwosÂcÂ, prowadzi do rozczarowania jako wyniku wszechobejmujaÎcej hermeneutyki podejrzliwosÂci. BadajaÎc rozmiary, kontekst i budoweÎ jednostki literackiej,
trzeba miecÂ stale na wzgleÎdzie jej kontekst czasowo-przestrzenny, bo analiza
literacka tekstu w oderwaniu od realioÂw historii i geografii mozÇe prowadzicÂ do
jednostronnosÂci i wielkich bøeÎdoÂw.
6. STUDIUM FORMY (FORMKRITIK39)

Studium formy traktuje BiblieÎ jako dzieøo literackie i uznaje wspoÂøzalezÇnosÂci mieÎdzy formaÎ i tresÂciaÎ tekstu. Forma jest czymsÂ odmiennym nizÇ rodzaj
literacki, bowiem tekst zawsze ma okresÂlonaÎ formeÎ, ale nie zawsze zalicza sieÎ
do konkretnego rodzaju literackiego, co dotyczy zwøaszcza maøych jednostek
literackich. W badaniach historyczno-krytycznych studium formy bywa niedoceniane, nie umniejsza to jednak potrzeby podejmowania go i rozwijania.
Forma tekstu to rozmaite aspekty jeÎzykowe, ktoÂre przesaÎdzajaÎ o jego specyfice. Wylicza sieÎ cztery zasadnicze pola badanÂ, dotyczaÎce takzÇe studioÂw nad
NT. Pole pierwsze to system dzÂwieÎkowy, ktoÂry uznaje, zÇe dzÂwieÎk ma funkcjeÎ
roÂzÇnicowania znaczenia wyrazoÂw i form wyrazowych (np. aliteracja, asonans
lub paronomazja). KsieÎgi sÂwieÎte byøy zazwyczaj przeznaczone do gøosÂnego
czytania, zwøaszcza podczas wspoÂlnych zgromadzenÂ liturgicznych, a wieÎc odkrywaøy swoje znaczenie roÂwniezÇ na poziomie dzÇwieÎkowym, co zawsze rzutuje
na rozumienie i przyswajanie zawartych w nich tresÂci. Wiele zjawisk dzÂwieÎkowych typowych dla greki NT jest nieprzetøumaczalnych na inne jeÎzyki. Pole
drugie to system syntaktyczny, czyli skøadniowy, ktoÂry odkrywa zwiaÎzki øaÎczaÎce
poszczegoÂlne elementy jeÎzyka, czyli wyrazy, w nadrzeÎdnaÎ struktureÎ zdaniowaÎ,
wskazujaÎc na morfemy czy leksemy oraz okresÂlajaÎc rodzaj zdania, z jakim
mamy do czynienia (orzecznikowe, gøoÂwne, poboczne, pytajaÎce, skutkowe,
warunkowe, wykrzyknikowe itd.). SÂcisÂle zwiaÎzana ze skøadniaÎ jest natura przekøadu biblijnego, ktoÂry musi respektowacÂ odmiennaÎ struktureÎ zdania w innych
jeÎzykach. Trzecie to pole semantyczne, rozumiane jako analiza wyrazÇenÂ pod
kaÎtem zakresu, charakteru i formy okresÂlajacej ich znaczenie. Wyrazy i zdania
mogaÎ bycÂ wieloznaczne, trzeba wtedy umiejeÎtnie rozdzielacÂ ich znaczenia podstawowe i pochodne. Studium pola semantycznego mozÇe przebiegacÂ w dwoÂch
kierunkach: na poziomie synchronicznym, gdy bada sieÎ znaczenie wyrazu w jed39

Nie nalezÇy mylicÂ z Formgeschichte, o ktoÂrej mowa dalej.
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nym utworze, baÎdzÂ na poziomie diachronicznym, gdy badania majaÎ charakter
przekrojowy i dotyczaÎ znaczenia wyrazu w roÂzÇnych utworach albo w caøym NT.
Pole czwarte to badania stylistyczne, poniewazÇ styl odzwierciedla np. pewne
zapatrywania, nawyki czy przyzwyczajenia, wyrazÇajaÎce osobowosÂcÂ autora. NajczeÎstsze figury stylistyczne to powtoÂrzenia, wyliczania, paralelizmy, chiazmy,
inkluzje, poroÂwnania, alegorie i metafory.
Elementy dotyczaÎce formy tekstu umozÇliwiajaÎ i uøatwiajaÎ jego prawidøowy
podziaø, a takzÇe wøasÂciwe zrozumienie, objasÂnianie i przekøadanie. WzglaÎd na
ich roleÎ uzasadnia potrzebeÎ naukowego studium NT opartego na teksÂcie oryginalnym. CzeÎsto sieÎ jednak zdarza, zÇe nie mozÇna poprzestacÂ wyøaÎcznie na
teksÂcie greckim, poniewazÇ np. mamy do czynienia z semityzmami, zaroÂwno
hebraizmami, jak i arameizmami, co zakøada znajomosÂcÂ pozostaøych jeÎzykoÂw
biblijnych, w ktoÂrych zostaø napisany ST. Osobnego podkresÂlenia wymaga
wzglaÎd na BiblieÎ GreckaÎ, cheÎtnie i czeÎsto wykorzystywanaÎ przez autoroÂw
NT. KoniecznosÂcÂ jej respektowania opiera sieÎ na przesøankach teologicznych,
byøa to bowiem w peønym tego søowa znaczeniu Biblia judaizmu hellenistycznego, a nasteÎpnie KosÂcioøa apostolskiego i autoroÂw NT40.
Â W LITERACKICH (GATTUNGSKRITIK41)
7. STUDIUM RODZAJO

Uwarunkowania i perspektywy charakterystyczne dla autoroÂw Biblii saÎ
pod wieloma wzgleÎdami odmienne od beÎdaÎcych naszym udziaøem, co mozÇe
prowadzicÂ do roÂzÇnych nieporozumienÂ mieÎdzy zamysøem autora (intentio auctoris) a interpretacjaÎ ze strony wspoÂøczesnego odbiorcy ksiaÎg sÂwieÎtych (intentio
lectoris). Odbiorca mozÇe odczytywacÂ tekst niewøasÂciwie i nadawacÂ mu znaczenia, ktoÂrych on nie zawiera42, co wiaÎzÇe sieÎ z rozmaitymi sposobami wyrazÇania
prawdy. WidacÂ to szczegoÂlnie dobrze na przykøadzie problematyki prawdy
historycznej. Do konÂca XIX w. przyjmowano, zÇe wszystkim tekstom biblijnym
przysøuguje jednakowa wiarygodnosÂcÂ. Encyklika Providentissimus Deus Leona
XIII (1893) dopusÂciøa historyczne badania Biblii, ktoÂre zostaøy usankcjonowane encyklikaÎ Piusa XII Divino afflante Spiritu (1943), a przeøomowym dokumentem w naukowym studium NT staøa sieÎ instrukcja PKB O historycznej
prawdzie Ewangelii (1965)43. Obecnie wiemy, zÇe tzw. Ewangelie dziecinÂstwa
W. Chrostowski, WokoÂø kwestii natchnienia Biblii Greckiej, w: ¹ZÇywe jest søowo BozÇe
i skuteczneº. KsieÎga PamiaÎtkowa dla Ks. Prof. Bernarda Wodeckiego SVD w 50. roczniceÎ sÂwieÎcenÂ
kapøanÂskich, zebr. i oprac. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 89-110.
41
Niemieckie Gattung bywa w polskim pismiennictwie teologicznym tøumaczone i rozumiane
dosøownie jako ¹gatunekº, traktowany jako pochodna trzech zasadniczych rodzajoÂw: liryka, epika
i dramat (np. J.B. Szlaga, Krytyka literacka i historyczna, w: Metodologia Nowego Testamentu,
s. 92-95).
42
M. Davies, Krytyka odpowiedzi czytelnika, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 425-427.
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(Mt 1-2 i èk 1-2) nalezÇy czytacÂ i objasÂniacÂ inaczej nizÇ np. narracje o meÎce
i sÂmierci Jezusa. Staøo sieÎ jasne, zÇe na tle innych wielkich dzieø starozÇytnosÂci,
a takzÇe na tle pozostaøych pism NT, ¹ewangeliaº jako taka reprezentuje odreÎbny rodzaj literacki.
Rodzaje literackie to kategorie jeÎzykowe, ktoÂre obejmujaÎ teksty o podobnej
strukturze i znaczeniu. Wypracowano kilka wiodaÎcych kryterioÂw, ktoÂre pozwalaja je okresÂlicÂ: 1. wøasÂciwy doboÂr podobnych do siebie tekstoÂw; 2. pewne cechy
charakterystyczne (np. formuøy wprowadzajaÎce i zakonÂczenia); 3. rozpoznawanie schematu tekstu i jego relacji wzgleÎdem fabuøy. Celem studium rodzajoÂw
literackich jest ukierunkowanie ku badaniu genezy i ewolucji konkretnej jednostki literackiej, jej Gattungsgeschichte. Istotny skøadnik tego studium stanowi
ustalenie Sitz im Leben tekstu, czyli jego sÂrodowiska/osadzenia zÇyciowego,
rozumianego jako pierwotna sytuacja spoøeczno-religijno-kulturowa, co jest
punktem oparcia do badanÂ nad odtworzeniem poszczegoÂlnych etapoÂw jego
formacji. Studium to ukazuje wieÎzi mieÎdzy tekstem a kontekstem w roÂzÇnych
etapach jego ewolucji, poniewazÇ kazÇdy tekst odzwierciedla specyficzne uwarunkowania spoøeczne, ekonomiczne i religijne. W biblistyce nowotestamentowej utrwaliø sieÎ schemat troÂjstopniowego Sitz im Leben tworzywa Ewangelii
kanonicznych: 1. Sitz im Leben Jezusa; 2. Sitz im Leben KosÂcioøa apostolskiego;
3. Sitz im Leben autora/redaktora.
Studium rodzajoÂw literackich mozÇna rozumiecÂ na dwa sposoby44. Po pierwsze, jako odtwarzanie historii duzÇych form literackich, traktowanych jako gatunki literackie. Po drugie, jako historieÎ literackich form i gatunkoÂw. Jedno
i drugie pozostaje w nurcie Formgeschichte, czyli ¹historii formº (M. Dibelius),
przy czym bywa tezÇ stosowana nazwa Gattungsforschung, czyli ¹studium gatunkoÂwº (H. Gunkel)45, rozumianych wøasÂnie jako rodzaje literackie. DuzÇe
zroÂzÇnicowanie uwarunkowanÂ i potrzeb pierwotnego KosÂcioøa uzasadnia fakt
roÂzÇnorodnosÂci i pøynnosÂci form rozmaitych jednostek, ktoÂre weszøy w skøad
pism NT. W tego typu studium pomocne saÎ takie dyscpypliny, jak antropologia,
psychologia czy socjologia. W poprawnym odtwarzaniu dawnego Sitz im Leben
konieczne jest uwzgleÎdnianie czynnikoÂw pozatekstualnych, czyli wiedzy o przeszøosÂci, stosunkach spoøecznych, obyczajach itd. czerpanej z innych zÂroÂdeø,
a takzÇe sÂmiaøosÂcÂ i roztropnosÂcÂ w formuøowaniu wnioskoÂw.

43

Zob. R.E. Brown, Th.A. Collins, Orzeczenia KosÂcioøa, w: Katolicki komentarz biblijny,
s. 1818-1830.
44
R. Pesch, Historia gatunkoÂw, w: Praktyczny søownik biblijny, kol. 433-434.
45
TenzÇe, Historia form, w: tamzÇe, kol. 430-433; J. Muddiman, Krytyka form, w: Søownik
hermeneutyki biblijnej, s. 412-417.
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Â DEè TEKSTU (UÈBERLIEFERUNGSKRITIK)
8. STUDIUM USTNYCH ZÂRO

Podobnie jak wiele ksiaÎg ST, roÂwniezÇ czeÎsÂcÂ pism NT wyrosøa z przekazu
ustnego, a wieÎc z poøaÎczenia i utrwalenia roÂzÇnych tradycji ustnych. Tradycja/-e
saÎ tu rozumiane w weÎzÇszym znaczeniu, wøasÂnie jako przekaz ustny. Na Bliskim
Wschodzie byø (i pozostaje nadal) wazÇny nosÂnik zbiorowej i indywidualnej
pamieÎci, co miaøo zwiaÎzek z ograniczonaÎ dosteÎpnosÂciaÎ materiaøoÂw reÎkopisÂmienniczych, a takzÇe wysokimi kosztami ksztaøcenia pisarzy. Studium ustnych
zÇroÂdeø tekstu biblijnego zostaøo podjeÎte w pierwszej poøowie XX w. najpierw
w Skandynawii46. ZapoczaÎtkowaøy je badania przekazoÂw ustnych, znanych
jako sagi rodowe czy rodzinne, zastosowane do tekstoÂw ST. Analogie saÎ o tyle
uprawnione, zÇe w obydwu sÂrodowiskach wspoÂlnotowaÎ pamieÎcÂ przekazywano
w sÂrodowisku rodzinnym i rodowym, a koniecznosÂcÂ zapisu pojawiaøa sieÎ w czasach przeøomowych, gdy tozÇsamosÂcÂ oparta na pamieÎci ustnej stawaøa sieÎ zagrozÇona.
Przekazywaniu i zabezpieczaniu pamieÎci sprzyjaøy okresÂlone sÂrodki mnemotechniczne, formuøy, skojarzenia i obrazowosÂcÂ, ktoÂre uøatwiaøy zapamieÎtywanie tresÂci o charakterze epickim lub poetyckim. Wypracowano kilka kryterioÂw studium zÂroÂdeø ustnych47, a najwazÇniejsze to: 1. wysteÎpowanie tych samych motywoÂw w roÂzÇnych tekstach oraz przypisywanie ich roÂzÇnym osobom, co
sugeruje, zÇe pierwotnie istniaøy one niezalezÇnie od siebie; 2. wysteÎpowanie tego
samego tekstu w roÂzÇnych miejscach Biblii, co wskazuje na jego zÇywotnosÂcÂ
w roÂzÇnych sÂrodowiskach; 3. obecnosÂcÂ odmiennych wariantoÂw tej samej tradycji,
co nasuwa mozÇliwosÂcÂ rozwijania jej w przekazie ustnym. Co sieÎ tyczy NT,
badania ustnych zÂroÂdeø umozÇliwiajaÎ rozeznanie autentycznej tradycji o Jezusie,
obecnej przede wszystkim w czterech Ewangeliach kanonicznych, a takzÇe autentyczne brzmienie formuø wyznania wiary, hymnoÂw chrystologicznych oraz
pierwotnej katechezy apostolskiej wøaÎczonej do DziejoÂw Apostolskich, ListoÂw
i Apokalipsy. Odtworzenie ipsissima verba et gesta Jesu, czyli søoÂw i czynoÂw
Jezusa, pozwala na ustalenia dotyczaÎce Jego samosÂwiadomosÂci. WazÇnym
przedmiotem badanÂ jest tezÇ charakter i zakres tradycji popaschalnych48. Wiedza na te tematy pozwala odpowiedziecÂ na pytanie, w jakich okolicznosÂciach
i dlaczego pewne elementy tradycji ustnej doczekaøy sieÎ utrwalenia na pisÂmie,
z czego wnosimy o tym, co najstarsze wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskie uznaøy za
kanoniczne.
46

G.W. Anderson, Skandynawska biblistyka Starego Testamentu, w: Søownik hermeneutyki
biblijnej, s. 784-788.
47
Por. B. Gehardsson, Tradycja ustna (Nowy Testament), w: Søownik hermeneutyki biblijnej,
s. 899-892.
48
Por. H. Langkammer, Metoda historii tradycji, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 113-127.
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Studium zÂroÂdeø ustnych rzuca sÂwiatøo na protohistorieÎ pism NT, a wieÎc
wiaÎzÇe sieÎ z problematykaÎ ich autorstwa. Badania nad tradycjaÎ ustnaÎ wydobywajaÎ i dowartosÂciowujaÎ ten etap formowania sieÎ ksiaÎg sÂwieÎtych, ktoÂry nie jest
widoczny przy ich pobiezÇnej lekturze, ale przeciezÇ istniaø. èaÎczaÎ sieÎ roÂwniezÇ
z problematykaÎ natchnienia biblijnego, ktoÂre byøo traktowane jako charyzmat
jednostki, podczas gdy majaÎc na uwadze wazÇny etap przekazu ustnego, nalezÇy
je bardziej umiejscowic w konteksÂcie wspoÂlnotowym. TrzeciaÎ kwestiaÎ jest kanonicznosÂcÂ tekstoÂw, bo w ksieÎgach sÂwieÎtych nie utrwalono wszystkich znanych
tradycji, a tylko te, ktoÂre zostaøy wybrane sposÂroÂd wielu innych. Staøo sieÎ tak,
poniewazÇ zostaøy przyjeÎte przez KosÂcioÂø apostolski jako stanowiaÎce normatywny przekaz jego wiary. Kanon ksiaÎg sÂwieÎtych odzwierciedla zatem natureÎ i zawartosÂcÂ tradycji apostolskiej na etapie poÂzÂniejszym, nizÇ czas, kiedy wyøoniø sieÎ
kanon ksiaÎg sÂwieÎtych.
9. STUDIUM TRADYCJI (TRADITIONSKRITIK)

ZaroÂwno wtedy, gdy tekst biblijny jest jednolity i spoÂjny, jak i wtedy, gdy
jest zøozÇony i ma za sobaÎ historieÎ ksztaøtowania sieÎ o charakterze ustnym lub
pisanym, bardzo czeÎsto wykorzystuje waÎtki i motywy wczesÂniejszego pochodzenia. Ich rozpoznawanie i objasÂnianie jest celem studium tradycji, ktoÂre
podejmuje wglaÎd w historieÎ i prehistorieÎ tekstu biblijnego uwzgleÎdniajaÎcy cztery aspekty: 1. studium motywoÂw i tematoÂw (np. motywy zwiastowania lub
wskrzeszenia); 2. studium jeÎzykowe (np. znaczenie ¹wdowienÂstwaº w NT);
3. struktura mysÂli, rozpoznawalna np. w okresÂlonym schemacie wypowiedzi;
4. studium obrazoÂw. Badania majaÎ charakter poroÂwnawczy i dotyczaÎ takzÇe
roÂzÇnych aspektoÂw chronologicznych wymienionych zjawisk.
PojeÎcie i zakres studium tradycji, nazywanego ¹krytykaÎ tradycjiº (Traditionsgeschichte) lub ¹historiaÎ tradycjiº49 (UÈberlieferungsgeschichte), mozÇna rozumiecÂ na dwa sposoby. W pierwszym oznacza caøosÂcÂ badanÂ historiaÎ przekazu
oreÎdzia biblijnego do ostatecznej redakcji ksiaÎg biblijnych. W drugim ma weÎzÇszy zakres, respektuje bowiem istnienie studium redakcji/kompozycji tekstu,
koncentrujaÎc sieÎ ¹na ustaleniu historii waÎtkoÂw, tematoÂw czy innych konstytutywnych partii tekstu, zanim przybraøy one ostatecznaÎ formeÎº50. Zadaniem
studium tradycji jest rozpoznanie w ksieÎgach sÂwieÎtych tradycji wspoÂlnych, majaÎcych wspoÂlne korzenie, co umozÇliwia poznawanie sÂrodowiska, w ktoÂrym miaøy one poczaÎtek i sieÎ rozwijaøy. Chodzi o kolejne aspekty odkrywania zaplecza
49

D.V. Way, Historia tradycji, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 255-258.
D.V. Way tak wyjasÂnia roÂzÇniceÎ: ¹Traditionsgeschichte uzÇywa sieÎ na okresÂlenie dzieøa tych
uczonych skandynawskich, ktoÂrzy akcentowali døugie etapy ustne w procesie tradycji. UÈberlieferungsgeschichte okresÂla dzielo uczonych niemieckich, ktoÂrzy køadli wieÎkszy nacisk na tradycjeÎ
literackaÎº. TamzÇe, s. 255.
50
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religijnego, kulturowego i spoøecznego, w jakim rozwijaøa sieÎ mysÂl autora,
a takzÇe rozmaitych skøadnikoÂw, w tym roÂwniezÇ trudnosÂci i napieÎcÂ w stopniowym
ksztaøtowaniu sieÎ tradycji wczesnochrzesÂcijanÂskiej. WøasÂciwie przeprowadzone
studium tradycji NT pomaga odtworzycÂ proces, dzieÎki ktoÂremu budowano
jednosÂcÂ KosÂcioøa w roÂzÇnorodnosÂci zapatrywanÂ i rozstrzygnieÎcÂ doktrynalnych
i moralnych podejmowanych przez wierzaÎcych. W wielu miejscach studium
tradycji zazeÎbia sieÎ i pokrywa ze studium ustnych zÂroÂdeø tekstu, na skutek
czego precyzyjne rozgraniczanie obydwu okazuje sieÎ niemozÇliwe. CzeÎsÂcÂ badaczy øaÎczy je wieÎc ze sobaÎ, obejmujaÎc naukowe dociekania na te tematy nazwaÎ
¹historii tradycjiº.
10. STUDIUM REDAKCJI/KOMPOZYCJI TEKSTU
(REDAKTIONSKRITIK/KOMPOSITIONSKRITIK)

Studium rodzajoÂw literackich, ustnych zÂroÂdeø tekstu i studium tradycji nie
zostawiajaÎ waÎtpliwosÂci, zÇe dzieje Biblii saÎ znacznie døuzÇsze nizÇ historia i bezposÂrednie okolicznosÂci jej zapisu. W odniesieniu do czeÎsÂci ksiaÎg i zbioroÂw ST ten
proces trwaø nawet kilka stuleci. W odniesieniu do pism NT byø znacznie kroÂtszy, bo od zÇycia i dziaøalnosÂci Jezusa do zapisu ostatniej ksieÎgi NT upøyneÎøo
zaledwie kilkadziesiaÎt lat. Przedmiotem badanÂ mogaÎ bycÂ jednostki literackie,
o ktoÂrych wiadomo, zÇe saÎ spoÂjne i wyszøy spod pioÂra jednego autora, baÎdzÂ
teksty, co do ktoÂrych mozÇna sieÎ domysÂlacÂ, zÇe przeszøy zøozÇony proces kompozycji, polegajaÎcy na øaÎczeniu ze sobaÎ kilku zÂroÂdeø, przy czym mogøy bycÂ one
pisane albo ustne. Jedna z wiodaÎcych hipotez przyjeÎtych w biblistyce nowotestamentowej, znana jako tzw. teoria dwoÂch zÂroÂdeø, utrzymuje, zÇe dwie Ewangelie synoptyczne, a mianowicie Mt i èk, opierajaÎ sieÎ na Ewangelii wedøug
sÂw. Marka i majaÎ wspoÂlne zÂroÂdøo nazwane Q51. Wykorzystane zÂroÂdøa zostaøy
podporzaÎdkowane okresÂlonemu zamysøowi autoroÂw/redaktoroÂw obydwu
Ewan-gelii.
Celem studium redakcji/kompozycji tekstu jest ustalenie wkøadu autora/
redaktora oraz rozpoznanie motywoÂw i tendencji, ktoÂre wywarøy wpøyw na
kanoniczny ksztaøt tekstu52. Jedni, majaÎc na uwadze zøozÇony proces jego kompozycji, køadaÎ nacisk na obecnosÂcÂ rozmaitych redakcji i zmierzajaÎ do naukowej
rekonstrukcji domniemanych autoroÂw/redaktoroÂw, okresÂlenia czasu i sÂrodowiska ich dziaøalnosÂci oraz ustalenia zasad i tendencji, ktoÂre znalazøy wyraz w teksÂcie53. Drudzy podkresÂlajaÎ, zÇe ostatni redaktor/autor nie jest jedynie zbieraczem
51
SkroÂt zostaø urobiony od niem. rzeczownika Quelle, nie ma peønej zgody uczonych co do
ustnej lub pisanej natury tego zÂroÂdøa.
52
Por. R. Pesch, Historia redakcji, w: Praktyczny søownik biblijny, kol. 435-437.
53
H. Langkammer, Metoda historii redakcji, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 189-203.
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czy kolekcjonerem wczesÂniejszego tworzywa, ale ma wøasny i niepowtarzalny
udziaø w nadaniu tekstom ostatecznej postaci54. Pierwsza grupa uczonych czeÎsto pokazywaøa, jak autorzy Ewangelii kanonicznych wykorzystywali i zmieniali
dosteÎpne im zÂroÂdøa. Druga grupa posÂwieÎciøa wiele uwagi badaniom pism
sÂw. Pawøa i sÂw. Jana, podkresÂlajaÎc istotne cechy indywidualnosÂci ich autoroÂw.
WspoÂøczesna biblistyka NT wprawdzie tezÇ bierze pod uwageÎ obydwa kierunki
badanÂ, ale stosowanie procedur badawczych odbywa sieÎ z wieÎkszaÎ ostrozÇnosÂciaÎ
i wrazÇliwosÂciaÎ na rozmaite niuanse.
Nauki biblijne wypracowaøy okresÂlone kryteria rozpoznawania wkøadu redakcyjnego, tak w zakresie kompilacji i kompozycji wczesÂniejszych tekstoÂw
pisanych, jak i zÂroÂdeø ustnych. Na oznaczenie procedur stosowanych w tych
badaniach uzÇywana jest nazwa Redaktionsggeschichte, czyli ¹historia redakcjiº.
Badania podejmowane w jej obreÎbie saÎ bardzo wazÇne do wypracowywania
teologii NT. Przykøadowo, analiza pod tym kaÎtem pierwszej Ewangelii kanonicznej ukazuje podstawowe aspekty Mateuszowej chrystologii lub eklezjologii. Rozpoznawanie wkøadu poszczegoÂlnych ewangelistoÂw nie jest øatwe, a z tym
rodzajem studium wiaÎzÇe sieÎ wysoki stopienÂ hipotetycznosÂci. Z tego powodu
w badaniach z zakresu historii redakcji mamy do czynienia z rozmaitymi poglaÎdami, co tøumaczy liczne dyskusje uczonych i daleko idaÎce zroÂzÇnicowanie
ustalenÂ, jakich dokonujaÎ.
Stosowanie egzegezy historyczno-krytycznej staøo sieÎ powszechne i wciaÎzÇ
przynosi wiele korzysÂci. Jednak biblistyka NT wymaga polegania takzÇe na
wielowiekowym dorobku minionych pokolenÂ, ktoÂry zostaø wypracowany zanim
pojawiøo sieÎ i zostaøo przyjeÎte historyczne i krytyczne studium ksiaÎg sÂwieÎtych.
Â W KOSÂCIOèA
11. EGZEGEZA OJCO

Bardzo wazÇne miejsce w katolickim studium NT przysøuguje egzegezie
OjcoÂw KosÂcioøa. Dokument PKB tak uzasadnia jej nieodzownosÂcÂ: ¹Ojcowie
KosÂcioøa, ktoÂrzy odegrali szczegoÂlnaÎ roleÎ w procesie ksztaøtowania sieÎ kanonu,
majaÎ podobnaÎ roleÎ zaøozÇycieli w stosunku do zÇywej Tradycji, ktoÂraÎ nieustannie
tworzy i kieruje lekturaÎ i interpretacjaÎ, jakaÎ podejmuje KosÂcioÂø odnosÂnie do
Pismº55. Zasadniczy wkøad egzegezy patrystycznej polega na tym, zÇe ¹wydobywa ona z caøosÂci Pisma podstawowe orientacje, ktoÂre nadaøy ksztaøt tradycji
doktrynalnej KosÂcioøa, i dostarczyøa bogatej wiedzy teologicznej do nauki i duchowego pokarmu dla wiernychº56.

54
55
56

C.M. Tuckett, Krytyka redakcji, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 427-429.
Interpretacja Biblii w KosÂciele, s. 74.
TamzÇe.
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Pisma OjcoÂw KosÂcioøa sÂwiadczaÎ, zÇe podstawowym i najwazÇniejszym miejscem czytania i objasÂniania ksiaÎg sÂwieÎtych jest liturgia. W niej najwyrazÂniej
znajduje tezÇ wyraz Boskie pochodzenie i przeznaczenie ksiaÎg sÂwieÎtych, ktoÂre
pomagajaÎ budowacÂ jednosÂcÂ wiernych z Bogiem i mieÎdzy sobaÎ. WyjaÎtkowe
znaczenie ma egzegeza greckich OjcoÂw KosÂcioøa, ktoÂrzy ze znawstwem posøugiwali sieÎ BibliaÎ GreckaÎ, czyli SeptuagintaÎ, oraz oryginalnym tekstem NT.
Wiele cennych objasÂnienÂ i intuicji egzegetyczno-teologicznych zawiera roÂwniezÇ
egzegeza OjcoÂw øacinÂskich, w inny sposoÂb uwrazÇliwionych na zawartosÂcÂ ksiaÎg
sÂwieÎtych oraz potrzeby i oczekiwania wiernych. Ckarakterystyczne dla jednych
i drugich jest podkresÂlanie nie veritas Hebraica, lecz chrystologicznej lektury
caøej Biblii, czyli mocne osadzanie jej drugiej czeÎsÂci w konteksÂcie pierwszej ±
i odwrotnie. ¹Wielu OjcoÂw KosÂcioøa przedstawia Logos, Søowo BozÇe, jako
autora Starego Testamentu, twierdzaÎc w ten sposoÂb, zÇe caøe Pismo ma zasieÎg
chrystologicznyº57. Na tej zasadzie opiera sieÎ praktyka lectio divina, ktoÂrej
znaczne ozÇywienie obserwujemy we wspoÂøczesnym KosÂciele58.
Egzegeza OjcoÂw KosÂcioøa poszøa w dwoÂch zasadniczych kierunkach: dosøownym, reprezentowanym przez tzw. szkoøeÎ antiochenÂskaÎ, oraz alegorycznym, reprezentowanym przez tzw. szkoøeÎ aleksandryjskaÎ. Dosøowna i ponaddosøowna interpretacja Biblii wypracowana w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa wyznaczyøa standardy jej czytania i komentowania przyjeÎte i aktualne
w naszych czasach. Komentarze patrystyczne miaøy zasadniczo charakter egzystencjalny, wychodzaÎcy naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom odbiorcoÂw
ksiaÎg sÂwieÎtych. Sprawia to, zÇe saÎ one pod wieloma wzgleÎdami bardzo zblizÇone
do interpretacji Pisma SÂwieÎtego wypracowywanych przy zastosowaniu nowych
metod literackich. Jednym z pilniejszych zadanÂ wspoÂøczesnej biblistyki jest wieÎc
ponowne odkrywanie i przywroÂcenie jej wielowaÎtkowego dorobku wiedzy i interpretacji biblijnej OjcoÂw KosÂcioøa oraz uwzgleÎdnianie go w naukowych dociekaniach nad BibliaÎ.
12. HISTORIA EGZEGEZY, CZYLI HISTORIA ODDZIAèYWANIA TEKSTU
(WIRKUNGSGESCHICHTE)

Ojcowie KosÂcioøa, a przed nimi Ojcowie apostolscy59, stojaÎ u poczaÎtkoÂw
chrzesÂcijanÂskiego czytania i objasÂniania Biblii, w czym rozstrzygajaÎce znaczenie
przypadøo interpretacji pism NT. Ale wysiøek interpretacji ksiaÎg sÂwieÎtych byø
podejmowany zawsze i na rozmaite sposoby, PojeÎcie i charakter Wirkungsgeschichte wywodzaÎ sieÎ z filozofii hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera,
57
58
59

TamzÇe.
S. HareÎzga, Biblia w KosÂciele (Biblioteka HoryzontoÂw Wiary), KrakoÂw 1998, s. 87-109.
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wyøozÇonej w dziele Wahrheit und Methode60. Aczkolwiek bywa ona roÂzÇnie
rozumiana61, ¹historia oddziaøywaniaº po prostu oznacza ogoÂø interpretacji
tekstu biblijnego wypracowanych w ciaÎgu prawie dwoÂch tysieÎcy lat czytania
go i objasÂniania. W gruncie rzeczy odpowiada wieÎc historii egzegezy tekstu
biblijnego. Jej specyfika polega na tym, zÇe uwzgleÎdnia i rozpatruje nie komentarze i teksty, lecz takie przejawy rozumienia i objasÂniania ksiaÎg sÂwieÎtych, ktoÂre
znalazøy wyraz w sztukach plastycznych oraz muzyce i architekturze. ArtysÂci na
wiele sposoboÂw i z ogromnym powodzeniem podejmowali oraz rozwijali roizmaite motywy biblijne, wnoszaÎc doniosøy i trwaøy wkøad do teorii i praktyki
interpretacji Pisma SÂwieÎtego.

* * *

Zarys metodologii studium Nowego Testamentu ukazuje z jednej strony
bardzo obszerny i trudny do ogarnieÎcia dorobek wiedzy biblijnej, natomiast
z drugiej jej wielowaÎtkowosÂcÂ i daleko posunieÎtaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ. Pierwszy aspekt
budzi søuszne uznanie i podziw dla owocoÂw wysiøku czytania i komentowania
ksiaÎg sÂwieÎtych, podczas gdy drugi powoduje pewnaÎ niesÂmiaøosÂcÂ, a nawet niepokoÂj, czy i jak mozÇna ogarnaÎcÂ i wykorzystacÂ tak ogromny dorobek w ramach
indywidualnie i zespoøowo podejmowanej pracy badawczej. Potrzebna jest zaroÂwno dobra znajomosÂcÂ juzÇ istniejaÎcych oraz sprawdzonych narzeÎdzi i pomocy
uzÇywanych do interpretacji ksiaÎg sÂwieÎtych, jak roÂwniezÇ solidna wiedza na temat
konkretnego i komplementarnego zastosowania i wykorzystania rozmaitych
aspektoÂw zÇywioøowo rozwijajaÎcych sieÎ nauk biblijnych62. KazÇdemu biblisÂcie
powinna towarzyszycÂ sÂwiadomosÂcÂ, zÇe nie tyle samodzielnie podejmuje on dzieøo interpretacji ksiaÎg sÂwieÎtych, ile wøaÎcza sieÎ w øanÂcuch døugiej, zÇywotnej i bardzo wydajnej tradycji ich wielowiekowego czytania i objasÂniania.
Outline of Methodology of New Testament Studies
Summary
Methodology of New Testament studies reflects the way(s) which are commonly
accepted by scholars working with the second part of the Christian Bible in order to
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solve difficulties and problems connected with the proper reading, understanding
and interpretation of biblical text. Taking into consideration the important document of Pontifical Biblical Commission Interpretation of the Bible in the Church
(1993), the article describes the fundamental distinctions between approaches and
methods as two general modes of enquiry of the Bible. The special attention is given
towards the historical-critical method, stressing that her use is necessary in the
scientific studies of the four Gospels as well as the other canonical books. Methodology of New Testament studies should also reflect the serious knowledge of the
interpretation given by the Church Fathers and the Wirkungsgeschichte of the Bible.
S ø o w a k l u c z o w e: metodologia, podejsÂcia i metody w biblistyce, metoda
historyczno-krytyczna, nowe metody literackie, egzegeza OjcoÂw KosÂcioøa, Wirkungsgeschichte
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